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 حمله موشکی و پهپادی حوثی ها 
به تأسیسات نفتی عربستان

پرواز بمب افکن های امریکایی بر فراز خاورمیانه؛ 
اسرائیل و عربستان همراهی 

کردند
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 بزرگترین جنایت
 فرهنگی قرن

)به مناسبت بیست سالگی تخریب بودای 
بامیان توسط طالبان(

 »سرزمین آوارگان« بهترین فلم و 
»تاج« بهترین سریال سال شد

هنری

افغانسـتان  بامیـان و متـام مـردم  والیـت باسـتانی 

این روزهـا سـوگوار غم انگیزتریـن اتفـاق، یعنـی فـرو 

بیسـت  اسـت.  بـودا  مجسـمه های  پیکـر  ریخـن 

سـال قبـل از امـروز، در نوزدهـم حوت سـال 1379 

طالبـان بـه دسـتور رهربشـان مـا عمـر ...

صلح تحمیلی؛ 
پایان جنگ یا شروع جنگ دیگر؟ 

تطبیق عدالت انتقالی و حقوق 
شهروندی؛ پیش شرط صلح 

پایدار در افغانستان 

هم  صدایی و هم  نوایی 
با زنان افغانستان 

 ترامـپ با امضـای توافقنامه با طالبان، بیشـترین امتیاز 
را بـه گـروه طالبـان داد و بیشـترین فشـار را بـه دولت 
افغانسـتان بـرای پذیـرش صلح مـورد نظر امریـکا آورد. 
امریـکا کـه پیش از آن، گـروه طالبان را بـه عنوان گروه 
حامـی تروریسـم مـی شـناخت، یکبـاره آن را در حـد 

یک گـروه ...

 حمـات موشـکی و پهپـادی حوثی هـا به تأسیسـات نفتی 
از جنـگ  برخاسـته  تنـش  در  فصـل جدیـدی  عربسـتان 
شـش سـاله یمن محسـوب می شـود. طی روزهای گذشـته 
حوثـی چندیـن بـار اقدام بـه حمله پهپـادی و موشـکی به 

عربسـتان کرده انـد...

در  یکشـنبه  روز  بـی-5۲  امریکایـی  بمب افکـن  دو   
آخریـن ماموریت خـود در میان تنش های واشـنگتن و 

تهـران، بـر فـراز خاورمیانـه پـرواز کردند.
سـتاد کل فرماندهـی مرکـزی نیروهـای ارتـش امریکا 
در خاورمیانـه )سـنتکام( اعـام کـرد کـه دو جنگنـده 

امریکایـی بـا همراهـی جنگنده هایـی ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

شاهکار جرارد؛ گالسکو رنجرز 
پس از ده سال قهرمان فوتبال 

اسکاتلند شد 

 برگزاری مسابقات باولینگ بانوان 
به مناسبت هشت مارچ در کابل

 اتحادیـه اروپـا بـا محتـوای نامـه آنتونیـو بلینکـن وزیر 

خارجـه امریـکا بـه رییـس جمهـور و داکـر عبداللـه، 

مخالفـت کـرده اسـت.

پـس از آن کـه نامـه آنتونیـو بلینکـن به رییـس جمهور 

غنـی و داکـر عبداللـه رسـانه یی شـد، رونالـد کوبیـا 

افغانسـتان در تویتـی  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  مناینـده 

نوشـته اسـت کـه افغانسـتان حامیت بخـش بزرگی از 

جامعه املللـی را بـا خـود دارد.

قانـون  دارای  افغانسـتان  افـزوده،  کوبیـا  آقـای 

اساسی اسـت، انتخابـات و لویـه جرگـه برگـزار کـرده، 

توافقنامـه مشـرک بـا امریـکا دارد و در رونـد صلـح 

دخیل اسـت. دوحـه 

از  بزرگـی  بخـش  حامیـت  افغانسـتان  او،  گفتـه  بـه 

جامعـه بین املللـی، سـازمان ملـل را دارد و نشسـت 

جینـوا متعهد به محافظت از دسـتاوردها و جمهوریت 

شده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه آنتونیـو بلینکن وزیـر خارجه 

از  غنـی  جمهـور  رییـس  بـه  خـود  نامـه  در  امریـکا 

احتـامل بدتر شـدن اوضـاع افغانسـتان هشـدار داده 

و خواسـتار حـل فـوری مسـاله افغانسـتان و بـه نتیجه 

رسـیدن رونـد صلـح شده اسـت.

از  واشـنگن  اسـت  قـرار  کـه  شـده  گفتـه  نامـه  در 

بـا  بین املللـی  بخواهـد کـه نشسـتی  ملـل  سـازمان 

حضـور وزیـران خارجـه کشـورهای منطقـه از جملـه 

روسـیه، چیـن، پاکسـتان، ایـران و هنـد برگـزار کنـد.

آقـای بلینکـن خطـاب بـه رییس جمهـور غنـی گفتـه 

کـه امریـکا پـس از موافقـت طـرح ارایه شـده از سـوی 

افغانسـتان و گـروه طالبـان از ترکیـه خواهـد خواسـت 

که نشسـتی در سـطح مقام هـای بلندپایه برگـزار کند 

تـا طـی آن دو طـرف توافقنامـه صلـح را نهایـی کنند.

در این نامـه بـا لحن جدی رضورت فـوری حل موضوع 

افغانسـتان اشاره شـده و همچنین هشـدار داده شده 

کـه پـس از خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

حتـی بـا وجـود ادامـه کمک هـای مالی به افغانسـتان 

اوضـاع امنیتـی بدتـر خواهـد شـد و طالبـان مناطـق 

بیشـری را بـه تـرف خـود درآورند.

در بخشـی از نامـه هـم از پیامدهـای فاجعه بـار، دهه 

70 کـه در پـی آن رهـربان بی اتفاقـی شـدند یـاد و 

تاکیـد شـده کـه چنیـن رویـدادی نبایـد تکـرار شـود.

بلینکـن بـه آقـای غنی نوشـته اسـت که طرحـی برای 

»عملیـات  آسـتانه  در  خشـونت ها  روزه   90 کاهـش 

سـاخته  امریـکا  سـوی  از  نیـز  طالبـان«  بهـاری 

شده اسـت.

ارگ و سـپیدار تاییـد کردنـد کـه یـک نامـه از سـوی 

وزیـر امـور خارجـه امریـکا بـه رییـس جمهـور غنـی و 

داکـر عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی 

رسیده اسـت.

دواخـان مینه پال معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری 

و فریـدون خـوزون سـخنگوی شـورای عالـی مصالحه 

ملـی تاییـد کردنـد کـه رییـس جمهـور غنـی و آقـای 

عبداللـه ایـن نامـه را دریافـت کرده انـد.

سـپیدار  و  ارگ  واکنـش  مـورد  در  سـخنگوی  دو 

جزئیاتـی نداده انـد. ایـن نامـه توسـط زملـی خلیلـزاد 

بـه رییـس جمهور غنـی و داکر عبدالله سپرده اسـت. 

یونایتـد،  دانـدی  مقابـل  سـلتیک  گل  بـدون  تسـاوی  بـا   

لیـگ  قهرمـان  توانسـت  سـال  ده  از  پـس  رنجـرز  گاسـکو 

فوتبـال اسـکاتلند شـود. رنجـرز بـا هدایـت اسـتیون جـرارد 

دیـروز سـه بـر صفـر مقابل سـنت  مارین پیـروز شـد. این تیم 

در فاصلـه ۶ بـازی مانـده به پایان لیگ ۲۰ امتیـاز از رقیبش 

جلـو اسـت....

بـرای  دیـروز  افغانسـتان  باولینـگ  ملـی  فدراسـیون   

گرامی داشـت از هشـتم مـارچ روز جهانـی زن، میان دخران 

باولینـگ کار مسـابقه برگـزار کـرد. ادریـس فاروقـی، رئیـس 

فدراسـیون باولینـگ کشـور دیـروز بـه رادیـو آزادی گفـت در 

ایـن مسـابقات یـک روزه، چهـار ورزشـکار برتـر بانـو اشـراک 

کردنـد....

ورزش
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مخالفت اتحادیه اروپا با محتوای نامه بلینکن؛
 افغانستان حمایت بخش بزرگی جامعه جهانی را دارد
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امرالله صالح: 

۲
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ماباسرنوشت35میلیونافغانمعاملهنمیکنیم

 امراللـه صالـح معاون نخسـت ریاسـت جمهوی 

می گویـد کـه کـه امریکایی هـا حق دارنـد که به 

خاطـر 2500 عسکرشـان در افغانسـتان تصمیـم بگیرند ولی 

ایـن حـق مـروع ماسـت که بـا رسنوشـت 35 میلیـون افغان 

مطابـق تقویـم دیگران سـازش نکنیم.

سـالیاد  هفتمیـن  در  حـوت   18 دوشـنبه  کـه  صالـح  آقـای 

پیشـین  معـاون  فهیـم  قسـیم  محمـد  مارشـال  درگذشـت 

از  افغانسـتان  گفـت:»  می کـرد  صحبـت  جمهـوری  ریاسـت 

اسـت، ممنـون  بـرای کمک های شـان متشـکر  امریکایی هـا 

اسـت،  بسـیار کمـک کردند، آنها حـق دارند در مـورد 2500 

عسـکر خـود و چندهزار عسـکر ناتـو در افغانسـتان کنفرانس 

بگیرنـد، مصاحبـه بدهنـد، نامـه نوشـته کننـد و بـا طالبـان 

مذاکـره کننـد، ایـن حـق مـروع شـان اسـت. ولـی این حق 

مـروع ماسـت کـه رسنوشـت 35 میلیون انسـان افغانسـتان 

را مطابـق بـه جنـری و تقویـم دیگـران بـه سـازش نگیریـم.«

معـاون رئیـس جمهـور عـاوه کـرد که درسـت اسـت کـه ملت 

کمـک  بـه  متکـی  اسـت،  بیچـاره  اسـت،  فقیـر  افغانسـتان 

هرگـز  را  آمرانـه  صلـح  بـه  تسـلیمی  ولـی  اسـت،  خارجـی 

منی پذیـرد.

آقـای صالـح انتشـار نامـه ای وزارت خارجـه امریـکا بـه رئیـس 

جمهـور ارشف غنـی را نـوع افشـا توصیـف کـرد و گفـت کـه 

سـازش  و  معاملـه  اصلـی  مسـائل  روی  افغانسـتان  دولـت 

و عقـب هـم منـی رود.  منی کنـد 

وی در ایـن گردهامیـی بـا تاکیـد گفـت :»رس اصـل انتخابات 

اگـر طالبـان بـه توافـق می رسـد، مـا روی تاریـخ انتخابـات 

نظـارت  انتخابـات  ایـن  اینکـه  رس  بزنیـم،  حـرف  می توانیـم 

حـرف  می توانیـم  مـا  هـم  باشـد  بـر  انتخابـات  شـده ترین 

سرمقاله

 ترامـپ بـا امضـای توافقنامـه بـا طالبـان، بیشـرین امتیاز را 

به گروه طالبان داد و بیشـرین فشـار را به دولت افغانسـتان 

بـرای پذیـرش صلـح مـورد نظـر امریـکا آورد. امریـکا که پیش 

از آن، گـروه طالبـان را بـه عنـوان گـروه حامـی تروریسـم می 

شـناخت، یکبـاره آن را در حـد یـک گـروه سیاسـی موجـه، 

قابـل مذاکـره و حامـی صلـح و امنیـت در افغانسـتان ارتقـا 

داد.

حکومـت  جـای  بـه  دقیقـا  امریـکا  طالبـان،  بـا  مذاکـره  در 

افغانسـتان نشسـت و خلیلـزاد بـه عنـوان رییس جمهـور این 

کشـور بـا طالبـان مذاکـره کـرد و در غیـاب حکومـت در مورد 

افغانسـتان فیصلـه کـرد. فیصلـه هایـی که بـه لحـاظ قوانین 

بیـن املللـی جـزؤ صاحیـت های ویـژه دولت به حسـاب می 

آمـد و یـک دولـت و یـا مقام خارجـی هرگز صاحیـت تصمیم 

گیـری در آن مـوارد را نداشـت.

ترامـپ از پروسـه صلـح افغانسـتان مـی خواسـت بـه عنـوان 

بـرگ بـازی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـتفاده کنـد و 

بازگشـت نیروهـای امریکایـی را به حیث یک دسـتاورد بزرگ 

بـرای حکومـت خـودش تلقـی کند.

بـا روی کار آمـدن حکومـت جدیـد در امریـکا، انتظـار ایـن 

بـه  تـر  بـا رویکـرد متفـاوت  رییـس جمهـور جدیـد  بـود کـه 

مسـأله افغانسـتان نگرسـته و دورمنـای یـک صلح پایـدار و با 

دوام را در ایـن کشـور ترسـیم کنـد و مطابـق بـا آن سیاسـت 

هـای صلـح را در افغانسـتان تعقیـب منایـد؛ امـا نامـه آنتونی 

بیلنکـن وزیرخارجـه امریکا بـه رییس جمهور غنـی و عبدالله 

عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحه، نشـان مـی دهد که 

امریـکا عامدانـه مـی خواهد دور دیگری از جنـگ و خونریزی 

و کشـتار در افغانسـتان آغـاز شـود.

افشـای ایـن نامـه از سـوی منابـع نزدیـک بـه امریـکا  اول؛ 

بیـن  پروتـکل  برخـاف  کشـور  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر 

املللـی عمـل کـرده و بـی مهابـا اصـول دوسـتی میـان دو 

اسـت. زیرپـا کـرده  را  کشـور 

دوم؛ در ایـن نامـه عـرف دیپلامتیـک رعایـت نشـده و حتـا 

ادبیـات سیاسـی درسـت در ایـن نامـه بـه کار نرفتـه اسـت.

سـوم؛ ایـن کـه در نامـه وزیـر خارجـه امریـکا به مسـأله صلح 

بـه عنـوان یـک پـروژه نـگاه شـده کـه در زمـان معیـن بایـد 

انجـام شـود.

نادیـده  افغانسـتان  نامـه واقعیـت هـای عینـی  چهـارم؛ در 

انگاشـته شـده و بـر سـلطه قومـی و مذهبـی کتله های خاص 

تأکید شـده اسـت.

پنجـم؛ در ایـن نامـه بـه ارزش هایی که دولت امریـکا خود را 

مسـؤول تطبیـق آن در جهـان مـی دانـد و حتا با نـام و عنوان 

آن بسـیاری از لشکرکشـی هـای خـود را در کشـورها توجیـه 

مـی کند، نیز احرام گذاشـته نشـده اسـت.

ششـم؛ لحـن ایـن نامـه هرچند زننـده، تهدیـد آمیـز و متضاد 

بـا اصـول دیپلامتیـک اسـت؛ امـا نیـت امریـکا را بـرای آینده 

افغانسـتان بـه خوبـی روشـن مـی سـازد. حـاال هـم حکومـت 

در  امریـکا  کـه  داننـد  مـی  افغانسـتان، خـوب  مـردم  و هـم 

کـرده  را رشوع  و خونینـی  بـازی خطرنـاک  افغانسـتان چـه 

. ست ا

این در حالی اسـت که حکومت افغانسـتان علیرغم سیاسـت 

رونـد  در  را  همکاری هـا  بیشـرین  امریـکا،  نادرسـت  هـای 

صلـح افغانسـتان داشـته و بزرگریـن گام ها را در این راسـتا 

برداشـته اسـت. حکومـت از مذاکـرات امریـکا و طالبـان بـه 

رشطـی کـه با حاکمیـت سیاسـی و ملـی افغانسـتان منافات 

نداشـته باشـد، اسـتقبال کـرد. حکومـت بـرای نشـان دادن 

حسـن نیـت خـود، آتـش بـس یـک طرفـه در ایـام عیـد اعام 

کـرد و بـه نیروهـای طالبـان اجـازه داد کـه بدون کـدام ترس 

و مانعـی بـه شـهرها بیاینـد و بـا خانـواده هـای شـان دیـدار 

کننـد. حکومـت زندانیـان طالبـان را تحت رشایطـی آزاد کرد 

و همـواره از ایـن گـروه بـرای مذاکـره و گفتگـوی صلح دعوت 

مـی کـرد. حکومت نیروهـای امنیتی را از حالـت تهاجمی به 

حالـت دفاعـی در آورد و حمله بر پایـگاه طالبان را در رسارس 

کشـور متوقـف کـرد. حکومـت هیـأت جامـع و بـا صاحیتـی 

را در دوحـه بـرای پیشـرد مذاکـرات صلح فرسـتاد و پیوسـته 

طـرح هـا و نظریـات معقول خـود را با طـرف دیگر رشیک می 

کنـد و هیچـگاه میـز مذاکـره را تـرک نکرده اسـت.

حکومـت زندانیـان خطرناکـی را کـه در قتـل، قاچـاق مـواد 

مخـدر، قاچـاق انسـان و کشـتار مـردم دسـت داشـتند و در 

محکمـه افغانسـتان بـه جـزا محکـوم شـده بودنـد، آزاد کرد تا 

هیـچ بهانـه ای بـرای امتنـاع طالبـان از مذاکـره باقـی مناند؛ 

امـا در مقابـل طالبـان چـه کرد؟

طالبـان زندانیـان آزاد شـده را بـر خـاف پروتـکل، دوبـاره بـه 

جبهـه هـای جنـگ اعزام کـرد. طالبـان به جای نشـان دادن 

حسـن نیت، حمات تبلیغاتی خود را علیه دولت افغانسـتان 

شـدت بخشـید. طالبـان از حالـت دفاعـی نیروهـای امنیتـی 

سـؤ اسـتفاده کـرد و بیشـرین حمـات را بـر پوسـته هـا و 

پایـگاه هـای نیروهـای امنیتی سـازمان داد. طالبان شـاهراه 

هـا را ناامـن سـاخت و بـاج گیـری و گـروگان گیـری را بـرای 

تحـت فشـار قـرار دادن مـردم آغـاز کـرد. طالبـان عـاوه بـر 

اهـداف سـخت، دامنـه عملیـات خـود را گسـرش داد و روی 

اهـداف نـرم نیـز بـه عنـوان یـک  تاکتیـک جنگی تکیـه کرد. 

دانشـجویان،  سـارنواالن،  قضـات،  علـام، خرنـگاران،  قتـل 

اعضـای جامعـه مدنـی، کارمنـدان ملکـی دولتـی و زنـان از 

اهـداف نـرم ایـن گـروه بـه حسـاب مـی آینـد.  طالبـان در 

مسـیر پروسـه صلـح دوحه مانع ایجـاد کردند و بـه بهانه های 

مختلـف میـز مذاکـره را تـرک کردنـد. ولـی از نظر امریـکا باز 

هـم ایـن حکومـت افغانسـتان اسـت کـه بایـد کوتـاه بیایـد و 

از متامـی ارزش هـای خـود بگـذرد و مطابـق خواسـت مثلث 

امریـکا، پاکسـتان و طالبـان عمـل کنـد. 

شـاید حکومـت امریـکا بدانـد کـه صلح یـک پروسـه تحمیلی 

نیسـت. صلـح تحمیلـی یـک تجربـه نـاکام و خونیـن در متام 

بـه دنبـال داشـته  را  پیامدهـای مرگبـاری  و  بـوده  کشـورها 

اسـت. مـردم افغانسـتان هرگز به چنین صلحـی تن نخواهند 

صلحـی  امـا  خواهنـد؛  مـی  صلـح  افغانسـتان  مـردم  داد. 

