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سرمقاله

 محمد هدایت 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت که شـانزده عضو گروه 

القاعـده کـه در صفـوف گـروه طالبـان در کاپیسـا بودنـد، 

شـدند. کشته 

این وزارت روز دوشـنبه 11 حوت با نرش خربنامه ای نوشـته 

اسـت کـه در نتیجه یک رشـته عملیـات تصفیـوی، »۳۰ تن 

در  القاعـده  عضـو   ۱۶ شـمول  بـه  طالبـان  تروریسـتان  از 

والیت کاپیسـا کشـته شـدند.«

وزارت دفـاع می گویـد کـه ایـن عملیـات در مربوطـات دره 

افغانیـه ولسـوالی نجـراب والیـت کاپیسـا راه انـدازی شـده 

بـود و عـاوه 30 کشـته، 6 تـن دیگـر زخمـی شـدند.

بـه نقـل از خربنامـه؛ در ایـن عملیـات مقـدار زیـاد سـاح 

حاجیـان،  قریه هـای  و  شـده  تخریـب  دشـمن  مهـات  و 

افغانیـه  دره  بداخیـل  و  کوچـک  خیـل  ذاکـر  خلیفـه گان، 

اسـت. پاکسـازی شـده  و جـود دشـمن  از  کامـآ 

ایـن وزارت در خربنامـه اش نوشـته اسـت کـه ایـن عملیـات 

در ادامـه عملیـات مشـرک تصفیـوی نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی بـا حایـه قـوای خـاص کومانـدو و قـوای هوایـی 

انجـام شـده بـود.

وزارت دفاع می گوید که عملیات در ساحه جریان دارد.

ایـن خـرب در حالـی منتـرش می شـود کـه گـروه طالبـان بـا 

امضـای توافقنامـه صلـح بـا ایـاالت متحـده امریـکا متعهـد 

بـه قطـع هرگونـه ارتبـاط بـا گروه هـای تروریسـتی از جملـه 

گـروه القاعده شـده اسـت امـا در ماه های اخیـر ده ها تن از 

جنگجویـان گـروه القاعـده در کشـور کشـته شـده اند.

مایـک پومپئـو، وزیـر خارجـه آمریـکا چنـد مـاه پیـش گفـت 

کـه هنـوز هـم رهـربان شـبکه القاعـده کـه شارشـان بـه 

افغانسـتان هسـتند. نفـر می رسـد، در  حـدود دو صـد 

ریاسـت امنیـت ملـی افغانسـتان نیـز چهـار ماه پیـش گفته 

بـود کـه در یـک عملیـات نیروهای ویـژه این نهـاد در والیت 

غزنـی، ابومحسـن املـری، فرمانـده ارشـد گـروه القاعـده 

در شـبه قاره هنـد، فـرد شـاره دوم شـبکه القاعـده کشـته 

است. شـده 

قطـع رابطـه طالبـان بـا شـبکه القاعـده یکـی از تعهـدات 

مهـم در توافقنامـه صلـح ایـن گـروه بـا آمریـکا اسـت کـه در 

اواخـر سـال خورشـیدی گذشـته امضـا شـد.

مراسـم  در  خارجـه  امـور  وزیـر  امتـر  محمدحنیـف   

تجلیـل از صدمین سـالروز روابط افغانسـتان و ترکیه 

زمـان  آزمـون  از  کشـور  دو  دوسـتی  کـه  می گویـد 

موفـق بـدر آمـده اسـت.

 11( دوشـنبه  دیـروز  ظهـر  از  بعـد  کـه  امتـر  آقـای 

حـوت( در مقـر وزارت امـور خارجـه صحبـت می کرد 

گفـت کـه دوسـتی دو ملت افغـان و ترکیـه، از آزمون 

زمـان موفـق بـه در آمـده اسـت.

او تریـح کـرد کـه ایـن دوسـتی از زمانـی آغـاز شـد 

کـه شـهروندان افغانسـتان تحـت فرماندهـی محمـد 

ترکیـه  از  دفـاع  در  ارزنـده ای  نقـش  افغانـی  بیـک 

آغـاز و ایـن همـکاری درج صفحـات تاریـخ مشـرک 

ماسـت.

بـه گفتـه او، در دوره زمامـداری شـاه امان اللـه، سـه 

صـد هـزار سـکه طـا بـه ترکیـه ارسـال شـد و ایـن 

از  حاکـی  مـا  تاریخـی  روابـط  کـه  می دهـد  نشـان 

اسـت. زیـاد  رواداری هـای  و  دوسـتی ها 

همچنیـن، آقـای امتـر بـه همکاری هـای ترکیـه پس 

از سـال 2001 بـه افغانسـتان یـادآوری کـرد و گفت 

کـه ترکیـه نقـش بسـیار ارزنـده در مبـارزه مشـرک 

بـا تروریـزم در افغانسـتان دارد. نیروهـای ترکـی در 

چـوکات حایـت قاطـع سـهم عظیمـی را در ایجـاد 

افغانسـتان نویـن ایفـا کـرده انـد.

او همچنیـن یـادآور شـد کـه در 20 سـال گذشـته 

ترکیـه  دانشـگاه های  از  دانشـجو  هـزار   4 از  بیـش 

فـارغ شـده و هـم اکنـون حـدود 6 هـزار دانشـجوی 

مـروف  ترکیـه  مختلـف  دانشـگاه های  در  دیگـر 

انـد. تحصیـل  فراگیـری 

مهاجـر  هـزار   200 حـدود  همچنیـن  او،  گفتـه  بـه 

افغـان در حـال حـارض در ترکیـه زندگـی می کننـد و 

حایـت ترکیـه در مبدل شـدن افغانسـتان بـه چهار 

راه آسـیا نیـز بسـیار بـا ارزش اسـت.

آقـای امتـر تاکیـد کـرد کـه ترکیـه یکـی از حامیـان 

رونـد قلـب آسـیا یـا پروسـه اسـتانبول اسـت کـه این 

آمادگـی بـرای همـکاری در رونـد صلـح افغانسـتان 

بـا  ترکیـه  دولـت  هـای  همـکاری  از  دیگـر  بخـش 

اسـت. افغانسـتان 

بـاور داریـم کـه ترکیـه نقـش عمـده  او گفـت: »مـا 

در  صلـح  دارد.  منطقـه ای  اجـاع  در  کلیـدی  و 

افغانسـتان یـک هدف مشـرک منطقـه ای و جهانی 

شـده اسـت. بـه همیـن اسـاس، مـا از دولـت ترکیـه 

دایمـی،  صلـح  تامیـن  مـورد  در  کـه  می خواهیـم 

کنـد.« همـکاری  را  افغانسـتان 

گفتنـی اسـت کـه وزارت خارجـه ترکیـه نیـز در ایـن 

نشسـت از طریـق ویدیـو کنفرانـس رشکت کـرده بود 

و در مـورد روابـط دو کشـور صحبـت کـرد. 

وزارت دفاع: 16 عضو القاعده در کاپیسا کشته شدند تجلیل از صد سال دوستی افغانستان و ترکیه

آغاز سفرهای منطقه ای 
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان؛ 

دیدار خلیلزاد
 با اشرف غنی و عبداهلل

از موافقنامۀ دوحه یکسال گذشت

ادارۀ بایدن آیندۀ روابط خود 
با طـالبـان را

 چگونه ارزیابی میکند؟
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 آیا دیدگاه های 
فرستاده تغییر 

کرده است؟

 جمهوریت 
و نهادینه 

سازی فرهنگ 
دموکراتیک

 کشورهای 
منطقه و 

صلح پایدار در 
افغانستان

)قسمت سوم و پایانی(
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4
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قربانی کردن دقت و کیفیت 
پیش پای حجم و هیاهو 

تمرین دختران اسکی باز بامیانی 
برای رسیدن به قله های موفقیت

شب نبرد؛ 
بازمحمد مبارز با حریف 

اوکراینی اش رویارویی می کند

برندگان »جشنواره فلم سرباز« 
مشخص شدند 

کاخ سفید عدم آمادگی ایران برای 
مذاکره با امریکا را مأیوس کننده خواند 

محاکمه آنگ سان سوچی
 در میانمار 

 جمهـوری اسـامی بـه دعـوت اروپـا بـرای برگـزاری 
نشسـتی پیرامـون توافـق هسـته ای بـا حضـور امریـکا 
مخالفت کرده اسـت. کاخ سـفید پاسـخ منفـی ایران به 
برگـزاری ایـن نشسـت را »مایوس کننـده« خوانـده و از 
آمادگـی خـود بـرای انجـام مذاکره سـخن گفته اسـت.
بـه دعـوت جـوزپ  اسـامی  پاسـخ منفـی جمهـوری 

... سیاسـت   هماهنگ کننـده  بـورل، 

 یـک مـاه از کودتـا میامنـار می گـذرد. پـس از یـک مـاه 

بی خربی محاکمه آنگ سـان سـوچی، رهرب برکنارشـده 

ایـن کشـور آغـاز شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 

رسکـوب معرضـان شـدت یافتـه اسـت. دسـت کم ۱۸ 

نفـر در رسکـوب آخـر هفتـه در میامنار کشـته شـده اند.

ایـن نخسـتین بـاری نیسـت کـه دادگاهـی علیـه آنـگ 

بـار  ایـن  می شـود.  برگـزار  میامنـار  در  سـوچی  سـان 

توسـط حکومـت نظامـی و یـک مـاه  ...

5

5

خارجی هنری

ورزشی

 به تازگـی وزارت اطاعـات و فرهنـگ از هرنمنـدان 

بـه  و  آورد  عمـل  بـه  تجلیـل  حکومـت  بـا  هم سـو 

صفـدر توکلـی از پیش گامـان دمبوره لقب »سـلطان 

»بابـای  لقـب  هـم  زمـان  گل  آقـای  بـه  و  دمبـوره« 

موسـیقی پشـتو« را اعطـا کـرد. بگذریـم از این کـه 

جامـه ی بابای موسـیقی پشـتو با بـودن خوانندگان 

چـون ناشـناس چقـدر بر قد و قامت آقـای گل زمان 

برابـر اسـت، چـون مجـال پرداخـن ...

 در ایـن روزهـا شـاری زیـاد دخـران بامیانی همه 

اسـکی  و  می رونـد  بابـا  کـوه  دامنه هـای  در  روزه 

متریـن می کننـد. ایـن دخـران اسـکی بـاز بـا ایـن 

مترینـات اهـداف بلنـد پروازانـه ای در سـطح ملی و 

بین املللـی دارنـد. ایـن ورزشـکاران در راه رسـیدن 

بـه اهداف شـان و مبـارزه بـا هرنـوع موانـع مصمـم 

هسـتند. فریبـای ۱۸ سـاله ۵ سـال می شـود کـه 

اسـکی متریـن می کنـد....

بازمحمـد  بـا  را  نامه یـی  تفاهـم  آزاد   سـازمان مبـارزات 

دوشـنبه  روز  بـه  آزاد کشـور  مبـارزات  ورزشـکار  مبـارز، 

در کابـل بـه امضـا رسـانید. بـر بنیـاد ایـن تفاهم نامـه، 

قـرار اسـت بازمحمـد مبـارز در بیسـتم مـاه حمـل و در 

دور دوازدهـم  شـب نـربد، در برابر حریـف پرقدرت اش از 

اوکراییـن، وارد قفـس مبـارزات آزاد شـود...

 

 به تازگی آقای زملی خلیلزاد مناینده خاص 

ایاالت متحده در امور صلح افغانستان سفر 

دوره ای خود را در باره روند صلح آغاز کرده و 

دیروز با رییس جمهور غنی و رییس شورای 

عالی مصالحه ملی و برخی رهربان سیاسی 

دیدار داشته است. این اولین سفر وی پس از 

روی کار آمدن حکومت جدید ایاالت متحده 

تحت رهربی جوبایدن به جای دونالد ترامپ 

است. مسلم است که به طور ...

برگردان: محمد میرویس غیاثی

منبع : الجزیرة )2021/3/1(
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آغاز سفرهای منطقه ای نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان؛

 دیدار خلیلزاد با اشرف غنی و عبداهلل
 سـفارت آمریـکا در کابـل گفتـه که زملـی خلیلزاد، مناینـده ویژه 

وزارت خارجـه آمریـکا برای صلح افغانسـتان سـفرهای خـود را به 

افغانسـتان، قطـر و کشـورهای منطقه آغـاز می کند.

در بیانیـه مطبوعاتـی کـه دیروز )دوشـنبه یازدهم حـوت( منترش 

بـرای حـل سیاسـی  ایـن سـفرها مباحـث  آمـده کـه در  شـده، 

بـا  آتـش بـس دایمـی و رسارسی  تامیـن  و  افغانسـتان  معضـل 

رهـران افغانسـتان، مناینـدگان طالبـان و کشـورهای منطقـه از 

می شـود. رسگرفتـه 

آقـای خلیلـزاد در آغـاز ایـن دور از سـفرها روز دوشـنبه بـه کابـل 

است. رسـیده 

ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه آقـای خلیلزاد بـا محمد ارشف 

غنـی، رئیـس جمهـوری دیـدار و بـر ترسیـع رونـد صلـح تاکیـد 

کردند.

در اعالمیـه ارگ آمـده کـه آقـای خلیلـزاد از اجـاع داخلـی و 

دیپلاسـی منطقـه ای و بین املللـی بـرای روند صلح افغانسـتان 

اظهـار خرسـندی کـرده و از نقـش کشـورش در راسـتای تامیـن 

صلـح اطمینـان داده اسـت.

دفـر شـورای عالـی مصالحه افغانسـتان نیـز تصاویـری از دیدار 

آقـای خلیلـزاد و عبداللـه عبداللـه، رئیس این شـورا منترش کرده 

است.

گفتـه شـده کـه در ایـن دیدار شـاری از اعضای رهری شـورای 

عالـی مصالحـه نیز رشکت داشـتند و دو طرف دربـاره روند صلح، 

سرمقاله

 بـه تازگـی آقـای زملـی خلیلـزاد مناینـده خـاص ایـاالت 

متحـده در امـور صلح افغانسـتان سـفر دوره ای خـود را در 

بـاره رونـد صلـح آغـاز کـرده و دیروز بـا رییس جمهـور غنی 

و رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی و برخـی رهـران 

سیاسـی دیـدار داشـته اسـت. ایـن اولیـن سـفر وی پـس 

از روی کار آمـدن حکومـت جدیـد ایـاالت متحـده تحـت 

رهـری جوبایـدن بـه جـای دونالـد ترامـپ اسـت. مسـلم 

اسـت کـه بـه طـور سـنتی و طبیعـی میـان دیدگاه هـای 

کـه  متحـده  ایـاالت  در  دموکرات هـا  و  جمهوریخواهـان 

دومـی  از  و  می کـرد  منایندگـی  ترامـپ  دونالـد  اولـی  از 

آقـای جوبایـدن، بـه خصـوص در عرصـه سیاسـت خـاری 

تفاوت هـای چشـم گیر و بنیـادی وجـود دارد. بـا توجـه بـه 

ایـن کـه آقـای خلیلزاد تعلـق بـه جمهوریخواهـان و دونالد 

ترامـپ دارد و در رونـد صلـح افغانسـتان نیـز طی دو سـال 

گذشـته مجـری سیاسـت ها و دیدگاه های این حـزب بوده 

اسـت، اکنـون مجبـور اسـت کـه تغییراتـی در دیدگاه های 

خـود ایجـاد کند. اما پرسـش این اسـت که آیـا واقعا دیدگا 

او نسـبت بـه رونـد صلـح افغانسـتان تغییـر کـرده اسـت؟ 

پاسـخ اجالـی ایـن اسـت کـه بعیـد اسـت دیـد او نسـبت 

بـه متـام قضایـای افغانسـتان تغییـر کنـد. امـا جـر تاریخ 

و واقعیت هـای عینـی دنیـای سیاسـت گاهـی آدم هـا را 

مجبـور بـه تغییـر روش و دیـدگاه می کنـد و در همیـن حد 

هـم جـای خرسـندی اسـت. 

واقعیـت این اسـت که آقای خلیلزاد نسـبت به افغانسـتان 

مثل یک آمریکایی که دارای تبار آمریکایی باشـد نیسـت. 

او یـک آمریکایـی افغـان تبـار اسـت کـه حـب و بغض های 

خـاص خـود را نسـبت بـه همـه مسـایل افغانسـتان دارد. 

ایـن حـب و بغض هـا و دیدگاه هـای شـخصی نسـبت بـه 

افغانسـتان بر دیدگاه سیاسـی وی مسلا تاثیر می گذارد. 

بـه همیـن خاطـر او نه تنهـا دیدگاه هـای مشـخص در باره 

افغانسـتان دارد بلکـه دارای منافـع شـخصی نیـز هسـت. 

او در افغانسـتان تنهـا از دیـد منافـع ملـی ایـاالت متحـده 

بـه قضایـا نـگاه منـی کنـد. بلکـه از منظـر تامیـن منافـع 

شـخصی و حب وبغض هـای شـخصی نیـز بـه مسـایل نگاه 

می کنـد. بنابرایـن بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه مواضـع و 

دیدگاه هـای او نسـبت بـه افغانسـتان تغییـر کـرده باشـد. 

امـا واقعیت هایـی وجـود دارد کـه دیدگاه هـای فرسـتاده 

حتـی اگـر تغییـر هـم نکـرده باشـد، او را حداقل بـه لحاظ 

روش و مشـی سیاسـی مجبـور بـه تغییر می کنـد. بنابراین 

اگـر او تغییـر نکنـد سـیر حـوادث و واقعیت هـای موجـود 

جایـگاه او را تغییـر خواهـد داد. 

نخسـتین واقعیـت مهـم و تاثیرگـذار در تغییـر دیدگاه های 

ایـاالت  در  تغییـر رهـری  یـا در جایـگاه وی  و  فرسـتاده 

متحـده اسـت. بسـیار بدیهـی اسـت کـه از جمهورخـواه تا 

دموکـرات و از ترامـپ تـا بایـدن تفـاوت بسـیار اسـت. بـه 

طـور سـنتی وقتـی قـدرت از یـک حزب بـه حـزب دیگر در 

ایـاالت متحـده منتقـل مـی شـود تقریبـا نحـوه رهـری و 

مدیـرت کشـور و سیاسـت هـای کلـی نظـام نیـز تغییر می 

کنـد. البته این تغییر سیاسـت ها بیشـر خـود را در قالب 

تغییرکارگزاران نشـان مـی دهد. بنابراین فرسـتاده مجبور 

اسـت کـه یا تغییر دیـدگاه دهد و یا برای تغییـر در جایگاه 

آماده شـود. 

