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درخواست سازمان های خیریه از دولت بریتانیا: 
به کشورهای فقیر واکسین بدهید 

سرنوشت ناروشن ۱۳۰ هزار 
راس گوسفند در کانال سویس 

 چندیـن سـازمان خیریـه بریتانیایـی از دولـت این کشـور 
خواسـته اند تا واکسـین کرونـا در اختیار کشـورهای فقیرتر 
خیریـه  سـازمان  جملـه  از  سـازمان ها،  ایـن  دهـد.  قـرار 
»کـودکان را نجـات دهیـد«، در نامـه ای گفته انـد: در حالی 

کـه کارکنـان بخش صحـی ...

 مسـدود شـدن کانـال سـویس در اثـر انحـراف مسـیر 
کشـتی بـاری »اور گیـون« باعـث ایجـاد اختـال در 
تـردد کشـتی های بـاری دیگـر شـده اسـت. سـازمان 
 ۱۳۰ سرنوشـت  نگـران  حیوانـات  نجـات  بین المللـی 

هـزار گوسـفند موجـود در  ...

هر جوان باید تصمیم بگیرد 
که کدام مشکل افغانستان را 

حلمیکند

مشرانوجرگه
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آیا باید رمان های فاکرن 
را بخوانیم و زندگی اش را 

فراموش کنیم؟ )بخش پایانی( 

کوئینتین تارانتینو کارگردان برنده 
اسکار 68 ساله شد 

هنری

 گـورا بـه »اهمیـت روبه فزونِی نژاد« در داسـتان های 

فاکـر اشـاره می کنـد. امـا نگرش هـا و آداب نـژادی 

جامعـه بـا رسعتـی بیشـر از خـوِد فاکـر در حـال 

جنبـش  شـتاب گیری  بـا  بـود.  دگرگونـی  و  تحـول 

حقـوق مدنـی پـس از ...

 فرصت هایی که نباید از 
دست داد

 چشم انداز صلح و بقای 
افغانستان

 کرامت اقتضایی انسان 
وحقوق بشر

 نشسـت اسـتانبول بـه یکـی از موضوعات جـدی و داغ 
سیاسـی در افغانسـتان تبدیل شـده اسـت. پرسش های 
زیـادی در ارتبـاط بـا این نشسـت مطرح اسـت. آیا این 
نشسـت در آینده جایگزین نشسـت دوحه خواهد شـد؟ 
آیـا ترکیـه مـی خواهـد نقـش فعال تـری در تحـوالت 

افغانسـتان بـازی کند؟  ...
2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی
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اشرفغنی:

2

۳

۳

یک باشگاه فوتبال در انگلستان 
بازیکنی از افغانستان را 

به خدمت گرفت 

اگر هری کین قهرمانی 
می خواهد، باید از تاتنهام برود 

 باشـگاه فوتبـال ِهرِفـورد انگلسـتان، بازیکـن افغـان مازیـار 

کوهیـار را بـه خدمـت گرفـت.

باشـگاه هیرفـورد ایـن بازیکن  را پیـش از برگزاری مسـابقات 

جـام حذفـی انکلسـتان به خدمـت کرفته اسـت تـا بتواند در 

آن مسـابقه حضـور یابـد. هافبک ۲۳ سـاله تیم ملـی فوتبال 

کشـور به عنـوان بازیکن جوانـان  ...

 جرمیـن دفـو، سـتاره سـابق تاتنهـام، معتقـد اسـت کـه اگـر 

هـری کیـن عالقمنـد بـه بـردن عناویـن قهرمانی اسـت، باید 

تاتنهـام را تـرک کنـد. هری کیـن، کاپیتان محبـوب تاتنهام، 

در تیمـی کـه از کودکـی هـواداراش بـوده تـا بـه امـروز 216 

گل بـه مثـر رسـانده اما هنوز نتوانسـته هیچ جـام قهرمانی را 

در ایـن باشـگاه بـاالی رس بـرد. ..

ورزش
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بررسـی کـرده که از آن جملـه 14 قضیه پذیرفته شـده و 10 

قضیـه دیگـر بـه نهادهـای مرتبط مانند کمیسـیون مسـتقل 

و  خرنـگاران  مصئونیـت  کمیتـه  افغانسـتان،  بـر  حقـوق 

دفـر هیـات معاونـت ملـل متحد راجـع گردیـده و 19 قضیه 

دیگـر بـه دلیـل تکمیـل نبـودن اسـناد الزم و یـا هـم تکمیل 

نشـدن پروسـه تحـت کار قـرار دارد.

بـه نقـل از اعالمیـه رسوردانش معاون دوم ریاسـت جمهوری 

در ایـن جلسـه گفـت کـه در سـال 2021 سـطح خشـونت 

نسـبت بـه سـال قبـل بیشـر بـوده و میـزان خشـونت بـاال 

بایـد  کـه  کـرد  تأکیـد  رئیـس جمهـور  معـاون  اسـت.  رفتـه 

قضایـای خشـونت و یـا تهدیـد علیـه مدافعیـن حقـوق بـر 

دسـته بنـدی شـود و بـا نهادهـای کشـفی، عدلـی و قضـای 

رشیـک گـردد و چگونگـی تعقیـب آن نیز در جلسـات بعدی 

بـر  حقـوق  مدافعیـن  از  حفاظـت  مشـرک  کمیسـیون 

گـزارش شـود. در اعالمیه آمـده اسـت:»معاون رئیس جمهور 

و رئیس کمیسـیون حفاظـت از مدافعین حقوق بر هدایت 

داد کـه یـک کمیتـه فرعـی بـه ریاسـت وزارت امـور داخله با 

 دفـر مطبوعاتـی معـاون دوم رئیـس جمهـور 

اعـالم کـرده اسـت کـه تنهـا در ربـع نخسـت 

سـال جـاری میـالدی 44 قضیـه خشـونت علیـه مدافعـان 

حقـوق بـر ثبت شـده اسـت. این درحالیسـت که در سـال 

2020 تنهـا 33 قضیـه خشـونت علیـه مدافعـان حقوق بر 

بـه ثبـت رسـیده بود.

دفرمطبوعاتـی معـاون دوم رئیـس جمهـور شنبه شـب هفتم 

مشـرک  کمیسـیون  جلسـه  از  اعالمیـه ای  نـر  بـا  حمـل 

حفاظـت از مدافعـان حقـوق بـر بـه ریاسـت رسوردانـش 

معـاون دوم رئیس جمهور گفته اسـت:» از آغاز سـال 2021 

الـی اکنـون 44 قضیـه خشـونت علیـه مدافعیـن  میـالدی 

حقـوق بـر در 14 والیـت کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت. 

بـه گـزارش کمیتـه مدافعـان حقوق بـر 34 مـورد تهدید از 

سـوی گـروه طالبـان ، دو مورد از سـوی تندروهـای مذهبی، 

یـک مـورد از سـوی گـروه داعش و شـش مورد از سـوی افراد 

ناشـناس ادعـا شـده اسـت.« در اعالمیـه عـالوه شـده اسـت 

کـه کمیتـه مدافعـان حقـوق بـر بـه تعـداد 25 قضیـه را 

حضـور منایندگان کمیسـیون مسـتقل حقوق بر، ریاسـت 

مدافعـان  کمیتـه  و  ثارنوالـی  لـوی  ملـی،  امنیـت  عمومـی 

حقـوق بـر ایجـاد گـردد و بـه قضایـای تهدیـد و خشـونت 

علیـه مدافعیـن حقـوق بـر رسـیدگی کنـد و گـزارش آن را 

در جلسـات بعدی کمیسـیون مشـرک حفاظت از مدافعین 

حقـوق بـر ارائـه کنند.«

 عبداللـه عبداللـه، رئیس شـورای عالی مصالحه، می گوید نشسـت صلح 

که قرار اسـت در ترکیه برگزار شـود، رسنوشـت کشـور را رقم خواهد زد.

آقـای عبداللـه گفـت کـه دولـت افغانسـتان بـا آمادگـی در مـورد محتوای 

مذاکـرات بـه نشسـت ترکیه مـی رود.

قـرار اسـت نشسـت صلح افغانسـتان بـا حضـور مقام های بلندپایـه دولت 

و طالبـان در مـاه اپریل در اسـتانبول برگزار شـود.

آقـای عبداللـه در مـورد طـرح آقای غنی بـرای انتخابـات زودرس که گفته 

شـده قـرار اسـت در نشسـت اسـتانبول ترکیـه ارائـه کنـد، بـه بی بی سـی 

گفـت کـه بـرای رسـیدن بـه »آینـده مطلـوب« بایـد راهـی را طـی کنیـم، 

اگر طالبان آمادگی داشـته باشـد رسنوشـت توسـط مردم تعیین شـود، و 

مسـتقیام بـه سـمت »انتخابـات زودرس« می توانیـم برویم.

آقـای عبداللـه می گویـد در ایـن کـه طالبـان تا چه حـد آمادگـی رفنت به 

سـمت انتخابـات را دارنـد، »یـک سـوال بـزرگ اسـت«. او گفـت که بحث 

کاملـی در ایـن زمینـه در شـورای عالی مصالحه نشـده اسـت.

آقـای عبداللـه در مـورد سـهم احتاملـی در »دولـت انتقالـی صلـح« کـه 

در طـرح آمریـکا مطـرح شـده، گفـت »در جسـتجوی جایـگاه بـرای خودم 

» نیستم.

آقـای عبداللـه تاکیـد کرد کـه اختالف جدی بـا آقای غنـی در زمینه روند 

مذاکـرات صلـح ندارنـد و »نزدیکـی نظریـات« وجـود دارد امـا او روند کند 

مذاکـرات را بـه منایندگان طالبان مرتبط دانسـت.

در مـورد نامـه آنتونـی بلینکـن وزیر خارجـه آمریکا و الفاظی کـه برخی آن 

را »تحقیرآمیـز« خوانـده انـد، آقـای عبداللـه می گویـد مشـابه هـامن نامه 

در هـامن روزی کـه بـه آقـای غنی رسـیده، او نیـز دریافت کرده اسـت.

او افـزود کـه در آن نامـه آقـای بلینکـن بـه چنـد نکتـه کـه رضورت هـای 

ترسیـع رونـد صلـح اسـت اشـاره کـرده، و اولویـت ایـاالت متحـده را نیـز 

تذکـر داده اسـت. آقـای عبداللـه گفـت کـه در مـورد لحن نامـه »صحبت 

منی کنـم.«

آقـای عبدالله، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشـین افغانسـتان و شـهردار 

 وزارت داخلـه کشـور اعالم کرده 

اسـت که پولیسـی  که یـک زن را 

در مـرز تورخـم مـورد لـت و کـوب قـرار داده بود 

از نظـام برای همیشـه اخراج شـد.

و  لـت  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن  طـارق 

کـوب کـردن زنـان را فرهنـگ طالبانـی توصیف 

کـرده و گفته اسـت کسـانیکه مرتکـب این عمل 

می شـوند خـود تروریسـت انـد. 

صفحـه  در  حمـل  هشـتم  یک شـنبه  روز  وی 

در  کـه  اسـت:»ویدیوی  نوشـته  خـود  فسـبوک 

سـاحه تورخـم از جریـان شـالق زدن یـک رسباز 

بـر یـک زن برداشـته شـده بـود بررسـی گردید. 

بـه  مربـوط  ویدیـو  کـه  شـد  تثبیـت  هرچنـد 

گذشـته اسـت امـا رسبـاز کـه وهـاب نـام دارد 

ضمـن مجـازات برای دایم از نظام اخراج شـد.«

پولیـس  کـه  می کنـد  اضافـه  آریـن  آقـای 

پـرده  پاریـس  بنـام فرمانـده مسـعود را در  پاریـس لـوح یادبـود گـذری 

بـرداری کردنـد.

آقـای عبداللـه در واکنـش بـه سـخنان رئیـس جمهـور آمریـکا گفـت کـه 

توافقنامـه دوحـه تعهـدات دوجانبـه در نظـر گرفتـه شـده، طالبـان  در 

نیـز بایـد مـواردی را رعایـت می کردنـد، امـا بخشـی از تعهـدات توسـط 

طالبـان عملـی نشـده اسـت. دو روز پیـش، جـو بایـدن، رئیـس جمهوری 

آمریـکا، در نخسـتین کنفرانـس خـری از زمـان آغـاز بـه کارش گفـت که 

»خیلی دشـوار« اسـت کـه مهلت اول مه بـرای خروچ نیروهای این کشـور 

از افغانسـتان »بـه دالیـل تاکتیکـی« عملـی شـود. امـا، او تاکیـد کـرد که 

کشـورش قصـد نـدارد بـرای مـدت طوالنـی در افغانسـتان مبانـد.

تنفیذکننـده قانـون اسـت و روی مسلکی شـدن 

می شـود.  کار  پولیـس  ظرفیـت  ارتقـای  و 

نیـروی  پولیـس  کـه  اسـت  کـرده  عـالوه  وی 

متخصـص و مردمـی اسـت، توسـل بـه اعـامل 

زور آزاردهنـده اسـت و بـه هیـچ وجـه پذیرفتنی 

نیسـت. 

ایـن درحالیسـت کـه پـس از نـر ویدیویـی از 

شـالق زدن ایـن پولیـس یـک زن را در فضـای 

مجـازی، طالبـان علیه رفتار پولیس افغانسـتان 

دفـر  سـخنگوی  نعیـم  داکـر  کـرد.  انتقـاد 

واکنشـی  بـا  قطـر  در  طالبـان  گـروه  سیاسـی 

گفـت بـود کـه حقـوق زن کجاسـت؟

ایـن واکنـش طالبان نیز خر سـاز شـد و سـبب 

انتقادهـای زیـای در فضای مجازی و رسـانه یی 

شـد. طالبـان گـروه اسـالم گرای افراطـی اسـت 

کـه بنـا براندیشـه آنان زنـان حـق کار، تحصیل، 

سـفرو... ندارنـد و در مـوارد که 

رشع طالبانـی اجـازه می دهـد 

منـزل،  از  بیرونشـدن  در  زنـان 

خـود  بـا  محـرم  همـراه  بایـد 

داشـته باشـند.

در زمـان امـارت طالبـان زنـان 

ازانجـام متـام امـور اجتامعـی، 

اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی 

محـروم شـده بودنـد و در موارد 

متعـدد توسـط طالبـان در مـال 

عـام مـورد لـت و کوب و شـالق 

گرفتند. قـرار 

ثبت 44 قضیه خشونت علیه مدافعان حقوق بشر، در سه ماه اول 2۰2۱

پولیسی  که زنی را لت و کوب کرده بود، اخراج شدعبداهلل: نشست صلح ترکیه سرنوشت کشور را رقم خواهد زد
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اشرف غنی:

هر جوان باید تصمیم 
بگیرد که کدام 

مشکل افغانستان را 
حل می کند

2
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 رئیـس جمهـور غنـی در اولیـن نشسـت شـورای 

عالـی جوانـان گفـت کـه هـر جـوان بایـد تصمیم 

بگیـرد کـه کـدام مشـکل افغانسـتان را حل می کنـد. وی در این 

جلسـه خواهـان طرح هایـی بـرای رفـع مشـکالت و چالش هـا در 

ادارات دولتـی و مشـکالت ملـی شـد.

وی در ایـن نشسـت کـه روز یکشـنبه 8 حمـل در کابـل برگـزار 

تعهـد  یـک  اداره  در  جوانـان  متـام  از  :»مـا  گفـت  بـود،  شـده 

اخالقـی می خواهیـم، هرجوانـی کـه فسـاد کنـد، تعصـب کنـد، 

وحـدت ملـی را صدمـه رسـاند ویـا کفایـت کاری نداشـته باشـد، 

در برابـر چنیـن جـوان بایـد ایسـتاد.«

رئیـس جمهـور عـالوه کرد که برای هـر وزارت و هـر اداره دولتی، 

شـورای عالـی جوانـان پیشـنهاد مشـخص ارائـه کنـد. بـا جـوان 

شـدن اداره مـا بایـد شـکل گفتامن را بیـن اداره و جوانـان تغییر 

بدهیم.

متهـم  را  دولتـی  اداره هـای  مراسـم  ایـن  در  جمهـور  رئیـس 

در  دولتـی  منابـع  گفـت:»  کـرده  کفایتـی  بـی  و  کـم کاری  بـه 

اداره  اسـت.  نشـده  اسـتعامل  درسـت  صـورت  بـه  افغانسـتان 

افغانسـتان به شـمول ریاسـت جمهوری و کمیسـیون اصالحات 

اداری در ایـن بخـش نـاکام اسـت. مـا موفـق نیسـتیم نـادری 

صاحـب) رئیـس اداره اصالحـات اداری و خدمـات ملکی( این را 

بایـد اعـراف کنیـم. معاش هـای بیجـای دادید نتیجه نداشـت. 

مثـال بسـیار زنـده تـان ان.تـی.ای اسـت. صـد سؤاسـتفاده از 

پیـش تـان صـورت گرفـت، هـم از پیـش وزارت مالیـه و هـم از 

پیـش شـام وهـم در ادارات دیگـر.«

سرمقاله

داغ  و  جـدی  موضوعـات  از  یکـی  بـه  اسـتانبول  نشسـت   

سیاسـی در افغانسـتان تبدیـل شـده اسـت. پرسـش هـای 

زیـادی در ارتبـاط بـا ایـن نشسـت مطـرح اسـت. آیـا ایـن 

نشسـت در آینـده جایگزیـن نشسـت دوحه خواهد شـد؟ آیا 

ترکیـه مـی خواهـد نقش فعال تـری در تحـوالت افغانسـتان 

بـازی کنـد؟ آیـا آمریکا با رشیک کردن کشـورهای همسـایه 

و منطقـه در مسـایل افغانسـتان، مـی خواهـد بـه گونـه ای 

نشسـت  آیـا  بکشـد؟  کنـار  افغانسـتان  معضـل  از  را  خـود 

در  امریـکا  صلـح  طـرح  شکسـت  معنـای  بـه  اسـتانبول 

اسـت؟  افغانسـتان 

توافقنامـه امریـکا بـا طالبـان کـه بـا شـتاب و عجلـه و فشـار 

بـه امضـا رسـید، نـه منافـع امریـکا را در آینـده تأمیـن کرده 

مـی تواند و نه خواسـت هـای مردم افغانسـتان در توافقنامه 

مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. ایـن توافقنامه یکـره به نفع 

طالبـان و کشـورهایی اند کـه از طالبان حامیـت می کنند.

بـا آن هـم در توافقنامـه امریـکا و طالبان دو طـرف تعهداتی 

نسـبت بـه یکدیگـر داشـتند کـه تـا کنـون هیـچ یـک از آن 

تعهـدات از سـوی گـروه طالبـان عملـی نشـده اسـت. پـس 

اعـامل  کـه  ایـن  جـز  توافقنامـه  آن  بـه  امریـکا  پایبنـدی 

خشـونت بـار طالبـان را در افغانسـتان مرشوعیت ببخشـد و 

آمـار تلفـات ملکـی و نظامـی را بـاال بـرد، نتیجـه و مثـره ای 

دیگـری در پـی نخواهـد داشـت.

