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 میانمار از هند خواست افسران فراری 
این کشور را تحویل دهد

 عربستان از انهدام ده پهپاد نظامی 
حوثی ها خبر داد
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روزی که موراکامی یک شهر را 
با خود دشمن کرد ... 

 آیا می ارزد کتابی که قباًل خوانده ایم 
را دوباره بخوانیم؟

هنری

هاروکـی موراکامـی  بـرای دهه هـا یـک شـخصیت 

ادبـی محبـوب بـوده اسـت، و بی دلیـل هم نیسـت: 

در  اسـتعارات جادویـی  از  دارد،  رادویـی  برنامـه ی 

بـه  را  شـخصی اش  آرشـیِو  می بـرد،  بهـره  نوشـن 

جـوان  رمان نویسـاِن  از  می کنـد،  تقدیـم  عمـوم 

حامیـت می کنـد و اندرزهـای خوبـی می دهـد، هم 

بـرای نوشـن و هـم بـرای زندگـی. اما سـال ۲۰۱۴ 

اخبـاری منتـر شـد کـه محبوبیـت ...

 طرح توافقنامه صلح 
یا رویاهای یک خوابگرد

جمهوریت و  احترام به 
حقوق زنان 

هشتم مارچ؛
 تأکید بر صیانت ازحقوق زنان  

در ایجاد صلح پایدار 

 دیـروز طـرح جدید فرسـتاده ویژه ایـاالت متحده برای 
صلـح افغانسـتان در صـدر خبرهای رسـانه هـای جهان 
و افغانسـتان قـرار گرفـت. تـا کنـون هر کسـی از منظر 
خـود بـر آن نگریسـته و آن را تحلیـل کـرده اسـت. اما 

پرسـش اساسـی این اسـت که ایـن طـرح دارای ...

 میانمـار از همسـایه اش هنـد خواسـت تـا افسـران پولیس 
را کـه بـا امتناع از اجـرای دسـتور مقام های مافـوق، از مرز 
عبـور کردند و به کشـور همسـایه پناه بردنـد، تحویل دهد. 
همزمـان جمعیـت بزرگـی از معترضـان به کودتـای نظامی 
ایـن کشـور در واکنـش به هجوم بـه سیاسـتمداران نزدیک 

به آنگ سـان سـوچی بـه خیابـان آمدند...

 تلویزیـون دولتـی عربسـتان از انهـدام ده پهپاد نظامی 
ایـن  رهبـری  بـه  نظامـی  ائتـاف  توسـط  حوثی هـا 
کشـور در جنـگ یمـن خبـر داده اسـت. همیـن منبع 
خبـری گفته اسـت کـه هدف پنـج پهپاد منهدم شـده 
موسسـات غیرنظامـی در خـاک عربسـتان بوده اسـت.

جنگ یمن به رغم تاش های ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 کاپیتان معترض است؛
 داور به سود بایرن سوت زد

سر الکس: می ترسیدم دیگر 
نتوانم صحبت کنم 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا، در 

رئیس جمهـور  غنـی،  ارشف  محمـد  بـه  نامـه ای 

کشـور در پیونـد بـه طـرح صلـح ضمـن اینکـه گفتـه مـا قصـد 

»راه حـل  فـوری  بـر رضورت  نداریـم،  را  دیکتـه کـردن رشایـط 

سیاسـی« بـرای آینـده کشـور تاکیـد کـرده اسـت.

در ایـن نامـه کـه یک نسـخه آن بـه روزنامه افغانسـتان ما رسـیده 

اسـت، نوشـته شـده کـه »طرح هـای پیشـنهادی مکتوب با شـام 

و جانـب طالبـان  بـه هدف ترسیـع بحث در مورد حـل و فصل و 

آتـش بس اسـت.« یک نسـخه بـه عبداللـه عبدالله نیز فرسـتاده 

شـده است.

آقـای بلینکـن گفتـه که ایـن پیشـنهادها منعکس کننـده برخی 

از ایده هـای موجـود در نقشـه راه بـرای رونـد صلـح اسـت کـه 

سـفیر ویلسـون بـا حمداللـه محب به اشـراک گذاشـته بـود. ما 

قصـد نداریـم رشایـط را بـه طرف هـا دیکتـه کنیـم.

او افـزوده کـه این اسـناد به جمهوری اسـامی و طالبـان امکان 

آینـده  تنظیـامت  الـف،  بنیـادی:  اصـول  بـه  فـوراً  تـا  می دهـد 

قانـون اساسـی و حاکمیـت افغانسـتان را هدایـت می کنـد؛ ب، 

نقشـه راه بـرای یـک دولـت جدیـد و فراگیـر تشـکیل می دهـد و 

ج، رشایـط آتش بـس دایمـی و جامـع کمـک کنـد. 

وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده امریکا به محمـد ارشف غنی رئیس 

جمهـوری گفتـه که از شـام می خواهم کـه مواضع سـازنده ای را 

در مـورد ایـن پیشـنهادهای کتبـی در گفتگـو با خلیلزاد داشـته 

از سـازمان ملـل بخواهیـم  او نوشـته مـا قصـد داریـم  باشـید. 

وزرای خارجـه و منایندگانـی از روسـیه، چین، پاکسـتان، ایران، 

هنـد و ایـاالت متحـده را بـرای بحـث در مـورد یک رویکـرد واحد 

در حامیـت از صلـح در افغانسـتان دعـوت کند. اعتقـاد من این 

اسـت کـه ایـن کشـورها در یـک افغانسـتان پایـدار دارای منافع 

مشـرک هسـتند و اگـر بخواهیـم موفـق شـویم بایـد بـا هـم کار 

کننـد. آقـای بلینکـن خطاب به رئیس جمهور کشـور گفته اسـت 

کـه آمریـکا پـس از موافقت طرح ارایه شـده از سـوی افغانسـتان 

و گـروه طالبـان از ترکیه خواهد خواسـت که نشسـتی در سـطح 

برقـراری صلـح در افغانسـتان اسـت.

وی تاکیـد کـرد:« ایـن طـرح را دیدیـم، یکـی از چنـد گزینـه ای 

اسـت کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود«.

بـا  کـه  طـرح  ایـن  از  بخش هایـی  کـه  گفـت  نـادری  آقـای 

دارد،  هم خوانـی  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  ارزش هـای 

ممکـن بـرای گـروه طالبـان غیرقابل پذیـرش باشـد. او همچنان 

تأکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان ایـن طـرح را با متامی اقشـار 

ویـژه  مناینـدۀ  خلیلـزاد  زملـی  می کند.اخیـراً  رشیـک  مـردم 

امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان، طرحی را که بـر بنیاد آن یک 

نشسـت بـزرگ رهـران بـا مدیریـت سـازمان ملـل متحـد برگزار 

شـود و در آن در مـورد حکومـت مشـارکتی آینـده تصمیـم گرفته 

شـود، پیشـنهاد کـرده اسـت.

پیش نویس توافقنامه صلح 

بـه  کـه  افغانسـتان  صلـح  توافقنامـه  نویـس  پیـش  نسـخۀ  در 

تازگـی با رهران سیاسـی رشیک شـده، مسـاله ایجـاد حکومت 

انتقالـی صلـح مطـرح شـده اسـت.

اصـول رهنمـودی بـرای آینـدۀ افغانسـتان، حکومـت انتقالـی و 

نقشـۀ راه سیاسـی و آتش بـس همیشـگی، سـه بخـش مهـم این 

ایـن پیش نویـس آمـده  اسـت کـه پـس  پیش نویـس اسـت. در 

از پایـان حکومـت انتقالـی، زعیـم آینـدۀ افغانسـتان بـر بنیـاد 

انتخابـات برگزیـده خواهـد شـد.

در بخـش اصـول رهنمـودی بـرای آیندۀ افغانسـتان، آمده اسـت 

که دین رسـمی کشـور اسـام است، همۀ شـهروندان افغانستان 

دارای مصوونیـت خواهنـد بـود و افغانسـتان خانۀ مشـرک همۀ 

اقـوام و مذاهب این کشـور اسـت.

قانـون  کـه  آمده اسـت  پیش نویـس  ایـن  در  ایـن،  بـر  افـزون 

اساسـی تـازه از حقـوق زنـان و کـودکان پشـتیبانی خواهد کرد.

حکومـت انتقالـی صلـح سـه شـاخه جـدا و مسـاوی خواهد 

داشـت کـه شـامل سـه بخش می شـود:

حضـور  دولـت  رییـس  آن  راس  در  اجرایـی،  بخـش  نخسـت: 

خواهـد داشـت و وزیـران کابینـه و نیـز ریاسـت های مسـتقل از 

مقام هـای بلندپایـه برگـزار کنـد تـا طـی آن دو طـرف توافقنامـه 

صلـح را نهایـی کنند.

او همچنیـن در نامـه اش نوشـته کـه مـا یـک پیشـنهاد اصـاح 

شـده بـرای کاهش 90 روزه خشـونت را تهیـه کرده ایم که هدف 

آن جلوگیـری از حملـه بهـاری توسـط طالبـان و هـم زمـان بـا 

تاش هـای دیپلامتیـک مـا برای حامیـت از یک توافق سیاسـی 

بیـن طرف هـا اسـت. مـن از شـام می خواهـم کـه پیشـنهادی را 

کـه خلیلـزاد بـا شـام در میـان می گـذارد مثبـت ارزیابـی کنید.

در ایـن نامـه بـه لحن جـدی و فوری آن اشـاره شـده و همچنین 

از  پـس  اسـت  نگـران  بلینکـن  آقـای  کـه  شـده  داده  هشـدار 

خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان حتـی بـا وجـود ادامـه 

کمک هـای مالـی بـه افغانسـتان »اوضـاع امنیتـی بدتـر« شـود 

و طالبـان بتواننـد مناطـق بیشـری را بـه تـرف خـود درآورنـد.

در بخشـی از نامـه هـم از »پیامدهـای فاجعـه بـار« دهـه ۱۹۹۰ 

میـادی در پـی »بی اتفاقـی رهران افغان« اشـاره شـده و تاکید 

شـده کـه چنیـن رویـدادی نبایـد تکـرار شـود. در پـی انتشـار 

ایـن نامـه، دواخـان مینه پـال، سـخنگوی رئیس جمهـوری تنهـا 

بـا جملـه ای در توییـر رسـیدن این نامه »بـه دولت افغانسـتان« 

را تاییـد کـرده اسـت. همچنیـن عبداللـه عبداللـه امـروز تاییـد 

کـرد کـه در روزهـای اخیـر نظـرات و طرح های مکتوبـی با هدف 

»رسعـت بخشـیدن بـه مذاکـرات صلـح« این کشـور مطرح شـده 

و قـرار اسـت در روزهـای آینـده ایـن موضـوع در جلسـه کمیتـه 

رهـری ایـن شـورا بـه بحـث گرفته شـود.

زیـر  افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا  تـازۀ  طـرح  نـادری: 

اسـت بررسـی 

احمدنـادر نـادری، سـخنگوی هیـأت مذاکره کننـده جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان بـا گـروه طالبـان می گویـد کـه طـرح تـازه 

امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان زیـر بررسـی دولـت قـرار دارد.

آقـای نـادری کـه دیـروز یکشـنبه )17 حـوت( در »انسـتیتوت 

مطالعـات اسـراتژیک افغانسـتان«در کابـل صحبـت می کـرد، 

گفـت کـه ایـن طـرح یکـی از چنـد گزینـه بـرای ختـم جنـگ و 

هسـتند. آن  دیگـر  بخش هایـی 

دوم: شـورای ملـی که شـامل مجلـس منایندگان و مجلس سـنا 

می شـود، بـر بنیـاد ایـن پیش نویـس قـرار اسـت کـه مناینـدگان 

طالبـان نیـز در ترکیـب شـورای ملـی گنجانیـده شـوند، امـا رقم 

دقیـق اعضای آن روشـن نیسـت.

سـوم: قـوۀ قضاییـه کـه شـورای مسـتقل عالـی فقـه اسـامی و 

کمیسـیون تدویـن قانـون اساسـی تـازه نیـز شـامل آن اسـت.

شـورای عالـی فقـه اسـامی از پانزده عضو تشـکیل خواهد شـد 

کـه هفـت عضـو آن را طالبـان، اعضـای دیگر را دولـت جمهوری 

اسـامی و یـک عضـو آن را رییس دولت انتخـاب می کنند و این 

شـورا وظیفـه دارد تـا در بخش هـای اجتامعی، فرهنگـی و دیگر 

مـوارد معـارص در کشـور، رهنامیی های اسـامی کند.

 در انتخابـات دیـروز هیأت اداری ولسـی جرگـه، تنها جاوید 

جیحـون بـه حیـث نایـب اول ایـن جرگـه انتخاب شـد و قرار 

اسـت امـروز برای سـه پسـت دیگـر هیـأت اداری، انتخابات 

مجـدد برگزار شـود.

اجـاس دوره هفدهـم سـال سـوم تقنینی شـورای ملی، روز 

شـنبه 16 حوت توسـط رییـس جمهور افتتاح شـد.

در مـادۀ ۸۷ قانـون اساسـی آمـده اسـت: »هـر یـک از دو 

مجلـس شـورای ملـی، در آغـاز دورۀ کار یـک نفـر از اعضای 

خـود را بـه حیـث رییـس بـرای یـک دوره تقنینیـه؛ و دو نفـر 

را بـه حیـث نایـب اول و دوم؛ و دو نفـر را بـه حیـث منشـی 

و نایـب منشـی بـرای مـدت یک سـال انتخـاب مـی کنند.«

در نشسـت روز یکشـنبه 17 حـوت ولسـی جرگـه، یـازده تن 

بـرای پسـت هـای نیابـت اول و دوم، منشـی و نایب منشـی 

ایـن جرگـه نامـزد شـده بودند. هـر نامـزد بـرای راه یافن به 

ایـن پسـت ها، نیـاز بـه ۱۱۴ رای موافق داشـت.

بـرای نیابـت اول ولسـی جرگـه؛ از میـان سـه نامـزد )جاوید 

)اتـل و سـخا یولچی( بـار دیگر انتخابات صـورت گیرد.

بـرای پسـت نایـب منشـی؛ عرفان اللـه عرفان مناینـده مردم 

کابـل و گالـی محمـدی مناینده مـردم ارزگان نامـزد بودند 

کـه هیـچ یـک از آنهـا آرای الزم را به دسـت نیاوردند.

میـر رحـامن رحامنـی رئیـس ولسـی جرگـه گفـت کـه فـردا 

نامـزدان  میـان  منشـی،  پسـت  و  دوم  نیابـت  پسـت  بـرای 

پیشـتاز و بـرای پسـت نایـب منشـی، میـان نامـزدان جدیـد 

انتخابـات برگـزار مـی شـود.

وی از اعضـای جرگـه خواسـت تـا آن عـده از وکا کـه عاقـه 

به نامزدی در پسـت نایب منشـی هسـتند، پیشـنهاد شـانرا 

به ریاسـت جرگـه ارایـه بدارند.

در پـی انتخابـات مرانوجرگـه، محمـد علـم ایزدیـار نایـب 

دوسـتم  راحلـه  دوم،  نایـب  سـتانکزی  اکـر  محمـد  اول، 

منشـی و فیصل سـمیع به عنوان نایب منشـی مرانوجرگه 

نیـز انتخـاب شـده انـد.

 

بهـادری  منورشـاه  کابـل،  مـردم  مناینـده  جیحـون  احمـد 

مناینـده مـردم هـرات و ضیـاء الدیـن ضیـاء مناینـده مـردم 

سـمنگان(، جیحـون بـا بـه دسـت آوردن ۱۲۰ رای به عنوان 

نایـب اول ایـن جرگـه انتخـاب شـد.

قابـل ذکـر اسـت کـه سـال گذشـته، میرزامحمـد کتـوازی 

مناینـده مـردم پکتیـا نایـب اول ولسـی جرگـه بـود.

بـرای پسـت نیابـت دوم؛ سـه تـن )ظاهـر مـرسور مناینـده 

مـردم بلـخ، گل احمـد نـورزاد مناینـده مـردم فـراه و محمـد 

بودنـد؛  نامـزد  مـردم جوزجـان(  کریـم جوزجانـی مناینـده 

امـا هیـچ یـک آرای الزم را بـه دسـت نیاوردنـد و قـرار اسـت 

فـردا میـان دو نامـزد پیشـتاز )نـورزاد و مـرسور(، بـار دیگـر 

انتخابـات برگـزار شـود.

برای پسـت منشـی؛ محمد کریم اتل مناینـده مردم هلمند، 

اسـدالله شـهباز مناینده مردم بغان و شـفیقه سـخا یولچی 

مناینـده مردم فاریـاب نامزد بودند؛ اما هیچ کـدام آرای الزم 

را بـه دسـت نیـاورد و قرار اسـت فـردا میان دو نامزد پیشـتاز 

 مارکـو رویـس نقش داوری در شکسـت تیمش برابـر بایرن را 

موثـر مـی دانـد. کاپیتان بوروسـیا دورمتونـد معتقد کـه داور 

روز گذشـته در در کاسـیکر به سـود بایرن سـوت زد. او البته 

اعـراف کـرد کـه تیمش بـازی خوبی را به منایش نگذاشـت.

بـا  دورمتونـد  بوروسـیا  و  مونیـخ  بایـرن  حسـاس  جـدال 

پیـروزی4-2 بایـرن بـه پایـان رسـید. دورمتونـد در ایـن بازی 

دو گل زودهنـگام توسـط ارلینـگ هالنـد به مثر رسـاند اما 4 

گل دریافـت کـرد تـا شکسـت تلخـی را متحمـل ...

پیـش  سـال  سـه  منچسـریونایتد  ای  افسـانه  رسمربـی   

بـا عارضـه مغـزی روبـرو شـد و ممکـن بـود قـدرت حافظـه و 

تکلمـش را از دسـت بدهـد. رسمربی سـابق منچسـریونایتد 

رس  گفـت.  مغـز  جراحـی  هنـگام  خـود  تـرس  بزرگریـن  از 

الکـس فرگوسـن کـه یکـی از پرافتخارتریـن رسمربیـان تاریخ 

فوتبـال جهـان بـا 49 عنـوان قهرمانـی اسـت، در مـاه مـی 

2018 بـه دلیـل وجـود لختـه خونـی در رسش بـه ...

ورزش

5

5

در طرح صلح وزیر خارجه امریکا بر ضرورت راه حل سیاسی برای آینده کشور تأکید شده است

انتخابات هیأت اداری مجلس، تنها نایب اول انتخاب شد

3

موافقه تنها با طالبان 
برای رسیدن به صلح کافی نیست، 
باید با پاکستان به توافق 

برسیم

2

به جرم سوءاستفاده 

از صالحیت های وظیفه ای 

به 2/5سال زندان محکوم شد

حمدالله محب:  یوسف نورستانی
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یوسف نورستانی به 
جرم سوءاستفاده 
از صالحیت های 

وظیفه ای
 به 2.5 سال زندان 

محکوم شد

 اسـره محکمـه اعـام کـرده اسـت کـه محکمـه 

فسـاد  سـنگین  جرایـم  بـه  رسـیدگی  ابتدائیـه 

اداری احمـد یوسـف نورسـتانی والـی پیشـین هـرات بـه جرم 

سوءاسـتفاده از صاحیت هـای وظیفه ای به 2.5 سـال زندان 

محکوم شـده اسـت.