مسـاله مهمـی کـه او را مجبـور بـه تغییـر مـی کنـد مفـاد 

توافقنامـه امضا شـده میان ایـاالت متحده و گـروه طالبان 

در دوحـه اسـت. ایـن توافقنامـه بیـش از آن کـه منافعـی 

بـرای ایـاالت متحـده و صلـح افغانسـتان داشـته باشـد تـا 

کنـون بـه نفـع گـروه طالبـان متام شـده اسـت. بـه همین 

خاطـر طالبـان اکنـون پیـش از قـرآن رشیـف بـه توافقنامه 

دوحـه متسـک مـی کننـد و از هـر چیـزی مـی گذرنـد جز 

توافقنامـه قطـر. چنـان کـه مسـوالن جدید ایـاالت متحده 

گفتـه انـد ایـن توافقنامـه نیـاز جـدی بـه بازنگـری دارد و 

بایـد بازنگـری شـود. هرچـه زمـان مـی گـذرد نواقـص و 

کمبودهـای ایـن توافقنامـه بیشـر هویـدا مـی گـردد. 

بیـش از هـر فاکتـور دیگـر امـا واقعیـت هـای موجـود در 

بـه  بزرگـی  هـای  درس  مـدت  ایـن  در  بایـد  افغانسـتان 

فرسـتاده داده باشـد و او را مجبـور کـرده باشـد که نسـبت 

بـه دیدگاه هـای خویش تغییرات مهمی آورده باشـد. همه 

مـی دانیـم که بیش از شـش هـزار زندانی طالـب از زندان 

هـای افغانسـتان تحت فشـار ایـاالت متحده رهـا گردیدند 

کـه امـروز اکرثیـت قریـب به اتفـاق آنـان جنـگ و حمالت 

انتحـاری و تروریسـتی را سـازماندهی می کنند. خشـونت 

بـه شـدت افزایش یافته اسـت و طالبان نسـبت بـه دارایی 

هـای مالـی و تجهیـزات نظامی دسـت بـاز پیدا کـرده اند. 

اکنـون طالبـان هـر روز کابـل را غـرق در ماتـم و خـون می 

سـازند. از روزی کـه توافقنامـه قطـر به امضا رسـیده اسـت 

هیـچ خارجـی در افغانسـتان کشـته نشـده اسـت، امـا در 

مقابـل غیـر از کارمندان دولت و نیروهـای امنیتی، هزاران 

تـن از مردم بـی گناه، فعاالن حقوق بـرشی، فعاالن مدنی 

و رسـانه ای کشـته شـده انـد. مسـلا طالبـان وقتـی بـه 

خارجـی هـا حمله منی کننـد، می توانند همین سیاسـت 

را حداقـل در مـورد مـردم بـی گنـاه و عـادی نیـز در پیـش 

گیرنـد و بـه آنان حملـه تروریسـتی نکنند. 

بـا توجـه بـه آن چـه گفته شـد ممکن اسـت در دیـدگاه ها 

و برداشـت هـای اصلـی فرسـتاده تغییـرات نیامـده باشـد 

و ایـن تغییـرات بسـیار دشـوار اسـت ولـی واقعیـت هـا و 

الزامـات جدیـد سـبب مـی شـود کـه او حداقـل در شـیوه 

رفتـار خـود نسـبت بـه رونـد صلـح افغانسـتان تغییراتـی 

تغییـر در  آمـاده  نکنـد مسـلا  را  ایـن کار  اگـر  و  بیـاورد 

جایـگاه سیاسـی خـود بایـد باشـد. 

 »بسـیاری از دوائـر در امریـکا بدیـن باور هسـتند کـه؛ موافقتنامۀ 

این کشـور با طالبان و عقب نشـینی نیروهای شـان از افغانستان 

بـدون هیـچ دسـتاوردی از اهداف اعالن شـده در اول جنگ، یک 

شکسـت تاریخـی بـرای امریکا به حسـاب می آید«

»همچنـان مراکـز تصمیـم گیـری در امریـکا قبـل از سـهم گیـری 

دولـت افغانسـتان در مذاکـرات صلـح و آینـدۀ کشـور، راضـی بـه 

عقـب نشـینی کامـل از افغانسـتان نیسـتند« بـا گذشـت یکسـال 

از موافقتنامـۀ تاریخـی دوحـه میـان طالبـان و حکومـت امریـکا، 

پایـان  را  امریکایـی  قـوای  بـه  طالبـان  سـالۀ   20 حمـالت  کـه 

بخشـید، ادارۀ جوبایـدن پیامهـای متناقـض در رابطـۀ بـا آینـدۀ 

صلـح، ختـم جنـگ و پایان وجود عسـاکر خارجی در افغانسـتان، 

مخابـره میکنـد. بـا وجـود تأکیـد طالبـان بر این کـه؛ آنها بـه مواد 

موافقتنامـه پایبنـد هسـتند، ادارۀ بایـدن عالقمنـد اسـت کـه این 

موافقتنامـه را  بخاطـر آینـدۀ روابـط خـود بـا آنها بازنگـری کند، تا 

ببینـد کـه آیـا طالبـان بـه تعهـدات خـود وفـادار بـوده اند؟

ـــ که جمهوری  جوهـر اصلـی موافقتنامـه میان امریـکا و طالبانـ 

ـــ ، بـر این دو امـر تأکید  اسـالمی افغانسـتان در آن سـهیم نبـودـ 

دارد؛ امریـکا قوتهـای نظامـی خویـش را کـه تعـداد شـان فعال به 

2500 نفـر رسـیده اسـت از افغانسـتان تـا اول مـاه مـی 2021 

طـور کامـل خـارج کنـد، و در مقابـل طالبـان حمـالت خویـش 

را بـر آنهـا متوقـف کنـد و ارتبـاط خویـش را بـا گروههـای دیگـر 

تروریسـتی مثـل داعـش و القاعـده خامتـه بخشـد.

از ایـن موافقتنامه یکسـال کامل سـپری شـد، در ایـن مدت هیچ 

حملـه ای بـر نظامیـان امریکایـی که تلفات داشـته باشـد صورت 

نگرفتـه اسـت. مگـر در ایـن چندمـاه اخیـر حمـالت تروریسـتی 

هدفمنـد بـر افـراد ملکـی و نظامـی از طـرف طالبـان و همچنـان 

حمـالت هوایـی و زمینـی از طـرف دولـت بر طالبان شـدت گرفته 

اسـت. درسـت ایـن زمانی اسـت کـه ادارۀ بایـدن اعـالن بازنگری 

اسـت...،  کـرده  را  ترامـپ  ادارۀ  و  طالبـان  میـان  موافقتنامـۀ 

موضوعـی کـه پرسشـهای زیادی را بـرای آیندۀ ایـن موافقتنامه را 

و ارزش آن در سـاحۀ نظامـی و سیاسـی مطـرح میکنـد:

رد پیروزی طالبان:

یـک تحقیـق کـه از جانب مرکز )خسـارات جنگ( بـا همکاری دو 

دانشـگاه امریکایی »دانشـگاه براون و دانشـگاه بوسنت« در رابطه 

با خسـارات جنگ افغانسـتان منترش شـده اسـت، نشـان میدهد 

کـه؛ خسـارات ایـن جنـگ بـرای امریـکا از اواخـر سـال 2001 و 

بـا آغـاز جنـگ تـا امضـای موافقتنامـه در اواخـر فـروری 2020، 

و زخمـی شـدن  دالـر، کشـته شـدن 2401  میلیـارد  ))یکهـزار 

3943 امریکایـی(( بـوده اسـت.

بسـیاری از دوائـر در امریـکا بدیـن بـاور هسـتند کـه؛ موافقتنامـۀ 

این کشـور با طالبان و عقب نشـینی نیروهای شـان از افغانستان 

بـدون هیـچ دسـتاوردی از اهداف اعالن شـده در اول جنگ، یک 

شکسـت تاریخـی برای امریـکا به حسـاب می آید.

همچنـان مراکـز تصمیـم گیـری در امریـکا قبـل از سـهم گیـری 

دولـت افغانسـتان در مذاکـرات صلـح و آینـدۀ کشـور، راضـی بـه 

عقـب نشـینی کامـل از افغانسـتان نیسـتند.

کانگریـس  کـه  افغانسـتان«  کاری  »گـروه  جانـب  از  کـه  بیانیـۀ 

امریـکا در مـاه اپریـل آن را ایجـاد کـرده اسـت، شـامل مسـئولین 

سـابقه دار و متخصصین افغانسـتان شـناس را به ریاسـت سناتور 

سـابقه دار »کیلـی آیـوت« می باشـد، صادر شـده اسـت، به تالش 

دیپلاتیـک و تأخیـر زمـان خـروج نیروهـای نظامی از افغانسـتان 

در مـاه مـی میکند... تا تالشـهای صلح وقت کافی داشـته باشـد 

و بـه نتیجـۀ مطلوب برسـد.

در بیانیـۀ ایـن کمیسـیون کـه »الجزیـرة« از آگاهـی یافتـه، آمـده 

اسـت: »یکـی از اهـداف مهـم بـرای وجـود نظامـی امریـکای در 

سـازی  زمینـه  در  همـکاری  دارد،  ادامـه  هنـوز  کـه  افغانسـتان 

رشائـط مناسـب بـرای معاهـدۀ صلـح قابـل قبـول اسـت«

و ادامـه میدهـد: »موافقتنامـۀ دوحـه و بـه تعقیـب آن کـم کـردن 

تعـداد عسـاکر بـه وضاحـت نشـان داد کـه، امریـکا آمـادۀ عقـب 

نشـینی از جنگ افغانسـتان اسـت. ولی الزم اسـت که این عقب 

نشـینی بـه معنـای پیـروزی مطلـق طالبان نباشـد«.

بـه ادامـه: »الزم اسـت کـه هـدف از وجـود قـوای امریکایـی در 

بلکـه  پایـان،  بـی  جنـگ  ادامـۀ  نـه  اسـت،  واضـح  افغانسـتان 

همـکاری تالشـهای صلـح که بـه عسـاکر امریکایی اجـازه میدهد 

تـا بـه وطن خویـش برگردنـد، و در صورتی که امنیـت ملی امریکا 

تأمیـن شـده باشـد«

حرکـت طالبـان ارتباط خـود با تروریـزم را رد میکننـد و میگویند: 

بـا تروریسـت هـای دیگـر ارتبـاط داریـم،  »ایـن ادعاهـا کـه مـا 

درگیـری هـا را بیشـر کـرده اسـت، و ایـن یـک حربـۀ تبلیغاتـی 

از جانـب گروههـای معلـوم الحـال افغانـی و خارجـی اسـت کـه 

میخواهنـد تالشـهای صلـح در دوحـه را نـاکام کننـد«.

همچنـان رسان طالبـان درخواسـت حکومـت کابـل بـرای آتـش 

بـس را رد میکننـد و میگوینـد: »مـا حمـالت خویـش را بـه عنـوان 

جزئـی از موافقتنامـه بـا واشـنگنت کم کـرده ایم... و تأکیـد دارند 

توقـف کامـل حمـالت دشـمنانه مربـوط بـه توافـق نامـۀ سیاسـی 

اسـت، کـه طرفهـای درگیـر اراده دارنـد تـا از طریـق مذاکـرات 

جـاری در قطـر بـه آن دسـت یابنـد«.

پیامهای متناقض ادارۀ بایدن:

خارجـۀ  وزارت  در  سـابق  مسـئولین  از  یکـنت  وینبـاوم،  مارفیـن 

تحقیقاتـی  معهـد  در  عـراق  و  پاکسـتان  بخـش  مدیـر  و  امریـکا 

رشق اوسـط در واشـنگنت، اعـراف میکنـد کـه: »خطـوط عریض 

سیاسـی در ادارۀ بایـدن در رابطـه بـا افغانسـتان اشـاره بـر ایـن 

دارد کـه، بایـدن بـا یـک روش جدید به سیاسـت ترامـپ در قضیۀ 

افغانسـتان ادامـه میدهـد و میخواهـد یک روزنۀ جدید بگشـاید«.

همچنـان حرکـت طالبـان از ایـن هـراس دارنـد کـه؛ ادارۀ بایـدن 

کمکهـای خویـش بـه دولـت افغانسـتان را بیشـر میکنـد، بویـژه 

بعـد از ایـن کـه رئیـس جمهـور افغانسـتان محمـد ارشف غنـی و 

طرفـداران او ادارۀ بایـدن را قناعـت دادند کـه؛ »موافقنامۀ امریکا 

و طالبـان یـک سـیلی بسـیار بـد بـر چهـرۀ امریکا اسـت«.

در عیـن حـال، وینبـاوم بـه تـرس دوائـر امریـکا از قطـع کـردن 

هـدف  بـه  ایشـان  آوردن  روی  و  طالبـان  جانـب  از  مذاکـرات 

میکنـد. افغانسـتان  داخـل  در  امریکایـی  قـوای  قـراردادن 

حرکـت طالبـان طبـق موافقتنامه بـه  خروج عسـاکر امریکایی در 

اول ماه می تأکید میکنند و از آن به عنوان وسـیلۀ فشـار بر ادارۀ 

بایدن کار میگیرند.

بازنگـری توافقنامـه صلـح آمریـکا و طالبـان و رونـد مذاکـرات از 

سـوی حکومـت جدیـد آمریـکا، ترسیـع رونـد مذاکـرات صلـح، 

کاهـش خشـونت ها و دسـت یافنت به صلح دایمـی بحث کردند.

ایـن سـفر آقـای خلیلزاد اولیـن دور سـفرهای او پـس از روی کار 

آمـدن حکومـت جـو بایدن در آمریکاسـت و درسـت یـک روز پس 

از یـک سـالگی توافـق صلح آمریـکا و طالبان آغاز شـده؛ توافقی 

کـه آقـای خلیلـزاد در به دسـت آمـدن آن نقش مهمی داشـت.

آقـای خلیلـزاد در زمـان دونالـد ترامـپ، رئیس جمهوری پیشـین 

آمریـکا بـه سـمت مناینـده ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان 

انتخـاب شـد. او بعـد از ۱۸ دور مذاکـره توانسـت بـا مـال بـرادر، 

گـروه  ایـن  معـاون  و  قطـر  در  طالبـان  سیاسـی  دفـر  رئیـس 

توافقنامـه صلـح امضـا کنـد. پـس از روی کار آمـدن حکومـت 

جدیـد در آمریـکا، وزارت خارجـه ایـن کشـور اعـالم کرد کـه آقای 

خلیلـزاد در ایـن سـمت باقـی خواهـد مانـد.

در  دولـت  وزارت  سـند،  ایـن  امضـای  سـالروز  در  گذشـته  روز 

امـور صلـح افغانسـتان گفـت ایـن سـند موثریـت الزم در کاهش 

خشـونت ها و بهبـود وضعیـت نداشـت امـا طالبان گفـت با وجود 

کمبودی هـا، اجـرای ایـن توافقنامـه بـه سـمت مثبـت در حرکت 

است.

توافقنامـه صلـح آمریـکا و طالبان یک سـال پیـش در دهم حوت 

بـه امضـا رسـید. بـه اسـاس ایـن سـند کـه در دوحـه امضـا شـد، 

طالبـان بایـد حمـالت بـه نیروهـای آمریکایـی را متوقـف کنـد، 

سـطح خشـونت ها را بـه شـدت کاهـش دهـد و گفت وگوهـای 

صلـح بـا دولـت افغانسـتان را پیش بـرد. آمریکا نیـز در مقابل به 

اسـاس ایـن سـند تعهـد داده کـه بـه تدریـج از شـار نیروهایش 

در افغانسـتان بکاهـد و تـا مـه ۲۰۲۱ آنهـا را کامـال خـارج کنـد.

آمریـکا بـه اسـاس همیـن سـند شـار نیروهـای آمریکایـی را در 

افغانسـتان نخسـت از ۱۴ هزار به ۸۶۰۰، بعدتر به ۴۵۰۰ و ماه 

پیـش بـه ۲۵۰۰ رسباز کاهـش داد.

پیـش از ایـن طالبان پس از چند حملـه هوایی به جنگجویانش، 

آمریـکا را بـه نقض این سـند متهم کـرده بود. وزارت دفـاع آمریکا 

نیـز بـه تازگـی گفتـه کـه طالبـان بـه وعـده اش در ایـن توافـق از 

جملـه کاهـش خشـونت و قطـع روابـط بـا القاعـده عمـل نکـرده 

است.

حـاال گفته شـده حکومت جدید این کشـور این سـند را بازنگری 

خواهـد کـرد؛ تصمیمـی که از سـوی دولت افغانسـتان اسـتقبال 

شـده است.

رونـد گفتگوهـای صلـح میان دولت افغانسـتان و طالبـان نیز که 

به اسـاس همین سـند آغاز شـده، در دور دوم که حدود یک ماه 

پیش آغاز شـد، بسـیار بـه کندی به پیـش می رود.

بسـیاری نیـز بـه ایـن باورنـد کـه طالبـان بـرای ادامـه ایـن رونـد 

منتظـر مشـخص شـدن رسنوشـت توافقنامـه صلـح ایـن گـروه با 

آمریـکا و خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان هسـتند. 

ده وويـل، هېـوادوال کولـی يش پـه دې درې ورځـو کـې د 

امنيتـي ځواکونـو وړتيـاوې، وسـايل پـه ارامـه فضـاء کـې لـه 

خپلـو کورنيـو رسه لـه نـږدې وګـوري.

نومـوړي زياتـه کـړه، : )) د عکسـونو نندارتون هم شـته چې په 

کـې د هغـو رستېـرو عکسـونه وړانـدې کيـږي چـې د وطـن په 

الره کـې يـې قربانـۍ ورکړي((.

دی وايي، د افغانسـتان خلک د امنيتي ځواکونو ترڅنګ والړ 

دي او طالبـان بـې لـه دې چـې وسـله پرځمکـه کېـږدي بلـه 

الر نـه لري.

يـاد نندارتـون تـه له کورنۍ رسه راغي سـلان عـي محمدي 

وويـل چـې  نندارتون ته  په راتګ رسه يې د خوښـۍ احسـاس 

کړی دی.

دی وايـي، د نندارتـون پـه ليـدو رسه خـوښ شـو چـې امنيتي 

ځواکونه په ښـو وسـايلو سـمبال او له هېواد څخه دفاع کوي.

نومـوړی وايـي، پـه روانـو حاالتـو کـې د حکومت له لـوري د يو 

داسـې نندارتون جوړول ښـه اقـدام دی.

هغـه زياتـه کـړه، پـه نندارتـون کـې يـې د امنيتـي ځواکونـو د 

وسـايلو پـه ليـدو رسه داسـې و انګېرلـه چـې ښـايي د سـيمې 

هېوادونـه هـم داسـې وسـايل ونـه لـري.

تـه د ډاډ  او هېوادوالـو  پـه کابـل کـې د رستېـري د ورځـې 

ورکولـو پـه موخـه د امنيتـي او دفاعـي ځواکونـو درې ورځنـى 

نندارتـون پرانيسـتل شـو.

يـاد نندارتـون چـې نـن  د)کـب پـه نهمه( پـه داراالمـان ماڼۍ 

کـې جـوړ شـوى، د مـي پوليسـو، مـي اردو او مـي امنيـت 

وړتيـاوې او وسـايل بـه پـه کـې ننـدارې تـه وړانـدې يش.

د کورنيـو چـارو وزارت ويانـد طـارق اريـن پـژواک اژانـس تـه 

وويـل چـې لـه امنيتـي ځواکونـو څخـه د مالتړ پـه پار يـې ياد 

نندارتـون جـوړ کـړی چـې تر درې ورځـو پورې به پـه وړيا ډول 

د هېوادوالـو پـر مـخ پرانيسـتی وي.