اکنـون هفـت مـاه از آغـاز گفتگوهـای صلـح میـان دولـت 

افغانسـتان و طالبـان مـی گـذرد. در ایـن هفـت مـاه گـروه 

طالبـان حتـا یـک گام کوچـک، رصف بـرای اعتـامد سـازی 

و نشـان دادن حسـن نیـت خـود در قبـال صلـح بر نداشـته 

هـای  پایـگاه  بـر  را  خـود  حمـالت  برعکـس  بلکـه  اسـت؛ 

نیروهـای امنیتـی و شـهرها افزایـش داده و شـاهراه هـا و 

سـایر راه هـای مواصالتـی را نا امن سـاخته و دامنه کشـتار 

خـود را از بخـش نظامـی بـر بخـش هـای ملکـی گسـرش 

دیـن،  عـامل  هـا خرنـگار،  ده  مـدت  ایـن  در  اسـت.  داده 

سـارنوال، زنـان و کارمنـدان دولـت توسـط طالبـان کشـته 

شـده انـد و جـان هـزاران نفـر دیگـر در معـرض خطـر جدی 

قـرار دارد. طالبـان نـه تنهـا ارتبـاط خـود را بـا گـروه هـای 

دهشـت افگـن قطـع نکـرده انـد کـه با یـک تعامـل محکم و 

چنـد جانبـه، در گسـرش ناامنی و کشـتار در افغانسـتان با 

همدیگـر همـکاری نزدیـک دارنـد.

اکنـون امریـکا دریافتـه اسـت که طالبـان نه خواهـان صلح 

انـد و نه ظرفیت سیاسـی بـرای صلح را دارند. پروسـه دوحه 

بسـیاری از تصـورات خوشـبینانه دربـاره طالبـان را از بیـن 

بـرد و ثابـت کـرد کـه ماهیـت ایـن گـروه با دهـه نـود تفاوت 

زیـادی نکـرده اسـت. طالبان از نظـر فکـری، ایدیولوژیک و 

از نظـر قومـی فاشیسـت و از لحـاظ سیاسـی فاقـد ظرفیـت 

الزم بـرای حکومتـداری اسـت. بنابرایـن ایـن گـروه هرگـز 

هفتـاد  دهـه  در  کـه  و هامنطـوری  نیسـتند  اعتـامد  قابـل 

بـه نـام »فرشـته هـای سـفید،« جویبـار خـون در شـهرهای 

افغانسـتان جـاری کـرد، ایـن بـار مـی توانـد بـه نـام »صلح« 

فـاز جدیـدی از کشـتار و قتـل عـام را در کشـور راه بیندازد.

حکومـت جدیـد امریـکا مـی دانـد کـه توافقنامـه دوحـه بـه 

نفع آن کشـور نیسـت و متام دسـتاوردهای دو دهه گذشـته 

را بـرای هیـچ بربـاد مـی دهـد. هامنطـوری که کارشناسـان 

خـروج  بـا  دارنـد،  مـی  اظهـار  امریـکا  سیاسـی  و  نظامـی 

در  باردگـر  کشـور  ایـن  افغانسـتان،  از  امریـکا  نیروهـای 

گـرداب خونیـن جنـگ داخلـی گرفتـار مـی شـود و تعدادی 

از شـهرها در تـرف گـروه طالبـان قـرار مـی گیـرد و ایـن 

کشـور بـه مأمن گـروه هـای تروریسـتی تبدیل می شـود که 

مـی توانـد امنیـت منطقـه و جهـان را بـه مخاطـره بینـدازد، 

دولـت امریـکا نیـز از آینده تعهداتش در توافقنامه به شـدت 

نگرانـی دارد.

از ایـرو مـی تـوان نشسـت ترکیـه را نوعـی تـالش از سـوی 

بـه  دوحـه  مسـأله  از  جهانیـان  توجـه  جلـب  بـرای  امریـکا 

مذاکـرات و فیصلـه هـای ترکیـه تلقـی کرد. دخیل سـاخنت 

سـازمان ملـل متحـد و کشـورهای منطقـه در مسـأله صلـح 

افغانسـتان را نیـز مـی تـوان در راسـتای کـم رنـگ کـردن 

نقـش انحصـاری امریـکا در رونـد صلـح تحلیـل کـرد. 

بـا ایـن تحلیـل نشسـت ترکیـه بـه نفـع دولـت افغانسـتان 

و جبهـه جمهوریـت نیـز هسـت؛ چـون بـه هـر میزانـی کـه 

پروسـه دوحه به حاشـیه و فراموشـی گذاشـته شـود، موضع 

و جایـگاه سیاسـی حکومـت برجسـته تـر مـی شـود. تکیه و 

تأکیـد طالبـان بـر توافقنامـه امریـکا بـا طالبـان، دیگر منی 

بـه عنـوان مبنـای مذاکـرات صلـح خریـدار داشـته  توانـد 

باشـد. بـه رشطـی کـه دولـت افغانسـتان در درون خـود از 

اتحـاد و انسـجام الزم برخوردار باشـد و طـرح واحد، جامع و 

مـورد توافـق همـه جوانـب را در مذاکـرات ارائـه کنـد. 

نشسـت  در  امریـکا  و  روسـیه  چیـن،  پاکسـتان،  مخالفـت 

مسـکو بـا برگشـت امـارت اسـالمی و متدیـد حضـور نظامی 

امریـکا و آملـان، فرصـت خوبـی را بـرای دولـت افغانسـتان 

فراهم می سـازد تا نقش خود را در پروسـه صلح و همگامی 

بـا خواسـت کشـورهای منطقه و جهـان در چارچـوب منافع 

مـرشوع و متقابـل، بیـش از پیـش برجسـته سـازد.

رشایـط فعلـی اقتضـا مـی کنـد کـه دولـت عـالوه بـر امنیت 

کشـور و مقابلـه بـا حمـالت احتاملـی دشـمنان، بیشـرین 

مترکـز را روی پروسـه صلـح و تعییـن هیـأت هـای کار فهـم، 

بـرای مذاکـره  از مهـارت هـای الزم  بـا تجربـه و برخـوردار 

ارزش  بـا  منطبـق  و  قبـول  قابـل  جامـع،  طـرح  تدویـن  و 

هـای بیـن املللـی و واقعیـت هـای سیاسـی و اجتامعـی 

باشـد.  داشـته  افغانسـتان، 

کشـورهای  و  سیاسـی  حلقـات  از  برخـی  اسـت  ممکـن 

همسـایه تـالش کنـد تـا حکومت را بـه جنجال هـای درونی 

مـروف سـازد؛ امـا حکومـت بایـد مدبرانـه رشایـط فعلـی 

را مدیریـت کـرده و از تنگناهـای موجـود خـود را برهانـد. 

هـای  مجموعـه  بـا  مثبـت  تعامـل  و  سیاسـی  آرام  رشایـط 

درونـی بـدون شـک، فضـای مذاکـرات سیاسـی را بـه نفـع 

حکومـت و مـردم تغییـر مـی دهـد. 

وی خطـاب بـه جوانـان گفـت کـه وقتـی متوجـه می شـوید کـه 

منابـع دولتـی اشـتباه بـه مرف می رسـد بایـد طرح هـای بدیل 

بیارید.

رئیـس جمهـور عـالوه کـرد:» مـن مثالی از قـر داراالمـان برای 

تـان می دهـم، صـد نفر بـه امتیـاز ان.تی.ای اسـتخدام شـدند، 

دکـرا  هـم  شـان  بعضی هـای  و  داشـتند  ماسـری  اکرثشـان 

داشـتند. بعـد از دو سـال پیـش مـن آمدنـد. مـن گفتـم کـه این 

قـر بایـد در صدمیـن سـال آزادی افغانسـتان تکمیـل شـود. 

بـرای مـن گفتنـد کـه تـو دیوانـه یـی! بازسـازی ایـن قر کـم از 

کـم پنـج سـال را نیاز دارد. مـن گفتم چقدر هزینـه دارد؟ گفتند 

کـه کـم از کـم 40 میلیون دالـر نیاز دارد. اما ما بـه 18 ماه قر 

را بـه 9 میلیـون دالـر متـام کردیـم.«

او افـزود کـه بزرگریـن متخصصـان ایـن قـر هـامن گل کاران 

و نجارانـی بودنـد کـه پدرکالن هـای شـان ایـن قـر را سـاخته 

بودند.

رئیـس جمهـور افـزود کـه از جوانـان خواهـش می کنـد کـه برای 

داشـته  را  ناظـر  دولتـی حیثیـت  اداره هـای  در  رفـع مشـکالت 

باشـند. بـه قـول او منابـع دولتـی متعلـق بـه جوانـان اسـت.

ام. هیـج  نیـاورده  بابـه خـود  از خانـه  را  ایـن  وی گفـت:» مـن 

کـس دیگـر هـم از خانـه بابـه اش نیـاورده ایـن منابـع بـه ملـت 

دارد.« تعلـق  افغانسـتان 

ارشف غنـی گفـت که هدف اساسـی تامین وحـدت ملی، تامین 

ارزشـهای قانـون و مسـاوات هـر افغـان با هـر افغان دیگر اسـت. 

بـه بـاور وی بدبختـی هـای 42 سـاله ناشـی از تقسـیم نسـل 

جـوان و متعصـب سـاخنت نسـل جـوان بـر افغانسـتان تحمیـل 

. شد

رئیـس جمهـور افـزود کـه ایـن کشـور 32 زبـان دارد و هرگوینده 

هـر زبـان بایـد خـود را در ایـن خـاک مصـون حـس کند،]چون[ 

مهمریـن هـدف ما ملت سـازی اسـت.

بـه قـول رئیـس جمهـور هیچ کـس حـق نـدارد بـر کـس دیگـری 

ادعـای برتـری کنـد، البتـه اگـر دولـت خدمـات عادالنـه انجـام 

داده نتوانـد، سـبب تفرقـه می شـود.

وی از جوانـان خواسـت کـه جوانـان در داخـل دولـت و بیـرون 

کـه  کننـد  ملـی  شـبکه های  ایجـاد  بـه  اقـدام  بایـد  دولـت  از 

وسـیع ترین شـبکه های مردمـی را سـبب شـود، تـا شـورای عالی 

جوانـان بـه محـل گفتـامن ملـی مبـدل شـود.

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه کـم مهارتـی نیـروی جـوان کشـور با 

توجـه بـه تقاضـای مارکیـت گفـت:» مشـکل اساسـی مـا ... این 

اسـت کـه مـا تشـخیص میـان کار و تحصیـل را به صـورت واضح 

نداریـم. آمـده ایم پشـت قبالـه روبـاه می گردیم. ما بایـد ظرفیت 

را تشـخیص کنیـم. از وزارت تحصیـالت عالـی و وزارت معـارف 

مـن ایجـاد فضـای خالقیـت را می خواهـم.«

پنـج  خواسـت  معـارف  و  عالـی  تحصیـالت  وزارت هـای  از  او 

موضـوع عمـده ملـی را بـه همـکاری شـورای عالـی جوانـان بـه 

کننـد. تبدیـل  ملـی  گفتـامن  یـک 

رئیـس جمهـور کـه در این مراسـم به سـختی از اداره های دولتی 

را مـورد انتقـاد قـرار داد عالوه کـرد:»50 در صدعواید تان دزدی 

کـه سـبب  ایـن مشـکل  راه حـل  کـردن  پیـدا  بـرای  می شـود، 

افزایـش عوایـد و شـفافیت عوایـد شـود به جوانـان مبتکـر جایزه 

داده شـود.« رئیـس جمهـور در ادامـه صحبت هـای انتقادی اش 

افزود که در شـش سـال گذشـته قلب او آن قدر نشکسـته بودکه 

در نشسـتی بـرای محیـط زیسـت از طـرف اداره محیـط زیسـت 

شکسـته اسـت.  بـه قـول رئیـس جمهـور پاسـخ هـر سـوال وی 

در آن نشسـت توسـط اداره ملـی محیـط زیسـت خاموشـی بـود. 

ارشف غنـی اضافـه کـرد:» گفتـم همین داکـر ناکامـورا که خود 

را قربانـی افغانسـتان کـرد، چه کسـی کتابـش را خوانـده و کـی 

پـروژه اش را دیـده اسـت؟ در آن جمـع یک نفر پـروژه را دیده بود 

آن هـم بخاطری کـه از دشـت گمبیـری آمـده بـود.« 

او از جوانـان کشـور خواسـت کـه اگـر می خواهنـد مالکیـت این 

وطـن را بدسـت بگیریـد، بایـد مالکیـت طرح هـای آبـادی وطـن 

تـان را بدسـت بگیرید.

وی عـالوه کـرد:» از داخـل دولـت طرح هـای تـان بـرای اصـالح 

دولـت چیسـت؟ طـرح شـام بـرای بهبـود دولـت چیسـت، چـه 

مشـاهده  را  فرصت هـا  چـه  می کنیـد،  مشـاهده  را  مشـکالت 

می خواهیـد؟.« چـه  و  می کنیـد 

رئیـس جمهـور تاکیـد کرد کـه جوانان برای هرسـال پنج موضوع 

عمـده را تعییـن کننـد و آن را بـه یـک گفتـامن و بحـث ملـی 

مبـدل کننـد. رئیـس جمهـور بـا یـاد آوری از شـهدای نیروهـای 

بـه قـدر کافـی  امنیتـی گفـت کـه وزارت داخلـه و زارت دفـاع 

کـه  عالـی جوانـان خواسـت  از شـورای  حرکـت منی کنـد. وی 

در ایـن مـورد دولـت را در رفـع مشـکالت خانواده هـا و فرزنـدان 

شـهدای نیروهـای امنیتـی کشـور یـاری رسـانند.

يـوه مريمـن چې پـه ويلچري کې ناسـته وه او د خپلـې درملنې 

لپـاره لـه زوی رسه پېښـور ته تلله وايي، د سـهار په شـپږو بجو 

تورخـم تـه رسـېدلې خـو تر لـس بجو نـه ده توانېدلـې چې له 

تورخـم دروازې هغې غـاړې ته واوړي.

هغـې زياتـه کـړه: ))لـږ تـر لـږه د ناروغانو هـم خيال نه سـاتل 

کېـږي، دا ګنـډه مـار دي او کـه څوک دي ټـول رش همدوی 

جـوړ کـړی دی، د خلکـو منـځ تـه داخلېـږي، کـه پوليس وي 

خـو لـږ احتيـاط کـوي کـه پوليـس نـه وي، خلـک ګـډوډي 

جـوړوي.((

مسـافر کـه څـه هم دېخـوا وضعيت تر پخوا يوه څه ښـه شـوی 

ګڼـي او وايـي، يـوازې همدغـه د ګنـډو لېږدونکـو موجوديـت 

سـتونزې جـوړې کـړي خـو وايي، هغې غـاړې سـتونزې ډېرې 

ګـډوډي  الس  لـوی  پـه  نظاميـان  پاکسـتاين  او  دي  زياتـې 

جوړوي.

لـه تورخـم څخه تازه را اوښـتی سـبحان الله وايي، د سـهار په 

پنځو بجو را رسـېدلی و خو پاکسـتاين مسـوولني د پاسـپورټ 

پـه چيـک او د خروجـي ټاپـې وهلـو بانـدې ډېـر وخـت نييس 

ځکـه ګڼـه ګوڼه زياته شـوې ده.

د مسـافرو شـکايت دا هم دی چې دې غاړې هم د پاسـپورټ 

مديريـت د کار کوونکـو شـمېر کـم دی نـو ځکـه ګڼـه ګوڼـه 

زياتـه ده.

د ننګرهـار د واليتـي شـورا مرسـتيال اجمـل عمر هـم د ګنډو 

لېږدونکـو موجوديـت لويـه سـتونزه ګڼـي خـو وايـي، دا چـاره 

ټولـه د تورخـم کميسـارۍ لـه لـوري جـوړه شـوې ده.

هغـه وويـل، ګنـډه لېږدونکـي د هـر ځـل توکـو د لېـږد پـه 

مقابـل کـې د تورخـم کميسـارۍ پوليسـو تـه پيسـې ورکـوي.

دی وايـي، کـه څـه هـم اټکليـز نـه يش ويـالی چـې څومـره 

شـمېر کـې به ګنـډه لېږدونکـي موجود وي خو وايي، ښـځې، 

ماشـومان او نارينـه ټـول پـه کـې شـته دي.

د تورخـم کمېسـارۍ مسـوولينو پـه دې اړه لـه څـه ويلـو ډډه 

وکړه.

د ننګرهـار واليتـي اداره بيـا وايـي چـې تورخـم کـې د فسـاد 

مخنيـوي او سـتونزو د حـل په موخـه يې د تورخم کميسـار او 

مرسـتياالن پـه دې وروسـتيو کـې بـدل کـړي دي.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء الله خوږياڼـي پژواک اژانس ته 

وويـل چـې نوې رهـرۍ ته دنده ورکړل شـوې چې د سـتونزو 

د حـل لپـاره پر نوې طرحـه کار وکړي.

پـه همـدې حال کـې د ننګرهار د سـوداګرۍاو پانګونې خونه 

وايـي چـې د ګنـډو لېږدونکـو موجوديت سـوداګرو تـه د زيان 

رسبېـره د ګمرکاتـو د عوايـدو پـه فرار هم تاثـري کړی دی.

د دغـې خونـې د صادراتـو د برخـې مسـوول شـاکرالله پژواک 

اژانـس تـه وويـل، کله چـې ګنـډه لېږدونکـي مالونـه قاچاقي 

راوړي لـه يـوې خـوا ګمرکـي عوايـد کمېـږي او لـه بلـې خـوا 

سـوداګرو تـه قانـوين امـوال ګـران متامېـږي چـې دا بيـا يـوه 

لويـه سـتونزه ده.

پـژواک پـه دې تـړاو هڅـه وکـړه چـې د ننګرهـار ګمـرک د 

رييـس حشـمت اللـه عليـزي نظـر هم لـه ځانـه رسه ولري خو 

هغـه پـه دې اړه څـه ونـه ويـل.

 د ننګرهار د واليتي شـورا يو شـمېر غړي او تورخم ښـارګوټي 

کـې مسـافر وايـي چـې دغلتـه د ګنـډو لېږدونکـو موجوديـت 

مسـافرو تـه د تـګ راتـګ پرمهال سـتونزې جوړې کـړې دي.

د خلکـو پـه خـره، هغـه کراچۍ لرونکـي چې د خلکـو غوټې 

تـه  پوليسـو  پاکسـتان  او  افغانسـتان  د  لېـږدوي،  توکـي  او 

پیسـې ورکـوي او بيـا خوراکـي او نـور توکـي پـه قاچاقي ډول 

انتقالـوي.

