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حبیبه رسابی:
طالبان تغییری نکردهاند،
رفتار آنان در مسکو پرخاشگرانه بود
سـرابی :در دوحـه مذاکـرات جریـان دارد .مذاکـرات بـه گونهیـی
اسـت کـه ما همیشـه حرف نـو نداریم .چنین نیسـت که همیشـه
یـک خـوراک مطبوعاتی داشـته باشـیم ،امـا این بـه معنای...
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چگونه با کسی که ادعای ریاست میکند تعامل کنیم؟
گردهامییهای فامیلی بخشی اساسی از آرایش اجتامعی ماست
و گرچه برخی از افراد ممکن است در مورد ایده جمع شدن فامیل
دچار اسرتس شوند ،اما فواید آن بسیار بیشرت از تصور شامست .در
این روزهای سال نو که بیش از پیش فامیلها و اقوام به دیدن یکدیگر
میروند خوب است بدانیم که گردهامییهای فامیلی ...
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گروه کاری مشرتک جامعۀ مدنی:

افراد «معلومالحال حکومتی» از جامعۀ مدنی نمایندگی نمیتوانند
طرح انتخابات زودهنگام با واقعیتها سازگاری ندارد
گــروه کاری مشــترک جامعــۀ مدنــی روز یکشــنبه (۸حمــل) بــا نشــر اعالمیهیــی گفتــه کــه بهجــای نماینــدگان واقعــی جامعــۀ مدنــی کــه پرچ ـمداران
ارزشهــای مدنــی و مردمســاالریاند ،امــا شــماری از افــراد «معلومالحــال حکومتــی» در نشســتهای ملــی و بینالمللــی صلــح شــرکت میکننــد.
اینهــا قطعــا نمیتواننــد از نهادهــای جامعــۀ مدنــی نمایندگــی کننــد .در ادامــۀ اعالمیــه آمــده کــه عــدم حضــور نماینــدگان نهادهــای جامعــۀ مدنــی در
مســایل کالن ملــی از جملــه رونــد صلــح ،نگرانیهــا را در مــورد معاملــۀ ارزشهــای مردمســاالرانه و حقــوق اساســی شــهروندان افزایــش داده اســت.
همچنیــن در ایــن اعالمیــه تاکیــد شــده کــه نهادهــای جامعــۀ مدنــی خواســتار حضــور معنــادار زنــان و حضــور گســتردۀ قربانیــان و نماینــدگان آنــان در
رونــد مذاکــرات صلحانــد .گــروه کاری جامعــۀ مدنــی میگویــد « :از دولــت افغانســتان کــه خــود را حامــی جمهوریــت میدانــد ،توقــع م ـیرود کــه بــه
عناصــر و ارزشهــای جمهوریــت احتــرام گذاشــته و نقــش جامعــۀ مدنــی را در رونــد صلــح افغانســتان نادیــده نگیــرد».
2
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

مقدمهنویسی ادبی در متدن اسالمی
کتـاب را بهنـام خـدای دانـا آغـاز میکنـم .خدایـی
کـه پـروردگار ایجادگر اسـت .زنـده تواناسـت .بزرگ
و پرعظمـت اسـت .خـدای جهـان و انسـان اسـت.
خدایـی کـه صـورت خـوب و سـیرت زیبـا آفریـد.
خـدای بخشـنده و رحمان کـه بنـا بـر خصلـت
بخشـش و نـوازش بنـده هـم بـه مـرغ هوا نصیـب ...

رییسجمهور:
۵۰درصد عواید دولت دزدی میشود

آگاهان امور :خروج غیرمسووالنۀ نیروهای خارجی،
باعث خالی قدرت و احتماال جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد
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ریگستانی:
نشست ترکیه رسآغاز یک تغییر مثبت
در گفتگوهای صلح است
2

رقم باالی معلولیت؛
بیش از 13درصد جمعیت کشور
2

جاين خېلو له مړیو رسه د اسالماباد
پر لور الریون پیل کړ
4
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حقوق پناهندگان در نظام بیناملللی حقوق برش
در این جا باید میان آواره یا بیجاشده
داخلی و کسانی که در جستجوی زندگی
بهرتند تفاوت عمده قایل شد.
آوارگـی یـا بیجاشـدگی در حـاالت اضطـرار
و بحرانـی صـورت م یگیـرد کـه شـخص
ممکـن در معـرض خطر قـرار گرفته باشـد و
اینکـه بـه شـدت متضرر شـده باشـد.
متضرر از جنـگ و زلزلـه و سـیالب و
خش کسـالی کـه ممکـن علاوه از رضر
مالـی ،اعضـای خانـواده خـود را نیـز از
دسـت داده باشـد .امـا آنهای یکـه از زندگـی
روسـتایی بـه سـوی زندگی شـهری متوسـل
م یشـوند و در تلاش زندگـی آسـوده و...
5
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استقبال عبداهلل از تمدید
ماموریت نظامی آلمان
راه مدنیت :عبدالله عبدالله ،رییس
شورای عالی مصالحۀ ملی از متدید ماموریت
نظامی آملان در کشور استقبال کرد.
آقای عبدالله روز یکشنبه (8حمل) در
صفحۀ توییرتش نوشته که از تصمیم دولت
و پارملان آملان در مورد متدید ماموریت
نیروهای این کشور برای ۱۰ماه دیگر در
افغانستان استقبال میکند.
او تاکید کرد که تصمیم را «مسووالنه و یک
گام به جلو» در حامیت از روند صلح و ثبات
در کشور است.
همچنین وی در این توییت نوشته که از
حامیت و پشتیبانی مداوم آملان سپاسگزار
هستیم.
آقای عبدالله در گفتگو با فرانس 24گفت که
اگر از فرصتها برای برقراری صلح بهره برده
نشود ،خطر جنگ افزایش مییابد.
او افزود که هیچ فرصت را ضایع نخواهد
کرد ،اما ایاالت متحد باید بر طالبان فشار
بیاورد تا این گروه فرصتها برای صلح را از
دست ندهد.
پارملان فدرال آملان روز پنجشنبه هفتۀ
گذشته با تصویب طرح جدید ،به ارتش
آملان اجازه داد تا یکهزار و ۳۰۰رسباز این
کشور را در افغانستان بهعنوان بخشی از
ماموریت ناتو تا ۳۱جنوری سال ۲۰۲۲حفظ
کند.
ماموریت نظامیان آملان در ۳۱مارچ سال
۲۰۲۱در افغانستان ختم میشود.
آملان اولین عضو سازمان پیامن اتالنتیک
شاملی (ناتو) است که ماموریت نظامی
خود را در افغانستان متدید کرده است.
ناتو تاکنون درباره حضور و یا عدم حضور
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته
است.
بر اساس توافقنامۀ دوحه ،همه نیروهای
خارجی تا اول ماه می باید از افغانستان
خارج شوند .جو بایدن ،رییسجمهور امریکا
در حال بررسی توافقنامه دوحه است.
جو بایدن در نخستین نشست خربی خود
اعالم کرد که خروج نیروهای امریکایی در
مهلت تعیینشده از افغانستان دشوار است،
اما او تاکید کرد که کشورش قصد ندارد برای
مدت طوالنی در افغانستان مباند.
با این حال گروۀ طالبان نسبت پس از
مهلت تعیینشده به هر نوع حضور نیروهای
خارجی در افغانستان هشدار دادهاند.

سه توربین بند سلما فعال شد
راه مدنیت :محمدمتیم صافی ،رییس
اداره حوزه هرات برشنا میگوید که با فعال
شدن سه توربین بند سلام در این والیت،
31مگاوات برق دیگر به شبکه برق شهری
افزوده شده و پرچاوی برق این والیت نیز رفع
گردیده است.
آقای صافی گفت که با فعال شدن سه توربین
بند سلام۳۱ ،مگاوات برق تولیدی این بند،
به شبکه برق هرات افزود شده است.
وی تاکید کرد که با این کار مشکل کمبود و
پرچاوی برق در شهر هرات ،رفع شد.
همچنین او ترصیح کرد که بند سلام برای
زمینهای کشاورزی و باغهای هشت
ولسوالی هرات آب میرساند.
بر بنیاد گفتههای رییس حوزه هرات برشنا،
امسال بهعلت کاهش بارش باران و بهدلیل
گرم شدن هوا ،آب بند سلام برای زمینهای
کشاورزی حیاتی میباشد.
بر اساس معلومات ریاست حوزه هرات
برشنا ،بند سلام ظرفیت ذخیره ۶۳۳میلیون
مرتمکعب آب و تولید ۴۲مگاوات برق را دارد.
همچنان در زمستان گذشته هرات ،شاهد
یکی از کمبارشترین فصلهای سال بود.
کمبود بارش برف و باران ،باعث نگرانی
دهقانان نسبت به وقوع خشکسالی
شده است .پروژه بند سلام اولین بار در
سال ۱۹۷۶در زمان ریاست جمهوری
رسدارمحمد داوودخان طرح گردید ،اما
بهدلیل جنگهای داخلی کارش متوقف
شد .این بند به کمک مالی هند ساخته و
در سال 1395خورشیدی افتتاح گردید .بند
سلام بهصورت رسمی حاال به بند دوستیِ
افغان-هند مسام شده ،سه کیلومرت عرض،
۲۰کیلومرت طول و ۱۰۷مرت ارتفاع دارد.
کاسۀ این بند ظرفیت ذخیرۀ ۶۴۰میلیون
مرت مکعب آب را داراست.

رویدادها
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رییسجمهور:
۵۰درصد عواید دولت دزدی میشود

رییسجمهور غنی رو یکشنبه (8حمل) در
نشست شورای عالی جوانان از فساد گسرتده

انتقاد کرد و گفت که فساد گسرتده در سیستم
گردآوری عواید دولت وجود دارد و دست دستکم
۵۰درصد از عواید دولت همهساله دزدیده میشود.
همچنان جوانان باید در برابر فساد ،تعصب و
بیکفایتی برخیزند و تعهد اخالقی خود را درک
کنند.
رییسجمهور سیستم از شورای عالی جوانان
خواست که طرحهای روشنی را برای جلوگیری
از حیفومیل عواید ملی با وزارت مالیه در میان
بگذارند .آقای غنی در ادامه تاکید کرد که بودجۀ
دولت به گونۀ درست استفاده منیشود و صدها
مورد سوءاستفاده در روند مرصف بودجۀ ملی
وجود دارد .او خاطرنشان ساخت که به شمول
نهادهای ریاستجمهوری ،بیشرت ادارههای

دولتی معاشهای بیجا بهشامری از کارمندان
خود پرداخت میکنند .او از تنخواههای مشاوران
(ان.تی.ای) یاد میکند و میگوید که در بیشرت
موارد هزینهها در این بخش به هدر رفته است.
وی افزود که باید برنامۀ تشخیص ظرفیتها در
ادارههای دولتی ایجاد شود و برای کارمندان دولت
بر اساس کارآیی و خالقیت تنخواه پرداخت شود.
شورای عالی جوانان سال گذشته خورشیدی به
تاسی از حکم ماده ( )۶۴قانون اساسی و فرمان
شامره( )۸۳مقام عالی ریاستجمهوری ،بهمنظور
تدوین پالیسیها و اسرتاتیژیها جهت بهبود
وضعیت جوانان ،سهیمسازی بیشرت جوانان در
عرصههای اقتصادی ،اجتامعی ،فرهنگی ،علمی و
سایر عرصهها ایجاد گردید.

ریگستانی:
نشست ترکیه رسآغاز یک تغییر مثبت در گفتگوهای صلح است
صالـح محمـد ریگسـتانی ،آگاه امـور
سیاسـی در صحبت بـا روزنامه راه مدنیت گفت
کـه نشسـت صلـح ترکیـه مشروط بر این اسـت
کـه گـروۀ طالبـان طـرح آقـای خلیـلزاد تحـت
عنـوان «دولـت انتقالی» را میپذیرنـد یا نه ،اگر
طالبـان ایـن طـرح را بپذیرنـد یـک قسـمت از
مشـکالت حـل خواهـد شـد .هنـوز جزییـات
بیشتری از ایـن طـرح ارایـه نشـده ،امـا گفتـه
شـده کـه در ایـن طـرح ،نقشـ ه راه ایجـاد یـک
حکومـت انتقالی و چندین سـناریوی احتاملی
بـرای ایجـاد حکومتـی زیـر نـام «دولـت انتقالـی
صلح» را پیشبینی کرده اسـت .آقای ریگسـتانی
بـه این باور اسـت :این امـکان وجود نـدارد که در
نشسـت یـکروز اسـتانبول ،موضوعـات پیچیده و
جنـگ صلـح افغانسـتان حـل شـود ،امـا ایـن

نشسـت میتوانـد رسآغـاز یـک تغییـر مثبـت در
رونـد گفتگوهـای صلـح و مذاکـرات جـدی میـان
گـروه طالبـان و دیگر طرفها باشـد .همچنین او
تاکیـد کـرد« :مـن باور منیکنـم که گـروۀ طالبان
معتقـد به انتخابات باشـند و خواستههایشـان را
از طریـق آرای مـردم بـرآورده مناینـد ».مذاکـرات

صلـح بیـن هیاتهـای دولـت و طالبـان از چنـد
مـاه بـه این طـرف در دوحه ،پایتخـت قطر جریان
دارد ،ولـی تـا هنـوز نتیجـۀ ملموسـی در پـی
نداشـته اسـت .اخیـرا تالشهـا برای ترسیـع روند
صلـح شـدت گرفتـه و مباحـث ایجـاد شـدن یـک
«دولـت موقـت انتقالـی» بـرای بیـرون رفـت از
بنبسـت مذاکـرات صلـح و بهتر شـدن وضعیـت
سیاسـی کشـور مطرح شده اسـت .رییسجمهور
غنـی نیـز یـک طـرح در نشسـت اسـتانبول ارایـه
ت ریاسـتجمهوری
خواهـد کـرد کـه انتخابـا 
زودهنگام طی شـش مـاه آینده ،شـامل این طرح
میباشـد .طـرح برگـزاری انتخابـات زودهنـگام
مشروط بـه آتشبـس از سـوی طالبان اسـت ،اما
گـروۀ طالبـان مخالفتشـان را بـا این طـرح اعالم
کرده است.

حادثه ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار؛ پنج کشته و ۱۳زخمی
راه مدنیت :محمد رفیق شـیرزی ،سـخنگوی
ت صحـت عامـه والیـت هـرات میگویـد که
ریاسـ 
در نتیجـۀ یـک حادثه ترافیکی در مسـیر شـاهراه
هرات-قندهـار ،پنـج نفـر کشـته و ۱۳نفـر دیگـر
زخمی شدهاند.
آقای شـیرزی بـه روزنامه راه مدنیـت گفت که این
رویـداد حوالی سـاعت  4:00صبح روز یکشـنبه
(8حمل) در سـاحۀ «آب خرما» ولسـوالی شیندند
والیـت هـرات در اثـر برخورد یک موتر مسـافربری

نـوع  404بـا یک عراده موتر خاور رخ داده اسـت.
وی علاوه کـرد کـه کشـته و زخمیـان ایـن رویداد
همـه مـرد اسـتند .بـه گفتـۀ او ،زخمیـان جهـت
تـداوی به شـفاخانۀ حـوزوی هرات منتقل شـد ه و
وضعیـت صحیشـان قناعتبخـش گزارش شـده
اسـت .همچنین سـخنگوی ریاسـت صحت عامه
هـرات اذعـان داشـت کـه اجسـاد قربانیـان ایـن
شـان در محـل رویـداد تسـلیم
حادثـه بـه اقارب 
داده شـدهاند.

ایـن در حالیسـت کـه چنـدی پیـش نیـز در پـی
برخـورد یـک موتـر خـاور با یـک تانکـر گاز در این
والیت سـهنفر کشـته و زخمی شدند که مسووالن
دلیـل ایـن حادثـه را بیتوجهـی راننـدگان عنوان
کردنـد .حادثـات ترافیکی در مسـیر شـاهراههای
هرات-اسلام قلعـه و هرات-قندهـار زیـاد رخ
میدهـد .رسعـت زیـاد ،بیپروایـی بـه قواعـد
ترافیکـی و کـم عـرض بـودن شـاهراهها از دالیـل
وقـوع حادثـات ترافیکـی شـمرده میشـوند.