نومـوړي زياتـه کـړه، د نندارتـون يـو برخـه د امنيتـي ځواکونـو 

هغـه وسـايل دي چـې هېوادوالـو نـه دي ليـديل.

دی وايـي: )) لـه يـاد نندارتـون څخـه يـې موخـه د امنيتـي 

ځواکونـو وړتيـاوې دي، څـو وښـيي او خپلـو هېوادوالوتـه ډاډ 

ورکـړي چـې پـه قـوي ارادې رسه لـه خپلـو خلکو اوښـاره دفاع 

کـوي((.

د هغـه پـه وينـا، پـه راتلونکـي کـې بـه دغـه ډول نندارتونونه د 

افغانسـتان پـه نـورو زونونـو کـې هم جـوړ يش.

دغـه راز د دفـاع وزارت مرسـتيال ويانـد فـواد امـان هـم وويـل 

چـې پـه دغـه نندارتون کې بـه امنيتـي ځواکونه خپلـې درنې 

او سـپکې وسـلې ننـدارې تـه وړانـدې کړي.

دی وايـي، يـاد نندارتـون بـه د درې ورځو لپاره)دوشـنبه، سـه 

شـنبه، چهارشـنبه( د سـهار لـه اتـو څخـه د مازيګـر ترڅلـورو 

بجـو  پـورې پـه وړيـا ډول د هېوادولـو پـر مـخ پرانيسـتی وي.

د امنيتي او دفاعي ځواکونو درې ورځنى نندارتون پرانيستل شو
کارتون

آیا دیدگاه های فرستاده 
تغییر کرده است؟ 

محمد هدایت

  

 

امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  در  کـه  می افزایـد  دفـاع  وزارت 

ناگهـان  قریه هـای  در  هوایـی  قـوای  حایـت  بـا  دفاعـی  و 

 ۱۲ قندهـار؛  والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی  سـمیع قالچه  و 

جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و ۱۴ جنگجـوی دیگـر ایـن 

شـدند. زخمـی  گـروه 

در اعالمیـه قیـد شـده اسـت کـه سـه جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه در اثر انفجار ماین کارگذاری شـده خودشـان، درسـاحه 

شـاه قلندر بابـا ولسـوالی پنجوایـی ایـن والیـت کشـته شـدند.

وزارت دفـاع عـالوه می کنـد کـه روز گذشـته نیروهـای دفاعـی 

و امنیتـی در سـاحه شـنک ولسـوالی متاخـان والیـت پکتیـکا 

عملیـات مشـرکی را راه انـدازی کردنـد. در ایـن عملیـات ۱۰ 

جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و سـه جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه زخمی شـدند.

در  طالبـان  جنگجـوی  هشـت  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

والیت هـای بادغیـس و غزنی در درگیری بـا نیروهای امنیتی و 

دفاعـی کشـور جـان باختنـد. در خرنامه اضافه شـده که پنج 

جنگجـوی دیگـر گـروه طالبـان در والیـت غزنی زخم برداشـته 

انـد. در خرنامـه عالوه شـده اسـت که در حملـه هوایی که در 

والیـت بادغیـس انجام شـد به شـمول سـه تروریسـت طالبان، 

یـک قومنـدان ایـن گـروه بنـام »مالعبدالرشـید زوری« کشـته 

شـدند و پنـج تروریسـت دیگـر ایـن گـروه به شـمول مالسـالم، 

یـک رسگـروه محلی جنگجویـان طالبان زخم برداشـته اسـت. 

در ایـن عملیـات قـرارگاه ایـن جنگجویـان در والیـت بادغیس 

نیـز منهدم شـده اسـت.

مـا مذاکـره و صحبـت کننـد. اگـر راه صلـح را انتخـاب نکننـد، 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور آمادگـی تـام دارند کـه امروز 

افغانسـتان و جهانیـان و همـه خواهنـد دیـد که از ایـن رسزمین 

دفاع کنند و دشـمن های مردم افغانسـتان را شکسـت بدهند.«

ایـن مراسـم شـاه محمود میاخیـل، رسپرسـت وزارت دفـاع  در 

بـا انتقـاد از طالبـان  گفـت کـه آنـان بـه تعهـدات خـود عمـل 

نکرده انـد. بـه گفتـه آقـای میاخیـل، بـا این کـه نیروهـای کشـور 

 ۵ و  دادنـد  قربانـی  گرفتنـد،  قـرار  فعـال  دفاعـی  حالـت  در 

هـزار زندانـی طالبـان آزاد شـدند، امـا بازهـم طالبـان دسـت از 

خشـونت برنداشـتند. او افـزود کـه طالبـان فکـر می کنند ک در 

میـدان  نـرد امتیـاز بیشـری کسـب می کننـد.

او افـزود: »متاسـفانه کـه طـرف مقابـل متعهـد بـه صلح نیسـت. 

آتش بـس  بـرای  خشـونت،  کاهـش  بـرای  خـود  تعهـدات  بـه 

دایمـی زمینـه فراهم می شـود و عالیـق خود را بـا هراس افگنان 

پیش رفـت  گفت وگوهـا  در  و  می کننـد  قطـع  بین املللـی 

می آید،بـه یکـی هـم  وفـا نکردنـد.« 

وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه 62  

هـرات،  والیت هـای  در  طالبـان  جنگجـوی 

روز  شـبانه  در  بادغیـس،  و  غزنـی  هلمنـد،  پکتیـکا،  قندهـار، 

گذشـته در درگیـری بـا نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور بـه 

رسـیدند. هالکـت 

ایـن وزارت دوشـنبه 11 حـوت با نرش اعالمیه ای گفته اسـت که 

روز گذشـته نیـرو هـای دفاعـی و امنیتی با حایه قـوای هوایی، 

در ولسـوالی پشـتون زرغـون والیت هرات عملیاتـی را راه اندازی 

کردنـد کـه در آن ۱۸ تـن از تروریسـتان طالبـان کشـته شـدند، 

مقداری از سـالح و مهات شـان تخریب، و سـاحات وسـیع این 

ولسـوالی از وجود دشـمن پاک سـازی شد.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

بـا کشـف و خنثا سـاخنت ۳۵ حلقـه ماین از رویداد هـای مرگبار 

تروریسـتی در ایـن والیـت جلوگیـری کـرده، زندگـی ده هـا تن را 

نجـات دادند.

ایـن وزارت در اعالمیـه دیگـری می گویـد کـه روز گذشـته قـوای 

هوایـی کشـور تروریسـتان گـروه طالبان را در منطقـه خرسو آباد 

ولسـوالی نـاوه والیـت هلمند هدف قـرار دادند. ایـن عملیات ۶ 

طالب کشـته شـده، سـالح و مهات شـان تخریب شـد .

در خرنامـه اضافـه شـده کـه در حالیکـه تروریسـتان طالبان در 

منطقـه شـکر شـیله در شـاهراه ولسـوالی سـنگین ایـن والیـت 

مـروف کارگـذاری مایـن بودنـد،  هـدف یـک حملـه هوایـی 

دیگـر نیروهـای دفاعـی و امنیتـی قـرار گرفتنـد، در ایـن حملـه 

پنـج تـن از تروریسـتان گـروه طالبـان کشـته شـدند.

ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

عبدالهـادی  کـه  می گویـد  جمهـوری 

پشـه یی وال والـی نـام نهـاد طالبـان بـرای والیـت لغـان 

به دسـتور شـورای کویته در پاکسـتان کشـته شـده است.

و  اعالمیـه یک صـد  در  دوشـنبه 11 حـوت  آقـای صالـح 

نهـم جلسـات شـش و نیـم گفتـه اسـت کـه عبدالهـادی 

پشـه یی وال مسـئول طالبان برای والیت لغان در پشـاور 

بـه دسـتور شـورای کویتـه کشـته شـده اسـت. 

آقـای صالـح در اعالمیـه نوشـته: »موصوف دریـن اواخر از 

کشـنت افـراد ملکـی و عملیات هـای کورکورانـه رسپیچـی 

کـرده بـود. از اینکـه لغـان در تشـکیالت طالبـان، زیـر 

را  او  پشـاور[  ]شـورای  دارد،  قـرار  پشـاور  شـورای  چـر 

بـه پاکسـتان احضـار کـرده بودنـد و درهانجـا بـه رگبـار 

بسـتند.«

بـه بـاور معـاون رئیـس جمهور گـروه طالبـان هنوز بـه این 

اندیشـه اسـت کـه بـا افزایـش کشـتار می توانـد جامعـه را 

وادار بـه پذیـرش خواسـت های خـود بسـازند.

روزنامـه دیلـی تایمز پاکسـتان یکشـنبه 10 حـوت گزارش 

داد کـه عبدالهـادی پشـه یی وال یکـی از والیـان نـام نهاد 

مسـلح  افـراد  توسـط  پشـاور  شـهر  نزدیکـی  در  طالبـان 

ناشـناس کشـته شـده اسـت.

معـاون رئیـس جمهور در بخـش دیگر اعالمیه گفته اسـت 

کـه از مدتـی بدینسـو جنگجویـان گـروه طالبـان بخاطـر 

متویـل فعالیت هـای تروریسـتی و ضـد وطـن تـالش دارند 

از برنامه هـای عمرانـی باج گیـری مناینـد، یعنـی نان مردم 

را بگیرنـد. ایـن عملکـرد ضـد انسـانی طالبان باعث شـده 

اسـت که شـاری از روسـتاهای کشـور از کمک هـای آنی 

محـروم مبانند.

وی تریـح کـرده اسـت کـه قـرار گـزارش وزارت احیـا و 

انکشـاف دهـات  قـرار بـود دولت بـرای یـازده هزار روسـتا  

کمک رسـانی منایـد.  در ایـن برنامه در نزدیـک به ده هزار 

روسـتا و دهکـده، کار  بـه حالـت عـادی در حـال تطبیـق 

اسـت، امـا بـرای رسـاندن کمـک بـه مـردم در یک هـزار و 

بیسـت و هشـت روسـتای دیگـر برنامـه به مشـکل امنیتی 

اسـت. برخورده 

معـاون رئیـس جمهـور در ایـن اعالمیـه اذعان کرده اسـت 

کـه دولـت بـه هیـچ صـورت حـارض نیسـت بـه در تطبیـق 

برنامه هـای ملـی در سـاحات نـا امـن بـرای طالبـان بـاج 

دهد.

مسـعود اندرابـی، وزیـر داخلـه کشـور می گویـد کـه دروازه هـای 

صلـح بـه روی طالبـان بـاز اسـت تـا از راه صلـح مذاکـره کننـد.

بـا این کـه سـنگرهای نـرد داغ اسـت، امـا در قـر داراالمـان 

تجهیـزات  تـا  آمده انـد  گردهـم  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

دهنـد. منایـش  مـردم  بـه  را  نظامی شـان 

از  فلم هـا  رسبـازان،  نقاشـی  سـه روزه  منایشـگاه  ایـن   در 

عملیات هـای نیروهـای افغانسـتان، لباس هـای نظامـی، کاله، 

منایـش  بـه  سـنگین  و  سـبک  پیرشفتـه  سـالح های  و  کفـش 

در  داخلـه  امـور  وزیـر  اندرابـی،  مسـعود  شده اسـت.  گذاشـته 

مراسـم افتتـاح ایـن منایشـگاه گفـت کـه هنـوز هـم دروازه هـای 

بـاز اسـت. صلـح بـه روی طالبـان 

آقـای اندرابی افـزود: »جا دارد که نیروهـای امنیتی امروز قوت، 

اسـتعداد، ظرفیـت، نظم و دسـیپلین خود را بـه منایش بگذارند 

تـا دشـمنان مـردم افغانسـتان بداننـد کـه دیگـر افغانسـتان  بـه 

کسـی  هـر  بـرای  صلـح  دروازه هـای  منی گردنـد.  بـر  گذشـته 

بـا  از راه صلـح  بیاینـد  تـا  بـرای طالبـان  بـاز اسـت؛ باالخـص 

از موافقنامه دوحه یکسال گذشت
ادارۀ بایدن آیندۀ روابط خود با 

طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟

امراهلل صالح: کشته شدن 62 جنگجوی طالبان در چند والیت
عبدالهادی پشه یی وال به دستور 

شورای کویته کشته شد

افزایش قتل زنان در کشور؛ در یک سال گذشته ۱۳6 زن به قتل رسیدند

برگردان: محمد میرویس غیاثی
منبع : الجزیرة )2021/3/1(
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جمهوریت و نهادینه سازی فرهنگ دمکراتیک

البــد از ایــن جاهاســت کــه شــکاف های بوجــود می آیــد 

و موجبــات دلرسدی هــای سیاســی را رقــم می زنــد. ایــن 

بــا  و  نظــام جمهوریــت  روشــنی  در  می تــوان  را  نقص هــا 

ــرد.  ــن ب ــه از بی ــی گرایان ــی و مل ــزم اصالح میکانی

ــن امــر  نکتــه¬ی دیگــر تشــتت قومیســت در افغانســتان، ای

طبیعیســت و هرگــز در ذات خــود منی توانــد بــد باشــد. امــا 

ســاز و کار هــای سیاســی را رضورت دارد تــا ایــن پراکندگی ها 

ــه  ــم ب ــی ه ــد و چالش ــت کن ــان مدیری ــای خودش ــه زیب را ب

میــان نیایــد. ایــن ظرفیــت را نظــام سیاســی جمهوریــت 

می توانــد  برآمــده  آن  عهــده  از  اینــکار  و  دارد  خــود  در 

کــه فراخنــای قانونــی و مبتنــی بــر عدالــت اجتامعــی را 

در جامعــه افغانســتان شــکل دهــد. بــه تناســب اقــوام و 

ملیت هــای مختلــف، طبیعیســت کــه گروه هــای زبانــی و 

خــورده فرهنگ هــای متفــاوت در جامعــه افغانســتان حضــور 

ــه  ــه¬ی ک ــامن پیامن ــه ه ــم ب ــن ه ــگ دارد. ای ــر رن ــوی و پ ق

گروه هــای قومی حساســیت را در ســاختار سیاســی شــکل 

می دهــد، تأثیــرات جــدی می توانــد داشــته باشــد؛ مدیریــت 

ــیت  ــای حساس ــا و تفکیک ه ــن تفاوت ه ــت ای ــامل و درس س

زا، متکــی بــه داشــن نــوع نظــام سیاســی اســت کــه در 

ــد  ــدون تردی ــازد. ب ــم می س ــت را فراه ــر حاکمی ــه بس جامع

ــف را در  ــی مختل ــات سیاس ــر تجربی ــخ ب ــد تاری فرآین

حافظــه دارد. ایــن آزموده هــای سیاســی اکــرا بــه قیمــت 

ــت.  ــده اس ــان آم ــه ارمغ ــری ب ــه ب ــرای جامع ــی ب گزاف

اینگونــه نبــوده کــه حکومت هــا در گذشــته مطابــق 

میــل مجتمــع انســانی بــوده باشــد، حتمــن مشــکالت و 

ــدرت  ــان ق ــوده و صاحب ــا ب ــر رس راه حکومت ه ــع ب موان

بــرای ایجــاد حکومــت شــان و تســلط کامــل بــر جامعــه، 

چالش هــای موجــود را گهگاهــی بــا بــی رحمی متــام 

ــرای شــان  ــداوم قــدرت را ب ــر می داشــتند و ت ــان ب از می

ــع  ــی در جوام ــی ابتدأی ــام سیاس ــد. نظ ــا می منودن مهی

ســاده¬ و قدیمی انســان ها اکــرا از چنیــن خصلتــی 

برخــوردار بــوده اســت. بــا گــذر زمــان و آمــدن تغییــرات 

اجتامعــی  ســاختار های  و  بــر  ذهنیت هــای  در 

زندگــی، دیــدگاه تســلط گونــه و تقــدس مأبانــه بــه نظــام 

ــان  ــن جری ــد. ای ــرو کاســن می کن ــه ف سیاســی رشوع ب

در تاریــخ سیاســی انســان ها، بــه تدریــج بــه صــوب 

جمعــی شــدن قــدرت و اقتــدار سیاســی بــه پیــش 

مــی رود. تاریــخ غــرب یکــی از واضــح تریــن منونه هــای 

ــت.  ــر اس ــم تغیی ــن پارادای چنی

جمهوریــت نــوع نظــام سیاســی بعــد از جنجال هــا و 

ــن  ــی متفکری ــه سیاس ــادی در اندیش ــای زی دگرگونی ه

خــود  برابــر  در  را  نظــام  نــوع  ایــن  خلــق می شــود. 

و  انحصــاری  فردگرایی هــای  و  ســلطان  رسی هــای 

ــور وجــود  ــور و دیکات ــر عنوان هــای امپرات منحــط کــه زی

داشــت، بــه وجــود آمــد. ایــن نظــام، راهــش را بــه زودی 

در ســاختار مدیریــت جامعــه بــاز منــود و در مقابــل بــی 

عدالتی هــای ناشــی از نظــام سیاســی حاکــم بــر جامعه، 

در میــان مــردم محبوبیــت حاصــل منــود. جمهوریــت در 

ــود  ــه می ش ــی گفت ــام سیاس ــه نظ ــاده ب ــف س ــک تعری ی

ــرد.  ــل می پذی ــک اص ــوان ی ــه عن ــی را ب ــع جمع ــه نف ک

ــل و  ــالف می ــه برخ ــت ک ــی اس ــام سیاس ــت نظ جمهوری

اراده فــرد یــا گــروه خــاص در جامعــه مدعــی حاکمیــت 

اســت. ایــن منونــه¬ی از نظــام سیاســی در فرآینــد 

ــد،  ــرب گردی ــارص غ ــرون مع ــه وارد ق ــی ک ــخ آنگاه تاری

ســنخیت مســتحکمی را نــوع نــگاه سیاســت از مــردم 

و بــرای مــردم پیــدا منــود. دیــدگاه دموکراتیــک بــه 

سیاســت ایــن زمینــه را تــدارک بخشــید کــه جمهوریــت 

عجیــن  دموکراســی  بــا  سیاســی  نظــام  عنــوان  بــه 

ــی  ــت جمع ــت حکوم ــای جمهوری ــی از معناه ــود. یک ش

ــردم  ــا از راه م ــت دقیق ــن برداشــت از جمهوری اســت، ای

می گــذرد و اســتوانه های آن در میــان مــردم و توجــه 

ــه عامــه¬ی مــردم گذاشــته می شــود. در ایــن صــورت  ب

اســت کــه نظــام سیاســی جمهوریــت مقبــول مــردم 

و جامعــه قــرار می گیــرد. برایــن اســاس جمهوریــت 

بــا دموکراســی رابطــه قــوی دارد و نســخه¬ی نســبتا 

ــود.  ــرای جوامــع چــون افغانســتان خواهــد ب مطمــن ب

ــانده  ــات رس ــه اثب ــن را ب ــتان ای ــخ افغانس ــه تاری ــر چ اگ

ــت کاری  ــی مؤثری ــط سیاس ــای منح ــه نظام ه ــت ک اس

و امکانــات بــر اصــول قانــون اساســی و مطابــق نیاز هــای 

ــی  ــه شــود. بنگاه هــای مل عامــه¬ی مــردم در نظــر گرفت

ماننــد پروســه های بــزرگ ملــی انتخابــات اصــل شــمرده 

ــردم  ــب م ــت از جان ــض صالحی ــردم تفوی ــود و رای م ش

محســوب گــردد، نــه خواســته¬ی تحکــم مأبانــه¬ی 

ــران ارشــد در درون جامعــه. رهــران و مدی

انتخابــات شــفاف و میکانیــزم مطمــن دموکراتیــک بــرای 

ــن  ــفافیت در ای ــات و ش ــق انتخاب ــدرت؛ طری ــب ق تصاح

پروســه-ی بــزرگ ملــی یکــی از مؤلفه هــای بنیادیــن 

نهادینــه  و  احــرام  اســت.  دموکراســی  و  جمهوریــت 

ســازی ایــن رونــد در کشــور در تقویــت نظــام جمهوریــت 

ــدی  ــش کلی ــک نق ــرش دموکراتی ــا نگ ــی ب ــم سیاس و نظ

کســب  و  افغانســتان  در  انتخابــات  پدیــده¬ی  دارد. 

