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در شهر کـابـل 

دانش:

55

 پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان وارد عراق شد

 صادرات واکسین آسترازنکا از 
اتحادیه اروپا به استرالیا متوقف شد

4

4

 ادبیات خوراک جان های 
ناخرسند و عاصی است

کشف آثار باستانی  جدید 
در باالحصار کابل 

هنری

ماریو بارگاس یوسانویسـنده  ی آمریکایی تباری سـت 

کـه در عرصـه  ی ادبیـات فعالیـت دارد. از او بیشـر 

بـه  چـاپ  منایش نامـه  و  رمـان  عنـوان  سـی  از 

رسیده اسـت. ایـن نویسـنده در سـال 2010 جایـزه 

نوبـل ادبیـات را نیـز بـرده اسـت. در حالی کـه از او 

کتاب هـای بسـیاری به فارسـی ترجمه و مـورد توجه 

قرارگرفتـه، امـا مـن ...

 حکمتیار و عرایض قطور 
علیه خویشتن

 متن کامل بیانیه 
سرور دانش معاون دوم

 رئیس جمهور 
در مراسم بیست و ششمین 

سالیاد شهادت
 استاد مزاری  

 دیلروز هلواداران آقای حکمتیار و حزب اسلامی تحت 
رهبلری وی تظاهراتلی را کله از ملدت هلا قبلل وعلده 
کلرده بوند در شلهر کابلل برگزار کردنلد. مظاهره دیروز 
حلزب اسلامی بسلیار کمرنگ و بلی رمق بلود. به گونه 

ای کله از دیلروز تلا کنون در شلبکه های ...

روز  کاتولیک هلای جهلان ظهلر  رهبلر  فرانسلیس،  پلاپ   
بلا اسلتقبال مصطفلی  جمعله 5 ملارچ بله وقلت محللی 

کاظملی، نخسلت وزیلر علراق وارد بغلداد شلد.
پلاپ قلرار اسلت در ایلن سلفر سله روزه بلا مسلیحیان این 
بلود  گفتله  پیشلتر  فرانسلیس  پلاپ  کنلد.  دیلدار  کشلور 

می خواهلد بلا افلرادی دیلدار کنلد کله  ...

داشلت  قصلد  آسلترازنکا  واکسلین  تولیدکننلده   
25۰هلزار دوز ایلن واکسلین را به اسلترالیا صلادر کند 
کله بله دلیلل مخالفلت ایتالیا فعلا منتفی شلد. ایتالیا 
می گویلد، ایلن شلرکت بله تعهلدات خلود مبنلی بلر 
تأمیلن واکسلین اتحادیله اروپلا پایبنلد نبلوده اسلت.

برای نخستین بار است که صادرات واکسین  ...
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تظاهرات هواداران حزب اسالمی
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تظاهرات هواداران حزب اسالمی

 به رهبری گلبدین حکمتیار در شهر کابل 
 از صبـح دیـروز شـاری از هـواداران حـزب 

در  حکمتیـار  گلبدیـن  رهـری  بـه  اسـامی 

کرده انـد. برپـا  اعرتاضـی  تظاهـرات  کابـل  شـهر 

روز )پنجشـنبه ۱۴ حـوت( آقـای حکمتیـار در یـک نشسـت 

خـری در کابـل گفـت که دولت افغانسـتان بـه معاهده صلح 

بـا حـزب اسـامی پایبنـد نبـوده و بـه مفـاد آن عمـل نکـرده  

است.

او قبـا نیـز دولـت را بـه نقـض معاهـده صلـح بـا ایـن حـزب 

و  اگـر ماموریـن، مجاهدیـن  بـود کـه  تاکیـد کـرده  و  متهـم 

افرسانـش براسـاس معاهـده صلح با دولت مدغـم و مهاجرین 

مربـوط او در شـهرک ها اسـکان داده نشـود، ارگ را محـارصه 

کـرده و دولـت را »سـقوط خواهـد داد.«

از  هوادارانـش  کـه  کـرد  اعـام  دیـروز  حکمتیـار  آقـای  امـا 

والیت هـای دیگـر نیـز بـه کابـل خواهنـد آمـد و در تظاهـرات 

رشکـت خواهنـد کـرد. تظاهـرات هـواداران آقـای حکمتیـار 

آقـای  اقامـت  محـل  کـه  داراالمـان  منطقـه  از  امـروز  صبـح 

حکمتیـار اسـت، آغـاز شـده و در مرکز شـهر نیز تدابیر شـدید 

امنیتـی اعال شـده اسـت. متام مسـیرهای منتهـی به مرکز 

شـهر بـر روی ترافیک مسـدود اسـت و نیروهای پلیـس نیز در 

ورودی هـا حضـور سـنگین دارنـد.