کـه عادالنـه و پایـدار باشـد و حقـوق سیاسـی، اجتامعـی، 

اقتصـادی و فرهنگـی همـه مـردم در آن تأمیـن شـده باشـد.

 کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کشـور می گوید که طـرح ابتدایی 

تعدیـل قانـون انتخابـات را جهـت طـی مراحـل، دیروز )دوشـنبه، 

۱۸ حـوت( بـه وزارت عدلیه ارسـال کرده اسـت.

اورنـگ زیـب، رییـس کمیسـیون انتخابات در یک نشسـت خری 

در کابـل گفـت کـه ایـن طـرح تعدیـل قانـون انتخابـات براسـاس 

نیازهـا و رشایـط کنونـی در کشـور تهیـه شـده و شـامل تغییـرات 

است. اساسـی 

تعریـف  جملـه  از  موضوعاتـی  در  طـرح  ایـن  در  کـه  افـزود  او 

اصطاحـات انتخاباتـی، چگونگـی موارد همـکاری ادارات دولتی 

بـا کمیسـیون انتخابـات در رونـد انتخابـات و تطبیـق برنامه هـای 

آگاهـی عامـه و آمـوزش تعدیـات به میـان آمـده اسـت.

اورنـگ زیـب تأکیـد کـرد کـه در طـرح تعدیـل قانـون انتخابـات 

همچنـان تدابیـری واضـح بـرای تهیـه ی فهرسـت رأی دهنـدگان 

بودجـوی  و  مالـی  اسـتقایت  برقـی،  شـناس نامه  ی  براسـاس 

مجلـس  انتخابـات  سیسـتم  تغییـر  انتخابـات،  کمیسـیون 

منایندگان، شـوراهای والیتی و ولسـوالی ها از رأی واحد غیرقابل 

انتقـال بـه سیسـتم منایندگـی چندبُعـدی اتخـاذ شـده اسـت.

ارایـه ی  و  رأی دهنـدگان  موضوعـات رشایـط  در  او،  گفتـه ی  بـه 

سیاسـی  احـزاب  ائتـاف  سیاسـی،  احـزاب  جانـب  از  فهرسـت 

نامـزدان  معـاون  انـراف  انتخابـات،  نامـزدان  ائتـاف  یـا  و 

کرسـی های  تعـداد  انتخابـات،  رونـد  در  ریاسـت جمهوری 

شـوراهای والیتی در تناسـب بـا نفوس والیات و نحوه ی اسـتفاده 

از تکنالـوژی در ایـن طـرح نیـز تعدیـات به میـان آمـده اسـت.

رییـس کمیسـیون انتخابـات افـزود کـه در طـرح تعدیـل قانـون 

انتخابـات همچنـان در مـورد چگونگـی مدیریـت نتایـج انتخابات 

و تأمیـن شـفافیت در رونـد شـامرش و جمع بنـدی آرا و جرایـم و 

جریمه هـای تخلـف، تخطی و تقلـب انتخاباتی تعدیـات به وجود 

اسـت. آمده 

کمیسـیون  معـاون  عبداللـه،  موالنامحمـد  حـال،  همیـن  در 

انتخابـات نیـز در ایـن نشسـت خری گفـت که این طـرح تعدیل 

قانـون انتخابـات در ۱۲۱ مـاده ترتیـب شـده اسـت.

کـه  کردنـد  اعـام  دلـو   ۱ تاریـخ  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

نظرخواهـی  و  مشـوره  بـرای  را  انتخابـات  قانـون  تعدیـل  طـرح 

و  مدنـی  جامعـه ی  نهادهـای  سیاسـی،  احـزاب  مناینـدگان  بـا 

نهادهـای دولتـی ذیدخـل در رونـد انتخابـات رشیـک کرده انـد.

ایـن درحالـی اسـت کـه در ۲۰ سـال گذشـته، تنهـا یـک دوره ی 

انتخابـات در سـال ۱۳۹۳ خورشـیدی براسـاس قانـون انتخابات 

برگـزار شـده اسـت. متباقـی انتخابـات براسـاس فرمـان تقنینـی 

برگزار شـده اسـت. 

یـک  کـه  می گویـد  کابـل  امنیـه  قوماندانـی   

کابـل  شـهر  امنیتـی  پنجـم  حـوزه  در  سـارنوالی 

شـد. کشـته  ناشـناس  مسـلح  افـراد  توسـط 

فـردوس فرامـرز، سـخنگوی قوماندانـی امنیه کابل گفـت که این 

رویـداد حوالـی سـاعت 8.5 صبـح روز دوشـنبه 18 حـوت، در 

جـاده کمپنـی در حـوزه پنجـم امنیتـی در سـاحه جـاده کمپنـی 

بـه وقوع پیوسـته اسـت.

آقـای فرامـرز افـزود کـه سـارنوال کشـته شـده میرویس نـام دارد. 

بـه گفته ی او، این رویداد زیر بررسـی مشـرک تیـم امنیتی کابل 

دارد. قرار 

لـوی سـارنوالی نیـز با نـر خرنامه ای ضمن ابراز تاسـف نوشـته 

اسـت کـه »میرویـس صمـدی سـارنوال آمریـت نظـارت بـر امـور 

تحقیـق و تنفیـذ احکام ریاسـت سـارنوالی زون غـرب والیت کابل 

حیـن رفـن بـه سـوی وظیفـه اش در مربوطـات کمپنـی ناحیـۀ 

پنجـم شـهر کابـل در یک حملـۀ تروریسـتی، مورد سـوءقصد قرار 

گرفتـه به شـهادت رسـیده اسـت.«

ایـن نهاد نوشـته اسـت که یکبار دیگـر تاکید می کنیـم که چنین 

اعـامل خصامنـه، کوچک تریـن خللـی را بـر ارادۀ اسـتوار و انجام 

رسـالت مقـدس ایـن اداره در راسـتای تأمیـن عدالـت و حاکمیت 

قانـون وارد نخواهـد کرد.

و  را خـاف رشیعـت  ایـن حملـه  اینکـه  سـارنوالی ضمـن  لـوی 

انسـانیت، خوانـده، گفتـه هیأتـی را برای بررسـی جـدی و قانونی 

ایـن رویـداد تعییـن کـرده و عامـان ایـن قضیـه را شناسـایی و به 

پنجـه قانـون خواهـد سـپرد.

تاکنـون فـرد یـا گروهـی مسـئولیت این رویـداد را برعهـده نگرفته 

اسـت. امـا حکومـت همـواره وقـوع ایـن گونـه رویدادهـا بـه گـروه 

طالبـان نسـبت می دهـد.

روز یکشـنبه نیـز رئیس سـارنوالی امنیت داخلـی و خارجی والیت 

هلمنـد بـر اثـر حملـه انتحـاری کشـته شـد. در ایـن حملـه یـک 

همـراه او کشـته و یـک تـن دیگـر زخمی شـد.

نـادر نـادری عضو هیات مذاکره صلح به مناسـبت اولین سـالگرد 

رونـد گفتگوهـا صلـح گفته بـود کـه 1523 غیرنظامی کـه فعاالن 

مدنی و رسـانه ای در بین آنان هسـتند، کشـته شـده اند.

از سـوی دیگـر سـازمان ملـل نیـز گفتـه اسـت کـه میـزان تلفـات 

غیرنظامیـان همزمـان بـا آغـاز رونـد گفتگوهـای صلـح افزایـش 

یافتـه اسـت. این نهـاد از گروه طالبان خواسـته کـه قواعد حقوق 

بـری را رعایـت کنـد.

بزنیـم، ولـی بـه معاملـه 20 نفـر دریـک اطـاق کـه بـاز نسـخه 

انحـال قانـون مـا را، نظـام مـا را، دسـت آوردهای مـا را و از 

همـه مهمـر حـق رای را از تـوده افغانسـتان بگیرد، ابـدا ابدا 

ابدا.«

وی خطـاب بـه اداره رئیـس جمهـور امریـکا افـزود کـه آنهـا از 

مـا می خواهنـد کـه یـک تصمیم سـخت بگیریم، ولـی ما روی 

قانـون اساسـی کشـور خـود پـا منی گذاریم.

صالـح بـا تعبیـر چنـد بـار افشـاگری از انتشـار نامـه وزارت 

خارجـه امریکا به ریاسـت جمهـوری افغانسـتان افزود:»رابطه 

افغانسـتان بـا دنیای غـرب و امریکا یک رابطه بنیادی اسـت، 

اسـتوار بـه منافـع اسـت و اسـتوار بـه احـرام متقابـل اسـت، 

ولـی هـر لحظـه ای که ایـن منافع اساسـی و بنیـادی آنچه که 

در انگلیسـی برایـش Core interest گفتـه می شـود، زیرپـا 

شـود مـا ملـت خـود را در جریـان می گذاریـم. بـا آنکـه مـا از 

دیـد مالـی، نظامـی و اقتصـادی ضعیـف هسـتیم، امـا فقـر 

هیچـگاه باعـث نشـده کـه این ملـت خـود را از دیگـران کمر 

احسـاس کـرده باشـند. مـا عـزت خـود را هیچوقت به سـازش 

منیگذاریـم.«

وی افـزود کـه طالبـان یـک واقعیـت اسـت، واقعیـت تلـخ یـا 

شـیرین، دولـت افغانسـتان حـارض اسـت کـه بـا آنـان صلـح 

کنـد، ولـی صلـح آمرانـه را نـه در بعد داخلـی اش و نـه در بعد 

خارجـی اش، قبـول نـدارد. 

او عـاوه کـرده: »مـا کسـی را حـذف کردنـی نیسـتم، کـه را 

حـذف کنیم؟ تـوده طالبـان بیچاره ترین هـای همین مملکت 

انـد، و خواهـش مـا هم این اسـت کـه آنها]طالبان[ سیاسـت 

حـذف را کنـار بگذارند.«

پیش کـش  حکومـت  بـه  کـه  صلحـی  طـرح  درمـورد  صالـح 

شـده اسـت گفـت کـه یکـی از بندهـای طـرح ایـن اسـت کـه 

افغانسـتان نیـاز بـه ایجـاد شـورای عالـی رشیعـت دارد. 

معـاون رئیـس جمهوری اضافه کرد:» کشـوری کـه در دامنش 

موالنـا زاده شـده، ملتـی کـه نـام فرزندانـش امـام ابوحنیفـه 

بـوده اسـت، حاال دو ما از مدرسـه حقانیـه بیایند و مرا بگوید 

کـه بیـا از نـو لیسـانس مسـلامنی برایـت می دهیـم، مـن در 

پـای ایـن سـند ننگ ابـدا مضـا نخواهـم کرد.«

او می گویـد کـه فقـر و تنگدسـتی مردم افغانسـتان بـه دنیای 

خـارج معنـای ایـن را نخواهد داشـت که دولت افغانسـتان به 

خواسـت ها نامـروع دیگـران متکین کند. 

چنیـن  یـک  ناخواسـته  خـدا  اگـر  کـه  می گویـد  صالـح 

رشایط]تطبیـق طـرح صلـح خلیـل زاد« تطبیـق شـد او مثـل 

امـام حسـین ایسـتاد می شـود و بـه ایـن رشایط نـه می گوید. 

به قول او آمار کشـتارهای 20 سـال اخیر به مراتب بیشـر از 

کشـتاهای اسـت که توسـط روس ها و رژیم حزب دموکراتیک 

صـورت گرفتـه بود. وی عاوه کرد که این کشـتار ها پروسـه ای 

به نـام صلـح را پیچیده تر سـاخته و مردم را نسـبت بـه طالبان 

متنفرتر سـاخته است.

او افـزود کـه پیـام مـا به طالبـان این اسـت که اگـر جایگاهی 

در میـان مـردم افغانسـتان داریـد، از کشـتار بـزرگان قومـی، 

از کشـتار اهـل سیاسـت، از کشـتار علـامی دینـی بپرهیزید، 

چـون ایـن دو بـا هـم امکان نـدارد.

صالـح می گویـد که افغانسـتان به یـک صلح دوالیـه نیاز دارد 

کـه اول معضـل تاریخـی افغانسـتان بـا پاکسـتان حـل شـود، 

تـا طالبـان بـه صلـح کـردن توسـط پاکسـتان مجبـور سـاخته 

شـود. صالـح تاکیـد کـرد کـه بـرای مـا رای دادن اصـل بحث 

است. 

د عملياتـو پرمهـال د جـال ابـاد ښـار د لومـړۍ ناحيـې اړوند 

دوو مارکېټونـو کـې ګڼې وسـلې او مهامت تر السـه کړي دي.

د هغـه د معلوماتـو لـه مخـې، لـه همدغـو وسـلو او مهامتـو 

پـه اسـتفادې جـال ابـاد ښـار کې وروسـتۍ هـديف وژنـې او 

پېښـې تـررسه کېدلـې.

دی وايـي، پـه ترالسـه شـويو وسـلو کـې ۲۵ تومانچـې، ۳ ميله 

کاشـينکوفونه، ۱ ميـل کرېنکـوف، زرګونـه فـره مرمـۍ، د 

وسـلو بېابېل ډوله وسـايل او د تومانچو د غږ بندونې وسـيلې 

تر السـه کـړې دي.

دی وايـي، ننګرهـار کـې يـې د انعـکاس پـه نـوم د تلوېزيـون 

د درېيـو همکارانـو قضيـه جـدي څېړلـې او ال هـم تـر څېړنـو 

سـالنګونو لـه ریاسـت څخـه لیدنـه او ارزونـه وشـوه.

د سـالنګ  راز  دغـه  مرسـتیاالنو  وزارت  ټولګټـو  د  واىـي،  اميـد 

ریاسـت اړونـدو مسـوولینو او کارکوونکـو ته سپارښـتنه وکړه چې 

النـدې ده چـې پـه دې برخـه کـې ځينـې السـته راوړنـې هـم 

لري.

هغـه زياتـه کـړه، د پېښـې پـه تړاو يو کس تر پېښـې لږه شـېبه 

وروسـته نيـول شـوی او يـو بـل هـم تـازه نيـول شـوی چـې نور 

انکشـافات هم تـرې روان دي.

شـهناز رويف، سـعديه سـادات او مرسـل وحيـدي تېـره اوونـۍ 

جـال ابـاد ښـار کـې پـه دوو جـا بريدونـو کـې ووژل شـوې 

او تـر دغـو پېښـو درې مياشـتې وړانـدې د همدغـه تلوېزيـون 

يـوه بلـه ښـځينه ژورنالېسـته يـې لـه موټـر چلوونکـې رسه وژل 

شـوې وه.

د ويجـاړ شـویو پلونـو او الرو د پرانيسـتو پاتـې کېـدو لپـاره بایـد 

الزم اقدامـات تـر رسه کـړي تـر څـو دا لویـه الر شـپه او ورځ د 

هېوادوالـو پـر مـخ پرانيسـتې وي. د نومـوړي په وينا، د سـالنګ 

د بیارغونـې لپـاره د ټولګټـو وزارت د ټرانـس هندوکـش پـروژې 

لـه الرې رسوې او ډیزايـن بشـپړ شـوي او د بودیجـې په تر السـه 

کولـو رسه بـه د سـالنګ پـر اسـايس بيارغونـه کار پیـل يش. 

د ټولګټـو وزارت ويانـد وويـل، پـه سـالنګ کې به د اوسـني تونل 

د بیارغونـې تـر څنـګ ۳۰۰ مـره اوږد يو بل تونـل هم جوړ يش 

چـې د شـامل او مرکـز تـر منځ بـه الره نـوره هم خونـدي او لنډه 

کـړي.  خليـل اميـد زياتـوي، د نـوي تونـل د ډیزایـن کار هـم تر 

۸۵ سـلنې زيـات پرمختګ لري.  

 د ننګرهـار واليـت امنيـه قومانـدان وايـي، هغـه لسـګونه ميله 

وسـلې او مهـامت يـې نيويل چې جال اباد ښـار کـې ترې په 

دې وروسـتيو کـې د هـديف وژنو پر مهال کار اخيسـتل کېده.

پاسـوال جمعـه ګل همـت وايـي، د پوليسـو ځانګـړو ځواکونـو 

دا وسـلې او مهـامت د ښـار د لومـړۍ ناحيـې اړونـد پـه دوو 

مارکېټونـو کـې تـر السـه کـړې دي.

يـو  د  پـه ۱۸مـه  کـب  د  کـې  قوماندانـۍ  امنيـه  ننګرهـار  د 

رسـنيز کنفرانـس پرمهـال دغـه وسـلې او مهـامت خرياالنـو 

تـه وښـودل شـول او پـه تـړاو يـې معلومات هـم له رسـنيو رسه 

رشيـک شـول.

د ننګرهـار امنيـه قومانـدان  وويل، د پوليسـو ځانګړو ځواکونو 

 د ټولګټـو وزارت وايـي چـې د شـامل او مرکـز ترمنـځ د الرې د 

خونديتـوب او نـږدې کېـدو پـه موخه د سـالنګ ترڅنګ د 300 

مـرو پـه اوږد وايل يـو بـل تونـل جوړېږي.

د دغـه وزارت ويانـد خليـل اميـد د کب په 18مه، پـژواک اژانس 

تـه وويـل چـې د ټولګټـو وزارت د سـړکونو د سـاتنې او څارنـې 

مرسـتيال پوهنیـار انجنیـر پاینـده محمـد انـوري، د دې وزارت 

تخنیکـي مرسـتیال دیپلوم انجنیـر عبدالقیوم ځاځـي او د ميل 

پراختیـا رشکـت مـر عبدالرحمـن عطـاش لـه سـالنګونو څخه 

لیدنـه وکـړه. هغـه زياتـه کـړه، پـه دې سـفر کـې چـې تخنیکـي 

پلونـو،  سـړک،  لـه  سـالنګ  د  درلـود،  ګـډون  هـم  انجنیرانـو 

ګالریـو، تونـل، د هواپېژندنـې له سټېشـن، د ژغورنـې خونو او د 

ننګرهار کې د هديف وژنو لپاره کارېدونکې وسلې نيول شوې دي

د سالنګ ترڅنګ ٣٠٠ مرته اوږد يوبل تونل جوړېږي

کارتون

صلح تحمیلی؛ 
پایان جنگ یا شروع جنگ دیگر؟

حفیظ اهلل زکی

  

کـرد. تاکیـد  افغانسـتان  در  همکاری هایـش 

اسـت.  کرونـا  واکسـین  دوز  468هـزار  شـامل  محمولـه  ایـن 

پیـش از ایـن، کشـور هند حدود 500 هزار دوز واکسـین کرونا 

را بـه دولـت افغانسـتان کمـک کـرده بود که بـا اسـتفاده از آن 

حـدود 40هـزار تـن تاکنـون در کشـور واکسـین شـده اند.

همچنیـن وزارت صحـت عامـه حـدود یـک مـاه پیـش اعـام 

کـرده بـود کـه چـن 200 هزار دوز واکسـن کرونـا را به دولت 

افغانسـتان کمـک مي کنـد.

وزارت صحـت عامـه مي گويد کـه 320 ميليون دالر نياز اسـت 

تا 60 درصد جمعيت کشـور واکسـن کويد-19 شـوند.

بـه گفتـه مسـئوالن ايـن وزارت؛ بـراي 20 درصـد جمعيت اول 

واکسـن  کـه  اسـت  قـرار  واکسـن   اتحاديـه جهـاين  کشـور، 

را کمـک  کنـد و 110  ميليـون دالـر کمـک  بانـک  جهـاين و 

کمـک  هـم  دالـر  ميليـون  و 50  اسـت  اي آر يت اف  دونرهـاي 

بانـک انکشـايف آسـيا اسـت که بـراي حکومـت افغانسـتان در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.