ایـن نهـاد روز یکشـنبه 17 حـوت بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

جـرم  بـه  جرمـی اش  رشکای  و  نورسـتانی  آقـای  کـه  اسـت 

سوءاسـتفاده از صاحیت هـای وظیفـه ای بـا حضور سـارنوال 

موظـف و مسـاعد حقوقـی طـرف قضیـه برگـزار شـد.

اسـره محکمه در خربنامه اش نوشـته اسـت که ایـن حکم در 

غیاب یوسـف نورسـتانی صادر شـده است.

 1389 سـال  در  پیـش  سـال  ده  حـدود  نورسـتانی  یوسـف 

سرمقاله

متحـده  ایـاالت  ویـژه  فرسـتاده  جدیـد  طـرح  دیـروز   

بـرای صلـح افغانسـتان در صـدر خربهای رسـانه های 

جهـان و افغانسـتان قـرار گرفـت. تـا کنـون هر کسـی 

از منظـر خـود بـر آن نگریسـته و آن را تحلیـل کـرده 

اسـت. امـا پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه ایـن طرح 

تـا کنـون گفتـه نشـده  نکاتـی اسـت کـه  دارای چـه 

اسـت و بـرای رسـانه ها بدیع آمده اسـت؟ اما پرسـش 

اساسـی تـر ایـن اسـت کـه این طـرح تا چـه انـدازه به 

درد صلـح و آینـده افغانسـتان مـی خـورد و آیـا صلـح 

و ثبـات را در آینـده تضمیـن مـی کنـد یـا بحـران را 

تـداوم مـی بخشـد و افغانسـتان را بـه نقطـه صفـر بـر 

مـی گردانـد؟ 

رییـس جمهـور غنـی روز شـنبه هنـگام افتتـاح سـال 

و  جالـب  تعبیـرات  جرگـه  ولسـی  هفدهـم  دور  سـوم 

در عیـن حـال مواضـع بسـیار روشـن نسـبت بـه طـرح 

داشـت. رییـس جمهـور بـدون ماحظـه گفت کـه این 

افغانسـتان  بـرای  کـه  اسـت  ای  طـرح خیـاالت عـده 

خـواب هایـی دیـده انـد و هـر کسـی دیگـری نیـز می 

را  رویاهـای خویـش  و  کنـد  توانـد چنیـن خیالبافـی 

بـر کاغـذ بیـاورد. بـه گفتـه رییـس جمهـور تنهـا سـند 

مـورد اعتبـار قانـون اساسـی افغانسـتان اسـت و هیچ 

کاغذپـاره دیگـر منـی توانـد سـند مـورد وثـوق مـردم 

افغانسـتان قـرار گیـرد. 

بـه نظـر مـی رسـد کـه طـرح جدید چنـدان هـم جدید 

بیشـر  جزییـات  مـوارد  از  برخـی  در  تنهـا  و  نیسـت 

دارد و هـان چیـزی اسـت کـه قبـا نیـز افشـا شـده 

بـود. ایـن طـرح بـدون شـک کار آقـای خلیلـزاد اسـت 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  از  پیـش  حتـی  کـه 

افغانسـتان در دو سـال قبـل بـرای جلـب نظـر جنـاح 

آن رشوع  هـای  زنـی  رای  افغانسـتان  هـای سیاسـی 

گردیـده بـود. در جلسـاتی کـه دو سـال قبـل و پیـش 

از انتخابـات در برخـی از حلقـات آغـاز گردیـده بـود 

آقـای خلیلـزاد همیـن طـرح و مفـاد آن را بـه کسـانی 

کـه مـورد مشـوره قـرار مـی گرفتنـد دیکتـه مـی کـرد. 

محتـوای همیـن طرح خیلی از سیاسـت مـداران را در 

دو سـال گذشـته رسگـردان و دچـار خطاهـای فاحش 

کـرد. اکنـون کـه ایـن طـرح یـک بـار نزدیـک بـه یـک 

مـاه قبـل افشـا گردیـد و حاال بـا کمی تغییـرات جزئی 

علنـی گردیـده اسـت، بـه نظـر مـی رسـد کـه محتوای 

بـه آن چشـم  بتـوان  از آن اسـت کـه  تـر  آن فرسـوده 

امیـد دوخـت. 

اگرچـه از نامـه وزیـر خارجـه ایـاالت متحده بـه رییس 

جمهـور غنـی بـر مـی آیـد کـه هنـوز روح طـرح آقـای 

خلیلـزاد بـر ذهنیـت رهربی جدیـد ایاالت متحـده نیز 

حاکـم اسـت ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه متاسـفانه 

طـرح فرسـتاده بیـش از آن کـه یـک طرح جامـع برای 

و  بحـران  بردارنـده  در  باشـد  دایمـی  ثبـات  و  صلـح 

پیچیدگـی هایـی اسـت کـه احتـاال مـا را بـه نقطـه 

صفـر بـر مـی گردانـد و تـداوم بحـران را تضمیـن مـی 

کنـد نـه صلـح و ثبـات دایمـی را. هـان گونـه کـه در 

نامـه وزیـر خارجـه ایاالت متحده یادآوری شـده اسـت 

کـه هنـوز توافقنامـه دوحه و طـرح هایی کـه مبتنی بر 

آن توافقنامـه آمـاده شـده اسـت مـورد بازنگـری کامـل 

اسـت،  نگرفتـه  قـرار  متحـده  ایـاالت  جدیـد  رهـربی 

امیـد مـی رود کـه در رویاهای آقای فرسـتاده بازنگری 

جـدی و تجدیـد نظـر اساسـی صـورت گیـرد. در غیـر 

آن صـورت ایـن طـرح فقـط کاری را کـه محتمـل تـر 

مـی سـازد تـداوم بحـران و بازگشـت بـه نقطـه صفـر و 

انقطـاع سیاسـی اسـت نـه چیـزی فراتـر از آن. 

ایـن طـرح بـه گونـه واضـح قانـون اساسـی موجـود را 

ملغـی اعـان مـی کنـد و نهادهـای اساسـی دولـت را 

بـی اعتبـار مـی سـازد. مهـم تریـن نقـص ایـن طـرح، 

تضمیـن تـداوم بحـران اسـت و الغـای وثیقـه ملـی و 

نهادهـای رسـمی دولت اسـت. الغـای قانون اساسـی 

و نهادهـای رسـمی دولـت بـه منزله گسسـت و انقطاع 

حالـت  هیـچ  در  نبایـد  کـه  چیـزی  اسـت.  سیاسـی 

آن  از  بهـر  آلرناتیـف  وجـود  بـرای  و  گیـرد  صـورت 

هیـچ ضانـت اجرایـی وجـود نـدارد. مسـایلی چـون 

شـورای فقـه اسـامی بـه نظـر آقـای خلیلـزاد هـان 

نقطـه نیرنگـی بـرای مجـاب کـردن طالبان اسـت ولی 

واقعیـت ایـن اسـت کـه چنین وصلـه ناچسـپ نباید بر 

رسنوشـت مـردم افغانسـتان حاکم گـردد. چنین امری 

تنهـا یـک بـن بسـت اسـت کـه اگـر بـر اینـده کشـور 

حاکـم گـردد گذر از آن زمـان طوالنـی را در بر خواهد 

گرفـت و روزی مـردم مجبـور هسـتند بـا ریخـن خـون 

از آن بگذرنـد. 

ایـن طـرح کـه خیـاالت یـک خوابگـرد اسـت در واقـع 

بـه منزلـه فراهم کـردن زمینـه ای برای خشـونت های 

بیشـر نیـز هسـت. ایـن موضـوع در انتهای نامـه وزیر 

خارجـه ایـاالت متحـده مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت. 

دولـت  اگـر  کـه  اسـت  کـرده  ترصیـح  بلینکـن  آقـای 

افغانسـتان بـه خواسـت هـای ایـاالت متحـده متکیـن 

نکنـد ممکـن اسـت خشـونت هـا شـدت یابـد و ایـن 

مـورد بـه معنـای استشـام بـوی خـون از ایـن نامـه 

نیـز اسـت. بنابرایـن مسـاله مهـم تـر ایـن اسـت کـه 

هنـوز یـک روح رسگـردان و رویاهـای یـک خوابگرد در 

سیاسـت ایـاالت متحـده سـایه افکنـده اسـت. 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بر در پـی حمله 

شـهرک  در  غوریانـی  حبیب اللـه  منـزل  بـر 

جربییـل- هـرات، گفته اسـت کـه حکومت به آسـیب دیدگان 

جـربان خسـارت کنـد.

دسـتگیری  بـرای  حـوت  چهارشـنبه 12  امنیتـی  نیروهـای 

حبیـب اللـه غوریانـی در جربئیـل- هـرات بـه منـزل او یورش 

و  زنـان  بـه شـمول  نفـر  از ۴۱  بیـش  نتیجـه  بردنـد کـه در 

کـودکان زخمـی شـدند. دو تن از زخمیان، بعد در شـفاخانه 

هـرات جـان باختنـد.

کمیسـیون مسـتقل حقوق بر چهـار روز پـس از این حادثه 

شـامگاه روز شـنبه 16 حـوت بـا نـر خربنامـه ای نوشـت که 

پولیـس اسـتفاده نامناسـب از قـوه قهریه داشـته و ایـن نهاد 

»نگران« اسـت.

ایـن کمیسـیون می گویـد کـه از نهادهـای امنیتـی مجدانـه 

می خواهـد کـه در برخوردهـای خود بـا متهـان و مظنونان، 

قوانیـن عمومـی، حقو ق بـر و شـهروند و قانون پولیـس را با 

هـدف حفاظـت از جـان، مال و منافـع عمومـی رعایت کنند 

و دربـاره عملکـرد خود پاسـخگو باشـند.

ایـن نهـاد هم چنین خواسـتار تحقیق همه جانبـه و مبتنی بر 

نتیجـه از سـوی نهادهـای مسـئول در ایـن مـورد و رسـیدگی 

بـه آسـیب دیدگان، جربان خسـارت های واردشـده بـر مردم و 

تضمیـن حکومـت بـرای محافظت از جان و مـال مردم ملکی 

در چنین عملیات هاسـت.

در پیونـد بـه ایـن موضـوع، بعـد از ظهـر روز شـنبه حمداللـه 

محـب مشـاور شـورای امنیـت ملـی و محمـد محقـق مشـاور 

ارشـد رییـس جمهـور در امـور سیاسـی و امنیتـی بـا رسور 

دانـش معاون دوم ریاسـت جمهـوری دیـدار و گفتگو کردند.

در ایـن جلسـه فیصلـه شـد که حادثـه جربئیل هـرات باید به 

طـور جـدی مـورد بررسـی قـرار گیـرد و عوامـل و ریشـه های 

آن بـه طـور شـفاف شناسـایی و بـه رهـربی حکومـت گزارش 

داده شـود.

در روزهـای گذشـته صدهـا تـن از شـهروندان جربییل هرات 

در پـی بـروز ایـن رویـداد دسـت بـه اعـراض زدنـد و ضمـن 

حایـت از آقـای غوریانـی، خواسـتار جـربان خسـارت شـده 

بودند.

می گوینـد  فـراه  والیتـی  شـورای  اعضـای   

سـوزی  آتـش  در  کـه  دارد  وجـود  گفته هـای 

اسـت. پطـرول حریـق شـده  تُـن  والیـت 500  ایـن  گمـرک 

عبدالصمـد صالحـی، عضـو شـورای والیتـی فراه گفـت: آتش 

ایـن  ابونـرص فراهـی در  سـوزی کـه روز گذشـته در گمـرک 

والیـت رخ داده بـود، سـه ذخیرگاه مواد سـوختی حریق شـده 

مربـوط بـه یـک تاجـر بوده اسـت.

وی بیـان داشـت یـک هیئـت هـم از اداره محلـی ایـن والیـت 

بـرای بررسـی ایـن رویـداد بـه گمـرک رفته اسـت.

ایـن عضـو شـورای والیتـی فـراه افـزود جـای سـوال اسـت که 

چـرا در ایـن اواخـر گمرکات یکـی پی دیگری آتـش می گیرد و 

بایـد مسـئوالن در این زمینه پاسـخگو باشـند.

بـه گفتـه او حتـا دسـت های در رده هـای بلند وجـود دارد که 

دسـت بـه چنیـن اقدامـات میزننـد وگرنـه در طـول 20 سـال 

گذشـته چـرا چنیـن اتفاقـات رخ نـداده بود.

آقـای صالحـی عاوه کرد حلقاتـی در این راسـتا کار می کنند 

و  کـرده  افغانسـتان  تـرک  بـه  مجبـور  را  کشـور  تاجـران  تـا 

رسمایه هـای شـان را بـه کشـورهای دیگـر انتقـال دهنـد.

مسـئوالن وزارت مالیـه کشـورهم گفتـه در آتـش سـوزی روز 

گذشـته درگمـرک فـراه سـه ذخیـره مـواد نفتـی و سـه موتـر 

ازبیـن رفتـه اسـت.

به گفته مسـئوالن این وزارت آتش سـوزی بعد از چند سـاعت 

توسـط اطفائیه جمهوری اسـامی ایران خاموش گردید.

چنـدی پیـش هـم گمـرک اسـام قلعـه در هـرات آتـش گرفت 

کـه بـه میلیون   هـا دالـر بـرای تاجـران زیـان وارد کـرد و حتـی 

دسـت  از  را  شـان  جان    هـای  رویـداد  ایـن  در  هـم  شـاری 

دادنـد.

ایـن آتـش سـوزی ها عـاوه بـر وارد کـردن زیـان هـای بـاال بـه 

تاجـران در کشـور، باعـث افزایـش قیمـت چنـد برابـر گاز و 

پطـرول در بازارهـا شـده اسـت. 

از سـمت والیـت  انـوری  اینکـه حسـین  از  خورشـیدی پـس 

هـرات برکنـار شـد، والـی هـرات شـد.

یوسـف  کـه  نوشـته  خربنامـه اش  در  اکنـون  محکمـه  سـره 

نورسـتانی و هفـت رشیـک جرمـی اش در قضیه سوءاسـتفاده 

از صاحیـت وظیفـوی بـه مـدت دو سـال و شـش مـاه حبـس 

تنفیـذی محکـوم شـده اند.  رشکای جرمـی آقـای نورسـتانی، 

زراعتـی  خدمـات  مدیـر  عبداللـه  میـرزا  ولـد  نـادر  محمـد 

محمـد  ولـد  احمـد  فریـد  هـرات،  والیـت  انجیـل  ولسـوالی 

طاهـر کارمنـد امنیـت ملـی والیـت هـرات، عبدالظاهـر ولـد 

قـاری نظرمحمـد مدیر فعلی اراضـی ولسـوالی غوریان والیت 

هـرات، سـید ابوبکـر ولـد سـید محمـد صدیـق مدیـر مالـی 

ولسـوالی انجیـل والیـت هرات، غامـی ربانی ولـد غام غوث 

کارمنـد راجسـر اتبـاع خارجـی بنـدر تورغندی، وکیـل احمد 

ولـد جـان محمد مدیر اسـبق امـاک ولسـوالی انجیل والیت 

هـرات و حاجـی بشـیر احمـد ولـد میـرزا علـی محمـد آمـر 

اجرائیـه ولسـوالی انجیـل والیـت هـرات هسـتند.

اسـره محکمـه می گویـد کـه مطابق فقـره )۲( مـاده ۱۴ کود 

جـزا ایـن افـراد به پرداخـت جربان خسـاره وارده بـه دولت که 

مبلـغ 867 هـزار و 121 افغانـی به طور علی السـویه محکوم 

مجازات شـدند.

مرکـز عدلـی و قضایـی مبارزه با فسـاد اداری، به هدف مبارزه 

عليـه جرايـم سـنگني فسـاد ادارى، سـال 1395 آغـاز بـه کار 

کـرده بـود. در زمـان آغـاز بـه کار ایـن محکمه گفته شـده بود 

کـه پرونـده 22 وزیر بررسـی می شـود.

ښـځينه خربياالنـې په کې ووژل شـوې، په سـمه توګـه نه دي 

څېړل شـوي. 

دغـه راز د خربياالنـو د دفاع کمېټې مر عبداملعيد هاشـمي 

وويـل، پـه تېـرو دوولـس اوونيـو کـې د خربياالنـو پـر وړاندې د 

تاوتريخـوايل کچـه ډېره شـوې چې لس خربيـاالن او درې يې 

د کورنـۍ غـړي وژل شـوي او ټولـو تـه ګواښـونه موجـود دي. 

هغـه د رسـنيو پـر مسـوولينو هم نيوکـه وکړه چې لـه خربياالنو 

يـې هېـڅ  تـه  او خونديتـوب  اخـي  توګـه کار  پـه  د ماشـني 

پاملرنـه نـه ده کړې. 

د خربياالنـو ماتـړ ټولنـې د ننګرهار اسـتازی شېرشـاه همدرد 

هـم اندېښـمن دی چـې پـه دغـه واليـت کـې د خربياالنـو پـر 

وړانـدې ګواښـونه ډېـر شـوي او پـه تېـرو درېيو مياشـتو کې ۴ 

ښـځينه خربياالنـې وژل شـوې دي.

شـوى او د سـيمې د اوسـېدونکو سـتونزه يې هواره کړې ده.

د خـاک افغـان ولسـوالۍ اوسـېدونکو د دغـه پلـه پـر جوړېـدو 

خوښـي څرګنـده کـړې او د څـو نـورو ولسـوالیو خلکـو هـم د 

ارغنـداب پـر پلـه د دې ډول پلونـو جوړېـدو غوښـتنه کـړې ده.

پـه خربپاڼـه کـې راغي چې د ټولګټو وزارت د خلکو غوښـتنو ته 

د قـدر پـه سـرګه ګـوري او له پـان او بودجې رسه سـم د هېواد 

پـه ګـوټ ګـوټ کې اړیـن پلونه او سـړکونه رغوي څـو خلکو ته د 

تګ راتګ اسـانتیاوې رامنځته يش.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼی بيـا وايي، واليتي 

ادارې د خربياالنـو ټولنـو، رسـنيو او خربياالنو رسه کتنې کړې 

او د هغـوی لـه غوښـتنو رسه سـم يـې پـه ځانګـړو تدابـرو کار 

پيل کـړی دی.

 د خربياالنـو د ماتـړ ټولنـو فدراسـيون وايـي، ننګرهـار تـه د 

خربياالنـو پـر وړانـدې وروسـتي امنيتي ګواښـونه او پېښـې په 

سـمه توګـه نـه دي څېـړل شـوې. دوی وايي، په دې وروسـتيو 

کـې د خربياالنـو پـر وړانـدې تاوتريخوالـی د ټـول هېـواد پـه 

کچـه ډېـر شـوی خـو د ننګرهار په تړاو اندېښـنې ډېرې شـوې 

دي. د مـي امنيـت، سـيمه ييـزو ارګانونو، کورنيو چـارو وزارت 

او د خربياالنـو ماتـړ ټولنو فدارسـيون اسـتازو د کب په ۱۷مه 

جـال ابـاد ته د سـفر پر مهـال په دغه واليت کـې د خربياالنو 

سـتونزې واورېـدې او ډاډ يـې ورکـړ چـې له ولسـمرۍ ماڼۍ 

رسه بـه يـې د حـل پـه موخه رشيکـې کړي.