رقم باالی معلولیت؛ بیش از 13درصد جمعیت کشور
راه مدنیـت :کمیسـیون مسـتقل حقوق برش
افغانسـتان «گـزارش تحقیقـی وضعیـت حقـوق
بشری اشـخاص دارای معلولیـت در سـال
 »۱۳۹۹را منتشر کـرد .یافتههـای ایـن گـزارش
نشـان میدهد13.9:درصد کل جمعیت کشـور
کـه حـدود چهارمیلیـون و 475هـزار و 800تـن
میشـوند ،معلولیـت دارنـد .ایـن کمیسـیون روز
یکشـنبه (8حمل) با نرش ایـن گزارش تحقیقی
گفتـه که این رقم در سـال  ۱۳۸۴بـه 2.7درصد
کل جمعیـت کشـور میرسـید ،امـا در جریـان
۱۴سـال ،شمار این افـراد 11.2درصـد افزایش
یافته است.
بـر بنیـاد ایـن گـزارش ،از میـان افـراد شـامل
ایـن تحقیـق ،یکهـزار و 192تـن آن مردهـا
و 310تـن زنـان و هویـت جنسـیتی دوتـن از
اشتراک کننـدگان ایـن تحقیـق ثبـت نگردیـده
اسـت.
نوع معلولیت
کمیسـیون حقـوق بشر میگویـد کـه از میـان
یکهـزارو 504پرسششـونده ،یکهزارو42تـن
کـه حـدود 69.3میشـود ،افـراد داری
معلولیـت فزیکـی از نـوع نقـض عضـو۲۹۴ ،تـن
(19.5درصـد) معلولیـت حسـی فزیکـی،
۴۲تـن (8.2درصـد) معلولیتهـای بیولوژیکـی
و متابولیسـمی و ۶۸تـن (4.5درصـد) دارای
معلولیـت ذهنـی و روانـی بودهانـد.
همچنیـن  ۵۸تـن معـادل 3.9درصـد دیگـر نیـز
دارای معلولیـت مضاعـف (دو یـا بیـش از دو نوع
معلولیـت) بودهانـد .در ادامـه ایـن تحقیـق آمده
کـه از میـان مصاحبهشـوندگان دارای معلولیـت
حسـی فزیکی۱۷۸ ،تن (60.5درصد) معلولیت

بینایـی۱۰۶ ،تـن (36.1درصـد) معلولیـت
شـنوایی و ۱۰تـن دیگـر کـه مسـاوی 3.4درصد
میشـود ،معلولیـت گفتـاری داشـتهاند.
عوامل معلولیت
از سـویی هـم ،در گـزارش کمیسـیون حقـوق
بشر آمـده کـه علـت معلولیـت ۶۲۷تـن از
مصاحبهشـدگان ،جنـگ و مایـن کنـار جـاده و
علـت معلولیـت بقیه آنهـا مرصف خودرسانـه دوا،
حـوادث ترافیکـی ،رعایتنکـردن تدابیـر ایمنـی
در محـل زندگـی و کار ،تطبیقنکـردن واکسـین
و مراقبتنکـردن زنـان در دوران بـارداری بـوده
اسـت.
همچنیـن علـت معلولیـت ۶۴۴تـن مشـخص
نگردیـده اسـت .بـر اسـاس یافتههـای تحقیـق،
38.1درصـد افـراد شـامل آن  ۵۷۳تـن گفتهانـد
بهدلیـل معلولیـت ،مـورد خشـونت فزیکـی در
خانـه و جامعـه قـرار گرفتـه و توهیـن و تحقیـر
شـدهاند .همچنـان از حامیـت خانـواده ،مـردم و
دولـت نیـز محـروم انـد.
کمیسـیون حقـوق بشر تاکیـد میکنـد کـه
اشـخاص دارای معلولیت ،جزء اقشار آسیبپذیر
جامعـه بـوده و نیازمنـد حامیـت خـاص از سـوی
خانوادههـا ،اجتماع و بهخصـوص دولـت و
نهادهـای مسـوول میباشـند.
میزان رضایت و دسرتسی بهخدمات صحی
بـر اسـاس یافتههـای ایـن تحقیـق ،در سـال
۱۳۹۹از میـان یکهـزار و 504پاسـخدهند،
یکهـزار و 224تـن آنـان تاییـد منودهانـد کـه
بـه خدمـات صحـی دسرتسـی داشـتهاند ،امـا
۲۷۲تـن دیگـر گفتهانـد کـه بـه خدمـات صحی
دسرتسـی نداشـته و در ایـن زمینـه با مشـکالتی

روبـرو میباشـند.
همچنیـن از ایـن میان ۱۷۶تـن از رضایت کامل
خدمـات صحـی۶۶۷ ،تـن از رضایـت نسـبی،
۱۵۲تـن از نداشتن نظـر خـاص در ایـن زمینـه،
۱۷۱تـن از عـدم رضایت نسـبی و ۵۲تن دیگر از
عـدم رضایت کامل خویش نسـبت به نحـوه ارایه
خدمـات صحـی از سـوی مراکـز صحـی ،سـخن
گفتهانـد.
در عیـن حـال ،در ایـن گـزارش خواسـته شـده
کـه جایـگاه اشـخاص دارای معلولیـت را در
رونـد صلـح ،بهعنـوان یکـی از گروههـای عمـده
قربانیـان جنـگ و منازعـه مشـخص گـردد .ایـن
کمیسـیون در بخشـی از گزارش خود خواسـتار،
توسـعه ،تجهیـز و انکشـاف محیطهـای تعلیمی
عمومـی ،در راسـتای تعلیمات فراگیـر ،جهـت
شـمولیت متامـی متعلمان دارای معلولیتهای
مختلـف در رونـد تعلیـم ،دسترسپذیر منـودن
مـواد معلوماتی بـرای افـراد دارای معلولیتهای
حسـی (بینایی و شـنوایی) و ایجـاد ظرفیتهای
تحصیـل و آمـوزش در نهادهای تحصیالت عالی
و نیمـه عالـی شـده اسـت.
همچنیـن در ایـن گزارش به شـاخصههای مانند
احترام بـه کرامـت انسـانی ،امنیـت و آزادی
شـخصی ،مشـارکت در انتخابات ،داشنت تذکره
تابعیت ،میزان دسرتسـی به حـق آموزش ،دالیل
عـدم دسرتسـی بـه آمـوزش ،میـزان دسرتسـی
بهحـق کار ،دالیـل عـدم دسرتسـی بهحـق کار،
بهرهمنـدی از معـاش معلولیـت ،علـل محرومیت
از معـاش معلولیـت ،دریافـت قرضههای کوچک
بانکـی ،اجـراآت کمیسـیون مسـتقل حقوق برش
افغانسـتان ،و پیشـنهادها نیز اشـاره شده است.

گروه کاری مشرتک جامعۀ مدنی:

افراد «معلومالحال حکومتی» ازجامعۀ

مدنی منایندگی منیتوانند طرح انتخابات
زودهنگام با واقعیتها سازگاری ندارد

گــروه کاری مشــرک جامعــۀ مدنــی روز
یکشــنبه (۸حمــل) بــا نــر اعالمیهیــی گفتــه
کــه بهجــای مناینــدگان واقعــی جامعــۀ مدنــی
کــه پرچــمداران ارزشهــای مدنــی و
مردمســاالریاند ،امــا شــاری از افــراد
«معلومالحــال حکومتــی» در نشس ـتهای ملــی
و بیناملللــی صلــح رشکــت میکننــد .اینهــا
قطعــا منیتواننــد از نهادهــای جامعــۀ مدنــی
منایندگی کنند.
در ادامــۀ اعالمیــه آمــده کــه عــدم حضــور
مناینــدگان نهادهــای جامعــۀ مدنــی در مســایل
کالن ملــی از جملــه رونــد صلــح ،نگرانیهــا را
در مــورد معاملــۀ ارزشهــای مردمســاالرانه و
حقــوق اساســی شــهروندان افزایش داده اســت.
همچنیــن در ایــن اعالمیــه تاکیــد شــده کــه
نهادهــای جامعــۀ مدنــی خواســتار حضــور
معنــادار زنــان و حضــور گســردۀ قربانیــان و
مناینــدگان آنــان در رونــد مذاکــرات صلحانــد.
گــروه کاری جامعــۀ مدنــی میگویــد « :از دولــت
افغانســتان کــه خــود را حامــی جمهوریــت
میدانــد ،توقــع مــیرود کــه بــه عنــارص و
ارزشهــای جمهوریــت احــرام گذاشــته و نقــش
جامعــۀ مدنــی را در رونــد صلــح افغانســتان
نادیــده نگیــرد».
بــر اســاس معلومــات اعالمیــه ،شــاری از
نهادهــای جامعــۀ مدنــی پــس از مشــوره بــا
اقشــار مختلــف جامعــه ،طرحهــا و بســتههای
پیشــنهادی مشــخصی را نیــز در مــورد رونــد
صلــح ،ترتیــب و بهعنــوان خواســت و صــدای
مــردم بــا شــورای عالــی مصالحــۀ ملــی رشیــک
کــرده ،امــا ایــن شــورا بــه طــرح و پیشــنهادات
ایــن نهادهــا توجــه الزم نکــرده اســت.
گــروه کاری جامعــۀ مدنــی میافزایــد کــه آنهــا
از شــورای عالــی مصالحــۀ ملــی بهعنــوان مرجــع
مدیریــت و رهربیکننــدۀ صلــح دولــت ،انتظــار
دارد کــه در کنــار زمینهســازی بــرای حضــور
مناینــدگان واقعــی جامعــۀ مدنــی در فراینــد
صلــح ،طرحهــا و پیشــنهادهای عملــی ایــن
نهادهــا را نیــز درنظــر بگیــرد.
همچنیــن در اعالمیــه ذکــر شــده« :نهادهــای
جامعــۀ مدنــی بهعنــوان طــرف ســوم در قضایــای
کالن ملــی ،نواقــص و مشــکالت فرآیندهــا را بــا
حفــظ بیطرفــی کامــل بیــان داشــته و بــرای
اصــاح آن نیــز طــرح داده اســت .انتظــار داریــم
بــه نقــش نظارتــی نهادهــای جامعــۀ مدنــی
بــه عنــوان یــک نشــانی مســتقل و بیطــرف
پرداختــه شــود».
در عیــن حــال ،آنــان گفتهانــد کــه عــدم نظــارت
بــر رونــد مذاکــرات صلــح در دوحــه ،ابهامــات
زیــادی را بهمیــان آورده و در اکــر مــوارد
طرفهــا موضوعــات را بــه نفــع خــود بازتــاب
دادهانــد .عــدم حضــور و گــزارش گــروه کاری
مشــرک جامعــۀ مدنــی ،قضــاوت را در ایــن
خصــوص دشــوار کــرده اســت.
طــرح انتخابــات زودهنــگام بــا واقعیتهــا
ســازگاری نــدارد
از ســویی هــم ،گــروه کاری مشــرک جامعــۀ
مدنــی میگویــد کــه نهادهــای مدنــی از
طرحهــای صلــح کــه جنبــۀ عملــی داشــته و بــه
پایــان جنــگ افغانســتان کمــک کنــد ،حامیــت
میکننــد .
ایــن گــروه کاری بــه ایــن بــاور اســت کــه
طــرح رییسجمهــور غنــی مبنــی بــر برگــزاری
انتخابــات زودهنــگام ،بــا واقعیتهــای عینــی
افغانســتان ســازگاری نــدارد و یــک طــرح عملــی
نیســت.
در اعالمیــه تاکیــد شــده کــه انتخاباتهــای
«چالـشزا» و «ناقــص» اخیر در کشــور نشــان داد
کــه ظرفیــت الزم بــرای برگــزاری یــک انتخابــات
خــوب در ظــرف شــش مــاه وجــود نــدارد.
همچنیــن در اعالمیــه ترصیــح شــده کــه بــدون
آوردن اصالحــات اساســی و معنــادار انتخاباتی و
اعتامدســازی مــردم بــر رونــد انتخابــات ،برگزاری
انتخابــات ،بهجــای کمــک بــه ختــم جنــگ و
تامیــن صلــح ،زمینــه را بــرای یــک جنــگ دیگــر
مســاعد میکنــد.
گــروه کاری مشــرک جامعــۀ مدنــی کشــور از
متامــی طرفهــای صلــح و جنــگ خواســته
اســت کــه طرحهــای خــود را بــر اســاس
واقعیتهــای افغانســتان و رشایــط عینــی آن
ترتیــب و مطــرح کننــد .پیشــر خربگــزاری
رویــرز بــه نقــل از دو مقــام ارشــد دولــت
افغانســتان گــزارش کــرده بــود کــه محمــدارشف
غنــی طــرح پیشــنهادی امریــکا بــرای صلــح
افغانســتان را رد کــرده و در مقابــل طرحــی را
پیشــنهاد کــرده کــه براســاس آن انتخابــات
ریاســتجمهوری در ظــرف شــشماه برگــزار
خواهــد شــد.
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حبیبه رسابی:
طالبان تغییری نکردهاند ،رفتار آنان در مسکو پرخاشگرانه بود

گفتگوگردان :محمدهادی ابراهیمی

اشـاره :در هیجدهـم مـارچ سـال روان
میلادی ،مسـکو میزبـان نشسـت ترویـکای
توسـعهیافته بـود .در ایـن نشسـت نماینـدگان
اعضـای ترویـکا ،امریـکا ،روسـیه و چیـن حضـور
داشـتند .همینطور در این نشسـت پاکسـتان نیز
دعـوت شـده بـود .در ایـن نشسـت سیاسـیون
افغانسـتان و اعضـای هیات طالبان هـم به عنوان
مهمان ویژه شرکت کرده بودند.
در نشسـت یـک روزۀ مسـکو کـه بـا سـخنرانی
سـرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسـیه شروع
شـد ،بـر سـر موضوعاتـی همچـون آتشبـس،
تهدیـدات امنیتـی برخاسـته از افغانسـتان بـرای
منطقـه و رونـد صلـح افغانسـتان بحـث صـورت
گرفـت .روزنامـه راه مدنیت برای بررسـی بیشـتر
آنچـه در ایـن نشسـت گذشـته اسـت ،گفتگویی
انجـام داده بـا خانـم حبیبـه سـرابی ،از اعضـای
هیـات مذاکرهکننـدۀ دولـت در امور صلـح که در
نشسـت مسـکو حضـور داشـته اسـت.
در ایـن گفتگـو در مـورد رونـد مذاکـرات دوحـه،
نشسـت مسـکو و چشـمانداز آینـدۀ صلـح بحـث
شـده است:
راه مدنیـت :خانم سـرابی خـوش آمدید به
گفتگـو و ممنـون از وقتـی کـه گذاشـتید.
البته ابتـدا اجازه بدهید کـه دریافت جایزۀ
معتبـر (سـیمونوی) را که چنـدی پیش از
سـوی فرانسـه به شـما اهدا شـد ،تبریک
عـرض کنم .این دسـتاورد برای شـما باعث
غرور زنان افغانسـتان و تمام کسـانی است
کـه بـرای برابری جنسـیتی و حقـوق زنان
تلاش میکننـد .خـوب اسـت کـه بحـث
را بـا مذاکـرات دوحـه شـروع کنیـم .چند
وقتی اسـت کـه از دوحـه خبری نرسـیده،
آیـا مذاکـرات متوقـف شـده؟ گروههـای
تمـاس کجـا هسـتند حاال؟
سـرابی :در دوحـه مذاکـرات جریـان دارد.
مذاکـرات بـه گونهیـی اسـت کـه مـا همیشـه
حـرف نـو نداریـم .چنیـن نیسـت کـه همیشـه
یـک خـوراک مطبوعاتی داشـته باشـیم ،امـا این
بـه معنـای توقـف مذاکـرات نیسـت .در رونـد
مذاکـرات مسـایلی مـورد گفتگـو قـرار میگیـرد
بـرای سـاعتها و روزهـای متوالـی .تا حال شـده
اسـت کـه مـا بـر سـر یـک پاراگـراف تـا دو روز
هـم بحـث کردیـم ،اما ایـن مسـایل در رسـانهها
بازتـاب داده نمیشـود ،چـون اهمیتی هـم ندارد
کـه بازتـاب داده شـود .ولـی اینکـه در رسـانهها
از دوحـه خبـری نمیرسـد ،بـه معنـای توقـف
مذاکـرات نیسـت.
راه مدنیـت :آیـا گروههـای تمـاس دولت و
طالبـان در دوحـه حضـور دارند؟
سـرابی :بلـی .بالفعـل کـه مـن بـا شـما صحبـت
میکنـم تیمهـای تمـاس در دوحـه هسـتند
و مذاکـرات بـه صـورت دوامدار جریـان دارد.
تیمهـای تمـاس در دوحه حضور دارنـد و برعالوۀ
آنهـا چند تـن دیگر هـم از اعضـای مذاکرهکننده
در دوحـه هسـتند .تنهـا مـا چنـد نفـر کـه بـه
مسـکو رفته بودیـم ،دوحه را تـرک کردیم و حاال
کابـل هسـتیم .بـه زودی هم دوبـاره برمیگردیم.
راه مدنیـت :ممکـن اسـت بگوییـد آخرین
بـاری کـه میـان گروههـای تمـاس مالقات
صـورت گرفته ،چـه وقـت بوده؟
سـرابی :بلـی ،همیـن چهارشـنبه هفتـه پیـش،
چهـارم حمـل میـان گروههـای تمـاس مالقـات
صـورت گرفـت و ما در جریان بحث قـرار گرفتیم
.
راه مدنیـت :تیـم تمـاس کیهـا هسـتند؟
آیـا برای شـما امـکان دارد که از آنها اسـم

ببر ید ؟
سـرابی :واقعیـت ایـن اسـت کـه ما گـروه تمـاس را
معرفـی نمیکنیـم .در رونـد مذاکـره همیـن تعهـد
داده شـده که افـراد گروه تماس نام برده نشـوند .اما
بایـد اضافـه کنـم که گـروه تماس ،افرادی مشـخص
نیسـتند .گـروه تمـاس بـه صـورت دورهیـی انتخاب
میشـوند .یعنـی در هـر دوره پنـج نفر از طـرف ما و
پنـج نفـر از طرف طالبـان انتخـاب میشـوند ،اما نه
بـرای همیشـه؛ بـل برای یـک دوره مشـخص .بعد از
پنـج مجلـس یـا ده مجلس یک گـروه دیگـر تعیین
میشـود؛ مثلا تا حـاال چهار بـار گروه تمـاس تغییر
کرده اسـت.
راه مدنیـت :پـس میتوانـم از حرفهای شـما
چنیـن برداشـت کنـم کـه مذاکـرات دوحـه
برخلاف آنچـه در رسـانهها گفته میشـود ،با
بنبسـت مواجه نشـده و همچنـان ادامه دارد.
سـرابی :بلـی ،دقیقـا .مذاکـرات دوحـه بـه صـورت
مـداوم جریـان دارد و گروههـای تمـاس در دوحـه
هسـتند .مـن هـم در برخـی رسـانهها دیـدهام کـه
مدعـی توقـف مذاکـرات میشـوند ،امـا مذاکـرات
متوقـف نشـده و ادامـه دارد .در همـان زمانـی کـه
از سـوی برخـی رسـانهها گفتـه میشـد در دوحـه
مذاکـرات متوقف شـده ،ما مصـروف مذاکـره بودیم.
راه مدنیـت :بحـث را با نشسـت مسـکو ادامه
میدهیـم .چشـمدید خودتـان از نشسـت
مسـکو را بگوییـد؟ از جـ ّو نشسـت مسـکو