آنـان مي گوينـد کـه حـدود 76 ميليـون دالـر در قسـمت خريد 

واکسـن کمبـود اسـت کـه احتامال حکومـت تهيـه مي کند.

وزارت صحـت مي گويـد کـه چـن 200 هـزار دوز واکسـن و 

اتحاديـه جهـاين واکسـن سـه ميليـون واکسـن ضـد کرونا به 

افغانسـتان کمـک مي کنـد.

در محمولـه نخسـت يـک ميليـون و 300 هـزار و در محمولـه 

بـه  کرونـا  واکسـن  دوز  هـزار   700 و  ميليـون  يـک  دوم 

رسـيد. خواهـد  افغانسـتان 

ويـروس کرونـا از زمـان ثبـت نخسـتن مـورد آن در 5 حـوت 

سـال پار تـا کنـون بيـش از 55 هـزار تـن را در کشـور مبتـا 

کـرده و جـان بيـش از 2 هـزار تـن را گرفته اسـت.

نهـاد کوواکـس )نهـاد هامهنـگ کننده واکسـین 

هـزار   468( کمکـی  محمولـه  نخسـتین  کرونـا( 

دوز( واکسـین کرونـا را بـه وزارت صحـت عامـه تحویـل داد. 

روز دوشـنبه  کـه  اسـت  کرونـا  واکسـین  دومیـن محمولـه  ایـن 

18 حـوت از کشـور هنـد از طریـق نهـاد کوواکـس بـه دولـت 

اسـت. شـده  مسـاعدت  افغانسـتان 

بـه منایند گـی  وزارت صحـت عامـه،  وحیـد مجـروح رسپرسـت 

از دولـت و وزارت صحـت عامـه از نهـاد کوواکـس و حامیانـش 

بـه خصـوص اتحادیـه اروپـا، سـازمان صحـی جهـان و یونیسـف 

در  کشـوری  نخسـتین  افغانسـتان  کـه  گفـت  و  کـرد  تشـکری 

از  را  اولیـن محمولـه واکسـین کرونـا  آسـیای میانـه اسـت کـه 

طریـق نهـاد کوواکـس دریافـت کـرده اسـت.

آقـای مجـروح افـزود، نهـاد کوواکـس 16 ملیـون دوز واکسـین 

کرونـا را بـه دولـت افغانسـتان وعـده داده اسـت کـه متباقـی آن 

بـه گونـه مرتب وارد کشـور می شـود؛ مـا در تاش هسـتیم تا 32 

ملیـون دوز واکسـین کرونـا را از طریـق رشکای صحـی برای 16 

درصـد نفـوس کشـور تـدارک کنیم.

او گفـت کـه قـرار اسـت در مرحلـه دوم تطبیـق واکسـین کرونـا 

اسـتادان مکاتـب و دانشـگاه ها واکسـین شـوند تا روند سیسـتم 

آموزشـی در کشـور در سـال پیـرو بـه گونـه عـادی ادامـه یابد.

از  اروپـا،  اتحادیـه  مناینـده  پاولـس  ارنـوت  حـال،  همیـن  در 

نهادهای سـازمان صحی جهان و یونیسـف تشـکری کرده گفت 

کـه اتحادیـه اروپـا بزرگریـن حامـی نهـاد کوواکـس اسـت که تا 

اکنـون حـدود یـک ملیـارد یـورو را بـه ایـن نهـاد بـرای خریداری 

واکسـین کرونـا کمـک کرده اسـت.

ایـن  در  را  اروپـا  اتحادیـه  کمک هـای  از  هـدف  پاولـس  آقـای 

تـداوم  بـر  و  عنـوان کـرد  ویـروس کرونـا در جهـان  نهـاد محـو 

 دیوید مارتینون، سـفیر فرانسـه در کابل اعام کرده اسـت که 

جایـزه ی »سـیمون وی جمهوری فرانسـه برای زنـان« به حبیبه 

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  عضـو  رسابـی، 

افغانسـتان اهـدا می شـود.

مارتینـون در پیامـی بـه مناسـبت هشـتم مـارچ، روز جهانـی 

همبسـتگی زنان گفته اسـت کـه حبیبه رسابی، یکـی از »زنان 

شـجاع« افغـان متـام زندگـی اش را وقـف تسـاوی جنسـتی و 

برقـراری یک دموکراسـی درسـت و کامـل در افغانسـتان کرده 

اسـت. سـفیر فرانسـه در ایـن پیـام همچنـان گفتـه اسـت کـه 

خانـم رسابـی در حـال حـارض در خـط اول مذاکـرات صلـح 

جایـزه ی  او،  گفتـه ی  بـه  دارد.  قـرار  دوحـه  در  افغانسـتان 

»سـیمون وی جمهـوری فرانسـه« امـروز توسـط وزیـر خارجه ی 

فرانسـه بـه خانـم رسابـی اهـدا خواهـد شـد.

سـیمون وی وکیـل و سیاسـتمدار فرانسـوی و از چهره هـای 

مدافـع حقـوق زنـان و بازمانـده اردوگاه آشـویتس بـود. او در 

فرانسـه  بهداشـت  وزارت  سـمت  بـه  میـادی   ۱۹۷۴ سـال 

ایـن کشـور دفـاع  از حـق سـقط جنیـن در  منصـوب شـد و 

کـرد. بـا تاش هـای او حـق سـقط جنین بـدون ارائـه ی دالیل 

پزشـکی، در سـال ۱۹۷۵ بـه تصویـب رسـید و به نـام قانون او 

معـروف شـد.

دیویـد مارتینـون در ایـن پیـام گفتـه اسـت: »مـا امـروز، روز 

جهانـی زنـان را درحالـی تجلیـل می کنیـم کـه حقـوق زنـان 

از  بسـیاری  ماننـد  اسـت.  تهدیـد  معـرض  در  افغانسـتان 

را  حقـوق  ایـن  افغان هـا  دیگـر،  دموکراتیـک  دسـت آوردهای 

بـا قربانـی بسـیار سـنگین و بهـای گـزاف در قالـب جمهـوری 

اسـامی به دسـت آورده اند.« از سـوی هم، سـفیر فرانسه گفته 

اسـت که بـه زودی یک ایسـتگاه رادیویی زیر نـام »رادیو بیگم« 

در افغانسـتان بـه فعالیـت آغـاز می کند که در راسـتای تقویت 

نقـش زنـان در جامعه ی این کشـور کار خواهد کـرد. مارتینون 

همچنـان گفتـه اسـت کـه در مـاه جـون سـال جـاری میادی 

یـک مجمـع جهانـی زیـر عنـوان »مجمـع تسـاوی جنسـیت« 

در پاریـس دایـر خواهـد شـد. بـه گفتـه ی او، ایـن مجمـع بـه 

گردهامیـی فعـاالن جامعـه مدنـی متمرکز خواهد بـود و هدف 

آن تقویـت برابـری جنسـیتی و پیرفـت واقعـی در ایـن راسـتا 

است. 

کمیسیون انتخابات طرح تعدیل 
قانون انتخابات را به وزارت عدلیه 

فرستاد

یک سارنوال در کابل کشته شد

روز جهانی زن؛ جایزه ی »سیمون حدود 500 هزار دوز واکسین کرونا به کابل رسید
وی جمهوری فرانسه برای زنان« به 

حبیبه سرابی اهدا می شود

The Daily Afghanistan-e-Ma

امراهللصالح:



 

درآمد

برقـراری صلـح و امنیـت بیـن املللـی، یکـی 

آرمان هـای  و  آرزو هـا  کهن تریـن  و  مهم تریـن  از 

جوامـع بـری در طـول تاریـخ پرفـراز و نشـیب 

زیسـت  بـرای  اجتامعـی  و  سیاسـی  تحـوالت 

انسـانی و حیـات سیاسـی جامعـۀ دچـار دسـت 

دگرگونـی  و  خشـونت  و  منازعـه  جنـگ،  خـوش 

امنیـت،  و  اسـتقرارصلح  اندیشـۀ  بوده انـد. 

مفهـوم ثابـت و پایـداری نداشـته و مفهـوم آن هـا 

شـده  تحـول  و  تغییـر  دچـار  زمـان  گذشـت  بـا 

بنیادیـن شـده اسـت. تـا قبـل از تحـوالت اخیـر 

در روابـط بیـن املللـی، منبعـث از نـگاه نظامـی 

کـه اصطالحـاً نظام وسـتفالیایی نامیده می شـود 

تحقـق صلـح دامئـی و امنیـت بـه معنـای رعایت 

برابـری حقـوق، رعایـت  اصـول حـق حاکمیـت، 

احـرام  آنـان،  مناینـدگان  و  کشـورها  مصونیـت 

ارضـی کشـورها، عـدم مداخلـه در  بـه متامیـت 

امـور داخلـی یـک دیگـر و حـل وفصـل مسـاملت 

آمیـز اختالفـات تلقـی می شـد امـا جهانی شـدن 

باعـث تغییـر مفهـوم اسـتقرارصلح و امنیـت بیـن 

املللی منبعث از نظام وسـتفالیایی شـده اسـت. 

و  یافتـه  تغییـر  تهدیـدات  ماهیـت  دوره  ایـن  در 

تهدیـدات از جنبـه نظامـی بـه حوزه هـای دیگـر 

قاچـاق  تروریسـم،  گرسـنگی،  و  فقـر  جملـه  از 

بیامری هـای  شـیوع  یافتـه،  سـازمان  جرائـم  و 

مـری، مهاجرت هـای بـی رویه، محیط زیسـت و 

نقـض حقـوق بر تـری یافته اسـت. بر اسـاس 

چنیـن تفسـیری از اسـتقرارصلح پایـدار و امنیـت 

بیـن املللـی که تأثیـر آن امنیت و ثبات سیاسـی 

داخلـی بـوده اسـت کـه شـورای امنیـت سـازمان 

ملـل متحـد کـه رکـن اصلـی صالحیـت دار حفظ 

صلـح و امنیـت بیـن املللـی اسـت پـس از پایـان 

بحران هـای  داخلـی،  جنگ هـای  رسد،  جنـگ 

انسـتانی از جمله پاکسـازی های قومـی و تصفیه 

و  تروریسـم  نظام هـای سیاسـی،  تغییـر  نـژادی، 

صلـح  تهدیـد  را  بـری  حقـوق  گسـرده  نقـض 

پایـدار و امنیـت بیـن املللـی تلقـی کـرده اسـت 

کـه ایـن امر مهم به صـورت طبیعـی تأثیر خویش 

سیاسـی  ثبـات  و  امنیـت  و  صلـح  تحقـق  بـر  را 

داخلـی کشـورهای دچـار درگیـر جنـگ، منازعـه 

طوالنـی مدت و رفتارهای خشـونت آمیز انسـانی، 

از سـوی گروه های تروریسـتی و افراط گرایـی کـه 

در سـطح منطقـه و جهـان وجـود دارنـد و هـر روز 

بـر تعـداد آن هـا و شـبکه های مافیایـی انسـانی و 

قاچـاق انسـان و تولیـدات مـواد مخدر بـه صورت 

سـازمان یافتـه افزایـش و گسـرش چشـم گیـری 

دارنـد و اسـتقرارصلح پایـدار و امنیـت داخلـی و 

بیـن املللـی را به مخاطـره جدی انداخته اسـت. 

بنابرایـن، صلـح حالتـی اسـت کـه در آن، جنـگ 

تأسـیس  از  قبـل  تـا  صلـح  نباشـد.  فرمـا  حکـم 

ملـل متحـد در روابـط بیـن املللـی نیـز همیـن 

مفهـوم را داشـت. امـا ملـل متحـد، مفهـوم آن را 

وسـعت داده و بـه عنـوان »نهـاد یـک نظـم بیـن 

املللـی مبتنـی بـر عدالـت« تلقـی کـرده اسـت. 

فقـدان  رصفـاً  دیگـر،  دیـدگاه  ایـن  از  بنابرایـن، 

جنـگ بـه معنـای برقـراری و تـداوم صلـح نیسـت 

بلکـه انجـام هـر عملـی کـه در تعـارض بـا عدالت 

باشـد ممکـن اسـت باعـث تهدیـد صلـح و نقـض 

آن شـود. ایـن دیـدگاه پـس از پایـان جنـگ رسد 

در  امنیـت  شـورای  اعضـای  رسان  یافـت.  قـوام 

اعالمیـه ای کـه در پایـان نشسـت خـود در 31 

ژانویـه 1992 اعـالم کردنـد امـروز دیگـر فقـدان 

جنـگ و مخاصمـه مسـلحانه میـان دولـت هـا بـه 

مفهـوم وجـود صلـح و امنیت بین املللی نیسـت. 

عـدم ثبـات و پایـداری در زمینه هـای اقتصـادی، 

نیـز  بـر  نقـض حقـوق  و  اجتامعـی و سیاسـی 

تهدیـدی علیـه صلـح و امنیت جهانی به حسـاب 

می آیـد. )ارشافـی،1393، 86(. بنابراین، جنگ 

تحـوالت  تاریـخ  طـول  در  افغانسـتان،  صلـح  و 

از  متأثیـر  افغانسـتان؛  اجتامعـی  و  سیاسـی 

تحـوالت جنـگ و صلح و امنیـت بین املللی بوده 

اسـت و همیشـه »کشـور افغانسـتان کانـون امـن 

و میـدان جنـگ هـای نیابتـی« بـرای رقابت هـای 

جنگ هـای  در  کشـورهای جهانی  و  منطقـه ای 

جهانـی اول و دوم و بحران هـای پـس از آن کـه 

در قالـب رفتـار و عملکردهـای قدرت هـای بـزرگ 

بلـوک رشق بـه رهـری اتحـاد جامهیـری شـوری 

و بلـوک غـرب بـه رهـری ایـاالت متحـده آمریـکا 

گردیـده بـود و جنـگ رسد و یـا جنـگ سـتاره گان 

تأثیـر ژرف و عمیقـی در منازعات داخلی و پیامن 

نامه هـای اسـتقرارصلح در افغانسـتان گذاشـته و 

بحـران آفریـن بـوده اسـت. جنگ هـا و کودتاهای 

دنبـال  بـه  همیشـه  افغانسـتان؛  در  نظامـی 

دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی و منابـع اقتصـادی 

و طبیعـی بـوده اسـت و در عین حـال رقابت های 

داخلـی درون قومـی، مذهی و نژادی منشـأ همه 

بـر  مزمـن  بحران هـای  و  منازعـات  و  جنگ هـا 

زندگـی فـردی، زیسـت جمعـی و حیات سیاسـی 

سـیطرۀ کامـل داشـته اند و به مـوازات رقابت های 

سیاسـی و اقتصـادی، خـود بـه خـود و بـه صورت 

بندی هـای  جنـاح  و  بندی هـا  صـف  طبیعـی 

جریان هـا و احـزاب سیاسـی را بـه وجـود آوردنـد، 

افغانسـتان  در  سیاسـی  جریان هـای  و  اجـزاب 

بیش تـر ماهیـت قومـی و ایدئولوژیکـی داشـتند. 

در نتیجـه ای، رقابت هـای داخلی برای دسـتیابی 

بـه قـدرت انحصار سیاسـی و نادیده گرفنت سـایر 

اقـوام و مذاهـب، در کشـور چند قومـی و مذهبی 

افغانسـتان و بـا دخالـت آشـکار و پشـتوانۀ مالـی 

و  منطقـه ای  همسـایه،  کشـورهای  اقتصـادی  و 

جامعـۀ بیـن املللـی از جریان هـا و اقـوام خـاص 

و فقـدان امنیـت و ثبـات سیاسـی درکشـور باعث 

و  بنیادگـرا  و  تروریسـتی  گروه هـای  کـه  شـدند 

افراطـی ماننـد القاعـده، شـبکه حقانـی، شـورای 

و  طالبـان؛ جنگ هـا  بنیادگـرای  گـروه  و  کویتـه 

خشـونت  رفتارهـای  و  مـدت  طوالنـی  منازعـات 

آمیـز و ضد انسـانی بیش از سـه دهـه علیه دولت 

و مـردم افغانسـتان تحمیـل کـرده اسـت. اکنـون 

کـه در آسـتانۀ گفت وگوهـای اسـتقرارصلح بیـن 

االفغانـی بـا گـروه طالبـان؛ بـرای دسـتیابی بـه 

از  داریـم؛ گذشـته  قـرار  و دامئـی  پایـدار  صلـح 

کانـال  و  دو  کانـال  تحقـق صلـح  گفت وگوهـای 

یـک و نیـم از سـوی حامدکـرزی رئیـس جمهـور 

پیشـین بـا گـروه تروریسـتی طالبـان بـه صـورت 

دولـت  و  داشـته اند  جریـان  پنهـان  و  پیـدا 

شـهروندان  و  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

حمـالت  و  تهدیـد  مـورد  بیش تـر  را  افغانسـتان 

مرگبـار تروریسـتی قـرار داده انـد، از سـوی دیگـر 

حاشـیه  در  کـه  طالبـان  بنیادگـرای  گـروه  بـه 

رانـده شـده بودنـد، بـار دیگـر جـان تـازه گرفـت 

بـر متـام  و  پیداکـرد  املللـی  بیـن  و مروعیـت 

جنایـات جنگـی و جنایـات علیه بریـت خویش 

مروعیـت دینی بخشـید و جنگ و جنایات علیه 

دولـت و مـردم افغانسـتان را جهـاد علیـه کفـار و 

نیروهـای بی گانـه تفسـیرکرد و کشـور را اشـغال 

شـده توسـط بی گانـگان خواندنـد. بنابرایـن، در 

چنـان رشایطـی نشسـت ها و گفت وگوهـای بیـن 

االفغانـی بـا گـروه طالبان بـا میانجی گـری اصلی 

منطقـه ای،  کشـورهای  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت 

رشکای بیـن املللـی و سـازمان های بیـن املللی 

از جملـه سـازمان ملـل متحـد کـه حفـظ صلـح و 

امنیـت بیـن املللـی از وظایـف اصلـی آن اسـت 

و بـرای محاکمـه جنایـت کاران جنگـی و ناقضان 

حقـوق بـر؛ دادگاه هـای بین املللی را تشـکیل 

دادنـد؛ تـا عدالـت بـرای خانواده هـای قربانیـان 

جنـگ و خشـونت تطبیـق و رعایـت گـردد. از این 

گـروه  بـا  دامئـی  و  پایـدار  تحقـق صلـح  منظـر، 

نظرداشـت  در  بـدون  افغانسـتان،  در  طالبـان 

تطبیـق برنامـه عدالـت انتقالـی، رعایـت حقـوق 

شـهروندان،  حقـوق  تأمیـن  اتبـاع،  اساسـی 

رعایـت حقـوق بـر، تأمیـن حقـوق زنـان، حفـظ 

هشـت مـارچ روزی همبسـتگی جهانـی زنـان، همه 

بـا برنامه هـای متنـوع گرامـی داشـت شـده و از  سـاله 

کارکرد هـا زنـان در رسارسی جهـان بازخوانـی می شـود 

گذاری هـای  رسمایـه  بـا  اول  جهـان  کشـور های  در  و 

معنـوی و مـادی بـرای پیرفـت زنـان گام هـای اسـتوار 

تـر و مسـتحکم تـر بـر میـدارد تـا خـود آگاهـی و رشایـط 

زیسـت بـا همـی را مسـاعد سـازد و حقـوق انسـانی ایـن 

قـر لطیـف جامعـه تامیـن کـرد.