ــای  ــاد و بق ــردم بنی ــات و رای م ــق انتخاب ــدرت از طری ق

را  واحــد  افغانســتان  بقــای  حتــی  و  سیاســی  نظــام 

ضامنــت می کنــد. بــرای رایــج ســاخن و نهادینــه کــردن 

فرهنــگ دموکراتیــک در افغانســتان، چــر جمهوریــت 

ــرای نهادینــه  الزمــی و حیاتــی اســت. لــذا جمهوریــت، ب

ســازی فرهنــگ دموکراتیــک در افغانســتان یــک امــر 

ــت.    ــلم اس مس

نظــام جمهــوری قــادر بــه ایــن خواهــد بــود کــه بــا رویکــرد 

دموکراتیــک بــه متامی ایــن رنگارنگی هــا پاســخ مثبــت 

و قانــع بخــش را ارایــه بــدارد. پــس! ایجــاد حلقــه¬ی 

وســیع ملــی متکــی بــه داشــن نظــام قــوی و مــردم ســاالر 

جمهوریــت اســت کــه در افغانســتان بایــد ترویــج، تقویــت 

ــردد. ــه گ و نهادین

خلــق اندیشــۀ حاکمیــت از آن مــردم بــودن در افغانســتان؛ 

اینکــه مــردم افغانســتان خــود را صاحــب کشــور و صاحــب 

رسنوشــت سیاســی خویــش بدانــد نیازمنــد ایــن اســت کــه 

ــق  ــتای خل ــتان در راس ــر افغانس ــم ب ــی حاک ــام سیاس نظ

اندیشــه در اذهــان عامــه¬ی مــردم عملــن کار منایــد. 

ایــن کار از آنجــای رشوع می گــردد کــه نظــام سیاســی بــر 

شــالوده قرارداد هــای جمعــی میــان مــردم و دولــت اســتوار 

باشــد. نظــام سیاســی بوســیله¬ی آرای مــردم افغانســتان 

ســاخته شــده باشــد. نظــام سیاســی حاکــم بــر افغانســتان 

خــادم مــردم افغانســتان در افــکار عامــه قلمــداد و عملــن 

در جهــت تثبیــت آن گام بــردارد. نهاد هــای ملــی از آن 

ــای  ــا گروه ه ــخاص و ی ــق اش ــک و طل ــه ِمل ــد ن ــردم باش م

خــاص. ســازمان های درون دولــت متکــی بــر پایه هــای 

قانونــی و مروعیــت مردمی اســتوار باشــد. ارایــه خدمــات 

و عملــی را در ایــن کشــور نداشــته و هرگــز نخواهــد 

داشــت. لــذا ایــن واضــح اســت کــه افغانســتان جامعــه 

متکــر و دارای اقــوام متعــدد و ایــن ملیت هــا دارای 

خــورده فرهنگ هــای متفــاوت انــد، نظــام سیاســی کــه 

ــد  ــه منای ــی را پیش ــرت گرای ــدر ک ــعه¬ی ص ــد س بتوان

بــه صــورت منطقــی  را  ایــن شــکاف های طبیعــی  و 

ــا  ــت ب ــی جمهوری ــام سیاس ــد، آن نظ ــد زن ــامل پیون و س

نظام هــای  نــه  بــود؛  مردمی خواهــد  کاملــن  روحیــه 

ایدئولــوک و یــا اولیگارشــی های کــه دیگــر رأی منطقــی 

ــت.  ــرا نیس ــز پذی ــان را هرگ ــارض آن ــان ح زم

دموکراســی متغییــر وابســته بــه جمهوریــت؛ اکنــون کــه 

نظــام سیاســی جمهوریــت، نظــر بــه متــام رشایــط زمانی 

جامعــه افغانســتان، نظامیســت مقبــول و کارا، بنابرایــن 

جمهوریــت بــا خصلــت سیاســی کــه دارد الزمــه اساســی 

ــا  ــی و ی ــکیل می دهــد. دموکراس ــی تش اش را دموکراس

ــل  ــت قاب ــام جمهوری ــر نظ ــردم در بس ــر آرای م ــه ب تکی

ــت  ــر جمهوری ــوی دیگ ــت. از س ــف اس ــف و تعری توصی

اگــر پایه هــای مردمی خــود را نادیــده انــگارد، دیگــر 

ــت نیســت، بلکــه در آن صــورت استبدادیســت  جمهوری

زیــر عنــوان جمهوریــت. بــا ایــن حــال رابطــه میــان 

دموکراســی و جمهوریــت از نــوع روابــط دو ســویه اســت. 

ــر  ــتان متغیی ــاالری در افغانس ــردم س ــا م ــی ی دموکراس

وابســته اســت بــه نظــام جمهوریــت، زیــرا غیــر از نظــام 

ــه  ــت ک ــده اس ــوده ش ــران آزم ــت دیگ ــی جمهوری سیاس

ــه دموکراســی و روحیــه مــردم ســاالری در افغانســتان  ب

واقعیت هــای  منی دهــد.  و  نــداده  ارزش  پشــیزی 

ــر،  ــتان متک ــی در افغانس ــای مردم ــی و بافت ه اجتامع

ایــن اصــل را هویــدا ســاخته اســت کــه نظــام سیاســی 

نجــات  راه  محــور  قانــون  و  ســاالر  مــردم  جمهــوری 

ــت.   ــهمگین اس ــردآب س ــن گ ــتان از ای افغانس

جمهوریــت و ایجــاد حلقــه¬ی وســیع ملــی؛ افغانســتان 

قســمتی از مشــکالتش ایــن اســت کــه حلقــه¬ی وســیع 

ملــی شــکل و ســیام نداشــته و تــا هنــوز هــم جــای 

ــه نظــر  ایــن پدیــده¬ی میمــون در ســطح ملــی تهــی ب

ــد  ــه بتوان ــزرگ آن ک ــعاع ب ــا ش ــی ب ــره مل ــد. دای می رس

متــام ســاکنین ایــن کشــور را رشیــک در رسنوشــت 

را  مســاله  ایــن  نــدارد،  وجــود  بســازد  اش  سیاســی 

ــراز ســاخت کــه واقعیــت افغانســتان  ــد اب باجســارت بای

ــه  ــت، بلک ــن نیس ــوع ناممک ــن موض ــا ای ــت. ام کنونیس

بــه ســادگی امــکان ایــن وجــود دارد کــه بــه نــگاه واحــد 

ملــی و گــره گاههــای کالن نایــل شــویم، بــه رشطــی کــه 

ــی و  ــر اندیش ــا دیگ ــوأم ب ــای ت ــود گذری ه ــام از خ قس

همدیگــر پذیــری را در چارچــوب ســاختارهای سیاســی 

ــن  ــی از ای ــازیم. یک ــروج س ــور م ــده در کش ــف ش تعری

امکان هــا در حــال حــارض کشــور، حفــظ، تقویــت و 

تکامــل بخشــیدن بــه نظــام سیاســی همــه شــمول 

ــش  ــت بخ ــای هوی ــف مفاهیم ه ــت. ضع ــت اس جمهوری

ــود دارد.  ــف وج ــا تأس ــتان ب ــی در افغانس ــطح مل در س

شــدن افغانســتان بــه النه هــای امــن تروریســتان اعضــای ایــن 

ســازمان را در آســب پذیری شــدیدی قــرار خواهــد داد؛ لــذا 

1. ســازمان ناتــو: ناتــو از کمــک کننــده گان عمــده و 

ایــن  منافــع  اســت.  افغانســتان  نظامــی  مهــم  رشکای 

ســازمان در افغانســتان نابــودی تروریســم، برقــراری دولــت 

مقتــدر کــه بتوانــد ثبــات سیاســی، امنیــت پایــدار و منافــع 

خــود و متحدیــن اش را تضمیــن کنــد، اســت. رویکــرد ناتو با 

نقش آفرینــی و همــکاری ملل متحــد و اتحادیــه اروپا تقویت 

و حامیــت از ارزش  هــای مردم ســاالری، تامیــن عدالــت، 

ــت داری  ــان، حکوم ــی زن ــارکت سیاس ــدار، مش ــعه پای توس

ــر  ــوق  ب ــن حق ــخگویی، تامی ــفافیت و پاس ــر ش ــی ب مبتن

ــت از توامنندســازی  ــا تروریســم. حامی ــارزه ب از مجــرای مب

نیروهــای امینتــی افغانســتان عمده تریــن بخــش ماموریــت 

ایــن  می شــود.  دانســته  افغانســتان  در  ســازمان  ایــن 

مســئله در نشســت روزهــای 17 و 18 مــاه فیــروری 2021 

وزرای دفــاع در بروکســیل بــرآن تاکیــد شــده و رونــد خــروج 

نیروهــای ناتــو از افغانســتان بــه بهبــود وضــع امنیتــی، 

ــن  ــد فعالی ــای هدفمن ــف تروره ــونت ها، توق ــش خش کاه

سیاســی، مدنــی، رســانه ای و نظامــی اعــالم شــد. ســازمان 

ناتــو کــه اکــر اعضــای آن کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 

ــه  ــتان ب ــقوط افغانس ــونت ها و س ــران دوام خش ــت، نگ اس

عمــده ماننــد آمریــکا، پاکســتان، ایــران، چیــن، روســیه 

و... بــر آن توافــق ضمنــی دارنــد، فرضیــه ی افغانســتان 

ــی اســت،  ــوان کنشــکر بی طــرف در نظــام بین امللل ــه عن ب

ــا اهــداف سیاســی، اقتصــادی کــه کشــورها تعقیــب  ــا ب ام

ــد.  ــد ش ــن خواه ــواری تامی ــه دش ــدف ب ــن ه ــد، ای می کنن

افغانســتان بــه عنــوان چهــارراه وصــل جنوب آســیا بــه منابع 

ــه بازارهــای  ــن ب ــرژی آســیای مرکــزی، مســیر وصــل چی ان

غربــی، و تبدیــل شــدن بــه چهــارراه ترانزیــت فرصتــی 

خوبــی در اختیــار دارد، امــا ضامنت هــای اجــرای قــوی 

جهــت اعــامل سیاســت بی طرفــی بایــد موجــود باشــد کــه 

ایــن کشــور بتوانــد بــا اتخــاذ سیاســت بی طرفــی بــه صلــح 

ــد. دســت یاب

ــگاه بازیگــران عمــده  ــگاه ژئواکونومیکــی: ن 3. تقویــت ن

ــا  ــس ت ــیه- انگلی ــن روس ــزرگ بی ــازی ب ــتان از ب در افغانس

آغــاز ماموریــت عملیــات آزادی پایــدار و حــاال کــه رونــد 

صلــح مطــرح شــده؛ معطــوف بــه موقعیــت اســراتژیک 

مکینــدر  هارتلنــد  نقشــه  در  اســت؛  بــوده  افغانســتان 

موقعیــت ژئوپلیتیکــی افغانســتان بســی مهــم تلقــی شــده و 

آمریکایی هــا افغانســتان را بــه حیــث دهلیــز اوراســیا فــرض 

می کردنــد؛ از میــزان ایــن اهمیــت هنــوز کاســته نشــده؛ امــا 

یــک نــگاه جدیــد پیــدا شــده کــه افغانســتان را بــه عنــوان 

کلیــد ورود بــه منابــع انــرژی آســیای میانــه و مســیر وصــل 

ــد،  ــیا می دانن ــوب آس ــورهای جن ــن و کش ــای چی ــه کااله ب

ــن فرصــت را دارد کــه در تعامــل  ــت افغانســتان ای ــذا دول ل

بــا بازیگــران دخیــل در تحــوالت نگاه هــا را بــه اهمیــت 

ژئواکونومیــک کشــور تقویــت کــرده و از اهمیــت نــگاه 

ــازی  ــد اقناع س ــک رون ــتان در ی ــه افغانس ــراتژیک ب ژئواس

ــد. ــتفاده کنن ــران اس بازیگ

جمع بندی: 

رونــد صلــح افغانســتان در ســایه ی تــار و نقــش پررنــگ 

رقابت هــا و صف بندی هــای منطقــه ای و جهانــی بــه راه 

افتــاده اســت، نگرانی هــا و چالش هــای را کــه بازیگــران 

می آورنــد،  میــان  بــه  افغانســتان  در  دخیــل  عمــده ی 

ــر اســت. از همیــن رو  ــد تامیــن صلــح موث ــر رون مســتقیم ب

مباحــث بــا تقســیم کــردن بازیگــران بــر محورهــای ســه گانه 

ــم.  ــه پیــش بردی ب

بــه صــورت جداگانــه نقش هــا، نگرانی هــا و رویکردهــا را 

ــکار  ــه راه ــد ک ــه ی برس ــه نقط ــث ب ــا بح ــم، ت ــی کردی بررس

حــل  بــرای  کــه  کنیم.دریافتیــم  طــرح  را  برون رفــت 

معضــل افغانســتان راهکارهــای کارســاز واقــع خواهــد شــد 

ــل  ــده، اص ــت ش ــای رقاب ــه ج ــکاری  ب ــه هم ــی ب ــه منته ک

ــای  ــه ج ــود، ب ــرام ش ــه و اح ــمیت یافت ــه رس ــی ک بی طرف

جناح بندی هــای رقابتــی در رویکــرد تــازه  ی تعامل محــور  

فرصت هــای  و  ســایربازیگران  بــا  افغانســتان  دولــت 

ــل در  ــب دخی ــع همــه جوان ــده مناف ــن کنن اقتصــادی تامی

معضــل جــاری افغانســتان بــوده و نــوع نــگاه بــه افغانســتان 

ــد  ــد؛ خواه ــز کنن ــاد متمرک ــه اقتص ــت ب ــت و امنی از سیاس

بــود. اگــر کابــل- واشــنگن بتواننــد  در جریــان تالش هــای 

رســیدن بــه صلــح از تهدیــد تروریســم منحیــث محــور 

وحــدت نظــر بازیگــران منطقــه ای و جهانــی اســتفاده کــرده 

و تامیــن منافــع اقتصــادی بازیگــران تضمیــن شــود، راه 

ــد. ــد ش ــوار خواه ــز هم ــح نی ــه صل ــیدن ب رس

در رویکــرد حامیتی شــان از افغانســتان طرفــدار تقویــت و 

حامیــت دولــت افغانســتان کــه شــاخصه های مردمســاالری را 

داشــته باشــند؛ هســتند.

2. روســیه و کشــورهای آســیای میانــه: روســیه از تهدیدات  

ــن  ــاک ای ــه خ ــاری ب ــونت های ج ــرش خش ــتی، گس تروریس

کشــور و قاچــاق مــواد مخــدر از افغانســتان بــه شــدت نگــران 

ــیه  ــراوان روس ــوذ ف ــت نف ــه تح ــیای میان ــورهای آس است.کش

قــرار دارنــد و منابــع رسشــار انــرژی را در اختیــار دارنــد، 

ضمــن این کــه افغانســتان را در نــگاه تجــاری نقطــه وصــل بــه 

ــد،  ــوب آســیا محاســبه می کنن ــه گســرش جن بازارهــای رو ب

ــه عنــوان تهدیــد عمــده فــراروی  ناامنــی در ایــن منطقــه را ب

منافــع اقتصــادی  در حــال رونــق گرفــن خویــش می داننــد، 

ــای  ــد. گروه ه ــع ندارن ــن مناف ــدن ای ــه دی ــه صدم ــی ب متایل

ازبکســتان،  اســالمی  جنبــش  ماننــد  فعــال  تروریســتی 

انصاراللــه تاجکســتان، داعــش، القاعــده و جنبــش ترکســتان 

ــت،  ــد اس ــال رش ــان در ح ــت طالب ــت حامی ــه تح ــی ک رشق

پالن هــای توســعوی ایــن کشــورها و حاکمیــت ایــن کشــورها 

را تهدیــد می کننــد، لــذا رویکــرد حامیــت از رونــد صلــح 

افغانســتان کــه ازبکســتان بــه تازه گــی نقــش بازیگــر فعــال را 

دارد، ناشــی از درک خطــر ایــن تهدیــدات اســت. امــا، نــگاه 

رقابتــی روســیه-آمریکا در منطقــه بــر رونــد صلــح افغانســتان 

ــار انداختــه اســت. ســابه ت

راهکارهای دستیابی به منافع مشرتک

آمریکایی هــا در آخریــن طــرح مکتوبــش در مــورد افغانســتان 

ــر  ــالدی منت ــال 2016 می ــه در س ــپ( ک ــراتژی ترام )اس

ــاب  ــه" را انتخ ــا صفرپای ــز ی ــدن متمرک ــه "درگیرش ــرد گزین ک

کــرد، تــا هــم دولــت افغانســتان را حامیــت کنــد و هــم بتوانــد 

بــه صلــح و خــروج نیروهایــش از افغانســتان دســت یابــد. حاال 

تیــم جــو بایــدن رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا کــه مــروف 