سرمقاله

 دیـروز هـواداران آقـای حکمتیار و حزب اسـامی 

تحـت رهـری وی تظاهراتـی را کـه از مـدت هـا 

برگـزار  کابـل  شـهر  در  بونـد  کـرده  وعـده  قبـل 

بسـیار  اسـامی  حـزب  دیـروز  مظاهـره  کردنـد. 

کمرنـگ و بـی رمـق بود. بـه گونه ای کـه از دیروز 

بـه  تبدیـل  اجتاعـی  هـای  در شـبکه  کنـون  تـا 

طنـز شـده اسـت و کاربـران تـا کنـون بـا اسـتهزا 

و متسـخر همراهـی کردنـد. آقـای حکمتیـار کـه 

بـه جـای  هنـوز بـه سـبک ادبیـات دوران جهـاد 

رهـر یـا رییـس، امیـر حزب اسـامی خوانـده می 

شـود در طـول عمـر خـود به گونـه ای عمـل کرده 

اسـت کـه همـواره رس خـود عریضـه کرده اسـت و 

هـر اقدامـی می کنـد علیه خـودش اسـتفاده می 

شـود. ایـن سـبک عمل سیاسـی وی بـه خصوص 

اسـتقرار  و  افغانسـتان  دولـت  بـا  صلـح  از  پـس 

در کابـل شـدت بیشـرت یافتـه و رنگیـن تـر شـده 

 . ست ا

آقـای حکمتیـار پـس از مصالحـه بـا حکومـت و از 

روزی کـه وارد کابـل شـد بـا ادبیـات اپوزیسـیونی 

هـای  جنـاح  و  نیروهـا  همـه  علیـه  و  شـد  ظاهـر 

موضـع  حکومـت  رهـری  شـمول  بـه  سیاسـی 

گرفـت. آقـای حکمتیـار بـه لحـاظ شـخصی هـم 

از روحیـه ای برخـوردار اسـت کـه از عـامل و آدم 

طلبـکار اسـت و ایـن روحیه بر عملکـرد و گفتان 

سیاسـی وی نیـز تاثیر گذاشـته اسـت. ادعاهایی 

را کـه در مظاهـره دیـروز مطـرح کـرد بـه قـدری 

سـنگین بـود کـه بیـش از آن کـه بـرای خـودش 

سـودی در بـر داشـته باشـد بـا حضـور پیروانـش 

همیـن  بـه  نداشـت.  تناسـب  دیـروز  مظاهـره  در 

خاطـر بیـش از آن کـه بـرای حکومـت و یـا رقبـای 

سیاسـی تاریخـی وی هـراس و واهمـه ایجاد کند 

اعتـاد بـه نفـس بیشـرت بـه ارمغـان آورد. واقعیت 

تسـخیر  دادن حکومـت،  کـه سـقوط  اسـت  ایـن 

ارگ، گسـرتش اعرتاضـات و ... اکنـون در تـوان 

حزب اسـامی نیسـت. هر کسـی تعداد اشـرتاک 

مدعیـات  بگیـرد  نظـر  در  را  دیـروز  کننـدگان 

رهـر حـزب اسـامی را نیـز هرگـز جـدی نخواهد 

گرفـت. همیـن نکتـه یکـی از مهم تریـن عرایضی 

اسـت کـه تـا کنـون حزب اسـامی رس خـود کرده 

اسـت و بیـش از آن کـه عظمـت و قـدرت مردمـی 

خـود را بـه رخ دیگـران بکشـد ظرفیـت پاییـن در 

بسـیج مردمـی خـود را نشـان داده اسـت. 

رای  میـزان  از  تاییـدی  واقـع  در  دیـروز  مظاهـره 

آقـای حکمتیـار در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

انتخابـات  آسـتانه  در  بـود.  نیـز  گذشـته  سـال 

ریاسـت جمهـوری کـه هیجـده تـن از جملـه آقای 

حکمتیـار کاندیـد بـود اطرافیـان رییـس جمهـور 

غنـی طـرح هـای مختلفـی بـرای کنار رفـن آقای 

حکمتیـار بـه نفـع رییس جمهـور ارائـه دادند؛ اما 

رییـس جمهـور گفتـه بـود کـه حکمتیـار همیشـه 

بـرای  را  کابینـه  و  قـدرت  یـا %4   %5 بـه  نزدیـک 

در  بگذاریـد  پـس  دارد؛  ادعـا  اسـامی  حـزب 

انتخابـات اشـرتاک کنـد تـا میـزان تـوان و قـدرت 

مطالبـات  و  مدعیـات  بـا  اسـامی  حـزب  و  وی 

گیـرد.  قـرار  دقیـق  مـورد سـنجش  اش  سیاسـی 

آقـای حکمتیـار در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

سـال گذشـته نزدیـک بـه سـه درصـد کل آرا را بـه 

تقریبـا  انتخابـات  از  پـس  داد.  اختصـاص  خـود 

فروکـش  کمـی  حکمتیـار  آقـای  کان  ادعاهـای 

بـه  بـاره  دو  اخیـر  هـای  مـاه  در  امـا  بـود،  کـرده 

هـان سـیاق گذشـته برگشـته اسـت کـه مظاهره 

دیـروز یکـی از فـول هـای بـزرگ دیگـر از سـوی 

وی بـود. 