امـا؛ افغانسـتان بـا گذشـته ی تاریخـی جنگـی در 

مختلـف  در عرصه هـای  زنـان  اخیـر، حضـور  قـرن  نیـم 

اجتامعـی دچـار تزلـزل و ناهنجـاری غیـر قابـل تحمـل 

بـوده اسـت و زمینه رشـد آنچنانی این قـر زحمت کش 

افغانسـتان مسـاعد نشـده و هنـوز ذهنیت هـای افراطی 

حقـوق  بـه  رسـیدن  بـرای  جـدی  مانـع  مـردان  بعضـی 

طبیعـی و انسـانی ایـن طبقه شـمرده می شـود . زنان در 

افغانسـتان همیشـه مورد ظلم و سـتم قرار گرفته اسـت. 

افغانسـتان  در  زنـان  روزگار  تریـن  سـیاه  طالبـان  دوره 

بـود کـه زنـان اجـازه فعالیت هـای سیاسـی و اجتامعـی 

و تحصیـل نداشـتند و حتـی بـرای بیـرون رفـنت از منزل 

یـک مـرد محـرم مـی بایسـت همراهش مـی بـود؛ از این 

رو قسـاوت های طالبـان نسـبت بـه زنـان و مـردان زمینه 

فعالیت هـای اجتامعـی و فرهنگـی را از آن هـا گرفـت. 

 بـا کامل تآسـف زنـان افغانسـتان به دلیـل فرهنگ 

وعنعنـات قومـی و قبیلـه ای همـواره در محدودیـت قرار 

را  خویـش  خواسـته های  انـد  نتوانسـته  و  انـد  داشـته 

بـه درسـتی مطـرح کنـد و بـه جایـگاه شایسـته خویـش 

نتوانسـته اسـت دسـت یابـد؛ امـا بعـد از سـقوط طالبان 

و شـکل گیـری حکومـت جدیـد  صفحـه امیـدوار کننـده  

بـرای زنـان افغانسـتان رقـم خـورد و زمینـه حضـور ایـن 

قـر بـزرگ درعرصه هـای مختلـف سیاسـی، اقتصادی، 

زنـان  و  شـد  فراهـم  اجتامعـی   و  هـری  فرهنگـی، 

افغانسـتان بـرای تـداوم ایـن رونـد سـخت در تـالش اند 

تـا دسـت آورد هـای مختلـف داشـته باشـند.

را  خوبـی  فرصت هـای  زنـان  بـرای  اخیـر  دهـه  دو 

ایجاد کرده اسـت، درسـت اسـت که زنان بـا چالش های 

زیـادی مواجـه بـوده اند اما حضـور فعـال و آگاهانه زنان 

و حامیـت حکومـت و تدویـن قوانیـن کـه زمینـه حضـور 

باعـث شـده اسـت کـه زنـان در  زنـان را تسـهیل کنـد 

متـام عرصه هـا بـه خوبـی بدرخشـد و به دسـت آوردهای 

بزرگـی دسـت یابد. 

  اکنـون حقـوق زنـان در مذاکـرات صلـح یکـی از 

مباحـث جـدی اسـت و طالبـان مـی گوید زنـان فقط در 

چارچـوب رشیعـت براسـاس فهـم آن هـا مـی تواننـد کار 

کننـد و حکومـت افغانسـتان و جامعـه جهانـی از دسـت 

آوردهـای کـه زنـان در طـول این بیسـت سـال به دسـت 

آورده اسـت حامیـت مـی کنـد و اعـالم کـرده اسـت کـه 

جایـگاه و حقـوق زنـان در پروسـه صلـح مـورد توجـه قرار 

گیـرد و زنـان افغانسـتان نیـز در چنیـن رشایـط حسـاس 

و  هامهنـگ  صـورت  بـه  زنـان  حقـوق  از  بایسـت  مـی 

منسـجم دفـاع مناینـد و اجـازه ندهنـد کـه دوبـاره زنـان 

خویـش  اجتامعـی  و  سیاسـی  حقـوق  از  افغانسـتان 

محـروم شـود در ایـن مقالـه به برخـی از دسـت آوردهای 

زنـان اشـاره مـی کنـم: 

1- حضور زنان در سیاست

زنـان در افغانسـتان بـا وجـود چالش هـا در بیسـت 

سـال گذشـته درعرصـه سیاسـت بخصـوص در سـه قـوه 

مقننـه، قضایـه و اجراییـه حضـور فعـال داشـته اسـت، 

درصـد   ۲۵ تـا   ۲۰ مناینـدگان  مجلـس  در  در  امـروزه 

تصمیـم   در  و  دهـد  مـی  تشـکیل  زنـان  را  مناینـدگان 

گیری هـای کالن کشـور نیـز حضـور دارنـد، گرچنـد این 

رقـم ناکافـی اسـت ولـی در جامعـه سـنتی افغانسـتان 

آغـاز خوبـی بـرای زنـان اسـت.

 زنان سیاسـتمدار بـر تحقق خواسـته ها و مطالبات 

سیاسـی خـود صـدا بلنـد می کننـد و تظاهـرات مدنـی 

اصـل  منـودن  مسـتحکم  خواهـان  و  می دهنـد  شـکل 

یعنـی  ایـن  می شـوند  کشـور  در  دموکراسـی  پایه هـای 

بـا رشایـط  توجـه  بـا  زنـان  مـدرن  و  تغییـر سـاختارمند 

زمانـی و مکانـی کـه نقطـه ی قوت بـرای دولـت مردمی و 

فراگیـر منجـر می شـود .

البتـه زنـان در سیاسـت ورزی فاقـد زیـر پایه هـای 

اصولی برای پیش برد اسـراتژی دوامدار در افغانسـتان 

بـوده و بـه یـک دیـد واحـد سیاسـی زنانه گـی نرسـیده 

انـد  و بیشـر قومـی عمـل می کننـد تـا ملـی، پـس اگـر 

زنـان افغانسـتانی می خواهند بـه اقتداری ارزشـی واحد 

برسـند بـه انسـجام و عملکـرد مجموعـی دسـت زده تا از 

دایـره سیاسـت مـرد سـاالرانه رهایـی یابند.

بلنـد بردن سـطح سـواد اولیـن کلید موفقیـت زنان 

در افغانسـتان خواهـد بـود تـا بـه خـود آگاهـی و قـدرت 

تصمیـم گیری منطقی را داشـته باشـند، پـس زنان روی 

یـک برنامـه مـدون و همـه شـمول بچرخـد تـا قـوی تـر 

شـوند. ظاهر 

2- نقش زنان در اقتصاد

پیشـرد  بـرای  اساسـی  پایه هـای  زیـر  از  اقتصـاد 

بـر  اولیـه  نیازهـای  کننـده  تامیـن  و   فکـری  اهـداف 

اسـت. زنـان در افغانسـتان از اسـتقاللیت مالـی خوبـی 

را  اجـازه  ایـن  سـنتی  جامعـه  و  نیسـتند  دارد  برخـورد 

منی دهـد کـه زن مدیریـت پولـی را عهـده دارد شـوند.

اقتصـاد و  زنـان در  و سـهم گیـری  نقـش  بـه  اگـر 

رسمایـه گـذاری افغانسـتان توجه کنیم متاسـفانه حضور 

زنـان در عرصـه اقتصـاد ناهمـوار و قابـل نگرانـی اسـت 

چـون بنیـه ی یـک کشـور مرقـی سـهم فعـال زن و مـرد 

افغانسـتان  در  در حقیقـت  پـس  اسـت  آن  اقتصـاد  در 

و  می کنـد  عمـل  رنـگ  کـم  آن  درصـدی  پنجـاه  طبقـه 

ایـن نیازمنـد پالیسـی تعریـف شـده و حامیـت جمعی را 

می خواهـد تـا زنـان بـه خـود کفایـی مالـی رسـیده و در 

کاهـش فقـر کمـک کـرده باشـد. 

3- حضور زنان در فرهنگ  و هرن 

افغانسـتان همیشـه مرکز رشـد و شـکوفای فرهنگ 

و متـدن بـوده و زنـان یکـی از تاثیر گذارتریـن جنبه های 

در  زنـان   . می باشـد  رسـانه  و  ادبیـات  فرهنـگ،  رشـد 

فرهنـگ  امـا  اسـت  درخشـیده  خـوش  فرهنـگ  عرصـه 

تربیتـی فرزنـدان در خانـواده بـا نقطه ضعف هـای همراه 

اسـت و باعـث عقـب مانده گـی جامعـه سـامل می شـود 

فرزنـدان  تـا  خانواده هاسـت  بـزرگ  مسـئولیت  ایـن  و 

فرهنگـی و کتـاب خـوان تربیـت کنـد تـا از افراطیـت و 

خشـونت کاسـته شـود.

نویسـنده،  شـاعر،  زنـان  فرهنـگ  عرصـه  در   

ژورنالیسـت، پژوهشـگر و هـر منـد بخصـوص در عرصـه 

رشـد صنایـع دسـتی فعالیت هـای خاصـی  دارنـد امـا 

آنچنـان پیرفـت نداشـته اند امـا بهر از عرصـه اقتصاد 

و سیاسـت عمـل کـرده اسـت.  رشـد فرهنگ یـک جانبه 

رشـد  در  متفـاوت  پدیده هـای  و  ابعـاد  بلکـه  نیسـت 

دارد. نقـش  فرهنـگ 

اگـر صنایع دسـتی زنان مـورد مترکـز و توجه دولت 

قـرار گیـرد می توانـد بـه عایـد خوبـی مالـی بـرای زنـان 

تبدیـل شـود چـون زنـان بـه دسـت بافی هـای ظریـف و 

رشـد قالیـن بافی و سـاخنت اشـیای تزیینی با اسـتفاده 

از چـوپ دسـت بـاالی دارد.

4- نقش زنان در ایجاد صلح

زنـان افغانسـتان در طـول تاریـخ ایـن کشـوردرد ها 

و رنج هـای زیـادی متقبـل شـده اسـت و در واقـع مـی 

تـوان گفـت زنـان افغانسـتان قربانـی منازعـات دوامـدار 

در ایـن کشـور بـوده اسـت از ایـن رو در  مذاکـرات صلح 

می بایسـت حضو پر رنگ داشـته باشـد که خوشـبختانه 

در ترکیبـی هیئـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان زنـان 

حضـور خـوب دارنـد و تاکنـون از حقـوق زنـان در میـز 

مذاکـره خـوب دفـاع کرده اسـت. 

اگـر طرف هـای منازعـه زنـان افغانسـتان را نادیـده 

بگیرنـد هیـچ صلحی پایـداری در کشـور تآمیـن نخواهد 

شـد و اگـر بخواهیم به یـک صلح پایداربرسـیم به حقوق 

آوردهـای کـه  از دسـت  و  احـرام گذاشـته شـود  زنـان 

زنـان در طـول ایـن بیسـت سـال بـه دسـت آورده اسـت 

پاسـداری شـود. 

نتیجه گیری

حـق  گـی  برازنـده  و  شایسـتگی  افغانسـتان  زنـان 

زندگـی مسـاملت آمیز در سـایه نظـام جمهـوری را دارد، 

انسـانی سـازی  بـرای  موجـود  امکانـات  و  از فرصت هـا 

روابـط و تقویـت روحیـه همدیگـر پذیـری تـالش منـود تا 

زنـان بـه حقـوق انسـانی خـود برسـد. زنـان افغانسـتان 

نیازمنـد انسـجام خـودی و طرح نـو برای پیشـرد حضور 

خـود در عرصـه مختلـف را می طلبـد.

و  دولـت  گذشـته  سـال  بیسـت  دسـت آوردهای 

مـردم ماننـد: قانـون اساسـی، جمهوریـت نظـام 

سیاسـی، دموکراسـی، نظـام انتخاباتـی و احرام 

بـه حقوق همـۀ شـهروندان و نقـش فعاالن جامعۀ 

مدنـی و رسـانه ها و خرنـگاران؛ از جمله مسـائل 

بنیادین و پیش رشط اساسـی استقرارصلح پایدار 

اسـت و در غیـر از آنچـه گفته شـد؛ نـه صلحی در 

کار اسـت و نـه عدالتی در جامعـۀ افغانی تطبیق 

خواهنـد شـد و گفت وگوهـای تحقـق صلح رساب 

ایـن  بیـش نخواهـد هامن گونـه کـه در گذشـته 

بیـش  سیاسـی  معاملـه  صلـح  پیامن نامه هـای 

نبـوده اسـت. 

گفتـار یکـم: عدالـت انتقالـی و رویکـردی 

از پاییـن بـه بـاال؛ تحکیـم بـرای صلـح پایـدار 

در جامعـه؛

ایرادهـای پیش گفتـه در مـورد رویکـردی  از 

از بـاال بـه پاییـن، تـا حـدودی زمینـه بـرای طـرح 

رویکـرد بدیـل، یعنـی رویکـردی از پاییـن بـه باال، 

فراهم شـده اسـت. 

ایـن رویکـرد، در یـک کالم در تقابل با رویکرد 

رویکـرد  کـه  انـدازه  بـه هـامن  دارد.  قـرار  قبلـی 

ایـن  دارد،  سیاسـی  صبغـه  و  ماهیـت  نخسـت 

رویکـرد ماهیـت و صبغـه آکادمیـک و تحقیقاتـی 

ایـن  تحـت  کـه  آن چـه  از  زیـادی  بخـش  دارد. 

رویکـرد مطرح می شـود، یـا در محافـل آکادمیک 

و  تحقیقـات  آن  سـاز  زمینـه  یـا  و  شـده  مطـرح 

رویکـرد  ایـن  اسـت.  بـوده  آکادمیـک  مطالعـات 

لزومـاً  پیداسـت،  عنوانـش  از  کـه  هامن گونـه 

نـدارد؛ بلکـه  بـا رویکـرد پیشـین قـرار  در تضـاد 

در واکنـش بـه رویکـرد قبلـی پدیـد آمـده اسـت. 

هـدف ایـن رویکـرد نقـد رویکـرد پیشـین و ایجـاد 

تعدیـل و اصالحـات وتکمیـل کـردن کاسـتی ها 

کمبودی هـای رویکـرد پیشـین اسـت. بـر اسـاس 

بسـیج  و  انتقالـی  عدالـت  از  فهـم  رویکـرد  ایـن 

ظرفیت هـا و امکانـات بـرای تحقـق بهـر عدالـت 

انجـام  جامع تـر  و  کامل تـر  صـورت  بـه  انتقالـی 

می شـود. در نتیجـه، می تـوان انتظـار داشـت که 

تلفیقـی از ایـن دو رویکرد، در سیاسـت گذاری ها 

تحقـق  احتـامل  و  امـکان  ریزی هـا،  برنامـه  و 

عدالـت انتقالـی را بیـش از پیـش تقویـت منایـد. 

رویکـردی از پاییـن بـه باال رویکردی نسـبتاً جوان 

اسـت و جدیـداً از سـوی شـامری از محققـان و 

اسـت.  شـده  مطـرح  انتقالـی  عدالـت  فعـاالن 

بنابرایـن، محورهـای اصلـی ایـن رویکـرد چنیـن 

اسـت:

1. مفهـوم اصطـاح از پاییـن در عدالـت 

انتقالـی؛

نخسـتین نکتـه ای کـه در مـورد، اصطالح »از 

پاییـن« بایـد گفـت ایـن اسـت کـه ایـن اصطـالح 

اغلـب ناظـر بـه »مقاومـت« و »بسـیج« و اقداماتی 

اسـت کـه از سـوی مـردم، جامعـه مدنـی و سـایر 

و  قدرمتنـد  نیروهـای  برابـر  در  گـران  کنـش 

اقتصـادی  یـا  اجتامعـی  سیاسـی،  هژمونیـک 

صـورت می گیـرد. ایـن رویکرد، بیش تر بر اسـاس 

کـه  اسـت  صورت گرفتـه  زیردسـتان«  »مطالعـات 

طبـق آن تـالش بـر این اسـت که نوعی احسـاس 

فـرو  گروه هـای  بـرای  را  تأثیرگـذاری  و  عاملیـت 

دست، ستم دیده و تحت سلطۀ جامعه از نو زنده 

منایـد؛ هـدف ایـن اسـت کـه در تاریـخ مبـارزات 

جوامـع بـری درج شـود که فـرو دسـتان و افراد 

تحـت سـلطۀ نیـز در تاریـخ حضـور داشـته اند و 

بـه نوبـۀ خـود، مسـتقل از نخبـگان تأثیـر گـذار 

بوده انـد.  سیاسـت بازی هـای فـرو دسـتان باعث 

شـده اسـت کـه یـک حـوزۀ جداگانـه ای بـه وجود 

آیـد کـه نـه از نخبـگان سیاسـی متأثـر اسـت و نه 

بـدان وابسـته اسـت. در  بقـای آن  و  موجودیـت 

ایـن رویکـرد، تـالش می شـود کـه ظرفیـت بالقوه 

سیاسـت مداران،  از  فراتـر  و  متفـاوت  بالفعـل  و 

حقوق دانـان و برنامـه سـازانی کشـف گرددکه بـه 

طـور معمـول مباحـث سیاسـی را در کنـرل خود 

نگـه دارنـد. در نتیجـه، سـعی بـر آن اسـت کـه بـه 

طرفـداران رویکرد پیشـین، به خصوص آن دسـته 

کـه عدالـت انتقالـی را تنهـا بـه ابعـاد حقوقی آن 

تنـزل می دهنـد، فهامنده شـود کـه ایـن برنامه را 

فراتـراز جنبـه هـای حقوقـی آن در نظربگیرنـد و 

نتایـج و کارکردهـای آن را بـه ابعـاد غیـر حقوقـی 

دهند.)جوادی وحیـدری،1393،  تعمیـم  نیـز 

36( 2. مشـارکت مردمـی در عدالت انتقالی؛

بـاال،  بـه  پاییـن  از  رویکـردی  دیگـر  مؤلفـه 

مشـارکت مردمـی اسـت؛ یعنـی برخـی از مؤلفـه 

از  بهـر  را مـردم  انتقالـی  هـا و عنـارص عدالـت 

حکومـت می تواننـد انجـام دهنـد. از ایـن زاویـه 

یـا کسـانی کـه رنـج خشـونت، جنـگ  قربانیـان 

بیش تـری  انگیـزۀ  کرده انـد،  تجربـه  را  ویرانـی  و 

بـرای پیگیـری برخـی از امـور از جملـه حقایـق 

کاران  جنایـت  محاکمـۀ  گذشـته،  بـه  مربـوط 

جنگـی و رسـیدگی به قربانیـان دارنـد. بنابراین، 

از ایـن لحـاظ کـه مـردم نقـش اساسـی و محوری 

در اجـرا و تطبیـق برنامـه عدالـت انتقالی داشـته 

باشـند، مهـم اسـت. البته ایـن بدان معنا نیسـت 

کـه مـردم جایگزیـن حکومـت شـوند و مشـارکت 

مـردم در برنامه عدالت انتقالـی، نقش و اهمیتی 

انتقالی گرفتـه  عدالـت  اجـرای  در  دولـت  کـه  را 

مردمـی  مشـارکت  سـازد.  اهمیـت  بـی  اسـت، 

در ادامـه و در راسـتای تکمیـل مأموریـت دولـت 

تطبیـق  در  مـردم  مشـارکت  می گیـرد؛  صـورت 

ویژه هایـی  کار  تحقـق  باعـث  انتقالـی،  عدالـت 

ایفـای  بـه  قـادر  عمـل  در  دولـت  کـه  می گـردد 

عدالـت  برنامـه  کـه  معنـا  بدیـن  نیسـت.  آن هـا 

انتقالـی از دو بخـش متفـاوت اما مکمل تشـکیل 

شـده اسـت: بخشـی از برنامه هـای آن معطـوف 

بـه دولت طراحی شـده اسـت و مسـئولیت اصلی 

بـه عهـده دارد؛ در  اجـرا و تطبیـق آن را دولـت 

کنـار آن بخـش دیگـر برنامـه منـوط بـه مشـارکت 

ایرلنـد  و  آفریقـای جنوبـی  تجربـۀ  اسـت.  مـردم 

شـاملی در زمینـه مشـارکت مردمـی در بخشـی 

از برنامـه عدالـت انتقالـی از جملـه حقیقت یابی 

و رسـیدگی بـه قربانیـان منونه هـای بسـیار موفق 

برنامـۀ مـردم محـور انـد. 