ــروج  ــت، خ ــان اس ــا طالب ــور ب ــن کش ــه ای ــی موافقتنام بررس

مســئوالنه، تامیــن صلــح و حفــظ دســت آوردهای 20 ســاله در 

ــد کــه  ــرار داده. آمریکایی هــا خــوب می دانن دســتور کارش ق

نقــش اســالم آباد در تامیــن صلــح افغانســتان محــوری اســت، 

امــا فقــط بــا اتخــاذ رویکــرد تشــویق و تنبــه بــه شــمول وضــع 

تحریــم، اعــالم دولــت حامــی تروریســم و مروط ســازی 

ــور  ــن کش ــد، ای ــول می توان ــی پ ــدوق بین امللل ــکاری صن هم

را وادار بــه همــکاری کنــد. راهکارهــای نیــز وجــود دارد کــه در 

یــک محیــط غیــر رقابتــی دســتیابی بــه صلــح را بــا اقــدام بــه 

ــد: ــهیل می کن ــا تس آن ه

1. همــکاری بــه جــای رقابــت: هرچنــد در محیــط انارشــیک 

متفــاوت  مجراهــای  از  مختلــف  کشــورهای  بین املللــی 

اهــداف و منافــع خویــش را تعقیــب می کننــد، امــا در منازعــه 

افغانســتان توافــق نظــر وجــود دارد بــه جــز پاکســتان و ایــران 

ــب  ــتان، را تعقی ــاص در افغانس ــداف خ ــات و اه ــه مالحظ ک

مــی کنــد، ســایر بازیگــران در امــر مبــارزه بــا تروریســم 

ــط  ــد. محی ــرک می پندارن ــد مش ــرا تهدی ــد و آن متفق النظران

رقابتــی در افغانســتان باعــث عــدم شکســت تروریســم شــده 

و گزینــه رسکــوب تروریســم نتایــج موثــری نداشــته اســت. لــذا 

ــت در افغانســتان  ــه جــای رقای ــن کــردن همــکاری ب جایگزی

ــی از  ــد یک ــد، می توان ــر کرده ان ــه آن فک ــکا ب ــه آمری ــت ک اس

ــر تروریســم باشــد. ــروزی ب ــارزه مشــرک و پی راه هــای مب

2. بی طرفــی افغانســتان: یکــی از نتایــج کــه بازیگــران 
ــر شــدن  یــک جنــگ داخلــی دیگــر اســت کــه باعــث رسازی

ــل  ــان تبدی ــود، همچن ــاره ش ــن ق ــه ای ــران ب ــیلی از مهاج س

کشورهای منطقه و صلح پایدار در افغانستان- بخش سوم و پایانی

مهدی بابک

شیرمحمد انتظار

و  رقابت هــا  پررنــگ  نقــش  و  تــار  ســایه ی  در  فغانســتان  ا صلــح  رونــد 
و  نگرانی هــا  اســت،  فتــاده  ا ه  را بــه  جهانــی  و  منطقــه ای  صف بندی هــای 
ــد،  ورن ــان می آ ــه می ب ــتان  فغانس ا ــل در  ــده ی دخی ــران عم بازیگ ــه  را ک ــای  چالش ه
ــیم  ــا تقس ب ــث  ــن رو مباح ز همی ا ــت.  ــر اس ــح موث ــن صل تامی ــد  ــر رون ب ــتقیم  مس
ــه  ن گا ــورت جدا ــه ص ب ــم.  بردی ــش  پی ــه  ب ــه گانه  ــای س ــر محوره ب ــران  بازیگ ــردن  ک
نقطــه ی  بــه  بحــث  تــا  کردیــم،  بررســی  را  رویکردهــا  و  نگرانی هــا  نقش هــا، 
ــل  ــل معض ــرای ح ب ــه  ــم ک ــرح کنیم.دریافتی را ط ــت  برون رف ــکار  ــه راه ــد ک برس
ــکاری   ــه هم ب ــی  ــه منته ــد ک ــد ش ــع خواه ق ــاز وا ــای کارس ــتان راهکاره فغانس ا
ــود.  ــرام ش ــه و احت یافت ــمیت  ــه رس ــی ک ــل بی طرف ــده، اص ــت ش ــای رقاب ــه ج ب
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 بازی با اعداد              3228
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3123    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3398
شاه سفید را در خانه  c4 حرکت دهید. 

3427

جواب هدف         2876
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ثور
امروز صبح مشــارکت ها ممکن است تنش زا شود و شما را عصبی خواهد کرد. 
ســعی کنید که پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری را به زمان دیگری موکول 

کنید، زیرا که امروز شانس موفقیت تان بسیار کم است. 

جوزا
امروز صبح مجبور هستید که به یک سفر تجاری بروید. به نظر می رسد که مود 
خوبی ندارید و بیش از حد واکنش نشان خواهید داد. دیدگاه تان را به دیگران 

تحمیل نکنید! مسائل مالی شما را ناراحت کرده است، 

سرطان
امــروز صبح برنامه های تان را تغییر خواهید داد زیرا مشــکالتی به وجود 
می آید که باید با آن ها برخورد کنید. یکی از دوســتان تان شما را دعوت 

مــی کند که به یک مشــارکت بپیوندید که بودجه تان را بهبود می دهد.

اسد
زمان خوبی برای درخواســت افزایش حقوق تان نیست. زیرا که شانس امروز با 
شــما یار نمی باشد. سعی کنید که کارهای روزانه خود را انجام دهید و از انجام 

کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید.

سنبله
امروز صبح بســتگان از خارج از شهر با شما تماس خواهند گرفت و می خواهند 
شــما را به صورت کوتاهی ببینند. ســعی کنید که از بحث با شریک عاطفی تان 

اجتناب کنید.

حمل
ممکن اســت به دلیل مشــکالت مالی عصبانی باشــید. آرام باشید وگرنه این 
عصبانیــت منجر بــه درگیری در محیط کار خواهد شــد. باید هر گونه گرفتن 

تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید.

میزان
ممکن اســت امروز کمتر اجتماعی باشــید و حس ششم تان ضعیف است. 
سعی کنید که از مالقات های کاری و مسافرت رفتن اجتناب کنید، زیرا به 

نظر می رسد که دچار اشتباهاتی خواهید شد. 

عقرب
با مشکالتی باید برخورد کنید اما به نظر می رسد که مود خوبی ندارید. سعی 
کنید که از ریسک کردن اجتناب کنید، زیرا که امروز شانسی ندارید. سر خود 

را به باد ندهید و از بحث با خانواده تان اجتناب کنید!

قوس
امروز صبح خبری از بستگان دریافت می کنید که مود خوب تان را خراب می 
کند. ممکن اســت مجبور باشید که به یک سفر برنامه ریزی نشده ای بروید. 

اگر مجبور شدید که رانندگی کنید بیشتر از هر زمانی باید احتیاط کنید.

جدی
ممکن اســت بخواهید که چندیــن کار را همزمان با هم انجام دهید. زمان 
خوبی برای اصرار کردن به چیزی نمی باشد، سعی کنید صبور باشید، زیرا 

که اشتباهاتی را دچار خواهید شد.

دلو
امروز صبح به دلیل مشــکالت مالی مود خوبی ندارید. سعی کنید که خونسرد 
باشــید و به توصیه های اشخاص سالمند تکیه کنید. از هر گونه حدس و گمان 

امروز اجتناب کنید، وگرنه به مشکل خواهید خورد
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

شکل ـ شــکر ـ شاکر ـ 
رشک ـ کل ـ کال ـ کی ـ 
کار ـ اشک ـ شاکی ـ یک 
ـ تشــکیل ـ ترک ـ تک 
ـ لشــکرـ  راکتـ  تاکـ  

تشکر.
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غضنفر کاظمی 

حوت
سعی کنید مواظب هزینه های خود باشید! از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب 
کنید، احتماال بخواهید که با یکدیگر به خرید بروید. امروز ممکن اســت تمایل 
داشــته باشید که از همه انتقاد کنید. باید بیشتر به نیازهای شریک عاطفی تان 

توجه کنید.
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آتشخانه ـ اخالل ـ بدکام ـ پررو ـ تدریس ـ ثابت ـ جواله ـ چراگر ـ حوضخانه ـ 
خدشهـ  درشتخوـ  ذکاوتـ  رجزخوانیـ  زاهدـ  ژنرالـ  سرشارـ  شعورـ  صحبت 
ـ ضیافت ـ طرز ـ ظفر ـ عیادت ـ غرامت ـ فرار ـ قشنگ ـ کنسرت ـ گیتی ـ لیال 

ـ مدارس ـ ناهید ـ ورقه ـ همدل ـ یلدا.
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در جریـان شـاق زدن از او سـوال می کـرد: دیگـر دمبـوره می زنـی؟ صفدر 

خیرعلـی جـواب مـی داد: نه. امـا وقتی که شـاق زدن را متوقـف می کرده، 

از صفـدر سـوال می کـرد: حـاال چطـور، دیگـر دمبـوره می زنـی ؟ خیرعلـی 

در جـواب می گفتـه اسـت: شـاید بزنـم. می گوینـد تـا آخریـن لحظـه در 

جریـان شـاق و با هر رضبه ی شـاق، صفدر خیرعلـی از دمبوره نواختنش 

منـرف منی شـود.

ایـن هرنمنـدان و دمبوره نـوازن بـه خاطـر دوام دمبوره و دوام هرن خودشـان 

هنجـار شـکنی های بسـیاری نیـز کرده اسـت. صفـدر خیر علـی در یکی از 

مصاحبه هایـش گفتـه اسـت که »بعـد از فوت پدر، رس قرب پدر در قربسـتان 

»ادیـره دان قـرآن« کلیگـوی سـنگتخت رفتـه و به جایـی اجرایـی آیین های 

مذهبـی و دینـی چـون قرآن خوانـی و فاتحه گیری چند پنجه مسـت دمبوره 

زده و بـه روح پـدرش نثار کرده اسـت.«

چندسـال قبـل در کابل تقریبـا هر هفته به اتاق یکی از دوسـتان می رفتم. 

ایـن دوسـت، هم اتاقـی داشـت بسـیار آدم بامـزه و جالـب. هم اتاقـی ایـن 

رفیقـم البتـه زندگـی و مشـکات فـرا راه زندگـی اش غم انگیـز و جالب تـر از 

خـودش بـود. ایـن آدم روزهـای بسـیاری می رفـت کارگـری می کـرد و فقط 

بعضـی از روزهـا در اتاقـش بود. او دمبوره ای با خودش داشـت که همیشـه 

بـا آن کلنجـار می رفـت. گاهـی در داخـل اتـاق و بیشـر هم در اتـاق بغلی 

کـه مدتـی می شـد خالـی بـود، دمبـوره می نواخـت. خـودش از مشـکات 

زندگـی و از این کـه چـرا از این جـا رسدرآورده قصـه می کـرد. می گفت، همه 

چیـز از دمبـوره رشوع شـد. عاقـه ی خاصـی به این آله موسـیقی داشـتم و 

خانـواده ام کـه همه مـا و مازاده اند با این کارم مشـکل داشـتند. پنهانی 

دمبـوره خریـدم و رشوع کـردم به نواخنت. باالخره خانواده ام با خرب شـدند. 

از دمبـوره زدن شـدیدا منعـم کردنـد چـون فکـر می کردنـد ایـن کار خـاف 

شـئونات اسـامی و حـرام اسـت، امـا بـرای مـن اهمیتـی نداشـت. تـا کـه 

واقعـا مـرا از خودشـان راندنـد. او می گفـت، اکنـون کـه این جـا هسـتم هم 

کسـی بـه مـن اهمیـت منی دهـد. والدینـم بارهـا گفتـه انـد، مـا دیگر پرس 

بـه نـام تـو نداریـم. بـا همـه ی این هـا تـا مـن بـه دیـدار دوسـتم می رفتـم و 

متوجـه بـودم ایـن آدم بـا عشـق فـراوان بـه دمبـوره نواخـنت و یادگرفتنـش 

ادامـه مـی داد. او بـاور داشـت که در سـال های آینـده دمبوره نواز خوبی خواهد شـد 

و سـبک های منحـر بـه فـردی هم بیـرون خواهـد داد.

برخـی بـاور دارنـد کـه رسور رسخـوش از رسدمـداران دمبـوره و دارای سـبک های 

منحـر بـه فرد را نیـز مجاهدین و ماهـا با انگیزه هـای ایدئولوژیـک و افراط گونه ی 

دینـی و مذهبـی، بـه جـرم دمبوره نـوازی و آوازخوانـی بـه قتـل رسـانده انـد. در واقع 

تعهـد و پشـتکار همین هـا حتـی بـا بـه گـردن گرفـنت مـرگ و شـاق و طـرد شـدن 

اسـت کـه دمبوره را زنده نگهداشـته، وگرنه تـا اکنون دمبوره هامننـد ده ها فرهنگ و 

هرنهـای خـورد و بـزرگ دیگر که با مخالفت از سـوی دین و مذهـب نابود و فراموش 

شـدند، به نیسـتی کشـانده می شـد. 

ناگفتـه پیداسـت در طـول ایـن سـال ها دمبـوره در خفقـان بسـیار شـدیدی بـه رس 

می بـرده و تـا اکنـون هـم اگـر کـدام پیرشفـت قابـل توجهـی در ایـن عرصـه حاصـل 

ایـن راه  بـه هرحـال نقـش کسـانی کـه در  امـا  بـه همیـن دلیـل اسـت.  نگشـته 

نوآوری هـای انجـام داده و دمبـوره را از حالـت رکـود و انجـامد بـه تپـش درآورده و بـه 

جاهـای رسـیده اند را هم نبایـد نادیده گرفت. از جمله نقش بسـیار تاثیرگذار داوود 

رسخـوش و طاهـر خـاوری را. مـن فکـر می کنم همیـن دو هرنمند تا حدی توانسـته 

دمبـوره را بـا آله های دیگر موسـیقی آشـتی بدهد و سـبک های تازه ای پدیـد بیاورد. 

بـر عـاوه ایـن دو، هـرن را بـرای هـرن و هرن را بـرای بیـان درد و رنج مردم شـان به کار 

بـرده  انـد کـه ایـن خـود می توانـد جایـگاه یـک هرنمنـد را در مرتبـه ی بلنـدی قـرار 

دهـد. بـاور دارم بـا کمـی مکـث و تأمـل روی کارهـای رسخـوش و خاوری بـه راحتی 

می شـود ایـن مسـئله را درک کـرد.

 بـه هرحـال جدایـی از این کـه چـه کسـی سـلطان دمبـوره و چـه کسـی هـم بابـای 

موسـیقی پشـتو اسـت، تقدیرهـای بدون چـون و چرایـی وزارت اطاعـات و فرهنگ، 

برگـزاری مـدام نقـد و بررسـی بـر کتاب های خـوب و بد تازه چـاپ شـده و راه اندازی 

انـواع و اقسـام جشـنواره و تجلیـل، بـدون هیـچ بررسـی جانبـی، بـه بـاور مـن یـک 

نگرانـی دیگـری را نیـز در خـود دارد؛ سیاسـی کـردن هـرن و اسـتفاده ابـزاری از آن. 

هـرن، اگـر سیاسـی شـد، دچـار مـرگ زودهنـگام می شـود. حکومتی سـاخنت هرن و 

حتـی شـاید اسـتفاده ابـزاری از هرن برای تغییـر باورهای مردم به نفـع حکومت و در 

آینده هـا سانسـور بی رویـه فرهنـگ و ابتـذال هـرن بیشـر از هرچیـزی جـای نگرانی 

دارد.

بـا حکومـت  از هرنمنـدان هم سـو  و فرهنـگ  به تازگـی وزارت اطاعـات 

تجلیـل بـه عمـل آورد و بـه صفـدر توکلـی از پیش گامـان دمبـوره لقـب 

»سـلطان دمبـوره« و بـه آقـای گل زمـان هـم لقب »بابای موسـیقی پشـتو« 

را اعطـا کـرد. بگذریـم از این کـه جامـه ی بابـای موسـیقی پشـتو بـا بـودن 

خواننـدگان چـون ناشـناس چقـدر بـر قـد و قامـت آقـای گل زمـان برابـر 

اسـت، چـون مجـال پرداخـنت به این موضوع در این نوشـته نیسـت. فقط 

می پردازیـم بـه واکنش هـا در برابـر سـلطان خطـاب کـردن صفـدر توکلی 

دمبوره نـواز و خواننـده سـبک های هزارگـی و چنـد حـرف دیگـر.

در  کاربـران  سـوی  از  بسـیاری  واکنش هـای  دمبـوره  سـلطان  لقـب 

شـبکه های اجتامعـی بـه همراه داشـت. جمعـی در حامیـت از این کاری 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ و عـده ای هـم در مخالفـت قـد علـم کردنـد، 

نوشـتند و گفتگـو کردنـد. عـده ای گفتنـد صفـدر توکلـی سـال ها عمرش 

را پـای دمبـوره گذاشـت، دمبـوره را از روسـتا بـه شـهر آورد و این گونـه 

دمبـوره را زنـده نگهداشـت، پـس بـدون شـک شایسـته سـلطان بـودن در 

وادی دمبـوره اسـت، بخـش دیگـری امـا بـاور داشـتند کـه صفـدر توکلـی 

در پنجـاه سـال گذشـته غیـر از خوانـدن تکـراری شـعرها و زدن دمبوره به 

سـبک های یکسـان و پیش پاافتـاده در دربـار، کاری دیگـری انجـام نداده 

اسـت. عـده ای حتـی پـا را فراتـر از ایـن گذاشـتند و از صـدای خـش دار و 

تعصـب منطقـه ی و دیگـر چیزهـا سـخن گفتنـد.

حقیقتا از یک سـو این گفتگوها بسـیار خوب و قابل سـتایش اسـت، چون 

بـا گفتگـو و نظـرات متفاوت اسـت کـه پویایی پدیـدار می گـردد و زوایایی 

گفتگوگـران  و  این گونـه خواننـدگان  و  رو می شـود  مسـئله  یـک  پنهـان 

تیزبیـن راحت تـر می تواننـد بـه درکـی درسـتی نایل گردنـد. اما با تاسـف 

این روزهـا نفـرت پراگنـی بیشـر از هرچیزی در گفتگـوی طرف های قضیه 

کـه گاه بـر رسی کتابی سـت و گاهـی هـم بـر رس دیگـر چیزهـا از جملـه 

موضوعـی کـه در بـاال ذکـرش رفت، منـود می یابـد. شـبکه های اجتامعی 

هـم در ایـن نفـرت پراکنـی کمکـی شـایانی می کنـد و افسـار حـرف را بـر 

دسـت کسـانی می دهد که هیچ رس رشـته ای از موضـوع مطروحه ندارند، 

امـا بعضـی از ایـن آدم هـا بـه دلیـل مـورد توجـه قـرار گرفـنت در جمـع و 

بخشـی هـم بـه دالیلـی غرض آلـود دیگـر، آتـش بیـار معرکـه می شـوند و 

گفتگـو را از موضوعـات اصلـی دور کـرده و بحث را بیشـر از پیش مبهم و 

پیچیـده می سـازند.

بـه بـاور مـن واقعیـت ایـن اسـت کـه تنهـا یـک نفـر را منی تـوان رسدمـدار 

دمبـوره خطـاب کـرد، چـون هرکـدام از دمبوره نـوازان محلـی بـه زعم خود 

بـرای دمبـوره و احیایی اشـعار و لغات در حال فراموشـی گویش هزاره گی 

کارهایـی شـایانی انجام داده انـد. از رسور رسخوش، صفدر توکلی، صفدر 

خیرعلی، داوود رسخوش، سـید انور آزاد، خیرعلی شهرسـتانی گرفته تا آن 

محلی خوان هـای کـه تـا اکنـون نام  شـان حتـی از سـطح روستاشـان فراتر 

نرفتـه اسـت. دمبـوره بـا فضایـی شـدیدا بسـته و باورهـای بـدوی مذهبی 

بـه ایـن دلیـل تا بدین جا رسـیده اسـت کـه آدم هـای پیـدا و گم نامی مثل 

همین هـا رشـادت و پایـداری کـرده و در هـر رشایطـی از کارشـان دسـت 

نکشـیده و بـا تقبـل همـه رنج ها، هـرن دمبوره و اشـعار گویـش هزاره گی را 

زنده نگهداشـته اند. 