امضـای  از  پـس  اسـامی  حـزب  امیـر  آنچـه 

مصالحـه بـا حکومـت بیـان مـی دارد نشـان مـی 

دهـد کـه ایـن حـزب و امیـر آن هنـوز در فضـای 

عـر جهـاد قـرار دارد و هنـوز از فضـای سـکونت 

در کـوه هـا و دره هـا فاصلـه نگرفتـه اسـت. همـه 

مـی دانیـم و بیـش از همـه مـردم کابل مـی دانند 

کـه تعلـق خاطـر بـه جنـگ و کشـتار در ذهنیـت 

آقـای حکمتیـار بـه چـه میـزان اسـت. اگرچـه بـه 

زور  بـا  ارگ  و تسـخیر  ادبیـات جنـگ  بـردن  کار 

تفنـگ و شـعار رسنگونـی نظام به نحـوی در ادامه 

عریضـه رس خـود کـردن بـه شـار مـی رود، ولـی 

در مجمـوع از گفتـار بـه جـای کشـتار اسـتقبال 

بایـد کـرد. همیـن کـه آقـای حکمتیـار مطالبـات 

خـود را در قالـب یـک حرکـت مدنـی و مظاهـره 

در خیابـان هـای شـهر کابـل مطرح مـی کند یک 

کـه  اسـت. کاش همـه کسـانی  بـزرگ  پیرشفـت 

بـه بهانـه جهـاد، مـردم افغانسـتان را هـر روزه بـه 

خـاک و خـون مـی کشـند بیاینـد روزی در کابـل 

خویـش  مطالبـات  شـهر  ایـن  هـای  جـاده  در  و 

را فریـاد بزننـد و در راسـتای تحقـق آنهـا تـاش 

کننـد.

جمهـور  رییـس  دوم  معـاون  دانـش،  رسور   :  

همزمـان با آغاز سـال دوم گفتگوهـای صلح بین 

هیـات حکومت و گـروه طالبان گفت که نظـام جمهوریت نباید 

قربانـی صلـح و یـا برعکـس شـود.

 آقای دانش روز پنجشنبه 14 حوت در مراسم بیست وششمین 

و  مـزاری  عبدالعلـی  ملـی،  وحـدت  شـهید  شـهادت  سـالروز 

یارانـش گفـت کـه هـر نـوع طـرح صلـح بایـد بـا حفـظ نظـام 

سیاسـی و تـداوم قانـون اساسـی باشـد.

او افـزود کـه دولـت افغانسـتان از هـر نـوع طـرح معقـول بـرای 

امـا هیـچ طرحـی  در کشـور حایـت می کنـد،  تأمیـن صلـح 

نبایـد در غیـاب دولـت افغانسـتان و تنهـا بـر اسـاس خواسـت 

شـود. مطـرح  خارجی هـا 

ایـن سـخنان در حالـی مطرح می شـود کـه یک مبنـع از وزارت 

بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه  ایـاالت متحـده امریـکا  خارجـه 

زملـی خلیلـزاد، مناینده امریـکا برای صلح افغانسـتان، با طرح 

مشـارکتی بـه افغانسـتان و منطقـه سـفر کرده اسـت.

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، امـا می گوید که طـرح حکومت 

موقـت یـک نـوع عقب گـرد و به معنـای فروپاشـی نظـام کنونی 

اسـت و نیـز تأکیـد کـرد مـا طرحـی را کـه منجـر بـه فروپاشـی 

نظـام کنونـی و لغـو قانـون اساسـی شـود، منی پذیریـم.

او از همـه سیاسـیون، شـخصیت ها و احزاب سیاسـی خواسـت 

کـه در محـور نظـام جمهـوری، انسـجام خـود را بیشـرت کننـد و 

هشـدار داد کـه گـروه طالبـان بـه طور رسـمی یـا غیررسـمی از 

همـه خواسـتار بیعـت بـه نظـام امارت هسـتند و هیچ نشـانه ای 

وجـود نـدارد کـه ایـن اندیشـه خـود را تغییر داده باشـند.

آقـای دانـش افـزود، واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر گـروه طالبان 

تصمیـم جـدی بـرای رسـیدن بـه صلح نداشـته باشـند، حکوت 

افغانسـتان هـر چـه شـعار صلـح رس دهـد و تـاش کنـد، صلـح 

تحقـق منی یابـد.

معـاون رئیـس جمهـور گفت که صلح بـا ترضع و مظلـوم منایی 

بـه دسـت منی آیـد و صلـح یـک جانبـه، معنایـی جـز تسـلیم 

نـه  دارد،  وجـود  عـزت  نـه  صلحـی  چنیـن  در  و  نـدارد  شـدن 

عدالـت و نـه پایـداری.