څـو ورځـې وړاندې پـه ټولنيزو شـبکو کې يـوه ويډيو هم الس 

پـه الس شـوه چـې يـو پوليـس پـه کـې يـوه مېرمـن چـې فکر 

کېـږي همـدا ګنـډه لېږدونکـې ده، پـه پيـپ باندې پـه ډېرې 

بـې رحمـۍ وهي.

د ننګرهـار وايل د دغـې ويډيـو لـه خپرېـدو وروسـته کـه څـه 

هـم وويـل چـې دا ويډيـو د څـو کلونـو پخوانـۍ ده، خـو د 

پـژواک خريـال تورخـم ښـارګوټي تـه د سـفر پرمهـال وليدل 

چـې ال هـم سـتونزې موجـودې دي او د ګڼـې ګوڼـې پرمهال 

پوليـس لـه خلکـو رسه ناسـم چلنـد کـوي.

مسـافر وايـي، لـه کابـل او جالل اباد څخه د سـهار پـه څلورو 

بجـو حرکـت کـوي خـو کلـه چـې لـه تورخـم دروازې هغـې 

غـاړې تـه اوړي او يـا هـم لـه پېښـور څخـه پـه همدغـه وخـت 

حرکـت وکـړي، نـو دې غـاړې ډېـر کلـه تـر غرمـې وروسـته را 

رسـېږي.

مسـافرو شـکايت درلـود چـې نـه د ښـځو لپـاره کومه اسـانتيا 

شـته، نـه د ناروغانـو او نـه هـم د نـورو خلکـو خيـال سـاتل 

کېـږي.

تورخم کې ګنډو لېږدونکو مسافرو ته ستونزې جوړې کړې دي کارتون

فرصت هایی که نباید از
 دست داد

حفیظ اهلل زکی

  

گـروه  عضـو  »ایـن  می گویـد:  بغـالن  پولیـس  سـخنگوی 

فـرد  بـود.«  شـده  زنـدان  از  پـار  سـال  طالبـان  تروریسـتی 

بازداشـت شـده، بعـد از اینکـه آزاد می شـود دوبـاره بـه گـروه 

طالبـان می پیونـدد و مسـئول اکامالتـی ایـن گـروه در والیـت 

می شـود. کنـدز 

طالبـان،  شـده  دسـتگیر  عضـو  ایـن  کـه  گفـت  همچنیـن  او 

چندیـن بـار قاچـاق اسـلحه کـرده اسـت امـا ایـن بـار از سـوی 

پولیـس بغـالن بازداشـت شـده اسـت.

ایـاالت  توافقنامـه صلـح  امضـای  بـا  سـال گذشـته همزمـان 

متحـده امریـکا و گـروه طالبـان، 5 هـزار زندانـی گـروه طالبان 

از زنـدان آزاد شـدند کـه بعدها گفته شـد شـامری زیـاد از آنان 

بـه جبهه هـای جنـگ برگشـته اند.

اسـت کـه  اعـالم کـرده  بارهـا  تاکنـون  و داخلـه  وزارت دفـاع 

شـامری از زندانیـان کـه آزاد شـده و بـه میـدان جنـگ رفتـه 

بودند، کشـته شـده اند. این موضـوع باعث نگرانی شـهروندان 

کشـور نیـز شـده اسـت.

افغانسـتان پـس از مشـوره بـا الیه هـا و اقشـار مختلـف جامعـه، 

ایـن  مـورد  در  را  مشـخصی  پیش نهـادی  بسـته های  و  طرح هـا 

رونـد، ترتیـب و به عنوان خواسـت و صـدای مردم با شـورای عالی 

مصالحـه  ملـی رشیـک کرده انـد. امـا دیـده می شـود بـه طرح ها و 

پیش نهـادات نهادهـای مدنـی توجـه الزم صـورت نگرفتـه اسـت. 

در اعالمیـه از شـورای عالـی مصالحـه  ملـی خواسـته شـده اسـت 

کـه در کنار زمینه سـازی برای حضـور مناینـدگان واقعی جامعه ی 

مدنـی در فرآینـد صلح، طرح هـا و پیش نهادهای عملـی نهادهای 

مدنـی را در نظـر بگیرد.

جامعـه مدنـی در ایـن اعالمیـه از عـدم حضـور نظارتـی بـر رونـد 

صلـح ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه اسـت کـه نهادهـای جامعـه ی 

مدنـی بـه عنـوان طـرف سـوم در قضایـای کالن ملـی، نواقـص و 

مشـکالت فرآیندهـا را بـا حفـظ بی طرفـی کامـل بیـان داشـته و 

بـرای اصـالح آن نیـز طـرح داده اسـت. انتظـار داریـم بـه نقـش 

نظارتـی نهادهـای جامعـه ی مدنی به عنوان یک نشـانی مسـتقل 

و بی طـرف پرداختـه شـود. 

در اعالمیه جامعه مدنی افغانسـتان آمده اسـت:» نهادهای جامعه  

مدنـی افغانسـتان بـه ایـن باور اند کـه طرح رئیـس جمهوری غنی 

مبنـی بـر برگـزاری انتخابـات زود هنـگام، یک طرح عملی نیسـت 

و بـا واقعیت هـای عینی افغانسـتان سـازگاری ندارد. 

داد  نشـان  اخیـر  ناقـض  و  چالـش زا  انتخابات هـای 

کـه ظرفیـت الزم بـرای برگـزاری یک انتخابـات خوب 

در ظـرف شـش مـاه وجـود نـدارد و رفـنت بـه طـرف 

انتخابـات بـدون آوردن اصالحـات اساسـی و معنادار 

انتخابـات  رونـد  بـاالی  اعتـامد سـازی  و  انتخاباتـی 

بـه جـای کمـک بـه ختـم جنـگ، زمینـه را بـرای یک 

جنـگ دیگـر مسـاعد می سـازد.« 

از متـام طرف هـای درگیـر درایـن رونـد،  نهـاد  ایـن 

تقاضـا کـرده اسـت کـه طرح هـای خـود را بـر اسـاس 

واقعیت هـای افغانسـتان و رشایـط عینـی آن ترتیـب 

و مطـرح کننـد.

 قوماندانـی پولیـس والیـت بغـالن می گویـد کـه 

یـک عضـو گـروه طالبـان کـه از زنـدان آزاد شـده 

بـود، دوبـاره بـه اتهـام قاچـاق سـالح دسـتگیر شـده اسـت.

احمـد جاویـد بشـارت، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس بغالن روز 

یکشـنبه 8 حمـل بـه رسـانه ها گفـت کـه در یـک رشـته عملیات 

مشـرک کارمنـدان مدیریـت مبـارزه تروریـزم قوماندانـی امنیـه 

بغـالن و مدیریـت مبـارزه علیـه مـواد مخـدر یـک عضـو گـروه 

طالبـان را کـه از زنـدان آزاد شـده بـود، بـه اتهـام قاچـاق سـالح 

دسـتگیر شـده اسـت.

آقـای بشـارت گفـت کـه این فرد همـراه بـا 14 میل انـواع جنگ 

افزار بازداشـت شـده است. 

او افـزود کـه ایـن عضـو گـروه طالبـان، »13 میل تفنگچـه و یک 

میـل کالشـینکوف را بـا مقـداری مهـامت در یـک عراده واسـطه 

مسـافربری بـه طـور ماهرانـه از کابـل بارگیـری کرده بـود و قصد 

انتقـال آن را بـه والیـت کنـدز داشـت کـه خوشـبختانه طـی یک 

عملیـات مشـرک پولیس بغالن بازداشـت شـد.«

کـه  می گویـد  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  مشـرک  کاری  گـروه   

مناینـدگان جامعـه مدنـی افغانسـتان در فراینـد گفتگوهـای صلـح 

میـان ایـاالت متحـده امریـکا و طالبـان و دولـت افغانسـتان و گـروه 

طالبـان حضـور نداشـته انـد. 

افـراد  شـامری  صلـح  گفتگوهـای  در  کـه  می افزایـد  نهـاد  ایـن 

معلوم الحـال حکومتـی از آدرس جامعـه مدنـی اشـراک کـرده اند.

مدنـی  جامعـه  مشـرک  کاری  گـروه  رئیـس  احمـدی  عبداللـه 

یک شـنبه هشـتم حمل بـا نرش اعالمیـه ای در صفحه فسـبوک خود 

نوشـته اسـت که عدم حضـور منایندگان نهادهـای جامعه  مدنی در 

مسـائل کالن ملـی ماننـد فرآینـد صلـح نگرانی هـا را بـر رس معاملـه  

ارزش های مردم سـاالرانه و حقوق اساسـی شـهروندان افزایش داده 

است. 

همچنـان  مدنـی  جامعه یـی  نهادهـای  می کنـد:»  عـالوه  وی 

خواسـتار حضـور معنـی دار زنـان و حضـور گسـرده یی قربانیـان 

دولـت  از  ایـن رو،  از  انـد.  مذاکـرات  دریـن  آنـان  مناینده هـای  و 

افغانسـتان کـه خـود را حامـی جمهوریـت می داند توقع مـی رود که 

بـه عنـارص و ارزش هـای جمهوریـت احرام گذاشـته و نقـش جامعه  

مدنـی را در رونـد صلـح افغانسـتان نادیـده نگیـرد.«

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه در شـامری از نهادهـای مدنـی 

درحالـی  مرشانوجرگـه،    

را  صلـح  نظارتـی  کمیسـیون 

صلـح  بـرای  طرحـی  و  تشـکیل 

برخـی  کـه  کنـد  مـی  تهیـه 

مبهـم  ضمـن  جرگـه  اعضـای 

بـر  صلـح،  پروسـۀ  خوانـدن 

از  صلـح  هـای  طـرح  سـاخت 

آدرس هـای مختلـف انتقـاد می 

. کننـد

اخیـراً بـه دنبال سـپردن طرحی 

از سـوی زملـی خلیلـزاد مناینده 

امریـکا  متحـده  ایـاالت  ویـژه 

حکومـت  بـه  صلـح  امـور  در 

برخـی  افغـان،  از سیاسـیون  و شـامری  افغانسـتان، طالبـان 

جریـان های سیاسـی چون حزب اسـالمی، جمعیت اسـالمی، 

ریاسـت  و  مصالحـه  عالـی  شـورای  اسـالمی،  ملـی  جنبـش 

جمهـوری کشـور نیـز گفتـه انـد کـه طـرح هایـی را بـرای صلح 

تهیـه منـوده و یـا تهیـه مـی کننـد.

منابـع یادشـده گفتـه انـد که این طـرح ها را در نشسـت ترکیه 

کـه قـرار اسـت بـرای صلـح افغانسـتان در مـاه اپریـل تدویـر 

شـود، ارایـه مـی کنند.

آژانـس خـری بریتانیـا )رویرز( گـزارش داده اسـت که رییس 

جمهـور غنـی، طرح برگـزاری انتخابات در مدت شـش ماه را با 

امریـکا رشیـک کـرده اسـت؛ امـا دواخـان مینه پال سـخنگوی 

رئیـس جمهـور مـی گویـد کـه حکومـت، طـرح انتخابـات در 

شـش ماه را با کسـی رشیک نکرده اسـت. وی حکومت موقت 

و رسپرسـت را مـردود مـی خوانـد؛ امـا مـی افزایـد کـه در مورد 

زمـان انتخابـات، بحث شـده مـی تواند.

در نشسـت دیـروز مرشانـو جرگـه در مـورد پروسـه صلـح بحـث 

هایـی صـورت گرفـت.

فضـل هـادی مسـلمیار رییـس ایـن جرگـه گفـت کـه بـه هدف 

پیشـرد رونـد صلـح و نظـارت از آن، کمیسـیونی بـه ریاسـت 

خـودش تحـت نـام »کمیسـیون نظارتـی صلـح مرشانوجرگـه« 

ایجـاد خواهـد شـد.

او افـزود کـه ایـن کمیسـیون، پانـزده عضـو خواهـد داشـت که 

برعـالوۀ نظـارت از رونـد صلـح، طرحـی را بـه هـدف پیشـرد 

پروسـه صلـح تدویـن و بـا حکومـت، سیاسـیون و سـفارت های 

مقیـم کابـل رشیـک خواهـد کرد.

وی از کمیسـیون هـای دایمـی ایـن جرگـه خواسـت تـا یـک- 

یـک نفـر را بـه منایندگـی از هـر کمیسـیون بـرای عضویـت در 

کمیسـیون نظارتـی صلـح مرشانوجرگـه، بـه هیـات اداری ایـن 

جرگـه معرفـی کننـد.

عبداللطیـف نهضـت یـار مناینده مردم نورسـتان در این جرگه، 

ضمـن اینکـه روند مذاکـرات صلح افغانسـتان را مبهـم خواند، 

در اشـاره به تهیه طرح های متعدد از سـوی سیاسـیون کشـور 

و حکومـت افغانسـتان گفـت کسـانی کـه از داخل افغانسـتان 

در نشسـت ترکیـه رشکـت مـی کننـد، بایـد یـک طـرح واحـد 

داشـته باشند.

او افـزود: »کسـانی بایـد در ایـن نشسـت برونـد کـه از منافـع 

افغانسـتان دفاع منایند؛ تا دسـتاوردهای بیسـت سـاله کشـور 

حفـظ شـود وهمـه یکصدا باشـند.«

وی اظهـار امیـدواری کـرد که نشسـت ترکیه سـبب ختم جنگ 

و تامین صلح پایدار در کشـور شـود.

گاللـی نـور صافـی عضـو دیگـر ایـن جرگـه نیـز بـر تهیـه طـرح 

هـای مختلف از سـوی جریـان های سیاسـی و حکومت انتقاد 

کـرد و گفـت کـه بـه منایندگـی از جمهوریـت، بایـد یـک طـرح 

واحـد ارایه شـود.

او افـزود: »آرزومندیـم کـه در نشسـت ترکیـه، همـه بـا صـدای 

واحـد از دسـتاوردها و منافـع ملـی کـه خواسـت مـردم اسـت، 

حامیـت کننـد.«

بـه گفتـه موصـوف در نشسـت مسـکو بـرای صلـح افغانسـتان، 

بیشـر آجنداهـای شـخصی شـامری بـه بحـث گرفته شـد و در 

صورتـی کـه در نشسـت ترکیـه نیز چنیـن آجنداهایـی به پیش 

بـرده شـود، افغانسـتان بـه صلـح منی رسـد. 

وی افـزود: »افغانسـتان کـدام البراتـوار نیسـت کـه هـر چنـد 

سـال بعـد یـک سیسـتم نـو آورده شـود و بـه آزمایـش گرفتـه 

شـود، مـا خواهـان ختم جنـگ و تامیـن صلح دایمی هسـتیم، 

نـه صلحـی که سـبب بحران دیگر در کشـور شـود، ایجاد نظام 

هـای جدیـد و رشوع از صفـر بـرای مـا قابـل قبـول نیسـت، مـا 

مخالـف اصالحـات نیسـتیم؛ امـا منـی خواهیـم کـه یـک نظام 

جدیـد کـه قابـل قبـول همـه نیسـت بـر مـا تحمیل شـود.«

فیصـل سـمیع نایـب منشـی مرشانوجرگـه نیز گفت: »نشسـت 

مسـکو نشـان داد که طالبان آماده صلح نیسـتند، در سیاسـت 

شـان تغییـر وارد نشـده اسـت، هنـوز هـم از خشـونت، تهدیـد 

و زور کار مـی گیرنـد، طالبـان بـه ایـن فکـر هسـتند تـا چنـد 

سیاسـیون را فریـب بدهنـد که گویـا به آنهـا در حکومت موقت 

سـهم مـی دهند.«

او بـدون ارایـه جزییـات گفـت طرحـی کـه از سـوی حکومـت 

ارایـه شـده، یـک طـرح جامـع اسـت و در صورتـی کـه طالبـان 

مـی خواهنـد بـه قـدرت برسـند، از برگـزاری انتخابـات هـراس 

نداشـته باشـند و بـا توجـه بـه گفتـه هـای شـان کـه اکرثیـت 

نقـاط افغانسـتان در دسـت آنهـا اسـت، از طریـق صنـدوق بـا 

برگـزاری انتخابـات زودهنـگام قـدرت را بـه دسـت بگیرنـد.

یک زندانی آزاد شده طالبان، دوباره به اتهام قاچاق سالح دستگیر شد

نگرانی از عدم حضور جامعه مدنی در گفتگوهای صلح

مشرانوجرگه کمیسیون نظارتی صلح را تشکیل و طرحی 
برای صلح می سازد



 

طبیعـی اسـت در هـر جامعـه¬ی کـه جنـگ و نـا 

امنـی وجـود داشـته باشـد، در آن جا رنج، مـرارت و بی 

ثباتـی وجـود دارد. مـردم افغانسـتان جنـگ، انتحـار و 

بـی ثباتـی را بـا متـام وجود آزمـوده و اکنون نیـز درگیر 

ایـن آفت های اجتامعیسـت. بـرای افغانسـتان و برای 

متـام شـهروندان ایـن رسزمیـن آمـدن صلـح و ثبات در 

کشـور یـک آرزوی عظیـم اسـت. صلح خواسـته¬ی هر 

افغانسـتانی اسـت و از آمـدن صلـح مرصرانه اسـتقبال 

مـی منایـد. بـا تأسـف صلـح و صحبـت از پروسـه¬ی 

صلـح در میـان مـردم افغانسـتان وضاحـت نـدارد و از 

ایـن جهـت اسـت کـه ایـن متایـل زیبـا و انسـانی در 

کشـور بـا شـک و تردید هـای همراه اسـت. ایـن تردید 

هـا از آنجایـی بـر می خیـزد کـه مخالفین مسـلح نظام 

در تقابـل بـا مطالبـات مردمـی قـرار دارد و بـا لجاجـت 

هـای بـی پشـینه دسـت از رشارت هـا و کشـتار هـای 

در  منازعـه  دارای  در جوامـع  دارد.  بـر منـی  مردمـی 

جهـان، معمـول بوده اسـت کـه گام اول رفنت به صوب 

صلـح آتـش بـس و قطـع جنـگ اسـت. در حالیکـه در 

افغانسـتان در ایـن فصـل ایـن نخسـتین گام برداشـته 

نشـده اسـت و حتـی جنـگ و ناامنـی از جانـب گـروه 

طالبـان تشـدید گردیـده اسـت. نکتـه دیگـر خواسـت 

انحصـار خواهانـه-ی کـه  و  نگرانـه  یـک جانبـه  هـای 

راجـع بـه صلـح مطـرح مـی گـردد بـا مطالبـات اکـر 

قاطـع مـردم افغانسـتان همسـانی نداشـته و نـدارد.   

مـردم افغانسـتان دقیقـا بیـاد دارنـد و تجربـه تلـخ 

فروپاشـی نظـام را چندیـن بـار بـا بهـای مهلـک، دیده 

اسـت. انقطـاع سیسـتم سیاسـی منتـج به هـرج و مرج 

هـای مـی شـود کـه بـار بـار در افغانسـتان دیده شـده 

گونـه  ایـن  از  اسـت  مملـو  افغانسـتان  تاریـخ  اسـت. 