»فروتنـی  مفهـوم  تحلیـل  دوم:  گفتـار 

حقوقـی« در برنامـۀ عدالـت انتقالـی و صلـح 

محـور؛ عدالـت  سـازی 

یکـی از محورهایی کـه بـه عنـوان پیـش رشط 

عدالـت انتقالـی بـا رویکـردی از پاییـن بـه بـاال 

مطـرح اسـت، فروتنـی حقوقـی اسـت کـه ناظـر 

انتقالـی  عدالـت  حقوقـی  اهمیـت  کاسـنت  بـه 

و  اجتامعـی  پـروژۀ  یـک  بـه  آن  کـردن  تبدیـل  و 

ایـن  رویکـرد  ایـن  پیش فـرض  اسـت.  اقتصـادی 

اسـت کـه پارادایـم غالـب بـر چشـم انـداز کنونی 

ایـن  بـه  اسـت.  محـور  حقـوق  انتقالـی  عدالـت 

از  بیـش  را  انتقالـی  عدالـت  همـگان  اسـاس، 

آن کـه یـک پـروژه اجتامعـی- تاریخـی – سیاسـی 

پـروژۀ حقوقـی رصف  یـک  قالـب  در  بشناسـند، 

پـروژه،  ایـن  تحقـق  در  نتیجـه  در  می شناسـند؛ 

نخبه گرایانـه  و  سیاسـی  برجنبه هـای  بیش تـر 

اجتامعـی،  تـا جنبه هـای  متمرکـز می شـود،  آن 

تاریخـی، اقتصـادی و فرهنگی آن. بـه این دلیل، 

عدالـت  از  زدایـی  حقـوق  یـا  حقوقـی  فروتنـی 

انتقالـی یکـی از نـکات اولیـه و پیش رشط هایـی 

بـرای  انتقالـی  عدالـت  طرفـداران  کـه  اسـت 

تحقـق رویکـردی از پاییـن بـه بـاال مطرح کردنـد. 

عدالـت  پـروژۀ  بـر  حقوقـی  نـگاه  زمانی کـه  تـا 

انتقالـی مسـلط باشـد، سـایر جنبه هـا از جملـه 

جنبـۀ اجتامعـی و سیاسـی آن همـواره مغفـول 

واقـع می شـود. کـه باعـث فاصله بیـن ایدآل های 

تجربـۀ  و  اجتامعـی  واقعیت هـای  و  حقوقـی 

زیسـتۀ قربانیـان در سـطح جامعـه وجـود داشـته 

سـیرالئون  در  کـه  زمانـی  منونـه،  بـرای  باشـد. 

حقوق دانـان بیـن املللـی در صـدد اجـرای پروژه 

بودنـد،  ویـژه  از طریـق دادگاه  انتقالـی  عدالـت 

مردمـان عـادی در بـارۀ ایـن دادگاه، نتایج و لزوم 

داشـتند.  متفـاوت  دادگاه هـای  چنیـن  برپایـی 

شـد،  معلـوم  بعـداً  کـه  هامن گونـه  نتیجـه،  در 

ایـن دادگاه بیـش از آن کـه بـرای تحقـق اهـداف 

عدالـت انتقالـی برگزار شـده باشـد، بر اثـر توافق 

میان سـازمان ملـل و حکومت سـیرالئون برای به 

دام انداخـنت رقبای گـروه حاکـم راه اندازی شـده 

بـود. بـه همین دلیـل، رویکرد حقوقـی به فروتنی 

نیـاز دارد و بـرای نزدیـک کردن خود بـا تجربیات 

سـایر  بـرای  مجالـی  بایـد  اجتامعـی  زیسـتۀ 

جمله جنبه هـای  از  انتقالـی  عدالـت  جنبه هـای 

بگـذارد. نیـز  فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتامعـی، 

.)38 حیـدری،1393،  و  )جـوادی 

  مصطفی شفیق

  جواد ماندگار 

هم  صدایی و هم  نوایی با زنان افغانستان

تطبیق عدالت انتقالی و حقوق شهروندی؛ 
پیش شرط صلح پایدار در افغانستان
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 بازی با اعداد              3233
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3128    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3403
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 

3432

جواب هدف         2881

  

 
ل
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ی

هنرو

ثور
یکی از دوســتان تان شما را به یک کسب و کار جدید دعوت می کند که برای 
شما بسیار سودآور اســت. از گرفتن تصمیمات اجتناب کنید! احتماال بخواهید 

که توصیه ها و نظرات شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید. 

جوزا
امروز از لحاظ زندگی اجتماعی و کاری روز مطلوبی برای شماســت. باید صبور 
باشــید و اصرار نورزید. امشب، اخباری از شریک عاطفی تان دریافت می کنید 

که برنامه های تان را به طور کامل تغییر می دهد.

سرطان
بــه یک ســفر کاری می روید که بودجــه تان را افزایش می دهد. شــاید 
توصیه هایی از شــخصی دریافت کنید که بســیار مفید است. باید مواظب 

باشــید و از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید.

اسد
امروز برای بهبود روابط عالی است. یک آشنای قدیمی را امروز مالقات می کنید 
که خیلی خوشــحال می شوید. زمان خوبی برای حل مشکالت زندگی عاطفی 
تان اســت که مدتی شما را ناراحت کرده است. امروز می توانید به حس ششم 

تان اطمینان کنید.

سنبله
زمان خوبی بــرای گرفتن تصمیمات مهم در بخش های عاطفی و اجتماعی تان 
می باشــد. امروز روز خوبی برای تقویت دوستی ها، مالقات با افراد مهم و سپری 

کردن زمان با عزیزان تان می باشد.

حمل
یک شخص سالمند را امروز مالقات می کنید که در کسب و کار به شما کمک 
می کند. به همان اندازه که انتظار می رود درآمد کسب خواهید کرد. به شرطی 

که از حدس و گمان اجتناب کنید.

میزان
شــریک عاطفی تان به شــما هدیه ای می دهد که روزتان را می ســازد. 
دوستان تان شما را امروز بعد از ظهر دعوت می کنند. مهارت های برقراری 
ارتباطی تان امروز عالی است. ممکن است موفق شوید که مشکالت اعضای 

جوان خانواده را حل کنید.

عقرب
تغییرات بزرگی در زندگی تان به وجود می آید مخصوصا در زندگی اجتماعی 
و عاطفی تان. زمان خوبی برای بســتن معامالت می باشد، و سرمایه گذاری 
ها سودآور است. مشــارکت های تجاری بسیار عالی است. از هر گونه خیال 

پردازی اجتناب کنید.

قوس
امروز صبح یک کار پاره وقت برای شــما بسیار سودمند است. یک شخص به 
شما فرصتی می دهد که به یک کار جدید بپیوندید. امشب با شریک عاطفی 
تــان برای آینده برنامه ریزی خواهید کرد. از هر گونه حدس و گمان اجتناب 

کنید!

جدی
ممکن اســت وارد مرحلــه جدیدی در زندگی عاطفی و اجتماعی شــوید. 
ارتباطات، روابط با افراد جوان و ســفرها امروز مطلوب است. می توانید به 
حس ششــم تان اطمینان کنید، اما باید توصیه های شریک عاطفی تان را 

در نظر بگیرید.

دلو
امروز برای شروع تالش های جدید و برنامه ریزی آینده مطلوب است. امروز بعد 
از ظهر احساس ناراحتی می کنید زیرا فکر می کنید که زمان تان بیهوده به هدر 

رفته است. منطقی باشید و از شریک عاطفی تان درخواست راهنمایی کنید.

2882

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 21 کلمه:  خوب
 31  کلمه: عالی 

عید ـ غدیر ـ نی ـ غریب 
ـ غیــب ـ بیع ـ عیب ـ 
عربی  ـ  بید  ـ  دیر  ـ  دی 
ـ غیرـ  نبیـ  بینـ  دری.
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غضنفر کاظمی

حوت
مهارت های برقراری ارتباطی تان به شما کمک می کند. احتماال پروژه جدیدی 
را شــروع کنید و به همین دلیل حاضر هستید که هر کاری انجام دهید. روابط 

خانوادگی تان بسیار خوب است. تصمیمات مهم را به تنهایی نگیرید.

 شطرنج                     3404

د

آرام بخش ـ اســباب ـ بازداشتگاه ـ پویان ـ تشــریف ـ ثبور ـ جهانگشا ـ 
چاپلوس ـ حویج ـ خنک ـ دکالمه ـ ذخیــره ـ رازق ـ زبانزد ـ ژنده پوش ـ 
ساغر ـ شیراز ـ صوفی ـ ضریب ـ طوال ـ ظروف ـ عریض ـ غمخوار ـ فرخار ـ 

قاره ـ کافی ـ گراف ـ لعل ـ مفید ـ نخست ـ ورزش ـ همدرد ـ یتیم.

غ م خ و ا ر ق ا ر ه ف ز

پ ع ج ه ا ن گ ش ا ژ ا ض

م ث و خ ل ع ل گ ض ر ر ر

ف د ر د م ه ت ح ی آ گ ی

ی ف ز ب ج ش ت ش ر ی ف ب

د ط ش ج ا ث خ د ع و ث ذ

ز ق و د ی ب س ک ص ق ی ت

ن ذ ز ا م و س ل ن ت ف س

ا ا ژ ا ل ر ح ا ی خ ا خ

ب آ ر پ ر ث ی م پ غ ک ن

ز آ ا ظ ر و ف ه ر ی خ ذ

ژ چ ش و پ ه د ن ژ ث چ آ

ع

دلیـل دیگـر کـه چـرا طالبان بـودای بامیـان را تخریب و بـا خاک یک سـان کرد را 

وحید مژده، نويسـنده »کتاب افغانسـتان و پنج سـال سـلطهء طالبان« در کتابش 

چنیـن نوشـته اسـت: »تخريب مجسـمه های بـودا، در حقيقت نوعـی دهن کجی 

از سـوی طالبـان در برابـر کشـورهای اروپايـی و آمريکايـی بـود که آن هـا را در انزوا 

قـرار داده بودند.«

بـه گفتـه مـژده »طالبـان بيـش از اين کـه بـه اجـرای رشيعـت بيانديشـند، بـه ايـن 

فکـر بودنـد کـه بـا از بـني بردن بـت های باميـان، از جامعـه بني املللی، سـازمان 

ملـل متحـد و کشـورهايی کـه آن ها را به رسـميت نشـناخته اند، می تواننـد انتقام 

بگرينـد. بنابـر ايـن، هـر قـدر تاکيـد جهان بـر حفظ ايـن آثار بيشـر شـد، طالبان 

هـم بيشـر بر نابـودی آن هـا پافشـاری کردند.«

دفـاع بی چـون و چرایـی چنـد سـال بعـد مـا محمد عمـر نیز بـر این حـرف وحید 

مـژده مهـر تاییـد می زند که گفته بـود: »من از قبـل برنامه ای برای نابـودی بودای 

بامیـان نداشـتم. خارجی هایـی را می دیـدم کـه از مـن درخواسـت می کردند تا به 

آن هـا اجـازه دهـم به افغانسـتان بیاینـد و بودای بامیـان را تعمیر کننـد و هزینه ی 

زیـادی بـرای تعمیـر آن متقبـل می شـدند. درحالی کـه میلیون هـا افغانی گرسـنه 

در ایـن کشـور زندگـی می کـرد، آن هـا بـه جـای کمک هـای برشدوسـتانه در فکـر 

تعمیـر و ترمیم مجسـمه ای بی جـان بودند. 

بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتـم بـودا را تخریب کنـم تا دیگر شـاهد ایـن موضوع 

نباشـم کـه باوجـود سـختی های مردمـان، بیگانـگان در فکـر تعمیـر مجسـمه ای 

باشند.«

سـوگوار  این روزهـا  افغانسـتان  مـردم  متـام  و  بامیـان  باسـتانی  والیـت 

غم انگیزتریـن اتفـاق، یعنـی فـرو ریخـن پیکـر مجسـمه های بـودا اسـت. 

بیسـت سـال قبـل از امـروز، در نوزدهـم حـوت سـال 1379 طالبـان بـه 

دسـتور رهربشـان مـا عمـر و بـا وجـود مخالفت هـای بی شـار از سـوی 

جهانیان به روی دو مجسـمه ای بودا، صلصال و شـهامه آتش گشـودند و 

ایـن دو ماندگارتریـن مناد تاریخی و هویتی افغانسـتان و جهان را به کلی 

تخریـب کردنـد. در حـدی کـه از پیکر ه هـای زیبایـی صلصـال و شـهامه 

تنهـا حفره هـای بزرگـی باقـی مانـد. 

ایـن اتفـاق وحشـتناک یکـی از بزرگریـن رضبه هـای بـود کـه ایـن گـروه 

تروریسـتی بـر بامیـان و بـر تاریـخ کهن ایـن رسزمیـن وارد کـرد و نیز یکی 

از بدتریـن میراث هـای بـود کـه تـا ابـد بـه پـای حکومت شـان ثبـت شـد. 

اکنـون دقیقـا بیسـت سـال از این واقعه  ی تلـخ می گذرد. واقعـه ای جربان 

ناپذیـری کـه افغانسـتان و حتـی جهان را در سـوگ نشـاند. 

از سـوی شـاهان  بسـیاری  تلخی هـای  بامیـان  بـودای  تاریـخ  در طـول 

و حکمرانـان چشـید، امـا بـا همـه ی این هـا خـم بـه ابـرو نیـاورد. پیـش 

و  امپراطوری هـا  سـوی  از  بـودا  تاریخـی  مجسـمه های  نیـز،  طالبـان  از 

نیروهایـی بسـیاری دیگـری نیـز تخریـب شـد. نقـل اسـت کـه مسـلانان 

عـرب اولیـن دفعـه در زمـان حجـاج بـن یوسـف بـر بامیـان مسـلط شـدند 

و اشـیای قدیمـی  زیـورآالت  و  از مجسـمه ها، معابـد  زیـادی  تعـدادی  و 

آن را بـه غنیمـت بردنـد. مسـلانان عـرب معبـد طایـی بیـت الذهـب 

و روکـش طایـی صـورت پیکره هـای بامیـان را از بـاالی پیشـانی بطـرف 

پاییـن تراشـیدند تـا از حالـت بـت بـودن خـارج شـود. چنگیـز خـان در 

سـال ۱۲۲۲ اورنـگ زیـب در سـال ۱۶۸۹ و عبدالرحـان خـان در سـال 

۱۸۹۲ میـادی نیـز هـر کـدام به نوبه خود بـرای تخریب این دو مجسـمه 

تاش هـای فراوانـی انجـام دادنـد و البتـه هرکـدام بـه انـدازه توان شـان بر 

پیکـر آن هـا صدماتـی هـم وارد سـاختند. در آغـاز دهه نود میـادی نیز در 

جریـان جنگ هـای داخلی مجاهدین افغانسـتان، مجسـمه های صلصال 

و شـهامه آسـیب های بسـیاری دیـد. امـا در فرجـام افراطیـت شـدید و 

بـدوی دینـی - مذهبـی طالبان تروریسـت باعث شـد که بـودای بامیان با 

آن همـه شـوکت و عظمـت فـرو بریـزد.

چرا طالبان بودای بامیان را تخریب کرد؟

از دلیـل تخریـب بـودای بامیـان تـا اکنـون دو روایـت وجـود دارد. یکـی 

این کـه رشیعـت اسـامی کـه طالبـان پابنـد آن بودنـد باعـث شـد طالبان 

دسـت بـه چنیـن کاری بزنند. تعبیـری که طالبان از دین اسـام داشـتند 

هرگونه تجسـم و تصویر از انسـان و حیوان را رشک دانسـته، دوسـت داران 

و دارنـدگان  ایـن چیزها را هم بت پرسـت و کافر می پنداشـتند. از همین رو 

پـس از پیـروزی و پـس از تسـلط بـر بامیان، شـورای رهربی، شـورای علا 

و سـره محکمـه طالبـان بـه پیـروی از فرمـان رهربشـان مـا محمـد عمر، 

تصمیـم بـه تخریـب متـام آثـار تاریخـی کـه در موزه هـای کابـل و والیـات 

نگهـداری می شـدند گرفتنـد. دو مجسـمه بامیـان از جملـه بت هـای بـود 

کـه شـامل ایـن فرمـان می شـد. گفتـه می شـود پـس از آوار شـدن ایـن 

بت هـا طالبـان بـا صداهایـی بلنـد نعـره اللـه و اکـرب می کشـیدند و حتـی 

بیشرشـان بـاور داشـتند کـه با نابـود کردن ایـن بت ها بی هیـچ درد رسی 

بـه بهشـت بریـن خواهنـد رفت. 

مخالفت بی نتیجه جهانیان در برابر تخریب بودابزرگترین جنایت فرهنگی قرن

بـا آن کـه تاش هـای بسـیاری از سـوی جهانیـان بـرای بازداشـن 

طالبـان از تخریـب این دو مجسـمه ی تاریخی و مهـم صورت گرفت، 

امـا نتیجـه بخـش نبـود. کوفـی عنـان دبري کل سـازمان ملـل متحد 

آن زمـان، بـا فرسـتادن مناينـده ويـژه خـود بـه کابـل و قندهـار، از 

رسان طالبـان درخواسـت کـرد تـا از تخريـب ايـن آثـار رصف نظـر 

کننـد. دبـريکل يونسـکو، سـازمان علمـی، فرهنگـی و آموزشـی ملل 

متحـد، بـرای منـرف کـردن طالبان از سـازمان کنفرانس اسـامی 

درخواسـت منـود تا این گـروه را متقاعد کند کـه از اين تصميم خود 

شـوند.  منرف 

رييـس مـوزه مرپولين نيويورک نيـز از رهربان طالبان خواسـت که 

بـه جـای تخريـب ايـن آثار فرهنگـی و تاريخـی، آن ها را بـه موزه های 

کشـورهای مختلف بفروشند. 

همین طـور پیـروان آییـن بودایـی در چند شـهر آسـیایی در اعراض 

بـه ایـن تصمیـم طالبـان دسـت بـه تظاهـرات زدنـد. در پـس ایـن 

خیـزش جهانـی، امـا طالبـان مصمم تـر از قبـل رشوع بـه تخریـب 

صلصـال و شـهامه کردنـد و بـه هیـچ آوازی گـوش نسـپردند. ایـن 

تخریبـات به دلیل مسـتحکم بـودن بوداها مدت دو شـبانه روز طول 

کشـید و باالخـره طـی چنـد مرحلـه مبب گـذاری نابـود شـد. در آخر 

هـم، مـا محمـد عمـر در گفتگـو بـا مجلـه دی تایمـز اعام کـرد که 

آنـان افتخـار تخریب کامل مجسـمه های بودا را در بامیان به دسـت 

آوردند.