بگوییـد ،ایـن نشسـت را چگونـه یافتید؟ این
نشسـت تقویتکننـدۀ مذاکرات دوحـه بود یا
در تقابـل بـا آن؟ این نشسـت بیشـتر در راسـتای
دوحـه بـود یـا یـک نـوع آمادگی بـرای اسـتانبول؟
سـرابی :خـوب ،قبلا هـم یـک نشسـت دیگـری بـه
اسـم فارمـت مسـکو داشـتیم کـه در سـال۲۰۱۸
برگـزار شـده بـود و خـودم در آن شـرکت کـرده
بـودم .در نشسـت ۲۰۱۸از کشـورهای مختلـف؛
تاجیکسـتان ،اوزبیکسـتان ،قرقیزسـتان و پاکسـتان
دعـوت شـده بـود .نمایندۀ امریـکا هم بـه گونۀ ناظر
شـرکت کـرده بـود .در آن زمـان من معاون شـورای
عالـی صلـح بـودم و از همـان آدرس در نشسـت
مسـکو شـرکت کـرده بـودم.
در نشسـت هیجدهم مارچ هم نمایندگان پاکسـتان،
روسـیه ،چیـن و امریـکا حضـور داشـتند .همینطور
نماینـدۀ قطـر و ترکیه هم حضور داشـتند.
شـرکت کشـورهای مختلف در نشسـت مسـکو برای
مـا نشـاندهندۀ هماهنگی میان کشـورهای مختلف
در مـورد صلـح افغانسـتان بـود و ایـن هماهنگـی،
بـرای مـا و رونـد صلـح افغانسـتان یک نقطـۀ مثبت
اسـت .همینطـور در این نشسـت این مسـاله مطرح
شـد کـه دوحـه میتوانـد یک آجنـدای خوبـی برای
نشسـت اسـتانبول آماده بسـازد.
همینطـور نکتـۀ مثبـت دیگـر نشسـت مسـکو
اعالمیهیـی بـود کـه صـادر شـد و در آن اعالمیـه،
آمـده بـود کـه امـارت بـرای کشـورهای منطقـه و
جهـان قابـل قبـول نیسـت.
راه مدنیـت :آیا در مـورد طرح دولـت انتقالی

کـه از سـوی دولـت امریـکا پیشـنهاد شـده
است ،در نشسـت مسـکو بحثی صورت گرفت؟
سـرابی :جسـته و گسـیخته مطالبـی مطـرح شـد در
مـورد ایـن طرح .افـرادی اظهـار نظر کردنـد ،اما بحث
روی محتـوای طـرح صـورت نگرفت.
روزنامـه راه مدنیـت :یعنـی این طـرح و گفتگو
در مورد آن در آجندای نشسـت قرار نداشـت؟
سـرابی :نخیـر .در آجنـدا بـه صـورت رسـمی گفتگـو
در مـورد طـرح وجـود نداشـت .حتـی گفتگویـی هـم
صـورت نگرفـت.
راه مدنیـت :شـب قبـل از سـفر سیاسـیون به
مسـکو ،نامۀ سـفیر افغانسـتان در روسیه ،آقای
طیـب از سـوی برخـی رسـانهها منتشـر شـد.
تعبیـری که رسـانهها داشـتند ،این بـود که این
سـفر ،سـفری تحقیرآمیز اسـت و از نمایندگان
افغانسـتان ،آنچنـان کـه قواعـد دیپلوماتیک
حکـم میکنـد ،میزبانی صـورت میگیـرد .بعد
از سـفر هم در رسـانهها مطالبی مطرح شـد در
مـورد اینکـه رفتار بـا نمایندگان افغانسـتان به
گونـۀ مطلوبـی نبـوده .آیا واقعـا رفتـار افرادی
کـه در مسـکو بودند با شـما نامطلـوب بود؟
سـرابی :رفتـار مسـکو بـا مـا مناسـب بـود .نماینـدۀ
رسـمی مسـکو بـه اسـتقبال مـا آمـده بـود در میـدان
هوایـی و همانطـوری کـه قواعـد دیپلوماتیـک حکـم
میکـرد ،از مـا میزبانـی و اسـتقبال شـد .بلـی ،برخی
جزییـات وجـود داشـت کـه بـه نظـرم بیـش از اندازه

کالن شـده اسـت .همـان پذیرایییـی کـه الزم و
مطلـوب بـود از مـا صـورت گرفـت.
راه مدنیـت :شـما اشـارهیی بـه حضـور
نماینـدگان روسـیه ،پاکسـتان ،امریـکا و چین
در نشسـت مسـکو داشـتید ،اشـارهیی هـم به
هماهنگـی میـان این کشـورها در قبـال صلح،
آیـا واقعـا بـه نظـر شـما چنیـن هماهنگـی و
اجماعـی میـان کشـورهای منطقـه یـا حداقل
همـان کشـورهای حاضر در نشسـت بـه وجود
آمـده؟ بهعنـوان نمونـه آیـا پاکسـتان متمایل
بـه صلـح در افغانسـتان اسـت؟
سـرابی :در ظاهـر قضیـه مـا میبینیـم که کشـورهای
منطقـه از صلـح حمایـت میکننـد .حتـی حضـور
کشـورهای مختلـف در نشسـتهای مربـوط بـه صلح،
نشـانهیی از هماهنگـی و یـک نـوع اجمـاع اسـت.
بهعنـوان نمونـه در نشسـتهای قبلی مسـکو ،نمایندۀ
امریـکا حضـور نداشـت .اگـر هـم حضـور داشـت بـه
گونـۀ ناظـر بود ،اما در نشسـت هجدهم مـارچ نمایندۀ
امریـکا هـم شـرکت کـرده بـود که ایـن نشـانۀ خوبی
ا ست .
راه مدنیـت :چـه تضمینـی وجـود دارد که این
سیاسـت تنهـا بـه ظاهـر و محدود به سیاسـت
اعالمـی نباشـد و کشـوری مانند پاکسـتان ،در
سیاسـت اعمالـی خـود همچنان به شورشـیان
کمـک کند؟
سـرابی :ایـن را بایـد در عمـل دیـد .فعال در سیاسـت
اعالمـی و در ظاهـر از صلـح حمایت میکنـد .باید دید

کـه در عمـل چه خواهـد کرد.
راه مدنیـت :برگردیم به نشسـت مسـکو .یکی
از مـواردی کـه در مـورد نشسـت مسـکو زیاد
انتقـاد شـده بـود ،حضور تنهـا یـک زن در این
نشسـت بـود .بهطـور قطع انتقـاد بـه میزبان و
دعوتکننـده وارد اسـت نه به شـما ،اما سـوال
ایـن اسـت که آیا شـما واکنشـی در ایـن مورد
انجـام دادیـد نسـبت بـه دعوتکنندهها؟
سـرابی :بلـی .مـن در همـان ابتـدای صحبتـم آقـای
کابلـوف نماینـدۀ ویژۀ روسـیه را مخاطب قـرار دادم و
بـه وی گفتـم کـه چـرا تنها مـن بایـد تنها زنی باشـم
کـه در این نشسـت شـرکت کـردهام.
مـن مسـتقیما کابلـوف را مـورد انتقـاد قـرار دادم.
همینطـور از تمـام کشـورهای دعوتکننده خواسـتم
کـه در نشسـتهای بعـدی در هر جا که برگزار شـود،
بایـد زنـان حضور داشـته باشـند.
زنـان بخـش کالنـی از جامعه هسـتند و نبایـد نادیده
گرفتـه شـوند .اولیـن حـرف مـن همیـن انتقـاد و
درخواسـت بـود.
راه مدنیـت :رفتـار طالبـان بـا نماینـدگان
افغانسـتان چگونـه بـود؟ واضحتـر بپرسـم آیا
طالبانی کـه در دوحه حضور دارند یا در مسـکو
بودنـد ،بـا طالبان دهـۀ نـود تفـاوت کردهاند؟
سـرابی :یـک نکتـه را باید بگویـم که طالبـان تغییری
نکردهانـد .طالبـان همـان افرادی هسـتند کـه در دهۀ
نـود ظهـور کردنـد و تفاوتـی ندارنـد ،اما یـک چیز در
مـورد نشسـت مسـکو بـرای خـودم بسـیار تعجـبآور
بـود و آن رفتـار طالبـان در مسـکو بود.
طالبـان در مسـکو رفتـاری پرخاشگرانـه داشـتند.
گرچنـد ایـن پرخاشگریهـا در روند مذاکـرات دوحه
هـم دیـده میشـد ،امـا بـاز هـم در مذاکـرات دوحـه،
طرفیـن تلاش میکردند تـا بحث را به آرامـی و مدارا
پیـش ببرنـد .امـا در مسـکو بـرای مـن تعجـبآور بود
کـه رفتـار طالبـان پرخاشگرانـه شـده بود.
در رفتـار خـود هـم پرخاشگرانـه رفتـار کردنـد .ایـن
بـرای مـن تعجـبآور بـود ،امـا در ختم خوب بـود و تا
حـدودی صحبتهـا عادی شـد.
راه مدنیـت :یکـی از مـواردی کـه در رسـانهها زیـاد
بازتـاب داده شـد ،کشـمکش لفظـی میـان مارشـال
دوسـتم و مالفاضـل ،فرمانـدۀ نیروهـای طالبـان در
سـالهای ۱۹۹۰اسـت .شـما بـه عنـوان شـاهد عینی
چگونـه ایـن کشـمکش را دیدیـد؟
سـرابی :ایـن کشـمکش زیـاد جـدی نبـود .در جریان
سلام علیکـی یـک کشـمکش سـاده اتفـاق افتـاد .به
آن انـدازه کـه در رسـانهها بازتـاب داده شـده اسـت،
کشـمکش جدییـی نبـود.
راه مدنیـت :میخواسـتم در مـورد طـرح آقای
غنی از شـما بپرسـم .طرح انتخابـات زودهنگام
کـه گویا قـرار اسـت آقـای غنـی در نشسـت
اسـتانبول از آن رونمایـی کند .دیدگاه شـما در
مورد ایـن طرح چیسـت؟
سـرابی :ایـن طـرح هنـوز به دسـت ما نرسـیده اسـت.
مـا تنهـا در مـورد طـرح دولـت انتقالـی در دوحـه بـا
تیـم دولـت گفتگو و بحـث کردیم ،نظراتمـان توحید
شـده و بـه کابـل فرسـتاده شـده اسـت ،امـا طـرح
انتخابـات زودهنگام هنوز به دسـت ما نرسـیده اسـت.
راه مدنیـت :در پایـان میخواهـم پیـام شـما را
خطاب به زنان افغانسـتان داشـته باشـم .شـما
بـه عنـوان یـک بانـوی موفـق ایـن سـرزمین
هسـتید .مدتـی والـی بامیـان بودیـد .برنـدۀ
جایـزۀ (سـیمونوی) شـدید و سـالها بـرای
زنـان زحمـت کشـیدید ،پیـام شـما بـه زنانی
کـه شـما را بهعنـوان الگـو و نماینـدۀ خـود
میداننـد ،چیسـت؟
سـرابی :پیـام مـن بـه زنـان افغانسـتان ایـن اسـت که
خسـته نشـوند و بـه مبـارزات خـود ادامـه بدهنـد.
مبـارزه جزیـی از زندگـی مـا زنـان افغانسـتان اسـت.
مبـارزه مـا بایـد ادامـه داشـته باشـد تـا وقتـی هویت
مـا در جامعـه تثبیـت شـود .همچنـان بایـد مـا زنـان
هماهنگـی داشـته باشـیم و شبکهسـازی کنیـم.
راه مدنیـت :ممنـون از شـما کـه بـه گفتگو شـرکت
کردید.
سرابی :ممنون از شما که میزبان این گفتگو بودید.
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مقدمهنویسی ادبی در متدن اسالمی
گلاحمد یام

اول دفرت به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا
اکربواعظم خدای عامل و آدم
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

(با نگاهی بر غزلی از سعدی)
مسـلامنان بـا گفتن حمـد بـه خـدا در حقیقـت
بـه شـناخت خـود و جهـان و نسـبت آن بـا خـدا
میرسـند و دارای وسـعت نظـر میشـوند .وقتـی
عظمت و بزرگی خداوند و وسـعت و تنوع آفرینش

اسـت و آنهـا را خـوب و زیبـا میخوانـد.
موضـوع بخشـندگی و بندهنـوازی خداونـد کـه
بـه همـه عـام اسـت و شـامل حـال و روزی مـرغ و
ماهـی و پشـه و عنقـا و منعـم و درویـش میگردد؛

از در بخشندگی و بندهنوازی
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا
قسمت خود میخورند منعم و درویش
روزی خود میبرند پشه و عنقا
حاجت موری به علم غیب بداند
در بن چاهی به زیر صخرۀ صام
جانور از نطفه میکند ،شکر از نی
برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا
رشبت نوش آفرید از مگس نحل
نخل تناور کند ز دانۀ خرما
ازهمگان بینیاز و برهمه مشفق
از همه عامل نهان و برهمه پیدا
پرتو نور رسادقات جاللش
ازعظمت ماورای فکرت دانا
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش
حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا
هر که نداند سپاس نعمت امروز
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا
بار خدایا مهیمنی و مدبر
وز همه عیبی مقدسی و مربا
ما نتوانیم حق حمد تو گفنت
با همه کروبیان عامل باال
سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت
ورنه کامل تو وهم کی رسد آنجا
کتـاب را بهنـام خـدای دانا آغـاز میکنـم .خدایی
کـه پـروردگار ایجادگـر اسـت .زنـده تواناسـت.
بـزرگ و پرعظمـت اسـت .خـدای جهـان و انسـان
اسـت .خدایـی کـه صـورت خـوب و سـیرت زیبـا
آفریـد .خـدای بخشـنده و رحمان کـه بنـا بـر
خصلـت بخشـش و نـوازش بنـده هـم بـه مـرغ هوا
نصیـب داده هـم بـه ماهـی دریـا .منعـم و درویش
قسـمت خـود میخورنـد و پشـه و عنقـا روزی خود
میبرنـد .بـه علـم غیـب حوایـج مـوری را میدانـد
کـه در بـن چـاه ،در زیـر سـنگ سـخت بـه رس
میبـرد .جانـور را از نطفـه میسـازد .شـکر را از
نـی میسـازد .بـرگ تـر را از چـوب خشـک و از
سـنگ خـارا چشـمه را جـاری میسـازد .از زنبـور،
عسـل بـه وجـود آورد .از هسـتۀ خرما درخـت تناور
خرمـا را آفریـد.
بینیـاز از همـه اسـت .از همـه عـامل نهـان اسـت
و در وجـود همـه دنیـا آشـکار میگـردد .پرتـو نـور
جایـگاه جاللـش چنـان پرعظمـت اسـت کـه در
مـاورای فکـرت دانـا قـرار میگیـرد .نـه خـود آدم
مدهـوش؛ بـل زبـان در دهانـش مثلـی کـه مـوی
بـاالی اعضـا بـه حمد و ثنای خدا مشـغول اسـت.
هـر کسـی کـه شـکر نعمات موجـود را منیدانـد؛
افسـوس میخـورد کـه چـرا شـکر نکـرده کـه در
نصیـب رحمـت فـردا کاهـش بـه عمـل آمـده.
بـار خدایـا! تـو بـر بنـدگان ایمندهنده هسـتی از
تـرس .تـو مدبری و ازهر عیبی پاک و دور هسـتی.
مـا و همـه فرشـتهها در عـامل بـاال چنانچـه حق تو
اسـت حمـد تـو را گفتـه منیتوانیـم .سـعدی بـه
قـدر فهـم خود سـخن گفت ورنـه وهم بـه حقیقت
کمال توکـی میتواند برسـد.

او مطـرح میگـردد ،انسـان جـز حمـد و سـتایش
چیـزی منیتوانـد انجـام دهـد .وقتـی بـه حمـد
پرداخـت ،جهـان و انسـانها در دیـدش دگرگونـه
میشـوند .او بعـد از حمـد با دیـدن پیرامون خود؛
متوجـه میشـود کـه خالـق یکتاسـت و مخلوقـات
خداونـد بسـیار اسـت و هـر کـدام راهـی بـا خالق
خـود دارنـد و بایـد بهعنـوان مخلوقـات خـدا
دوسـت داشـته شـوند و بـا آنهـا یـک رابطـه خـوب
ایجـاد شـود .ایـن دوسـت داشتن و رابطـه خـوب
پیـدا کـردن نتیجـه حمـد و متصـل آن تعمـق بـر
آفریدههـای خداونـد اسـت و سـهمی کـه در ایـن
جهـان بـزرگ بـه خداونـد او داده اسـت .فهـم این
امـر او را شـکرگذار میکنـد .او بایـد شـکر کنـد و
بـا دیگـران در رابطـه نیـک قـرار بگیـرد.
سـعدی کـه میگویـد هـزار بلبـل دسـتان رسای
عاشـق را – بباید از تو سـخن گفنت دری آموخت،
فصیحتریـن شـاعر در تاریـخ ادبیـات دری اسـت.
او در یکـی از دورههـای تلـخ تاریخ کشـور ما یعنی
دورۀ سـقوط بلـخ و غزنـه و هـرات و سـقوط بغـداد
توسـط چنگیزیـان در قـرن هفتـم میزیسـت.
زمانـی کـه پادشـاهی خوارزمشـاهیان بـه عنـوان
یکـی ازادامهدهنـدگان فرهنـگ پیرشفتـۀ
افغانسـتان قدیـم متمرکـز بـر غزنـه و هـرات و
سیسـتان و بلـخ در تبانـی بـا خالفـت بغـداد تـا
مرزهـای غـرب جهـان اسلام یعنـی عـراق عجـم و
قسـمتهایی از عـراق عـرب و شـام و مرصادامـه
داشـت؛ در قلمـرو یکـی از فرمانروایـان جـزء
پادشـاهی غزنویـان ،غوریـان ،سـلجوقیان و
خوارزمشـاهیان یعنـی قلمـرو سـعد زنگـی زندگـی
میکـرد .او در بغـداد تحصیـل منـوده بـود و از
جملـۀ مشـاهیر نرثنویسـان و شـاعران عربـیرسا و
دریرسا بـود.
مقدمههـای سـعدی هـم در بوسـتان وهـم در
گلسـتان و هـم در غزلیـات بنـا بـر رسـم متـدن
اسلامی بـا حمـد و سـتایش خداونـد آغـاز
میشـود .چنانچـه در دفتر غزلیـات میبینیـم
نخسـتین غـزل او نیـز حمدیسـت کـه بـا یادکـرد
برخـی از نامهـای خـدا یـا اسامءالحسـنا زینـت
یافتـه بـه رحمت خدا بـه مخلوقات و بنـدگان خدا
اشـاره میکنـد تـا رابطـه میـان انسـانها (بـه طـور
عـام نـه خـاص مسـلامنان) و سـایر آفریدههـا بـا
خـدا بهعنوان خالق برجسـته شـود .چون موضوع
مـورد نظـر سـعدی کتـاب اسـت و کتـاب بـا علم و
دانایـی ارتبـاط دارد؛ او صفـت برجسـتۀ دانایی را
کـه در اسـم عـامل یـا دانـا مضمـر اسـت؛ بهعنـوان
نخسـتین اسـم خـدا ذکـر کرده اسـت .بعـد از آن،
بـه صانـع پرداختـه اسـت تـا صنعت خدا برجسـته
شـود؛ یعنـی چیزهایـی کـه دلیل قـدرت و عظمت
پـروردگار بـزرگ و تواناسـت .خلقـت خـدا در دو
بخـش قـرار میگیـرد :عـامل و آدم .او بـه هـر دو،
صـورت و سـیرت میدهـد که هامنا ظاهـر و باطن