حـوادث کـه در پـی بـی ثباتی سیاسـی در کشـور آمده 

دقیـق  راهنـامی  بایسـت  تاریخـی  هـای  نکتـه  بـود. 

اینکـه صلـح در  پروسـه صلـح.  بـرای موفقیـت  باشـد 

افغانسـتان یـک اولویـت اسـت، کسـی تردیـد نـدارد، 

امـا هـراس از اینکـه صلـح بهانـه¬ی شـود بـرای بـی 

ثباتـی سیاسـی و از بیـن بـردن نظـم موجود سیاسـی، 

وجـود دارد. زیـرا نبـود صداقت در پالیسـی هـای گروه 

طالبـان دیـده مـی شـود. طالبـان اگـر وطن دوسـت و 

اعتقـاد بـه آرامـش در افغانسـتان هسـتند چـرا از آتش 

بـس و کشـتار مردم و تـداوم حمالت نظامی در گوشـه 

و کنـار کشـور دسـت بـر منـی دارد؟ موضـوع دیگـر، 

طالبـان اگـر بـاور دارد کـه حکومـت بـرای مردم اسـت 

و مردم باید در رسنوشـت شـان دخالت داشـته باشـد، 

قابـل قبـول جامعـه  و  بـا میکانیـزم روشـن  پـس چـرا 

جهانـی و مـردم افغانسـتان تـن منـی دهـد؟ از سـوی 

دیگـر طالبـان پـروژه اسـت و جنـگ افغانسـتان جنبـه 

هـای مختلفـی دارد. تـا متویل کننـدگان ایـن پروگرام 

رضایـت بـه خامتـه جنـگ ندهـد، مشـکل اسـت کـه 

معضـالت افغانسـتان راه حـل پیـدا منایـد. 

افغانسـتان  در  جنـگ  شـد  ذکـر  کـه  همچنـان   

پهلـوی هـای آشـکار و پنهـان داشـته/ دارد، بـه هـامن 

تناسـب صلـح افغانسـتان نیـز از جنبـه هـای مخفـی 

و آشـکاری برخـوردار اسـت. جریـان هـای سیاسـی در 

داخـل کشـور کـه اغلـب خواسـت مـردم افغانسـتان را 

بـه نحـوی انعکاس مـی دهند در جبهـه¬ی جمهوریت 

خواهـی و حفـظ ارزش هـای انسـان محـور و قانونـی 

قـرار دارد، الیـه هـای سیاسـی متفـاوت را در سـطح 

ملـی شـکل می دهـد. دولت نیز بخشـی بـزرگ از این 

جبهـه را تشـکیل مـی دهـد. ایـن ها بـه صـورت واضح 

در پـی قطـع جنگ و آمدن صلح در افغانسـتان اسـت. 

امـا افغانسـتان بـا مـدل قابـل قبـول مـردم و جامعـه 

جهانـی مطمـح نظـر اسـت. افغانسـتان دارای قانـون 

اساسـی، نظـام مـردم سـاالر و همـه شـمول، ضامنـت 

کننـده افغانسـتان آینده اسـت که ایـن را دولت و اکر 

جریـان هـا و احـزاب سیاسـی در افغانسـتان خواهـان 

اسـت. در تقابـل ایـن دیـدگاه گـروه طالـب قـرار مـی 

گیـرد. آنچـه کـه تـا هنـوز از آدرس طالبـان دیده شـده 

اسـت، انحصـار گرایـی، قانـون گریـزی و تعبیـه نظـام 

ضـد مردمـی اسـت. نظـام سیاسـی کـه خواسـته های 

اصلـی مـردم را در افغانسـتان مـد نظـر نداشـته باشـد 

نظـام  بدانـد،  تهـی  را  بـودن خـود  از همـه شـمول  و 

جربیسـت و شـیوه¬ی مخـوف و ظاملانـه راهـکار آن را 

تعییـن خواهـد کـرد. 

جهـت های جنگ افغانسـتان در سـطح منطقوی 

بـا  افغانسـتان  جنـگ  زیـرا  اسـت،  تحلیـل  قابـل  نیـز 

تأسـف قریـب بـه نیـم قـرن اسـت کـه جریـان داشـته و 

ایـن فضـا فرصـت دخالـت را بـرای بعضـی کشـور های 

منطقه فراهم آورده اسـت. لذا نگاه این حلقه سیاسـت 

بـه مشـکالت افغانسـتان مهم اسـت. در رشایط کنونی 

بـزرگ  منافـع  بـا  عنـارص  ایـن  همسـوی  افغانسـتان 

بـا  کاریسـت  صلـح  آمـدن  راسـتای  در  افغانسـتان 

اهمیـت. از ایـن جهـت تـا حدی خوشـبینی هـا بوجود 

آمـده اسـت، کشـور هـای منطقـه از چشـم انـداز صلح 

در افغانسـتان حامیـت مـی کنـد، تـا در پرتـو آن ثبـات 

سیاسـی و بقـای افغانسـتان حفظ گردد. ایـن موضوع 

ارزشمندیسـت بـرای مردم افغانسـتان. عالوه بر سـطح 

منطقـوی، جنـگ افغانسـتان در سـطح بـزرگ جهانـی 

نیـز دارای ریشـه هـای بوده اسـت. رقابت هـای قدرت 

هـای بـزرگ بـه صـورت اغلـب در معضالت افغانسـتان 

و  تفاهـم  شـود.  مـی  شـده/  دیـده  شـان  هـای  رگـه 

از  افغانسـتان  موضـوع  در  هـا  قـدرت  ایـن  همسـوی 

اهمیـت بـاالی برخـوردار اسـت و تأثیرگـزاری خاصـی 

بـر رشایـط در افغانسـتان مـی توانـد داشـته باشـد. بـه 

درآمد: 

یکـی از مباحـث مهـم درحـوزه انسـان شناسـی، 

کرامـت انسـان اسـت. ازآنجا که امـروزه کرامت انسـانی 

بـا مبـا حـث حقـوق بـر رابطـه ای ناگسسـتنی یافتـه 

اسـت، تحلیل و تبییـن آن درچارچوب قـرآن کریم امری 

قـرآن پژوهـان و مفـران،  رضوری اسـت.تأمل درآرای 

نشـان از آن دارد کـه در بحـث کرامـت انسـان، اندیشـه 

واحـدی مشـاهده منی شـود. برخـی از قـرآن پژوهان به 

جـای کرامـت » ذاتی « از کرامـت »اقتضایی« دفاع کرده 

انـد. بنا برایـن دیدگاه، هرچند انسـان بالقـوه موجودی 

رشیـف اسـت امـا انسـان مبـا هـو انسـان کرامـت ذاتی 

بالفعـل نـدارد. هـر چنـد کرامـت انسـانی، چـه در بعـد 

ذاتی،چـه در بعـد ارزشـی، گفتـامن رایج جهـان معارص 

قرارگرفتـه اسـت،درحالی که برخی جریـان های فکری 

موسـوم بـه فاشیسـم و نازیسـم، انسـان را فـی حـد ذاته 

فاقـد کرامـت دانسـته، منشـاء کرامـت وی را درامـوری، 

ماننـد وابسـتگی او بـه دولـت، حکومـت، نژاد،عقیـده 

و مذهـب خـاص جسـتجو می¬کننـد. اسـالم مکتبـی 

اسـت کـه بـرای انسـان،افزون برکرامـت اکتسـابی، بـه 

کرامـت ذاتـی قایل اسـت و آن را مبنای عدالـت، آزادی 

و صلـح در جهـان می دانـد، هرچند انسـان، بتواند این 

حیثیـت را بـرای خویـش درک منایـد، آموزه هـای دینی 

نقـش مهمـی دربنیـان گـذاری اندیشـه کرامـت ذاتـی 

انسـان داشـته است. 

طرح مسئله:  

در بـاب کرامـت اکتسـابی کـه انسـان بـه صـورت 

و  هـا  اسـتعداد¬  انداخـنت  کار  بـه  از طریـق  و  ارادی 

توانایـی ذاتـی خـود در مسـیر رشـد، کـامل و کسـب 

فضایـل اخالقـی به دسـت مـی آورد، بین اندیشـمندان 

اسـالمی اختالفـی نیسـت. چالـش اساسـی بیـن آنهـا 

در بـاره کرامـت ذاتـی اسـت. برخـی از قـرآن پژوهـان 

نـژاد و  کرامـت اعطایـی را ذاتـی بـر از هـر جنـس، 

رنـگ دانسـته انـد و به بیـان دیگـر، برای انسـان مبا هو 

انسـان کرامـت ذاتی،خـدادادی قائل هسـتندو  کرامت 

عنـد اللـه را بـه عنـوان وجـه متایـز آدمیـان در رسـیدن 

بـه کـامالت اختیـاری بر شـمرده انـد. در مقابـل، برخی 

از اندیشـمندان اسـالمی بـه جـای کرامـت » ذاتـی« از 

کرامـت اقتضایـی دفـاع کـرده انـد و انسـان را بـه دلیـل 

بـر خـورداری از روح الهـی، دارای » اسـتعداد و لیاقـت« 

بـرای رسـیدن بـه کرامـت دانسـته انـد.

رضورت بحث: 

کرامت انسـان و حقوق ناشـی از ایـن کرامت، مهم 

تریـن و بیشـرین گفتـامن امروزجهـان معـارص اسـت. 

اکنـون کـه کرامـت انسـانی مهـم تریـن اصـل مبنایی و 

پایـه گـذار نظام بیـن املللی حقوق بر اسـت، رضورت 

دارد ایـن مقولة ارزشـمند مـورد بحث، بررسـی،کنکاش 

قـرار گیـرد. بحـث کرامـت انسـان مـی توانـد چهـره ای 

زیبـا و جـذاب از اسـالم در جامعـة بری ترسـیم مناید. 

نپرداخـنت رویکـرد اسـالم بـه کرامـت انسـان، موجـب 

اتهـام گردیده اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه مرقـی ترین نـوع کرامت 

کانـت،  امانوئـل  اسـت.  شـده  ارئـه  اسـالم  در  انسـان 

فیلسـوف نامـدار قـرن هجدهـم میـالدی، بـا اینکـه در 

رسارس آثـار وی،حتـی یـک بـار ترکیـب »حقـوق بـر« 

دیـده منی شـود،پدر حقوق بر شـناخته شـده اسـت؛ 

زیرا در توشـته های او ترکیب کرامت انسـانی دیده می 

شـود، چـون ایـن اصـل خمیـر مایـه حقـوق بر اسـت، 

بـه او چنیـن عنوانـی داده اند. در حالی کـه قرآن مجید 

چهـارده قـرن پیش،اصـل کرامـت بـری را بـه رصاحت 

مطـرح کرده اسـت. اصل کرامـت ذاتی انسـان در حوره 

هـای مختلف اخالق =، سیاسـت،فقه و حقـوق و... کار 

بـرد داردکـه بیـان همة منونه هـا از حوصلـة این تحقیق 

خـارج اسـت و اینجـا تنهـا بـه برخـی از آنها بسـنده می 

شود.

پیشینة تاریخی: 

اندیشـمندان حوزة مطالعـات اجتامعی به موضوع 

کرامـت انسـان اهتـامم ویـژه داشـته انـد. جسـتجوها 

نشـان مـی دهد هرچنـد در بارة کرامت ذاتـی به صورت 

پراکنده مطالبی مطرح شـده، اما پژوهشـی مسـتقل که 

به طرح دیدگاه های مختلف اندیشـمندان اسـالمی در 

ایـن بـاب و نقـد و بررسـی آنهـا بپـر دازد،تدویـن نشـده 

است.

معنای کرامت : 

از آنجـا کـه کرامـت یـک واژة عربـی اسـت و معادل 

فارسـی آن گویا و روشـن نیسـت و به رغم همة تالش ها 

و تـکا پوهـا منـی تـوان تعریـف جامـع و مانـع و بـا حد و 

فصـل منطقـی برای آن مشـخص منود، لذا در بسـیاری 

مـی  اسـتفاده  کرامـت  واژة  خـود  از  فارسـی  متـون  از 

شـود. کرامـت انسـانی،علی رغـم اهمیت بسـیار واالیی 

کـه دارد،تاکنـون در هیـچ یـک از اسـناد بیـن املللـی و 

قوانیـن داخلـی کشـورها تعریـف جامـع و مانعـی بـرای 

آن ارئـه نشـده، بلکـه هـر مکتـب و اندیشـه ای تعریـف 

خـاص و مـورد نظـر خودرا طرح کرده اسـت. در اندیشـه 

اسـالمی نیـز از رویکردهـای گوناگون نسـبت به کرامت 

عرفانی،اخالقـی،  فقهـی،  رویکـرد  همچـون  انسـان، 

و  اسـت  آمـده  میـان  بـه  سـخن  حقوقـی  و  فلسـفی 

تفسـیرهای متفاوتـی از آن ارائـه شـده اسـت. بـا ایـن 

حال،لغـت شناسـان و فرهنگنامـه نویسـان بـرای واژة 

کرامـت معانـی مختلفی را ذکر کرده انـد. که از مجموع 

معانـی بدسـت می آید کـه اکر لغت شناسـان، کرامت 

را بـه معنـای رشافـت، بزرگـوری و در مقابـل دنـا ئـت و 

پسـتی آورده انـد.

اقسام کرامت: 

عالمـه طباطبایـی کرامـت انسـان را بـه تکوینـی و 

اکتسـابی یا طبیعی و الهی و ارزشـی تقسـیم می کند. 

از نظـر ایشـان، کرامـت تکوینـی وطبیعـی بـه معنای بر 

خـورداری انسـان از قابلیـت هـا و نعمت هـای بی بدیل 

و دارا بـودن موقعیـت ممتـاز در عـامل خلقـت اسـت، اما 

کرامت اکتسـابی، الهی و ارزشـی، دستیابی به کامالت 

انسـانی و مقـام قـرب الهـی اسـت کـه بـا مجاهـدت هـا 

و رعایـت تقـوای الهـی بـه دسـت مـی آیـد. تفـاوت ایـن 

دونـوع کرامـت در ایـن اسـت کـه: کرامـت ذاتـی، غیـر 

ارادی اسـت و بـی آنکـه آدمـی در امـر دخالتـی داشـته 

باشـد، خالـق هسـتی آن را در وجـود و ضمیـر وی بـه 

ارادی  اکتسـابی،  کرامـت  اسـت،اما  نهـاده  دیعـت  و 

و اختیـاری اسـت و اراده و خواسـت انسـان و تـالش و 

کوشـش وی در وصـول بـه آن بسـتگی دراد و هـر چـه 

در ایـن راه بیشـر بـه تکاپـو و تـالش افتد، بـه در جاتی 

باالتـر از کرامـت نائـل خواهـد گشـت و هرجـه کاهل تر 

و بـی اراده تـر باشـد، حرمـان او فـزون تـر خواهـد بـود.

ذاتـی  بـارة کرامـت  دیـدگاه هـای مختلـف در 

انسـان

در بـاب کرامـت ذانـی انسـان مـی تـوان بـه چهـار 

ریکـرد  الـف(  از:  عبارتنـد  کـه  یافـت  دسـت  گاه  دیـد 

مبتنی بر اندیشـة فاشیسـتی که انسـان را فی حد ذاته 

فاقـد کرامـت دانسـته، منشـاء کرامـت وی را در امـوری 

ماننـد وابسـتگی او بـه دولـت، حکومت،نـژاد، عقیـده و 

مذهـب خـاص جسـتجو مـی کننـد. ایـن جریـان هـای 

فکـری، منکـر هـر نـوع منبـع و منشـاء پیشـنینی بـرای 

حقـوق برنـد.

نگـرش  نوعـی  بـر  مبتنـی  دوم،  رویکـرد  ب( 

اومانیسـتی اسـت. مبنـای کرامـت انسـان در رویکـرد 

هـای  توانایـی  ار  انسـان  بـودن  برخـوردار  سـکوالر، 

خـاص،از جملـه توانایـی تفکر،قـدرت انتخـاب، آزادی 

توجهـی  گونـه  نگاه،هیـچ  انیـن  در  باشـد.  مـی  اراده 

بـه منشـاء کرامـت انسـان و عوامـل ماورایـی از جملـه 

خداونـد کـه در کشـل دادن بـه حقیقـت انسـان نقـش 

شـود. دارند،منـی  اساسـی 

ج( رویکـرد سـوم، رویکـرد اسـالمی و دینی سـنتی 

اسـت کـه معتقد ند برخی از انسـان ها گرچـه از کرامت 

بـر خوردارنـد، امـا بـا اختیـار خـود، ایـن کرامـت را در 

مرحلـه بالقوه متوقـف منوده، خـود را از هر گونه حرمت 

و رشافـت بالفعـل محـروم مـی سـازند. آنهـا در واقـع، 

کرامـت اقتضایـی را مطـرح کرده، قایل بـه کرامت ذاتی 

بلفعـل برای انسـان نیسـتند.

زوال  و  ذاتـی  انسـانی  کرامـت  رویکردسـوم،  د( 

اسـت.  پذیـر  نـا  اسـقاط  و  ناپذیـر 

نتیجه گیری: 

یکـی از مباحـث مهـم در حـوزة انسـان شناسـی، 

کرامـت  امـروزه  کـه  آنجـا  از  اسـت.  انسـان  کرامـت 

انسـانی بـا مباحـث حقـوق بر رابطـه ای ناگسسـتنی 

یافتـه اسـت، در بحـث کرامت انسـان، اندیشـه واحدی 

مشـاهده منـی شـود. برخـی از قـرآن پژوهـان بـه جـای 

کرامـِت »ذاتـی«، از کرامـت »اقتضایـی« دفاع کـرده اند. 

بالقـّوه گوهـری  انسـان  ایـن دیـدگاه، هرچنـد  بـر  بنـا 

رشیف اسـت، اّما »انسـان مبـا هو انسـان« کرامت ذاتی 

بالفعـل ندارد، بلکه تنها انسـان مؤمن اسـت که کرامت 

ذاتـی خـود را بـه فعلیّـت رسـانده اسـت. آنان بـرای این 

نگـرش، به دالیل متعّددی متّسـک جسـته انـد که مهم 

تریـن آنهـا، آیاتـی از قـرآن مجیـد اسـت کـه گمـراه تـر 

بـودن بعضـی از انسـان ها نسـبت به حیوانـات را مطرح 

اسـت.  کرده 

همیـن خاطـر پروسـه صلح افغانسـتان متکی اسـت به 

صداقـت و کارکـرد صادقانـه در سـه سـطح بـا ضامنت 

قـوی سـازمان ملـل متحـد. 