گرامی داشت هرساله و درخواست کمک برای ترمیم

باشـندگان بامیـان پـس از سـقوط طالبـان همـه سـاله از سـالروز 

تخریـب بـودا بزرگداشـت بـه عمـل می آورند. امسـال نیز قرار اسـت 

فسـتیوالی زیـر نـام »شـبی بـا بـودا« راه انـدازی شـود و هم چنیـن 

برنامه هـای تئاتر، موسـیقی و سـخرنانی، راهپیایـی در اعراض به 

تخریـب بوداهـا برگزار شـود. 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ گفته که قرار اسـت از ایـن برنامه در کنار 

بامیـان، تحـت عنـوان »بزرگریـن جنایـت فرهنگی قـرن« در رسارس 

ایـن کشـور یادبود صورت گیـرد. چندی قبل فرهنگیـان و کارگزاران 

شـبکه های اجتاعـی نیـز بـه مناسـبت بیست سـالگی قتـل عـام 

از  بودنـد  کـرده  اعـراض  و  انداختـه  راه  کمپاینـی  بـودا  فرهنگـی 

این کـه با گذشـت بیست سـال، عامـان تخریـب بوداهـا در بامیان، 

نـه تنهـا در دادگاه هـای محلـی و بین املللـی محاکمـه نشـده اند، 

بلکـه گروه هـای سیاسـی، دولـت افغانسـتان، نهادهـای شـبه مدنی 

و قدرت هـای بین املللـی، دسـت دوسـتی و همـکاری به سـوی ایـن 

گـروه دراز کرده انـد و از بنیادگرایانـی کـه کـردار و گفتـار آن هـا، بـر 

تخریـب میراث تاریخی اسـتوار اسـت، متنای صلـح و گفتگو دارند! 

در ایـن کمپایـن از مـردم خواسـته شـده بـود کـه در برابـر ایـن قتـل 

عـام فرهنگـی تاریـخ بـرش سـاکت نشـینند و از هرطریـق ممکـن 

بیزاری شـان را اعـام کننـد. 

برگزارکننـدگان بزرگداشـت از تخریـب بـودا و مردم بامیـان، برعاوه 

اعـراض بـه خاطـر از بیـن بـردن تندیس هـا، همـه سـاله از دولـت 

افغانسـتان، کشـورهای دوست و همسایه و سـازمان جهانی یونسکو 

خواهـان کمـک و ترمیـم ایـن اثـر تاریخـی اسـت. بـا آن کـه در ایـن 

مـدت وعده هـای زیـادی از سـوی کشـورها و دولـت افغانسـتان بـه 

خاطـر ترمیـم ایـن دو مجسـمه داده شـده، اما به هردلیلـی تا اکنون 

عملی نشـده اسـت. 

البتـه بـه تازگـی وزارت اطاعات و فرهنگ افغانسـتان گفتـه که قرار 

بـود دو سـال پیـش برنامـه تحکیـم کاری ایـن تندیس هـا اجـرا شـود 

کـه بـه خاطـر بعضی مشـکات عملـی نشـد. قرار اسـت ایـن برنامه 

در سـال نـو خورشـیدی بـا کمـک مالـی و فنـی کشـورهای ایتالیا و 

جاپـان انجام شـود.

در طــول تاریــخ بــودای بامیــان تلخی هــای بســیاری از ســوی 
ــرو  ــه اب ــم ب ــا خ ــه ی این ه ــا هم ــا ب ــید، ام ــان چش ــاهان و حکمران ش
ــوی  ــودا از س ــی ب ــمه های تاریخ ــز، مجس ــان نی ــش از طالب ــاورد. پی نی
امپراطوری هــا و نیروهایــی بســیاری دیگــری نیــز تخریــب شــد. نقــل 
اســت کــه مســلمانان عــرب اولیــن دفعــه در زمــان حجــاج بــن یوســف 
ــد و  ــمه ها، معاب ــادی از مجس ــدادی زی ــدند و تع ــلط ش ــان مس ــر بامی ب
زیــورآالت و اشــیای قدیمــی آن را بــه غنیمــت بردنــد. مســلمانان عــرب 
ــای  ــورت پیکره ه ــی ص ــش طالی ــب و روک ــت الذه ــی بی ــد طالی معب
بامیــان را از بــاالی پیشــانی بطــرف پاییــن تراشــیدند تــا از حالــت بــت 
ــب در  ــگ زی ــال ۱۲۲۲ اورن ــان در س ــز خ ــود. چنگی ــارج ش ــودن خ ب
ــر  ــز ه ــالدی نی ــال ۱۸۹۲ می ــان در س ــان خ ــال ۱۶۸۹ و عبدالرحم س
ــای  ــمه تالش ه ــن دو مجس ــب ای ــرای تخری ــود ب ــه خ ــه نوب ــدام ب ک
ــر پیکــر  ــدازه توان شــان ب ــه ان ــدام ب ــه هرک ــد و البت ــی انجــام دادن فراوان
آن هــا صدماتــی هــم وارد ســاختند. در آغــاز دهــه نــود میــالدی نیــز در 
ــمه های  ــتان، مجس ــن افغانس ــی مجاهدی ــای داخل ــان جنگ ه جری
صلصــال و شــهمامه آســیب های بســیاری دیــد. امــا در فرجــام 
افراطیــت شــدید و بــدوی دینــی - مذهبــی طالبــان تروریســت باعــث 
ــزد. ــرو بری ــت ف ــوکت و عظم ــه ش ــا آن هم ــان ب ــودای بامی ــه ب ــد ک ش

یادداشت

»سرزمین آوارگان« بهترین فلم 
و »تاج« بهترین سریال سال شد

افغانسـتان ما: بـا معرفی برندگان جوایـز ۲۰۲۱ انتخاب منتقدان، 

»رسزمیـن آوارگان« ۴ جایـزه را از آن خـود کـرد. به گـزارش ورایتی، 

امـروز  صبـح  منتقـدان  انتخـاب  جوایـز  دوره  ششـمین  و  بیسـت 

برنـدگان خـود را در ۲ بخـش سـینا و تلویزیـون شـناخت. مراسـم 

امسـال بـه صـورت ترکیبـی از مجـازی و فیزیکـی بـه میزبانـی تای 

دیگـز و حضـور برخـی از اهـدا کننـدگان جوایـز روی صحنـه، در 

لس آنجلـس برگـزار شـد. بـا معرفـی نامزدهـای ایـن جوایـز کـه ماه 

پیـش انجـام شـد نتفلیکـس با کسـب ۴۶ نامزدی در بخش سـینا 

و ۲۶ نامـزدی در تلویزیـون موفق تریـن اسـتدیو شـد. »منـک« بـا 

کسـب ۱۲ نامـزدی موفق تریـن فیلـم و »تـاج« و »اوزارک« با کسـب 

۶ نامـزدی موفق تریـن برنامـه تلویزیونـی بودنـد. بـا اهـدای جوایـز 

»رسزمیـن آوارگان« بـه عنـوان بهریـن فیلـم سـال شـناخته شـد و 

کارگـردان آن کلویـی ژائـو نیـز بهریـن کارگردان سـال شـد و فیلم 

جایـزه بهریـن فیلمنامـه اقتباسـی و بهریـن فیلمـربداری را هم از 

آن خـود کـرد. چادویـک بوزمن برای بـازی در »بلک باتـم ما رینی« 

عنـوان بهریـن بازیگـر مـرد سـال را دریافـت کـرد. همیـن فیلـم 

جوایـز بهریـن طراحـی لبـاس و بهرین آرایش مو و چهـره را هم از 

آن خـود کـرد. کـری مولیگان برای بـازی در »زن جوان نوید بخش« 

بهریـن بازیگـر زن شـد و جایـزه بهریـن فیلم نامـه اوریجینـال هم 

بـه همیـن فیلـم رسـید. دنیـل کالویـا بـرای »یهودا و مسـیح سـیاه« 

بهریـن بازیگـر مـرد نقـش مکمـل و ماریـا باکالـووا بـرای »بـورات 

۲« بهریـن بازیگـر زن نقـش مکمـل شـد. جایـزه بهریـن بازیگـر 

نوظهـور نیـز بـه آلـن کیـم بـرای »مینـاری« تعلـق گرفـت. »دادگاه 

شـیکاگو ۷« نیـز جایـزه بهریـن گـروه بازیگـران را از آن خـود کـرد.

دیگر منتخبان این جوایز عبارتند از:

بهرین طراحی تولید: »منک«

بهرین تدوین: »آوای متال«

بهرین جلوه های ویژه: »تنت«

بهرین موسیقی من: »روح«

بهرین ترانه: »شبی در میامی«

بهرین فیلم خارجی: »میناری«

بهرین کمدی: »پامل اسپرینگز«

در بخـش تلویزیونـی نیـز »تـاج« بـه عنـوان بهریـن رسیـال درام 

انتخـاب شـد و جـاش اوکانر بـرای بازی در همین رسیـال به عنوان 

بهریـن بازیگـر مـرد درام جایزه بـرد. جایزه بهریـن بازیگر زن درام 

را نیـز امـا کوریـن بـرای همیـن رسیـال از آن خـود کـرد و گیلیـان 

آندرسـون هـم بهریـن بازیگـر زن نقـش مکمـل شـد. مایـکل کـی 

ویلیامـز بـرای »الوکرافت کانـری« بهرین بازیگر مـرد نقش مکمل 

رسیال درام شـد.

و  شـد  انتخـاب  کمـدی  رسیـال  بهریـن  عنـوان  بـه  السـو«  »تـد 

مـرد  بازیگـر  بهریـن  همیـن رسیـال  بـرای  سـودیکیس  جیسـون 

رسیـال کمـدی و هانـا وادینـگام بهریـن بازیگـر زن نقـش مکمـل 

از »شـیتز کریـک«  ایـن بخـش کاتریـن اوهـارا  شـناخته شـد. در 

بـرای همیـن رسیـال بهریـن  بازیگـر زن و دانیـل لـوی  بهریـن 

بازیگـر مـرد نقـش مکمـل شـناخته شـد. جایـزه بهریـن رسیـال 

کوتـاه نیـز بـه »گامبـی وزیـر« اهـدا شـد.

)به مناسبت بیست سالگی تخریب بودای بامیان توسط طالبان(

رویداد



لـوکاس واسـکز عصـای دسـت زین الدیـن زیدان 

در چند سـال اخیر بوده و فقـط درون دروازه بازی 

نکـرده اسـت. لـوکاس واسـکز کـه قـراردادش در 

پایـان فصـل متـام مـی شـود و قصـد متدیـد هـم 

نـدارد، از سـال 2015 بـود کـه بـه تیـم اول رئـال 

اضافـه شـد. او محصـول آکادمی باشـگاه اسـت و 

پـس از یـک سـال حضـور قرضـی در اسـپانیول، 

از سـوی رافـا بنیتـس مربـی وقـت رئـال بـه ایـن 

باشـگاه بازگشـت. لـوکاس در متـام سـال هـای 

گذشـته بازیکنـی مفیـد و موثر نشـان داده اسـت 

و بـه خصـوص مـورد اعتـاد 100 درصـدی زیـن 

الدیـن زیـدان قـرار دارد. لوکاس در پسـت مدافع 

راسـت، هافبـک و نیز بال راسـت برای رئـال بازی 

کـرده و هـر زمـان نیـاز بوده بـه کمک زیـدان آمده 

اسـت. او روز گذشـته از خوب های رئال در دربی 

برابـر اتلتیکـو بـود ولـی در یـک صحنـه مقابـل 

یانیـک کاراسـکو بـال بلژیکـی اتلتیکـو قافیـه را 

باخـت. کاراسـکو بـه زیبایـی توانسـت بـه لوکاس 

الیـی بزنـد؛ بـه طـوری کـه ایـن صحنـه در صفحه 

رسـمی توئیرت شـبکه مووی اسـتار بازتاب داشت. 

کاراسـکو تـا زمانـی که در میـدان حضور داشـت، 

یـک آزار دامئـی بـرای لـوکاس بـود.

پاسـخ لـوکاس بـه ایـن پسـت توئیـرتی در نـوع 

خـود جالـب توجه بـود. او همـراه با یـک ایموجی 

تشـویق نوشـت:» چقـدر زیبـا، کاراسـکو".

فرپلی فوتبالی به سبک بازیکن همه کاره رئال

ورزش
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بـر  سـعودی  عربسـتان  بـود.  داده  خـر  حوثی هـا  پهپـاد 

ایـن بـاور اسـت کـه از جملـه خـروج حوثی هـا از فهرسـت 

سـازمان های تروریسـتی در افزایـش حمـات آن هـا مؤثـر 

بـوده اسـت.

دولـت جو بایـدن، رئیس جمهـوری امریکا پـس آز آغاز کار، 

حوثی هـا را از لیسـت سـازمان های تروریسـتی خـارج کـرد. 

افـزودن ایـن سـازمان بـه فهرسـت سـازمان های تروریسـتی 

از آخریـن اقدامـات دولـت دونالـد ترامـپ پیـش از پایـان 

زمامـداری او بـود.

می کننـد.

عربسـتان  مقامـات  از  نقـل  بـه  خـری  منبـع  همیـن 

اعـام کرده اسـت کـه حمله موشـکی یادشـده تلفات یا 

خسـارت مالـی در پـی نداشـته اسـت.

حوثـی بـا انتشـار یک پسـت توییـرتی مسـئولیت حمله 

پهپـادی و موشـکی بـه راس تنـوره را برعهـده گرفتـه  و 

مدعـی شـده اند کـه بـه چنـد هـدف نظامـی در منطقـه 

دمـام، واقـع در نزدیکـی ظهـران نیـز حملـه کرده انـد.

روز یکشـنبه تلویزیـون دولتـی عربسـتان از انهـدام ده 

حمات موشـکی و پهپادی حوثی ها به تأسیسـات نفتی عربسـتان 

از جنـگ شـش سـاله یمـن  فصـل جدیـدی در تنـش برخاسـته 

محسـوب می شـود. طـی روزهای گذشـته حوثی چندین بـار اقدام 

بـه حملـه پهپـادی و موشـکی بـه عربسـتان کرده اند.

هـدف از حملـه موشـکی و پهپـادی شـامگاه یکشـنبه هفتـم مارچ 

یکـی از تأسیسـات نفتـی آرامکـو و همچنیـن چنـد منطقـه نظامی 

عربسـتان بوده اسـت.

خرگـزاری فرانسـه روز دوشـنبه هشـتم مـارچ بـا انتشـار گزارشـی 

از ریـاض خـر از حملـه موشـکی و پهپـادی جدیـد حوثی هـا بـه 

عربسـتان داده اسـت.

گفتـه می شـود کـه حمـات موشـکی و پهپـادی حوثی هـا به خاک 

عربسـتان اندکـی پـس از مببـاران مواضـع آن هـا در صنعـا توسـط 

نیروهـای ائتـاف نظامی به رهری عربسـتان صورت گرفته اسـت. 

صنعـا در کنـرتل شورشـیان حوثی قـرار دارد.

خرگزاری هـا از تشـدید تنـش و گسـرتش دامنـه رویارویـی نظامی 

بیـن ائتـاف نظامـی تحـت رهـری عربسـتان بـا حوثی هـا خـر 

داده انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه ایاالت متحـده امریـکا در تاش 

پایـان دادن بـه ایـن جنگ شـش سـاله اسـت.

بیانیه وزارت دفاع عربستان

پهپـادی  حملـه  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  عربسـتان  دفـاع  وزارت 

حوثی هـا متوجـه یـک انبـار بـزرگ نفـت در راس تنوره بوده اسـت. 

افزون بر آن، یک موشـک بالسـتیک نیز به سـوی تأسیسـات نفتی 

آرامکو در شـهر ظهران واقع در رشق عربسـتان پرتاب شـده اسـت.

وزارت دفاع عربسـتان اعام کرده اسـت که این موشـک در نزدیکی 

محـل اقامـت کارگـران و شـاغان آرامکـو فـرود آمـده اسـت. گفتـه 

می شـود هـزاران نفـر از کارکنـان آرامکـو همـراه بـا خانواده هـای 

خـود در واحدهـای مسـکونی کنـار ایـن تأسیسـات نفتـی زندگـی 

حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به تأسیسات نفتی عربستان 

شاهکار جرارد؛  گالسکو رنجرز پس از ده سال قهرمان فوتبال اسکاتلند شد

از نسل پنجم شبکه تلفون 
همراه به نسل ششم؛ اروپا برای  G6 خیز برداشت

برگزاری مسابقات باولینگ بانوان به مناسبت هشت مارچ در کابل

پرواز بمب افکن های امریکایی بر فراز خاورمیانه؛ اسرائیل و عربستان همراهی کردند 

عملیـات  حفـظ  در  را  پررسعـت  فن آوری هـای 

شـاهد  اکنـون  اسـت.  کـرده  درک  فرآینده هـا  و 

هسـتیم کـه توانایی شـبکه های نسـل پنجـم باید 

زمینـه را بـرای یـک بازیابـی دیجیتـال و سـبز در 

کوتـاه مـدت تـا میـان مـدت فراهـم کند و نیـاز به 

ایجـاد ظرفیت هـا در حـوزه فـن آوری بـرای نسـل 

بعـدی -نسـل ششـم- در بلنـد مـدت ایجاد شـود.

از نسل پنجم به نسل ششم

فـن آوری و اسـتنداردهای نسـل پنجـم با اسـتقرار 

بیشـرت آن در چنـد سـال آینـده توسـعه می یابـد. 

اروپـا  اتحادیـه  عضـو  کشـور   ۲۳ در  اپراتورهـا 

شـبکه های نسـل پنجـم تجـاری را در شـهرهای 

مـی رود  انتظـار  کرده انـد.  راه انـدازی  بـزرگ 

شـبکه های  سـمت  بـه  پنجـم  نسـل  فـن آوری 

حرکـت  پنجـم  نسـل  جدیـد  مسـتقل  هسـته ای 

سـمت  بـه  گام  نخسـتین  برنامه هـا  ایـن  کنـد. 

اقتصـاد  کل  کـردن  سـبزتر  و  کـردن  دیجیتالـی 

اروپـا اسـت. زیرسـاخت های پیرشفته نسـل پنجم 

فن آوری هـای  بـرای  مهـم  نقطـه رشوع  یـک  نیـز 

نسـل ششـم در اروپـا اسـت. پتانسـیل رشـد در 

فعالیت های اقتصادی فعال شـده از سـوی نسـل 

پنجـم و ششـم تـا سـال ۲۰۳۰ حـدود ۳ تریلیون 

می شـود. زده  تخمیـن  یـورو 

نسل ششم )6G( چیست؟

ظرفیـت  از  را  مـا  ششـم  نسـل  سیسـتم های 

عمـل  رسعـت  و  ترابیـت  ظرفیـت  بـه  گیگابیـت 

تحقیقـات  می دهنـد.  سـوق  ثانیـه  هـزارم  زیـر 

نسـل  فن آوری هـای  زمینـه  در  نوآوری هـای  و 

آغـاز  جهـان  رسارس  در  اکنـون  هـم  ششـم 

می شـود و انتظـار مـی رود نخسـتین محصـوالت و 

شـود. ارائـه  دهـه  ایـن  پایـان  در  زیرسـاخت ها 

نخسـتین گام نسـل ششـم در اروپـا پـروژه ای بـه 

اسـت   5G-PPP تحـت  یـورو  میلیـون   ۶۰ ارزش 

اجرایـی  را  آن  هگزا-ایکـس  طـرح  در  نوکیـا  کـه 

. می کنـد

کمیسـیون اروپـا اعـام کرده اسـت کـه رقم ۹۰۰ 

میلیـون یورو را برای گسـرتش نسـل پنجم شـبکه 

ششـم  نسـل  تحقیقـات  و   )5G( همـراه  تلفـون 

)6G( در برنامـه »افـق اروپـا« اختصـاص خواهـد 

راهـرد  از  بخشـی  به عنـوان  اقـدام  ایـن  داد. 