 د حکومت او خربياالنو ګډې کمېټې د څېړنو برخې مسـوول 

ننګرهـار کـې د خربياالنـو  پـه  وايـي،  اللـه مجـددي  حجـت 

پـر وړانـدې امنيتـي ګواښـونه او وروسـتۍ پېښـې چـې څلـور 

 د زابـل د خـاک افغان ولسـوالۍ په خـرين کي کې د ارغنداب 

پـر سـيند يو وسـپنيز پـول جوړ شـو چـې شـاوخوا ۲۰زره کورنيو 

تـه يې ګټه رسـېږي.

د ټولګټـو وزارت د کـب پـه 17مـه پـه خپـره کـړې خربپاڼـه کې 

راغـي، لـه دغـه ۳۵ مـره اوږده وسـپنیز پلـه څخـه بـه شـاوخوا 

۲۰زره کورنـۍ ګټـه اخـي او مرکـز کات تـه يـې د هغـوی د 

سـاعتونو الر دقيقـو تـه رالنـډه کـړې ده.

رسچينـې زياتـه کـړې چـې یاد پـول په درېيـو مياشـتو کې جوړ 

“د ننګرهار خربياالنو پر وړاندې د تاوتریخوايل پېښې سمې نه دي څېړل شوې”

د زابل ارغنداب پر سيند پول جوړ شو

کارتون

طرح توافقنامه صلح یا 
رویاهای یک خوابگرد

محمد هدایت

 

 

 

رهگـذر بـرای ۵۰ سـال آینـده برنامه هایی به منظـور رفاه مردم 

روی دسـت گرفتـه شـود.

آقـای محـب در این نشسـت اضافـه کرد کـه گفتگوهای جاری 

بـا طالبـان می توانـد صلـح موقـت را بـه وجـود آورد امـا بـرای 

ثبـات دایمـی الزم اسـت کـه عوامـل اصلـی جنـگ جسـتجو 

گـردد. مشـاور امنيـت ملـی ثبـات و امنيـت افغانسـتان را بـر 

دانسـت  منطقـه  گـذار  تاثیـر  کشـورهای  امنيتـی  وضعیـت 

و گفـت کـه بـا گسـرش ناامنـی در افغانسـتان امنیـت متـام 

کشـورهای منطقـه ای در تهدیـد جـدی قـرار می گیـرد.

ایـن کنفرانـش به ابتکار وزارت رسحدات و قبایل برای بررسـی 

مسـائل و تامیـن امنیـت و صلـح در سـوی خـط دیورنـد برگزار 

شـده بـود. در ایـن کنفرانـس مطـرح شـد کـه چگونـه می توان 

زندگـی مـردم، مسـاجد، حضیره هـا و و ارزش هـای باشـندگان  

دوطـرف خـط دیورنـد کـه روابـط خونـی و فرهنگی گسـرده و 

عمیـق دارنـد حفـظ گردد.

محـب اضافـه کـرد که خشـونت ها در پی تاش هـای وزارت داخله 

و امنیـت ملـی در کابـل 66 درصد کاهش یافته اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیـس کابـل 

گفتـه اسـت کـه در انفجـاری سـاعت ۲:۴۰ پـس از چاشـت روز 

یک شـنبه 17 حـوت در رسک کابـل- جال آبـاد در ناحیـه نوزدهم 

شـهر کابـل یـک تـن کشـته و چهـار تـن دیگـر زخـم شـده انـد. 

دربـاره هویـت قربانیـان جزئیاتـی در دسـت نیسـت و مسـئولیت 

ایـن حملـه انفجـاری را کسـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

مسـعود اندرابـی وزیـر امـور داخلـه کشـور در ایـن نشسـت خربی 

گفـت: »گزارشـات کـه به دسـت ما رسـیده حاکـی از این اسـت که 

طالبـان در سـال آینـده آمـاده حمـات و جنـگ اسـت. طالبـان 

باشـد،  داشـته  تعیینـات  دیگـر  بـار  یـک  کـه  می کنـد  کوشـش 

اکـاالت داشـته باشـد و جنـگ را دوام بدهـد.«

او افـزود کـه ایـن طرف امـا در نیروهـای امنیتی کشـور اصاحات 

جریـان دارد. اندرابـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه طالبـان از دروازه 

صلـح وارد شـود و از ادامـه کشـتار مـردم جلوگیـری کند.

هیـچ   99 سـال  در  طالبـان  حمـات  کـه  کـرد  عـاوه  اندرابـی 

و  قندهـار  در  طالبـان  نداشـت.  گـروه  ایـن  بـرای  دسـت آوردی 

شـدند. ملکی هـا  کشـتار  موجـب  هلمنـد 

وزیـر داخلـه می گویـد کـه طالبـان تنهـا 600 نفـر در ارغنـداب 

تلفـات داد. اگـر طالبـان بـاز هم به جنـگ ادامه دهد، جـز تلفات 

برخودشـان، تلفـات ملکـی و تخریـب اماکن عمومی کـدام چیزی 

دیگـری نصیـب این گـروه نخواهد شـد.

در  کـه  طالبـان  افـرادی  از  زیـادی  تعـداد  کـه  می افزایـد  وی 

شـدند. گرفتـار  بودنـد  دخیـل  قبلـی  هدفمنـد  ترورهـای 

آقای میاخیل رسپرسـت وزارت دفاع کشـور نیز که دراین نشسـت 

اشـراک داشـت گفت که طالبان در سـال گذشـته جنگ ها را در 

کشـور بـه شـدت دوام داد، در سـال جدیـد هم اگر جنـگ را دوام 

دهـد، نیروهـای امنیتـی در هـر دو حالـت هـم بـرای صلـح و هـم 

بـرای جنـگ آمادگـی کامـل دارنـد.  بـا ایـن وصـف گفته می شـود 

کـه یـک عضـو هیات گفتگـو کننده طالبـان در دوحه اشـراک در 

حکومـت موقـت را رد کـرده و گفتـه اسـت کـه طالبان در تشـکیل 

حکومـت موقت اشـراک نخواهـد کرد.

 غـام محمـد بلـور یـک عضـو ارشـد حـزب عوامی 

نشـنل پاکسـتان می گویـد کـه جنـگ جـاری در 

افغانسـتان در مخالفـت بـا متـام ارزش هـای دینـی و فرهنگـی 

قـرار دارد و از بیـرون متویـل می شـود.

نـر  بـا  حـوت   17 یک شـنبه  روز  ملـی  امنیـت  شـورای  دفـر 

حـزب  معـاون  بلـور  محمـد  خـان  کـه  اسـت  گفتـه  اعامیـه ای 

عوامـی نشـنل پاکسـتان در کفرانـس » امـن و ثبـات« در کابـل 

اشـراک کـرده بـود. در اعامیـه از قول بلـور آمده اسـت که این 

جنـگ توسـط دسـتان حایـت می گردنـد کـه در مقابـل خـاک 

و هیچ گونـه  انـد  مـردم بی پـروا  ایـن  ارزشـی  و حساسـیت های 

بلدیـت ندارنـد.

نیـز کـه  رئیـس جمهـور  امنیـت ملـی  حمداللـه محـب مشـاور 

درایـن کنفرانـس اشـراک کـرده بـود بیـان داشـت کـه فرصـت 

بی سـابقه ای صلـح و امنیـت بـه میـان آمـده کـه بایـد درعـوض 

رسـیدن بـه صلـح موقـت روی صلـح دایمـی فکـر شـود و از ایـن 

 حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی رئیـس جمهور 

می گویـد کـه توافق بـا طالبان تنهـا کفایت منی کند 

و بایـد دولـت افغانسـتان برای رسـیدن بـه صلح و ثبات در کشـور با 

پاکسـتان هـم باید به توافق برسـد.

آقـای محـب روز یکشـنبه 17 حـوت کـه در یـک نشسـت خـربی 

مشـرک سـکتور امنیتـی صحبـت می کـرد گفـت کـه تـاش دولـت 

افغانسـتان ایـن اسـت کـه بـا طالبـان بـه یـک توافـق برسـد ولی در 

عیـن زمـان بـرای رسـیدن به توافقـی با منطقـه نیز تاش هـا جریان 

دارد.  وی عـاوه کـرد کـه دولت افغانسـتان به خصوص با پاکسـتان 

بایـد بـه یـک موافقـه برسـد تـا کشـور بـه یـک ثبـات دایمـی دسـت 

پیـدا کنـد و جنـگ در افغانسـتان قطـع شـود.

طـرح  یـک  خلیـل زاد  آقـای  صلـح  طـرح  کـه  گفـت  محـب  آقـای 

ایـن طـرح در دسـرس  سـاختاری اسـت. محـب عـاوه کـرد کـه 

حکومـت قـرار گرفته و یک تعداد سیاسـیون هم آن طـرح را دریافت 

کـرده انـد.

محـب افـزود: »ایـن طـرح از آدرس حکومـت امریـکا نیسـت و ایـن 

طـرح رصف بـرای رسعـت بخشـیدن بـه رونـد صلـح مطـرح شـده 

اسـت. طـرح خلیـل زاد روی تقسـیم قـدرت متمرکـز اسـت تـا بتواند 

مشـکات امنیتـی را حـل کنـد.«

محـب می افزایـد کـه کـه مسـاله افغانسـتان رصف مشـکل سـاختار 

به قـول وی  زیـادی در کشـور مطـرح اسـت.  بـل مسـایل  نیسـت، 

دولـت افغانسـتان بـا طالبـان روی مسـائل عمـده سیاسـی تفـاوت 

دیـدگاه دارد.  او گفـت کـه روی جمهوریـت بحـث وجـود دارد، در 

مـورد سیاسـت خارجـی و روابـط طالبـان بـا پاکسـتان بحـث وجـود 

دارد، در مـورد حکومـت داری کـه طالبـان باورمنـد به امارت اسـت و 

مـردم و دولـت افغانسـتان بـه جمهوریـت باورمند انـد در این گفتگو 

بحـث وجـود دارد.

مشـاور امنیـت ملـی عـاوه کـرد: »مـا همیشـه آمادگـی بـرای صلـح 

داشـته ایم و کوشـش ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـه یـک صلـح دایمـی 

دسـت پیـدا کنیـم. هیـات گفتگـو کننـده افغانسـتان در دوحـه بـا 

از دوحـه در جـای  اگـر غیـر  طالبـان در حـال صحبت انـد، حـاال 

دیگـری هـم صحبتـی در مورد صلح صـورت بگیرد، ما برای رسـیدن 

بـه صلـح مشـکلی نداریـم.«

شهرسـازی  وزارت  پیـان کار  رشکـت  ده هـا  مناینـد گان 

بدینسـو  از دوسـال  وزارت  ایـن  کـه  دارنـد  ادعـا  اراضـی  و 

را  شـان  پروژه هـای  پـول  افغانـی  میلیـارد  یـک  حـدود  در 

منی پـردازد.

برابـر وزارت شهرسـازی و  ایـن پیـان کاران کـه دیـروز در 

کاری هـا  کنـد  کـه  می گوینـد  بودنـد،  آمـده  گـرد  اراضـی 

شـده اند  سـبب  وزارت  ایـن  در  اداری  فسـاد  موجودیـت  و 

کـه صدهـا پـروژه در والیت هـای گونـه گـون بی رسنوشـت 

مباننـد.

از  »مـا  گفـت:  پیـان کاران  ایـن  از  یکـی  شـمس الحق، 

وزارت  امـا  اسـتیم  مـان  پـول  منتظـر  بدینسـو  دوسـال 

نیسـت.« جواب گـو  مـا  بـرای  حتـا  شهرسـازی 

عبدالعزیـز، پیـان کار دیگـر نیـز افـزود: »ده هـا موضـوع از 

کـم  کاری هـای ایـن وزارت نـر شـد. هیچ کـس دربـارۀ آن 

فکـر نکـرد. اکنـون هـم مـا رسگـردان می گردیـم و از دادن 

پـول مـا هیـچ خـربی نیسـت.«

علت هـای  بـه  دارنـد  ادعـا  پیـان کاران  ایـن  از  شـاری 

نامعلومـی پروژه هایـی را کـه عملـی کرده انـد اکنـون وزارت 

منی گیـرد. تسـلیم  شهرسـازی 

ایـن پیـان کاران هشـدار می دهنـد کـه اگـر بـه مشـکات 

بـه اعراض هـای گسـرده دسـت  شـان رسـیده گی نشـود 

زد. خواهنـد 

»حتـا  داشـت:  بیـان  شهرسـازی  وزارت  پیـان کار  فرهـاد، 

تسـلیم  کسـی  سـاخته ایم  عملـی  کـه  را  پروژه هایـی 

» . منی گیـرد

امـا، حشـمت الله نـارصی، سـخن گوی وزارت شهرسـازی و 

اراضـی می گویـد کـه بـه زودی پـول ایـن رشکت هـا پرداخت 

پرداخـت پول هـای رشکت هـا  »مـا کارهـای  خواهنـد شـد: 

داده  رشکت هـا  ایـن  پـول  بـه زودی  انداخته ایـم.  راه  بـه  را 

خواهنـد شـد و پیشـنهادات بـرای دادن پول هـای آن هـا در 

وزارت مالیـه اسـت.«

پیـش از این نیز شـاری از پیان کاران وزارت شهرسـازی و 

اراضـی به علـت بدهی هـای چنـد سـاله شـان به ایـن وزارت 

دسـت، بـه اعراض های گسـرده دسـت زده اند.

پرداخت هـای  در  تأخیـر  اتحادیـه رشکت هـای سـاختانی 

رشکت هـای سـاختانی را از سـوی حکومـت به ویـژه وزارت 

شهرسـازی ، از علت هایـی می دانـد کـه سـبب ورشکسـت 

گذشـته  سـال های  در  سـاختانی  رشکـت  صدهـا  شـدن 

شده اسـت. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر: 
حکومت به آسیب دیدگان حمله بر 
منزل غوریانی جبران خسارت کند

500 تُن پطرول در آتش سوزی 
گمرک فراه ازبین رفته است

معاون حزب عوامی نشنل پاکستان: 
جنگ جاری در افغانستان از بیرون تمویل می شود

حمداهلل محب: موافقه تنها با طالبان برای رسیدن به صلح کافی نیست، 
باید با پاکستان به توافق برسیم

اعتراض شرکت های پیمان کار 
وزارت شهرسازی 

از پرداخت نشدن پول آنان
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جنـس  دو  از  متشـکل  انسـانی  جامعـه  هـر 

می باشـد؛ ایـن دو جنـس مـرد و زن در هسـتی 

و  اجتامعـی  مناسـبات  در  حتـی  و  طبیعـی 

انـد.  همدیگـر  مکمـل  شـان  فرهنگـی 

تاریـخ  طـول  در  شـده  پذیرفتـه  اصـل  ایـن 

بـر اسـت. بقـأ و تداوم حیـات فزیکی و زیسـتی 

جامعـه بـری متکـی بـر تعامـات انسـانی ایـن 

دو جنـس در جامعـه اسـت. ممکـن نیسـت یکـی 

انـکار کـرد و یـا در  از عنـر کلیـدی جامعـه را 

محدودیت هـای ابـزاری متـام تعریـف منـود. اگـر 

دیـدگاه مردان نسـبت بـه زنان وسـیله¬ی تعریف 

و نهادینـه شـود، آن جامعـه از پویایـی خویش باز 

خواهـد ایسـتاد. 

کـه  هسـتند  مـادران  هـامن  یـا  زنـان  زیـرا 

نسـل نویـن انسـانی را در جامعـه تولیـد و پرورش 

و  ابـزار  حـد  در  یافتـه  تقلیـل  زنـان  می دهـد. 

برآمـده از چنیـن فرهنـگ زن سـتیز و منکـر جنبه 

تربیـه  را  محـدود  و  وابسـته  نسـل  زن،  انسـانی 

خواهـد منـود. نسـل های انسـانی کـه در چنیـن 

جـو فرهنگی رشـد منایند بـه شـکوفایی فرهنگی 

زنـان  بـه  نـگاه  نـوع  لـذا  منی رسـند.  انسـانی  و 

مشـخص  را  انسـانی  اجتـامع  پیکـر  جامعـه  در 

می کنـد؛ اگـر جامعـه مرتقـی و دارای ارزش هـای 

انسـان محـور خواسـته¬ی مـردم باشـد بـه یقیـن 

بخشـی عمـده و اساسـی آن ناشـی می شـود از 

چگونگـی تعاریـف و دیـدگاه جامعـه بـه زنـان آن. 

بنابرایـن تشـکل اجتامعی انسـان ها بـا دو عنر 

گرانقیمـت کـامل می یابـد؛ آن دو، زنـان و مردان 

هـامن جامعـه اسـت. 

زنان و سـابقه حقوق و آزادی ها؛ شـوربختانه، 

وقتـی بـه دقـت سـیر تاریـخ بـر نـگاه شـود این 

شـان  رسنوشـت  زنـان  کـه  هویداسـت،  مطلـب 

محکـوم بـه خواسـته های مـردان بوده انـد. اینکه 

ایـن امـر از چـه علل هـای منشـأ می گیـرد در این 

مقالـه گنجایـش بحـث را نـدارد، اما ایـن واقعیت 

عینـی تاریـخ بـر اسـت کـه در جامعـه مـردان 

تعییـن کننـده خطـوط اصلـی زندگـی بـرای زنان 

در درازنـای تاریـخ بـوده اسـت. 

ایـن مسـأله جریـان داشـته، بلکـه  نـه تنهـا 

تاریـخ  پهنـای  در  جامعـه  در  زنـان  بـه  نـگاه 

زنـان  اسـت.  بـوده  گونـه  ابـزار  اکـرا  انسـان ها 

همـواره در خدمـت مـردان و برای خوشـی و لذت 

مـردان معنا می شـده اسـت. برای زنـان در خیلی 

از متدن هـای عـامل در گذشـته ها ارزش انسـانی 

قربانـی  بایسـت  زنـان  اسـت.  منی شـده  قایـل 

مـردان شـوند و وسیله¬یسـت در خدمـت مـردان 

در سـاختار جامعـه. 

در  رفـت  تذکـر  کـه  موضـوع همچنـان  ایـن 

رایـج  عـامل  غـرب  و  رشق  متدن هـای  و  تاریـخ 

بـوده اسـت. هرگـز از برابـری زنـان بـا مـردان در 

جنبه هـای انسـانی و ارزشـی و حتـی اخاقـی در 

گذشـته های تاریـخ بـر منونه هـای واضـح دیده 

اسـت  پـر  انسـان ها  تاریـخ  رسارس  منی شـود. 

در  زندگـی  الگوهـای  تعییـن  و  مـردان  نقـش  از 

جامعـه از جانـب آنـان، برعکـس زنـان جامعـه در 

چنیـن جایگاه هـای کـه مـردان در جامعه داشـته 

انـد سـهیم نبوده و اجـازه به زنان داده منی شـده 

اسـت کـه نقش هامنند مـردان در سـاختار تاریخ 

و متـدن انسـانی بـازی منایـد. ایـن یـک واقعیت 

تاریخیسـت. 

سـیالیت  ویژگـی  بـا  انسـان ها  زندگـی  امـا 

خویـش وارد قـرون جدیـد و معـارص تاریـخ دنیـا 

می شـود، در ایـن فضای تاریخی دگـر گونی های 

ژگـرف و ژرفـی بـه میـان میآیـد. ایـن تغییـرات، 

بـرون¬داد  رشایـط جدیـدی را خلـق می کنـد و 

ایـن رشایـط نـو، نـگاه کهنـه بـه جنسـیت زن و 

نقـش زنـان را در جامعـه بـری از بُـن می رفـت 

بـرای  را  مـردان  هامننـد  انسـانی  ارزش هـای  و 

زنـان در سـاختار های اجتامعـی بنیـاد می کنـد. 