پروسـه صلـح در افغانسـتان و صداقـت جهانـی؛ 

ایـاالت متحـده امریـکا، روسـیه، چیـن و اتحادیـه اروپا 

امـر  در  کـه  اسـت  جهانـی  سـطح  در  اصلـی  عنـارص 

تثبیـت پایـه هـای صلـح در کشـور نقـش بـارز را مـی 

توانـد داشـته باشـد. ایـن قـدرت هـای جهانـی در این 

نکتـه بـا هـم تفاهم دارد، تروریسـم مشـکل بـرای متام 

مـردم جهـان اسـت. نظـام هـای سیاسـی بـا دیـدگاه 

تربیـت  بـرای  اسـت  سـاز  زمینـه  یقیـن  بـه  افراطیـت 

بنابرایـن،  دنیـا.  در  تروریسـتان  تقویـت  و  تروریسـم 

برای داشـنت دنیای عاری از خشـونت و ترور و کشـتار 

مـردم، ایـن قـدرت هـا بایسـت از نظـام هـای معتـدل، 

مردم سـاالر و قانـون گرأ حامیت مناید. نظام سیاسـی 

و  ارزش هـا  نهادینـه سـازی  و  ترویـج  بـا  دموکراتیـک 

روحیـه انسـان دوسـتانه جـؤی را خلـق خواهـد منود تا 

در آن فرصـت کمـر بـرای ترویـج افراطیت مهیا شـود. 

اینـکار ضامنـت امنیت را در سـطح جهانـی تا حدودی 

بـزرگ  هـای  قـدرت  پـس! مسـؤلیت  دارد.  عهـده  بـه 

اسـت کـه صادقانـه در راسـتای آمـدن صلـح و آرامـش 

در افغانسـتان گام بردارد و در این فصل افغانسـتان با 

نظـام مـردم سـاالر را قاطعانـه حامیـت منایـد.

افغانسـتان  صلـح  پروسـه  در  دیگـر  مهـم  بخـش 

بـه  منطقـه  کـه  همچنـان  اسـت.  منطقـوی  صداقـت 

افغانسـتان  اخیـر  قـرن  نیـم  قضایـای  در  گونـه¬ی 

دخالـت داشـته اسـت در موفقیـت پروسـه صلـح مـردم 

پسـند و قابـل قبـول منطقـه و جهـان در افغانسـتان 

افغانسـتان  توانـد داشـته باشـد.  نقـش اساسـی مـی 

صلـح آمیـز و بـدون جنگ منطقه¬ی بدون خشـونت را 

سـبب مـی گـردد. این مسـله واضح اسـت که نـا آرامی 

و تـداوم جنـگ در افغانسـتان بـه سـود هیـچ یکـی از 

کشـور هـای منطقـه نبـوده، بلکـه منطقه امن مسـتلزم 

ایـن اسـت کـه در افغانسـتان نیـز جنـگ و کشـتار و نا 

امنـی قطـع گـردد و صلـح بـه موفقیـت برسـد. اینـکار 

زمـان امـکان رسـیدن بـه موفقیـت را دارد کـه کشـور 

صـورت  بـه  افغانسـتان  همسـایگان  و  منطقـه  هـای 

قاطـع و صادقانه در کنار مردم افغانسـتان در راسـتای 

تأمیـن صلـح رسارسی بیسـتد. جای خوشـی اسـت که 

تا حدودی همسـوی در این قسـمت میان کشـور های 

منطقـه بوجـود آمـده اسـت و اعـالن شـده اسـت کـه از 

نظـام  و  مـردم  بـا محوریـت  افغانسـتان  پروسـه صلـح 

هـای مردمـی در افغانسـتان حامیـت مـی کننـد. 

افغانسـتان و صداقـت  الیـه سـوم، پروسـه صلـح 

در  دخـل  ذی  هـای  جریـان  اسـت.  ملـی  سـطح  در 

مسـایل سیاسـی افغانسـتان باید این جسـارت و وطن 

دوسـتی را در برابـر رسنوشـت مـردم خویـش به منایش 

بگـذارد. گـروه هـای طالبـان نیز اگـر خـود را متعلق به 

افغانسـتان و از میـان مـردم افغانسـتان مـی دانند و به 

آرامـی و قطـع کشـتار مردم افغانسـتان متعهد هسـتند 

بردارنـد.  گام  صادقانـه  کشـور  در  صلـح  پروسـه  بـه 

ارداه¬ی صلـح خواهـی و دوری از ذاللـت کـه جنـگ 

بـرای جامعـه بـه ارمغـان میـآورد نزد گـروه طالبـان اگر 

وجـود داشـته باشـد؛ باید بـا روحیه صادقانه نسـبت به 

صلـح بـه صـورت عملـی تثبیـت گـردد. لذا این سـطح 

بـه عنـوان متغییـر هـای هسـتند کـه مـی تواننـد روی 

یکدیگـر تأثیـر گذاشـته و بـه صلـح افغانسـتان کمـک 

ید. منا

مـردم افغانسـتان صلـح فراگیـر و مبتنـی بر ارزش 

هـای انسـان دوسـتانه و تـوأم بـا آزادی های ارزشـمند 

و اسـالمی پسـند را در جامعـه خواهـان اسـت. تـداوم 

جنـگ و کشـتار مـردم در افغانسـتان از دیـدگاه مـردم 

عمـل اسـت در ضدیـت بـا عـزت انسـانی و اسـالمی. 

مهدی بابک

چشم انداز صلح و بقای افغانستان

3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4183  دو شنبه   9 حمل  1400   29  مارچ  2021 

امین اهلل امینی

کرامت اقتضایی انسان وحقوق بشر

اندیشـمندان حـوزة مطالعـات اجتماعـی بـه موضـوع 
جسـتجوها  انـد.  داشـته  ویـژه  اهتمـام  انسـان  کرامـت 
نشـان می دهـد هرچنـد در بـارة کرامت ذاتی بـه صورت 
پراکنـده مطالبـی مطرح شـده، اما پژوهشـی مسـتقل که 
بـه طرح دیـدگاه هـای مختلف اندیشـمندان اسـامی در 
این باب و نقد و بررسـی آنها بپر دازد،تدوین نشـده اسـت.
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 بازی با اعداد              3245
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3140    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3415
شاه سفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3444

جواب هدف         2893
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هنرو

ثور
ممکن اســت احســاس کنید که از همه چیز ناراضی هستید و تمایل دارید که 
از همه انتقاد کنید. بهتر اســت که امروز برای انجام هیچ کاری ناراحت نباشید. 

آرامش خود را حفظ کنید و از بحث کردن اجتناب کنید! 

جوزا
زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد، زیرا حس و حال خیلی خوبی 
ندارید. احتماال موانعی سر راه تان باشید، باید بر تمام موانع ها غلبه کنید. سعی 

کنید که بعد از ظهر را با خانواده سپری کنید.

سرطان
بــه دلیل مشــکالتی که در زندگــی عاطفی و مالی تــان دارید مود خوبی 
ندارید. ســعی کنید که بر روی مشــکالت خانگی تان تمرکز کنید. مالقات 

با دوســتان می تواند ایده خوبی باشد. 

اسد
مشــکالت زیادی در خانه دارید، اما می توانید بر تمام موانع غلبه کنید. اگر می 
خواهید که دعوا و بحثی رخ ندهد، باید از حساسیت بیش از حد به خرج دادن 
اجتناب کنید. ممکن اســت از وضعیت مالی تان راضی نباشــید اما دلیلی برای 

نگرانی وجود ندارد.

سنبله
ممکن است بخواهید که برای خانه خود چیزهای ارزشمندی بخرید البته به کمک 
یکی از بســتگان. در محیط کاری و تجارت فرصتی خواهید داشت که مشکالت 
حساس رئیس و شــرکای کاری تان را حل کنید و خودتان را اثبات کنید. امروز 

باید از حدس و گمان اجتناب کنید.

حمل
امــروز برای هر چیزی که برنامه ریزی کــرده اید با موفقیت انجام خواهید داد. 
احتمــاال در زندگی عاطفی تان دچار مشــکالت کوچکی شــوید. باید در برابر 
شــریک عاطفی تان صبور باشید. ســعی کنید که غرور خود را حفظ کنید و به 

مشکالت خانگی بیشتر توجه کنید.

میزان
امروز صبح احســاس خیلی خوبی دارید و فرصت خوبی دارید که در انجام 
هر کاری موفق شــوید. و کارهای مهمی که چند روز پیش آغاز کرده اید را 
با موفقیت به اتمام برسانید. نتایج کاری تان شروع به نمایان شدن خواهند 

کرد. می توانید خود را در جامعه اثبات کنید.

عقرب
به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید و سرشار از انرژی هستید، 
و در حال حاضر می توانید هر مشــکلی را حل کنید. می توانید به چیزهای 

زیادی در زندگی حرفه ای و کاری تان دست پیدا کنید. 

قوس
فرصت خوبی دارید تا خودتان را در کار و جامعه اثبات کنید. اما حسادت شرکا 
و همکاران تان برانگیخته خواهد شد. شریک عاطفی تان از اینکه هزینه های 

زیادی را صرف چیزهای بی ارزش می کنید ناراحت است.

جدی
به نظر می رسد که در حس و حال عالی هستید، هم از نظر فیزیکی و هم 
از نظر روحی. می توانید در انجام هرکاری امروز موفق شــوید، اما به شــما 
توصیه می کنیم که مواظب باشــید و خودتان را تحمیل نکنید. با شــریک 

عاطفی تان سازش خوبی دارید.

دلو
روز خوبی برای کارهای حرفه ای و تجاری می باشــد، و می توانید خودتان را در 
جامعه اثبات کنید. امروز صبح ممکن است یک قرار داد مالی سودآوری را امضا 
کنید. به شــما توصیه می کنیم که صبور باشید، زیرا که نتایج به زودی نمایان 

خواهد شد. 

2894

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

وجود داشته باشد.
  4 کلمه: متوسط 

 8 کلمه:  خوب
 13  کلمه: عالی 

ـ  مهارت  ـ  ماه  ـ  مهتاب 
شاه ـ شــهر ـ شهرت ـ 
شهامت ـ بهتر ـ به ـ راه 
ـ رها ـ بهار ـ مهر ـ ماهر 
ـ رتبه ـ رمه ـ هرم ـ بره 
ـ اهم ـ تباه ـ اره ـ باهم 

ـ همتا ـ برمه
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نویسنده: درو گیلپین فاوست، آتالنتیک

حوت
توســط همکاران و رئیس تان مورد تشویق قرار خواهید گرفت. اما این موضوع 
حسادت اطرافیان را برانگیخته خواهد کرد. به شما توصیه می کنیم که احتیاط 
کنید و هر چیزی را با همکاران تان به اشتراک نگذارید مخصوصا فکرتان را! زمان 

آن است که با سیاست باشید.

 شطرنج                     3416

ا

آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو 
ـ چکاندنـ  حاللـ  خرامانـ  دانشــیارـ  ذوالفقارـ  رونقـ  زندانـ  ژالهـ  
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت 

ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.

ک ف گ ی ر م ث ل ی ا ق ت

ت ر ط ف ب ر ن د و ش گ ی

ه ا د ی و ی د ب چ ظ غ ل

م ی ف ت ب گ ن ک ش ل س ا

ج ش م ص ق ه ا ه ب ر ق ع

ن ن ع ط ر ن ر ه ش ذ ت ف

د ا گ ل ا ا و ا ض خ د چ

ن د ث ج و ه ر ر ژ ر ح آ

ا ن ی آ و ب پ ط آ ا و ح

ک ز ظ ل م ا ن ی ض م ل ر

چ ق د ر ت ش ک ی ل ا ت ه

ذ و ا ل ف ق ا ر ل ن آ ث

هـ

قبـالً گفتـه بود که دارودسـته های سـیاه کُش »مثل هیأت هـای منصفه مان 

... معمـوالً برحق انـد«. گـورا بـر ایـن موضع گیری هـای ضدونقیـض فاکـر، 

در جایـگاه منتقـد و مدافـعِ همزمان مقاومت سفیدپوسـتان جنوب در برابر 

تغییـر، تأکیـد می کند.

از بسـیاری جهـات، او منـاد سفیدپوسـت »میانـه رو« جنوبـی بـود، هویتـی 

کـه بـا اوج گیـری جنبـش حقـوق مدنـی مـورد واکاوی دقیـق قـرار گرفـت. 

خشـونت را تقبیـح می کـرد و لـزوم پایـان دادن بـه تبعیـض نـژادی را بـه 

رسـمیت می شـناخت، امـا آنچـه را مارتیـن لوتـر کینـگ بعدهـا »فوریـت 

آتشـین لحظـۀ حـال« نامیـد رد می کـرد. اتفاقـاً شکسـت همیـن میانه روها 

در آزمـون اخالقیـات بـود کـه مارتیـن لوتـر کینـگ در »نامـه ای از زنـدان 

بیرمنـگام« )۱۹۶۳( آن را بـه بـاد انتقـاد گرفـت. فاکر به شـکیبایی و صرب 

توصیـه می کـرد و بـا اجبـار سفیدپوسـتان جنـوب از طـرف دولـت فـدرال 

مخالـف بـود. منتقدانش می گفتند انتظار بیشـری از او دارند. مثالً جیمز 

بالدویـن در مقالـه ای در سـال ۱۹۵۶ دیدگاه هـای او دربـارۀ تبعیض زدایی 

را مـورد انتقـاد قـرار داده و می گویـد فاکـر امیـدوار بـود بـه سفیدپوسـتان 

جنوبـی زمـان و فرصـت کافـی بدهـد تـا خـود را نجـات دهنـد و هویـت 

اخالقی شـان را احیـا کننـد. امـا نجـات آن ها -اگـر اصالً میرس باشـد- فقط 

بـه قیمـت تعویق عدالـت بـرای آمریکایی های سیاه پوسـت حاصـل خواهد 

شـد و بالدویـن رصاحتـاً ایـن را غیرقابـل درک می دانسـت.

گـورا ضعف هـای زیـادی از فاکر را جمـع آوری و عرضه می کند، به خصوص 

اگـر او را بـا پیش فرض هـای روزگار و رسزمیـن خودمان بسـنجیم، نه روزگار 

و رسزمیـن خـودش. امـا بـا وجـود پذیـرش و اقـرار به متـام این ها، گـورا باز 

هـم فاکـرِ نویسـنده را، بـا نکوهـش فاکـر در مقـاِم انسـان، می سـتاید. 

می شـد«.  واقعـی اش  خـوِد  از  بهـر   ... داستان نویسـی  »هنـگام  فاکـر 

گـورا می گویـد فاکـر ایـن توانایـی را داشـت کـه »بـا فکـْر بـه اعـاق وجود 

دیگـران رخنـه کنـد«، یعنـی سـاکن هستی شـان شـود تـا پیش فرض هـا و 

بیـن  از  روحشـان  و  ذهـن  به تصویرکشـیدن  حیـن  را  پیش داوری هایـش 

بـربد. فاکـر از طریـق داسـتان هایش می توانسـت »بیـرون از آکسـفورد۴ 

و جفرسـون۵ بایسـتد و رفتـار مفـروض مردمـش، رفتـاری را کـه حتـی زیـر سـؤال 

منی بُـرد، بـا دیـدی بی طـرف بنگرد«. چنان کـه گورا ایـن قضیه را نشـان می دهد، 

عمـل نویسـندگی روشـن بینِی عجیـب و بعضـاً عرفانـی ای بـه فاکر می دهـد. اما 

ایـن روشـن بینی همیشـه در هـوای مسـموم می سـی پی پی بـه چالـش کشـیده 

می شـد، هوایـی که فاکـر نیز، مثل متام شـخصیت هایش، وادار به استشـام آن 

بـود. و دقیقـاً همیـن تنش، همیـن ترکیب عیب ها و نبوغ اسـت که، بـه نظر گورا، 

فاکـر را شایسـتۀ سـتودن می کنـد.

آیـا بازخوانـی عیـوب فاکـر به مثابـۀ منبـع قـدرت ادبـی اش فقـط نوعـی تفسـیِر 

افراطی اسـت؟ یا شـاید هم بازگشـتی به دیدگاه رمانتیک ها باشـد که رسـتگاری 

را از راه نبـوغ ممکـن می دانسـتند؟ اصـالً شـاید گـورا تحت تأثیر چیزی باشـد که 

فاکـر نسـل های بعـدی را بـه آن ترغیـب می کـرد: اینکـه زندگـی اش را »از تاریـخ 

حـذف و محـو کننـد« و فقط »کتاب هـای چاپ شـده اش« را باقـی بگذارند؟ هرچه 

نباشـد، فاکـر روزگاری اعـالم کـرده بـود کـه می خواهـد روی قـربش بنویسـند: 

»کتاب هایـی درسـت کـرد و ُمـرد.«

امـا گـورا بـر اهمیـت قصه گـو و قصـه بـه یـک انـدازه ارصار دارد و صدالبتـه بـر 

نیـروی آفرینشـی کـه فاکـر از بـار سـنگین نژاد اسـتخراج می کـرد، باری کـه او را 

گریـزی از آن نبـود. دقیقـاً بـه دلیـل کوتاهی هـای فاکـر اسـت )نه به رغـم آن ها( 

کـه بایـد همچنـان درگیـر آثـارش باشـیم: ایـن ضعف ها محصـول و مظهـر میراث 

ناعدالتی نژادی اند که به جامعۀ ما شـکل داده اسـت. فاکر در سـخرانی جایزۀ 

نوبلـش در سـال ۱۹۵۰ اعـالم کـرد تنهـا موضـوع الیـِق نوشـن »دل انسـان در 

سـتیز بـا خـودش« اسـت. او هنـگام نوشـن از ایـن سـتیز، در دل آن می زیسـت. 

کشـمکش هایش او را وادار بـه تجربه گـری و نـوآوری می کـرد و ایـن امـر منجـر بـه 

بینـش زیبایی شـناختی و اخالقـی اش می شـد. همیـن دشـواری ها -»درام و ... 

نیـروی تـالش او بـرای درنوردیـدن تاریـخ، گالویزشـدن و نجـات و بازگردانی آن به 

حیطـۀ معنـا- مسـبب ارزشـمندِی فاکر هسـتند. آثـارش را می خوانیم چـون ما را 

بـه دل تاریکـی ملی مـان، بـه دل تاریـخ رشم آوری می بـرد کـه هنـوز نتوانسـته ایم 

بـا آن روبـه رو شـویم یـا درکـش کنیـم. هـم گـورا و هم فاکـر اتفـاق نظـر دارند که 

گذشـته مان »هرگـز متـام منی شـود«، یـا دسـت کم هنـوز متـام نشـده اسـت.

گـورا بـه »اهمیـت روبه فزونِی نـژاد« در داسـتان های فاکر اشـاره می کند. 