در اسمای رحیـم و رحمان و وهاب مضمر اسـت.
ارتبـاط خداونـد را از حیث اعطـای روزی و نصیب
بـه همـه یکسـان میدانـد .ایـن امـر اشـاره بـه آن
دارد تـا مسـلامنان متوجه باشـند کـه در این مورد
خداونـد تنهـا بـا مسـلامنان رحمـت و بخشـش
نـدارد؛ بـل به همه یکسـان رحمتش جاری اسـت.
همچنـان نسـبت روزی بااحتیـاج چیـزی اسـت
کـه از خـدا پنهـان منیباشـد .حوایـج بنـدگان یـا
آفریدههـا را خداونـد از علـم غیـب خـود میدانـد.
ایـن کـه موجـودی در کجاسـت بـرای خـدا معلوم
اسـت .در همان جایی که اسـت خـواه در بن چاه
باشـد خـواه هـم در زیـر صخـرۀ سـخت ،خـدا او را
میبینـد و احتیاجاتـش را میدانـد.
خداونـد حکمتهایـی دارد کـه هـر کدامـش
عجیـب و رهنمودکننـده بـه قدرتهـای او تعالـی
اسـت .بـه طـرز بـه وجـود آمـدن اشـیای مختلـف
اگـر نیـک دیـده شـود؛ موضـوع توالـد و تناسـل
مطـرح میگـردد .توالـد و تناسـل بـه شـکلی در
موجـودات اسـت که گاهی بهصـورت متضاد میان
والـد و ولـد ظهور میکنـد؛ چنانکه جانـور از نطفه
شـکل میگیـرد .شـکر از نـی بـه وجـود میآیـد.
درخـت چـون چـوب خشـک اسـت؛ اما برگ سـبز
از آن زاده میشـود .از سـنگ خـارا چشـمه جاری
میشـود و از زنبـور ،عسـل بیـرون میآیـد.
صمدیـت هامنـا بینیـازی اسـت .خداونـد
بینیـاز اسـت .یعنـی صمـد اسـت .صمـد یکی از
اسامءالحسـنا اسـت .خداونـد دیـده منیشـود .از
چشـمها نهـان اسـت؛ امـا همـه آفریدههـا نشـانۀ
خداسـت .آیـات خداسـت.
نـور جلال او چنـان روشـن و پرعظمـت اسـت کـه
از تصـور آدمـی فراتـر مـیرود .با مشـاهدۀ این نور
هـوش آدمـی چنـان از میـان مـیرود کـه زبـان در
دهـان هامننـد مـوی در بدن خودشـان بـه حمد و
ثنا مشـغول میشـوند.
بـا ایـن رحمت فراوان و عطاهای بسـیار باید شـکر
کـرد .شـکر نعمـت را فزونـی میدهـد .کسـی اگر
در حـال از نعمتهـای دادهشـده سـپاسگزار
نباشـد؛ فـردا روزیاش یـا قطـع میشـود و یا کم.
پـس اگر از آنچه داری شـکر خـدا را نکنی ،متوجه
بـاش کـه فـردا از آن کمتر نصیبت میشـود.
بـار خدایـا! تـو هسـتی کـه تـرس را از وجـود
آدمـی برمـیداری .تـرس انسـان را ذلیـل و خـوار
میسـازد .دلـی کـه تـرس داشـت هیـچ کاری
موثـر کـرده منیتوانـد .خداونـد تـرس را از بیـن
میبـرد .تـو مدبـری و از هـر عیـب و نقـص پـاک
و مبرا هسـتی .مـا و فرشـتگان هـر قـدر حمـد
تـو را بگوییـم بـاز هـم کـم اسـت و حـق تـو را ادا
کـرده منیتوانیـم .چیزهایـی کـه سـعدی دربـارۀ
خـدا میگویـد در همان حـد فهمـش اسـت .ورنه
چنـان کـه الزم اسـت عظمـت کمال او سـتایش
شـده منیتوانـد.

m a d a n y a t d a i l y. c o m

کتابنامه

بینظم اما مفید

(نقدی بر کتاب «افغانستان و دوستم» از نویسنده ترک سلیم یاور)

عبدالله اکربی
كتــــاب در واقــع شــناسنامۀ مارشــــال عبدالرشــید
دوســتم و بخشهایــی از تاریــخ معــارص افغانســتان اســت.
كتــاب بــه لحــاظ مــــواد تاریخــــی و تحقیقــی بســــیار غنــی
است.
بیــش از شــصت صفحــه عكسهــای مارشــــال دوســــتم ،از
زندگــی شــخصی و خانوادگــــی گرفتــه تــا میدانهــای جنــگ و
از رشكــت در جلســات مردمــی و اجتامعــی گرفتــه تــــا مالقــات
بــــا رییســان جمهــور كشــــورهای منطقــــه و همســــایه را در
برمیگیــــرد .خــــود ایــــن عكسهــــا بــدون مطالــب كتــاب،
جهانــی ســخن دربــاره تاریــخ ایــن رسزمیــن در خــود دارد.
كتــــاب بــه خوبــی و از زبــان خــود دوســتم روایت میشــود
كــه چگونــه یــك جــوان عــــادی اوزبیــك ،تبدیــل بــــه یكــی از
كاریزماتریــن رهــران ایــن كشــور میگــردد.
شــــرح رقابتهــای داخلــی و توطیههــای دولتــی علیــه ایــن
جــرال دیــروز و مارشــال امــروز تــا حــد زیــادی آورده شــــده
اســــت .آنچــــه در این كتــــاب مایـــۀ عــرت و توجه سیاســــت
افغانــی میتوانــد باشــد ،هــان ســیر تاریخــی قــدرت
قومــی اســت كــه حتــی حكومــت بــه ظاهــر كمونیســتی نیــز،
پیرشفــــت یــك جنــــرال اوزبیكتبــار را بــا آن همــه فــداكاری و
فتوحــات برمنیتابــد».
داكــر نجیباللــه «در آخریــن روزهــا و رمقهــای دولتــش
میخواهــد وی را از قــدرت و موقعیــت ســمت شــال كنــار
بزنــــد .او «جــرال جمعــه احــك» را بــرای تضعیــف دوســتم بــه
شــال میفرســتد ،امــا موفــق منیشــود».
جــرال نبــی عظیمــی «را بــــرای مذاكــره میفرســــتد تــا از
طریــق مذاكــره او را از رس راه بــردارد ،امــا دوســتم كــــه در
میــــان تودههــــا و بخشهایــی از اســــتخبارات دولــــت نفــوذ
جــــدی كــرده اســــت ،جریــان را میفهمــد و تــن بــه هیــچ
مصالحـــهیی منیدهــــد .حتــــی وقتی »جرنال آصــف دالور»
و «جــرال رفیــع» تلیفــون میزنــد كــه بــرادرت (رییسجمهــور
نجیباللــــه) میخواهــــد صحبــت كنــد ،مارشــال منیپذیــرد.
نویســــنده هرچنــــد منیتوانــد در متــام روایتهــــا
غیرجانبدارانــه رفتــار کنــد و صــد البتــه در جاهایــی
بهنحــوی تـــاش کــــرده موضــوع مــــورد نظــرش برجســته
شــــود ،امــا روایتهــای واقعــی و قابــل تأمــل بســیاری را رشح
میدهــد كــه میتوانــد بــرای شــــناخت مارشــــال دوســــتم و
تاریــــخ معــارص افغانســــتان مفیــد باشــد.
ایــن كتــاب اگرچــه بــه لحــاظ اســــناد تصویــری ،محتوایــــی
و تاریخــی مفیــد اســت ،امــا از مشــكالت نگارشــی و فنــی
رنــج میبــرد .هیچگونــه دســتهبندیی در بخــــش عكسهــــا
صــــورت نگرفتــه اســت.
تصویرهــا بهــر بــود در آخــر كتــاب دســــتهبندی میشــــد و
در یــك بخــش جداگانــــه میآمــــد ،نــه اینکــه در ســــه بخــش
كتــاب و آن هــم بــدون هیچگونــه دســــتهبندی بــــه لحــــاظ
زمانــــی و مناســبتی ،گنجانــده شــود.
اشــتباههای امالیــی و نگارشــی هــم بیحــد باالســت .در
چنــد جــــا «جبهــه» را مثـــل »جبــه» نوشــته ،کــه نشــان از
همیــن ضعــف بــــاال دارد .بــ ـهنظر میرســــد مرتجــم هــان
لحــن عامیانــۀ را كــه جــرال در مصاحبههایــش داشــته ،و
نویســندۀ تركــی نیــز عیــن هامنهــا را آورده ،بــــدون هیــچ
تالشــــی بــــرای اصــاح و تصحیــح ،در مــن فارســی آورده
اســت.
نداشــنت فهرســت در اول یا آخر كتــاب ،از دیگــر مشــکالت
کتــــاب اســــت ،در حالیکــه ایــن رایجتریــن كار ممكــن بــرای
هــر كتــاب اســــت .شــگفت اینكــه كتابــی اینچنیــن بــدون
رعایــت ســــاختارهای اولیــه ،كــه نــه فهرســــتی دارد و نــه طرح
جلد گیرایی ،در ایران منتشــــر شــــده اســــت.
در پشــت جلد کتاب چنــــد عكس ســــواره و پیاده از دوســــتم
آمــده کــــه اگــر همیــن معنــا در تصویــر یــــا طرحی دیگــر منود
پیــدا میکــرد ،بهــر بــود .اطالعــــات درجشــــده دربــــارۀ
احــــزاب سیاســــی جامعـــۀ هــــزاره و شــــیعه و دیگــــر احزاب
نیز بســــیار مخــــدوش اســــت .در جاهایی حتی نام احــــزاب
غلط ذکر شــــده اســت«.حــــزب محاذ ملــــی» را «حــزب معاذ
ملــی»« ،روحانیــون جــوان اســــامی« را «روحانیــــات جــــوان
اســــامی« ،حزب «رعــــد» را «رغد» ذکــــرکردن و اشــــتباههایی
ماننــد اینهــــا بــه صحــت محتــــوای كتــاب بســــیار آســــیب
زده اســت.
در جایــی دیگــر «صادقــی نیلــی» كــه عضــو «ســــازمان نــر»
نبــــوده ،به عنوان رهبــــر و گردانندۀ آن معرفی شــــده اســــت.
این مــــوارد دقــــت كار پژوهشــــی نویســــنده را بهشــــدت زیر
ســــوال میبــرد ،طوریکــه میتــوان پرســید آیــا نویســنده در
حوزههــای دیگــر نیــز دچــــار چنیــن خطاهــــای زیانبــار شــده
اســت؟
بهتــــر بود اگــــر نویســنده فرصت و امــــكان پژوهــش دربــاره
احــــزاب سیاســــی و دیگــــر اقــوام را بــــهصورت اصولــــی
نداشــــته ،بههــان بررســــی عنــوان كتــاب (افغانســــتان و
دوســتم) و حــــوزۀ كارکــردی جــرال دوســــتم میپرداخــــت.
در كل میتــــوان گفــت بــا آن همــه اســــناد و محتــــوا و ایــن
همــه بینظمــــی و بیخبــــری و اطالعــــات مــندرآوردی،
حیــف ایــــن كتــاب! آرزو میكنــم كســانی كــه در اطــراف
مارشــال كارهــای فرهنگــی میكننــد ،بــا مشــورت دادن بــــه
نویســــنده و مرتجــم ،همــت كننــــد تــا كتــاب بعــــد از بازبینی
دقیــق ،دوبــاره منتــر شــود.
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اجتامع

روزشامروقایعافغانستان،
سال۱۳۹۹خورشیدی

 ۴حمل  ۲۳ -۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۰
بـه دنبـال ناکامـی مذاکـرات میـان مایـک پامپیـو؛ وزیـر خارجـه
ایـاالت متحـده امریـکا ،محمدارشف غنی و عبداللـه عبدالله ،آن
کشـور اعلان منـود کـه مبلـغ یـک میلیـارد دالـر از کمکهایش
به افغانسـتان را کاسـته اسـت.
 ۶حمل  ۲۵ -۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۰
چهـار مهاجـم مسـلح بـه معبـد اهـل سـیک در ناحیـه اول شـهر
کابـل یـورش برده اضافه از سـی تن را کشـته و زخمی سـاختند.
 ۶حمل  ۲۵ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۰
بـرای جلوگیری از شـیوع بیشتر بیماری کرونا یا کوویـد نزده در
شـهرهای هـرات ،زرنـج و فـراه ،محدودیت تردد روزانه آغاز شـد.
 ۹حمل  ۲۸- ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۰
شـهر کابـل بـه خاطـر جلوگیـری از شـیوع مـرض کرونا بـه حالت
قرنطیـن درآمد.
 ۱۴حمل  ۲ – ۱۳۹۹اپریل ۲۰۲۰
عبداللـه اورکـزی یـا اسـلم فاروقـی رهبر بخـش خراسـان داعش
بـا نـزده تـن از همکارانش توسـط نیروهای دولتی افغانسـتان در
جنوب کشـور دسـتگیر شد.
 ۲۰حمل  ۸ – ۱۳۹۹اپریل ۲۰۲۰
رونـد رهایـی زندانیـان طالـب از زندانهـای افغانسـتان آغـاز
گردیـد.
 ۲۴حمل  ۱۲ – ۱۳۹۹اپریل ۲۰۲۰
طالبان بیست زندانی دولت افغانستان را آزاد ساختند.
 ۲۳ثور  ۱۲ – ۱۳۹۹می ۲۰۲۰
انتحارکننـدۀ بـر یـک مراسـم خاکسـپاری در ولسـوالی خیـوه
والیـت ننگرهـار یـورش برده دسـت کم صد تن را کشـته و زخمی
ساخت.
 ۲۳ثور  ۱۲- ۱۳۹۹می ۲۰۲۰
سـه انتحارکننـده بـر یک زایشـگاه در منطقه دشـت برچی شـهر
کابـل حملـه منوده حدود سـی تـن از مادران و نوزادان را کشـته
و زخمی سـاختند.
 ۲۸ثور  ۱۷ – ۱۳۹۹می ۲۰۲۰
توافقنامـه سیاسـی میـان محمـدارشف غنـی و عبداللـه عبدالله
مبنـی بـر تشـکیل شـوراهای عالـی دولـت و مصالحـه و سـهیم
شـدن پنجـاه درصـد هـر جنـاح در سـاختار حکومـت بـه امضـا
رسید.
 ۴جوزا  ۲۴–۱۳۹۹می ۲۰۲۰
قیامالدیـن کشـاف؛ رییـس شـورای علمای افغانسـتان در کابل
چشـم از جهان پوشـید.
 ۱۳جوزا  ۲ – ۱۳۹۹جون ۲۰۲۰
دکتـور محمـد ایـاز نیـازی یکـی از علمای برجسـته افغانسـتان
و خطیـب مسـجد جامـع وزیـر اکبر خـان در اثـر یـک حملـه
انتحـاری در داخـل مسـجد بـه شـهادت رسـید.
 ۲۱جوزا  ۱۰ – ۱۳۹۹جون ۲۰۲۰
جنرال عبدالرشـید دوسـتم؛ رهبر جنبـش ملـی اسلامی
افغانسـتان بـه رتبـه مارشـالی ارتقـا یافـت.
 ۲۱جوزا  ۱۰ – ۱۳۹۹جون ۲۰۲۰
در اثـر فروریختن یکـی از معـادن زغـال سـنگ در دره صـوف
والیـت سـمنگان دسـت کـم سـی کارگـر کشـته شـدند.
 ۲۱جوزا  ۱۰ – ۱۳۹۹جون ۲۰۲۰
غالمحیـدر حیـدری وجـودی عـارف برجسـته و شـاعر توانـای
کشـور بـه عمـر هشـتاد سـالگی در کابـل وفـات منـود.
 ۲۳جوزا  ۱۲ – ۱۳۹۹جون ۲۰۲۰
در اثـر انفجـار در مسـجد شیرشـاه سـوری در غـرب شـهر کابـل
عزیزاللـه مفلـح خطیـب آن مسـجد بـا جمعـی از منازگـزاران بـه
شـهادت رسـیدند.
 ۱۳رسطان  ۳ – ۱۳۹۹جوالی ۲۰۲۰
محمـد یوسـف غضنفـر؛ مناینـده فوقالعـاده رییسجمهـور در
امـور توسـعه اقتصـادی ،تجارتـی و کاهـش فقـر در اثـر مـرض
کرونـا وفـات منـود.
 ۲۵رسطان  ۱۵ – ۱۳۹۹جوالی ۲۰۲۰
رتبـه مارشـالی رسما بـه عبدالرشـید دوسـتم توسـط عبداللـه
عبداللـه ،رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان طـی
مراسـم ویـژه در شـهر شبرغان والیـت جوزجـان اعطـا شـد.
 ۹اسد  ۳۰ – ۱۳۹۹جوالی ۲۰۲۰
در اثـر انفجـار یـک موتـر پـر از مـواد انفجـاری در بـازار پـل علـم
والیـت لوگـر دسـت کـم پنجـاه تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۱۰اسد  ۳۱ – ۱۳۹۹جوالی ۲۰۲۰
سـلیامن الیـق شـاعر ،نویسـنده و یکـی از بانیـان حـزب
دیموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـه عمـر نـود سـالگی در آملـان
وفـات یافـت.
 ۱۱اسد  – ۱۳۹۹اول اگست ۲۰۲۰
حملهکننـدگان انتحـاری بـه محبـس شـهر جاللآبـاد والیـت
ننگرهـار یـورش بـرده حداقـل هشـتاد تـن در ایـن حادثـه کشـته
و زخمـی شـده و دههـا زندانـی فـرار کردنـد.
 ۱۸ – ۱۷اسد  ۸ -۷ – ۱۳۹۹اگست ۲۰۲۰
لویـه جرگـه مشـورتی دربـاره رهایـی زندانیـان طالـب در کابـل
دایـر شـد.
 ۲۰اسد  ۱۰ – ۱۳۹۹اگست ۲۰۲۰
فرمـان رهایـی زندانیـان طالـب توسـط محمدارشف غنـی رییس
جمهـوری اسلامی افغانسـتان در ارگ بـه امضا رسـید.
 ۴سنبله  ۲۵ – ۱۳۹۹اگست ۲۰۲۰
در اثـر رسازیـر شـدن سـیالبها در بیشتر از سـیزده والیـت
افغانسـتان دسـت کـم چهارصـد تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۱۹سنبله  ۹ – ۱۳۹۹سپتامرب ۲۰۲۰
موتـر حامـل امراللـه صالـح؛ معـاون رییـس جمهـوری اسلامی
افغانسـتان در منطقـه تایمنی شـهر کابل مورد حملـه قرار گرفته
و در ایـن حادثـه دسـت کـم پنجـاه تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۲۲سنبله  ۱۲ – ۱۳۹۹سپتامرب ۲۰۲۰
مذاکـرات بیناالفغانـی میـان مناینـدگان گـروه طالبـان و دولت
افغانسـتان در دوحـه پایتخـت قطـر آغاز شـد.
 ۱۲میزان  ۳ – ۱۳۹۹اکتوبر ۲۰۲۰