رشایـط  مدیـون  زن  انسـانی  وجـه  بـه  احـرتام 

جدیـد و عامل هـای گوناگون اسـت کـه در تاریخ 

انسـان ها بوجـود آمـد. لـذا در نـگاه انسـانی بـه 

زن و در رشایـط جدیـد تاریخیسـت کـه مبتنی بر 

عقانیـت بـه زنـان ارزش و حقـوق و آزادی هـای 

می گـردد.  قایـل  انسـانی 

دیـدگاه  از  بـر  حقـوق  و  زنـان  حقـوق 

کنونـی جهـان  در رشایـط  افراطـی؛  گروه هـای 

و در جوامـع ماننـد افغانسـتان تـا هنـوز نظریـات 

غیـر انسـانی و تعصب آلود جنسـی بـه زنان وجود 

دارد. زنـان از دید گروه های تنـدرو و ایدئولوژیک 

انسـانی  ارزش هـای  لحـاظ  بـه  هرگـز  سیاسـی 

محاسـبه  مـرد  همسـان  و  همپایـه  اخاقـی  و 

منی گـردد. در ایـن نـوع نـگاه بـه زن، زنـان مـال 

مـردان و محکـوم بـه متامی اوامـر و نواحی جنس 

مـرد شـمرده می شـود. قیمومیت بـه زن را طوری 

تعبیـر می کنـد کـه بـا متـام معنـی بایسـت زنـان 

در خدمـت مـردان و در حیطـه جواز هـای مردانـه 

درک  کـه  هسـتند  مـردان  باشـد.  داشـته  قـرار 

می کننـد زنـان درس بخوانـد یـا نخوانـد؛ مـردان 

تعییـن می کنـد کـه زنـان در خانـه مبانـد یـا در 

در  کـه  مـردان هسـتند  ایـن  کار منایـد.  بیـرون 

جایـگاه سـلطان مطلقـه نشسـته اند و بـرای زنان 

راه و رسـم زندگی و چگونگی و کارکرد در زندگی 

را مشـخص می کنـد. اساسـا زنـان تابـع مـردان 

در متامی امـور زندگـی فـردی و اجتامعـی قـرار 

داشـته باشـند. زنـان نبایـد درس بخوانـد، زنـان 

حـق ندارنـد تعالیـم غیـر از واجبـات دینـی را یاد 

بگیرنـد. زنـان نبایـد در انظـار عامـه ظاهـر شـوند 

هـر سـال از روز هشـتم مارچ بـه عنـوان روز جهانی 

زن و حامیـت از عدالـت خواهـی و فریـاد آزادی خواهانه 

در  آیـد.  مـی  عمـل  بـه  گرامی داشـت  و  تجلیـل  زنـان 

ایـن روز همـه زنـان بـا یـک صـدا فریـاد مـی زننـد کـه 

حقـوق شـان بـه صـورت کامـل تامیـن نشـده و مـدام در 

معـرض تهدیدهـا، تعرضـات گوناگـون و تضییـع حقـوق 

شـان هسـتند. تجلیـل از روز هشـتم مـارچ نشـاندهنده 

آنسـت کـه زنـان از حـق خوهـی شـان هرگـز نـا امیـد و 

مأیـوس نخواهنـد شـد و بـا جدیـت بیشـرت بـه مبـارزات 

جهـان  رسارس  در  شـان  فرسـای  طاقـت  تاش هـای  و 

تبعیـض و بی عدالتـی  ادامـه خوهنـد داد. محرومیـت، 

در مـورد زنـان در همـه کشـور هـا ادامـه دارد. زنـان از 

امکانـات آموزىش و بهداشـتى کمـرتى برخوردارند، ظلم 

و انـواع بـی عدالتـی هـا بـر زنـان روا داشـته می شـود. 

و  رضبه پذیرتریـن  نیـز  نسـل  و  عـر  ایـن  در  حتـی 

محسـوب  بـری  جوامـع  متـام  در  قـر  بی پناه تریـن 

مـی گردنـد. بحرانهـای اجتامعـی، سیاسـی و باورهـای 

سـنتی بیشـرتین صدمـه و رضبـه را بـه زنان وارد سـاخته 

و مـی سـازند. تجلیل از روز جهانی زن احرتام گذاشـن 

بـه حیثیـت و کرامـت انسـانی زنـان اسـت و باعـث شـده 

اسـت که صیانـت و حفاظت از حقـوق و ارزش های زنان 

از مهمرتیـن موضوعـات حقـوق بری در جهان شـمرده 

شـود. ولـی بـا آنهـم تأثیـر مثبت این نـوع ارج گـذاری به 

حقـوق زنـان و حامیـت از آنهـا نیازمنـد فرهنـگ سـازی 

جـدی در متـام جوامـع بـری اسـت. بـه ایـن مناسـبت 

وباتوجـه بـه رشایـط حاکـم در کشـورما توجـه و یـادآوری 

و  زنـان  حقـوق  بـه  احـرتام  کـه  اسـت  الزم  نکتـه  ایـن 

مشـارکت عادالنـه آنـان در متـام عرصـه هـای اجتامعـی 

از محورهـای  مهـم  موضـوع  ایـن  بایـد  و  بـوده  رضوری 

اصلی در پروسـه ملی صلح شـمرده شـود.. چونکه نقش 

مؤثـر زنـان در فراهـم سـازی و ایجاد ثبـات و صلح پایدار 

در کشـور تعییـن کننـده بـوده و قابـل انـکار نیسـت. بـه 

بیـان دیگـر رعایـت حقـوق زنـان در جامعـه مـا از عنارص 

و پایـه هـای مهـم نظـام  جمهوریت محسـوب مـی گردد. 

چنانچـه کـه ایـن موضـوع در اسـناد بین املللـی حقـوق 

انعـکاس  نیـز  بـری و قوانیـن اساسـی اکـر کشـورها 

یافتـه و مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت. همچنـان آمـوزه 

هـای دینـی همـواره برحفظ حقـوق زنـان و فرصت دادن 

شـدن  شـکوفا  و  اجتامعـی  فعالیت هـای  در  آنهـا  بـه 

اسـت.  داشـته  تاکیـد  جامعـه  در  آنـان  اسـتعدادهای 

آنـان ممنـوع دانسـته  مـورد  را در  نابرابـری  و   تبعیـض 

کرامـت  و  حقـوق  از  حامیـت  اسـت.  کـرده  محکـوم  و 

انسـانی زنـان بـه عنـوان یـک ارزش مطـرح شـده اسـت. 

بـر همیـن اسـاس همـگان بایـد خـود را ملـزم بـه رعایت 

آن دانسـته و بـرای حفـظ و حراسـت از حقـوق زنـان و 

انکشـاف آن تـاش مناینـد. اگرچنـد در سـال های اخیر 

جامعـه جهانـی، دولـت افغانسـتان، گروه هـا و نهاد هـای 

مدنـی داخلـی و بین املللـی تاش های زیـادی به خرج 

داده انـد و هزینه هـای هنگفتـی در ایـن ارتبـاط مرف 

تقنینـی  اسـناد  تدویـن  نظـر  از  خصوصـا  انـد.  کـرده 

مـورد توجـه جـدی حکومـت بـوده اسـت و بـرای حامیت 

بیشـرت از حقـوق آنهـا قوانیـن و مقرره هـای زیـادی تهیـه 

و  تصویـب شـده اسـت. بـا آنهـم روز بـه روز نگرانی هـای 

در ارتبـاط بـا وضعیـت نامناسـب زنان وجـود دارد و یکی 

از دغدغه هـای مهـم بانـوان در ایـن کشـور مـی باشـد. 

کـه  دارنـد  تأکیـد  مـدام  نیـز  املللـی  بیـن  نهادهـای 

وضعیـت زنـان در افغانسـتان مطلـوب نبـوده و از نظـر 

حقوقـی، شـغلی و زندگـی فـردی و اجتامعـی بـا حالـت 

مواجـه هسـتند. در عرصـه  و شـکننده  خیلـی رقت بـار 

منـد  بهـره  کمـرت  مشـارکت  از  اجتامعـی  فعالیت هـای 

از مصوونیـت الزم شـغلی  ادارات  و متاسـفانه در  بـوده 

برخـوردار منـی باشـند. واقعیت هـای عینـی جامعـه نیـز 

حاکـی از ایـن امـر اسـت کـه تعـداد زیـادی از زنـان بـا 

خشـونت هـای گوناگـون و انواع تبعیض مواجه هسـتند. 

جامعـه، حکومـت و شـبکه هـای اجتامعـی حامیـت از 

حقـوق زنـان افغـان تـاش دارند تـا به صـورت هامهنگ  

زمینـه سـهم گیـری و مشـارکت بیشـرت زنـان را در حـوزه 

 هـا و عرصه هـای مختلف اجتامعی، سیاسـی، اقتصادی 

نیمـی  زنـان  چـون  اورنـد.  فراهـم  بیشـرت  فرهنگـی  و 

تواننـد  ومـی  می¬دهنـد  تشـكیل  را  جامعـه  پیكـره  از 

مهمرتیـن نقـش را در عرصـه هـای مختلـف سیاسـی و 

اجتامعـی داشـته باشـند. به هیـچ وجه منی تـوان نقش 

مثبـت و تعییـن کننـده آنـان را درمتـام مـوارد از جملـه 

در مسـئله ایجـاد صلـح؛ انـکار منـود. برخـورداری زنـان 

ازفرصـت هـای برابر، در نظـر گرفن نقش آنها درتوسـعه 

وآبادانـی كشـور موجـب توسـعه انسـانی و پیرفـت در 

جامعـه خواهـد شـد. نادیده گرفـن و محرومیـت آنان از 

امتیـازات حقوقـی و شـهروندی باعـث محرومیـت جامعه 

ازتوامننـدی آنـان خواهـد بـود. بـه همیـن منظـور اسـت 

کـه اسـناد بیـن املللـی حقـوق بـری دولت هـای عضو 

را بـه صـورت جـدی مکلف منـوده به محو و رفـع تبعيض 

نسـبت بـه زنان به هرشـكيل كـه باشـد و همچنین تأکید 

و توصیـه کـرده اسـت کـه همـه کشـورها بایـد سياسـت 

رفـع تبعيـض عليـه زنـان را يب درنـگ وبطـور مقتـي 

دنبـال مناينـد. چنانکـه در قانـون اساسـی افغانسـتان 

نیـز ایـن مسـئله انعـکاس یافتـه و به رصاحت بیان شـده 

دربرابـر  ومـرد  زن  از  اعـم  افغانسـتان  اتبـاع  کـه  اسـت 

قانـون، دارای حقـوق و وجایـب مسـاوی هسـتند. جهت 

تطبیـق قانـون اساسـی مقـرره و اسـرتاتیژی حامیـت از 

تدویـن  و  تهیـه  ادارات  زنـان در  و حقـوق  بـر  حقـوق 

شـده اسـت. عملـی شـدن ایـن اسـرتاتیژی از دیـدگاه 

جنـدر از اهمیـت خاصـی بـر خوردار بـوده و در راسـتای 

کاریابـی و توامننـدی در عرصـه های مختلف مشـارکتی 

مخصوصـا فعالیت هـای اقتصادی زنان الزم اسـت. البته 

بایـد توجـه داشـت کـه تطبیـق ایـن اسـرتاتیژی نیازمند 

هامهنگـی هـای الزم میـان متامـی ارگان هـای مرتبـط 

تسـاوی  در  موجـود  چالش هـای  و  مشـکات  تـا  اسـت 

و  فرصت هـا  ایجـاد  مشـکات،  و  موانـع  رفـع  و  جنـدر 

ظرفیت های متناسـب نسـبت بـه زنـان در ادارات دولتی 

و غیـر دولتـی مـورد توجـه قـرار گیـرد. مشـارکت زنان در 

در  خصوصـا  سیاسـی  و  اجتامعـی  تصمیم گیری هـای 

گفتگوهـا و مذاکـرات صلـح رسنوشـت سـاز ارزیابـی می 

گـردد. بـه همیـن جهـت در رشایـط کنونـی موجودیـت 

و تصمیـم گیری هـا  زنـان در سـاختار دولـت  و حضـور 

در سـطح مرکـز، والیـات و محـات پـر رنـگ تـر شـده 

اسـت. بـه گونـه ای کـه مـی تواننـد در رفـع مشـکات 

اجتامعـی کامـا نقـش مثبـت داشـته و مؤثر باشـند. بر 

اسـاس آمارهای رسـمی؛ بیش از بیسـت و پنج درصد از 

کارمنـدان خدمـات ملکـی و بخش هـای امنیتـی، بانوان 

مـی باشـند و همچنیـن در عرصـه های رهـری، معارف، 

آمـوزش، تحصیات، تجارت و رسـانه های همگانی نقش 

مهـم داشـته و به صـورت جـدی فعالیت مـی منایند. که 

انتظـار مـی رود کـه ایـن مشـارکت بـا تاش هـا و توجـه 

جـدی حکومـت و بـه همـت بانـوان توامننـد، روز بـه روز 

اجتامعـی،  بحرانهـای  کـه  اسـت  امیـد  یابـد.  افزایـش 

سیاسـی و باورهـای سـنتی دیگـر نتواننـد بـر پیکـر آنان 

صدمـه وارد مناینـد و آرامـش و آسـایش آنهـا را بیشـرت از 

ایـن سـلب مناینـد. 

فرهنـگ سـازی احرتام به حقـوق و کرامت انسـانی 

همگانـی  تاش هـای  نیازمنـد  بـری  جوامـع  در  زنـان 

و  حیثیـت  حفـظ  اسـت.  عمومـی  و  پیگیـر  مبـارزات  و 

تردیـد  بـدون  مـردان،  کنـار  در  زنـان  انسـانی  کرامـت 

الزم  و  دارد  همـراه  بـه  جامعـه  در  را  انسـانی  توسـعه 

اسـت بـه ایـن موضـوع توجـه جـدی و همگانـی صـورت 

گیـرد. ترویـج روحیـه تبعیض آمیـز علیـه زنـان بـه هیـچ 

وجـه بـه نفـع جامعـه و مصلحـت جمعـی نیسـت. بلکـه  

فرصـت  از  مسـاوی  امتیـازات  از  زنـان  شـدن  بهره منـد 

هـای برابـر اقتصـادی، اجتامعـی، سیاسـی و فرهنگـی 

الزم و رضوری اسـت. ایجـاد جامعـه ی مدنـی و عـاری 

از تبعیـض، خشـونت و مبتنـی بـر قانومننـدی و عدالـت 

اجتامعـی؛ نیازمنـد رعایت حقوق زنان در جامعه اسـت. 

در حـال حـارض چنیـن احسـاس مـی شـود کـه فضـای 

جامعـه آماده ی پذیـرش حقوق برابر شـهروندان گردیده 

و قانونگـذار کشـور منزلـت برابـر، بـرای زنـان و مـردان را 

در قانـون اساسـی افغانسـتان گنجانـده انـد. بنابرایـن، 

بـا در نظـر داشـت مبانـی قانونـی، رشعـی و دینـی کـه 

نسـبت بـه حقـوق زنـان وجـود دارد بایـد از زاویـه هـای 

گوناگـون مـورد توجـه قـرار گیـرد ماننـد توجـه بـه حفـظ 

و حامیـت از کرامـت انسـاين زنـان، حامیـت از حقـوق و 

تکالیـف قانونـی آنهـا، حامیـت از حضـور آنـان در تعیین 

رسنوشـت، حامیت در اسـتفاده از ثروت ملی، حامیت از 

حـق تعلیـم و تحصیـل آنـان، حامیـت از بهره  مند شـدن 

زنـان از فرصت هـا و تقرری هـا و امثـال آنهـا، مصادیـق 

ارزشـمند و مهـم اسـت کـه بایـد بـه صـورت جـدی مـورد 

توجـه قـرار گیـرد. همچنـان حضـور زنـان در گفتگوهای 

صلـح بایـد بـا دیـد مثبـت ارزیابـی گردیـده و از حیاتـی 

سیاسـی  و  دینـی  فرهنگـی،  اجتامعـی،  مسـئله  تریـن 

در ایـن مقطـع بـه شـامر رود. بـه عبـارت دیگـر صلـح در 

افغانسـتان بـه عنـوان یک پروسـه ملی بـوده و مربوط به 

قـر مـردان، زنـان و یـا قـوم خاصـی نیسـت بـه همیـن 

دلیـل هیـچ نهـاد و گروهـی منـی توانـد آن را در انحصار 

خویـش بگیـرد. از طـرف دیگـر دسـت یابـی بـه صلـح 

واقعـی در صـورت ممکـن اسـت کـه مبتنـی بـر حفـظ 

گیـرد.  آنـان صـورت  عادالنـه  مشـارکت  و  رنـان  حقـوق 

بـدون شـک در نظـر گرفن حقـوق بـری و آزادی های 

عمومـی زنـان و مـردان در افغانسـتان تضمیـن کننـده 

صلـح واقعـی خواهـد بـود. فعالیت هـا و دسـت آوردهای 

ارزشـمند کـه در مـورد حفـظ حقـوق و آزادی هـای زنـان 

صـورت گرفتـه اسـت نبایـد نادیـده گرفتـه شـود. امیـد 

اسـت کـه تجلیـل از هشـتم مـارچ امسـال نیـز انتقـال 

دهنـده ایـن پیـام واضـح و مثبـت بـرای همـگان باشـد.

و زنـان حـق ندارنـد بـدون اذن شوهرشـان و یـا 

ولـی شـان از خانـه بیـرون بـرود. از سـوی دیگـر 

بـرای مـردان ننـگ می داننـد که زنان شـان مثلن 

درس خوانـده باشـد/ یـا در بیـرون از خانـه کار 

رسـمی در جامعه انجـام دهد. گـروه طالبان یکی 

از واضـح تریـن منونه هـای اسـت کـه بـه زنـان و 

حقـوق زنـان از چنیـن دیدگاهـی برخوردار اسـت 

و طـرز دیـد شـان را در پالیسـی های عملـی در 

پنـچ سـال دوران حاکمیـت شـان در افغانسـتان 

واضحـا تعمیـل منودنـد. 

زنـان؛  حقـوق  و  سـاالر  مـردم  نظام هـای 

بـر خـاف گروه هـای تنـدرو، نظام هـای سیاسـی 

مـردم سـاالر در چارچوب هـای جمهوریـت حقوق 

انسـانی زنـان را همسـان بـا مـردان بـه رسـمیت 

می شناسـد و بـه متامی آزادی هـای انسـان محور 

و اسـام پسـند در قالـب قوانین موضوعـه جامعه 

بـه  دیـدگاه  ایـن  در  زنـان  اسـت.  قایـل  احـرتام 

انسـانی  کرامـت  و  ارزش  دارای  انسـان  عنـوان 

اسـت. زنـان در کنـار مـردان مکمـل همدیگـر و 

عنـر اساسـی هامننـد مـردان در شـکل دهـی 

درنظـر  بـا  مـی رود.  شـامر  بـه  انسـانی  جامعـه 

داشـت تفـاوت فیزیکـی و روانـی کـه بـه صـورت 

ایـن  زنـان وجـود دارد،  و  طبیعـی میـان مـردان 

از هـامن  زنـان در جامعـه  کـه  آشکاریسـت  امـر 

جایگاهـی انسـانی برخوردار اسـت که مـردان آن 

را دارنـد. لـذا نظـام سیاسـی جمهوریـت بـا اصل 

مـردم سـاالری کـه دارد بـه حقـوق و آزادی هـای 

زنـان در جامعـه بـر بنیـاد اصـل انسـانی آن نـگاه 

می کنـد. 