امـا نگرش هـا و آداب نـژادی جامعـه بـا رسعتـی بیشـر از خـوِد فاکـر در 

حـال تحـول و دگرگونـی بـود. بـا شـتاب گیری جنبـش حقـوق مدنی پس 

از پایـان جنـگ جهانـی دوم، فاکـر سـخنان رصیح تـری دربـارۀ تفرقـه و 

نابرابـری در آمریـکا گفـت. گورا، مثل منتقدان آن زمـان و منتقدان پس از 

آن، سـخت می توانـد بـا دیدگاه هـای دردناک فاکـر دربارۀ ترقـی نژادی و 

عدالـت نـژادی کنـار بیاید. گورا از سـخنان پریشـان کنندۀ فاکر در جمع 

آثـار  در  او  ناراحت کننـدۀ  و پیش فرض هـای  از کلیشـه ها  یـا  دوسـتانش 

ادبـی اش رو بـر منی گردانـد، مـواردی که بـا تغییر نگرش هـای اجتاعی، 

حـاال ناخوشـایندتر بـه نظر می رسـد.

کار گـورا حرف هـای زیـادی برای گفـن دارد. در عـری زندگی می کنیم 

کـه نویسـندگان به خاطـر بی توجهـی به مسـائلی که امـروزه با دیـدی تازه 

بـه آن هـا می نگریم، شـهرت و حیثیت خود را از دسـت می دهند، آثارشـان 

از لیسـت کتاب خوانـی حذف می شـود و دستاوردهایشـان رنـگ می بازد. 

گـورا در ابتـدای کتابـش مـا را به یـاد بحث های همیشـگی دربـارۀ جوزف 

کـراد می انـدازد کـه اولیـن بار در سـال ۱۹۷۷ برانگیخته شـد، زمانی که 

چینـوآ آچه بـه در مقالـه ای او را مدافـع امپریالیسـم خوانـد. گـورا معتقـد 

اسـت امـروزه فاکـر »جایگاهـی مشـابه بـا کـراد بـرای مـا دارد«، یعنـی 

نیازمند ارزیابی مجدد و درکی به روز از کوتاهی های نژادپرسـتانۀ اوسـت.

البته گورا این را می پذیرد که فاکر »همیشه مردی سفیدپوست از جنوِب 

تحـت قوانیـن جیـم کرو مانـد و لزومـاً از آن فراتـر نرفت. گاهی سـخنانش 

»تصویـری  داسـتان هایش  می کننـد«.  و  کننـد  معـذب  را  مـا  می تواننـد 

روادارانـه از قیم مآبـی بـرده داران« ارائـه می دهد. رمان ها و داسـتان هایش 

آثـار او هیـچ  سـتم های جسـانِی بـرده داری را بازمنایـی منی کنـد؛ در 

تصویـری از مزایـدۀ برده هـا، جدایـی خانواده  هـا بـه خاطـر فـروش بـرده یا 

شـالق زدن به برده ها وجود ندارد. بسـیاری از شـخصیت های سیاه پوسـت 

او ناکامل انـد، هرچنـد قطعـاً هیـچ شـباهتی بـه کلیشـه های کاریکاتورِی 

بسـیاری از نویسـندگان سفیدپوسـت جنوبـی در آن دوران ندارنـد. فاکـر 

از سفیدپوسـتانی می نویسـد که »جرئـت و پایمردِی ایسـتادگی دربرابر... 

را  سـارتوریس  جـان  شـخصیت  تسـخیرناپذیران  داشـتند.  را  بازسـازی« 

به عنـوان رهـرب گروهـی محلـی از کـوکالس کالن بـه تصویـر می کشـد کـه 

بـه طـرز تحسـین برانگیزی مصمم انـد نگذارنـد »خوش نشـینان سـیاهان 

را بـرای شـورش سـازماندهی کننـد«؛ منظور سـارتوریس از شـورش هان 

ادعـای سـیاهان بـرای داشـِن حق رأی اسـت. گـورا خاطرنشـان می کند 

کـه تصویـر فاکـر از »رأی دهنـدگان سیاهپوسـت کـه همگـی بالاسـتثنا 

نـادان و سـاده لوح اند رصفـاً تقلیـد از دیـدگاه دوران بازسـازی اسـت کـه 

در روزهـای کودکـی فاکـر و ده هـای بعد از آن بسـیار رایج بود«. داسـتان 

کوتاهـی کـه فاکـر در سـال ۱۹۴۳ در سـاتردی ایونینـگ پسـت منتـر 

کـرد، تصویـری مثبـت از نیـن بدفـورد، تاجـر بـرده و ژنـرال ارتـش ایـاالت 

مؤتلفـه، نشـان می دهـد کـه از نظـر گـورا »هضـم آن سـخت« اسـت. گـورا 

خاطرنشـان می کنـد کـه البتـه تصویـر فاکـر از بـردگان فـراری و تثبیـت 

رهایی شـان پـا از تاریخ نـگاری عـر خـودش فراتـر می گـذارد و منـادِی 

تاریخ نـگاری روزگار ماسـت. او مدافـع جنـوِب قدیـم نیسـت، به هیـچ روی 

جنـگ را تجلیـل منی کنـد و از ایـن جهـت بـا تقریبـاً متـام جنوبی هـای 

سفیدپوسـت هـم روزگارش تفـاوت دارد.

جنبـش  اوج گیـری  دوران  در  نـژاد  دربـارۀ  فاکـر  عمومـی  سـخنان  امـا 

حقـوق مدنـی از خیلـی جهـات آزارنده تـر از کوتاهی هایی سـت کـه گـورا 

در داسـتان هایش شناسـایی می کنـد. در سـال ۱۹۵۶، فاکـر بـا حـال 

مسـتی، در مصاحبـه ای زننـده، کـه بـا سـاندی تایمـز بریتانیا انجـام داد، 

گفـت اگـر جنـوب وادار بـه لغـو بـرده داری شـود، احتـال جنـگ نـژادی 

وجـود دارد. امـا سـخنانش چنـان تقبیـح شـد کـه بعدها تکذیبشـان کرد. 

او پیوسـته علیـه اعـدام خودرسانـۀ سیاه پوسـتان سـخن می گفـت، از قتل 

امـت تیـل در سـال ۱۹۵۵ اعـالم بیـزاری کـرد و گفـت هـر جامعـه ای کـه 

کـودک می کشـد »لیاقـت بقا ندارد و احتـاالً پابرجا نخواهد مانـد«. اما او 

آیا باید رمان های فاکنر  را بخوانیم و 
زندگی اش را فراموش کنیم؟ - بخش دوم و پایانی

افغانسـتان مـا: کوئینتین تارانتینـو متولد 27 مارچ 1963 در شـهر 

ناکسـویل در ایالـت تنسـی آمریکاسـت. وی کارگـردان، هرپیشـه 

و فلم نامه نویـس آمریکایـی اسـت کـه برنـده جایـزه نخـل طالیـی 

اسـکار  جایـزه  برنـده  هم چنیـن  و  هرپیشـه  کارگـردان،  بهریـن 

بهریـن فلم نامه نویـس اسـت. وی در ابتـدای دهـه ۹۰ بـا سـاخت 

فلم هایـی بـا سـاختار غیرخطی و پسـت مـدرن و به تصویر کشـیدن 

خشـونت تصنعـی، بـه شـهرت رسـید.

و  هرپیشـه  منایشـنامه نویس،  کارگـردان،  عنـوان  بـه  تارانتینـو 

به یادماندنی تریـن  و  برجسـته ترین  از  یکـی  شـاید  تهیه کننـده 

اسـتعدادهایی بـود کـه در اوایـل دهـه ۱۹۹۰ میـالدی در صنعـت 

سـینا پدیـدار شـد. برخـالف نسـل قبلـی فلم سـازان آمریکایـی، 

تارانتینـو هـر خود را با تجربـه و کار به دسـت آورده بود و تحصیالت 

دانشـگاهی خاصـی در ایـن زمینـه نداشـت. شـاید به همیـن دلیل 

بود که توانسـت سـبک جدید و مسـتقلی را در صنعت سـینا ایجاد 

کنـد. فلم هـای او تریلرهـای )فلم هـای هیجانـی( بودند کـه هوش و 

ذکاوت خاصـی در آن هـا بـه کار رفتـه بـود و مکاملـات منحربه فرد 

در آن هـا خودمنایی می کرد و البته خشـونت هم جـزء جدایی ناپذیر 

ایـن فلم هـا بـود.

تارانتینـو در ابتـدا کار خود را با هرپیشـگی آغاز کـرد که نقش های 

کوچکـی بودنـد. او مدتـی در آرشـیو فلـم سـاحل منهـن واقـع در 

ایالـت کالیفرنیـا کار می کـرد و در همیـن زمان دوره های آموزشـی را 

هـم در زمینـه سـینا گذراند.

 وی را کارگـردان دی جـی می نامنـد. دلیـل ایـن نـام نیـز بخاطـر 

نحـوه اسـتفاده وی از موسـیقی بـرای خلـق صحنه هـای خـاص در 

اسـت. فلم هایـش 

تارانتینـو از هـان ابتـدا بـه هـر و صنعـت سـینا عالقـه بسـیاری 

در  بـود،  بازیگـری  یادگیـری  مشـغول  کـه  زمانـی  در  وی  داشـت؛ 

یـک مرکـز اجـاره فلـم )ویدئـو کلـوب( مشـغول بـه کار بوده اسـت. 

فعالیـت تارانتینـو در دهـه ۱۹۸۰ و زمانـی کـه فلـم آماتـوری تولـد 

بهریـن دوسـتم را بـه نـگارش درآورد و کارگردانـی کـرد، آغـاز شـد. 

منایشـنامه همیـن فلـم بـود کـه پایه هـای شـکل گیری منایشـنامه 

دهـه  اوایـل  در  داد.  شـکل  را  حقیقـی  عشـق  یعنـی  بعـدی اش، 

۱۹۹۰ تارانتینـو کار خـود را بـه عنـوان فلم سـاز مسـتقل آغـاز کـرد 

و فلـم سـگ های انبـاری را سـاخت. فـارغ از نـوع فلـم، مجلـه امپایر 

ایـن فلـم را »خارق العاده تریـن فلـم مسـتقل متـام اعصـار« نامیـد. 

پیرفـت تارانتینـو بـا سـاخت فلـم بعدیـش، داسـتان عامه پسـند، 

در سـال ۱۹۹۴ رسعـت بیشـری بـه خـود گرفـت. ایـن فلـم از نظـر 

تجـاری توانسـت موفقیت بسـیاری کسـب کند. این فلـم را نیز یکی 

از بهریـن فلم هـای تاریـخ می داننـد. فلـم بعدیـش نیـز فلـم جکـی 

بـراون بـود کـه از روی یـک رمـان سـاخته شـده بـود.

فلـم بعـدی تارانتینـو، فلـم مشـهور بیـل را بکـش بـود کـه در دو 

قسـمت بخـش ۱ و بخـش ۲ )یکـی در اواخـر ۲۰۰۳ و دیگـری در 

اوایـل ۲۰۰۴( منتـر شـد. ایـن فلم هـا به نوعـی حـاوی هرهـای 

رزمـی ژاپنـی و روح فلم هـای وسـرن اسـپاگتی در خـود بودند. فلم 

بعـدی اش ضـد مـرگ نـام داشـت و سـپس رشوع بـه سـاخت فلـم 

مشـهور دیگـرش، حرامزاده هـای لعنتـی شـد. ایـن فلـم بـر اسـاس 

داسـتانی تخیلـی در دوران جنـگ جهانـی دوم اتفـاق می افتـد و 

بسـیار مـورد توجـه منتقدان قـرار گرفت. جنگوی آزادشـده در سـال 

۲۰۱۲ منتـر شـد کـه روایت گـر دوران بـرده داری آمریـکا اسـت. 

سـایر  نسـبت  بـه  تارانتینـو  فلـم  پرفروش تریـن  آزادشـده  جنگـوی 

فلم هایـش اسـت و موفـق بـه فروشـی بـاالی ۴۲۵ میلیـون دالری 

شـد. فلـم بعدی او هشـت نفرت انگیز اسـت کـه در دسـامرب ۲۰۱۵ 

بـه روی پـرده سـینا رفـت.

بـرای شـناخت سـینای تارانتینـو بایـد بـه دو نکتـه اساسـی کـه 

ریشـه  آن هـا  از  عمـالً  او  فلم هـای  زیبایی شناسـی  بنیان هـای 

می گیـرد، توجـه کـرد؛ اول خصلت هـای دوره ای کـه فلم هـای او در 

آن سـاخته و اکـران شـده اند و دوم زندگـی او. به طور کلی سـینای 

تارانتینـو را نقطـه تقاطـع دو خـط می داننـد؛ اولـی خـط فلـم نـوآر 

کالسـیک و دومی خط فلم های جریان سـاز داسـتانی و عامه پسـند. 

او هر خود را با تجربه و کار به دسـت آورده و تحصیالت دانشـگاهی 

خاصـی نـدارد. تارانتینـو پیش تـر در یـک ویدئـو کلـوب فلم هـای 

سکسـی اشـتغال داشـت و مراجعه کننـدگان را بـه کابیـن متاشـای 

فلـم راهنایـی می کـرد.

ادبیات

حضور سیلوستر استالونه 
در »جوخه خودکشی«

افغانسـتان مـا: رسانجـام بـه صورت رسـمی تایید شـد که سیلوسـر 

اسـتالونه از جملـه گـروه بازیگـران فلم »جوخه خودکشـی« اسـت.

بـه گـزارش سـینا بلنـد، سیلوسـر اسـتالونه و جیمز گان نویسـنده 

و کارگـردان در یـک فلـم دیگـر بـا اقتبـاس از کمیـک بـوک بـا هـم 

کرده انـد. همـکاری 

ایـن ۲ پیـش از ایـن بـا هـم در »محافظـان گاالکسـی ۲« همـکاری 

از  یکـی  اوگارد  اسـتیکر  نقـش  در  اسـتالونه  آن  در  و  بودنـد  کـرده 

انتقام جویـان قدیمـی یونـدو بـازی کـرده بـود.

در نوامرب ۲۰۲۰ اسـتالونه آشـکار سـاخت که با »جوخه خودکشـی« 

همـکاری کـرده اسـت، گرچـه هیـچ جزییاتـی از نقشـی کـه برعهده 

اسـتالونه  کـه  شـده  تاییـد  رسانجـام  حـاال  نکـرد.  فـاش  داشـت 

صداپیشـگی نقـش »شـاه کوسـه« را برعهـده داشـته اسـت. ایـن در 

حالـی اسـت کـه تصـور عمـوم ایـن بـود کـه تایـکا وایتیتـی در ایـن 

نقـش صداپیشـگی می کنـد.

دیـروز بـا انتشـار اولیـن تریلـر رسـمی فلـم روشـن شـد که اسـتالونه 

ایفاگـر ایـن نقش اسـت.

بـا ایـن حـال تنهـا شـنیدن صـدای اسـتالونه کافـی نبـود و جیمـز 

گان کارگـردان در توییـر تاییـد کـرد کـه بازیگـر نقـش راکـی ایـن 

شـخصیت را بـازی کـرده اسـت. در واقـع اسـتالونه هم یکـی از چند 

بازیگـر مهـان در این فلـم بود و تایکا وایتیتی نیـز از مهانان دیگر 

است.

بـرای  اختصاصـی  پوسـرهایی  تریلـر،  از  رومنایـی  بـر  عـالوه  گان 

شـخصیت های فلـم منتر کـرده و توضیحاتـی در مـورد بازیگرانش 

داده اسـت.

در هـر حـال شـاه کوسـه یکـی از شـخصیت های فلم جدیـد »جوخه 

خودکشـی« اسـت و مارگـو رابـی بـار دیگـر در نقشـی کـه در فلـم 

نخسـت بـازی کرده بود بازگشـته اسـت. ادریس البـا همچنان نقش 

بالداسـپورت را بـازی می کنـد و جـان سـینا در نقـش پیس میکـر 

ظاهر شـده اسـت.

ایـن فلـم دنبالـه مسـتقل »جوخـه خودکشـی« نسـخه ۲۰۱۶ اسـت 

و برخـی شـخصیت های فیـم قبلـی ماننـد هارلـی کوئیـن بـا بـازی 

مارگـو رابـی و آمانـدا والـر با بـازی وایوال دیویـس در آن حضـور دارند 

و شـخصیت هایی چـون ددشـات بـا بـازی ویـل اسـمیت و جوکـر بـا 

بـازی جـرد لتـو از آن حـذف شـده اند.

ایـن فلـم هـم در سـیناها و هـم در اچ بـی او مکـس همزمـان از ۶ 

می شـود. اکـران  آگوسـت 

رویداد
کوئینتین تارانتینو کارگردان 

برنده اسکار 68 ساله شد

سینما

ترجمه: علیرضا شفیعی نسب، سایت ترجمان 



نرشیـه بیلـد دقایقـی پیـش ادعـا کـرد کـه تونـی 

کـروس پـس از یـورو 2021 از تیـم ملـی آملـان 

خداحافظـی خواهـد کـرد.

مـاه گذشـته بـود کـه یوآخیـم لـوو رسمربـی تیـم 

ملـی آملـان خـر از کنـاره گیـری خـود از هدایت 

مانشـافت پـس از یـورو 2021 داد. به نظر او تنها 

کسـی نیسـت کـه تیم ملـی آملـان را پـس از یورو 

2011 رهـا خواهـد کـرد.

کـه  کـرد  ادعـا  بیلـد  اسـپورت  پیـش  دقایقـی 

تونـی کـروس نیـز قصـد دارد بـا تیـم ملـی آملـان 

خداحافظـی کنـد و یـورو 2021 آخرین تورمننت 

او خواهـد بـود.

کـروس کـه از سـال 2014 بـرای رئـال بـازی می 

کنـد و تـا 2023 نیـز با این باشـگاه قـرارداد دارد، 

تاکنـون 101 بار برای مانشـافت بـه میدان رفته و 

توانسـته 17 گل نیـز بـه مثر برسـاند و بـا این تیم 

فاتـح جام جهانـی 2014 برزیل شـد.

بـه ایـن ترتیـب کـروس متـام مترکـز خـود را روی 

بـازی بـرای رئـال مادریـد خواهد گذاشـت و گفته 

مـی شـود با پایـان قـراردادش در سـال 2023، از 

فوتبـال بازنشسـته خواهد شـد.

خداحافظی تونی کروس از تیم ملی آلمان

ورزش
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خـود را از طریـق کواکس دریافت خواهند کـرد. از جمله این 

کشـورها مـی تـوان به افغانسـتان، هائیتـی، کنگـو، اتیوپی و 

سومالی اشـاره کرد.

تاکنـون بیـش از ۲۹ میلیون نفر از افراد بزرگسـال در بریتانیا 

اولین دوز واکسـین کرونـا را دریافت کرده اند.

دسـرس باشـد" در اختیـار ایـن کشـورها قرار مـی دهد.

بریتانیـا ۴۰۰ میلیـون دوز واکسـین سـفارش داده و مقدار 

زیـادی از آن باقـی مانـده کـه گفتـه بـه کشـورهای فقیرتـر 

اهـدا خواهـد کرد.