محلـی  آوازخوان هـای  از  علـی  خیـر  صفـدر  زندگی نامـه  نویسـندگان 

می نویسـند کـه او بـرای نواخـنت دمبـوره شـاق های بسـیار و رنج هـای 

بی شـامری تجربـه کـرده اسـت. او کـه از توابـع ولسـولی سـنگ و تخـت و 

بنـدر والیـت دایکنـدی بـوده از سـوی فرماندهـان نظامی و جهـادی بارها 

به قرارگاه نظامی برده شـده و صدها شـاق  خورده اسـت. شـاهدان قصه 

می کنند وقتی صفدر خیرعلی را دسـتگیر و به او شـاق می زدند، عسـکر 

قربانی کردن دقت و کیفیت پیش پای حجم و هیاهو
افغانسـتان مـا: برنـدگان جشـنواره فلـم رسبـاز کـه به مناسـبت روز 

ملـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان برگـزار شـد، مشـخص 

. شد

وزارت اطاعـات و فرهنـگ و ریاسـت افغـان فلم به مناسـب 9 حوت 

روز ملـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور از 6 حـوت تـا 9 حـوت 

جشـنواره فلـم رسبـاز را برگزار کردند که یکشـنبه شـب پایـان یافت. 

در مراسـم اختتامیـۀ ایـن جشـنواره، بـرای برنـدگان رقابـت فلم های 

مسـتند، مسـتند بلند، بهرین تصویر بردار و کارگردان فلم مسـتند 

بهریـن  بلنـد،  داسـتانی  داسـتانی،  فلم هـای  همچنـان  و  بلنـد 

فلم نامـه، تدوین، صدا بـردار، تصویربردار و جلوه های فلم داسـتانی 

بلنـد، جایـزه اعطا شـد.

در ایـن جشـنواره از میـان 55 فلـم دریافتـی کـه شـامل داسـتانی، 

مسـتند، کوتـاه، بلنـد، انیمیشـن و موبایلـی می شـد، 40 فلـم بـه 

مرحلـه رقابتـی راه یافتنـد کـه در آن ابعاد مختلف و پوشـیده زندگی 

رسبـازان افغانسـتان بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. 

در مراسـم اختتامیه این جشـنواره، جایزه بهرین فلم داستانی بلند 

بـه فلـم »ماموریـت سـیاه« بـه تهیـه کنندگـی اجمـل محمـد رسـید. 

جایـزه بهریـن فلم مسـتند به فلـم »رسبـازان بی صـدا می میرند« به 

تهیـه کنندگی رعنـا صادقی اهدا شـد. 

همین طـور جایـزه بهریـن فلـم کوتـاه داسـتانی را فلـم »پوسـته« به 

تهیـه کنندگـی جال حسـینی از آن خـود کرد و جایـزه بهرین فلم 

کوتـاه مسـتند بـه فلم »صدای دوسـتم صـدای ملت« سـاخته محب 

اهدا رسـید. 

امسـال اولیـن دور از جشـنواره فلـم رسبـاز بـود کـه در کابـل برگـزار 

شـد. بـه گفتـه ی صحرا کریمـی رییس افغـان فلم قرار اسـت پس از 

ایـن جشـنواره فلم رسبـاز همه سـاله برگـزار گردد. 

به گزارش خربنگار آژانس باخر، در مراسـم اختتامیۀ این جشـنواره 

کـه بـا حضور شـامری از مسـووالن وزارت هـای اطاعـات و فرهنگ، 

دفـاع ملـی و امـور داخلـه، فلـم سـازان و سـینام گـران، برگزار شـد، 

نخسـت بانـوی اول کشـور در پیـام تصویـری اش از برگزارکننـدگان 

جشـنوارۀ فلـم رسبـاز تشـکر کرد کـه بـا راه انـدازی این جشـنواره به 

مقـام واالی رسباز ارج گذاشـتند.

وی گفـت: رسبـازان دلیر افغان قهرمانان واقعی این کشـور اسـتند، 

از رسو جـان خـود می گذرنـد و تـاش می کننـد که جـان هموطنان 

خـود را نجـات دهند و همیشـه مدافعان رسزمین شـان باشـند.

در  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد 

صحبت هایـش از رادیـو تلویزیـون ملی، وزارت های دفـاع ملی و امور 

داخلـه، ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، شـورای امنیـت ملـی، ادارۀ 

امـور و کسـانی کـه در برگـزاری ایـن جشـنواره، وزارت اطاعـات و 

فرهنـگ را یـاری رسـانیده انـد، بـه قدردانـی یـاد کـرد.

رییـس  توجـۀ  از  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  همچنـان 

جمهـوری کشـور بـه خاطـر ایـن کـه ایـدۀ آوردن فرهنـگ از حاشـیه 

بـه مـنت کـه بـه واسـطۀ حامیت هـای ویـژه وی عملـی می شـود، نیز 

کرد. تشـکر 

او گفـت: مـا جـام جمهوریـت را کـه هرنمنـدان و موسـیقی نـوازان 

افغانسـتان از رسارس کشـور سـهم داشـته باشـند بـه زودی برگـزار 

می کنیـم و در سـال آینـده، صـد برنامـۀ فرهنگی، ملـی، بین املللی 

و محلـی خـرد و بـزرگ را روی دسـت داریـم.

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ، ابـراز امیـدواری کـرد کـه در 

سـال بعد جشـنوارۀ با شـکوه تر از این جشـنواره برگزار شـود و گفت: 

امیدواریـم بـا گام هـای فرهنگی بتوانیـم به تامین صلـح و امنیت در 

کشـور کمک کنیم.

همچنـان صحـرا کریمـی رییس افغـان فلـم در صحبت هایش گفت 

کـه بـه حامیـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور، جشـنوارۀ فلم 

رسبـاز را ریاسـت افغـان فلـم وزارت اطاعات و فرهنـگ به همکاری 

رادیـو تلویزیـون ملی و حامیـت وزارت های دفاع ملـی و امور داخله، 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملی و شـورای امنیـت ملی، برگـزار کرد.

بــه  دمبوره نــوازن  و  هنرمنــدان  ایــن 
خاطــر دوام دمبــوره و دوام هنــر خودشــان 
هنجــار شــکنی های بســیاری نیــز کــرده 
از  یکــی  در  علــی  اســت. صفــدر خیــر 
»بعــد  کــه  اســت  گفتــه  مصاحبه هایــش 
ــتان  ــدر در قبرس ــر پ ــر قب ــدر، س ــوت پ از ف
ســنگتخت  کلیگــوی  قــرآن«  دان  »ادیــره 
آیین هــای  اجرایــی  جایــی  بــه  و  رفتــه 
و  قرآن خوانــی  چــون  دینــی  و  مذهبــی 
فاتحه گیــری چنــد پنجــه مســت دمبــوره 
زده و بــه روح پــدرش نثــار کــرده اســت.«

تحلیل
رویداد

سینما
جایزه بهترین فلم گلدن گلوب 

به »سرزمین آوارگان« رسید
مراسـم اهـدای جوایـز گلـدن گلـوب ۲۰۲۱ بـه صـورت مجـازی برگـزار 

شـد و برنـدگان خـود را شـناخت. بـه گـزارش ورایتـی، روز دوشـنبه، 11 

حـوت، هفتـاد و هشـتمین دوره مراسـم اهـدای جوایـز گلـدن گلـوب به 

کار خـود خامتـه داد و برندگانـش را معرفـی کـرد. در ایـن مراسـم کـه 

بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد و همـه نامزدهـا از منـزل خـود برنامـه را 

دنبـال می کردنـد، کلویـی ژائـو به عنـوان دومیـن کارگـردان زن برگزیده 

در تاریـخ گلـدن گلـوب نـام خـود را ثبـت کـرد. وی بـرای »رسزمیـن 

آوارگان« ایـن موفقیـت را کسـب کـرد و ایـن جایـزه را هـم بـه فهرسـت 

جوایـز متعـددی کـه در سـال جـاری دریافـت کـرده اسـت افـزود.

فهرست کامل برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ چنین است:

بهرین فلم درام: »رسزمین آوارگان«

بهرین فلم موزیکال یا کمدی: »بورات ۲«

بهرین کارگردانی: کلوئی ژائو برای »رسزمین آوارگان«

بهرین بازیگر مرد درام: چادویک بوزمن برای »بلک باتم ما رینی«

بهرین بازیگر زن درام: آندرا دی برای »آمریکا علیه بیلی هالیدی«

بهریـن بازیگـر مـرد موزیـکال یـا کمـدی: ساشـا بـارون کوهـن بـرای 

 .»۲ »بـورات 

بهریـن بازیگـر زن موزیـکال یـا کمـدی: رزامونـد پایـک بـرای »خیلـی 

اهمیـت می دهـم«. بهریـن بازیگر مـرد نقش مکمل: دنیـل کالویا برای 

»یهـودا و مسـیح سـیاه«. بهریـن بازیگر زن نقش مکمل: حودی فاسـر 

بـرای »موریتانیایی«

بهرین فلم نامه: آرون سورکین برای »دادگاه شیکاگو ۷«

بهرین موسیقی منت: ترنت رزنر و اتیکاس راس برای »روح«

بهرین ترانه اوریجینال: »زندگی پیش رو«

بهرین انیمیشن بلند: »روح«

بهرین فلم خارجی زبان: »میناری«

بهرین رسیال درام: »تاج«

بهرین رسیال کمدی: »شیتس کریک«

بهرین مینی رسیال یا فلم تلویزیونی: »گامبی وزیر«

بهرین بازیگر مرد رسیال های درام: جاش اوکانر بری »تاج«

بهرین بازیگر زن رسیال های درام: اما کورین برای »تاج«

بهریـن بازیگـر مرد رسیال های کمدی: جیسـون سـودیکیس برای »تد 

السـو«. بهریـن بازیگـر زن رسیال هـای کمـدی: کاتریـن اوهـارا بـرای 

»شـیتس کریـک«. بهریـن بازیگـر مـرد مینی رسیـال یا فلـم تلویزیونی: 

مـارک رافلـو بـرای »می دانـم چقـدر حقیقـت دارد«. بهریـن بازیگـر زن 

مینی رسیـال یـا فلـم تلویزیونـی: آن یـا تیلور جوی بـرای »گامبـی وزیر«

تلویزیونـی:  فلـم  یـا  نقـش مکمـل مینی رسیـال  مـرد  بازیگـر  بهریـن 

جـان بویـه گا بـرای »تـرب کوچـک«. بهریـن بازیگـر زن نقـش مکمـل 

»تـاج« بـرای  اندرسـون  تلویزیونـی: جیلیـن  فلـم  یـا  مینی رسیـال 

برندگان »جشنواره فلم سرباز« 
مشخص شدند



عاقـه محمـد صـاح بـه بـازی در رئـال یـا بارسـا 

خـر جدیـدی نیسـت و ایـن عاقـه نیـز دو طرفه 

است.

رئـال  باشـگاه  پیشـین  رئیـس  کالـدرون  رامـون 

مادریـد می گوید این باشـگاه اسـپانیایی نسـبت 

عاقه منـد  لیورپـول  مـری  سـتاره  جـذب  بـه 

گفت و گویـی  در  اخیـراً  صـاح  محمـد  اسـت. 

احتـال  اسـپانیا،  آاِس  نرشیـه  بـا  اختصاصـی 

رفتنـش بـه فوتبـال اسـپانیا و بازی بـرای یکی از 

دو تیـم رئـال مادرید یـا بارسـلونا را رد نکرده بود.

تایـم  »آن  تلویزیونـی  شـبکه  بـا  گفت وگـو  در 

اسـپورتس« مـر گفت:» محمد صـاح بازیکن و 

گلزنـی فوق العـاده ای اسـت. محمـد بـه لیورپول 

کمـک کـرد تـا بـه بهرتیـن فرم خـود برسـد و فکر 

منی کنـم مدیران لیورپـول اجازه دهنـد او از این 

تیـم جدا شـود. انتظـار مـی رود اگـر لیورپولی ها 

بـه جدایـی صـاح فکـر کننـد، تنهـا در صـورت 

دریافـت پیشـنهادی قابـل توجـه بـا جدایـی او 

موافقـت خواهنـد کـرد.«

رئیس سـابق رئال ادامـه داد:» رئال مادرید البته 

کـه صاح را می خواهـد، اما لیورپول درخواسـت 

پـول زیـادی خواهد کرد و اگـر این معامله عملی 

شـود، امـری بسـیار مهـم خواهـد بـود. محمـد 

بازیکنـی فوق العـاده بـا پتانسـیل شـگفت انگیز 

چنیـن  داشـن  آرزوی  باشـگاهی  هـر  و  اسـت 

اسـتعدادی را دارد، امـا مـن فکـر منی کنـم رئال 

مادریـد تـوان مالـی الزم بـرای به خدمـت گرفن 

او را داشـته باشـد.«

محمـد صاح تا سـال 2023 با لیورپـول قرارداد 

دارد، تاکنـون در 188 بـازی بـرای ایـن تیـم بـه 

بـه مثـر رسـانده  نیـز  و 118 گل  رفتـه  میـدان 

اسـت. صـاح 28 سـاله ایـن فصـل هم آمـار 24 

گل زده و چهـار پـاس گل را از خـود در 36 بازی 

برای رسخ پوشـان مرسی سـاید بر جای گذاشـته 

است.

رئال؛ محمد صالح را می خواهد ولی پول ندارد

ورزش
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کـه نیروهای امنیتی در جریان شـلیک بـه معرتضان عامدانه 

رس آنـان را هـدف قـرار داده اند.

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  رابطـه  همیـن  در  بایـدن  دولـت 

نظامـی  حکومـت  وابسـتگان  علیـه  جدیـدی  تحریم هـای 

اعرتاضـات  خونیـن  رسکـوب  بـا  رابطـه  در  و  میامنـار 

اسـت. کـرده  وضـع  مسـاملت آمیز 

آنتونـی بلینکن نیز در یک پسـت توییرتی خشـونت نیروهای 

امنیتـی میامنـار را محکـوم کـرده و تاکیـد ورزیـده اسـت کـه 

دولـت امریـکا در کنـار مـردم میامنـار ایسـتاده و از مبـارزات 

آنـان علیـه دولـت کودتـا دفـاع می کند.

بایـد یادآور شـد که رسکوب اعرتاضـات مردمی در میامنار 

ظرف روزهای گذشـته شـدت یافته است.

روز یکشـنبه ۲۸ فـروری نیروهـای انتظامـی اقـدام بـه 

تیرانـدازی بـه رشکـت کننـدگان در تجمعـات اعرتاضـی 

منودنـد.

بـر اسـاس اخباری که از سـوی کنشـگران مدنـی میامنار 

و سـایت "میامنـار نـا"  )Myanmar Now( منترش شـده، 

در جریـان ایـن رسکوب دسـت کم ۱۸ نفر جان خـود را از 

دسـت داده اند.

سـایت "میامنـار نـا" در گـزارش خـود مدعـی شـده اسـت 

یـک مـاه از کودتـا میامنـار می گـذرد. پـس از یـک مـاه بی خـری 

محاکمـه آنـگ سـان سـوچی، رهر برکنارشـده این کشـور آغاز شـده 

اسـت. این در حالی اسـت که رسکوب معرتضان شـدت یافته اسـت. 

دسـت کم ۱۸ نفـر در رسکـوب آخـر هفته در میامنار کشـته شـده اند.

ایـن نخسـتین بـاری نیسـت کـه دادگاهـی علیـه آنگ سـان سـوچی 

در میامنـار برگـزار می شـود. ایـن بـار توسـط حکومـت نظامـی و یک 

مـاه پـس از کودتا.

پـس از کودتـا، گفتـه شـده بـود کـه آنگ سـان سـوچی، برنـده جایزه 

صلـح نوبـل، در حـر خانگـی بـه رسمی بـرد. یـک مـاه از او خـری 

منتـرش نشـده بـود. اکنـون خرگزاری هـا از آغـاز محاکمـه او خـر 

داده انـد. اتهـام آنگ سـان سـوچی، نقض مقـررات کرونـا و همچنین 

واردات و مالکیـت غیرقانونـی "واکـی تاکـی" اعـام شـده اسـت.

حضـور آنگ سـان سـوچی در جلسـه محاکمـه اش بـه شـکل متـاس 

ویدیویـی صـورت گرفتـه اسـت. وکیل او نسـبت به وضعیت سـامتی 

رهـر برکنـار شـده میامنـار "ابـراز رضایـت" کرده اسـت.

آنـگ سـان سـوچی روز اول فـروری و همزمـان بـا اجـرای کودتـای 

نظامـی دسـتگیر شـد. وکیـل او به خرنـگار خرگزاری فرانسـه گفته 

اسـت کـه پیـش از برگـزاری جلسـه دادگاه امـکان متـاس و گفت وگو 

بـا مـوکل خود را نداشـته اسـت.

در جریان تفتیش خانه آنگ سـان سـوچی پس از کودتای یادشـده، 

تعـدادی دسـتگاه واکـی تاکی در خانه او پیدا و ضبط شـد.

سـارنوال حکومـت نظامـی میامنـار رهـر برکنارشـده ایـن کشـور را 

متهـم بـه نقـض قوانیـن ناظر بـر واردات و صـادرات کرده اسـت. باید 

یـادآور شـد کـه دادگاه آنـگ سـان سـوچی بـه طـور غیرعلنـی برگـزار 

می شـود.

تحریم های جدید امریکا علیه کودتاچیان

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه امریکا نسـبت به رسکوب خشـن 

معرتضـان در میامنـار اعـرتاض کرده اسـت. 

محاکمه آنگ سان سوچی در میانمار

تمرین دختران اسکی باز بامیانی برای رسیدن به قله های موفقیت

حوثی ها: با موشک بالستیک ذوالفقار 
به ریاض حمله کردیم

شب نبرد؛ بازمحمد مبارز با حریف 
اوکراینی اش رویارویی می کند

کاخ سفید عدم آمادگی ایران برای مذاکره با امریکا را مأیوس کننده خواند

واکنش امریکا

دولـت امریـکا روز یکشـنبه بـا صـدور بیانیـه ای 

حمـات موشـکی حوثی ها به مناطق مسـکونی 

در عربسـتان سـعودی را قویـا محکـوم کرد.

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  پرایـس،  نـد 

امریـکا، با صـدور بیانیه ای گفـت: »این حمات 

نـه فقـط غیرنظامیـان بی گنـاه بلکه آینـده صلح 

و ثبـات در یمـن را تهدیـد مـی کنـد.«

او گفـت ایـاالت متحـده از حوثی هـا می خواهد 

کـه به حمـات وحشـتناک خود پایـان بدهند و 

بـا مارتیـن گریفیتـس، منایندگان ویژه سـازمان 

در  بـرای صلـح  متحـده  ایـاالت  و  متحـد  ملـل 

یمـن، تعامل سـازنده داشـته باشـند.