نظـام  در  زنـان؛  تأییـد حقـوق  و  جمهوریـت 

ارزش  قابـل  زنـان  متامی حقـوق  جمهوریـت 

مـردم  و  انتخابـات  میکانیـزم  اسـت.  احـرتام  و 

سـاالری در زیـر بنـای ایـن نظام سیاسـی نشـان 

دهنـده ایـن اسـت که زنـان و مـردان در جامعه از 

لحاظ انسـانی جایگاه یکسـان دارد. این خصلت 

کـه  می کنـد  فراهـم  را  فرصـت  ایـن  جمهوریـت 

زنـان در جامعـه افغانسـتان بـه آزادی هـا و حقوق 

انسـانی و واجـد رشایط خود شـان برسـند؛ بدون 

اینـک ه تبعیضـات نـاروا و غیر انسـانی نسـبت به 

جنـس زن وجـود داشـته باشـد. 

حـق تعلیـم و تربیـه زنـان در سـایه نظـام 

جمهوریـت؛ زنان حـق دارند آزادانـه و در فضای 

حـق  ایـن  از  و  بخواننـد  درس  سـامل  و  انسـانی 

روحیـه  مطابـق  گـردد.  مسـتفید  شـان  طبیعـی 

نظـام سیاسـی جمهوریـت و در حیطه¬ی قوانین 

افغانسـتان، دخـرتان حـق دارنـد به مکتـب بروند 

و از حـق تعلیـم و تربیه در جامعه محروم نشـوند. 

افغانسـتانی  متامی دخـرتان  روی  بـه  مکاتـب 

مسـؤلیت  راسـتا  درایـن  دولـت  و  اسـت  بـاز 

بـرای  را  مشـابه  یـا  و  مسـاوی  امکانـات  تـا  دارد 

افغانسـتان  رسارس  در  زنـان  و  متامی دخـرتان 

فراهـم سـازد. ایـن اساسـی تریـن حق یـک زن و 

اسـت.  افغانسـتانی  دخـرت 

حق کار زنان در موجودیت نظام جمهوریت؛ 

قایـل  کار  حـق  زنـان  بـرای  جمهوریـت  نظـام 

کار  خویـش  جامعـه  در  می تواننـد  زنـان  اسـت، 

کننـد و دولـت از ایـن حـق زنـان در افغانسـتان 

همـواره حامیـت منـوده و وظیفه¬ی اصلی شـان 

بخصـوص  افراطـی  گروه هـای  امـا  می باشـد. 

زن  کارمنـد  چندیـن  اواخـر  ایـن  در  طالبـان 

مختلـف  نقـاط  در  را  زن  خرنـگار  چندیـن  و 

کشـور بـی مهابـا کشـتند و باربـار ایـن موضـوع 

بـه  زنـان  برابـر  در  شـان  خشـین  عملکـرد  بـا  را 

در  جمهوریـت  نظـام  انـد.  گذاشـته  منایـش 

را  کار کـردن  اجتامعـی حـق  متامی بخش هـای 

بـرای زنان قایل هسـتند. این یـک واقعیت عینی 

اسـت کـه اکنـون نیـز در افغانسـتان وجـود دارد. 

همچنـان حـق انتخـاب شـدن و انتخـاب منـودن 

واضـح  امـر  نظـام جمهوریـت،  زنـان در روشـنی 

اسـت و ایـن حق بـرای زنـان افغانسـتان در عمل 

متثیـل شـده اسـت.آزادی های سیاسـی و رشکت 

در  زنـان،  سیاسـی  و  اجتامعـی  تشـکل های  در 

اصـل  یـک  جمهوریـت  نظـام  تحـت  افغانسـتان 

مـردم  نظـام  و  جمهوریـت  اسـت.  ناپذیـر  انـکار 

سـاالر زنـان را بـه عنـوان انسـان های همسـنگ 

بـا مـردان می شناسـد و بـه آن بـاور دارد. درایـن 

فرصـت، هشـتم مـارچ روز جهانـی زن را بـه متـام 

می گویـم.  تریـک  افغانسـتان  زنـان 

  مهدی بابک

   عبدالحمید عارفی

هشتم مارچ؛ 
تأکید بر صیانت ازحقوق زنان  در ایجاد صلح پایدار

جمهوریت و  احترام به حقوق زنان
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 بازی با اعداد              3232
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3127    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3402
شاه سفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3431

جواب هدف         2880

  

 
ل

ات

م
ی

هنرو

ثور
امروز صبح ممکن اســت احساس خستگی کنید و نتوانید که کارهای تان را به 
طور کامل انجام دهید. همکاران تان شما را به این دلیل سرزنش خواهند کرد، 

و تنش ها زیاد خواهد شد.

جوزا
به نظر می رســد که به دلیل برخی از مشکالت احساسی ناراحت هستید. این 
ناراحتی بر روی روابط با دوســتان تان اثر خواهد گذاشــت پس به دیدن آن ها 

نروید.

سرطان
به نظر می رســد که خوشحال نیســتید و از همه چیز و همه کس عصبانی 
هســتید. ظاهرا خیلی زود عصبی می شــوید زیرا که شــریک عاطفی تان 
زمان های زیادی را در مکان های اشــتباهی ســپری می کند و مشکالتی 
از ایــن قبیل. ســعی کنید که آرامش خود را حفــظ کنید و از زیاده روی 

کنید! اجتناب 
اسد

امروز صبح، رئیس تان به شما خبری میدهد که برنامه های تان را به طور کامل 
بهم می ریزد. این شــرایط گیج کننده به زودی برطرف خواهد شد. دلیلی برای 

نگرانی وجود ندارد. 

سنبله
احتماال با شریک عاطفی تان به دلیل مخالفتش با تغییراتی که شما می خواهید 
اجرا کنید بحثی داشــته باشید. از تنش اجتناب کنید. بهتر است که به نیازهای 

افراد نزدیک به خودتان بیشتر توجه کنید.

حمل
احســاس می کنید که از همه چیز ناراضی هســتید و دوست دارید که از همه 
انتقــاد کنید. این کار ها را متوقف کنید، وگرنه دیگران بد برداشــت می کنند. 

ممکن است همچنین با مشکالتی در زندگی عاطفی تان مواجه شوید.

میزان
احتماال با مشکالتی در بخش های احساسی و مالی روبه رو شوید. باید آرام 
باشــید و صبر کنید. دوستان و بســتگان به شما توصیه هایی می کنند که 

بسیار مفید است.

عقرب
امروز صبح عصبی هســتید، زیرا که مالقات های مهمی که داشتید به تعویق 
افتاده اســت. آرامش خود را حفظ کنید تا شــرایط را از اینی که هست بدتر 
نکنید. بهتر اســت که به آرامی با شریک عاطفی تان صحبت کنید که منجر 

به دعوا نشود.

قوس
امروز صبح عمیقا نامید هســتید زیرا که یکی از دوستان تان پشت سر شما 
بدگویی کرده است. ســعی کنید که بر روی کارهای مهمی که دارید تمرکز 

کنید تا آن ها را به اتمام برسانید.

جدی
یک مشارکت کاری ممکن است ناعادالنه باشد. و باعث ناراحتی شما شود و 
تصمیم بگیرید که به دیگران اعتماد نکنید. باید احتیاط کنید در هر کاری 

که انجام می دهید. زمان خوبی برای حرید و فروش نمی باشد.

دلو
امروز صبح در ارتباط با بیماری یکی از بستگان تان متوجه خواهید شد که بسیار 
ناراحت می شوید. ممکن است نتوانید که به خوبی تمرکز کنید، بنابراین باید از 
گرفتن تصمیمات مهم اجتناب کنید. سعی کنید که از بحث کردن با یک خانم 

بزرگ تر اجتناب کنید.

2881

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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  واکرکاپالن

حوت
احتماال بخواهید که پروژه کاری و مالقات با افراد مهم را به زمان دیگری موکول 
کنید. امروز صبح یکی از بستگان جوان ممکن است از شما درخواست کند که 

پولی را به او قرض دهید.

 شطرنج                     3403

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

سـوییچی تاکای مسـئول شـورای شـهر گفت که رفتار مردِم ناکاتون بتسـو 

شـبیه آن چـه در کتـاب آمده نیسـت: »مردِم شـهر اول بهـار داوطلبانه جمع 

می شـوند و در عملیـات پاکسـازی زباله هـای جـاده ای رشکـت می کننـد. 

مـا سـخت تـالش می کنیم تـا از جنگل سـوزی پیشـگیری کنیم، چـون ۹۰ 

درصـد شـهر را جنـگل کوهسـتانی پوشـانده اسـت. این جـا اصـال شـهری 

نیسـت کـه مـردم هر روز سـیگار پـرت کننـد. ما می خواهیـم بدانیـم چرا از 

اسـم یـک شـهر واقعـی باید چنین اسـتفاده ای شـود«.

البتـه موراکامـی بالفاصلـه طی بیانیـه ای که از مجلٔه بونگی شـونجو منترش 

شـد، عذرخواهـی کرد: »من عاشـق رسزمیـن هوکایدو هسـتم و چندین بار 

بـه آن جـا سـفر کـرده ام … و ایـن ]رمـان کوتـاه[ را بـا تعلـق خاطـر عمیقـی 

کـه بـه هوکایدو داشـتم نوشـتم. واقعا مایٔه تاسـف اسـت که اهالـِی آن جا را 

ناراحت کرده اسـت«.

موراکامـی توضیـح داد کـه اسـِم ناکاتون بتسـو را بـه ایـن خاطـر اسـتفاده 

کرده »که از قدیم تلفظش را دوسـت داشـته«، اما قول داد که برای نسـخٔه 

چاپـِی کتـاب، اسـم شـهر را عـوض کنـد، »تـا بیشـر از ایـن بـرای خـودم 

دردرس درسـت نکنـم«. و وقتـی داسـتان »ماشـینم را بـران« در مجموعـٔه 

»زنـان بـدون مـردان« منتـرش شـد، موراکامـی اسـِم شـهر را بـه یـک اسـِم 

سـاختگی تغییـر داد  ـــ  جونیتاکیچـو، هـان اسـمی کـه در رمـان »تعقیب 

گوسـفند وحشـی« اسـتفاده شـد. مرد و قولش! درس اخالقی ماجرا؟ همٔه 

شـخصیت های معـروف می تواننـد از عذرخواهـی موراکامـی درس بگیرند: صادق 

و متواضـع باشـید، و بـه وعـدٔه خـود بـرای بهرشـدن عمـل کنید!

هاروکـی موراکامـی  بـرای دهه هـا یـک شـخصیت ادبـی محبـوب بـوده 

اسـت، و بی دلیل هم نیسـت: برنامه ی رادویی دارد، از استعارات جادویی 

در نوشـن بهـره می بـرد، آرشـیِو شـخصی اش را بـه عموم تقدیـم می کند، 

از رمان نویسـاِن جـوان حایـت می کنـد و اندرزهـای خوبـی می دهد، هم 

بـرای نوشـن و هـم برای زندگی. اما سـال ۲۰۱۴ اخباری منترش شـد که 

محبوبیـت او را زیـر سـوال بـرد. درواقـع او متام یک شـهِر ۱۹۰۰نفـره را با 

خود دشـمن کرد و تلویحا گفت که سـکنٔه شـهر کوهسـتانِی ناکاتون بتسو 

)در هوکایدو(، آشـغال پخش کن هسـتند.

در  و  اسـت  مـرد  داسـتان  راوِی  بـران«،  را  »ماشـینم  کوتـاِه  داسـتان  در 

یکـی از سـکانس ها، شـوفِر او کـه دخـری ۲۴سـاله بـه اسـم میسـاکی  ــ  

و اهـِل ناکاتون بتسـو اسـت  ـــ  سـیگاری روشـن را از پنجـرٔه راننـده بیـرون 

می انـدازد؛ مـرد کـه ایـن صحنـه را می بینـد، بـا خـودش فکـر می کنـد 

»شـاید همـٔه اهالـی ناکاتون بتسـو معمـوال ایـن کار را می کننـد«. عجـب 

گافی! درواقع راوِی داسـتان بازیگری سـالخورده اسـت که چیز زیادی از 

پیشـینٔه میسـاکی منی دانـد؛ این جا تفـاوت بین زندگی این دوشـخصیت 

برجسـته می شـود، یعنـی موراکامـی دقیقا با بیـاِن راوی موافق نیسـت. با 

این حـال، همیـن یک جمله، شـهر گمناِم ناکاتون بتسـو را چنان برآشـفت 

کـه شـورای شـهر ناکاتون بتسـو از مجلـٔه بونگی شـونجو کـه داسـتان را 

منتـرش کـرد، خواسـت توضیـح دهد.

روزی که موراکامی یک شهر را با خود دشمن کرد…
محمد طاهر زهیر رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ امروز با شـاه 

زمـان میونـدی رییـس ادارۀ حفاظـت محیـط زیسـت در یـک دیـدار 

رسـمی در تطبیـق برنامـۀ ملی نهال شـانی وعده همـکاری داد.

بـه گـزارش آژانس باخـر، دراین دیدار شـاه زمان میونـدی در رابطه 

بـه برنامـۀ ملـی نهال شـانی به رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ 

معلومـات داد و گفـت کـه ادارۀ حفاظـت محیـط زیسـت بـر اسـاس 

حکـم رییـس جمهـوری اسـالمی افغانسـتان در هاهنگـی با سـایر 

نهادهـای ذیربـط تصمیـم دارد که بیسـت و پنج میلیون نهـال را در 

رسارس کشـور در سـال جـاری غـرس کند.

میونـدی از رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ خواسـت کـه در 

بخش هـای آگاهی دهـی، بسـیج و همکاری جوانـان و هرنمندان در 

ایـن برنامـۀ ملـی همـکاری کنند.

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ در این دیـدار از همکاری همه 

جانبـۀ وزارت اطالعـات و فرهنـگ بـا ادارۀ حفاظـت محیـط زیسـت، 

داد. اطمینان 

قابـل یـادآوری اسـت کـه بر اسـاس حکم رییـس جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان، 20 حوت، روز ملی نهال شـانی نام گذاری شـده است.

ادبیات
خبر

رویداد

سریال

محمدطاهر زهیر: 
وزارت اطالعات و فرهنگ در 

تحقق برنامه ملی نهال شانی 
همکاری همه جانبه می کند 

مراسـم  در  پیالرپالومـرو  سـاخته  »دخـران«  فلـم  مـا:  افغانسـتان 

اهـدای جوایـز گویـا 2021 به عنوان بهریـن فلم اسـپانیایی زبان 

برنـده جایـزه گویا شـد. 

 فلـم »دخـران« سـاخته پیـالر پالومـرو دربـاره مسـایل نسـلی از 

دخـران اسـپانیایی کـه امروز باید چهل و چند سـاله باشـند جوایز 

سـی و پنجمیـن دوره جوایـز گویـا را از آن خـود کـرد.

در مراسـمی کـه شـب پیـش بـه میزبانـی آنتونیـو بانـدراس برگـزار 

شـد ایـن فلـم موفق شـد تـا جایـزه بهرین فلـم، بهریـن کارگردان 

جدیـد، فلمنامـه اوریجینـال و فلمـرداری را از آن خـود کنـد.

بـه گـزارش ورایتـی، جایـزه بهریـن کارگردانـی بـه سـالوادور کالوو 

بـرای درام سـه قسـمتی »آدو« رسـید. ایـن فلـم کـه داسـتانش در 

آفریقـا می گـذرد سـال پیـش پرفروش تریـن فلم اسـپانیا بـود و ۷.۶ 

میلیـون دالر در گیشـه فـروش کـرد.

ماریـو کاسـاس نیـز بـه عنـوان بهریـن بازیگـر مـرد بـرای بـازی در 

فلـم »شـا منی کشـید« انتخـاب شـد و پاتریشـیا لوپـز آرنائـز بـرای 

بـازی در »آن گـم شـده« جایـزه بهریـن بازیگـر زن را بـرد. او در 

نقـش مـادری بـازی کرد کـه در جسـتجوی دخـر نوجوانش اسـت 

کـه گم شـده اسـت.

مراسـم اهـدای جوایـز گویا در مراسـمی مجازی بـدون حضور هیچ 

مهانـی برگـزار و بـه صـورت مسـتقیم از تلویزیـون و سـایت هـم 

شـد. پخش 

تـا  آملـادوار  پـدور  از  اسـپانیا  سـینای  از  مشـهوری  چهره هـای 

پنـه لوپـه کـروز و آلخانـدرو آمنه بـار از ایـن مراسـم حایـت کردنـد 

و یـادآوری کردنـد کـه سـینا بایـد از مـردم حایـت کنـد. رابـرت 

دنیـرو، آل پاچینـو، داسـتین هافمـن، هلـن میـرن، شـارلیز تـرون، 

ایزابـل هوپـر، مونیـکا بلوچـی، سـلا هایـک، سیلوسـر اسـتالونه، 

بنسـیو دل تـورو، امـا تامپسـون، ریـکاردو داریـن و لـورا درن نیـز 

ایـن شـکل  بـه  مراسـم  برگـزاری  از  کـه  بودنـد  دیگـر چهره هایـی 

پشـتیبانی خـود را اعـالم کردنـد.

جایـزه  تاکنـون  کـه  زنـی  نخسـتین  عنـوان  بـه  کاخیـاس  دانیـال 

بـرای  را  جایـزه  ایـن  می کنـد،  دریافـت  را  گویـا  فلم بـرداری 

گرفـت. »دخـران«  فلم بـرداری 

بازیگـران  از  مولینـا  آنجـال  بـه  نیـز  افتخـاری ۲۰۲۱  جایـزه گویـا 

آخریـن فلـم لوییـس بونوئـل یعنـی »میـل مبهـم هـوس« اهدا شـد.

»سـال کشـف« سـاخته لوییـس لوپـز کاراسـکو بـه عنـوان بهریـن 

مسـتند سـال انتخـاب شـد و جایـزه بهریـن مسـتند کوتـاه نیـز به 

مابـل لوزانـو بـرای »بیوگرافـی جسـد یـک زن« رسـید.

ناتالـی پـوزا بـرای »عروسـی رزا« به عنـوان بهرین بازیگـر زن نقش 

مکمـل انتخـاب شـد و آلرتـو سـان خـوان بـرای »سـانتی مانتـال« 

جایـزه بهریـن بازیگـر مـرد نقـش مکمـل را بـه خانـه برد.

جایـزه بهریـن فلم نامه اقتباسـی نیز بـه دیوید پرز سـانودو و مارینا 

پـرز پولیـدو بـرای »آن« رسـید. »پدر« سـاخته فلورین زلـر از بریتانیا 

هـم جایـزه بهریـن فلم اروپایـی سـال را از آن خود کرد.

در طـول مراسـم نامزدهـا از منـزل خـود و توسـط ویدیو زوم شـاهد 

اجـرای مراسـم بودند.