کشـورهای کـم درآمد به احتـال زیاد اولین واکسـین های 

چندیـن سـازمان خیریـه بریتانیایـی از دولت این کشـور خواسـته اند 

تـا واکسـین کرونـا در اختیـار کشـورهای فقیرتر قـرار دهد.

ایـن سـازمان ها، از جمله سـازمان خیریـه "کودکان را نجـات دهید"، 

در نامـه ای گفته انـد: در حالـی کـه کارکنـان بخـش صحـی و افـراد 

در معـرض خطـر در کشـورهای در حـال توسـعه بـه واکسـین کرونـا 

دسرسـی ندارنـد، این خطر وجـود دارد که بریتانیا واکسـین احتکار 

. کند

اسـت  شـده  متعهـد  بریتانیـا  وزیـر  نخسـت  جانسـون،  بوریـس 

)نهـاد  کواکـس  جهانـی  برنامـه  بـا  را  مـازاد  واکسـین های  کـه 

بـه  بـرای دسرسـی کشـورها  هاهنگ کننـده تالش هـای جهانـی 

بگـذارد. اشـراک  بـه   ) کوویـد-۱۹  واکسـین 

بـرای  واکسـین  اهـدای  ایـن سـازمان های خیریـه خواسـته اند کـه 

کمـک بـه خامتـه همـه گیـری کوویـد۱۹ هـر چـه رسیـع تـر عملـی 

شـود.

آن هـا از نخسـت وزیـر بریتانیا خواسـته اند "به رسعت مشـخص کند" 

کـه بریتانیـا چند دوز واکسـین بـرای اهدا به کشـورهای فقیرتر آماده 

ایـن سـازمان های خیریـه در نامـه ای گفته انـد کـه بریتانیـا "یکـی از 

باالتریـن خریـداران" واکسـین اسـت و "بیـش از ۱۰۰ میلیـون دوز 

واکسـین مـازاد" در اختیـار دارد.

در ایـن نامـه همچنیـن گفته شـده کـه بریتانیـا بقدر کافی واکسـین 

مـازاد دارد تـا بتوانـد کارکنـان صحـی را کـه در خـط مقـدم مقابله با 

ویـروس کرونـا در دنیـا هسـتند دو بار واکسـینه کند.

دولـت گفتـه "اکـر واکسـین هـای مـازاد را در آینـده هر زمـان که در 

درخواست سازمان های خیریه از دولت بریتانیا: 

به کشورهای فقیر واکسین بدهید

اگر هری کین قهرمانی می خواهد، باید از تاتنهام برود

بیانیه مشترک وزیران دفاع ۱۲ کشور 
در محکومیت ارتش میانمار

یک باشگاه فوتبال در انگلستان 
بازیکنی از افغانستان را به خدمت گرفت

سرنوشت ناروشن ۱۳۰ هزار راس گوسفند در کانال سویس

در ایـن بیانیـه عملکرد خشـن ارتـش میامنار در 

رسکـوب اعراضـات محکـوم شـده اسـت. بایـد 

یـادآور شـد کـه میامنـار روز ۲۷ مـارچ، ۷۶میـن 

سـالروز ارتـش ایـن کشـور را بـا برگـزاری رژه ای 

نظامـی جشـن گرفت.

ارتـش  از  شـده  یـاد  کشـورهای  دفـاع  وزیـران 

میامنـار درخواسـت کرده انـد بـه خشـونت علیـه 

راسـتای  و در  مـردم کشـور خـود خامتـه داده 

حفـظ احـرام و کسـب مجـدد اعتاد از دسـت 

رفتـه خـود اقـدام کنـد.

رسکـوب  جریـان  در  کـه  شـد  یـادآور  بایـد 

مـارچ،   ۲۷ شـنبه  روز  در  مـردم  اعراضـات 

دسـت کم ۸۹ نفـر جـان خود را از دسـت دادند.

خـری  سـایت  از  نقـل  بـه  رویـرز  خرگـزاری 

"میامنار ناو" حتی از کشـته شـدن ۱۱۴ نفر در 

جریـان رسکـوب ایـن روز خـر داده اسـت.

از زمـان کودتـای نظامـی اول فوریـه تـا کنـون، 

حـدود ۴۲۰ نفر کشـته و بیـش از ۲۶۰۰ نفر در 

میامنـار دسـتگیر شـده اند. معرضان خواسـتار 

بازگشـت میامنار به نظمـی دموکراتیک و آزادی 

ایـن  شـده  برکنـار  رهـر  سـوچی،  سـان  آنـگ 

کشورهسـتند.

با صدور بیانیه مشـرکی وزیران دفاع ۱۲ کشـور 

و از آن جملـه آملـان و امریـکا رسکـوب خونیـن 

ارتـش میامنـار را محکـوم کردنـد. در ایـن بیانیـه 

بـه موازیـن  ارتـش میامنـار درخواسـت شـده  از 

بین املللـی پایبند مانده و بـه رسکوب اعراضات 

بدهد. پایـان 

میامنـار در روز شـنبه ۲۷ مـارچ خونبارتریـن روز 

رسکـوب اعراضـات مـردم بـه کودتـای اول فوریه 

محکومیـت رسکـوب خشـن  در  کـرد.  تجربـه  را 

اعراضـات، رهـران ارتـش ۱۲ کشـور جهـان در 

یـک اقـدام بی سـابقه بیانیـه ای مشـرک منتـرش 

کردند.

را  میامنـار  ارتـش  عملکـرد  محکومیـت  بیانیـه 

وزیـران دفاع کشـورهای آملان، امریـکا، بریتانیا، 

جاپـان،  دامنـارک،  هالنـد،  یونـان،  ایتالیـا، 

نیوزیلنـد  و  اسـرالیا  کانـادا،  جنوبـی،  کوریـای 

کردنـد. امضـا 

در ایـن بیانیـه از جملـه چنیـن آمده اسـت: »یک 

ارتـش حرفـه ای بـه موازیـن بین املللـی ناظـر بـر 

عملکـرد خـود پایبنـد اسـت و بـه مسـئولیتش در 

زمینـه حفاظـت از جـان مـردم کشـور خـود عمل 

می کنـد.«

بـرای دوران "پـس از نفـت" آماده  شـود و همچنان 

جایـگاه ژئوپلیتیکـی خـود را در ایـن دوره حفـظ 

. کند

از  کـه  بهـره ای  و  سـعودی  عربسـتان  جغرافیـای 

تابـش خورشـید می بـرد بـه نظـر بـرای این کشـور 

بسـری مناسـب برای رسمایه گذاری در اسـتفاده 

از انرژی هـای تجدیـد پذیـر فراهـم می کنـد.

اعـالم  حالـی  در  عربسـتان  تـازه  مواضـع  ایـن 

جریـان  در  کشـور  ایـن  عربسـتان  کـه  می شـود 

مذاکـرات بـرای توافـق اقلیمـی پاریـس از خـود 

مقاومـت نشـان داد و بعدتـر در کنفرانـس مهـم 

آب و هوایـی لهسـتان در کنـار امریـکا و روسـیه 

بـه نتایج مجمـع بین املللـی تغییـرات آب و هوایی 

نـداد. نشـان  روی خـوش 

عربسـتان سـعودی، بزرگرین صـادر کننده نفت 

جهـان، از برنامه هـای خـود بـرای کاهش انتشـار 

کربـن، کاهـش آلودگـی و مقابله بـا تخریب زمین 

داد. خر 

اعـالم  عربسـتان  ولیعهـد  سـلان  بـن  محمـد 

کـرد کـه ایـن کشـور قصـد دارد تـا سـال ۲۰۳۰ 

نیـاز  مـورد  انـرژی  و  از سـوخت  نیمـی  میـالدی 

خـود را از منابع تجدیدپذیر به دسـت آورد. منابع 

تجدیدپذیـر انـرژی مثـل بادی، خورشـیدی و آبی 

از اجـزای مهـم تالش بیـن املللی بـرای مقابله با 

تغییـرات آب و هوایـی بـه شـار می آینـد.

خـود  اظهـارات  تازه تریـن   در  عربسـتان  ولیعهـد 

گفـت کـه کاشـت ۱۰ میلیـارد درخـت بخشـی از 

ایـن اسـراتژی اسـت. او از برنامـه کشـورش برای 

تشـویق کشـورهای منطقـه برای کاهـش گازهای 

گلخانـه ای خـر داد.

و  منطقـه  گفـت کشـورش،  بـن سـلان  محمـد 

اقلیمـی  تغییـرات  بـا  مبـارزه  بـرای  بایـد  جهـان 

کننـد. عمـل  "رسیعـر" 

 "Climate Accountability" موسسـه امریکایـی

رشکت هـای  کـرد  اعـالم  پیـش  سـال  هشـت 

"آرامکـو" غول نفتی سـعودی عربسـتان سـعودی 

یکـی از ۹۰ رشکتـی در جهـان اسـت کـه عامـل 

تولیـد دو سـوم از گازهـای گلخانـه ای جهـان بـه 

می آینـد. شـار 

توسـعه بسـر اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیر 

یکـی از برنامه هـای محمـد بـن سـلان بـود کـه 

در برنامـه چشـم انداز ۲۰۳۰ عربسـتان سـعودی 

معرفـی شـده بود.

بنابر این برنامه چشـم انداز، عربسـتان قرار اسـت 

رونالدو نخستین ستاره ای که با رمزارز پاداش گرفت
نیـز  از زمیـن  بیـرون  فوتبـال، در  رونالـدو در کنـار رکوردشـکنی هایـش در زمیـن  کریسـتیانو 

رکوردشـکن شـد و تبدیـل بـه نخسـتین فوتبالیسـتی شـد کـه بـا رمـزارز پـاداش گرفتـه اسـت.

کریسـتیانو رونالـدو پـس از هـت تریـک برابـر کالیـاری بـه هفتصد و شـصت و یکمیـن گل دوران 

حرفـه ای خـود رسـید. بـرای قدردانی از رکورد گلزنـی او، یوونتوس 770 توکن هـواداران را پیش 

از بـازی برابـر بنونتـو بـه رونالـدو هدیـه داد.

مـارکا گـزارش کرده اسـت کـه این موضوع رونالـدو را تبدیل به نخسـتین فوتبالیسـتی کرد که به 

عنـوان پـاداش رمـزارز -cryptocurrency – دریافـت مـی کنـد. یـووه ایـن توکن هـا را با رشاکت 

Chillz and Socios درسـت کـرده اسـت. دارایـی دیجیتـال معمـوالً از طریـق عرضـه اولیه سـکه 

تأمیـن مـی شـود. باشـگاه هـای فوتبـال بـرای رشکـت دادن هـواداران در فعالیت های باشـگاه، 

در توکـن هـای رمـزارز رسمایـه گـذاری کـرده انـد. توکن های باشـگاه بـه دالیل خاصـی افزایش 

مـی یابـد. جـدا از بانوی پیر، سـایر باشـگاه هـای فوتبال نیز توکن هـای هواداری خـود را دارند.

باشـگاه هـای مثـل منچسرسـیتی، بارسـلونا، رم، اتلتیکـو مادریـد و بسـیاری از دیگر باشـگاه ها 

نیـز توکـن هـای هـواداری خـود را دارنـد. ایـن باشـگاه هـا نیـز همچنیـن بـرای رشـد و پیرشفـت 

توکـن هـای خـود بـا Chillz and Socios همـکاری و رشاکت دارند. دارایی دیجیتال اعطا شـده 

توسـط یوونتـوس باعـث شـد تـا ایـن تیـم ایتالیایـی اولیـن تیمـی باشـد که بـه بازیکـن بـا رمزارز 

پـاداش پرداخـت مـی کنـد و رونالـدو اولیـن بازیکنی اسـت کـه رمـزارز را دریافت مـی کند.

گفته می شـود که هر دو باشـگاه شـهر منچسـر و همچنین 

در  کیـن  قبلـی  رسمربـی  پوچتینـو،  کـه  ژرمـن  سـن  پـاری 

تاتنهـام هدایـت آن را بـر عهـده دارد، خواهـان بـه خدمـت 

گرفـن هـری کیـن هسـتند.

کاپیتـان تاتنهـام هنـوز با این تیـم بر رس متدید قـرارداد خود 

بـه توافق نرسـیده اسـت و گفتـه که پس از مسـابقات یورو که 

در تابسـتان برگـزار خواهنـد شـد، دربـاره آینده خـود تصمیم 

مـی گیرد.

پـس بـه نظـر مـی رسـد کـه بایـد بـرود. فکر منـی کنم 

ایـن کار بـرای او آسـان باشـد کـه بـرود و ممکن اسـت 

کـه بخواهـد برتریـن گلـزن تاریـخ باشـگاه شـود و بعـد 

ببینـد کـه ایـن موضـوع او را بـه کجـا هدایـت خواهـد 

کرد.

مـی شـود امیدوار بود که او چنـد تایی عنوان قهرمانی 

بـا تاتنهـام بـرد، امـا اگـر واقعـا عطـش کسـب مـدال 

دارد پـس واقعا مجبور اسـت کـه از این باشـگاه برود."

جرمیـن دفـو، سـتاره سـابق تاتنهام، معتقد اسـت که اگـر هری کین 

عالقمنـد به بـردن عناوین قهرمانی اسـت، باید تاتنهـام را ترک کند.

هـری کیـن، کاپیتـان محبـوب تاتنهـام، در تیمـی کـه از کودکـی 

هـواداراش بـوده تـا بـه امـروز 216 گل بـه مثـر رسـانده امـا هنـوز 

نتوانسـته هیـچ جـام قهرمانـی را در ایـن باشـگاه بـاالی رس بـرد. 

کینالبتـه ماه آینـده و در فینال کارابائوکاپ برابر منچسرسـیتی این 

شـانس را دارد تـا با شکسـت سـیتیزن هـا باالخره یک جـام قهرمانی 

بـا تاتنهـام کسـب کنـد. جرمین دفو نیز در طول سـه سـالی که برای 

تاتنهـام بـازی کـرد تنهـا توانسـت یـک جـام قهرمانـی را بـا ایـن تیـم 

کسـب کنـد؛ قهرمانـی در لیگ برتر در سـال 2008. دفـو که در این 

فصـل بـه رنجـرز کمـک کـرده تـا قهرمان لیـگ برتر اسـکاتلند شـود، 

بـه هـری کیـن توصیـه کـرده کـه تاتنهـام را تـرک کنـد. دفـو گفـت: 

"اگـر چنـد سـال پیـش این سـوال را از من مـی پرسـیدید، می گفتم 

کـه هـری کیـن بایـد در تاتنهـام مبانـد. کاری کـه او در ایـن باشـگاه 

کـرده اسـت... او اسـطوره اسـت. از وقتـی که مـن آنجا را تـرک کردم 

و بـه رنجـرز پیوسـتم، مـن آن ذهنیـت و قـدرت ذهنـی را از نزدیـک 

دیـده ام و بـرای یـک باشـگاه بزرگ دیگـر هم بازی کـرده ام. اهمیت 

بـازی بـرای باشـگاه و پیـروزی در هـر بـازی، آن ذهنیت و اسـتاندارد 

و خواسـت عمیـق را مـی شناسـم. شـا مجبوریـد کـه بریـد و بـرای 

باشـگاه جـام بگیریـد، در غیـر ایـن صورت هیـچ چیز به انـدازه کافی 

خـوب نیسـت. وقتـی کـه واقعـا ابهاین دسـتاورد برسـید و احساسـی 

کـه از ایـن موفقیـت بـه شـا دسـت مـی دهـد را تجربـه کنیـد، وای 

پـر... بـا هیـچ چیـز قابـل مقایسـه نیسـت. آرزو مـی کنـم کـه ایـن 

احسـاس را خیلـی زودتـر در دوران بـازی ام تجربـه مـی کـردم. اگـر 

هـری کیـن ایـن را مـی خواهـد و می خواهد کـه جام قهرمانـی برد، 

از روز سه شـنبه ۲۳ مـارچ تـا کنـون کانـال سـویس بـه علـت 

انحـراف مسـیر کشـتی کانتیـری "اور گیـون" مسـدود شـده 

است.

انحـراف مسـیر ایـن کشـتی کانتیـری عظیـم کـه ۴۰۰ مـر 

طـول و حـدود ۶۰ مـر عـرض دارد، منجـر بـه مسـدود شـدن 

کانال سـویس شـده اسـت.

کشـتی های بـاری دیگـر نیـز در مسـیر خـود بین آسـیا و اروپا 

در انتظـار گشـایش مجـدد کانـال سـویس هسـتند. از جمله 

۱۱ کشـتی بـاری متعلـق بـه کشـور رومانـی بـا ۱۳۰ هـزار 

گوسـفند از ادامـه حرکـت خـود بـه سـوی مقصـد بازمانـده 

است.

سـازمان بین املللی نجات حیوانات نسـبت به رسنوشـت این 

گوسـفندان ابـراز نگرانـی کـرده و از آن بـه عنـوان "فاجعـه ای 

بی سـابقه" یـاد کرده اسـت.

کانـال  انسـداد  رفـع  زمینـه  در  فعـال  رشکت هـای  از  یکـی 

سـویس، رشکت هالندی "اشـمیت سـالواژ" اسـت. مسـئوالن 

ایـن رشکـت روز شـنبه ۲۷ مـارچ ابـراز امیـدواری کرده اند که 

تـا اوایـل هفتـه جـاری موفـق بـه رهـا کـردن کشـتی بـه گل 

نشسـته "اور گیـون" از گل والی کنـاره کانـال شـده و تـردد 

مجـدد کشـتی ها در ایـن کانـال را ممکـن سـازند.

بـرای  خـوراک  و  آب  انتقـال  خواسـتار  حیوانـات  حامیـان 

گوسـفندان شـده اند. سـازمان بین املللی نجـات حیوانات از 

مسـئوالن همچنیـن درخواسـت کرده اند که در صـورت تداوم 

انسـداد کانـال سـویس، گوسـفندان را بـه یکـی از سـواحل 

منتقـل کـرده و مانـع از مـرگ آن هـا شـوند.

آب هـای کانـال سـویس سـخن گفته انـد. در حالـی کـه 

متخصصـان در حـال حـارض بـرای رفـع انسـداد کانـال 

سـویس تـالش می کننـد، اختـالل ایجـاد شـده در تـردد 

کشـتی های بـاری دشـواری های عدیده ای در پی داشـته 

است.

مسـدود شـدن کانال سـویس در اثر انحراف مسـیر کشـتی باری "اور 

گیـون" باعـث ایجـاد اختـالل در تـردد کشـتی های باری دیگر شـده 

اسـت. سـازمان بین املللـی نجـات حیوانـات نگـران رسنوشـت ۱۳۰ 

هـزار گوسـفند موجود در کشـتی های بـاری متعلق به رومانی اسـت.

سـازمان های مدافـع حقـوق حیوانـات از "فاجعـه ای" بی سـابقه در 

بـار بـرای تیـم ملـی فوتبـال کشـور بـازی 

منود.