در اثـر یـک حملـه انتحـاری در ولسـوالی غنـی خیـل والیـت
ننگرهـار دسـت کـم پنجـاه تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۲۳میزان  ۱۴ – ۱۳۹۹اکتوبر ۲۰۲۰
دو چرخبـال نیروهـای هوایـی افغانسـتان د ر والیـت هلمنـد
سـقوط کردنـد.
 ۲۷میزان  ۱۸ – ۱۳۹۹اکتوبر ۲۰۲۰
در اثـر انفجـار یـک موتـر مملو از مـواد منفجره در شـهر فیروزکوه
والیـت غـور دسـت کم صد و شـصت تن کشـته و زخمی شـدند.
 ۳عقرب  ۲۴ – ۱۳۹۹اکتوبر ۲۰۲۰
در اثـر حملـه انتحـاری بـر یـک مرکـز آموزشـی در سـاحه دشـت
برچـی شـهر کابـل دسـت کـم صـد تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۱۲عقرب  ۲ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
یـک گـروه از مهاجمان بـر دانشـگاه کابـل یـورش بـرده اضافه از
شـصت محصـل و منسـوب آن را کشـته و زخمـی سـاختند.
 ۱۳عقرب  ۳ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
بهخاطـر کشتهشـدن دههـا محصل در دانشـگاه کابـل برای یک
روز عـزای عمومی اعالن شـد.
 ۱۷عقرب  ۷- ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
یما سـیاوش؛ گرداننـده رسشـناس تلویزیونـی ،در انفجـار یـک
مایـن مغناطیسـی در شـهر کابـل بـه شـهادت رسـید.
 ۲۳عقرب  ۱۳ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
بـا وجـود اعرتاضهـای زیاد ،سـینامی پارک شـهر کابـل تخریب
گردید.
 ۲۹عقرب  ۱۹ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
عمـران خـان؛ نخسـتوزیر پاکسـتان طـی یک سـفر یـک روزه از
کابـل دیـدن منود.
اول قوس  ۲۱- ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
شـهر کابـل آماج حمالت موشـکی قـرار گرفت و حـدود چهل تن
کشـته و زخمی شدند.
اول قوس  ۲۱ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
ده تـن از وزرای پیشـنهادی حکومـت رای تاییـد اعضـای ولسـی
جرگـه را بهدسـت آوردنـد.
 ۴ -۳قوس  ۲۴ -۲۳ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
کنفرانـس بـه اشتراک هفتـاد کشـور و سـی نهـاد بیناملللـی با
هـدف کمـک به افغانسـتان در شـهر جینوا سـویس برگزار شـد و
اشتراککنندگان مبلـغ سـیزده میلیـارد دالر را برای چهار سـال
آینده افغانسـتان تعهـد منودند.
 ۴قوس  ۲۴ -۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
در پـی سلسـله از مببگذاریهـا در شـهر بامیـان دسـت کـم
هفتـاد تـن کشـته و زخمـی شـدند.
 ۱۰قوس  ۳۰ – ۱۳۹۹نوامرب ۲۰۲۰
هشت تن از وزرای پیشنهادی حکومت رای اعتامد گرفتند.
 ۱۲قوس  ۲ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
دو تـن از وزرای پیشـنهادی حکومـت رای تاییـد اعضای پارملان
را بهدسـت آوردند.
 ۱۲قوس  ۲ -۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
ذکـی دریابـی و روزنامـه اطالعـات روز کابـل جایـزه شـفافیت
بیناملللـی را از آن خـود کردنـد.
 ۱۴قوس  ۴ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
دکتور سـهیال صدیق؛ نخسـتین جرنال افغانسـتان و وزیر اسـبق
صحیـه کشـور بـه عمر هفتاد و دو سـالگی در کابـل وفات یافت.
 ۱۵قوس  ۵ -۱۳۹۹قوس ۲۰۲۰
نخسـتین نشسـت شـوای عالی مصالحه ملی افغانستان در ارگ
ریاسـت جمهوری کابل برگزار شـد.
 ۲۰قوس  ۱۰ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
اولیـن خـط آهـن میـان شـهرهای هـرات و خـواف توسـط محمد
ارشف غنی و حسـن روحانی روسـای جمهور افغانسـتان و ایران
افتتاح شـد.
 ۲۰قوس  ۱۰ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
شـورای جهانـی کریکت اعالن منود که راشـد خـان و نبی زدران
دو بازیکـن تیـم ملی کریکت افغانسـتان در مقامهـای اول و دوم
«ورزشـکار برتـر جهـان در بخش پرتاب توپ» قـرار گرفتند.
 ۲۱قوس  ۱۱ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
محمـد اعظـم رهنـورد زریـاب؛ نویسـنده مشـهور افغانسـتان بـه
عمـر هفتـادو شـش سـالگی در کابـل وفـات منـود.
 ۲۳قوس  ۱۳ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
دور اول مذاکـرات میـان هیـات جمهـوری اسلامی افغانسـتان و
طالبـان در دوحـه بـه پایان رسـید.
 ۲۸قوس  ۱۸- ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
در اثـر یـک انفجـار در مراسـم ختـم قـرآن عظیمالشـان در
ولسـوالی گیلان والیـت غزنـی دسـت کـم سـیو پنج تن کشـته
و زخمـی شـدند.
اول جدی  ۲۱ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
رحمتاللـه نیکـزاد؛ رییـس اتحادیـه ژورنالسـتان والیـت غزنـی
توسـط اشـخاص ناشـناس بـه شـهادت رسـید.
 ۲جدی  ۲۲ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
در اثـر یـک انفجـار چهارتـن از دکتـوران اداره تنظیـم امـور
زندانهـای افغانسـتان در شـهر کابـل بـه شـهادت رسـیدند.
 ۳جدی  ۲۳ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
محمدیوسـف رشـید؛ رییـس بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه
افغانسـتان در شـهر کابـل توسـط افـراد ناشـناس بـه شـهادت
رسـید.
 ۴جدی  ۲۴ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
فرشـته کوهسـتانی؛ یکـی از فعـاالن جامعـه مدنـی در والیـت
کاپیسـا همـراه بـا بـرادرش توسـط مـردان مسـلح بـه شـهادت
رسـید.
 ۱۱جدی  ۳۱ – ۱۳۹۹دسامرب ۲۰۲۰
احمـد جـواد عثامنی؛ وزیر صحت جمهوری اسلامی افغانسـتان
از وظیفهاش سـبکدوش گردید.
 ۱۲جدی  – ۱۳۹۹اول جنوری ۲۰۲۱
بسـمالله عـادل؛ مدیـر مسـوول رادیـو غـور در شـهر فیروزکـوه
توسـط مـردان مسـلح بـه شـهادت رسـید.

 ۱۷جدی  ۶ – ۱۳۹۹جنوری ۲۰۲۱
دور دوم مذاکـرات میـان هیـات دولـت افغانسـتان و طالبـان در
دوحـه آغـاز گردید.
 ۲دلو  ۲۱ – ۱۳۹۹جنوری ۲۰۲۱
میـدان هوایـی شـهر هـرات بـه میـدان هوایـی خواجـه عبداللـه
انصـاری تغییـر نـام یافـت.
 ۴دلو  ۲۳ – ۱۳۹۹جنوری ۲۰۲۱
عبدالهـادی ارغندیـوال؛ وزیـر مالیـه افغانسـتان از سـمتاش
برکنـار شـد.
 ۱۰دلو  ۲۹ – ۱۳۹۹جنوری ۲۰۲۱
در اثـر تیرانـدازی مسـووالن امنیتـی در ولسـوالی بهسـود والیت
میـدان وردک اضافـه از چهـل تظاهرکننـده کشـته و زخمـی
شـدند.
 ۱۴دلو  ۲ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
داکتر محمـد خـان عاطـف؛ رییـس شـورای مرکـزی جمعیـت
اصالح افغانسـتان در اثر انفجار ماین در شـهر کابل به شـهادت
رسید.
 ۱۶دلو  ۴ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
نقشـهراه و سـند برنامهریـزی سـاخت خـط آهـن مـزار رشیـف-
کابـل -تورخـم -پشـاور بـه امضـا رسـید.
 ۱۶دلو  ۴ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
وزرای جدیـد کابینـه افغانسـتان مراسـم تحلیـف را در ارگ
ریاسـت جمهـوری بهجـا آوردنـد.
 ۲۱دلو  ۹ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
توافقنامـه اعمار بنـد شـاهتوت در منطقـه للنـدر والیـت کابـل
میـان وزرای خارجـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان و جمهـوری
هنـد از طریـق فضـای مجـازی امضـا گردیـد.
 ۲۲دلو  ۱۰ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
انفجـاری در شـهر کابـل محمـدزی کوچـی؛ آمـر حـوزه پنجـم
امنیتـی و دو تـن از همراهانـش را قربانـی گرفـت.
 ۲۵دلو  ۱۳ – ۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
در اثـر آتشسـوزی در گمـرک اسلامقلعه والیـت هـرات اضافـه
از هـزار تانکـر مـواد سـوخت و موترهـای باربـری طعمـه حریـق
گردیدنـد.
 ۵حوت  ۲۳ -۱۳۹۹فربوری ۲۰۲۱
برنامه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد.
 ۱۱حوت  -۱۳۹۹اول مارچ ۲۰۲۱
محمـد فریـد حمیـدی؛ رییـس ستره محکمـه یـا دادسـتان کل
افغانسـتان از وظیفـهاش اسـتعفی داد.
 ۱۲حوت  ۲ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
سـه تـن از زنـان کارمنـد تلویزیـون خصوصـی انعـکاس در دو
حادثـه جداگانـه در شـهر جاللآبـاد توسـط مـردان مسـلح
تیربـاران شـدند.
 ۱۳حوت  ۳ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
مولـوی فیضمحمـد فایـز؛ رییس پیشـین شـورای علمای والیت
کنـدوز در شـهر کابل ترور شـد.
 ۱۳حوت  ۳ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
جنرال محمدنبـی عظیمی؛ فرمانده پیشـین گارنیزیـون کابل به
عمر هفتادوهشـت سـالگی در شـهر تاشـکند اوزبیکستان چشم
از جهان فرو بسـت.
 ۱۵حوت  ۵ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
تظاهـرات گسترده از طرف حزب اسلامی افغانسـتان به رهربی
انجنیـر گلبدیـن حکمتیار در کابل بـهراه افتاد.
 ۱۵حوت  ۵ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
وزارت خارجـه ایـاالت متحـده امریـکا جایـزه افتخـاری «زنـان
شـجاع» را به هفت زن قربانی حمالت تروریسـتی در افغانسـتان
اهـدا کرد.
 ۱۶حوت  ۶- ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
سـال سـوم کاری هفدهمیـن دور شـورای ملـی بـا بیاینـه دکتـور
محمـد ارشف غنـی در کابـل گشـایش یافـت.
 ۲۲حوت  ۱۲ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
در اثـر انفجـار یـک موتـر مملـو از مـواد انفجـاری در شـهر هرات
دسـت کـم هفتـاد تـن کشـته و زخمی شـدند.
 ۲۵حوت  ۱۵ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
موتـر حملـه مامـوران دولتی در ناحیـه دهن باغ زنانه شـهر کابل
هـدف مایـن قـرار گرفتـه دسـت کـم دوازده تـن کشـته و زخمـی
شدند.
 ۲۸حوت  ۱۸ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
مذاکـرات میـان مناینـدگان دولـت ،طالبـان و رهبران سیاسـی
در مسـکو برگـزار شـد.
 ۲۸حوت  ۱۸ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانسـتان در کابل دایر و اسـتاد
عطامحمـد نور بـه عنوان رییس آن انتخاب شـد.
 ۲۸حوت  ۱۸ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
یـک چرخبـال نیروهـای هوایـی افغانسـتان در منطقـه بهسـود
والیـت میـدان وردک رسنگـون شـده نُـه تـن از نظامیان سـوار بر
آن جانهایشـان را از دسـت دادنـد.
 ۲۸حوت  ۱۸ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
یـک موتر حملـه مامـوران وزارت مخابرات و تکنالـوژی معلوماتی
در منطقـه رسکوتـل خیرخانـه هـدف انفجـار مایـن قـرار گرفتـه و
در نتیجـه دسـت کـم پانـزده تن کشـته و زخمی شـدند.
 ۲۹حوت  ۱۹ -۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
وزاری دفـاع و داخلـه از سمتهایشـان برکنـار و بـه جـای آنهـا
جنرال یاسـین ضیـا و حیاتاللـه حیـات بـه حیـث رسپرسـتان
معرفـی شـدند.
 ۲۹حوت  ۱۹ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
یـک چرخبـال نیروهـای هوایـی افغانسـتان در ولسـوال کجکـی
والیـت هلمنـد سـقوط منود.
 ۳۰حوت  ۲۰ – ۱۳۹۹مارچ ۲۰۲۱
نیروهـای وزارت دفـاع تهاجـم وسـیع را بـاالی ولسـوالی بهسـود
والیـت میـدان وردک آغـاز کردنـد.
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حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر

قسمت هفتم
ب ،آوارگان داخلـی :کسـانی کـه بـدون عبـور از مرزهـای
کشـور متبـوع خویـش ،محـل سـکونت خـود را بـه دالیـل
مشـکالت اقتصـادی یـا امنیتـی تـرک منـوده باشـند آواره
داخلـی قلمـداد م یشـوند.
در ایـن جـا بایـد میان آواره یا بیجاشـده داخلی و کسـانی
کـه در جسـتجوی زندگی بهرتند تفاوت عمده قایل شـد.
آوارگـی یـا بیجاشـدگی در حـاالت اضطـرار و بحرانـی
صـورت م یگیـرد کـه شـخص ممکـن در معـرض خطـر
قـرار گرفتـه باشـد و اینکـه بـه شـدت مترضر شـده باشـد.
متضرر از جنـگ و زلزلـه و سـیالب و خش کسـالی کـه
ممکـن علاوه از رضر مالـی ،اعضـای خانـواده خـود را نیز
از دسـت داده باشـد .امـا آنهای یکـه از زندگـی روسـتایی
بـه سـوی زندگـی شـهری متوسـل م یشـوند و در تلاش
زندگـی آسـوده و بهتر اسـت ،شـامل بیجاشـدگان
من یشـوند.
مـورد دومـی شـامل بحـث حـق آزادی گشـتوگذار
م یشـود کـه براسـاس مـاده  13اعالمیـه جهانـی حقـوق
بشر هرکـس حـق دارد محـل اقامـت خـود را آزادانـه
انتخـاب منایـد.
آوارگان داخلـی در واقـع مهاجرانـی هسـتند کـه در داخل
کشـور خـود اجبـارا بیجـا شـدهاند .آوارگان داخلـی بنـا به
دالیلـی نخواسـته یـا نتوانسـت هاند کـه بیـرون از مرزهـای
کشـور متبوعشـان برونـد و بـه هـر دلیلـی کـه بـوده در
گوشـهیی کشـور مسـکن گزیدهانـد.
بیجاشـدگان داخلـی حداقل در کوتاهمـدت یا میانمدت،
بـا چال شهـای جـدی مواجـه م یشـوند و زمـان طوالنـی
در برخواهـد گرفـت تـا بـه وضعیـت اقتصـادی مناسـب
دسـت یابند.
در مـورد بیجاشـدگان داخلی سـند مشـخص بی ناملللی
نیـز موجـود اسـت .مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحد
در سـال 1998سـندی را تحـت نـام اصـول رهنمـودی در
مـورد بیجاشـدگان داخلـی که مشـمول 30ماده م یباشـد
تصویـب منود.
رد مرزشـدگان یـا اخراجشـدگان اجبـاری شـکل دیگـری
از آوارگانانـد کـه دقیقـا بـا رسنوشـت بیجاشـدۀ داخلـی
مواج هانـد و نظـم زندگ یشـان از هـم پاشـیده اسـت.
مطابـق آمـار وزارت امـور مهاجـران و عودتکننـدگان ،در
شـش مـاه اول سـال 2018میلادی بیـش از سـهصد هـزار
نفـر بـه افغانسـتان برگشـت هاند کـه حـدود 40درصـد ایـن
مجمـوع ،بـه صـورت اجبـاری اخـراج شـدهاند.
بـا درنظرداشـت رقـم بلنـد اخراجشـدگان اجبـاری،
عـدم رسـیدگی بـه وضعیـت حقـوق بشری آنـان متصـور
اسـت .پژوهشـی را کـه کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشر
افغانسـتان در سـال 1394در مـورد بازگشـتکنندگان
تهیـه و منتشر منـوده نشـان م یدهـد کـه رد مرزشـدگان
یا اخراجشـدگان اجبـاری ،در جریان اخـراج با چال شهای
جـدی و نقـض حقـوق بشری مواجـه بودهانـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،رد مرزشـدگان در مرزهـای
افغانسـتان بـا اعتیـاد ،در معرض سؤاسـتفاده قرار گرفنت،
وضعیـت ناگـوار صحـی ،جدایـی طفـل از خانـواده ،خطـر
سؤاسـتفادههای جنسـی از اطفال رد مرزشـده ،و حتی با
خطـر قتـل و اختطـاف مواج هانـد.
ایـن گـزارش افـزوده اسـت کـه حـدود 90درصـد از
کسـان یکه در جریـان رد مـرز از ایـران در بازداشـتگاهها
بـرده شـدهاند ،در وضعیـت بـدی بـه رس بـرده و مـورد
خشـونت قـرار گرفت هانـد.
کثیـف بـودن اتاقهـا ،تاریکـی ،بدرفتـاری مؤظفـان
بازداشـتگاه ،نبـود آب و نـان کافـی ،ل توکـوب و تهدیـد،
کار اجبـاری ،توهیـن و دشـنام از مـواردی بـوده کـه رد
مرزشـدگان بـا آن در بازداشـتگاهها مواجـه بودهانـد.
بـا توجـه بـه نـکات یادشـده ،دیـده م یشـود کـه
اخراجشـدگان اجباری به دسـتۀ دیگـری از آوارگان داخلی
تبدیـل م یشـوند کـه از ی کسـو مشـقت و رنـج فـراوان
دیدهانـد.
از سـوی دیگر در کشـور خود در رسنوشـت نامعلوم به رس
م یبرنـد .ایـن گـروه نیـز آسـی بپذیرترین قشر جامعـه را
تشـکیل م یدهنـد کـه بـه حقوق بشری آنها کمتر توجه
صورت گرفته اسـت.
منابع:
 اصول رهنمودی در مورد بیجاشدگان داخلی:http://www.un-documents.net/gpid.htm
 وزارت امـور مهاجریـن و عودتکننـدگان ،آدرسhttp:// :14450/morr.gov.af/fa/page
 پژمـان ،اسـدالله ( )1394وضعیـت بازگشـتکنندگاندر افغانسـتان ،نـارش :کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشر
افغانسـتان ،ص38 .