اسکار اسپانیا به »دختران« رسید

منبع: لیت هاب

مترجم: فاضله درویش

 

وارد آن می کننـد

گذشـت  از  بعـد  و  می خواننـد  یک بـار  فقـط  را  کتـاب  هـر  بعضی هـا 

مدت هـا تقریبـاً بی هیـچ کم وکاسـتی همـۀ آن را بـه یـاد می آورنـد. امـا 

بیشـر مـا این طـور نیسـتیم و ایـن موضـوع خیلـی ناراحتـان می کنـد 

و مـدام خودمـان را بابـت روش مطالعه مـان مالمـت می کنیـم یا حافظۀ 

ضعیفـان را مقـر می دانیـم. زمانـی کـه کتابـی را خریدیـم، اسـم 

را  و خیلـی جزئیـات دیگـر  بـوده  اینکـه چـاپ چنـدم  کتاب فروشـی، 

خیلـی راحـت به خاطـر می آوریـم امـا آنچه برایـان مهم تر اسـت، یعنی 

محتـوای کتـاب را نـه. آیـا در عـر اینرنـت این همـه وسـواس و عذاب 

روحـی بـرای بـه خاطـر سـپردن اطالعـات رضوری اسـت؟

چراکتابهاییکهدوستشاندارمرادوبارهودوبارهمیخوانم؟

خـوِد  دوبـاره می  خوانیـم،  را  خوانده ایـم  قبـالً  کـه  کتاب هایـی  وقتـی 

می کنیـم مالقـات  دیگـر  بـار  را  گذشـته مان 

وقتـی آدم هـای کتابخـوان می بیننـد کـس دیگـری می خواهـد یکـی از 

کتاب هایـی کـه تأثیـر زیـادی روی آن ها گذاشـته را رشوع کنـد، معموالً 

بـا حالتـی حـرت زده بـه او می گوینـد: »خوش به حالـت کـه بـرای بـار 

اول آن را می خوانـی«. با این حـال، چنیـن نیسـت کـه اگـر دوبـاره رساغ 

کتاب هـای محبومبـان برویم، از خواندنشـان لذتی نریـم. ناتالی جرن، 

نویسـنده ای کـه عـادت دارد کتاب هـای مـورد عالقـه اش را دوبـاره و 

دوبـاره بخوانـد، می گویـد وقتـی رساغ کتاب های قدیمی مـان می رویم، 

دیگـر اتفاقـات برایـان مهـم نیسـت، چرا کـه دنبـال چیزهـای دیگری 

می گردیـم.

غرقشدندرکتابهاچهبررسمغزتانمیآورد؟

او شـا هـم  بـا  آناکارنینـا خـودش را پرتـاب می کنـد جلـوی قطـار، و همـراه 

می کنیـد را  همیـن کار 

هرکـس می خواهـد مـا را بـه کتاب خوانـدن ترغیـب کنـد، معمـوالً چنـد حـرف 

کلیشـه ای بـرای گفـن دارد: کتـاب دیدت را وسـیع می کند یا تجربـۀ دیگران را 

در اختیـارت می گـذارد. امـا واقعیت این اسـت که ایـن حرف ها فایـده ای ندارد، 

مگـر آنکـه یک بـار، هنـگام خوانـدن یـک کتـاب، آن صاعقـه بـه عمـق جانتـان 

بنشـیند. صاعقـه ای کـه باعـث می شـود بـا شـخصیت کتابـی کـه می خوانیـد، 

گریـه کنیـد، بخندیـد یـا خشـمگین شـوید. مطالعـات عصب شـناختی جدیـد 

یافته هـای شـگفت آوری را دربـارۀ حـاالت مغـزی مـا هنـگام خوانـدِن عمیِق یک 

کتـاب کشـف کرده انـد.

چرافکرمیکنیمدوبارهانجامدادنکارهاکسلکنندهاست؟

ممکـن اسـت لذت هـای غیرمنتظـره ای در دیـدن دوبـارۀ فیلم هـا یـا خوانـدن 

دوبـارۀ کتاب هـا نهفتـه باشـد

یکـی از تفاوت هـای آشـکار بچه ها با بزرگسـاالن در نحوۀ فیلم دیدنشـان اسـت. 

بچه هـا یـک انیمیشـن را صـد بـار هـم کـه دیـده باشـند، بـاز می خواهنـد آن را 

ببیننـد. بـا اینکـه صحنـه بـه صحنـه اش را حفـظ شـده اند، همچنـان بـا لـذت 

متاشـایش می کننـد. 

امـا انـگار یکـی از اصـول دنیـای بزرگسـالی ایـن اسـت کـه هـر فیلمـی را فقـط 

یک بـار بایـد دیـد، یـا هـر کتابـی را فقط یکبـار باید خوانـد. این تفاوت ناشـی از 

چیسـت؟ آیـا بچه هـا هنوز درکـی از کسـالت ندارند، یا مـا فرامـوش  کرده ایم که 

چطـور بایـد از تجربه هـای تکـراری لـذت بریم؟

چـرا نبایـد هـر کتـاب را دو بـار خوانـد؟ در موسـیقی مـا هـر قطعـه را 

بارهـا و بارهـا گـوش می دهیـم. نوازنـدگان نیز بـه خوبـی می دانند که 

نواخـن اسـتادانه یک قطعه تنهـا پس از بازخوانی چندبـارۀ آن ممکن 

می شـود. پـس چـرا نبایـد بـا کتاب هـا همیـن گونـه رفتـار کـرد؟ وقتی 

نویسـنده ای چنـد سـال از عمـرش را به پای نوشـن کتابی دوران سـاز 

می گذرانـد، چـرا مـا چنـد روز بیشـر را بـرای دوبـاره خوانـدِن آن هـا 

رصف نکنیـم؟

رولفدوبلی:کمرتبخوانیدولیدوبارهبخوانید

برخـی از کتاب هـا در قفسـه هسـتند کـه منی توانم با اطمینـان بگویم 

کـه آیـا تا به حـال آن هـا را خوانـده ام یا نه

می رویـم  کـه  کتاب هایـان  و  کتابخانـه  وقـت  رس  مدتـی  از  پـس 

اکرثشـان دیگـر بـا هـم تفـاوت زیـادی منی کننـد، چـون تقریبـاً چیـز 

زیـادی از آن هـا یادمـان منی آیـد؛ محتـوای هر کتـاب رصفـاً به صورتی 

مبهـم و آشـفته از ذهـن مـا عبـور می کنـد. در چنیـن مواقعـی ابتـدا 

پریشـان می شـویم کـه مشـکل از حافظـۀ ضعیـف خودمـان اسـت یـا 

شـاید کتاب هـا تأثیـر اندکـی بـر مـا داشـته اند. امـا وقتـی می فهمیـم 

بسـیاری از دوسـتامنان هـم همیـن تجربـه را دارنـد کمـی احسـاس 

آسـودگی می کنیـم. اگـر محتـوای کتاب هـا تا بدیـن حد کم بـه خاطر 

می مانند، اساسـاً اهمیت مطالعه در چیسـت؟ رولف دوبلی، نویسـندۀ 

کتـاب »هـرن شـفاف اندیشـیدن«، پیشـنهادهایی دارد.

چرابیشرتکتابهاییراکهمیخوانیمفراموشمیکنیم؟

مـردم اغلـب بیـش از آنچـه بتواننـد در مغـز خود نگـه دارنـد، اطالعات 

آیا می ارزد کتابی که قبالً خوانده ایم را دوباره بخوانیم؟
کتاب

منبع: ترجمان

اسپیلبرگ به سراغ »طلسم« رفت
کارگـردان نجـات رسبـازان رایـان بـه همـراه کارگردانـان رسیـال  

بـه  را  کینـگ  اسـتیفن  از  ترسـناک  رمانـی  عجیـب  چیزهـای 

صـورت یـک رسیـال می سـازند. بـه گـزارش اهالیـوود ریپورتـر، در 

سـال 1982 اسـتیون اسـپیلرگ شـیفته رمـان ترسـناک فانتـزی 

»طلسـم« نوشـته اسـتیفن کینـگ و پیـر اسـراب، 2 سـال قبـل 

از انتشـار  شـد  و باعـث شـد کـه امتیـاز کتـاب را بخـرد. بعـد از 

ایـن بـرای 35 سـال تـالش می کـرد تـا بتوانـد راهی برای سـاخت 

فیملـی بـر اسـاس ایـن کتـاب پیـدا کنـد. حـاال گویـا ایـن رمـان 

توانسـته راهـی بـرای سـاخته شـدن پیـدا کنـد امـا به صـورت یک 

رسیـال. نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه سـاخت ایـن رسیال بـه علت 

دشـواری ها و سـنگینی کـه دارد باعث شـده اسـت تـا وی به رساغ 

بـرادران دافـر سـانزدگان رسیال چیزهـای عجیب بـرود. این دو به 

همـراه اسـپیلرگ تهیه کننـدگان ایـن رسیـال خواهنـد بـود.

قـرار اسـت کـه نویسـندگی رسیـال بـه »کورتیـس گوییـن« سـپرده 

شـود کـه یکـی از نویسـندگان و تهیه کنندگان »چیزهـای عجیب« 

اسـت. ایـن رمـان دربـاره پـر نوجوانـی اسـت کـه بـرای نجـات 

جـان مـادرش وارد سـفری ماجراجویانه برای پیدا کـردن عتیقه ای 

جادویـی و قدرمتنـد می شـود کـه هـم مـادرش را دوا می کنـد و 

هـم دنیـا را نجـات می دهـد. او در این سـفر وارد دو دنیـای موازی 

و  را می شناسـند  آن  کـه همـه  اسـت  آمریکایـی  اولـی  می شـود. 

دومـی دنیـای موازی به نـام »قلمروها«. این رمان در سـال 1984 

پرفـروش شـد و در سـال 2001 اسـتیفن کنیـگ دنبالـه ای بـرای 

آن نوشـت. سـال 2019 »مـت بارکـر« قصد داشـت تـا از این رمان 

اقتباسـی سـینایی بسازد. 



پائولـو اوتاویـو مدافع برازیلی ولفسـبورگ یکی از 

بـی موردتریـن کارت هـای قرمـز اروپـا را بـه خود 

داد. اختصاص 

در هفتـه بیسـت و چهـارم بونـدس لیـگا، شـب 

گذشـته ولفسـبورگ در اسـتادیوم رایـن نکـر آرنـا 

کـه  رفـت  هوفنهایـم  خـود  میزبـان  مصـاف  بـه 

در نهایـت ایـن دیـدار بـا برتـری دو بـر یـک آبـی 

پوشـان هوفنهایـم بـه پایان رسـید هـر چند تکل 

عجیـب و بلنـد اوتاویـو در ثانیـه هـای پایانی این 

دیـدار خربسـاز شـد.

در حالیکـه هوفنهایـم بـا گل هـای کریسـتوف 

تـک  مقابـل  در  کراماریـچ  آنـدری  و  بومگارتـر 

بـود،  پیـش  ولفسـبورگ  از  واوت وخورشـت  گل 

تیـم مهـان روی آخریـن فرصـت خـود بـرای بـه 

مثـر رسـاندن گل تسـاوی با یـازده بازیکـن درون 

محوطـه جریمـه هوفنهایـم بـه دنبـال زدن گل 

تسـاوی بـود.

بـرای   4+90 دقیقـه  در  آمـده  بدسـت  کرنـر 

کاسـتیلز  کوئـن  تـا  شـد  باعـث  ولفسـبورگ 

سـنگربان بلجیمـی این تیم بـرای زدن رضبه رس 

و افزایـش بـار هجومـی تیمـش از دروازه بیـرون 

آمـده و درصـدد زدن گل تسـاوی بـرای تیمـش 

باشـد. امـا کرنـر ارسـالی بـه روی دروازه هر چند 

تعـدد  ولـی  شـد  ولفسـبورگ  بازیکنـان  نصیـب 

مدافعیـن باعـث شـد تـا تـوپ از محوطـه جریمه 

دور شـود. در ایـن لحظـه، مونـاس دابـور مهاجم 

هوفنهایـم کـه بـه عنـوان یـار تعویضی بـه میدان 

خـودی  جریمـه  محوطـه  پشـت  از  بـود،  آمـده 

صاحـب تـوپ شـد و بـه رسعـت بـه سـمت دروازه 

ولفسـبورگ هجـوم بـرد. تـاش هـای سـنگربان 

جلـو کشـیده مهـان بـرای تصاحـب تـوپ دابور 

بـی نتیجـه بـود و در حالیکـه او بـا دروازه خالـی 

مواجـه بـود، ناگهـان بـا تـکل عجیـب و دوپـای 

پائولو اوتاویو پشـت محوطه جریمه متوقف شـد.

بی ثمرترین کارت قرمز فوتبال اروپا

ورزش
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۲۰۱۵ انتخابـات آزاد و بـدون محدودیـت نامزدهـا برگـزار 

شـد و در سـال بعـد، یـک دولـت غیرنظامی به رهـربی آنگ 

سـان سـوچی، رهـرب حـزب اتحـاد بـرای دموکراسـی، زمـام 

امور را در دسـت گرفت. در سـال ۲۰۱۷، ارتش میامنار در 

واکنـش بـه حملـه گروهی از شـبه نظامیـان روهینگیایی به 

پاسـگاه هـای پولیس منطقـه ای، به رسکوب شـبه نظامیان 

مسـلان روهینگیایـی دسـت زد کـه نتیجـه آن، فـرار بیـش 

از نیـم میلیـون مسـلان روهینگیایـی بـه بنـگادش بـوده 

را "منونـه  میامنـار  ارتـش  اقدامـات  ملـل  اسـت. سـازمان 

کامـل پاکسـازی قومـی" نامیده اسـت.

و طولـی نکشـید کـه صدهـا هـزار نفـر در اعرتاضـات 

خیابانـی رشکـت کردند.رسکـوب شـدید در اعرتاضاتـی 

کـه عمدتـاً مسـاملت آمیـز بـوده از حـدود ۱۰ روز پیـش 

شـد. آغاز 

میامنار در منایه

شـود،  مـی  شـناخته  هـم  برمـه  نـام  بـا  کـه  میامنـار، 

اسـتقال خـود از بریتانیـا را در سـال ۱۹۴۸ بـه دسـت 

آورد و بیشـرت تاریـخ بعـد از اسـتقال را تحـت حکومـت 

نظامیـان گذرانـده اسـت. محدودیـت هـای سیاسـی از 

سـال ۲۰۱۰ بـه بعـد به تدریـج کاهش یافت و در سـال 

میامنـار از همسـایه اش هنـد خواسـت تـا افـران پولیـس را کـه با 

امتنـاع از اجـرای دسـتور مقام هـای مافوق، از مرز عبـور کردند و به 

کشـور همسـایه پناه بردنـد، تحویل دهد. همزمـان جمعیت بزرگی 

از معرتضـان بـه کودتـای نظامـی ایـن کشـور در واکنش بـه هجوم 

بـه سیاسـتمداران نزدیـک به آنگ سـان سـوچی به خیابـان آمدند.

مقام هـای هنـد تاییـد کرده انـد گروهـی از افران پولیـس هند و و 

خانواده هـای شـان در روزها اخیـر به دنبال درخواسـت پناهندگی 

از مـرز رد شـده اند و بـه ایـن کشـور آمده انـد چـرا کـه حـارض بـه 

پیـروی از دسـتورات ارتش نیسـتند.

اکنـون میامنـار در نامـه از هنـد خواسـت "بـه منظـور حفـظ روابـط 

دوسـتانه" ایـن نظامیـان فـراری را تحویـل دهنـد.

پـس از کودتای نظامی ماه گذشـته هند بـا اعرتاضات و اعتصابات 

گسـرتده ای مواجـه بـوده اسـت. نیروهـای دولتـی بـرای رسکـوب 

مخالفان دسـت به خشـونت زدند و تا کنون ۵۵ تن جان خود را از 

دسـت دادند. اخیرا میشـل باشـله، کمیسـاریای عالی حقوق برش 

سـازمان ملـل متحـد، از نیروهـای امنیتـی میامنار خواسـته اسـت 

"رسکوب خشـونت آمیز اعرتاضات مسـاملت آمیز را متوقف کنند". 

میامنـار از زمـان بـه قـدرت رسـیدن ارتـش در ۱ فـربوری شـاهد 

اعرتاضـات گسـرتده ای بـوده اسـت و تظاهرکننـدگان خواسـتار 

آزادی رهـربان منتخـب دموکراتیـک  و  پایـان حکومـت نظامیـان 

خـود از جملـه آنـگ سـان سـوچی بوده انـد. اکنـون ده هـا کشـور 

خشـونت در میامنـار را محکـوم کـرده انـد هرچنـد رهـربان کودتـا 

ایـن انتقـادات را تـا حـد زیـادی نادیـده گرفتـه اند.

چرا مردم اعرتاض می کنند؟

بـه دسـت  را  قـدرت  از رسنگونـی دولـت  نظامیـان میامنـار پـس 

گرفتنـد و حالـت فـوق العـاده اعـام کردنـد. چنـد روز پـس از آن، 

جنبـش نافرمانـی مدنـی آغـاز شـد و بسـیاری از مـردم از بازگشـت 

بـه کار خـودداری کردنـد. ایـن جنبـش بـه رسعـت شـتاب گرفـت 

میانمار از هند خواست افسران فراری این کشور را تحویل دهد

کاپیتان معترض است؛ داور به سود بایرن سوت زد

پاپ فرانسیس برای قربانیان 
حکومت داعش در عراق دعا می کند

سر الکس: می ترسیدم دیگر نتوانم صحبت کنم

عربستان از انهدام ده پهپاد نظامی حوثی ها خبر داد

پـاپ قـرار اسـت غـروب یکشـنبه هفتـم مـارچ در 

اسـتادیوم اربیـل بـرای هـزاران نفـر از مسـیحیان 

سـاکن ایـن کشـور سـخرانی کنـد.

بـه  جهـان  کاتولیک هـای  رهـرب  آن،  بـر  افـزون 

کـه  بـه شـهری  کـرد.  نیـز سـفر خواهـد  موصـل 

زمانـی تبدیـل بـه پایـگاه اصلی داعش شـده بود.

"دولـت اسـامی" در سـال ۲۰۱۴ موصـل را بـه 

تـرف خـود درآورده بـود. جنـگ بـر رس موصـل 

سـه سـال ادامـه یافـت و ارتش عـراق در همراهی 

بـا ائتـاف نظامی بین املللی موفق شـد در سـال 

۲۰۱۷ بـه حاکمیـت داعـش بـر ایـن شـهر پایـان 

دهد.

پیش بینـی می شـود در مراسـم نیایـش در اربیـل 

بسـیاری  کننـد.  رشکـت  نفـر  هـزار   ۱۰ حـدود 

ویـروس  گسـرتده تر  شـیوع  احتـال  بـه  نسـبت 

کرونـا در این مراسـم مذهبـی بزرگ ابـراز نگرانی 

کرده انـد.

ایـن نخسـتین سـفر یـک پـاپ بـه عراق محسـوب 

سـفری  عنـوان  بـه  آن  از  رو  ایـن  از  و  می شـود 

می کننـد. یـاد  تاریخـی 

در سـال ۲۰۰۰، پـاپ ژان پل دوم بـر آن بود تا از 

مناطـق مذهبـی عراق و از جمله از شـهر اور واقع 

در جنـوب ایـن کشـور دیـدن کنـد. در آن هنگام، 

ایـن سـفر به علـت مخالفت صدام حسـین صورت 

نگرفت.