دیگـر  یکبـار  نبایـد  افغانسـتان  کـه  داد  او همچنیـن هشـدار 

بـه مرکـز تروریـزم بین املللـی تبدیـل شـود و ایـن مسـئولیت 

مشـرتک مـردم و دولـت افغانسـتان و جامعـه بین املللـی اسـت 

کـه نگذارنـد چنیـن رشایطـی در کشـور حاکـم شـود.

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهور کشـور نیـز در پیامـی که به 

ایـن مناسـبت فرسـتاده بود بـه موضوع صلح اشـاره کرد و گفت 

کـه تامیـن صلـح پایـدار و عدالـت اجتاعـی از اساسـی ترین 

پیـش رشط هـای حکومت اسـت.

مـزاری  شـهید  عدالت خواهانـه  اندیشـه های  بـه  غنـی  آقـای 

اشـاره کـرد و گفـت کـه اکنـون زمـان تطبیـق ایـن خواسـته ها 

اسـت.

در ایـن مراسـم محمـد محقـق، رهـر حـزب وحـدت اسـامی 

مردم افغانسـتان و مشـاور ارشـد رئیس جمهور در امور سیاسـی 

و امنیتـی، نیـز بـا اشـاره به تحوالت جـاری در کشـور گفت: »ما 

صلـح مـی خواهیـم ولـی صلـح عادالنـه و پایـدار مـی خواهیم. 

تبعیـت و ذلـت را هرگـز منـی پذیریم.« 

آقـای محقـق بـه حکومـت داکـرت نجیـب اشـاره کـرد و افـزود: 

»مـا منـی خواهیـم کـه فروپاشـی نظـام را یـک بـار دیگـر تجربه 

کنیـم« و امـوال کشـور لیـام/ حـراج شـود.

کـرد  تأکیـد  افغانسـتان  مـردم  اسـامی  وحـدت  حـزب  رهـر 

کـه در فراینـد پروسـه صلـح بایـد ارزش هـای قانـون اساسـی و 

جمهوریـت حفـظ شـود. »صلـح بـا عـزت و دامئـی مهـم اسـت. 

و  عـزت  آن  در  کـه  می خواهنـد  را  صلحـی  افغانسـتان  مـردم 

اقتـدار کشـور حفـظ شـود و بـه معنـای فروپاشـی نظـام کنونی 

نباشـد. گـروه طالبـان از مـا بیعیـت مـی خواهـد، اما مـا چنین 

خواسـتی را منی پذیریـم و بـا کسـی بیعـت منی کنیـم.«

محمـد یونـس قانونـی، رئیس پیشـین مجلس و معاون پیشـین 

ریاسـت جمهـوری نیـز بـا اشـاره بـه رونـد صلـح کشـور گفـت 

کـه بـر مبنـای اندیشـه شـهید مـزاری، صلـح پایـدار، عادالنـه و 

دامئـی بـدون تحقـق عدالـت اجتاعـی، تأمیـن منی شـود.

آقـای قانونـی بـا تأکید بـر رضورت تأمیـن صلح در کشـور گفت 

قربانـی  بعـدی  نسـل های  اینکـه  بـرای  افغانسـتان  مـردم  کـه 

و  عادالنـه  شـده،  تعریـف  صلـح  نشـوند،  نیابتـی  جنگ هـای 

دامئـی می خواهنـد کـه در آن بخـت بازگشـت بـه جنـگ صفـر 

باشـد. او همچنیـن اضافـه کـرد کـه ذوق زدگـی در رونـد صلـح 

و بی دقتـی در ایـن رونـد مـا را بـه صلـح منی رسـاند بلکـه دچار 

یـک جنـگ نیابتـی و ویـران کننـده خواهیم شـد. آقـای قانونی 

»پایـدار«  و  »عادالنـه«  »تعریـف شـده«،  بایـد  کـه صلـح  گفـت 

باشـد. او ادامـه داد، پروسـه صلـح از نظر شـکل و محتـوا تغییر 

بـه طرفـی دیگـر  را  ایـن رونـد  کـرده اسـت و جامعـه جهانـی 

می کشـاند. »ایـن یـک گوشـزد اسـت.«

آقـای قانونـی همچنیـن تریـح کـرد کـه بـدون دولـت صلـح 

ممکـن نیسـت هانطـوری کـه گـروه طالبـان یک طـرف جنگ 

اسـت امـا بایـد مـردم افغانسـتان حضـور قـوی داشـته باشـند. 