خواندنیها

ساعتزمین
زهرا یزدانشناس ،کارشناس ارشد حقوق برش

سـاعت زمین برای اولین بار در سـال  2007در استرالیا
و توسـط صندوق جهانی حیات وحش ( )WWFبرگزار شـد.
از آن پـس ،هـر سـال بـا مشـارکت گسترده فـردی و جمعـی
مردم ،نهادها و کشورها ادامه پیدا کرده است.
ایـن رخـداد صدهـا میلیـون نفـر را در رسارس جهـان بـرای
رشکـت در ایـن اقـدام همـراه کـرده و بـه یکـی از بزرگتریـن
رویدادهـای مردمـی جهـان بـرای توجـه بـه محیط زیسـت و
اقدامـات اقلیمـی تبدیـل شـده اسـت.
هـدف جلـب توجـه بـه بحـران آب و هوایی و تغییـرات مخرب
اقلیمـی اسـت کـه مـا تجربـه میکنیـم و بـر زندگـی همـه
موجـودات زنـده تاثیـرات منفـی گذاشـته اسـت .با اطلاع از
ایـن رونـد تغییـرات اقلیمـی و مطالبهگـری و اقـدام در مـورد
آن بـه صـورت فـردی و جمعـی میتـوان بـه آیندهیـی پاکتر،
امنتـر و سـبزتر امیـدوار بـود.
در این رخداد ،در سـاعت هشـت و نیم شـب شـنبه بیسـت و
هفـت مـارچ( ،بـه وقـت محلی) به مـدت یک سـاعت چراغها
خامـوش میشـود تـا در اقدامـی منادیـن ،بـه مـدت یـک
سـاعت بـه صـدای سـیاره گـوش دهیـم و نـدای تغییـرات را
بشـنویم و بـه آنها آگاه شـویم.
سـاعت زمیـن یکـی از بزرگتریـن حرکات جهان بـرای حفظ
سـیاره مـا اسـت .میلیونهـا نفـر در رسارس جهـان چراغهای
خـود را خامـوش میکننـد تا نشـان دهند که به آینده سـیاره
زمیـن ،خانـه مشترک همگـی مـا و دیگـر جانـداران اهمیت
میدهنـد .پیوستن بـه خامـوش در سـاعت زمیـن ،بـه مـا
یـادآوری میکنـد کـه حتـی اقدامـات کوچک نیـز میتوانند
تفـاوت زیـادی ایجـاد کنند.
وقتی ما در زندگی خود تغییراتی ایجاد میکنیم ،و وقتی آن
را بـا دیگـران بـه اشتراک میگذاریم ،بـه افـراد پیرامون خود
نیـز تغییر میدهیم  -و به رشـد جنبشـی کمـک میکنیم که
مشـاغل و دولتها منیتواننـد آن را نادیده بگیرند.
اگـر امـروز اقـدام نکنیـم ،در آینـده نـه چنـدان دور حتـی بـا
اثرهـای شـدیدتر بحـران آب و هـوا روبـرو خواهیـم شـد
 2021آغـاز یـک دهـه مهـم بـرای اقدامـات آب و هـوا و
طبیعت اسـت .امسـال رهبران از رسارس جهـان تصمیامتی
میگیرنـد کـه بـر آینـده مـا تأثیـر بگـذارد .تـا سـال ،2030
طبیعـت و حیـات وحـش میتوانـد در اطـراف ما بهبـود یابد.
مـا میتوانیم مشـاغل سـبز ،هـوای پاکتر و آینده سـاملتری
بـرای نسـل بعدی داشـته باشـیم.
رخـداد «سـاعت زمیـن» هـر سـاله بـا مشـارکت بسـیاری از
سـازمانهای جهانـی ماننـد سـازمان ملـل و نقـاط و بناهای
دیدنـی جهـان ماننـد برج ایفـل و بسـیاری مکانهـای دیگر
و خاموشـی یـک سـاعته ،برگـزار میشـود تـا راه و امیـدی به
هوشـیاری جهانـی در زمینـه تغییـرات اقلیمی باشـد.
«سـاعت زمیـن» کـه توسـط صنـدوق جهانـی حیـات وحـش
( )WWFسـازمان یافتـه اسـت ،افـراد ،رشکتها ،سـازمانها
و دولتهـای رسارس جهـان را تشـویق میکنـد تـا سـاعت
هشـت و سـی شـب (بـه وقـت محلـی) به مـدت یک سـاعت
چـراغ خـود را خامـوش کننـد و در ایـن حرکت منادیـن برای
هوشـیاری دنیـا و تفکـر بـه مشـکالت سـیاره همراه شـوند.
صنـدوق جهانـی طبیعـت ( )WWFیـک سـازمان غیردولتی
بیناملللـی اسـت کـه در سـال  1961تاسـیس شـده و در
زمینـه حفـظ سـیاره زمیـن و کاهـش تأثیـر مخـرب انسـان بر
محیـط زیسـت فعالیـت میکنـد.
این سازمان با بیش از پنج میلیون طرفدار در رسارس جهان،
در بیـش از صـد کشـور فعالیـت میکننـد و حـدود سـههزار
پـروژه حفاظـت و محیط زیسـت را پشـتیبانی میکند و قصد
دارد تخریـب محیط طبیعی سـیاره را متوقف کند و آیندهیی
بسـازد کـه انسـان در آن با طبیعت هامهنـگ زندگی کند.
صنـدوق جهانـی طبیعـت همچنیـن چندیـن کمپیـن قابـل
توجـه در رسارس جهـان از جملـه سـاعت زمیـن را آغـاز کـرده
است.
اقدامـات فعلـی ایـن سـازمان حول شـش موضوع ،سـازمان
یافتـه اسـت :غـذا ،آب و هـوا ،آب شـیرین ،حیـات وحـش،
جنگلهـا و اقیانوسهـا.
بـرای اطالعـات بیشتر در ایـن زمینـه لینکهـای زیـر را
مالحظـه کنیـد:
https://www.wwf.org.uk/earth-hour
ways-you-can-get--5/https://latest.earthhour.org
2021-involved-in-earth-hour
/https://www.earthhour.org
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چگونه با کسی که ادعای ریاست میکند تعامل کنیم؟
نحوۀ برخورد با یک همکار سلطهگر
نویسنده* :خوانا زامباس

ترجمه :زهرا بهرهمندی

همـه مـا همـکاری داشـتهایم که فقط دوسـت دارد
بـه مـا بگویـد چـه کاری انجام دهیـم ،خـواه این کار
باعـث انتقـال کارهـای محولـه آنهـا بـه مـا شـود یـا
رصف امـر صـادر کننـد .آنها زهر محل کار هسـتند و
یـک محیط سـمی بـرای همه افـراد ایجـاد میکنند.
بـا ایـن اوصـاف ،شما احتماال از ایـن کـه یـک
همـکار ریاسـتگر داریـد کـه باید بـا او کنـار بیایید،
عصبانـی شـدهاید و خوشـبختانه بـرای شما ،مـا
لیسـتی از بهرتیـن تاکتیکهـا را بـرای خالصـی از
رش همـکار کنرتلکنندهتـان مهیـا کردهایـم.

مهـم نیسـت کـه بـه شما کمـک کنـم ،بـل وظایـف
خـودم را هـم دارم کـه بایـد در ابتـدا رس آنهـا کار
کنـم!»
 .6مرزها را تعیین کنید
وقتـی نوبـت بـه محـل کار میرسـد ،شما اکثرا

کاری شما تاثیـر میگـذارد گـپ بزنیـد .بـه احتامل
زیـاد همـکار شما در حیـن مکاملـه حالـت دفاعـی
پیـدا میکنـد ،بنابراین از خطاب قراردادن مسـتقیم
و گفتن «تـو »...دوری کنیـد .در عـوض ،در مـورد
ایـن گـپ بزنیـد که چگونـه رفتـار آنها بر حجـم کار و
ضیـاع وقت شما تاثیـر میگـذارد .اگر آنها بـه اندازه

 .1آرام باشید
گفته شـده اسـت کـه آرام مانـدن راحتتـر از برخورد
اسـت ،بـه خصـوص وقتـی صبر شما در مقابـل
همـکار اربابمانندتـان بـه آخـر رسـیده باشـید ،امـا
چیـزی بدتـر از تالفـی کـردن و بـا عصبانیـت بـا آنهـا
روبـرو شـدن نیسـت .ایـن کار نـه تنها اوضـاع را بدتر
خواهـد کـرد؛ بـل میتواند بـه قیمت از دسـت دادن
وظیفـه شما متام شـود.
افـراد ریاسـتطلب معمـوال نقـش قربانـی را بـازی
میکننـد و بـا تاییـد گرفتن از مـردم کامیـاب
میشـوند ،بنابرایـن حفـظ آرامـش در هـر ماجرایـی
در محـل کار ،از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.
 .2بر رس مواضع خود بایستید
اگـر احسـاس میکنیـد همکارتـان از شما
سواسـتفاده میکنـد ،منصفانـه اسـت کـه بـر رس
مواضـع خـود بایسـتید و از خـود دفـاع کنیـد .بـرای
ایـن کار میتوانیـد درخواسـت آنهـا را شـنیده،
تصدیـق کنیـد و سـپس بـا مهربانـی آن را رد کنیـد.
بگذارید فرض کنیم که همکار شما از شما خواسته
اسـت بخشـی از وظایـف او را بـر عهـده بگیریـد؛
مثلا میتوانیـد چنیـن چیـزی را در پاسـخ بگوییـد:
«اگرچـه بـه نظـر میرسـد پـروژه جالبـی باشـد ،امـا
بـا توجـه بـه حجـم کار فعلی ،مـن منیتوانـم کمکت
کنـم ».ایـن جملـه سـاده میتوانـد رش آنهـا را از رس
شما کـم کنـد و حتـی ممکـن اسـت بـرای همیشـه
دسـت از آزار شما بردارنـد.
 .3زبان بدن آنها را تقلید کنید
مـا غالبـا در مـورد اهمیـت زبـان بـدن در محـل
کار بحـث میکنیـم .بـه هـر حـال ،اعمال رسـاتر
از کلمات سـخن میگوینـد و هنـگام کار بـا یـک
همهچیـزدان در محیـط کار ،میتوانـد چرخـه
کنترول را ایجـاد یـا از بیـن ببرد.
بنابرایـن ،دفعـه بعـدی کـه هدف همـکار قلـدر خود
قـرار گرفتیـد ،مطمیـن شـوید کـه بههنـگام هـر نـوع
مکاملـه ،رسپـا بایسـتید و بـا اعتماد بـه نفـس زیـاد
بـه چشمان آنهـا نگاه کنیـد .ایـن کار نشـان خواهد
داد کـه شما قدرمتنـد هسـتید و رفتـار غیرمنصفانـه
را تحمـل نخواهیـد کـرد.
 -4قاطع باشید
زبـان بـدن بـا قطعیـت همـراه اسـت .طـرز ایسـتادن
قـوی و مطمیـن شما بایـد با لحنـی به همان اندازه
قانعکننـده مطابقـت داشـته باشـد.
مـن بـه شما منیگویـم کـه صدایتـان را بلنـد کـرده
و بـا همـکار بهانهگیـر خـود نبرد کنیـد ،بـل بایـد بـا
آنهـا بـا لحنـی معنـادار صحبـت کنید .آنقـدر واضح
و بلنـد صحبـت کنیـد تـا همکارتـان بفهمـد که شما
وقتـی بـرای ضایع کـردن رس کارهای خسـتهکن آنها
ندارید.
بـا در اختیـار گرفتن رشایـط ،میتوانیـد توضیـح
دهیـد کـه وقـت کافـی نداریـد که کسـی برای شما
ایجـاد مزاحمـت کنـد و همچـون یک کارآموز با شما
برخـورد کنـد؛ آن هـم زمانی که خودتـان حجم کاری
و ددالینهایـی داریـد کـه بایـد بـه آنهـا رسـیدگی
شود.
 .5از آنها سوال کنید
اگـر هیـچ یک از ایـن اشـارههای غیرمسـتقیم جواب
نـداد ،ممکـن اسـت الزم باشـد کـه مسـتقیمتر عمل
کنیـد و از همـکار خـود در مـورد رفتـار آنهـا سـوال
کنیـد .آنهـا ممکـن اسـت حتـی متوجـه نباشـند
کـه چـه میکننـد و یـک سـوال سـاده و صادقانـه
میتوانـد بـه ایـن درام پایـان دهـد.
میتوانیـد سـوال کنیـد آیـا دلیلـی وجـود دارد کـه
او مثـل رییسهـا رفتـار میکنـد یـا میتوانیـد
مسـتقیمتر باشـید و روی پروژههـا مترکـز کـرده و
بگوییـد« :مـن فکـر کـردم این پـروژه فردی شامسـت
کـه بایـد شما روی آن کار کنیـد .نـه تنهـا بـرای مـن

مجبوریـد حـد و مرزهایـی را تعییـن کنیـد تـا مـردم
بداننـد چـه وقـت میتواننـد مزاحـم شما شـوند.
اگـر دفتر کار خـود را داریـد ،راهحـل سـاده اسـت:
فقـط بایـد در اتاقتـان را ببندیـد تـا نشـان دهیـد
منیخواهیـد مزاحمتـان شـوند.
بـا ایـن حـال بیشتر مـا اتـاق مسـتقل و دری بـرای
قفـل کـردن نداریـم ،بنابرایـن بایـد در رویکـرد خـود
مسـتقیمتر عمـل کنیـم .یـک روش مفیـد این اسـت
کـه گوشـکی خـود را در گوشتـان بگذارید تا نشـان
دهیـد چـه زمانـی منیخواهیـد مزاحمتـان شـوند.
امـا اگـر ایـن کار جـواب منیدهد ،شـاید الزم باشـد
کـه مسـتقیمتر رفتـار کنیـد و از همـکار رییسماننـد
خـود بخواهیـد مکاملـه یـا جریـان کار شما را قطـع
نکند .
 .7به آنها یادآوری کنید رییس چه کسی است
اغلـب اوقـات ،بـه افـراد سـلطهگر فقط باید یـادآوری
کـرد کـه رییـس واقعـی چـه کسـی اسـت .از آنجا که
آنهـا بسـیار مشـتاق بـه رهبری هسـتند ،در قبـال
مسـوولیتهای کوچکـی کـه دارنـد کالفـه میشـوند
و از آن بـه نفـع خـود اسـتفاده میکننـد .بـه عنـوان
مثـال ،اگـر در یـک رشکـت تـازه وارد باشـید ،غالبـا
قربانـی یـک همـکار سـلطهجو خواهیـد بـود .آنهـا
میداننـد کـه شما مشـتاقید تـا تصویـر خوبـی از
خـود نشـان دهید و بیشتر امـکان دارد کـه کارهای
ناخوشـایند آنهـا را برایشـان انجـام دهیـد.
بـا ایـن اوصـاف ،شما بایـد متوجـه سـلطهجویی آنها
شـوید؛ بـه آنها یـادآوری کنید که شما زیردسـت آنها
نیسـتید و از رییـس خـود دسـتورالعمل میگیریـد.
حتـی میتوانیـد بـه آنهـا بگوییـد اگـر به کمک شما
نیـاز دارنـد ،ابتـدا بایـد بـا رسپرسـت شما مشـورت
کنند .
 .8مکاتبه کنید
بـرای جلوگیـری از درگیـری لفظی ،بهرتیـن کار این
اسـت کـه با همکار ریاسـتطلب خـود از طریق منت
رابطـه برقـرار کنیـد .شما میتوانیـد قبـل از اینکـه
پاسـخ دهیـد ،حرفـی بیادبانـه بزنید کـه در آخر کار
از گفتنـش پشـیامن شـوید ،کمـی مکث کنیـد .این
کار نـه تنهـا از تنشهـای بـاال جلوگیـری میکنـد،
بـل بـه شما اطمینـان میدهـد کـه مدرکـی بـرای
اثبـات خواسـتهها و دسـتورالعملهای آنهـا داریـد؛
اگـر قصـد داریـد آنهـا را بـه منابـع بشری گـزارش
دهیـد ایـن امـر رضوری اسـت.
 .9صادق باشید
اگـر تالشهـای شما بـرای تغییـر وضعیـت نـاکام
مانـده ،وقـت آن اسـت کـه از طریـق یـک گفتگـوی
صادقانـه بـا همـکار خـود روبرو شـوید .از او بپرسـید
آیـا میتوانیـد یـک گـپ خصوصـی داشـته باشـید و
بـا آنهـا در مـورد اینکـه چگونـه رفتارشـان بـر روابـط