پـاپ فرانسـیس در ادامـه سـفر خـود بـه موصـل 

آن  سـاکنان  کـه  مناطقـی  بـه  مـی رود.  اربیـل  و 

سـال ها قربانـی تـرور و شـکنجه بوده انـد. دیـدار 

رهـرب کاتولیک هـای جهـان بـا مسـیحیان سـاکن 

شـال این کشـور مهم تریـن بخش سـفر تاریخی 

او بـه شـار می آیـد.

از  نفـر  هـزار  صدهـا  رسنوشـت  آوارگـی  و  مـرگ 

شـهروندان سـاکن شـال عراق بوده اسـت. سفر 

پـاپ بـه ایـن مناطـق کـه زمانـی تحـت حاکمیـت 

"دولـت اسـامی" )داعش( قـرار داشـته، با هدف 

ایجـاد امیـد در دل مـردم صـورت می گیـرد.

دیـدار بـا مسـیحیان سـاکن عراق یکـی از اهداف 

اصلـی سـفر پاپ فرانسـیس بـه عراق بوده اسـت. 

در عـراق پیـش از جنگ سـال ۲۰۰۳ حـدود یک 

میلیـون و پانصـد هـزار شـهروند مسـیحی زندگـی 

می کردنـد.

شـالی  مناطـق  در  داعـش  حکومـت  از  پـس 

عـراق، بسـیاری از مسـیحیان یـا جـان خـود را از 

دسـت دادنـد و یـا ناگزیـر بـه تـرک زادگاه خـود 

شـدند.

یکشـنبه  روز  کـه  آملـان در گزارشـی  خربگـزاری 

شـار  کـرده،  منتـرش  بغـداد  از  مـارچ  هفتـم 

مسـیحیانی کـه اکنـون در عراق زندگـی می کنند 

را اکنـون بیـن ۲۵۰ هـزار تـا ۴۰۰ هـزار بـرآورد 

اسـت. کـرده 

 مازاد تجاری چین در ماه فبروری
 از ۱۰۰ میلیارد دالر گذشت

دو مـاه نخسـت سـال ۲۰۲۰ کـه این کشـور تحت 

تاثیـر محدودیت هـای کرونایـی قـرار گرفتـه بـود، 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 

تحلیلگـران اقتصـادی انتظـار داشـتند کـه رشـد 

صـادرات چیـن در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

میـادی کمـرت از ۴۰ درصـد رشـد کنـد.

گمرک چین علت این رشـد باالتر از سـطح انتظار 

را ناشـی از افزایـش تقاضـا در بازار اتحادیـه اروپا و 

ایـاالت متحده اعام کرده اسـت.

گـزارش گمـرک چیـن همچنیـن حاکیسـت کـه 

واردات ایـن کشـور در ماه هـای جنـوری و فـربوری 

گذشـته نیز در مقایسـه با مدت مشـابه سال پیش 

۲۲.۲ درصـد افزایـش یافته که باالتر از پیش بینی 

۱۵ درصـدی بوده اسـت.

در مجمـوع تـراز تجـاری چیـن در دو مـاه ابتدایی 

سـال ۲۰۲۱ بـه ۱۰۳.۲۵ میلیـارد دالـر رسـیده 

اسـت. در حالـی که تحلیلگران بـرآورد کرده بودند 

کـه ایـن رقـم از ۷۸.۱۷ میلیـارد دالـر در دسـمرب 

گذشـته بـه ۶۰.۱۵ میلیارد دالـر در پایان فربوری 

گذشـته برسد.

اقتصـاد چین سـال گذشـته ۲.۳ درصد رشـد کرد 

که ضعیف ترین رشـد اقتصادی این کشـور در ۴۴ 

سـال گذشـته بـود. دولـت چیـن رشـد باالتـر از ۶ 

درصـد را برای سـال جاری میادی هـدف گذاری 

کـرده و امیـدوار اسـت کـه بـا وجـود ادامـه شـیوع 

ویـروس کرونـا و تنش تجـاری این کشـور با امریکا 

این هـدف محقق شـود.

صـادرات چیـن در مـاه فـربوری گذشـته بـا ثبـت 

یـک جهـش نسـبت بـه دوره ای که شـیوع ویروس 

کرونـا فعالیت هـای اقتصـادی را در ایـن کشـور 

مختـل کـرده بـود، مازاد تجـاری دو ماهه نخسـت 

 ۱۰۰ از  بیـش  بـه  را  کشـور  ایـن   ۲۰۲۱ سـال 

میلیـارد دالـر رسـاند.

گمرک چین روز یکشـنبه گزارش داد که صادرات 

این کشـور در فـربوری گذشـته ۱۵۴.۹ درصد در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته رشـد کرده 

و همزمـان واردات این کشـور نیـز در همین مدت 

۱۷.۳ درصد افزایش یافته و به باالترین سـطح از 

اکتوبر ۲۰۱۸ تا کنون رسـیده اسـت.

بـر پایـه ایـن گـزارش، صـادرات چین طـی دو ماه 

جنـوری و فـربوری نیـز ۶۰.۶ درصـد در مقایسـه 

واکنش آنتونیو کونته به احتمال جدایی از اینتر
آنتونیـو کونتـه تاکید کرد تنهـا روی بازی های اینرت در ادامه فصـل مترکز خواهد کرد.

رشایـط در هفتـه هـای اخیـر بـر وفق مـراد نراتزوری بـوده و ایـن تیم در حـال حارض با 

شـش امتیـاز برنـری نسـبت بـه میـان در صدر جـدول رسی آ قـرار گرفته اسـت. اینرت 

فـردا در دیـداری حسـاس بـه مصـاف آتاالنتـا خواهـد رفـت و آنتونیو کونته در نشسـت 

خـربی قبـل از ایـن دیـدار بـه متجیـد از جامپیـرو گاسـپرینی، رسمربـی ایتالیایی تیم 

حریـف پرداخت.

آنتونیـو کونتـه گفـت: "اگـر همـه بازیکنـان عملکـردی متعـادل ارائـه داده و همـه بـه 

یکدیگـر کمـک کننـد، مـی توانیم نتیجه خوبی را بدسـت آوریم، امـا تیمی که حمات 

موثـری انجـام خواهـد داد فـردا پیـروز خواهد شـد. جامپیرو گاسـپرینی عملکـرد فوق 

العـاده ای در آتاالنتـا داشـته اسـت. مـا سـبک بـازی آتاالنتـا را مطالعـه کـرده ایـم و از 

زمـان حضـور مـن روی نیمکـت اینـرت، فردا بـرای چهارمین بار بـا آنها روبرو می شـویم.

مـا بایـد بـه خودمان افتخار کنیم، زیرا همیشـه بـا بیش از صد درصد توان ظاهر شـده 

و بـا همـه انـرژی بـرای ایـن باشـگاه بـزرگ در زمیـن حضـور یافتـه ایـم. تیـم هـای من 

همیشـه بـرای پیـروزی بـازی مـی کننـد، خواه بخـت اول کسـب موفقیت باشـند خواه 

نـه. ایـن موضـوع هـدف مـن در اولیـن فصـل حضـورم در یوونتوس و چلسـی نیـز بود، 

امـا در پایـان فقـط یـک تیم پیروز شـد.

متدیـد قـرارداد احتـال جدایـی از اینرت؟ یک سـال از قراردادم باقی مانده اسـت، اما 

نبایـد فکرمـان را با مسـائل دیگـر را منحرف کنیم. مـا باید از همین روز تـا پایان فصل 

مترکـز خـود را حفـظ کـرده و بـه زمـان حـال فکـر کنیـم. مـن منـی دانـم و منـی توانم 

تصـور کنـم کـه در خـارج از اینجا چـه اتفاقی خواهـد افتاد.

احتـال واگـذاری مالکیـت اینـرت؟ مـن مـی فهمـم کـه شـا مـی خواهیـد در مـورد 

مسـائل دیگـری صحبـت کنیـد، امـا مـا فقـط بایـد بـر روی ایـن فصـل مترکـز کنیم تا 

اینـرت را بـه جایـی کـه تعلـق دارد برسـانیم."

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 

برنده شوم، به پدر مسی زنگ می زنم
خـوان الپورتـا وعده داد که در صـورت پیروزی در 

انتخابـات ریاسـت بارسـلونا مذاکره بـرای متدید 

مسـی را از امشـب رشوع خواهـد کرد.

انتخابـات ریاسـت باشـگاه بارسـلونا رشوع شـده 

و امشـب مشـخص مـی شـود کـه از میـان خوان 

الپورتـا، ویکتـور فونت و تونی فریکسـا، کدام یک 

رئیـس بارسـا بـرای 5 سـال آتی خواهد شـد.

تـا  هـای 2003  سـال  بیـن  کـه  الپورتـا  خـوان 

2010 رئیس بارسـلونا بود، پس از انداخنت رای 

خود در صندوق، پاسـخگوی سواالت خربنگاران 

شـد و گفـت:» ایـن مهمرتیـن انتخابـات تاریـخ 

بارسـلونا از بسـیاری جهـات اسـت. 

مـن رای دادم و هـوا هم آفتابی اسـت؛ پس فکر 

مـی کنم همـه چیز خوب پیـش برود. 

پروژه بزرگی دارم که بارسـا را از لحاظ اقتصادی 

بـه ثبـات خواهد رسـاند و کاری خواهـم کرد که 

باشـگاه همیشـه تحـت مالکیت اعضایـش باقی 

مبانـد. در مجمـوع حس خـوب و مثبتی دارم.«

بـر  برتـری  در  دیشـب  داد:»  ادامـه  الپورتـا 

اوساسـونا، نقـش الماسـیا بـارز بـود. ایایکـس 

موریبـا و دیگـر بازیکنـان جـوان باشـگاه همه را 

امیـدوار کـرده انـد. همیشـه بـه الماسـیا افتخار 

کـرده ام و مترکزمـان را روی تقویـت آن خواهیـم 

گذاشـت. 

حـاال بایـد بـه پاریـس برویـم و از اعتبار باشـگاه 

کنیم.  دفـاع 

بایـد خاطره شکسـت بـازی رفت را پـاک کرده و 

نتیجه خوبـی بگیریم.«

متدیـد بـا مسـی:» چـرا فـردا؟ اگـر برنـده شـوم، 

همیـن امشـب بـه خورخـه مسـی زنگ مـی زنم. 

شـبی طوالنـی در پیـش خواهـد بـود.«

رئـال یـا اتلتیکـو در دربـی امـروز؟» من همیشـه 

هوادار بارسـا هسـتم.«

بـود کـه هـدف حمـات ایـن پهپادهـا دو شـهر خمیـس 

مشـیط و جیـزان بـوده اسـت.

تلویزیـون دولتـی عربسـتان مدعی شـده اسـت که علت 

افزایـش حمـات پهپـادی حوثی هـا واکنـش به پیـروزی 

ائتـاف نظامـی تحـت رهـربی عربسـتان در مـارب، واقع 

در یمـن بوده اسـت.

از سـوی دیگر، گفته شـده اسـت کـه اقدام دولـت بایدن 

بـرای خـروج شورشـیان حوثـی از لیسـت سـازمان های 

در  را  گـروه خـود  ایـن  کـه  آن شـده  باعـث  تروریسـتی 

موقعیـت قوی تـری حس کند. بایـد یادآور شـد که دولت 

ترامـپ در واپسـین روزهـای زمامـداری خـود، شورشـیان 

حوثی را به فهرسـت سـازمان های تروریسـتی افزوده بود. 

اقدامـی کـه عمـا کار کمک رسـانی بـه مردم یمـن را نیز 

دشـوار می سـاخت و از ایـن رو بـا مخالفـت سـازمان های 

امدادگـر بین املللـی روبـه رو شـده بود.

دولـت بایدن پـس از رشوع کار خود، شورشـیان حوثی را 

از فهرسـت سـازمان های تروریسـتی خارج کرد و در عین 

حال به این سـازمان در مورد حمات موشـکی و پهپادی 

به عربسـتان هشدار داد.

دولتـی  منابـع  دارد.  ادامـه  همچنـان  متحـد  ملـل 

عربسـتان در روزهای شـنبه و یکشنبه، ششم و هفتم 

حوثـی  شورشـیان  پهپـادی  حمـات  از  خـرب  مـارچ 

داده انـد.

تلویزیـون دولتـی عربسـتان در گـزارش خـود خـرب از 

خنثـی کـردن ایـن حمـات توسـط ائتـاف نظامـی 

تحـت رهـربی خـود در جنـگ یمـن داده اسـت.

در گـزارش خربگـزاری رویـرتز کـه متکی بـر اطاعات 

تلویزیـون  دولتـی  کانـال  سـوی  از  شـده  منتـرش 

عربسـتان اسـت، آمـده اسـت کـه ۱۰ پهپـاد متعلـق 

بـه شورشـیان حوثـی در جریـان این عملیـات منهدم 

شـده اند.

افـزون بـر آن گفتـه شـده اسـت که هـدف پنـج پهپاد 

موسسـات و مراکز غیرنظامی در خاک عربستان بوده 

اسـت. تلویزیـون دولتی عربسـتان توضیحی پیرامون 

اهـداف احتالـی این حمـات پهپادی نداده اسـت.

افزایش حمات پهپادی حوثی ها

روز شـنبه ششـم مـارچ نیز عربسـتان از انهـدام هفت 

پهپـاد شورشـیان حوثـی خـرب داده بـود. گفتـه شـده 

تلویزیـون دولتـی عربسـتان از انهدام ده پهپـاد نظامی حوثی ها 

توسـط ائتاف نظامـی به رهربی این کشـور در جنگ یمن خرب 

داده اسـت. همیـن منبـع خـربی گفتـه اسـت کـه هـدف پنـج 

پهپـاد منهـدم شـده موسسـات غیرنظامـی در خـاک عربسـتان 

بوده اسـت.

جنـگ یمـن به رغم تاش هـای ایاالت متحـده امریکا و سـازمان 

از جراحـی مشـکل پیـدا کـردم و منـی توانسـتم 

کلـات را ادا کنـم. واقعا وحشـتناک بـود و خیلی 

چیزهـا از ذهنم گذشـت. اینکه مـی توانم حافظه 

ام را بـه دسـت بیـاورم؟ بـار دیگر قـادر به صحبت 

کـردن خواهـم بود؟

برایـم یـک متخصص گفتـار درمانـی آوردند و پس 

از 10 روز بـار دیگـر توانسـتم صحبـت کنـم. او از 

مـن خواسـت تا نـام اعضای خانـواده و شـاگردان 

از مـن در مـورد  بنویسـم.  را  یونایتـد  سـابقم در 

حیوانـات، ماهـی ها و .... سـوال می کرد تا اینکه 

همـه چیـز بـه روال عـادی برگشـت. متوجه شـدم 

حافظـه ام همچنـان خـوب اسـت و ترسـم از بیـن 

رفت.«

سـه  منچسـرتیونایتد  ای  افسـانه  رسمربـی 

سـال پیـش بـا عارضـه مغـزی روبـرو شـد و 

ممکـن بـود قـدرت حافظـه و تکلمـش را از 

بدهـد. دسـت 

رسمربی سـابق منچسـرتیونایتد از بزرگرتین 

تـرس خـود هنـگام جراحـی مغـز گفـت. رس 

الکـس فرگوسـن کـه یکـی از پرافتخارتریـن 

رسمربیـان تاریـخ فوتبال جهان بـا 49 عنوان 

قهرمانـی اسـت، در مـاه مـی 2018 به دلیل 

وجـود لختـه خونـی در رسش بـه رسعـت بـه 

او  از مـرگ  تـرس  بیارسـتان منتقـل شـد. 

وجود داشـت و روزها در بیارستان سلطنتی 

سـالفورد تحـت مراقبـت هـای ویـژه بود. 

الکس فرگوسـن 79 سـاله با یادآوری روزهای 

سـخت بیـاری خـود گفت:»پـس از جراحی 

اولیـن سـوالی کـه از خانـواده ام کـردم، در 

مـورد حافظـه ام بـود. به شـدت می ترسـیدم 

حافظـه ام را از دسـت بدهـم. بخـش مهمـی 

از موفقیـت هـای زندگـی ام را مدیون حافظه 

از  پـس  کـردم  مـی  تصـور  و  هسـتم  خوبـم 

مشـکل مغـزی دیگـر نتوانـم برخی چیزهـا را 

بـه خاطر بیـاورم.«

فرگوسـن ادامـه داد:» تـرس دیگـرم از دسـت 

دادن قـدرت تکلـم بـود. یکـی دو روز پـس 



 سال پانزدهم  شماره 4170   دو شنبه   18 حوت 1399   8 مارچ 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 16
3

8
-4

20
9

22
7

23
8

25
12

www.dailyafghanistan.com
facebook.com/The.Daily.Afghanistan
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com
Phone #: +93 799 005 019 / 777 005 019

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارمندان زن ›تلویزیون انعکاس‹ به 
دلیل تهدیدات امنیتی 

خانه نشین شدند

وزارت زراعت افغانستان: 
در سال ۱۴۰۰ به حدود سه میلیون 

تُن گندم نیاز داریم 

دالیـل  بـه  جامعـه،  پیکـر  از  نیمـی  عنـوان  بـه  زنـان   

در  خصـوص  بـه  انسـانی  جوامـع  در  همـواره  مختلـف 

کشـور مـورد تبعیـض و خشـونت بوده انـد؛ خشـونت ها 

و تبعیض هایـی کـه گاهـی آن قـدر زیـاد می شـود کـه 

یـک زن را مجبـور بـه فـرار از خانـه کـه مـکان امـن برای 

هـر انسـانی اسـت، می کنـد و بـه مکان هـای موقـت که 

تعلـق عاطفـی بـه آنجا ندارد، پنـاه می برد. ایـن مکان ها 

در کشـور بـه »خانـه ی امـن« مسـمی اسـت، مکان هایی 

کـه آخریـن پناهـگاه زنـان خشـونت دیـده اسـت؛ زنـان 

و  بـوده  فاقـد حامیت هـای اجتامعـی  و دخرتانـی کـه 

دارنـد. مشـرتکی  روایت هـای 

روزنامـه افغانسـتان ما بـه مناسـبت روز هشـت مـارچ بـا 

مسـئول یکـی از ایـن خانه هـا مصاحبـه ای انجـام داده 

خانه هـا  گونـه  ایـن  مزید هـای  و  چالش هـا  تـا  اسـت؛ 

بررسـی کنـد.

برنامه هـای  تحلیل گـر  مسـتعار(،  )نـام  دانـش  نجـوا 

حامیتـی  خدمـات  زنـان  بـرای  کـه  اسـت  موسسـه ای 

مهیـا می کنـد، بـه گفته او این موسسـه و کارمنـدان آن، 

طـی سـال های گذشـته خدماتـی که بـرای زنـان افغان 

انجـام داده انـد بـا تهدیدهـا و چالش هـای زیـادی روبرو 

شـده اند؛ بـا ایـن وجود، موسسـه مذکـور در بهبود وضع 

زنـان در عرصه هـای اجتامعـی از هیچ گونـه خدماتـی از 

زنـان دریـغ نکرده اسـت. 