بـه  کـه  اسـت  بازیکنـی  نخسـتین  وی 

ملـی  تیـم  در  افغانسـتان  از  منایندگـی 

می کنـد. بـازی  انگلسـتان 

انگلسـتان،  ِهرِفـورد  فوتبـال  باشـگاه 

بـه  را  کوهیـار  مازیـار  افغـان  بازیکـن 

گرفـت. خدمـت 

باشـگاه هیرفـورد ایـن بازیکـن  را پیش 

حذفـی  جـام  مسـابقات  برگـزاری  از 

انکلسـتان بـه خدمـت کرفتـه اسـت تـا 

بتوانـد در آن مسـابقه حضـور یابـد.

فوتبـال  ملـی  تیـم  هافبـک ۲۳ سـاله 

جوانـان  بازیکـن  عنـوان  بـه  کشـور 

کاونـری سـیتی بـازی اش را آغـاز کرد 

و سـپس ۲۱ بـار در میـان سـال هـای 

۲۰۱۶ تـا ۲۰۱۹ در لیـگ دسـته یـک 

یافـت. حضـور  والسـال 

کوهیـار هژده ماه از بهـر مصدومیت در 

زانویـش از مسـابقات دور بـود و شـش 

پیروزی هالند و ترکیه در مقدماتی جام جهانی 2022
تیـم هـای ملـی ترکیه و هالنـد توانسـتند دومین 

را   2022 جهانـی  جـام  مقدماتـی  دور  از  گام 

دوم  هفتـه  از  بگذارنـد.  رس  پشـت  پیـروزی  بـا 

اروپـا  منطقـه  در  قطـر  مقدماتـی جـام جهانـی 

امـروز و در گـروه G رقابـت هـا دو بـازی حسـاس 

برگـزار شـد. 

در یکـی از دیدارهـا ترکیـه میهـان نـاروی بـود. 

ترکیـه کـه در نخسـتین بـازی خـود توانسـته بود 

تیـم ملـی هالند را بـا نتیجه خوب 4-2 شکسـت 

دهـد، امشـب هم بـه روند خـوب خود ادامـه داد 

و توانسـت بـا سـه گل بـر میزبانـش پیروز شـود.

ترکیـه بـازی را بهـر رشوع کرد و دقیقه 4 توسـط 

فرباغچـه  سـتاره  رسـید.  گل  بـه  توفـان  اوزان 

توانسـت با یک بغل پای راسـت از درون محوطه 

جریمـه دروازه نـاروی را بـاز کنـد. 

چنـد دقیقـه بعـد نـاروی بـه گل رسـید امـا در 

لحظـه ارسـال پـاس گل توسـط ارلینـگ هالنـد، 

سـورلوث در منطقـه آفسـاید قـرار داشـت. 

دقیقـه 25 تـوپ سـورلوث بـا بدشانسـی بـه تیـر 

عمـودی دروازه برخـورد کـرد و راهـی بـه دروازه 

پیـدا نکـرد.

سـه دقیقـه بعـد روی ارسـال کرنـر این سـویونجو 

مدافـع ترکیـه کـه بـرای لسرسـیتی بـازی مـی 

کنـد، بـا رضبـه رس گل دوم را بـه مثـر رسـاند و 

نیمـه اول بـا همیـن نتیجـه پایـان یافـت. 

دقیقـه 58 بـازی اوزان توفـان خـود را دو گلـه و 

ترکیـه را سـه گله کـرد. روی پـاس چالهـان اوغلو 

بـود کـه توفـان از بیـرون محوطه جریمه با شـوت 

کات دار اسـتثنایی توپ را به کنج دروازه فرسـتاد 

تـا ترکیـه 0-3 پیـش بیفتد. 

دقیقـه 80 روی خطـای شـدید تورسـتِوت داور به 

ایـن بازیکـن کارت قرمـز نشـان داد تا نـاروی 10 

نفـره شـود. ایـن بـازی در نهایـت بـا برتـری 3-0 

ترکیـه بـه امتـام رسـید. در دیگـر بـازی هالند در 

حضور 5 هزار نفر متاشـاگر و در ورزشـگاه یوهان 

کرویـف توانسـت از سـد لتونـی گـذر کنـد. تیـم 

تحـت هدایـت فرانـک دی بوئـر کامـال بـر بـازی 

تسـلط داشـت امـا 32 دقیقـه طـول کشـید تا به 

گل برسـد. 

از سـمت چپ پاس عرضی فرانکی دی یونگ در 

پشـت محوطه جریمه به داوی کالسـن رسـید. او 

هـم اسـتیون برخویـس را پیدا کرد و ایـن بازیکن 

بـا یـک رضبـه پای چپ فنـی و کات دار توانسـت 

تیم ملی کشـورش را پیـش بیندازد.

دقیقـه 68 بـازی لـوک دی یونـگ مهاجـم هالند 

روی  دارد  قـرار  سـویا  باشـگاه  عضویـت  در  کـه 

ارسـال کرنـر ممفیـس دیپـای توانسـت بـا رضبـه 

رس گل دوم را بـه مثـر برسـاند. در نهایـت هالنـد 

ایـن بـازی را 2-0 بـرد.

برنامه عربستان برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای
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سایتی برای ثبت آزارهای جنسی زنان در کشور راه اندازی شد

 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر می گویـد کـه بـر اسـاس آخریـن تحقیـق انجـام 

شـده، 13.9 درصـد جمعیـت کشـور را معلـوالن تشـکیل می دهنـد که حـدود 42 

درصـد آنـان بـر اثـر جنگ معلـول شـده اند.

بنفشـه یعقوبـی، عضو کمیسـیون مسـتقل حقـوق بر افغانسـتان روز یکشـنبه 8 حمـل در یک 

نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه بـر اسـاس یافته هـای تحقیـق، 13.9 درصـد کل جمعیـت 

کشـور، یعنـی حـدود 4.5 میلیـون تـن، دارای معلولیـت هسـتند.

خانـم یعقوبـی افـزود که علت معلولیت 41.7 درصد از معلوالن کشـور جنـگ و انفجار ماین های 

کنار جاده بوده اسـت.

او گفـت کـه ایـن رقـم در سـال ۱۳۸۴ بـه ۲.۷ درصـد کل جمعیت کشـور می رسـید؛ بنابراین در 

جریـان ۱۴ سـال تعـداد اشـخاص دارای معلولیـت ۱۱.۲ درصد افزایش یافته اسـت. 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر می گویـد کـه معلومـات آمـاری ایـن تحقیـق براسـاس رسِوی 

بنیـاد آسـیا، افـزون بـر دیتابیـس اداره قضیۀ کمیسـیون، که در آن به ۱۵۶ قضیه اسـتناد شـده، 

به وسـیلۀ تحقیق میدانی، که در آن ۱۵۰۴ تن از اشـخاص دارای معلولیت در ۲۲ والیت کشـور، 

رشکت داشـتند، به دسـت آمده اسـت. از میان افراد شـامل تحقیق میدانی، ۱۱۹۲ تن )۷۹.۳( 

آنـان مـرد و ۳۱۰ تـن )۲۰.۶( زن بوده انـد. هویـت جنسـیتی ۲ تـن )۰.۱( از اشـراک کنندگان 

ایـن تحقیق، ثبت نشـده اسـت.

خانـم یعقوبـی گفـت کـه علـت معلولیـت ۶۲۷ تـن 41.7 درصـد از مصاحبـه شـدگان، جنـگ و 

ماین هـای کنـار جـاده بـوده اسـت. همچنیـن ۱۸ تـن 1.2 درصـد درنتیجـۀ مـرف خودرسانـۀ 

دارو، ۲۹ تـن 1.9 درصـد بـه اثـر حـوادث ترافیکی، ۷۲ تـن 4.8 درصد به اثر عـدم رعایت تدابیر 

ایمنـی در محـل زندگـی و ۲۲ تـن 1.5 درصـد بـه اثـر عـدم رعایـت تدابیـر ایمنـی در محـل کار 

بوده اسـت.

او اضافـه کـرد کـه ۶۰ تـن 4 درصـد از مصاحبـه شـوندگان بـه اثـر عـدم تطبیق واکسـن، ۳۲ تن 

2.1 درصـد بـه اثر عـدم مراقبت زنـان در دوران بارداری، دچار معلولیت شـده اند. علت معلولیت 

۶۴۴ تـن 42.8 درصد باقی مانده مشـخص نشـده اسـت.

 ۱۵۰۴ میـان  از  کـه،  اسـت  داده  نشـان  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  کـه  افـزود  یعقوبـی  خانـم 

پرسش شـونده، ۱۰۴۲ تـن 69.3 درصـد دارای معلولیـت فیزیکـی از نـوع نقـص عضـو، ۲۹۴ 

تـن ۱۹.۵ درصـد معلولیـت حسـی فیزیکـی، ۴۲ تـن ۲.۸ درصـد معلولیت هـای بیولوژیکـی و 

متابولیسـمی، مثـل بیامری هـا و یـا عارضـه هـای شـکر، دیابـت، فشـارخون، رصع، مهرگـی و 

اوتیسـم، ۶۸ تـن 4.5 درصـد معلولیـت ذهنـی و روانـی بوده انـد. 

او ادامـه داد کـه ۵۸ تـن 3.9 درصـد دیگـر نیـز دارای معلولیت مضاعـف بوده اند؛ بـدان معنا که 

دو یـا بیـش از دو نوع معلولیت داشـته اند.

خانـم یعقوبـی تریـح کـرد، از میـان مصاحبه شـوندگان دارای معلولیت حسـی فیزیکـی، ۱۷۸ 

تـن 60.5 درصـد معلولیـت بینایی، ۱۰۶ تن 36.1 درصد معلولیت شـنوایی و ۱۰ تن دیگر 3.4 

درصـد معلولیت گفتاری داشـته اند.

یافته هـای ایـن تحقیـق همچنیـن نشـان می دهـد کـه 38.1 درصد افراد شـامل تحقیـق، یعنی 

۵۷۳ تـن، تأییـد منوده انـد کـه بـه دلیـل داشـن معلولیـت، در خانه و اجتـامع با خشـونت روبرو 

بـوده و مـورد توهیـن، تحقیـر و آزار و اذیـت قـرار گرفته اند.

یافته هـای تحقیـق نشـان داده که ۱۰۷۹ تن 71.7 درصد از پرسـش شـوندگان، تأیید منوده اند 

کـه بـه آمـوزش دسرسـی ندارنـد. آن هـا دالیل مختلفـی را بـرای عدم دسرسـی به آمـوزش بیان 

منوده انـد کـه دوری راه و عـدم پذیـرش از سـوی مکتـب از دالیل عمده ان اسـت.

بـر بنیـاد ایـن معلومـات، از میـان ۱۵۰۴ فـرد پرسش شـونده، ۸۲۴ تـن 54.8 درصـد آنـان از 

امتیـازات مالـی پیش بینـی شـده در مـاده هشـتم قانـون حقـوق و امتیـازات اشـخاص دارای 

معلولیـت اسـتفاده می کننـد؛ ولـی ۶۷۷ تـن 45 درصـد دیگـر گفته اند کـه از این امتیـاز محروم 

می باشـند. 

کمیسـیون همچنیـن می گویـد کـه حـدود 93 درصـد از گفتگو شـوندگان گفته اند کـه به دالیل 

مختلـف معـاش و امتیـاز معلولیت خـود را دریافـت منی کنند.

نداشـن دسرسـی بـه کار و شـغل و خدمـات صحی از دیگـر مواردی 

اسـت کـه معلـوالن در پرسشـنامه خـود بـه آن اشـاره کـرده و گفته انـد 

کـه دسرسـی ندارند.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر پیشـنهاد می کنـد کـه طرز العمـل 

ملکـی  خدمـات  ادارات  در  معلولیـت  دارای  اشـخاص  اسـتخدام 

بـه هـدف ایجـاد ضامنت هـای قـوی اجرایـی، جهـت تطبیـق مـاده 

۲۲ قانـون حقـوق و امتیـازات افـراد دارای معلولیـت و فراهـم آوری 

زمینه هـای اسـتخدام اشـخاص دارای معلولیـت در ادارات خدمـات 

دارای  اشـخاص  اجتامعـی  حامیـت  برنامه هـای  توسـعۀ  ملکـی؛ 

معلولیـت در زمینه هـای صحـی، آموزشـی و اقتصادی، بـدون تبعیض 

بـر مبنـای عوامـل معلولیـت بازنگـری شـود.

ایـن کمیسـیون همچنیـن می گوید که بـرای تثبیت جایگاه اشـخاص 

دارای معلولیـت در رونـد صلـح، بـه عنـوان یکـی از گروه هـای عمـده 

قربانیـان جنـگ و منازعـه، نیـز قطـع جنـگ و برقـراری آتش بـس بـه 

هـدف تأمیـن امنیـت شـهروندان و جلوگیـری از رونـد رو بـه افزایـش 

معلولیـت در کشـور؛ توسـعه، تجهیـز و انکشـاف محیط هـای تعلیمی 

متامـی  شـمولیت  جهـت  فراگیـر،  تعلیـامت  راسـتای  در  عمومـی، 

متعلـامن دارای معلولیت هـای مختلـف در رونـد تعلیـم، توجـه کنـد.

 دو نهـاد موسسـه بهبـود مشـارکت زنـان و 

هفتـه نامـه نویـد نـو، سـایتی را بـه منظـور 

زنـان  علیـه  و خشـونت ها  آزارهـای جنسـی  آسـان  ثبـت 

کردنـد. راه انـدازی 

علـی  فرهنـگ، مسـئول راه اندازی این پروژه روز یکشـنبه 

کـه  ایـن سـایت گفـت  انـدازی  راه  مراسـم  8 حمـل در 

اکـر  کـه  اسـت  شـده  باعـث  زنـان  تـرس  و  بروکراسـی 

نشـود.  ثبـت  خشـونت ها 

آقـای فرهنـگ افـزود، افـرادی که مـورد خشـونت )روانی، 

فیزیکـی و یـا قومـی( قـرار می گیرنـد، می توانـد بـا ایجـاد 

یـک حسـاب، شـکایت خـود را در ایـن سـایت درج کنند.

هویـت  کـرد،  عـاوه  سـایت  ایـن  انـدازی  راه  مسـئول 

آمـار  تنهـا  و  اسـت  مصـون  سـایت  ایـن  در  شـاکیان 

شـکایت ها و مکانـی کـه زن مـورد خشـونت قـرار گرفتـه 

می شـود. داده  نشـان 

او همچنیـن گفـت کـه مسـئوالن نهـاد بهبـود مشـارکت 

خشـونت ها،  ایـن  سـازی  مسـتند  و  ثبـت  بـا  زنـان، 

قربانیـان  بـرای  و  بررسـی  را  شـده  ثبـت  شـکایت های 

بـرای  شـده،  داده  بیـرون  آمـار  می کننـد.  دادخواهـی 

گزارش هـای تحقیقـی رسـانه ها نیـز مفیـد واقـع خواهـد 

کـه  می گوینـد  همچنیـن  سـایت  ایـن  مسـئوالن  شـد. 

در حـال حـارض تنهـا موسسـه بهبـود مشـارکت زنـان بـه 

دیتابـس سـایت دسرسـی دارنـد امـا بعدهـا منایندگانی 

وزارت  جنـدر  بخش هـای  و  بـر  حقـوق  کمیسـیون  از 

می شـوند. افـزوده  نیـز  خانه هـا 

گفتنی اسـت که در سـال های گذشـته اقدامـات فراوانی 

برای بهبود وضعیت زنان در کشـور انجام شـده اسـت اما 

کامکان زنان از خشـونت ها در اداره ها شـاکی هسـتند.

آمـار دقیقـی از میـزان آزارهـای جنسـی و روانـی زنـان در 

اداره هـای دولتـی در سـال های گذشـته منتـر نشـده 

اسـت امـا لوی سـارنوالی سـال گذشـته اعـام کـرده بـود 

تجـاوز  پرونـده  مـورد   ۵۶۹ گذشـته  سـال  سـه  در  کـه 

جنسـی به زنان در رسارس کشـور در این اداره ثبت شـده 

. ست ا

کمیســیون مستقل حقوق بشر:
اثر جنگ معلول شده اند بر  42 درصد معلوالن کشــور   حدود 

 دفـر والـی هـرات می گویـد کـه بـا فعـال شـدن سـه توربیـن، کمبـود بـرق در والیـت 

هـرات رفع شـده اسـت.

ایـن توربیـن هـا کـه 31 میـگاوات بـرق تولیـد می کند، به شـبکه بـرق هـرات وصل شـده و کمبودی 

بـرق هرات رفع شـده اسـت.

دفـر والـی هـرات یک شـنبه هشـتم حمل با نـر خرنامـه ای از قول ریاسـت برشـنای والیت هرات 

گفتـه اسـت کـه بـا فعال شـده این سـه توربیـن پرچاوی برق در شـهر هرات رفع شـده اسـت.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه از سـویی هـم بنـد سـلام بـرای زمین هـای کشـاورزی و باغ هـای 

هشـت ولسـوالی هـرات آب می رسـاند. 

بند سلام ظرفیت ذخیره ۶۳۳ میلیون مرمکعب آب و تولید ۴۲ میگاوات برق را دارد.

بنـد سـلام کـه به بند دوسـتی افغانسـتان وهند هم یاد می شـود. ایـن بند در جوزای 1395 توسـط 

رئیـس جمهـور غنـی و نرینـدرا مودی نخسـت وزیر هند افتتاح شـد. ایـن بند کـه 300 میلیون دالر 

هزینـه شـده اسـت، توسـط هنـد متویـل شـد و بـه منـاد دوسـتی میان دو کشـورمبدل شـده اسـت. 

بنـد سـلام در سـال ۱۹۷۶ در زمـان رسدار محمـد داوود اولیـن رئیـس جمهـور افغانسـتان تهـداب 

گـذاری شـد و قـرار بـود بـه هزینـه مالـی هند سـاخته شـود، امـا جنـگ و ناآرامـی در افغانسـتان در 

سـال ۱۹۷۸ کار سـاخت و سـاز ایـن بنـد را متوقـف کرد.

اکمال برق هرات با فعال شدن سه توربین در بند سلما
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VACANCY ANNOUNCEMENT

Assistant Director, Legal

Assistant Director, Monitoring & Evaluation

Assistant Director, Economic & Infrastructure Windows 

Applications for the following positions are invited from the Nationals of SAARC 
Member States (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, 

Pakistan & Sri Lanka) for appointment at SAARC Development Fund, the umbrella 
financial institution of the SAARC, which is located in Thimphu, Bhutan:  

The Terms of Reference (TORs) and prescribed application Form for the 
above-mentioned positions are available on SDF website http://www.sdfsec.org/career. 

Application Form, CV, copies of educational and experience certificates should be 
sent by email to  and  latest by .  info@sdfsec.org admin@sdfsec.org April 23, 2021
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