از  دیگـر  بخشـی  در  باشـد.«  ضلعـی  سـه  بایـد  صلـح  »رونـد 

جنبـش  حـزب  رهـر  دوسـتم  عبدالرشـید  مارشـال  برنامـه، 

ملـی اسـامی افغانسـتان و معـاون پیشـین رئیـس جمهـور، در 

پیامـی گفـت: »صلـح رضورت کنونـی افغانسـتان اسـت و بایـد 

بـر مبنـای عدالت باشـد؛ عدالتـی که اسـتاد عبدالعلـی مزاری 

و دیگـر شـهدای افغانسـتان می خواسـت.«  بـه گفتـه مارشـال 

عبدالرشـید دوسـتم، صلـح بایـد بـرای نسـل امـروز و فـردای 

افغانسـتان نویـد خوشـبختی بدهـد و عدالـت بیـاورد و صلحی 

غیرعادالنه زمینه دوباره خشـونت و بدبختی را در کشـور فراهم 

خواهـد سـاخت.

زملـی خلیلـزاد مناینـده ویـژه ایـاالت متحـده امریـکا در امـور 

صلـح افغانسـتان، هفتـه گذشـته بـه کشـور آمـد و بـا مسـئوالن 

حکومتـی و اکـر رهـران جهادی دیدار و در مـورد صلح گفتگو 

کـرد. برخـی از منابـع به رسـانه ها گفته انـد که آقـای خلیلزاد با 

طـرح مشـارکتی بـه کشـور و منطقـه سـفر کـرده اسـت. طرحی 

کـه بـا مخالفـت اکـر سیاسـتمداران و شـهروندان مواجه شـده 

است.

دیـروز آقـای حکمتیـار ده روز به دولت افغانسـتان فرصت داد 

تـا بـه خواسـت های او جـواب مثبـت دهـد و گفـت در صورتی 

کـه خواسـت های حزبـش بـرآورده نشـود بـه تظاهـرات خـود 

ادامـه خواهنـد داد. او از مـردم خواسـت بـرای اینکـه بـه آنان 

آسـیب نرسـد بهـرت اسـت از مرکز شـهر بـه اطـراف آن بروند.

او همچنیـن گفتـه بـود کـه اگـر بـه خواسـته اش رسـیدگی 

نشـود، تظاهـرات خود را در کان شـهرها ادامـه خواهد داد و 

اگـر دولـت در مقابـل خواسـت آنـان مقاومـت کند، هـواداران 

ایـن حزب مسـئوالن حکومت را بـه اسـتعفا وادار خواهد کرد.

آقـای حکمتیـار در مراسـم دیـروز خواسـتار توقـف ترورهـای 

هدفمنـد شـد و مدعی گردیـد که »حکومت عامـل این ترورها 

اسـت.« او همچنیـن خواسـتار توقـف ایجـاد نیروهـای شـبه 

نظامی)ملیشـه( سـازی توسـط دولـت شـد و افـزود کـه صلـح 

متعلـق بـه مـردم افغانسـتان اسـت و نیروهـای خارجـی بایـد 

مطابـق توافقنامـه دوحه میـان آمریکا و طالبان از افغانسـتان 

شـوند. خارج 

او افـزود کـه بعـد از خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، 

قـدرت بـه حکومـت جدیـد منتقـل شـود. او گفـت بـه متـام 

را  شـان  رسنوشـت  کـه  می کنـد  اعـام  امنیتـی  نیروهـای 

بـا رسنوشـتی گـره نزننـد کـه وارداتـی و وابسـته بـه حضـور 

اسـت. خارجـی  نیروهـای 

آقـای حکمتیـار در ایـن نشسـت از هوادارانـش پرسـید کـه تا 

تغییـر مثبـت و عمیـق در وضعیـت کشـور بـه تظاهـرات شـان 

ادامـه خواهنـد داد؟ کـه بـا تاییـد هوارانـش همـراه بـود. او از 

دولـت نیـز خواسـت که مـردم را مجبـور نکند که بـه قیام ملی 

متوسـل شوند.

رهـر حـزب اسـامی گفـت کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

هوادارانـش را از شـهرهای دیگـر نگذاشـته وارد کابـل شـوند. 

جمهـوری  رئیـس  سـخنگوی  معـاون  پـال،  مینـه  دواخـان 

بایـد در  کـه  بی بی سـی گفـت  بـه  بـاره  ایـن  در  افغانسـتان 

رابطـه تحقیـق شـود.

آقـای مینـه پـال در جـواب ادعاهای آقای حکمتیـار که دولت 

را عامـل قتل هـای هدفمنـد دانسـت، گفـت کـه عامـل ایـن 

کارهـا دسـتگیر شـده و مشـخص گردیـده که انفجـار و انتحار 

فرهنـگ چه کسـانی اسـت.

او ملیشـه سـازی توسـط دولـت را رد و گفـت، دولـت بیشـرت 

بـه تقویـت نیروهای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان مترکز دارد. 

در واکنـش بـه تهدیـد آقـای حکمتیـار کـه تظاهـرات ادامـه 

خواهـد یافـت، افـزود کـه تظاهـرات مسـاملت آمیـز حـق هـر 

اسـت.  افغان 

پر دښـمنانو« شـعارونه ورکوي.