پرسـش:  ایـن مـکان چگونـه و بـا چـه هـدف ایجـاد 

شـده اسـت؟

پاسـخ: ایـن موسسـه بـا هـدف تشـکیل جامعـه مرفـه، 

تحصیـل کـرده و پایـدار؛ همچنیـن تـاش بـرای دفـاع 

افـراد  دخـرتان،  زنـان،  بـری  حقـوق  از  حفاظـت  و 

فقیـر و محـروم بـرای دسـتیابی بـه عـزت نفـس، تعییـن 

رسنوشـت و نقـش واقعـی آنـان در جامعـه ایجـاد شـده 

اسـت کـه بیشـرت بـرای حقـوق زنانی کـه در جسـتجوی 

حقـوق بـری خـود هسـتند فعالیـت می کنـد. مـا دو 

مرکـز حامیـوی داریـم کـه در ان بخـش زنـان را حامیت 

می کننـد. 

پرسـش: زنـان چه گونه می تواننـد از موجودیت این 

مراکـز آگاهـی یابند و تا چه حـد تاثیرگذار بوده؟

پاسـخ: مـا برنامه هـای آگاهی دهـی داشـته و داریـم که 

بیشـرت از طریـق مـا امامـان و بـزرگان دیـن کـه افـراد 

بـا نفـوذ جامعـه را تشـکیل می دهنـد انجـام مـی شـود؛ 

همچنیـن بـه خـود افـراد جامعـه و هـامن محیـط اعـم 

از مـرد و زن از ایـن برنامه هـا مسـتفید می شـوند؛ البتـه 

›تلویزیـون  زن  کارمنـد  سـه  شـدن  کشـته  از  پـس  روز  پنـج   

خصوصـی انعـکاس‹ در والیـت ننگرهـار، مسـئوالن ایـن رسـانه  

وضعیـت  شـدن  بهـرت  »تـا  و  ایـن  از  پـس  کـه  کردنـد  اعـام 

کـرد. نخواهنـد  کار  رسـانه  ایـن  در  زن  کارمنـدان  امنیتـی«، 

آن هـا بـه کارمنـدان زن ایـن رسـانه توصیـه کرده انـد تـا بهـرت 

شـدن وضعیـت امنیتـی، در خانـه مباننـد.

زملـی لطیـف، رئیـس تلویزیـون انعـکاس، بـه رسـانه ها گفـت 

کـه دلیـل ایـن تصمیـم را کشـته شـدن کارمنـدان این رسـانه و 

همچنیـن وجـود تهدیـدات جـدی علیـه خربنـگاران زن در ایـن 

والیـت عنوان اسـت.

سـه کارمند زن تلویزیون انعکاس در دوم مارچ بر اثر تیراندازی 

افـراد مسـلح ناشـناس در شـهر جـال آبـاد کشـته شـدند. این 

سـه زن، کارمنـدان بخـش دوبلـه ایـن تلویزیـون بودنـد و در راه 

بازگشـت از دفـرت بـه خانه هـدف حمله قـرار گرفتند.

او می گویـد کـه ایـن تصمیم از روی ناگزیری اتخاذ شـده و نبود 

زنـان چالـش بزرگـی بـرای ایـن تلویزیـون و در کل بـرای سـایر 

رسـانه های تصویری اسـت و بخـش از کار را متاثـر خواهد کرد. 

مسـئولیت تـرور سـه کارمنـد زن تلویزیـون انعـکاس را فـرد و 

یـا گروهـی بـر عهـده نگرفتـه امـا گـروه داعش شـاخه خراسـان 

مسـئولیت قتـل مالـه میونـد را برعهـده گرفتـه بـود. 

تصمیـم  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های  از  حامیـت  نهـاد  نـی، 

تـازه ای مسـئوالن تلویزیـون انعـکاس را »خاف قانـون« خوانده 

و گفتـه کـه نبایـد بـه دلیـل تهدیدات امنیتـی، زنـان از حق کار 

شـوند. محروم 

مجیـب خلوتگـر، رئیـس ایـن نهـاد گفـت که بایـد بـه مقام های 

مسـئول امنیتی فشـار بیشـرتی وارد شـود تا در قسـمت تامین 

بهـرت امنیت بـرای خربنـگاران اقـدام کنند.

پیـش از ایـن کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان نیـز گفته بود 

کـه پـس از کشـته شـدن مالـه، اکـر دخرتانـی کـه حتـی اگر 

پشـت صحنـه فعـال بودنـد در حـوزه رشق کشـور از تـرس تـرور 

دیگـر رس کار حـارض نشـدند.

بر اسـاس آمار نی، در شـش سال گذشـته حدود ۹۰۰ خربنگار 

و کارمنـد رسـانه ای زن در رسارس ایـن کشـور شـغل های شـان 

را تـرک کرده انـد. بیشـرتین مـوارد تـرک هـم در سـال جـاری 

خورشـیدی ثبت شـده.

در چنـد مـاه اخیـر حـدود ده کارمنـد رسـانه ها و خربنـگار در 

افغانسـتان یـا کشـته شـده  یـا »به شـکل مرمـوزی« جـان باخته 

و ایـن پیـام ترسـناک و تهدیدآمیـزی بـه سـایر خربنـگاران در 

افغانسـتان رسـانده اسـت.

بـه همیـن دلیـل بـه گفتـه مجیـب خلوتگـر، در نتیجـه افزایـش 

تهدیدات امنیتی شـامری از خربنگاران شـغل شـان را رها کرده 

و عـده ای هـم تـرک کشـور کرده انـد. این موضـوع بـه گفته وی 

باعـث خودسانسـوری در میـان روزنامه نـگاران نیز شـده اسـت.

نـی می گویـد در نزدیـک بـه دو دهـه اخیـر ۱۴۰ خربنـگار و 

کارمنـد رسـانه ای در افغانسـتان کشـته شـدند که از ایـن میان 

۳۰ نفـر آن هـا زنـان بودنـد. 

 زندگـی بیشـرت جمعیـت افغانسـتان به زراعت بسـتگی دارد اما 

خشکسـالی امسـال نگرانی هـای جـدی را ایجـاد کـرده و ایـن 

احتـامل را بـه وجـود آورده کـه محصـوالت گنـدم این بـار کافـی 

نخواهـد بود.

انورالحـق احـدی وزیر زارعـت، آبیاری و مالداری افغانسـتان در 

صحبـت بـا رادیـو آزادی هـم با ابـراز نگرانـی در این مـورد گفت 

کـه افغان هـا در سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی به حدود سـه میلیون 

تُـن گنـدم نیاز خواهند داشـت.

آقـای احـدی در مصاحبـه اختصاصـی بـا رادیـو آزادی گفـت 

کـه آن هـا در پـی راه هـای همـکاری و کمـک بـا دهقان هـا و 

انـد. نیازمنـد  افغان هـای 

احـدی می گوید: »پیشـگویی این گونه اسـت که امسـال ممکن 

بـاران تقریبـاً ۳۰ درصـد کمـرت ببـارد و ممکـن کـه محصـوالت 

گنـدم هـم ۳۰ درصـد کمـرت شـود کـه طبعـا مشـکل را خلـق 

خواهـد کـرد. مـا همیـن حـاال امسـال کـه وضعیـت خوب تر هم 

بـود تقریبـا در حـدود ۱.۵ میلیـون تُـن گندم کمـرت داریم برای 

سـال بعـدی ممکـن کـه ۲.۹ میلیـون تُن گنـدم کمبود داشـته 

باشیم.«

بـه گفتـۀ آقـای احـدی، وزارت زراعـت افغانسـتان قصـد دارد تا 

سـال آینـده ۲۵۰ هـزار تُن گندم از خارج کشـور خریداری کند 

و همچنیـن سـازمان های بین املللـی را برای کمـک به مردم در 

این راسـتا تشـویق خواهد کرد.

خشکسالی دهقان های افغان را هم نگران ساخته است.

حسـین می گویـد: »حسـین اسـتم از والیـت باغیـس، امسـال 

اینجـا خشکسـالی آمـده، آب نیسـت اصـاً آب آشـامیدنی هـم 

وجـود نـدارد و مشـکاتی فراوانـی را بـه مـردم ایجـاد کـرده از 

حکومـت می خواهـم کـه بـا مـردم کمـک کنـد.«

هـم  پـی  اف  دبلیـو  یـا  جهـان  غذایـی  برنامـه  ایـن  از  پیـش 

گفتـه بـود کـه جنـگ و خشکسـالی شـامر افـراد نیازمنـد را در 

اسـت. داده  افزایـش  افغانسـتان 

براسـاس آمـار ایـن اداره، در حـال حـارض ۱۷ میلیـون افغـان 

امنیـت غذایـی ندارنـد و در ایـن میـان بیـش از پنـج میلیـون 

آن هـا بـه کمک هـای فـوری نیـاز دارنـد.

دبلیـو اف پـی گفتـه کـه در سـال ۲۰۲۱ میـادی قصـد دارد 

تـا بـه ۱۳ میلیـون نیازمنـد در افغانسـتان کمک هـای غذایـی و 

نقـدی انجـام دهد. 

رسـانه ها و ارگان هـای مربوطـه هـم کم  نقـش نبوده اند. 

بـه خوبـی  بـه خانـم هایـی کـه قضایاشـان  همچنیـن 

حـل شـده و دوبـاره بـه جامعـه برمی گردند مشـوره داده 

می شـود کـه بـه زنانـی کـه عیـن کمـک را نیـاز دارنـد 

معلومـات مثبـت را بدهنـد.

پرسـش: عمـده تریـن مشـکالتی کـه سـبب رجعت 

زنـان خشـونت دیـده بـه ایـن مراکـز مـی شـود چـه 

هسـتند؟

ازدواج  مـا لت وکـوب، تجـاوز،  پاسـخ: بیشـرت قضایـای 

زیرسـن و انـواع دالیـل بـرای طـاق می یاشـند کـه ایـن 

زنـان مجبـورا حتی با اطفـال خود به ایـن مراکز مراجعه 

می کننـد.

از  بیشـر  خشـونت ها  گونـه  ایـن  اعـال  پرسـش: 

طـرف چـه  کسـانی اسـت؟

پاسـخ: اعامل خشـونت ها بیشـرت ازطـرف نزدیـکان این 

زنـان صـورت می گیـرد؛ مثـا شـوهر، پـدر و بـرادران یـا 

هـم دیگـر مشـکات خانوادگـی کـه امـکان حـل شـدن 

اسـت. ندارند، 

پرسـش: خدماتـی کـه از طـرف موسسـه شـا بـرای 

زنـان انجـام مـی شـوند کدام هـا هسـتند؟

خـوراک،  بودبـاش،  جـای  شـامل  خدمـات  پاسـخ: 

پوشـاک، خدمـات صحـی، خدمـات عدلـی و قضایـی، 

خدمـات روان درمانـی، سـواد آموزی و حرفه کـه تا زمان 

می شـود. قضیه شـان  حـل 

پرسـش: طبـق گفته هـای شـا این خدمات بیشـر 

متمرکـز بـه زنـان خشـونت دیـده اسـت؛ آیـا بـرای 

بی رسنوشـت هسـتند  کامـال  کـه  دیگـر  خانم هـای 

خدماتـی درنظـر گرفتـه یـا اجـرا کرده ایـد؟ 

پاسـخ: البتـه در ایـن قسـمت مـا فنـد نداریـم؛ امـا، بـه 

درخواسـت ریاسـت امـور زنـان، زنانـی کـه قضیـه خاص 

ندارنـد، مکانـی بـرای بودبـاش داشـته باشـند تـا زمانی  

کـه فامیل هاشـان پیـدا شـود؛ همچنیـن بـه قصـد ایـن 

نگهـداری  آنـان  از  نشـوند  متـرر  نیـز  زنـان  ایـن  کـه 

می کنیـم کـه خوشـبختانه بیشرتشـان اعضـای فامیـل 

خویـش را پیـدا کـرده و بـه آنـان مدغـم شـده اند.

پرسـش: زنـان تـا چـه مدتـی مـی تواننـد درمراکـز 

مباننـد؟  حایـوی 

پاسـخ: تـا زمانـی کـه قضایـای آنان بـه طور رسـمی حل 

نشـوند؛  مدغـم  رشعی شـان  فامیل هـای  بـه  و  نشـده 

زمانـی کـه خودشـان درخواسـت بدهنـد و قضیه شـان 

حـل شـود، می تواننـد مرکـز را تـرک کننـد.

نقـش  در  شـا  حایـوی  مراکـز  خدمـات  پرسـش: 

اسـت؟  بـوده  خـود چقـدر موثـر 

می کنیـم  فعالیـت  مـا  کـه  سـالیانی  مـدت  در  پاسـخ: 

از هـر دو مرکـز بـه تعـداد 200 تـا 300 خانـم مدغـم 

شـده اند.  مسـتفید  مـا  خدمـات  از  همـه  کـه  شـده اند 

بسـیاری بـا سـواد شـده و بسـیاری هـم پـس از ادغـام، 

فعالیـت خیاطـی و گلـدوزی بـرای امرار معشـیت ایجاد 

کرده انـد و طبـق گزارشـات بعـد از ادغام آنـان از زندگی 

خـود راضـی بوده انـد. 

پرسـش: آیـا زنانـی کـه از این جا رفتـه اند، دوبـاره به 

مراکـز حایوی بازگشـته انـد یا خیر؟ 

پاسـخ: بلـی؛ امـا تعـداد بسـیار کمـی شـاید یـک یـا دو 

پیگیـری  درخواست  شـان  یـا  قضیـه  دوبـاره  کـه  خانـم 

و  عدلـی  ارگان هـای  طریـق  از  همچنـان  می کنیـم. 

بـا جلسـه های میانجی گـری متـداوم سـعی  قضایـی و 

می کنیـم تـا دیگـر تصمیمـی اتخـاذ نکنند کـه منجر به 

برگشـت دوبـاره  آنـان شـود و زندگـی خـود را بهـرت ادامه 

بدهنـد. 

جهـت  کمک هایـی  و  حایـت  تاکنـون  پرسـش: 

بهبود این مراکز از سـوی دولت انجام شـده اسـت؟ 

پاسـخ: مـا حامیت هایـی از طـرف وزارت صحـت عامـه و 

وزارت زنـان داریـم امـا متاسـفانه بعضـا شـفاخانه ها بعد 

هسـتند  مرکـز  خانم هـای  اینـان  می فهمنـد  اینکـه  از 

برای شـان  نامناسـب  الفـاظ  و  می کننـد  توهین شـان 

از  و  می کننـد  اسـتفاده 

همـراه  مـا  جهـت  ایـن 

ارگان ها جلسـه داشـتیم 

مکتـوب  توسـط  کـه 

رسـمی آن را پیش برده و 

ایـن مسـاله را تـا میزانی 

کرده ایـم. حـل 

نـگاه  پرسـش: 

بـه  نسـبت  نامتعارفـی 

زنانـی کـه در خانه های 

وجـود  هسـتند،  امـن 

سـال هایی  طـی  دارد، 

فعالیـت  شـا  کـه 

ایـن  چقـدر  کرده ایـد، 

کـرده  تغییـر  نگاه هـا 

خشـونت  و  اسـت؟ 

نـوع  ایـن  از  ناشـی 

زمانـی  چـه  تـا  نـگاه، 

اسـت؟ زنـان  همـراه 

تـوان  تـا  مـا  پاسـخ: 

کردیـم  مبـارزه  داشـتیم 

نگاه هـای  ایـن  تـا 

برونـد؛  بیـن  از  منفـی 

بـرای  کـه  مکتوب هایـی 

امضـا  شـفاخانه ها 

می شـود بـه همیـن منظور اسـت تـا دیگـر مـورد توهین 

آنقـدر  جامعـه ای  معلومـات  همچنیـن  و  نگیرنـد  قـرار 

کسـی  دیگـر  کم کـم  کـه  اسـت  کـرده  پیـدا  گسـرتش 

بـرای  بلکـه  نـه،  بـرای فسـاد  را جـای  امـن  خانه هـای 

کمـک می داننـد و همـکاری مـا امامـان و بـزرگان قوم 

خـودش اثبات این مسـاله اسـت که دیـد منفی اجتامع 

اسـت. رفتـه  بیـن  از  کم وبیـش 

پرسش: آیا تاکنون با تهدیدی مواجه شده اید؟ 

پاسـخ: البتـه فعالیـت و مراکـز مـا پنهانـی و بـا حامیـت 

بلـه  بعضـا  امـا،  اسـت؛  قضایـی  و  عدلـی  ارگان هـای 

امنیـت  جدیـت  بـا  مـا  کـه  دارد  وجـود  تهدیدهـای 

می کنبـم. حفـظ  برگشـت  تـا  مرکـز  از  را  مسـتفیدین 

پرسش: چه تهدیدهایی؟

پاسـخ: مثـا حملـه از جانـب مقابل قضیـه، یعنی مجرم 

قضایـا یا هـم بعضـی از گروه ها که البتـه مجرمان قضیه 

بـا شناسـایی روش هـای کاری ما بیشـرت بـرای ما تهدید 

محسـوب می شوند. 

مرکـز  در  زنـان  ایـن  اطفـال  رسنوشـت  پرسـش: 

اسـت؟  چگونـه  حایـوی 

را  کودکسـتان  ایجـاد  درخواسـت  بارهـا  مـا  پاسـخ: 

داده ایـم امـا متاسـفانه هنـوز موفـق نشـدیم کـه مکانی 

جداگانـه بـرای نگهـداری اطفـال ایجاد کنیـم؛ البته در 

خـود مراکـز حامیوی مان اتاق های با وسـایل آموزشـی و 

بـازی تهیـه کرده ایـم تا بیشـرت اوقات آنجا مـروف بوده 

و تـا زمـان ادغـام مادران شـان، کمرت تحـت تاثیر فضا و 

قضایـا قـرار بگیرند.

پرسـش: آیـا خدماتی بـرای تحصیـل و زندگی آینده 

این اطفـال در نظـر گرفته اید؟ 

پاسـخ: حامیت هـای که مـا دریافت می کنیم متاسـفانه 

آنقـدر توانایـی پوشـش تحصیـل اطفـال آنـان را نـدارد؛ 

امـا، در صنـوف سـواد آمـوزی بـرای آنـان نیـز زمان های 

وجـود دارد تـا چیـزی کـامکان یـاد بگیرند.

پرسـش: شـا انگیزه خـود زنـان را در عرصـه بهبود 

بررسـی  چه طـور  زندگی شـان  وضـع  بخشـیدن 

انجـام خدمـات چقـدر شـاهد  از  می کنیـد؛ و پـس 

بوده ایـد؟  جامعـه  در  زنـان  اشـراک 

پاسـخ: زمانـی کـه خانم هـا در مرکـز می آینـد از حالـت 

روحـی و روانـی مناسـبی برخـوردار نیسـتند؛ همچنین، 

کامـا  قضایـی  و  عدلـی  ارگان هـای  و  مـا  حامیـت  از 

ناامیدانـد امـا خدمات ما آنـان را وادار و امیدوار می کند 

تـا بـرای قضایـا خـود پـا پیـش گذاشـته و مبـارزه کننـد 

و بسـیاری از خانم هـا بـه شـکل داوطلبانـه بـه خانم هـا 

دریافـت  بـرای  مراکـز  ایـن  در  تـا  می دهنـد  مشـوره 

حامیـت بیاینـد. 

پرسش: سخن پایانی.

محـو  بخـش  در  مـا  حامیت هـای  کـه  هسـتم  امیـدوار 

خشـونت نقـش مثبتـی را بـازی کـرده باشـد و آینـده ی 

عـاری از خشـونت در برابـر افـراد جامعـه چـه مـرد یا زن 

داشـته باشـیم.

 منیژه میرزایی  

نامی که
برای مسِؤوالن شان
نا امنی ایجاد میکند

مـنا ی خـانه  
،هـا