کافـی بالـغ باشـند ،به اشـتباه خود پـی خواهند برد
و دسـت از رفتـار بدشـان برمیدارنـد.
 .10پیشنهاد همکاری دهید
اکنـون کـه سـوتفاهم را رفـع کردهایـد ،میتوانیـد بـا
هـم رس یـک پـروژه کار کنیـد .از آنجـا کـه هـر دوی
شما بـه دنبـال یـک نتیجـه نهایـی مثبـت هسـتید،
منطقـی اسـت کـه بـا هـم متحـد شـوید و یک پـروژه
را بـا هـم پیـش بربیـد .حتـی ممکـن اسـت بـا کار
تیمـی بـه این نتیجه برسـید که به عـوض اختالفات،
اشتراکات زیـادی داریـد.
 .11سعی کنید به آنها نزدیک شوید
خـوب اسـت که در خـارج از محیـط کار بـا همکاران
خـود آشـنا شـوید .گاهـی ممکـن اسـت در ظاهـر
چنیـن بـه نظـر برسـد کـه آنهـا رس شما ریاسـت
میکننـد ،امـا در واقـع فقـط نحـوه صحبت کـردن یا
رفتارشـان اینگونـه باشـد.
سـعی کنیـد بـه بهانـه بیرون رفتن برای نان چاشـت
یـا نوشـیدنی ،بـا همـکار خـود بـه شـکل عمیقتـری
آشـنا شـوید .نیـازی نیسـت کـه بهرتیـن دوسـتان
شـوید ،امـا ممکـن اسـت رسگرمیهـا یـا اهـداف
مشترکی پیـدا کنیـد .ممکـن اسـت در عـوض ،آنهـا
دسـت از تلاش بـرای کنترل شما در محـل کار
بردارنـد.
 .12به دنبال پشتیبانی مدیریت باشید
اگـر همـه راههـای دیگـر بـه شکسـت منجـر شـد،
شما چارهیـی جز حامیت خواستن از مدیـر ندارید.
هرچنـد الزم نیسـت زیـاد قصـه را بـزرگ کنید .شما
میتوانیـد خیلـی سـاده از مدیـر خـود بپرسـید کـه
وظیفـه همکار شما چیسـت و توضیح دهیـد که آنها
مدام از شما میخواهند بخشـی از کارشان را انجام
دهیـد .متناوبـا ،میتوانیـد بـه آنهـا مشـوره دهید که
عالقـه داریـد پروژههـای بیشتری را هدایـت کنیـد؛
امـا توضیـح دهیـد احسـاس میكنیـد فرصتـی پیـدا
نخواهیـد کـرد؛ زیـرا معمـوال همـکار کنرتولکننـده
شما در کارتـان وقفـه ایجـاد میکنـد یـا بـه شما
مجالـی بـرای گـپ زدن منیدهـد- .
کار کـردن بـا یـک همـکار ریاسـتجو اغلـب ایـن
احسـاس را بـه شما میدهـد کـه درگیـر جنـگ
سـختی هسـتید .وارد شـدن بـه دفتر بیشتر ماننـد
ورود بـه یـک منطقـه جنگـی اسـت تـا یـک محیـط
کاری ،امـا بـا دنبـال کـردن ایـن مراحـل مفیـد
میتوانیـد بـه تخریـب پایـان دهیـد و در نتیجـه یـک
محیـط کار شـادتر داشـته باشـید.
پینوشت
* خوانـا زامبـاس؛ مدیـر محتـوا و کارشـناس شـغلی
اسـت و در تیم تولید محتوای سـایت careeraddict
نقشـی چندوجهی دارد.
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ناپدید شدن بیش از  20هزار پناهجو طی سال  2020در مسیر اروپا
سازمان بیناملللی مهاجرت ،اخیرا در گزارشی
اعالم کرده که حدود  23مهاجر و پناهجوییکه
قصد مسافرت به اروپا را داشتند ،در مسیر راه یا
ناپدید شدهاند و یاهم یا جان باختند.
به گزارش یورونیوز ،این گزارش سازمان بیناملللی
مهاجرت که روز جمعه( 6حمل) منترش شده ،در
آن آمده که مهاجران و پناهجویانیکه طی سال
 2020خود را به اروپا رساندهاند ،کمترین میزان
طی یک دهه اخیر بوده است.
بر اساس این گزارش ،شامر جان باختگان و
مفقودشدگان در جریان مهاجرت از راه دریا به
شکل هشدارآمیزی در سال  2020باال بوده است.
این در حالی است که تنها تعداد معدودی از
قربانیان مورد شناسایی قرار گرفته یا اجساد آنها
کشف شده است.
در گزارش سازمان بیناملللی مهاجرت همچنان
آمار ارایه شده که سال گذشته میالدی نزدیک به
 23هزار نفر در مسیر مهاجرت به سوی اروپا جان
باخته و یا هم ناپدید شدهاند.
طبق این گزارش ،کسانیکه طی سال 2019
میالدی در مسیر راه اروپا ناپدید و یا جان باخته
بودند 2095 ،نفر میرسید.

در گزارش سازمان بیناملللی
مهاجرت آمده که  ۹۲درصد از ۹۳
هزار مهاجر یا پناهجوییکه سال
گذشته به طور غیرقانونی وارد
اروپا شدند ،از مسیر دریا (دریای
مدیرتانه یا اقیانوس اطلس) خود
را به یکی از کشورهای اروپایی
رساندند .اغلب این افراد برای
مهاجرت به قاره اروپا مجبور
شدند سوار قایقهایی شوند که
ایمن نبودند.
طبق اعالم سازمان بیناملللی
مهاجرت ،پناه بردن به جزایر
قناری واقع در اقیانوس اطلس
که بخشی از خاک اسپانیا و در
نتیجه اتحادیه اروپا محسوب
میشود ،طی سال گذشته به شدت افزایش یافته
است .میزان مهاجرت به جزایر قناری پیش از
همهگیری ویروس کرونا نیز بهدنبال کنرتلهای
بیشرت کشورهای شامل افریقا در دریای مدیرتانه
سیر صعودی یافته بود.
با این حال ،در گزارش سازمان بیناملللی مهاجرت

نیز بیان شده که به نظر میرسد همهگیری بیامری
کووید ۱۹یکی از عواملی است که منجر به افزایش
مهاجرت پناهجویان به جزایر قناری شده است.
در گزارش سازمان بیناملللی مهاجرت تاکید شده
که بسیاری از پناهجویان و مهاجران در بخشهایی
مشغول به کار بودند که به دنبال شیوع ویروس
کرونا با بحران روبرو است.

محکوم شدن رییسجمهوری برازیل برای بیاحرتامی به یک خربنگار زن

محکمه سائوپائولو در برازیل ،رییسجمهوری این
کشور را بهدلیل بیاحرتامی و خدشهدار کردن حیث
یک خربنگار زن محکوم به پرداخت جریمه نقدی
شد.
به گزارش یورونیوز ،محکمۀ سائوپائولو در برازیل،
ژاییر بولسانارو رییسجمهوری این کشور را بهدلیل

حرفهای تحقیرآمیز و
مردساالنه به یک خربنگار زن
به پرداخت جریمه محکوم
کرد.
حکمیکه به دست خربگزاری
فرانسه قرار گرفته ،نشان
میدهد که قاضی در رای خود
اورده است که رییسجمهوری
برازیل با حرفهای خود
حیثت شاکی را خدشهدار
کرده که موجب خسارت
معنوی شده است.
به موجب این حکم ،آقای
بولسونارو به پرداخت معادل ۳
هزار یورو محکوم شده است .با این وجود میتواند
تقاضای تجدید نظر کند.
اختالف میان رییسجمهوری راست افراطی برازیل با
پاتریسیا کاپوس ملو ،خربنگار زن که از وی شکایت
کرده به فربوری سال  ۲۰۲۰باز میگردد .آقای

بولسونارو این خربنگار را متهم کرده بود که در ازای
دریافت اطالعات با منبع خود ارتباط غیراخالقی
برقرار کرده است.
خانم کامپوس ملو در آن زمان درباره نقش یک گروه
در واتساپ که در جریان انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۱۸برازیل علیه حزب کارگران ،گروه رقیب
بولسونارو مطلب مینوشت ،تحقیق میکرد.
پیشتر نیز این خربنگار توانسته بود در دعوای قضایی
دیگری علیه ادواردو بولسونارو ،پرس رییسجمهوری
برازیل پیروز شود.
بولسوناروی پرس در ویدیویی گفته بود که این
خربنگار با «اغوای کارمند یک رشکت بازاریابی
دیجیتال» توانسته به اطالعات دست پیدا کند.
بر اساس گزارش فدراسیون ملی خربنگاران برزیل،
تنها در سال  ۲۰۲۰میالدی  ۴۲۸مورد توهین ،افرتا،
حمله فیزیکی و کالمی و تحقیر علیه خربنگاران در
این کشور انجام شده که رییسجمهوری برازیل با
 ۴۰درصد از این حمالت مرتبط بوده است.
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چین تعدادی از مقامهای امریکایی
و کانادایی را تحریم کرد
پس از اعامل تحریمها از سوی واشنگنت علیه چین به ارتباط بدرفتاری
با آیغورها ،دولت پکن در اقدام متقابل ،تعدادی از مسووالن امریکایی و
کانادایی را تحریم کرد.
به گزارش یورونیوز ،دولت چین ،سه مقام امریکایی و یک مناینده پارملان
کانادا را روز شنبه( 7حمل) تحریم کرد .بهدنبال این تحریم ،وزارت خارجه
چین اعالم کرده که ایاالت متحده امریکا و کانادا پیش از این بر اساس
شایعات و اطالعات نادرست دست به اعامل تحریم علیه پکن زدهاند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است«:دو عضو یک نهاد امریکایی موسوم
به کمیسیون آزادی مذهبی بیناملللی به نامهای گایل مانشین و تونی
پرکینز به همراه مایکل چانگ ،مناینده پارملان کانادا و نیز یک کمیسیون
حقوق برشی پارملان این کشور تحت تحریمهای پکن قرار گرفته و حق
ن اصلی چین ،هنگکنگ و ماکائو را ندارند».
ورود به رسزمی 
در وزارت خارجه این کشور تاکید شده که مسئوالن تحریمشده ضمن منع
شدن از هرگونه ارتباط و نیز تجارت با شهروندان ،نهادها و سازمانهای
چینی ،بایست هرگونه بازی سیاسی در خصوص مسایل مرتبط با والیت
سینکیانگ را متوقف کنند و از هرگونه دخالت در امور داخلی چین نیز
بپرهیزند.
وزارت امور خارجه چین با طرح چنین هشدارهایی به افراد تحت تحریم در
امریکا و کانادا تهدید کرده که اگر این افراد به هشدارهای یادشده توجه
نکنند« ،انگشت خود را خواهند سوزاند».
پیش از این نیز ،دولت چین در همین ارتباط ضمن هشدار به بریتانیا
در خصوص دخالت در امور داخلی چین ،چند شخص حقیقی و حقوقی
بریتانیایی را نیز تحریم کرده بود .چین بهدلیل آنچه از سوی نهادهای
مدافع حقوق برش و نیز سازمانهای بیناملللی «رسکوب» و حتی
«نسلکشی» اقلیت مسلامن ایغور در والیت سینکیانگ خوانده شده،
بهشدت تحت انتقاد کشورهای غربی و جامعه بیناملللی قرار دارد.
اتحادیه اروپا ،بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و کانادا روز دوشنبه هفته
گذشته ،در تازهترین واکنش به بدرفتاری با اقلیت اویغور تعدادی از
مسووالن گذشته و فعلی والیت سینکیانگ را تحت تحریمهایجدید قرار
دادند؛ اقدامی که بالفاصله با واکنش تالفی جویانه پکن علیه مسووالن
اروپایی و بریتانیایی همراه شد.
***

حمله انتحاری در یک کلیسای اندونیزیا؛

حدود  14تن زخمی شدند

دولت پیشین فرانسه به اتهام چشمپوشی از نسلکشی در رواندا متهم شد
کمیسیونی متشکل از تاریخدانان که در مورد
نقش فرانسه در نسلکشی سال  1994میالدی
در رواندا تحقیق میکرد ،سه روز پیش در گزارش
خود اعالم کرد که دولت پیشین فرانسه مسوولیت
سنگینی در جریان تحوالت این کشور افریقایی
داشته است.
به گزارش رادیو فرانسه ،اعضای این کمیسیون
گزارش خود را در یک هزار صفحه تهیه شده،
به امانوئل مکرون رییسجمهوری فرانسه تحویل
دادهاند.
در این گزارش آمده که فرانسوا میرتان
رییسجمهوری پیشین فرانسه و نزدیکان او
بهدالیل ایدیولوژیک ،چشامنشان را روی
واقعیتهای رویدادهای رواندا بسته بودند.
دولت رواندا ضمن استقبال از گزارش اعضای این
کمیسیون از گام مهم در راستای درک متقابل از
نقش فرانسه در نسلکشی سال  ۱۹۹۴سخن
گفت.
کاخ الیزه نیز از گزارش این کمیسیون به عنوان
«پیرشفت قابل توجه» در راستای درک نقش
پاریس در رویدادهای رواندا یاد کرد .دفرت
رییسجمهوری فرانسه همچنان وعده داده که
کشورش به تالشهای خود علیه مسووالن نسل

کشی ادامه خواهد
داد.
روابط
هرچند
فرانسه با رواندا
از زمان آغاز دوره
ر یا ستجمهو ر ی
ماکرون
امانوئل
بهبود یافته اما
موضوع نقش فرانسه
در نسل کشی سال
 ۱۹۹۴همچنان
بر روابط پاریس با
کیگالی پایتخت
رواندا سایه افکنده
است.
گزارش هزار صفحهیی کمیسیون تحقیق درباره
نقش فرانسه در نسل کشی سال  ۱۹۹۴در رواندا
با بررسی آرشیفهای دولتی فرانسه تهیه شده
است.
اعضای این کمیسیون که طی دو سال گذشته
در حال تحقیق درباره نقش فرانسه در تحوالت
سال  ۱۹۹۴در رواندا بودند در گزارش خود
«همدستی» پاریس در نسل کشی را رد کردهاند.

با این حال ،کمیسیون تحقیق در گزارش خود،
فرانسوا میرتان و مشاورانش را به حامیت تقریبا
«بیقیدورشط» از حکومتی «نژادپرست ،فاسد و
خشن» در رواندا متهم کرده است.
امانوئل ماکرون  ۱۴تاریخدان را در سال ۲۰۱۹
میالدی به عنوان اعضای این کمیسیون تحقیق
معرفی کرده بود .در جریان رویدادهای سال
 ۱۹۹۴در رواندا حدود  ۸۰۰هزار نفر که اغلب
آنها از قوم توتسی بودند ،قتل عام شدند.

در نخستین روز عید پاک مسیحیان ،یک فرد انتحارکننده روز
یکشنبه( 8حمل) خود را در مقابل یک کلیسای کاتولیک در شهر ماکاسار
اندونیزیا منفجر کرد.
به گزارش رویرتز ،در این رویداد  14نفر زخمی شدهاند و وضعیت زخمیهای
این رویداد وخیم گزارش شده است.
ویلهموس توالک ،کشیش این کلیسا ،به رسانههای اندونزیایی گفته که فرد
انتحار کنند قصد داشت با موتورسیکلت وارد محوطه کلیسا شود ،اما توسط
مامور امنیتی متوقف شد.
تصاویر دوربینهای امنیتی ،انفجاری را نشان میدهد که آتش ،دود و آوار را
به وسط جاده پرتاب میکند.
پولیس اعالم نکرده است که چه کسی ممکن است مسوول این حمله باشد
و هنوز گروهی هم مسوولیت آن را به عهده نگرفته است .پولیس اندونزی اما
ال دو مظنون در این حمله دست داشتهاند.
خرب داده که احتام ً
از سوی هم ،بوی رافلی عامر ،رییس سازمان ملی مبارزه با تروریزم اندونزیا،
حمله تازه در روز یکشنبه را «یک اقدام تروریستی توصیف کرده است».
ماکاسار بزرگترین شهر سوالوسی در مرکز اندونزیا است .رییس شورای
کلیساهای اندونزیا این حمله را «حادثه بیرحامنه» عنوان کرد و از مردم
خواست با حفظ آرامش به مقامهای این کشور اعتامد کنند.
هدف قرار دادن کلیساها در اندونیزیا بیسابقه نیست و پیش از این نیز
چنین حمالت در سال  2018میالدی رخ داده است.
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ن زوج اللیگا
مسی و گریزمن ،بهتری 

نرشیه ورزشی «موندو دپورتیوو» اعالم کرد لیونل مسی و آنتوان گریزمن بهرتین زوج خط حمله اللیگا در این فصل هستند .این نرشیه گفته
که دو مهاجم بارسلونا نه تنها گلهای بیشرتی به مثر رساندند ،بل بیش از همه هم پاسگل دادهاند.
آمار این دو بازیکن 28گل و 15پاس گل است .لوییس سوارز و مارکوس یورنته با 27گل و 10پاس گل دوم هستند .میکل اویارسابال و الکساندر
س گل رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
ایساک هم با 22گل و هشت پا 
بارسلونا که در سال 2021تاکنون 12بازی در اللیگا انجام داده11 ،پیروزی و یک تساوی کسب کرده است.
با وجود انتقادها از گریزمن که منجر شد سه بازی نیمکت نشین شود ،زوج آبی اناریها برتر از همه است .آنها در 43گل تاثیر داشتند .مسی با
21گل در صدر برترین گلزنان اللیگا قرار دارد و سپس سوارس با 18گل در جایگاه دوم قرار دارد.
مهاجم اروگوئهیی در کنار یورنته که 9گل به مثر رسانده است ،بهرتین زوج اتلتیکومادرید به حساب میآیند .آنها روی 37گل نقش داشتهاند.
گزارش ویژه