تحقیقـی و توسـعه ای در فناوری هـای جدیـد در 

بودجـه بلنـد مـدت اتحادیـه اروپـا کـه سـال های 

۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را شـامل می شـود، معرفی شـده 

است.

در  پیـش  هفتـه  دو  پیشـنهادی  طـرح  ایـن 

طبـق  و  رسـید  تصویـب  بـه  اروپـا  کمیسـیون 

برنامه ریزی هـای انجـام شـده، خـزان امسـال در 

شـورای اروپـا بیـن کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا 

می شـود. گذاشـته  بحـث  بـه 

طبـق اطاعـات ارائـه شـده نسـل ششـم شـبکه 

از  رسیع تـر  برابـر   ۵۰ می توانـد  همـراه  تلفـون 

فن آوری هـای نسـل پنجـم باشـد. سامسـونگ از 

روی  تحقیـق  و  توسـعه   گذشـته  سـال  تابسـتان 

نسـل ششـم شـبکه تلفـون همـراه را آغـاز کـرده 

اسـت.

»شـبکه های  بخـش  معـاون  اسـتاکان،  پیـرت 

ایـن  اروپـا، سیاسـت های  کمیسـیون  در  آینـده« 

ارتباطـی  سیسـتم های  دربـاره  اروپایـی  نهـاد 

پنج جـی )5G( و برنامه هـای تحقیقاتـی و نوآورانه 

می کنـد. مدیریـت  را  مرتبـط 

وی در مطلبـی که سـایت کمیسـیون اروپا منترش 

کـرده اسـت توضیحاتـی را دربـاره تحقیقـات در 

همـراه  تلفـون  شـبکه   )6G( ششـم  نسـل  حـوزه 

پیـش  او  نوشـته  از  خاصـه  اسـت.  کـرده  ارائـه 

اهمیـت  کوویـد-۱۹  شاسـت:بحران  روی 

پـر  و  انعطاف پذیـر  ارتباطـی  زیرسـاخت های 

رسعـت را نشـان داده اسـت. بـا کشـف مزایـای 

آن، اعتـاد و پذیـرش جامعـه در زیرسـاخت های 

یافتـه اسـت. در همیـن حـال  افزایـش  اتصالـی 

و  شـبکه ها  حیاتـی  اهمیـت  تجـارت،  دنیـای 

ایران به امید رفع تحریم امریکا 
مقادر زیادی نفت به چین فرستاده 

جنوبی دیگر مشـرتیان نفـت خـام، واردات از ایران 

را پـس از بازگشـت تحریـم هـای امریـکا بـه طـور 

رسـمی قطع کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیـس جمهـور ایـران به تازگـی گفته اسـت از زمان 

بازگشـت تحریـم هـای امریکا کـه ثور سـال ۱۴۰۰ 

وارد چهارمین سـال خود می شـود "حتی دوسـتان 

ایـران هم نفت نخریـده اند".آقای جهانگیری گفته 

بـود کـه در زمـان تحریـم هـا "برخی در حضـور آیت 

اللـه خامنـه ای گفتند که تحریم های نفتـی را دور 

مـی زننـد" امـا گایـه کـرده بـود کـه چنیـن اتفاقی 

نیفتـاد. مقـام هـای ایرانـی گفتـه انـد کـه در سـال 

هـای اخیـر تـاش کـرده انـد از راه هـای مختلفـی 

کـه علنـا آن را اعـام منـی کننـد بـه فـروش محدود 

نفـت ادامـه دهنـد. گفتـه مـی شـود ایـران نفـت 

خـود را عمدتـا روی نفتکـش هایی کـه ردیاب های 

خاموش اسـت بـر روی دریا و بـه قیمت های پایین 

تـری بـه فروش می رسـاند تـا ردی از آن باقی مناند 

و خریـدار مـورد تحریم احتالی امریـکا قرار نگیرد.

خرگـزاری رویـرتز بـه نقـل از شـش منبع خـود در 

پاالیشـگاه و صنایـع نفـت و گاز چین گـزارش داده 

اسـت کـه ایـران در مـاه هـای اخیـر مقـدار زیـادی 

نفـت خام خود را به چین فرسـتاده اسـت.همزمان 

جهـان  در  نفـت  قیمـت  افزایـش  از  هـا  گـزارش 

حکایـت دارد بـه طـوری کـه قیمت هر بشـکه نفت 

خـام برنـت بـرای اولیـن بـار پـس از همـه گیـری 

ویروس کرونا به به باالتر از ۷۰ دالر رسـیده اسـت. 

ایـران امیـدوار اسـت کـه بتوانـد صـادرات عـادی 

نفـت خـود را پـس از رفع تحریم هـای امریکا از رس 

بگیـرد. چیـن پیـش از تحریـم های ایـاالت متحده 

مشـرتی اول نفـت ایـران در آسـیا بـود. بـر اسـاس 

گـزارش رویـرتز پاالیشـگاه هـای هنـد هم بـا تصور 

رفـع یـا کاهـش تحریـم هـای امریـکا علیـه ایـران 

خریـد نفت خـام از این کشـور را وارد برنامه واردات 

سـالیانه خـود کرده انـد.

هنـد هـم از جملـه بزرگرتیـن مشـرتیان نفـت خام 

ایـران بـود اما هر دو کشـور مانند جاپـان و کوریای 

بازگشت راجرر فدرر؛ 
اسطوره تنیس جهان به فکر بازنشستگی نیست

راجـر فـدرر می گویـد بـه رغـم ۱۴ ماه دوری از مسـابقات تنیس هرگز به صورت جدی در فکر بازنشسـتگی نبـوده و 

احسـاس می کند "این داسـتان هنوز متام نشـده." دارنده ۲۰ گرنداسـلم تنیس جهان این هفته با حضور در اوپن 

قطـر، به مسـابقات  بازمی گـردد. این اولین بازی فـدرر پس از باخت به نواک جوکوویچ در نیمه نهایی اوپن اسـرتالیا 

۲۰۲۰ اسـت. فدرر گفت: "می دانم عجیب اسـت که یک بازیکن تقریبا چهل سـاله بعد از حدود یک سـال دوری 

بـه رقابـت برگردد. نکته مهم این اسـت که االن با بهبود مصدومیت، می توانم بدون درد بازی کنـم. دردم حاال کاما 

تحت کنرتل اسـت." تنیس باز ۳۹ سـاله سوئیسـی از دور دوم وارد رقابت های دوحه می شـود و باید با برنده دن ایونز 

بریتانیایی و ژرمی شـاردی فرانسـوی بازی کند. فدرر گفت: "می دانم پس از بازی در این تورمننت باید بار دیگر به 

مترینات بازگردم. بنابراین در این نقطه مسـئله فقط این اسـت که دوباره قوی تر، رسیع تر و بهرت شـوم. امیدوارم تا 

ویمبلـدون بـه آمادگی ۱۰۰ درصد برسـم و آن جا اسـت که فصل برای من آغاز می شـود."

راجـر فـدرر فـروری گذشـته زانوی راسـتش را جراحی کرد. ایـن جراحی کاما موفقیت آمیز نبود. او پـس از این که 

دیـد زانویـش اغلـب هنگام دوچرخه سـواری و دویدن با خانـواده ورم می کنـد، در ماه جون دوباره جراحـی کرد. فدرر 

در مورد انگیزه اش برای بازگشـت به ورزش حرفه ای در ۳۹ سـالگی گفت: "دوسـت داشـتم طبق معمول بازی کنم 

اما به خاطر زندگی ام مجبور بودم که دوران بهبود را طی کنم. می خواستم همراه دوستان و بچه هایم اسکی کنم، 

دوسـت داشـتم بسـکتبال و فوتبال بازی کنم."   "هرگز به صورت جدی به بازنشسـتگی فکر نکردم. بیشـرت در حد 

حـرف مطـرح شـد؛ در واقـع بحـث در مـورد ایـن بود که اگـر زانویم بـرای چند ماه اذیتـم می  کرد و این مشـکل برای 

ماه های بعد از آن هم ادامه پیدا می کرد. هنوز هم به نظرم ماجرا متام نشـده اسـت. هنوز از تنیس و گام برداشـن 

در این راه لذت می برم."   "شـاید یکی دیگر از دالیل بازگشـتم این باشـد که دوسـت دارم دوباره در باالترین سـطح 

با بهرتین بازیکنان دنیا رقابت کنم و امیدوارم بتوانم آن ها را شکسـت دهم."  در غیاب فدرر، رافائل نادال توانسـت 

یک بار دیگر در روالن گاروس قهرمان شـود و با رکورد ۲۰ قهرمانی او درگرنداسـلم ها مسـاوی کند. نواک جوکوویچ 

نیز با قهرمانی در اوپن اسـرتالیا، تعداد قهرمانی هایش در گرنداسـلم ها را به عدد ۱۸ رسـاند. فدرر گفت: "دغدغه 

من بیشـرت بازی خودم و سـامتی خودم هسـت تا شکسته شـدن رکورد. به نظرم این لحظه برای آن ها مهم تر از من 

اسـت. هـان طـور کـه برای من هم خیلی مهم بود که با رکورد پیت )سـمپراس( مسـاوی کنم و احتـاال از آن عبور 

کنـم. بـرای آن ها شـاید من میزان اندازه گیری باشـم، چنـان که برای من پیت این گونـه بود."

تحـت فشـار قـرار ندادیم.« کارهـای دفاعـی خـوب نبودیـم و حریـف را بـه خوبـی 

مارکـو رویـس نقـش داوری در شکسـت تیمـش برابـر بایـرن را موثـر 

داند. مـی 

در  در  گذشـته  روز  داور  کـه  معتقـد  دورمتونـد  بوروسـیا  کاپیتـان 

کاسـیکر بـه سـود بایـرن سـوت زد. او البتـه اعـرتاف کرد کـه تیمش 

بـازی خوبـی را بـه منایـش نگذاشـت.

جـدال حسـاس بایـرن مونیـخ و بوروسـیا دورمتونـد بـا پیـروزی2-4 

بایـرن بـه پایـان رسـید. دورمتونـد در ایـن بـازی دو گل زودهنـگام 

توسـط ارلینـگ هالنـد بـه مثـر رسـاند امـا 4 گل دریافـت کـرد تـا 

شکسـت تلخـی را متحمـل شـود.

مارکـو رویـس بعـد از بـازی گفـت:» بـازی را خوب آغـاز کردیـم اما در 

ادامـه بسـیار بـد بودیم. بـه خوبی بازیکنـان بایرن را تحت فشـار قرار 

ندادیـم. می توانسـتیم بهـرت از این دفـاع کنیم.

 قبـل از ایـن بایـرن گل سـوم را به مثر برسـاند، خطایـی روی بازیکن 

مـا رخ داد. بـدون شـک اگـر این خطـا روی بازیکنان بایرن بـود، داور 

سـوت می زد. به نظرم در این بازی داور به سـود بایرن سـوت زد و آن 

تـوپ نتیجه بـازی را تغییر داد.«

پایانـی نیمـه نخسـت دو گل  رویـس در ادامـه گفـت:» در دقایـق 

دریافـت کردیـم کـه این باعث شـد شـیرازه تیم از هم پاشـیده شـود. 

بعـد از ایـن دو گل دیگـر نتوانسـتیم بـه بـازی برگردیم. متاسـفانه در 

داور بازی برگشت PSG- بارسلونا مشخص شد
چهارشـنبه شـب و در بـازی برگشـت پـی اس جی 

و بارسـلونا در پاریـس، یـک داور انگلیسـی عهـده 

دار قضـاوت خواهـد بـود. کمیتـه داوران اتحادیـه 

فوتبـال اروپـا داوران 4 بـازی دور برگشـت مرحلـه 

یک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانان را انتخـاب کرد. 

بـر ایـن اسـاس قضـاوت بـازی فـردا شـب تیم های 

فوتبـال یوونتـوس و پورتـو در ورزشـگاه آلیانتـس 

توریـن بـه بیـورن کوئیپـرس هالنـد سـپرده شـده 

اسـت. یوونتـوس در دور رفـت در پرتـگال بـا نتیجه 

2-1 شکسـت خـورد که یکـی از دو گل پورتو در آن 

بـازی توسـط مهـدی طارمی به مثر رسـید. بـا این 

حـال ایـن نتیجـه بدان معناسـت کـه بانـوی پیر با 

پیـروزی یـک بـر صفـر هـم می توانـد راهـی مرحله 

یـک چهـارم نهایـی شـود. در بـازی همزمـان میان 

تیم  هـای بوروسـیا دورمتونـد و سـویا کـه در آملـان 

ترکیـه ای  چاکـر  جونیـت  هـم  می شـود،  برگـزار 

قضاوت خواهد کرد. دورمتوند سـه هفته پیش در 

دور رفت با نتیجه 2-3 سویا را در آندلس شکست 

داده بود.در همین حال کمیته داوران یوفا اسامی 

داوران بازی  هـای چهارشـنبه لیـگ قهرمانـان را 

هـم اعـام کـرد کـه بـر ایـن اسـاس آنتونـی تیلـور 

انگلیسـی مصـاف خانگـی پاری سـن ژرمن برابـر 

بارسـلونا را سـوت خواهـد زد. بـازی رفـت دو تیـم 

در نوکمـپ با پیروزی 1-4 مناینده فرانسـه خامته 

یافـت. در بازی دیگر چهارشـنبه نیز کلمن تورپن 

فرانسـوی، مصـاف خانگـی لیورپـول بـا الپیزیـگ 

را سـوت خواهـد زد. مصـاف ایـن دو تیـم در دور 

رفـت در آملـان بـا پیـروزی 0-2 لیورپـول همـراه 

شـد. بـازی برگشـت دو تیـم در شـهر بوداپسـت 

مجارسـتان برگـزار خواهد شـد.

را  هسـته ای  و  معمولـی  سـاح های  حمـل  توانایـی  کـه 

دارنـد.

ارتـش امریـکا در بیانیـه خـود به طـور مسـتقیم از ایـران 

نـام نـرد امـا گفـت کـه ایـن پـرواز بـرای »جلوگیـری از 

دربـاره  متحـدان  و  رشکا  بـه  دادن  اطمینـان  و  تهاجـم 

در  امنیـت  برقـراری  بـه  متحـده  ایـاالت  ارتـش  تعهـد 

اسـت«. منطقـه 

در  خاورمیانـه  فـراز  بـر  امریکایـی  جنگنده هـای  پـرواز 

جمهـوری  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  دولـت  آخـر  ماه هـای 

سـابق ایـن کشـور بارهـا تکـرار شـده بـود. تصمیـم آقـای 

ترامـپ در سـال ۲۰۱۸ بـرای خـروج یک جانبـه از توافق 

جهانـی  قدرت هـای  بـا  ایـران   ۲۰۱۵ سـال  هسـته ای 

شـد. منطقـه  در  تنش هـا  افزایـش  باعـث 

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری کنونـی بـا ایـن حـال گفتـه 

اسـت در صورتـی کـه ایـران بـه تعهـدات هسـته ای خـود 

برگـردد، امریـکا نیـز به برجام بازخواهد گشـت. از سـوی 

را  امریـکا  منافـع  همچنـان  عراقـی  شـبه نظامیان  دیگـر 

ایـن  کـه  می دهنـد  قـرار  هـدف  کشـور  ایـن  خـاک  در 

موضـوع نیـز تنش هـای بیـن ایـران و امریـکا را بـاال بـرده 

حملـه  یـک  دسـتور  گذشـته  مـاه  بایـدن  آقـای  اسـت. 

تافی جویانـه را در خـاک سـوریه و نزدیـک بـه مـرز عراق 

بـه شـبه نظامیان مـورد حایـت ایـران صـادر کـرد.

و  جنـوری  ابتـدای  از  خاورمیانـه  در  مبب افکن هـا 

دومیـن ماموریـت آن هـا از زمـان روی کار آمـدن جـو 

بایـدن به عنـوان رئیـس جمهـوری امریـکا بوده اسـت.

دو  کـه  می دهـد  نشـان  پـروازی  داده هـای  ردیابـی 

در  »ماینـوت«  هوایـی  پایـگاه  از  بـی-۵۲  مبب افکـن 

درآمدنـد. پـرواز  بـه  شـالی  داکوتـای 

هسـتند  دوربـرد  سـنگین  نـوع  از  مبب افکن هـا  ایـن 

آخریـن  در  یکشـنبه  روز  بـی-۵۲  امریکایـی  مبب افکـن  دو 

ماموریـت خـود در میـان تنش هـای واشـنگن و تهـران، بـر فراز 

کردنـد. پـرواز  خاورمیانـه 

در  امریـکا  ارتـش  نیروهـای  مرکـزی  فرماندهـی  کل  سـتاد 

امریکایـی  جنگنـده  دو  کـه  کـرد  اعـام  )سـنتکام(  خاورمیانـه 

قطـر  و  عربسـتان  ارسائیـل،  از  جنگنده هایـی  همراهـی  بـا 

ایـن  ماموریـت  چهارمیـن  ایـن  کردنـد.  پـرواز  منطقـه  فـراز  بـر 

رقابت هـا  ایـن  برگـزاری  از  بـه گفتـه وی، هـدف 

ورزش  رشـد  و  زن  جهانـی  روز  از  گرامی داشـت 

اسـت. بانـوان  میـان  باولینـگ 

فدراسـیون ملـی باولینـگ افغانسـتان دیـروز 

برای گرامی داشـت از هشـتم مارچ روز جهانی 

زن، میان دخرتان باولینگ کار مسـابقه برگزار 

کرد.

ادریـس فاروقـی، رئیـس فدراسـیون باولینگ 

کشـور دیـروز بـه رادیـو آزادی گفـت در ایـن 

مسـابقات یـک روزه، چهـار ورزشـکار برتـر بانو 

اشـرتاک کردنـد.

آقـای فاروقی افـزود که در پایـان این رقابت ها 

سـونیا سـلطانی مقـام اول و نیلی افغـان مقام 

دوم را بـه دسـت آوردند.

نام سیتی ثبت شد و پپ نتوانست با رکورد بایرن مونیخ 

برابری کند. بایرن در میان تیم های 5 لیگ معتر اروپا 

بـا 23 پیـروزی متوالـی رکـورددار اسـت. این تیـم از 16 

فروری 2020 تا سـپتامر 2020، در 23 بازی متوالی 

در همـه رقابـت را پیروز شـد. رئال مادرید کارلو آنچلوتی 

هـم بیـن سـپتامر تـا دسـامر 2014 صاحـب 22 برد 

متوالی شد و با شکست از والنسیا رکورد خوبش خراب 

شـد. در فرانسـه رکـورد در اختیـار بوردو و لیل بـا 16 برد 

متوالی اسـت و در ایتالیا هم میان فابیو کاپلو در سال 

92 در 15 بـازی متوالـی پیروز شـده بـود.  رکورد هالند 

هـا نیز در اختیار آژاکس اسـت کـه سـال 1971 در 26 

بازی متوالی برنده شـد.