تېره ورځ )پنجشـنبه( د حزب اسـامي مرش ګلبدين حکمتيار 

پـه خـري ناسـته کـې پـه کابـل کـې د جمعـې پـه ورځ د د 

خپـل ګونـد د پلويانـو لـه لـوري د يـوه سـرت الريـون د تـررسه 

کولـو خـر ورکـړی و. 

ده زياتـه کـړې وه، پـر دغـو الریونونـو يـې ډېـر کار کـړى او پـه 

دې تړاو يې له شـاوخوا ۷۰۰۰ کسـانو رسه غونډې کړې دي. 

هغـه پـه دې بانـدې پـه ټينـګار رسه چې کـه يې غوښـتنې ونه 

منـل يش، پـه کابـل او والیتونو کـې به خپلو الریونونـو ته دوام 

ورکړي، 

ويـي و: “څـوک چـې د اوږدې جګـړې حوصلـه لـري، هغـوی 

ریکشـا کـې د ځـای پـر ځای شـوي ماین چاودنـې له کبله 

رامنځتـه شـوې ده. دا پـه داسـې حـال کې ده چـې په دې 

وروسـتیو کـې ننګرهـار کـې هـديف وژنـو او چاودنـو خلـک 

اندېښـمن کړي دي.

درېیـو  ټلویزیـون  انعـکاس  د  کـې  والیـت  یـاد  ورځ  وړمـه 

ښـځینه کارکوونکـو دوو بېلـو وسـله والـو بریدونـو کـې ژوند 

مرسـل  د  وینـا  پـه  مسـوولینو  د  رسـنۍ  یـادې  د  بایلـود. 

وحیـدي، سـعدیه سـادات او شـهناز روويف پـه دوبلې برخه 

کـې کار کاو.

کـوالی يش پرلـه پسـې الریونونـه هـم تـررسه کـړي.” د ده پـه 

وينـا، د الریونونـو لـړۍ بـه تـر هغـه پـورې روانـه وي، څـو پـه 

هېـواد کـې اوسـنى دردناک وضعیـت، جنـګ، ناامني، هديف 

ترورونـه او اوسـنی خونـړی بحـران پـای تـه ورسـېږي. 

دی وايـي: “دولـت راتـه دروغ ویـي او فریـب یې راکـړى، موږ 

ډېـره حوصلـه وکـړه، نـن مجبـوره شـوي یـو او که څـوک بديله 

الر لـري چـې هېـواد لـه دې حالـت څخـه وبـاىس، راتـه دې 

وښيي.”

د هغـه پـه خـره، ارګ بایـد د غـدر الر پرېـږدي او لـه حـزب 

اسـامي رسه دې کـړې معاهده په بشـپړه توګـه عمي کړي او 

د دوی ټـول بندیـان دې ازاد کـړای يش.

پـه کابـل کې د ګلبديـن حکمتیار پـه ګډون د حزب اسـامي 

ګونـد سـلګونو پلويانو نن سـهار پـه کابل کې الريـون پیل کړ.

د پـژواک خريـال وايـي، دوی چـې پـه داراالمان سـيمې کې 

راټـول شـوي وو، اوسـمهال )د سـهار لـس بجـې( د دهمزنـګ 

پـه لـوري روان دي او ويـل کيـږي چـې تـر پښتونسـتان واټ 

پـورې ځي. 

ده زياتـه کـړه، د الريـون لـه پيلېـدو څخـه څـه وخـت وروسـته 

پـه خپلـه حکمتیـار هـم را ورسـېد او لـه الريـون والـو رسه يـو 

شـو. ځای 

الريـون وال د »زمـوږ هـدف سـوله، زمـوږه غـږ سـوله« او »مرګ 

د ملـت پـر قاتلينـو، مرګ پر غـدارو واکمنانو او مـرګ د علاوو 

نـن سـهار  دوام  پـه  وژنـو  ننګرهـار والیـت کـې د هـديف 

)پنجشـنبې د کـب پـه ۱۴مـه نېټـه( د مایـن چاودنـې لـه 

کبلـه یـوې ډاکټـرې ژونـد بایلـود.

وژل شـوې ډاکټـره صـدف نومېـده او د ننګرهـار دولتـي 

روغتـون کـې یـې پـه نسـايي والدي برخـه کـې کار کولـو.

د ننګرهـار والیت سـیمه ییز مسـوولین وايي پېښـه د جال 

ابـاد ښـار درېیمـې امنیتـي حوزې اړوند سـیمه کې شـوې 

ده.

چارواکـي د پېښـې څرنګـوايل په تړاو وايي چـې چاودنه په 

حزب اسالمي په کابل کې الريون پيل کړ

ننګرهار کې هديف وژنې؛ ماین چاودنې د یوې ډاکټرې ژوند واخیست

کارتون

حکمتیار و عرایض قطور 
علیه خویشتن

محمد هدایت

  

کنیـم، چیـزی را کـه به یاد داشـته باشـیم این که مـا باید برای 

آوردن صلـح دوامـدار از محدودیـت اسـتفاده از قـوا بیاموزیـم. 