او افـزود: »ایـاالت متحده همچنـان به همکاری 

بلنـد مـدت خـود با پادشـاهی سـعودی و کمک 

بـه عربسـتان در دفـاع از خـاک خـود در برابـر 

متعهـد  ایـران  بـا  هـای همسـو  گـروه   حمـات 

اسـت.« دولـت جـو بایـدن مـاه گذشـته حوثـی 

هـا را از فهرسـت گـروه هـای تروریسـتی وزارت 

امـور خارجـه امریـکا خـارج کـرد تـا رونـد صلـح 

در یمـن از رس گرفتـه شـود. دولـت آقـای بایدن 

همچنیـن بـه حایـت هـای ایـاالت متحـده از 

در  سـعودی  عربسـتان  رهـری  تحـت  ائتـاف 

جنـگ یمـن خامتـه داد.

بـا پذیـرش مسـئولیت  گـروه حوثی هـای یمـن 

عربسـتان  بـه  پهپـادی  و  موشـکی  حمـات 

یـک  حملـه  ایـن  در  کـه  کـرد  اعـام  سـعودی 

فروند موشـک بالسـتیک "ذوالفقار" نیز شـلیک 

اسـت. کـرده 

بـه  وابسـته   - سـبا  خرگـزاری  گـزارش  بـر  بنـا 

حوثی هـا - یحیـی رسیـع، سـخنگوی حوثی ها، 

گفـت کـه در ایـن حمات از ۱۵ پهپـاد از جمله 

۹ پهپـاد "صـاد ۳ " اسـتفاده شـده اسـت.

بـه  کـه  بودنـد  کـرده  اعـام  پیشـرت  حوثی هـا 

یافتـه   دسـت  نظامـی  پهپـاد  سـاخت  قابلیـت 

عربسـتان  آرامکـوی  تاسیسـات  بـه  حمـات  و 

انجـام  صـاد  پهپادهـای  بـا  نیـز  را  سـعودی 

داده انـد.

جملـه  از  ذوالفقـار  بالسـتیک  موشـک 

موشـک های سـاخت ایـران اسـت. هنوز روشـن 

اسـتفاده حوثی هـا،  مـورد  نیسـت کـه موشـک 

بیـن  اینکـه  یـا  اسـت  ایرانـی  موشـک  یـک 

ایـران،  ایـن گـروه و موشـک های  موشـک های 

دارد. وجـود  اسـم  تشـابه 

عربسـتان سـعودی و امریـکا در گذشـته بارهـا 

هـا،  بـه حوثـی  کـه  انـد  کـرده  متهـم  را  ایـران 

موشـک ارسـال می کنـد؛ ادعایـی کـه ایـران آن 

را رد کـرده اسـت.

نامزد جمال خاشقجی 
خواستار 'مجازات' بن سلمان شد

آن نیروهـای اطاعاتـی ایـن کشـور مامـور شـده 

بودنـد جـال خاشـقچی را "بگیرنـد یـا بکشـند" .

این نخسـتین بار اسـت که امریکا علنا و رسـا نام 

محمد بن سـلان را به عنوان صادرکننده دسـتور 

قتـل جـال خاشـقچی معرفـی می کنـد. ولیعهد 

عربسـتان بارها چنیـن اتهامی را رد کرده اسـت.

همزمـان وزارت خارجـه امریـکا اعـام کـرد که ۷۶ 

شـهروند سـعودی را در همیـن رابطـه تحریـم و از 

دریافـت ویـزای سـفر بـه ایـاالت متحـده محـروم 

خواهد کرد هر چند کاخ سـفید بنا ندارد تحریمی 

عربسـتان  ولیعهـد  سـلان،  بـن  محمـد  بـرای 

سـعودی، در نظـر بگیـرد. یـک مقـام امریکایـی 

هـم بـه رسـانه ها گفتـه کاخ سـفید بنـا دارد فروش 

تسـلیحات به عربسـتان را مورد بازبینی و احتاال 

در حد "تسـلیحات دفاعی" تقلیل دهد. عربستان 

در واکنـش بـه علنـی شـدن ایـن گـزارش ضمـن 

رد کـردن ادعـای آن گفتـه ایـن گـزارش "منفـی، 

نادرسـت و غیرقابل قبول" اسـت. در بیانیـه وزارت 

خارجـه عربسـتان کـه عـر جمعـه، ۲۶ فـروری، 

منتـرش شـد آمده بود کـه: "واقعا جای تاسـف دارد 

کـه ایـن گـزارِش مملـو از اطاعـات غیرمنصفانه و 

نتیجه گیـری نادرسـت هنگامـی منتـرش می شـود 

که پادشـاهی آشـکارا این جرم وحشیانه را محکوم 

ایـن  بـرای  رضوری  گام هـای  حاکمیـت  و  کـرده 

کـه چنیـن واقعـه ای دیگـر هرگـز روی ندهـد را بـا 

توجـه بـه حق حاکمیت خود و اسـتقال دسـتگاه 

قضایی کشـور برداشـته اسـت."

نامزد جال خاشـقجی، روزنامه نگار سـعودی، که 

در اسـتانبول بـه قتل رسـید خواسـتار "مجـازات" 

محمـد بـن سـلان، ولیعهـد عربسـتان در ارتباط 

در  اسـت. خدیجـه چنگیـز  قتـل شـده  ایـن  بـا 

بیانیـه ای نوشـته اسـت: "این نه تنهـا عدالتی که 

مـا به دنبـال آن هسـتیم را به همراه مـی آورد بلکه 

از تکـرار اتفاقـات مشـابه هم جلوگیـری می کند." 

ایـن بیانیـه پـس از آن منتـرش شـده کـه گـزارش 

نهادهـای اطاعاتـی امریکا به این نتیجه رسـیده 

کـه قتـل روزنامه نـگار سـعودی بـا تائیـد محمـد 

بـن سـلان صـورت گرفتـه اسـت؛ عربسـتان این 

از  خاشـقجی،  اسـت.آقای  کـرده  رد  را  گـزارش 

چهره هـای نزدیـک بـه دربـار سـعودی در سـابق 

کـه بعـدا بـه یکـی از منتقـدان ایـن حکومـت در 

رسـانه های بین املللی تبدیل شـد، سـال ۲۰۱۸ 

در کنسـول گری عربسـتان در ترکیه کشـته شـد.

گزارش امریکا

محتـوای علنـی شـده گـزارش محرمانـه نهادهای 

اطاعاتـی امریـکا کـه سـه روز پیـش در نهایـت 

بـن  محمـد  کـه  می کنـد  تریـح  شـد  منتـرش 

سـلان، ولیعهـد قدرمتنـد عربسـتان سـعودی، 

روزنامه نـگار،  خاشـقچی،  جـال  قتـل  فرمـان 

را شـخصا تاییـد کـرده بـود. ایـن گـزارش کـه در 

سـال ۲۰۱۸ تهیـه شـده بـود امـا دونالـد ترامـپ، 

انتشـار  از  مانـع  امریـکا  سـابق  رئیس جمهـوری 

بـن  محمـد  دارد  تاکیـد  بـود  شـده  آن  عمومـی 

سـلان نقشـه ای را تایید کرده بوده که به موجب 

در مسـابقات املپیک اشـرتاک کنیم."  مسـئوالن اسکی در 

بامیـان می گوینـد شـار زیـاد از دخـرتان عاقه منـد مترین 

ورزش اسـکی هسـتند، امـا بـه دلیـل نبـود وسـایل حمـل و 

نقـل و دیگـر امکانـات مـورد نیـاز منی تواننـد همـۀ آن هـا را 

مترین دهند. سـجاد حسـینی مسـئول اسـکی کلپ بامیان 

بـه رادیـو آزادی می گوید: "من امیدوار هسـتم کـه نهادهای 

خصوصـی و دولتـی مـا را کمـک و همـکاری کننـد تـا مـا 

ظرفیـت ایـن را پیـدا کنیم کـه تعـداد زیـاد را بتوانیم مترین 

بدهیـم. خوشـبختانه امـروز صدهـا جـوان عاقه مند اسـکی 

هسـتند، همگـی روزانـه بـه متریـن اسـکی می رونـد."

آقـای حسـینی گفـت تا کنـون به تعـداد ۴ دخـرت و ۱۱ پرس 

از والیـت بامیـان در تیـم ملی اسـکی کشـور راه پیـدا کرده.

فربیـا کـه عضویـت تیـم ملـی اسـکی را دارد، امیـدوار اسـت 

کـه بـا حایت دولـت بتواند در مسـابقات املپیک اشـرتاک 

کنـد و مـدال افتخـار را در میدان هـای ورزشـی بین املللـی 

به دسـت آورد.

بامیـان اسـکی بـازی می کننـد. ایـن نشـان می دهـد 

کـه شـا آزاد هسـتید و هـر چـه کـه بخواهیـد انجـام 

بدهیـد انجـام می دهیـد، یعنـی اگـر بخواهیـد ورزش 

در  فریبـا  می توانیـد."   بخوانیـد،  درس  یـا  و  کنیـد 

 ۴۸ بیـن  کـه  جنوبـی  کوریـای  در  اسـکی  رقابـت 

کشـور جهـان برگـزار شـده بـود توانسـت مـدال برنـز 

را بـه افغانسـتان بیـاورد. فریبـا می گویـد رسـیدن تـا 

را  راه هـای دشـواری  نبـوده.  بـرای وی آسـان  اینجـا 

بـا دیدگاه هـای مخالـف حضـور دخـرتان  و  پیمـوده 

در میدان هـای ورزشـی مبـارزه کـرده. امـا هنـوز هـم 

دخـرتان اسـکی بـاز بامیانـی می گوینـد نبـود لـوازم 

ورزش اسـکی مشـکل اساسـی  شـان اسـت.

فریبـا خواسـتار توجـه بیشـرت بـه اسـکی در بامیـان 

اسـت. "خواسـت من از فدراسـیون اسـکی و حکومت 

لیفـت  افغانسـتان  بـازان  اسـکی  بـرای  اسـت  ایـن 

بسـازد تـا مـا بتوانیـم بـه شـکل بهـرت اسـکی کنیـم و 

در  روزه  همـه  بامیانـی  دخـرتان  زیـاد  شـاری  روزهـا  ایـن  در 

می کننـد. متریـن  اسـکی  و  می رونـد  بابـا  کـوه  دامنه هـای 

ایـن دخـرتان اسـکی باز بـا ایـن مترینـات اهـداف بلنـد پروازانه ای 

در سـطح ملـی و بین املللـی دارند. این ورزشـکاران در راه رسـیدن 

بـه اهداف شـان و مبـارزه بـا هرنـوع موانع مصمم هسـتند.

فریبـای ۱۸ سـاله ۵ سـال می شـود کـه اسـکی متریـن می کنـد. او 

تـا کنـون بـرای اشـرتاک در رقابت هـای جهانـی اسـکی در چندین 

کشـور سـفر منـوده. وی اکنـون انتظـار روزی را می کشـد کـه صلـح 

در افغانسـتان برقـرار شـود تا او و دیگـر دخرتان افغانسـتان بتوانند 

بـدون هیچ گونـه نگرانـی و تبعیـض جنسـیتی ورزش کنند. 

پیـام فریبـا بـه دیگر دخـرتان این اسـت: "از دخـرتان می خواهم که 

بیاینـد اسـکی کننـد، چون اسـکی خیلی یـک برنامه جالب اسـت. 

دیگـر اینکـه مـا هـر روز خر هـای را می شـنویم کـه صلـح می آیـد. 

مـن امیـدوار هسـتم که یک روز در افغانسـتان صلح داشـته باشـیم 

تـا هان قسـم کـه می خواهیم در هـر بخش بتوانیـم فعایت کنیم."

تـا چنـد روز آینده مسـابقات اسـکی در بامیان با حضور ورزشـکاران 

از کشـورهای مختلـف برگـزار خواهـد شـد.اکنون فریبـا همـه روزه 

در دامنه هـای کـوه بابـا اسـکی متریـن می کنـد تـا در میدان هـای 

بین املللـی بـرای کشـورش افتخـار کسـب کنـد. دسـت یافـن بـه 

ایـن هـدف نیازمنـد عبـور از موانـع سـنتی در جامعـه ای اسـت کـه 

بیـش از چهـار دهـه درگیـر جنگ و خشـونت بـوده و در میدان های 

ورزشـی بـه دخـرتان چنـدان روی خوش نشـان داده منی شـود. اما 

دخـرتان اسـکی بـاز بامیانـی آمـاده مبـارزه در هر رشایط اسـتند. تا 

راه فعالیت برای شـان بیشـرت در این زمینه هموار شـود.  مسـئوالن 

می گوینـد در بامیـان بیش از ۱۰۰ دخرت به شـکل آماتور و حرفه ای 

اسـکی بـازی می کننـد. فعالیـت دخرتان مثـل فریبـا در بخش های 

ورزشـی بـه ویـژه اسـکی و تـاش آن ها برای دسـت یافن بـه حقوق 

شـان، منایانگـر چهرۀ دیگر افغانسـتان به جهانیان اسـت. چهره ای 

کـه در آن بـه جـای جنـگ و خشـونت صفـا و صمیمیـت و برابـری را 

نشـان می دهـد. پاتریک دوسـانت اگزوپری، روزنامه نگار فرانسـوی 

کـه بـه بامیـان سـفر کـرده بـود، فعالیـت دخـرتان را در بخش هـای 

افغانسـتان می خوانـد:  بـرای فـردای بهـرت  امیـد  ورزشـی روزنـه ی 

"مـن زیـاد تحـت تأثیـر قـرار گرفتـم وقتـی دیـدم کـه دخـرتان در 

استیون جرارد به این شرط جانشین کلوپ می شود

رو یکـرسی عوامـل  پیـش  تابسـتان  اسـت  ممکـن 

دسـت بـه دسـت هم بدهنـد تا اسـتیون جـرارد روی 

نیمکـت مربیگـری لیورپـول بنشـیند.

لیورپـول شـب گذشـته توانسـت بـا دو گل در زمیـن 

شـفیلدیونایتد پیـروز شـده و بـا 43 امتیـاز در رده 

ششـم جـدول لیـگ برتـر قـرار بگیـرد. تیمـی کـه تـا 

چنـد هفته پیش صدرنشـین بـود و مدعی قهرمانی، 

پـس از شکسـت هـای متوالـی اکنـون دیگـر هیـچ 

شانسـی بـرای قهرمانـی نـدارد و تنهـا بـرای کسـب 

سـهمیه مـی جنگد.

افـت لیورپـول اگـر در پایـان فصـل با از دسـت رفن 

سـهمیه متـام شـود، یورگن کلـوپ خطر برکنـاری را 

نزدیـک تـر از همیشـه بـه خـود خواهـد دیـد. طبـق 

ادعـای میـرر، رسان لیورپول در حال حارض متایلی 

بـرای تصمیـم گیـری در مـورد کلـوپ ندارنـد و همه 

چیـز را بـه پایـان فصـل موکـول خواهنـد کـرد امـا 

شـاید ایـن خود کلوپ باشـد که از هدایـت لیورپول 

اسـتعفا کنـد. طبـق ایـن گـزارش، آینـده کلـوپ در 

لیورپـول بـه رشایـط یوآخیـم لـوو رسمربـی تیم ملی 

آملـان گـره خـورده اسـت. لوو تـا پایان جـام جهانی 

2022 بـا ژرمـن هـا قـرارداد دارد ولـی در صورتـی 

کـه در یـورو 2021 نتایـج بدی کسـب کند، ممکن 

اسـت برکنـار شـود و گزینـه جانشـینی او کسـی 

نیسـت جـز یورگـن کلـوپ.  همیـن قضیـه باعـث 

شـد تـا رسان لیورپول از حـاال به فکـر دوران پس از 

یورگن کلوپ باشـند و روی اسـتیون جرارد اسـطوره 

باشـگاه بـرای جانشـینی کلـوپ نظـر مثبـت دارند. 

جـرارد ایـن روزها به عنـوان رسمربی گاسـکورنجرز 

عنـوان  تـا کسـب  چیـزی  و  کنـد  مـی  کار  عالـی 

قهرمانـی لیـگ ایـن کشـور فاصله نـدارد.

او رنجـرز را بـه یـک هشـتم نهایـی لیـگ اروپـا نیـز 

رسـانده اسـت و طبعـا بـه دلیل سـابقه درخشـانش 

در لیورپـول، حداقـل در کوتـاه مـدت هیچکـس بـا 

حضـور او بـه جای کلوپ مشـکلی نخواهد داشـت.

در رابطـه بـا تشـکیل جلسـه ای بـرای گفت وگو بـر رس برجام، 

واکنـش کاخ سـفید را در پـی داشـته اسـت.

خرگـزاری رویـرتز بـا انتشـار گزارشـی در ارتبـاط بـا پاسـخ 

منفی ایران نوشـته اسـت که کاخ سـفید این اقدام جمهوری 

اسـامی را "مایـوس کننده" خوانده و بـر آمادگی امریکا برای 

تاش در راسـتای دسـتیابی به توافق با ایران بر رس مناقشـه 

هسـته ای تاکید ورزیده  اسـت.

بازگشـت  زمینـه  کـردن  فراهـم  یاد شـده  اجـاس  از  هـدف 

امریکا به توافق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ و احیای برجام اعام 

بود. شـده 

یکـی از سـخنگویان کاخ سـفید اعـام کرده اسـت کـه امریکا 

فعالیت هـای  قبـال  در  مشـرتک  راهـکاری  تعییـن  بـرای 

بـا دیگـر کشـورهای صاحـب حـق وتـو در  ایـران  هسـته ای 

شـورای امنیـت و همچنیـن آملـان مذاکـره خواهـد کـرد.

سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه جمهوری 

اسـامی اعـام کـرده بـود که بـرای بازگشـت به برجـام نیازی 

بـه مذاکـره با امریـکا وجود نـدارد.

جمهوری اسـامی گفته اسـت کـه هرگاه امریکا اقـدام به لغو 

تحریم هـای پیش بینـی شـده از سـوی دولـت ترامـپ بکنـد، 

ایـران نیـز بـه تعهـدات برجامی خـود عمـل خواهد کـرد. این 

در حالـی اسـت کـه دولـت جدیـد امریـکا لغـو تحریم هـا را 

منـوط بـه پایبنـدی ایـران بـه تعهـدات برجامـی کرده اسـت.

خوانـده و از آمادگـی خود برای انجام مذاکره سـخن گفته 

اسـت. پاسـخ منفـی جمهـوری اسـامی به دعـوت جوزپ 

بـورل، هاهنگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا 

جمهـوری اسـامی بـه دعـوت اروپا بـرای برگـزاری نشسـتی پیرامون 

توافـق هسـته ای بـا حضـور امریـکا مخالفت کرده اسـت. کاخ سـفید 

"مایوس کننـده"  را  نشسـت  ایـن  برگـزاری  بـه  ایـران  منفـی  پاسـخ 

مهـم  را  رقابـت  ایـن  مبـارز  بازمحمـد  حـال  همیـن  در 

می دانـد و از برگـزاری یـک اردوگاه مترینـی یـک ماهـه در 

یکـی از بزرگرتیـن کمپ هـای مترینـی در روسـیه خـر می 

دهـد.