رکورد بردهای متوالی منچسرتسیتی شب گذشته 

با شکسـت از یونایتد خراب شـد. منچسرتسـیتی 

شـب گذشـته در ورزشـگاه اتحـاد بـا دو گل دربـی 

را بـه یونایتـد واگـذار کرد که پایانی بـود بر بردهای 

متوالـی ایـن تیـم. سـیتیزن ها تـا قبـل از بـازی با 

یونایتـد 21 بـار متوالـی پیـروز شـده بودنـد. تیـم 

تحـت هدایت پپ گواردیـوال از 19 دسـامر و پس 

از برتـری 0-1 در زمیـن سـاوتهمپتون دیگـر رنـگ 

تسـاوی و شکسـت را ندیـد و در 15 بـازی متوالـی 

لیـگ، یـک بـازی لیـگ قهرمانـان، دو بـازی جـام 

اتحادیـه و سـه بـازی جـام حذفی پیروز شـد.

بـه این ترتیـب رکـورد بردهای متوالـی انگلیس به 

غیر قابل توضیح؛ چرا آسنسیو در رئال فیکس است؟گواردیوال پشت سد بایرن و رئال آنچلوتی ماند
رئـال  اثرتریـن مهاجـان  بـی  از  مارکـو آسنسـیو 

مادریـد در چنـد مـاه اخیر بـوده؛ ولـی در 13 بازی 

متوالـی اسـت که به عنوان بازیکـن ثابت به میدان 

مـی رود. بـه نقـل از آاس، مارکـو آسنسـیو جـوالی 

گذشـته و پـس از تقریبـا یـک سـال بـه میادیـن 

برگشـت. او تابسـتان 2019 و در بازی پیش فصل 

برابر آرسـنال، رباط صلیبی داد و نتوانسـت ماه ها 

بـرای رئـال بـه میـدان بـرود. آسنسـیو در بازگشـت 

توانسـت گل زیبایی به والنسیا بزند و نوید روزهای 

فـوق العـاده ای را داد امـا رفته رفته مشـخص شـد 

که آسنسیو دیگر سـتاره گذشته نیست. پدیده ای 

کـه سـال 2016 نـگاه هـا را بـه خـود خیره کـرد و 

درخششـی بـی وقفـه داشـت. آسنسـیو در فصـل 

از روی دوش رئـال  بـاری  نتوانسـته  جـاری هـم 

بـردارد. او در 13بـازی اخیـر رئـال در متـام رقابت 

هـا فیکس بـوده و آمار و ارقام نشـان می دهند که 

نشـانی از روزهـای اوجـش ندارد. متوسـط گلزنی 

رئال، بدترین در قرن 21 اسـت و آسنسـیو هم در 

4 بـازی گذشـته تنهـا یـک گل زده اسـت. در این 

مقطـع، دو مدافـع یعنـی رافـا واران و منـدی هـم 

یک گل زده اند و کاسـیمیرو توانسـته دو گل بزند 

و یـک پـاس گل بدهد.
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کمیته مصونیت خبرنگاران: فعالیت زنان رسانه ای در 6 ماه گذشته 18 درصد کاهش داشته است
 کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان در آسـتانه روز جهانی زنان 

از کاهـش 18 درصدی بانوان رسـانه ای طی شـش مـاه اخیر در 

کشـور ابـراز نگرانی کرد.

ایـن نهـاد روز دوشـنبه 18 حـوت بـه مناسـبت روز جهانـی همبسـتگی زنـان 

گفتـه کـه آمـاری را که کمیتـۀ مصونیت خربنـگاران افغان از تعـداد خربنگاران 

و کارمنـدان رسـانه ای خانـم در رسـانه های کشـور بـه تازگـی جمـع آوری کرده 

اسـت، نشـان می دهـد کـه طـی شـش مـاه گذشـته حضـور بانـوان خربنـگار 

و کارمنـد رسـانه، ۱۸ درصـد در رسـانه ها کاهـش یافتـه اسـت، آمـار نگـران 

کننـده ای کـه حاکـی از وخیـم شـدن وضعیت کار خربنگاری در کشـور اسـت.

ایـن نهـاد بـا نرش خربنامه ای نوشـته که کمیتـۀ مصونیت خربنـگاران به صورت 

متـداول آمـار رسـانه ها، خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه ای را برای به روز سـازی 

بانـک اطالعـات کمیتـه از متـام 34 والیـت افغانسـتان جمـع آوری کـرده کـه 

ایـن بـار بیـش از ۹۰ درصـد رسـانه های فعال در کشـور درین پروسـه اشـراک 

کردند. 

بـه نقـل از خربنامـه، مطابـق یافته هـای ایـن تحقیـق، بیـش از 300 بانـوی 

خربنـگار و کارمنـد رسـانه، در اثـر عواملی چون، تهدیـدات امنیتی به خصوص 

قتل هـای هدفمنـد اخیـر، مشـکالت مالی رسـانه بر اثر شـیوع ویـروس کرونا و 

دریافـت معـاش کـم وظایف شـان را تـرک کـرده و یـا از دسـت داده اند.

کمیتـه می گویـد کـه ارقـام شـش مـاه اول سـال 1399 نشـان مـی داد کـه در 

رسارس کشـور، بـه تعـداد 1678 تـن خانـم در بخش هـای مختلـف رسـانه ها 

کار می کردنـد. امـا ایـن رقـم حـاال بـه ۱۳۷۷ تـن رسـیده اسـت کـه ۱۸ درصد 

کاهـش را نشـان می دهـد.

بـه نقـل از خربنامـه، از میـان ۱۳۷۷ تـن بانـو کـه فعـالً در رسـانه ها مـروف 

فعالیـت هسـتند، به تعـداد ۳۲۱ تن آنـان خربنگاراند و متباقـی در بخش های 

مختلـف رسـانه ای ماننـد بخش تولید رسـانه ها و بخش اداری مـروف کاراند. 

بـر اسـاس یافته ها، بیشـرین کارمنـدان رسـانه ای زن در والیت کابـل، پس از 

آن در هـرات و در رده سـوم، در والیـت بلـخ هسـتند. لوگـر تنهـا والیتـی اسـت 

کـه رصف یـک بانـو در آن فعالیـت رسـانه ای انجام مـی دهد.

رئیـس کمیسـیون مسـتقل  اکـرب،   شـهرزاد 

حقـوق برش افغانسـتان می گوید کـه در روند 

گفتگوهـای صلـح بایـد نگرانی هـای زنـان شـنیده شـود.

خانـم اکـرب روز دوشـنبه 18 حـوت کـه بـه مناسـبت از روز 

»پیـام  زنـان در کابـل سـخرنانی می کـرد، گفـت:  جهانـی 

عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه  عبداللـه   

ادامـه ی  بـه  اشـاره  بـا  ملـی  مصالحـه ی 

درگیری هـا در کشـور و رضورت فـوری توافـق صلـح بـا 

فـردی در رشایـط جنگـی  کـه هیـچ  طالبـان می گویـد 

مصـون نیسـت، امـا در صلـح عادالنـه و پایـدار خواسـت 

می شـود. تأمیـن  جناح هـا  همـه 

آقای عبدالله روز دوشـنبه، 18 حوت در مراسـم هفتمین 

سـال روز درگذشـت مارشـال محمدقسـیم فهیم در کابل 

 گفـت: از فرصـت به میان آمـده برای صلح باید اسـتفاده 

اشـتباه  نبایـد  رشایـط  ایـن  در  گیـرد.  صـورت  معقـول 

کنیـم، یـک آزمـون بـزرگ در برابر مـردم افغانسـتان قرار 

دارد. از یـک طـرف مـردم طرفدار صلح پایـدار و باعزتند، 

از طـرف دیگـر فوریـت در رونـد مذاکرات مطرح اسـت.

او بـا اشـاره بـه نقـش محـوری مـردم افغانسـتان در رونـد 

صلـح گفـت که افغانسـتان حیثیـت، اسـتقالل و جایگاه 

مسـتقل خـود را داشـته و تصمیمـی خـالف اراده جمعی 

مـردم کشـور گرفته منی شـود.

در  پیرشفت هایـی  اخیـراً  کـرد،  اضافـه  عبداللـه  آقـای 

مذاکرات صلح حاصل شـده اسـت که نقشـه ی راه آینده 

را ترسـیم می کنـد. آمریـکا به عنوان کشـور همـکار مردم 

افغانسـتان در ایـن رونـد، حامـی اجامع ملـی و پیرشفت 

فـوری در رونـد مذاکـرات صلح اسـت.

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ی ملی به اهمیـت تفاهم 

و  سیاسـی  شـخصیت های  میـان  همدیگرپذیـری  و 

مردمـی تأکیـد کـرد و افـزود که صلـح نیازمنـد انعطاف و 

اجـامع داخلـی اسـت. هیـچ کـس منی تواند چیـزی را با 

زور تحمیـل کنـد، امـا اگـر تبعیض و نفـاق و خودخواهی 

در میـان باشـد، تحمیـل هرچیـزی ممکـن می شـود.

محمـد  مارشـال  مرحـوم  کارنامـه ی  از  یـادآوری  بـا  او 

سـخت ترین  در  فهیـم  مارشـال  گفـت:  فهیـم،  قسـیم 

به خاطـر حراسـت  و  ایسـتاد  مردمـش  کنـار  در  رشایـط 

از ارزش هـای مردمـی مبـارزه کـرد. وی طرفـدار قاطـع 

صلـح، همدیگرپذیـری و برابری بود و همیشـه بر رضورت 

می کـرد. تأکیـد  خشـونت ها  ختـم 

ارشـد  فرزنـد  فهیـم،  ادیـب  محمـد  حـال،  همیـن  در 

مرحـوم مارشـال محمدقسـیم فهیم با اشـاره بر حراسـت 

امنیتـی  نیروهـای  قربانـی  و  مردمـی  ارزش هـای  از 

تأکیـد  تأمیـن صلـح در کشـور  بـر رضورت  افغانسـتان، 

کـرد. او افـزود کـه مارشـال محمدقسـیم فهیـم همزمـان 

و  قاطـع صلـح عادالنـه  و طرفـدار  نظـام  بـزرگ  حامـی 

بـود. پایـدار در کشـور 

کمیتـه مصونیـت می گویـد کـه در ۹ والیـت کـه شـامل غـور، نیمـروز، رسپـل، 

لغـامن، پـروان، کاپیسـا، ارزگان، وردک و لوگـر می شـود، هیـچ خربنـگار زن 

فعالیـت نـدارد و در ایـن والیـات رصف کارمنـدان رسـانه ای زن در بخش هـای 

مختلـف مـروف کارانـد. در ۵ والیـت نورسـتان، کـرن، پکتیـا، پکتیـکا و زابل، 

هیـچ بانویـی در رسـانه ها حضـور نـدارد. 

بـر اسـاس یافته هـای ایـن تحقیـق، طـی شـش مـاه اخیـر، 2 خربنـگار زن کـه 

قبـالً در والیـات زابـل و پکتیـا فعالیـت داشـته انـد، اکنـون بـه دالیـل امنیتـی 

وظایـف خویـش را تـرک کـرده انـد.

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در سـال روان هجـری خورشـیدی، ۴ خربنـگار و 

اصلـی کمیسـیون ایـن اسـت کـه اولویـت افغانسـتان بایـد 

باشـد.  صلـح  بـه  دسـتیابی  و  آتش بـس  خشـونت،  ختـم 

صلحـی کـه در آن دیـدگاه و نگرانی هـای متـام شـهروندان، 

به ویـژه زنـان، شـنیده شـود.«

او افزود، در افغانسـتان زنان سـال دشـواری داشتند. رشوع 

کارمند رسـانه ای زن در حمالت مسـتقیم، هدف قرار گرفته و کشـته شـده اند 

و ایـن کار تاثیـرات منفـی روی کار خربنـگاری بـرای زنـان در رسارس گذشـته 

است. گذاشـته 

کمیتـه مصونیـت می گویـد کـه افغانسـتان امسـال در وضعیتـی از روز جهانـی 

زنـان گرامیداشـت می کند کـه تهدیدات امنیتـی برای خربنـگاران به خصوص 

بانـوان خربنـگار شـدت یافتـه و این کار باعث شـده تـا حضور بانوان در رسـانه 

هـا کاهـش یابـد. کمیتـه مصونیـت از وضعیـت موجـود شـدیداً نگـران اسـت 

نیازمنـدی  از جملـه  افغانسـتان  بانـوان در رسـانه های  پررنـگ  چـون حضـور 

جـدی رسـانه های آزاد و فضـای آزاد اطـالع رسـانی اسـت.

سـال ۲۰۲۱ هـم سـالی تلـخ برای زنـان بوده اسـت، به ویژه 

سـهم  اجتامعـی  و  سیاسـی  فعالیت هـای  در  کـه  زنانـی 

داشتند. 

رئیس کمیسـیون مسـتقل حقوق بـرش افغانسـتان در ادامه 

گفـت کـه از رشوع سـال میـالدی جدیـد ۶ زن افغـان بـه 

خاطـر فعالیت هـای اجتامعی شـان بـه قتـل رسـیده اند.

بـا آغـاز روند گفتگوهای صلـح، ترورهای هدفمند در کشـور 

افزایـش چشـمگیری یافتـه اسـت. هفتـه گذشـته سـه زن، 

کارمنـد یـک تلویزیـون خصوصـی در ننگرهـار در یـک روز 

تـرور شـد. روز شـنبه ایـن هفتـه نیـز یـک پولیـس زن در 

هلمنـد کـه با همـرش به بیـرون از خانه رفتـه بودند، مورد 

حمله قرار گرفت که شـوهرش کشـته شـد و او زخمی شـد.

 طی سـال های گذشـته ده هـا زن –فعال مدنی و سیاسـی- 

در نقاط مختلف کشـور کشـته شـده اند اما تعـداد زیادی از 

عامـالن ایـن قتل ها دسـتگیر و محاکمه شـده اند.

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  صالحـی،  شـبنم 

درخواسـت  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  نیـز  افغانسـتان 

اصلـی کمیسـیون ایـن اسـت کـه وضعیـت زنـان را از حالت 

بگیـرد. بـه خـود  بیـرون شـود و جنبـه عملـی  سـمبولیک 

کمیسـیون مسـتقل حقوق برش همچنیـن می گوید که زنان 

افغانسـتان در نزدیـک بـه دو دهۀ اخیر بـا تالش های پیگیر 

متفـاوت  عرصه هـای  در  فـراوان  قربانی هـای  و  دوامـدار  و 

سیاسـی، اجتامعـی، اقتصـادی و فرهنگـی دسـتاوردهایی 

چشـم گیر داشـته اند، امـا هنـوز بـا چالش هـا و مشـکالتی 

رنـج  آسـیب پذیری  بـاالی  میـزان  از  و  مواجه  انـد  جـدی 

می برنـد. 

ایـن کمیسـیون بـا نـرش قطعنامه ای نوشـته اسـت کـه یکی 

در  مسـلحانه  مخاصـامت  قربانـی   اصلـی  گروه هـای  از 

افغانسـتان، زنان انـد و ادامـه جنـگ منجـر بـه نقـض حقوق 

بـرشی شـهروندان ، به ویـژه  زنـان، شـده اسـت.

بـا  افغانسـتان،  بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

گرامیداشـت  هشـتم مـارچ، روز بین املللی زنـان، از طرفین 

مذاکره کننـده ، شـورای عالی مصالحه، فعـاالن حقوق برش، 

جامعـه مدنـی و جامعـه جهانـی می خواهـد کـه بـه صـدای 

زنـان افغانسـتان گـوش دهنـد و بـه خواسـته های آن هـا در 

نگرانی هـای  و  مذاکـرات صلـح  رونـد  در  نقش شـان  مـورد 

آن هـا دربـاره پیامدهـای آن    بـه گونه جـدی  توجـه کنند . در 

جریـان مذاکـرات صلـح نیز مـوارد ذیل  در نظر گرفته شـود.

بـه نقـل از قطعنامه، زنـان باید در متام مراحل پروسـه صلح 

و  مذاکـرات  جریـان  برنامه ریـزی،  و  تصمیم سـازی  از  اعـم 

نگرانی هـا،  و  داشـته  حضـور  صلـح  توافق نامـه  اجـرای 

شـود. شـنیده  پیشنهادهای شـان  و  خواسـته ها 

همچنیـن تأمیـن عدالـت، پاسـخگویی در برابـر قربانیـان 

و رسـیدگی بـه نیازهـا و حقـوق آن هـا، به ویـژه زنـان، بایـد 

محـور اصلی پروسـه صلح باشـد و نبایـد در نتیجه مذاکرات 

صلـح، درخواسـت قربانیـان بـرای عدالـت زیـر پـا شـود. 

قربانیـان  رنـج  و  التیام بخشـیدِن درد  بایـد  در رونـد صلـح 

و در نظـر گرفـن حقـوق قربانیـان جنـگ و خامتـه دادن 

جرایـم  و  جنگـی  جرایـم  زمینـه  در  معافیـت  فرهنـگ  بـه 

نظـر گرفتـه شـود. بـه گونـه جـدی در  ضد بـرشی 

کمیسـیون می گویـد کـه ارزش هـای حقـوق بـرش ی، حقوق 

آزاد و  انتخابـات  آزادی هـای اساسـی شـهروندان، اصـِل  و 

عادالنـه به منظـور رشکـت شـهروندان، به ویـژه زنـان ، بـرای 

تعییـن رسنوشـت خویش و کشـور،  اصـول غیر قابل اغامض 

خطـوط  به عنـوان  را  آن هـا  طرف هـا  بایـد  و  و  معامله انـد 

اساسـی مصالحـه در جریان مذاکرات صلـح   در نظر گیرند.

کمیسـیون همچنیـن از دولـت و گـروه طالبـان می خواهـد 

آتش بـس  کننـد؛  برقـراری  توافـق  فـوری  آتش بـس  بـر  کـه 

زمینه سـاز تفاهـم، تبـادل نظـر و اعتـامد بیشـر می شـود 

و رشایـط را بـرای بهره منـدی بهـر و بـدون تـرس از آزادی 

بیـان، آزادی گشـت و  گـذار، آزادی اجتامعـات و مشـارکت 

متـام گروه هـای جامعه به شـمول زنـان، گروه های سیاسـی 

و طرف هـای منازعـه  در رسارس کشـور فراهـم می کنـد.

در قطعنامـه نوشـته سـازمان ملـل متحـد و جامعـه جهانـی 

باید بر حفظ و گسـرش امکان دسرسـی مردم افغانسـتان 

مـردم  اساسـی  از حقـوق  تأکیـد  و  بـه حقـوق برشی شـان 

افغانسـتان از جملـه حقـوق زنـان، حقـوق اطفـال، حقـوق 

افـراد دارای معلولیـت، حقـوق اقلیت هـا و حقـوق قربانیـان 

جنـگ دفـاع و حامیـت کننـد.

ایـن خواسـته ها در حالی مطرح می شـود کـه ایاالت متحده 

امریـکا طرحـی را مطرح کرده اسـت که باید بـه زودی زمینه 

بـرای صلـح فراهـم شـود. در ایـن طـرح، بـه موضـوع حقوق 

زنان پرداخته نشـده اسـت.
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