بایـد بـه یاد داشـته باشـیم کـه مداخلـۀ نظامـی فردا دشـوارتر 

از آنچـه اسـت کـه مـا فکر می کنیـم و یافن یک راه حـل از راه 

دیپلوماتیـک چقـدر مهـم اسـت.«

ایـاالت متحـده  امریـکا در حالـی به پایـان جنگ افغانسـتان و 

پایـان دادن بـه مداخلـه اش در ایـن جنـگ خـر می دهـد کـه 

زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه امریـکا بـرای صلح افغانسـتان 

گـروه  و  افغانسـتان  از حکومـت  کابـل  بـه  پایـان سـفرش  در 

و  سیاسـی  توافـق  یـک  بـرای  راهـی  کـه  خواسـته  طالبـان 

رسـیدن بـه آتش بـس دوامـدار بیابنـد.

در آخریـن روز سـفر آقـای خلیـل زاد بـه کابـل یک مقـام وزارت 

خارجـه ی امریـکا گفتـه طرحـی را بـا رسان حکومت و شـاری 

از سیاسـیون در پیونـد بـه پیشـرد رونـد صلـح و ایجـاد یـک 

حکومـت جدیـد رشیک شـده اسـت.

ایـن مقـام وزارت خارجـه امریکا همچنین گفتـه آقای خلیل زاد 

ایـن طـرح را بـا طالبـان هـم رشیـک می کنـد. آقـای خلیلـزاد 

اکنـون در قطر اسـت.

کـه  می گویـد  امریـکا  خارجـه  وزارت  سـخنگوی  پرایـس،  نـد 

می دهـد. ادامـه  دوحـه  در  کارهایـش  بـه  خلیـل زاد  آقـای 

پرایـس گفـت: »خلیـل زاد اکنـون در دوحـه اسـت، او در آنجـا 

هـم بـه کارهایـش ادامـه می دهـد، از اینجـا سـفرهای زیـادی 

انجـام می دهـد، امـا او سـخت کار می کنـد، بـرای هـر چیـزی 

نـه، بلکـه بـه رهـری افغانسـتان و بـرای تسهیل سـازی ایـن 

رونـد بـه افغانسـتان، امریـکا حایـت همه جانبـه می کنـد.«

زملـی خلیـل زاد در سـفر ۳ روزه اش بـه کابـل با رئیـس جمهور 

غنـی، عبداللـه عبداللـه، رئیس شـورای عالـی مصالحه ی ملی 

و بـه شـمول حامـد کـرزی، رئیـس جمهـور پیشـین بـا برخـی 

سیاسـیون، فعـاالن مدنـی و مناینـدگان زنـان دیـدار کرد.

آقـای خلیلـزاد در صفحـه ی توییرتش با اشـاره به ایـن دیدارها 

نوشـت کـه در جریـان ایـن دیدارهـا روی گزینه هـای مختلفی 

بـرای پیشـرد گفت وگوهـای صلـح بحـث کرده اند. 

پایـان  بـه  کابـل  بـه  خلیـل زاد  زملـی  سـفر  کـه  حالـی  در   

رسـید، حکومـت امریـکا می گویـد، تـاش می کنـد کـه جنـگ 

برسـاند. پایـان  بـه  مسـووالنه  را  افغانسـتان  در  طوالنـی اش 

ایـاالت  امنیـت ملـی  ایـن موضـوع در رهنمـود راهـرد موقـت 

نـرش شـد. امریـکا  متحـده ی 

در ایـن رهنمـود کـه در ۲۴ صفحـه بـه نرش رسـید از افغانسـتان 

هـم یاد شـده اسـت.

ایـن رهنمـود کـه در بخـش امنیـت ملـی، منافـع امریـکا را در 

خوانـده  کشـور  ایـن  رسخ  خـط  و  می کنـد  حفـظ  کوتاه مـدت 

می شـود، جنـگ افغانسـتان را بی پایـان خوانـده و تأکیـد کـرده 

کـه ایـاالت متحـده نبایـد در یـک جنگـی مـروف باشـد که در 

آن هزاران انسـان کشـته شـد و تریلیون ها دالر هزینه برداشـت.

ایـن رهنمـود امـا تأکیـد کـرده کـه افغانسـتان نبایـد دیگـر بـه 

جـای امنـی بـرای تروریـزم بـدل شـود و یـا هم منافـع امریـکا را 

تهدیـد کنـد.