آگاهان امور:
خروج غیرمسووالنۀ نیروهای خارجی،

باعث خالی قدرت و احتماال جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد
سیدمهدی حسینی

جو بایدن رییسجمهوری امریکا در
نخستین کنفرانس خربی خود در کاخ
سفید پیرامون وضعیت جاری در افغانستان
سخن گفت و به چگونگی خروج نیروهای
امریکایی از این کشور تاکید ورزید .بر
اساس موضعگیریهای جدید بایدن ،از
یکسو قصد ندارد که نیروهایش را بهدالیل
فنی تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند
و از سوی دیگر ،قصد هم ندارد که برای
مدت طوالنی در اینجا (افغانستان) مباند.
بایدن در این کنفرانس خربی خود روشن
ساخت که هرگونه خروج نیروهای امریکایی
مصون و منظم خواهد بود و برای تحقق این
امر ،واشنگنت درحال رایزنی با متحدین
خود است.
رییسجمهوری امریکا همچنان با اشاره
به نشست استانبول ،افزود که روندی به
رهربی سازمان مللمتحد به زودی در
ترکیه آغاز میشود تا چگونگی ختم جنگ
افغانستان واضح شود.
بر اساس امضای توافقنامۀ دوحه که میان امریکا
و منایندگان طالبان امضا شده بود ،قرار بود که
نیروهای امریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون
شوند .هرچند بایدن تاکید کرده که مشورهها برای
بازنگری این توافقنامه جریان دارد ،اما گروه طالبان
به جانب واشنگنت اخطار داده که در صورت تخطی
از این توافقنامه ،مسوولیت آن به دوش امریکاییها
خواهد بود.
در همین حال ،اداره استخباراتی ایاالت متحده نیز
به رییسجمهوری این کشور گزارش داده که اگر
قبل از خروج رسبازان ،یک توافق تقسیم قدرت میان
جناحهای درگیر در افغانستان صورت نگیرد ،طالبان
طی دو الی سه سال آینده ،ممکن است که اکرث
مناطق را ترصف کنند.
نیویارکتایمز به نقل از مقامهای استخباراتی نوشته
که آنها به جو بایدن گفتهاند که در صورت عدم
توافق میان گروههای درگیر ،به گروه القاعده اجازه
بازسازی مجدد را در افغانستان خواهد داد.
خروج از افغانستان مرشوط به حصول منافع
تا قبل از روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید،
گامنهزنیهایی وجود داشت که آقای بایدن در
تصامیم خود برای خروج نیروهای امریکایی از خود
انعطاف نشان خواهد داد .هرچند ،توافقنامه دوحه
توسط بایدن شکسته شد و نیروهای امریکایی تا یک
زمان نامعلومی در افغانستان باقی خواهد ماند اما
او (بایدن) قاطعیت واشنگنت را در کنفرانس خربی
روشن کرد که برای مدت طوالنی در افغانستان باقی
منیماند.
ن منظور ،شامری از آگاهان معتقدند که بنیاد
به ای 
حضور امریکاییها در افغانستان مبتنی بر منافع
ملی خودش است و اگر این منافع تامین نشود،
بعید خواهد بود که نظامیان امریکایی از کشور خارج
شوند.
محمدامین حیدری؛ استاد دانشگاه در صحبت با
روزنامه راه مدنیت گفت که اداره جدید امریکا بهدنبال
این است تا هزینههای سنگین جنگ را در افغانستان
کاهش دهند و نیز همزمان با این ،اوضاع کشور را
هم مدیریت کنند«.به تعبیر دیگر ،امریکا میکوشد
که گروههای رادیکال و افراطی در افغانستان مجددا
جای باز نکنند و به این خاطر در مقاطع بعدی تا
خطری برای امریکا مبدل نشود .بنابراین ،تالش
میکند که به نحوی افغانستان را مدیریت کنند».
او با بیان اینکه ،واشنگنت میان گروههای افراطی
تفکیک قایل میشود ،تاکید ورزید که ایاالت
متحده طالبان را به عنوان یک گروه شورشی داخلی
میپندارد و داعش و القاعده را به عنوان گروههای
افراطی جهانی؛ بنابراین ،هدف امریکا مبارزه با
داعش و القاعده پابرجا خواهد بود و با جانب طالبان
تالش خواهد کرد که از طریق مذاکره به یک نتیجه

مطلوب برسد.
این استاد دانشگاه نسبت به عدم مدیریت خروج
نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان ،هشدار داده
که اگر خروج نظامیان خارجی غیرمسووالنه انجام
شود ،افغانستان با بحران خالی قدرت مواجه خواهد
شد و در این صورت ،ممکن است اوضاع کشور به
سوی جنگهای داخلی کشانده شود.
محمدامین حیدری با اشاره به شکست یا پیروزی
امریکا در جنگ افغانستان تحلیل میکند که اگر
هدف امریکا ساقط کردن نظام امارت اسالمی باشد
که در این حوزه پیروز شده است و اگر ماموریت
واشنگنت رسکوب گروههای تروریستی در افغانستان
بوده که در واشنگنت در تحقق این امر شکست خورده
و این گروهها هنوز هم تهدید بزرگ برای منطقه و
جهان شمرده میشوند.
امنیت افغانستان وابسته به توافق سه سطح
استادان دانشگاه ،ریشههای بحران و بیثباتی
افغانستان را مربوط به سه سطح میدانند که سطح
نخست ،وضعیت داخلی (دولت-طالبان) ،سطح دوم
بازیگری کشورهای منطقه و مداخله همسایگان با
توجه به جیوپولتیک افغانستان و سطح سوم هم
مداخله قدرتهای بیناملللی از جمله روسیه ،چین،
اتحادیه اروپا و امریکاست .بنابراین ،افغانستان زمانی
میتواند به سوی ثبات ،امنیت و صلح پایدار حرکت
کند که توافق پیرامون افغانستان در میان این سه
سطح یا سه بازیگر حاصل شود.
به گفتۀ حیدری ،چگونگی پیامدهای خروج نیروهای
خارجی از افغانستان بستگی به توافق منطقه و جهان
دارد و اگر این خروج پس از توافق بازیگران صورت
گیرد ،این احتامل وجود دارد که کشور به سمت
امنیت پایدار حرکت کند و در راستای تحقق این
امر ،دولت آینده به نحوی در سیاست خارجی خود
تعادل را حفظ کند تا از خاک افغانستان علیه منافع
کشورهای دیگر استفاده نشود؛ اما این تعادل ممکن
است که از جانب پاکستان برهم بخورد.
او معتقد است که اسالمآباد به عنوان حیات خلوت
خود نسبت به افغانستان رفتار میکند؛ به تعبیر
دیگر ،کابل را عمق اسرتاتژیک خود تعریف کرده و از
گروههای افراطی و رادیکال برای تامین منافع خود
استفاده ابزاری میکند.
وی همچنان در سخنانش تاکید کرد که پاکستان
در دوران داوودخان از اسالمگراها ،در دوران چپ از
مجاهدین و در دوران جدید هم از طالبان استفاده
ابزاری کرد و این استفاده به عمق اسرتاتژیک
اسالمآباد برمیگردد؛ اما عمق اسرتاتژیک پاکستان
نسبت به افغانستان زمانی خنثا میشود که جامعه
افغانستان در آینده بتواند روی یک نظام سیاسی
واحد و قوی توافق کند که در این صورت مداخالت
این کشور (پاکستان) کاهش خواهد یافت.
آجندای پنهانی امریکا با طالبان

از سوی هم ،برخی از آگاهان روابط بینامللل از
بحثها و گفتگوهای پنهانی امریکا با طالبان سخن
میزنند .سید باقر محسنی؛ آگاه روابط بینامللل
به روزنامه راه مدنیت گفت که دیده میشود که یک
بحث پنهانی را امریکا با جانب طالبان تعقیب دارد؛
این بحث پنهانی آن است که امریکاییها میخواهند
که یک بخشی کوچک از نیروهای خود را با توافق
طالبان در افغانستان باقی بگذارند که این آجندا
میان دو طرف عمال جریان دارد.
به گفتۀ این آگاه بینامللل ،اخیرا دولت آملان
ماموریت نظامی خود را در افغانستان تا یک سال
دیگر متدید کرده است .این جرقه و منادی از حضور
نیروهای بیناملللی در کشور خواهد بود.
افزون بر این ،آگاهان روابط بینامللل همچنان
ترصیح میکنند که نگاه واشنگنت به افغانستان یک
دید معطوف به توسعه ،ثبات ،امنیت و دولتسازی
نیست ،این کشور متناسب با اهداف ملی ،امنیتی و
اسرتاتژی کالن نظامیاش میبیند .دیده میشود که
طالبان درحال تبدیل شدن به قدرت اثرگذار نظامی
در معادالت افغانستان بود و گامنههایی وجود داشت
که ممکن است این گروه به عنوان ابزاری برای فشار
علیه امریکا در اختیار روسیه ،امریکا و حتا چین قرار
گیرد .باقر محسنی میگوید که ایاالت متحده در
نشست ترکیه ،چارچوبی را پیشکش خواهد کرد که
در این چارچوب طالبان ادغامی به وضع مطلوب و
مورد نظر امریکا شود که عمال در اختیار دیگر کشورها
قرار نگیرند.
از جانب دیگر ،آگاهان روابط بینامللل ،بر این باور
هستند که دولت افغانستان نتوانسته به عنوان بازیگر
مهم و اثرگذار در معادالت و روندهای موجود عرض
وجود کند و تاهنوز ابزاری موثریکه بتواند تاثیرگذاری
ایجاد کند ،در اختیار ندارد .بنابراین ،رییسجمهور
غنی به نحوی تالش دارد تا اعتامد امریکا را برای
ابقای خود در قدرت جلب کند« .به نظر میرسد
که حادثه بهسود و تبلیغات گسرتده در مورد افتتاح
بند کامل خان که در واقع خالف واقعیتها تبلیغ
میشود ،این برای آن است که امتیازی پیشکش کند
به امریکاییها در راستای اسرتاتژی رقابتی امریکا
با ایران که بتواند به عنوان بازیگر در معادالت باقی
مباند».
با این همه ،پس از ارایه طرح جدید امریکا برای
ساختار سیاسی آینده افغانستان ،رییسجمهور
غنی در برابر این طرح مخالفت کرده و طرح دیگری
را در نشست ترکیه پیشکش خواهد کرد .نزدیکان
رییسجمهور غنی به رسانههای بیناملللی گفتهاند
که برگزاری انتخابات زودهنگام طی شش ماه ،شامل
این طرح میشود.
آگاهان روابط بینامللل معتقدند که جهان در نشست
ترکیه با این طرح مخالفت خواهند کرد و در نتیجه،
اعتبار و تاثیرگذاری آقای غنی در نزد جهان کاهش
خواهد یافت.
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جاين خېلو له مړیو رسه د اسالماباد
پر لور الریون پیل کړ

د خیــر پښــتونخوا ایالــت د بنــو پــه جــاين خېلــو کــې تــر یــوې اونۍ
پرلــت وروســته نــن یکشــنبه دغــو پرلتوالــو د پالزمېنــې اســاماباد پر
لــور لــه څلــورو مړیــو رسه الریــون پیــل کــړ.
پــه جــاين خېلــو کــې تېــره یکشــنبه د څلــورو زملوټــو د مړیــو تــر
موندلــو وروســته هلتــه پــه ســلګونو کســانو پــوره اونــۍ پرلــت کــړی
و ،چــې غوښــتنې یــې ونــه منــل شــوې او نــن یــې الریــون پیــل کــړ.
دغــه څلــور زملیــان چــې عمرونــه یــې لــه دیارلســو بیــا تــر اتلســو
کلونــو پــورې وو ،شــاوخوا یــوه میاشــت وړانــدې تــري تــم شــوي وو او
تېــره اونــۍ یــې مــړي ومونــدل شــول.
يبيبيس تــه وویــل چــې پــه دغــو
پــه همغــه ورځ ځايــي پولیســو 
زملوټــو کــې د یــو رس پــرې کــړی مــړی ،بــل پــه ډزو او دوه نــور پــه
تیــږو ویشــتل شــوي او وژل شــوي دي .د دې زملیانــو کورنــۍ وايــي،
دوی څلــور واړه لــه کــور پــه ښــکار پســې وتــي وو چــې وروســته ورک
شــوو .دا الهــم څرګنــده نــه ده چــې دغــه زملیــان چــا او ولــې وژيل
دي .پــه دې الریــون کــې د بنــو ځايــي خربیــال ګوهــر وزیر هــم دی.
يبيبيس رسه خیــرو کــې وویــل الریــون دا وخــت
ښــاغيل وزیــر لــه 
بنــو تــه څېرمــه پــر ټوچــي پلــه پولیســو درولــی او د بنــو پــر لــور یــې
نــه پرېــږدي.
خربیــال ګوهــر وزیــر وايــي ،حکومتــي چارواکــي الریونوالــو تــه وایــي
چــې همدلتــه دې لــه دوی رسه مذاکــرات وکــړي خــو الریونــوال
پولیســو تــه وايــي چــې دوی دې د تحصیــل ډومېــل دامــي پلــه تــه
پرېــږدي ،هملتــه بــه بیــا دوی لــه حکومتــي چارواکــو رسه خــرې
وکــړي.
د پښــتو ژغورنــې غورځنــګ یــو مــر او د پاکســتان قامــي اســمبلۍ
غــړی محســن داوړ هــم خپــل ټوېــټ کــې لیــکيل چــې جــاين خېــل
پرلــت د اســاماباد لــور تــه خوځېدلــی او دوی بــه هــم ور رسه یــو
ځــای يش.
نومــوړی هــم خپــل ټوېــټ کــې زیاتــوي چــې د څلــورو زملوټــو
شــکنجه شــوي مــړي صوبايــي او مرکــزي حکومت لــه پــام غورځويل
و ،خــو اوس پولیــس دې پرلتوالــو تــه اجــازه نــه ور کــوي« :دوی کرک
کــې پولیســو درويل دي :حکومــت دا جبهــه درولــی نــه يش چــې د
نــورو تلفاتــو مخنیــوي غــواړي ،مــوږ بــه شــاتګ ونــه کــړو».
بلــې خواتــه حکومتــي رسچینــې وايــي د خیــر پښــتونخوا د ایالتــي
وزیــر ملــک شــاه محمــد خــان وزیــر پــه مــرۍ یــو حکومــت پــاوی
پــه بنــو کــې د دغــه الریــون لــه مرشانــو رسه د خــرو لپــاره هلتــه
رســېديل دي .بیبیســی.

افغانپولیسچېښځهیېپه لښته
وهلې وه له دندې لرې شو

د افغانســتان کورنیــو چــارو وزارت وايــي ،هغــه پولیــس یــې د تــل
لپــاره نظــام کــې لــه دنــدې لــرې کــړ چــې د ننګرهــار والیــت پــه
تورخــم بنــدر کــې یــې یــوه افغانــه پــه لښــته وهلــې وه.
د کورنیــو چــارو وزارت ویانــد طــارق اریــن وايــي« ،پــر ښــځه الس
پورتــه کــول ،طالبــاين کلتــور دی او هــر څــوک چــې دا ظلــم وکــړي
ترهګــر دی».
هغــه دا هــم ویــي چــې تورخــم کــې یــې د پولیــس لــه خوا د ښــځې
وهلــو ویډیــو ارزولــې ده .د دې وزارت پــه خــره ،دا ویډیــو پخوانــۍ
ده ،خــو رستېــری پــر ســزا رسبېــره لــه نظــام هــم وشــړل شــو.
دا وزارت وايــي ،پولیــس قانــون پلــی کــوي او د مســلکیتوب او وړتیــا
زیاتولــو تــه یــې کار کېــږي.
د کورنیــو چــارو وزارت پــه خــره :پولیــس متخصــص او ولــي ځواک
دی ،ځوروونکــې چــارې یــې هیڅکلــه هــم د منلو نــه دي.
نــږدې اونــۍ مخکــې د پولیــس لــه خــوا د ښــځې وهلــو ویډیــو خپــره
شــوه .د ننګرهــار وايل ضیاالحــق امرخېــل خپلــه فیســبوکپاڼه کــې
ولیــکل ،دا پېښــه د نومــوړي د کار تــر پیــل مخکــې ده او دمګــړۍ
ســمون راغلــی دی.
هغــه ټینــګار وکــړ دې بنــدر کــې یــې د بــد چلــن امنیتــي ځواکونــه
لــه دنــدې لــرې کــړي او پــر ځــای یــې نــور کســان ګومــارل شــوي
دي .د دې ویــډو خپرېــدو خوالــه رســنیو کــې پــراخ غربګــون درلود او
خلکــو دا پېښــه ډېــره بــده بللــه.
د دې ویډیــو لــه خــري کېــدو وروســته قطــر کــې د طالبانــو ویانــد
محمــد نعیــم هــم خپــل ټوېټــر کــې ولیــکل« :انســانیت او د ښــځو
حقونــه چېرتــه دي».
ښــاغيل نعیــم د دې ویډیــو خپرولــو رسه خپــل ټوېټــر کې دعــوه وکړه
چــې دا زړه او ناروغــه ښــځه وه او غوښــتل یــې درملنــې تــه پاکســتان
تــه الړه يش.
د هغــه غربګــون هــم خربســاز شــو او د خوالــه رســنیو کارنــو کابــل
ســټیډیم کــې د یــوې ښــځې د اعــدام انځورونــو خپرولــو رسه وویــل:
انســانیت دلتــه دی .نــورو کارنــو د ښــاغيل نعیــم خــره «د پېــړۍ
ســیايس ټوکــه وبللــه ».بــل کارن لیــکيل و ،دا د پولیــس فــردي عمل
دی او ټــول خلــک او حکومــت یــې غنــدي ،پــه هېــواد کــې قانــون
هــم شــته ،ســزا او پوښــتنه هــم شــته.
نومــوړي ښــاغيل نعیــم تــه وینــا کــې ویــي و« :ستاســو اداره کــې،
اســامي قانــون او انســاين حرمــت تــه لــه پــام پرتــه د دورو وهلــو
څانګــې ،ښــځې ،ســړي او ماشــومان پــه عــام محــر کــې پــه ســزا
رســول».
بیبیسی.