پـر  و  فایـرتش  بهرتیـن  »شـاید  مبارزمی گویـد:  بازمحمـد 

آنـرا  ریکـورد تریـن فایـرتش همیـن فایـرت بـود کـه خـودم 

تاییـد کردیـم. می خواهـم مبـارزه خـوب را از خـود نشـان 

دهـم.  مـردم افغانسـتان منتظـر مسـابقه جنگـی از آدرس 

بـاز محمـد مبـارز هسـتند.«

از مربیـان ورزش هـای  ایـن در حالـی اسـت کـه شـاری 

پیرشفـت  بـرای  را  رقابـت  ایـن  برگـزاری  کشـور  در  رزمـی 

می داننـد. سـودمند  کشـور،  در  آزاد  مبـارزاد  ورزش 

سـازمان مبـارزات آزاد تفاهـم نامه یـی را بـا بازمحمد 

مبـارز، ورزشـکار مبارزات آزاد کشـور به روز دوشـنبه 

در کابـل بـه امضا رسـانید.

بـر بنیـاد ایـن تفاهم نامه، قرار اسـت بازمحمـد مبارز 

در بیسـتم مـاه حمـل و در دور دوازدهـم  شـب نرد، 

در برابـر حریف پرقـدرت اش از اوکراییـن، وارد قفس 

مبارزات آزاد شـود.

امـان اللـه نورسـتانی، رییـس اجرایـی سـازمان "اس 

ال اف سـی" می گویـد: »بـه هیـچ نـوع ایـن فایـت 

بـرای بـاز محمـد مبـارز آسـان نیسـت. بایـد خیلـی 

از بهرتیـن فایرتهـای روسـیه  زحمـت بکشـد، یکـی 

و اوکرایـن در مقابـل مبـارز بـه افغانسـتان می آیـد.«
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نشـان داده انـد و رهبـری دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـه حمایت 
زنـان در حکومـت و در راس ادارات محلـی متعهد اسـت.

آقـای کتـوازی تصریـح کـرد کـه روند گزینـش زنان بـه عنوان معـاون والی 
در والیـات ادامـه دارد و در پهلـوی ایـن، اداراه مسـتقل ارگان های محلی در 
هماهنگـی بـا دیگـر ادارات بـه صـورت جـدی کار می کند، تا فیصـدی زنان 

در ادارات حکومتـی را افزایـش دهد.
کریمـه حامـد فاریابـی، وزیـر اقتصـاد نیز گفـت که زنـان افغانسـتان در دو 
دهـه گذشـته نقـش بسـیار تاثیرگـذار در سـکتور اقتصـادی کشـور، چه در 
ادارات حکومـت و چـه در سـکتور خصوصـی داشـته انـد و بخشـی از عواید 

کشـور حاصـل کار زنـان بوده اسـت.
او بـا اشـاره بـر این کـه بدون حضـور و مشـارکت زنان حکومـت داری خوب 
بسـیار دشـوار اسـت، گفـت که امـروز یکی از نیـروی تولید کننـده کاالهای 
افغانسـتان در بازارهـای داخلـی و حتـا در بازارهای منطقه ای زنان هسـتند 
و بایـد زنانـی کـه در بخش تجارت شـاغل اند نـه تنها از سـوی حکومت، بل 

از سـوی همـه اقشـار جامعه مـورد حمایت قـرار گیرند.
منیـره یوسـف زاده، معـاون وزیر دفاع در امـور پرسـونل و تعلیمات گفت که 
زنـان در سـکتور دفاعی کشـور از نظـر کمیت هنوز هم در مقایسـه با میزان 
پرسـونل وزارت دفـاع اندک هسـتند، اما حضـور زنان در این سـکتور از نظر 

کیفیت بسـیار بـا اهمیت و تاثیر گذار اسـت.
خانـم یوسـف زاده گفـت کـه زنانـی کـه در سـکتور دفاعـی و امنیتـی کار 
می کننـد، بـا دشـواری های بیشـتر نسـبت بـه زنانـی کـه در دیگـر بخش ها 

وظیفـه اجـرا می کننـد، مواجه انـد. 
او عنعنـات و رسـوم کهنـه جامعه و برداشـت نادرسـت از کارکـردن یک زن 
در سـکتور دفاعـی امنیتـی را جـدی تریـن چالش بـرای زنان عنـوان کرده 
تصریـح کـرد؛ »زنـان قهرمـان مـا بـا پذیرفتن همه مشـکات و گذشـتن از 
همـه ایـن نامایمـات بـا اراده آهنیـن در کنـار قهرمانـان نیروهـای دفاعی 

امنیتـی وظیفه اجرا می کنند و حضورشـان بسـیار موثر و با اهمیت اسـت.«
سـخنرانان ایـن برنامـه تاکیـد کردنـد که رهبـری دولت جمهوری اسـامی 
افغانسـتان و جامعـه جهانـی بـه حمایـت از زنـان متعهـد اسـت و فکـر و 
باورهـای جامعـه نیز نسـبت به سـال های گذشـته تغییر مثبت کرده اسـت، 
بنـا بـر ایـن زنـان افغانسـتان سـهم و مشـارکت گسـترده تر در آینـده، در 
حکومـت داری و رهبـری خواهنـد داشـت و همچنـان به اسـاس تعهدی که 
از سـوی رهبـری دولـت وجـود دارد، زمینـه توان منـد سـازی بیشـتر برای 

آنـان فراهـم خواهد شـد.

 حسـینه سـاپی، سرپرسـت وزارت امـور زنـان می گویـد کـه 
رهبـری دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـه حمایـت از 
زنـان کشـور متعهـد اسـت و زنـان نیز جایـگاه، نقش و مشـارکت مشـخص 
خـود را در حکومـت دارنـد، حـاال بـر می گـردد بـه زنان کـه بایـد توانایی ها 

و ظرفیـت خـود را بلنـد ببرند.
خانـم سـاپی، روز دوشـنبه 11 حـوت در برنامـه »نقش زنـان در رهبریت و 
حکومـت داری خـوب« گفـت کـه ایجاد پسـت معاونـت والی در هـر والیت 
بـرای زنـان تعهـد دولـت به خصـوص رئیس جمهور کشـور در برابـر زنان را 
ثابـت کـرده اسـت، اما نیاز اسـت تا زنانی که مسـوولیت برای شـان سـپرده 
می شـود، توانایـی و شایسـتگی خود را بـه نمایش بگذارند و ثابـت کنند که 

ظرفیـت رهبری و مدیریـت را دارند.
اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی در هماهنگـی بـا وزارت امـور زنـان طـی 
برنامـه ی »نقش زنـان در رهبریت و حکومت داری خوب« را در سـکتورهای 
مختلـف حکومتـی، با حضوری شـماری از مقام های حکومتی، شـهرداران، و 
ولسـواالن کـه از والیـات مختلف کشـور به کابل آمـده بودند، بررسـی کرد.

شـمیم  خـان کتـوازی، رئیس عمومی اداره مسـتقل ارگان هـای محلی گفت 
کـه زنـان افغـان، زنان بیسـت سـال پیش نیسـتند و نقـش بسـیار موثر در 
حکومـت داری خـوب و رهبریـت در بخش هـای مختلـف حکومتـی از خـود 

 زینـب مـزاری فرزنـد عبدالعلـی مـزاری می گویـد صلـح  

یـک نیـاز اساسـی برای متـام جوامـع و برای افغانسـتان 

بشـار مـی رود. اما مشـکل این اسـت صلح کـه ما در مـوردش صحبت 

می کنیـم و مذاکـرات بـه صـورت پـروژه ای و تحمیلـی اسـت کـه بـاالی 

مـردم افغانسـتان تحمیل می شـود، توسـط خواسـت بعضی سـازمان ها 

و کشـورهای بیگانـه کـه قبال جنگ منافع شـان  را تامیـن می کرد و حاال 

صلـح منافـع آنـان را تامیـن می کند.

خانـم مـزاری شـب دوشـنبه )11 حـوت( در در مـورد گفتگوهـای صلح 

و جنـگ افغانسـتان بـا تلویزیـون بی بی سـی گفتگـو کـرد. او گفـت کـه 

طالبـان بایـد جوابگـوی متـام جنایت هایـی کـه در افغانسـتان کرده اند 

باشـند و تـاوان تـک تـک جنایت های شـان را بپردازنـد.

و  بی طـرف  و  عادالنـه  محکمـه  یـک  خواسـتار  مـزاری،  شـهید  فرزنـد 

خواسـتار یـک گـروه تحقیـق کـه متشـکل از سـازمان های بین املللی و 

حقـوق برش باشـد تـا بتواند در آن محکمـه طالبانی کـه مدعی رشیعت 

هسـتند را بـه سـزای اعال شـان برسـاند.

خانـم مـزاری در قسـمتی دیگـر از سـخنانش در پاسـخ به این پرسـش: 

آیـا طالبانـی کـه پـدر شـا را اسـیر و از بیـن بـرده اسـت می  بخشـید؟ 

گفـت کـه اگـر مـن از دیدگاه احساسـی این مسـاله را بگویم هر کسـی 

در جایـگاه مـن باشـد و ایـن فاجعـه بـاالی آن آمـده باشـد منی توانـد 

قاتـالن پـدرش را ببخشـد و یـا فرامـوش کنـد امـا در طرف دیگـر قضیه 

منافـع مـردم، مصلحت مـردم و ثبات افغانسـتان قـرار دارد و من حارض 

هسـتم کـه بـرای برقـراری یـک حکومـت باثبـات و عدالـت محـور کـه 

عدالـت را بتوانـد برقـرار کنـد ازیـن گذشـته سـیاه عبـور کنـم تـا باشـد 

طفلـی دیگـر در افغانسـتان یتیـم نشـود و همچنـان پـدر و مـادران داغ 

فرزنـد را نبیننـد.

او افـزود کـه مـن زمانی حکومت را بـا حضور طالبـان می پذیرم که متام 

رشایـط و خواسـت های اکرثیـت مـردم افغانسـتان را کـه خواست شـان 

نظـام جمهـوری اسـت را بپذیرد و نظـام جمهوری بتواند قانون اساسـی 

را در جامعـه تطبیـق کنـد. در چنیـن نظـام دموکراتیـک همـه گروه هـا 

از هـر طـرف بـا ایـده ای مختلـف می تواننـد با هم تعامل داشـته باشـند 

و بـا هـم کار کنند. 

فرزنـد شـهید مـزاری در مـورد مذاکـرات صلـح، نیـز گفـت: »دو گـروه 

مـردم  اکرثیـت  از  کـدام  هیـچ  افغانسـتان  و  طالبـان  کننـده  مذاکـره 

افغانسـتان منایندگـی منی کنـد و اگـر ایـن طـور منی بـود حـاال جنـگ 

و صلـح معنـا نداشـت و یـک طـرف مقابـل شکسـت می خـورد و حـذف 

می شـد.

او افـزود کـه اکرثیـت مـردم افغانسـتان و جامعـه افغانسـتان کسـانی 

هسـتند کـه تجربـه و خاطـره ی تلـخ و سـیاه دوران طالبـان را در ذهـن 

دارنـد و دولت  هـای خارجـی طالبـان را بـه عنـوان یک گروه تروریسـتی 

یـاد و عنـوان می کردنـد در طـرف دیگـر قضیـه مـا نظـام جمهـوری و 

دموکراتیـک خـوب و چهارچـوب قانـون اساسـی خوبی داریم مـا از این 

نظـام حایـت می کنیـم.

خانـم مـزاری ادامـه داد، امـا متاسـفانه حکومـت توانایـی و اراده این را 

نـدارد کـه قوانیـن را در جامعـه تطبیق کند و افراد فاسـد و قانون  شـکن 

در داخـل حکومـت باعـث شـدن کـه کمـر ایـن نظـام کـه هـان نظـام 

جمهوریـت اسـت را در معـرض شکسـن قـرار دهد.

او گفـت کـه اکرثیـت جامعه ی افغانسـتان در یک مقایسـه، در یک کف 

تـرازو تجربیـات تلـخ کـه در دوران طالبـان قـرار می دهنـد و در کـف 

دیگـر تـرازو، حکومت فاسـد، متعصـب و کم کار را قـرار می دهند. مردم 

خودشـان را نـه از ایـن طرف می داننـد نه از آن طـرف و منی توانند هیچ 

طـرف را قبـول کنند.

زینـب مـزاری افـزود کـه این مذاکـرات به نتیجـه نخواهد رسـید و حتی 

اگـر بـه صلـح بانجامـد یـک صلـح شـکننده خواهـد بـود.  گفتگوهـای 

صلـح، بیـش از دو سـال پیـش در دوحـه پایتخـت قطـر آغـاز شـد و 

رسانجـام ایـاالت متحـده امریکا و گـروه طالبان توافقنامـه صلح را امضا 

کردنـد. بعـد از امضـای ایـن توافقنامه گفتگـو بین حکومت افغانسـتان 

و گـروه طالبـان آغـاز شـد. بـا گذشـت یـک سـال از ایـن گفتگوهـا، 

تاکنـون نتیجـه ای ملموسـی بـه دسـت نیامـده اسـت و برعکـس میزان 

خشـونت ها و قتل هـای هدفمنـد نیـز افزایـش یافتـه اسـت.

ایـاالت متحـده  ویـژه  ایـن گفتگوهـا زملـی خلیلـزاد مناینـده  پـی  در 

امریـکا بـه منطقه سـفر کرده و در این سـفر با محمـدارشف غنی رئیس 

جمهـور کشـور دیـدار و در مـورد صلـح گفتگـو کـرده اسـت.

 دولـت روسـیه بـرای اعـار خطـوط آهـن افغانسـتان و 

وصـل افغانسـتان از ایـن طریـق بـا کشـورهای منطقـه 

کرده اسـت. همـکاری  اعـالم 

وزارت امـور خارجـه بـا نـرش اعالمیـه ای گفته کـه محمد 

حنیـف امتـر در ایـن رابطـه، بـا الکسـاندر نیکوالیویـچ 

گفتگـو  هیـات  عضـو  نـادری  نـادر  احمـد   

کننـده صلـح دولـت افغانسـتان می گوید که 

در یـک سـال گذشـته از زمانـی که گروه طالبـان وامنود 

کـرده اسـت کـه صلـح می کنـد، 1523 غیـر نظامـی در 

افغانسـتان کشـته شـده انـد.

آقـای نـادری روز دوشـنبه 11حـوت در توییتـی ترصیـح 

کـرده اسـت کـه ایـن رقـم کشـته شـدگاه غیـر نظامـی، 

فعـاالن مدنـی را نیـز شـامل می شـوند.

او عـالوه کـرده اسـت کـه ایـن میـزان از خشـونت علیـه 

مـردم افغانسـتان، در واقـع بی عدالتـی و بی حرمتـی در 

حـق ایـن مردم اسـت.

او نوشـته کـه آنهـا ]مـردم افغانسـتان[ خواهـان صلـح 

مـوروزوف معین وزارت تجارت و صنایع فدراتیف روسـیه 

و تجارتـی  اقتصـادی  مـورد همکاری هـای  و در  دیـدار 

میـان دو کشـور بحـث و گفتگـو کـرد.

آقـای امتـر گفته کـه گسـرش همکاری هـای اقتصادی 

در ارتقای روابط دو کشـور و تقویت همگرایی در سـطح 

منطقـه نقش اساسـی دارد 

افغانسـتان  رو  ایـن  از  و 

تطبیـق  و  طـرح  خواهـان 

مشـرک  پروژه هـای 

بـا  تجارتـی  و  اقتصـادی 

می باشـد. روسـیه 

دو  اعالمیـه،  بنیـاد  بـر 

تـا  منودنـد  توافـق  جانـب 

سـومین جلسـٔه کمیسـیون 

بین الحکومتـی اقتصـادی- 

روسـیه  میـان  تجارتـی 

آینـدٔه  در  افغانسـتان  و 

دو  و  شـود  برگـزار  نزدیـک 

و آتش بـس فـوری انـد. بـه بـاور آقـای نـادری جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان ایـن هـدف را به باور کامـل تعقیب 

می کنـد، امـا آیـا گـروه طالبـان می توانـد نیـت مشـابه 

شـان را هنـوز نشـان دهـد.

آقای نادری اما نگفته اسـت که این رقم از قربانیان تنها 

توسـط طالبـان کشـته شـده اسـت، یـا در درگیری های 

جـان  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  و  طالبـان  میـان 

نـرش  بـا  افغانسـتان  در  یونامـا  پیـش  هفتـه  داده انـد. 

گزارشـی گفته بود که در سـال گذشـته میالدی نزدیک 

بـه 9 هـزار تـن غیر نظامـی )3035 تن کشـته و 5785 

تـن زخمـی( کشـته و زخمـی شـده انـد. یونامـا گفتـه 

اسـت کـه طالبـان و گروه هـای تنـدرو اسـالمی مسـئول 

طـرف روی پـالن همکاری های اقتصادی باهم مشـرکاً 

مناینـد. کار 

دو جانـب همچنیـن روی همکاریهـا در بخـش خطـوط 

آهـن بـه تفصیـل صحبـت کرده انـد.

اعـالم  روسـیه  جانـب  کـه  کـرده  تاکیـد  خارجـه  وزارت 

و  کشـور  ایـن  آهـن  خطـوط  دولتـی  تصـدی  داشـته، 

همچنیـن رشکت های خصوصی روسـی آمـادٔه همکاری 

و رسمایه گـذاری در بخـش گسـرش خطـوط آهـن در 

می باشـند. افغانسـتان 

آقـای امتـر در پیونـد بـه چنـد پـروژٔه خط آهن به شـمول 

مـزار- کابـل- پیشـاور، تورغندی- هـرات و امام نظر-آقینه 

معلومـات داده اظهـار داشـت که با تطبیق ایـن پروژه ها 

روسـیه می توانـد از طریـق کشـورهای آسـیای میانـه و 

افغانسـتان بـه آسـیای جنوبی وصل شـود.

در ایـن دیـدار توافق شـده تـا تا تیم تخنیکـی ادارهٔ  خط 

آهن افغانسـتان بـرای خریـداری نیازمندی ها و صحبت 

ایـن  کارمنـدان  آمـوزش  به شـمول  مـورد همکاریهـا  در 

اداره، بـه زودی عـازم فدراسـیون روسـیه شـود. 

62 درصـد ایـن تلفـات هسـتند. 

منی توانـد  یونامـا  کـه  بـوه  آمـده  یونامـا  گـزارش  در 

مسـئولیت تلفاتـی را بـه دوش طالبـان بگـذارد کـه در 

آن حمـالت مسـئولیت نگرفتـه اسـت. ایـن درحالیسـت 

کـه طـی یک مـاه اخیـر گفتگوهـای صلـح دوحـه به بن 

بسـت رسـیده و آگاهـان از نتیجه دسـت کم زودرس این 

گفتگوهـا ناامیدنـد.  در عیـن زمـان انـس حقانـی یـک 

عضـو شـبکه حقانـی طالبـان گفتـه اسـت کـه طالبـان 

تحـت تاثیـر الف هـای ناتـو و امریـکا نخواهـد رفـت و در 

صورتیکـه در مـاه مـی نیروهـای خارجـی افغانسـتان را 

تـرک نکننـد، بـا برخورد نظامی از سـوی طالبـان مواجه 

شـوند کـه تـا کنـون هرگـز نشـده بودنـد.
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