در این راهرد به پایان مسـؤوالنۀ جنگ افغانسـتان تأکید شـده 

و افـزوده کـه ایـاالت متحده بـا متحدانـش به گونۀ مشـرتک کار 

می کنـد. در رهنمـود راهـرد کوتـاه مـدت امنیـت ملـی ایـاالت 

متحـده امریـکا آمـده اسـت: »مـا تعهد می سـپاریم کـه نیروهای 

نظامـی ایـاالت متحـدۀ امریـکا برای شکسـت دشـمن، حفاظت 

از حقـوق مـردم و دفـاع از منافـع متحـدان خـود آماده هسـتند، 

نـه  باشـد،  راه  آخریـن  بایـد  نظامـی  نیروهـای  از  اسـتفاده  امـا 

نخسـت.« حکومـت افغانسـتان در پیونـد بـا ایـن موضـع امریـکا 

چیـزی منی گویـد، امـا پیـش از این به پایـان دادن مسـووالنه ی 

جنـگ افغانسـتان اسـتقبال کرده اسـت.

از سـوی دیگـر انتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـۀ امریـکا از پایـان 

افغانسـتان  بـه شـمول  میانـه  امریـکا در رشق  جنـگ طوالنـی 

سـخن زده اسـت.

آقـای بلینکـن در جریان ارائـه راهکار خارجـی اش گفته که باید 

از گذشته آموخت.

دردهه هـای  خـود  نظامـی  مداخلـۀ  بـه  کـه  »زمانـی  گفـت:  او 

گذشـته در جهـان و رشق میانـه بـه ویـژه در افغانسـتان نـگاه 

کـه جسـد ۱۴  گفته انـد  بدخشـان  والیـت  محلـی  مقام هـای 

بـه هـدف پیـدا کـردن طـا کـه  کارگـر معـدن ریـگ شـویی 

مانـده  گیـر  ریـگ  زیـر  بدخشـان  والیـت  در  حـوت(  روز)۱۳ 

شـدند. کشـیده  بیـرون  محـل  مـردم  توسـط  بودنـد، 

حادثـه لغـزش ریـگ عـر دیـروز در منطقـه ای حوض شـاه در 

ولسـوالی خواهـان والیـت بدخشـان رخ داد. در این ولسـوالی 

ریـگ شـویی بـه هـدف فیلـرت کـردن ذرات طـا از داخل ریگ 

سـابقه طوالنی دارد.

بـه  هوس انگیـزی  شـغل  طریـق  ایـن  بـه  طـا  اسـتخراج 

را  رودخانـه  بسـرت  ماسـه های  کارگـر  صد هـا  می رسـد.  نظـر 

جمـع آوری و بعـد از شست شـوی آن، طاهـا را از آن جـدا کـرده 

ایـن شـغل در افغانسـتان »زرشـویی« نامیـده  و می فروشـند. 

می شـود.

اسـتخراج طـا بـه ایـن روش سـنتی شـغلی طاقت فرسـا و کـم 

اسـت. درآمد 

بـه دلیـل  افـراد  ایـن  ابتـدا گـزارش شـد کـه  روز پنـج شـنبه 

شـده اند. کشـته  برف کـوچ 

مسـؤالن ریاسـت مبارزه بـا حوادث بدخشـان گفته انـد که این 

منطقـه زیـر کنـرتل طالبان اسـت و رسـاندن کمـک اضطراری 

به محل مشـکل اسـت.

شست وشـوی ماسـه و ریـگ در کنـار رودخانـه انجام می شـود. 

بـه چنیـن محلـی »دکان« می گوینـد. هـر گـروه کارگـران یـک 

»دکان« دارد

فریـد احمـد نیـک پـور، رئیـس مبـارزه بـا حـوادث بدخشـان 

می گویـد کـه در حـال حارض یگانـه راهی کمک به ایـن مردم، 

توسـط بـزرگان محلی اسـت.

ولسـوالی خواهـان از مناطـق صعب العبـور افغانسـتان اسـت 

و از لحـاظ جغرافیایـی بـا ولسـوالی طـا خیـز راغسـتان مـرز 

دارد. مشـرتک 

سـاکنان محـل مدعـی هسـتند کـه طالبـان با ترف قسـمتی 

ازایـن ولسـوالی، تـاش کرده انـد حفریـات غیرقانونـی را بـرای 

دسـتیابی بـه معـادن انجـام دهند.

بـه  ریـگ شـویی  زمیـن در کارگاه هـای  رانـش  ایـن،  از  قبـل 

منظـور یافـن طـا در ولسـوالی های راغسـتان و کوهسـتان 

منجـر بـه مـرگ کارگـران شـده بـود.

قطعه هـای کوچـک طـا از بیـن خروارهـا ریـگ و ماسـه بسـرت 

رودخانـه بیرون آورده می شـوند. ۳۰ تـا ۴۰ نفر در روزی حدود 

۲ گـرم طـا اسـتخراج می کنند

دو سـال قبـل نیـز در اثر فروریخن دیوار یک خندق حفرشـده 

کارگاه ریگ شـویی در ولسـوالی کوهسـتان بدخشـان ۳۱ نفر 

کشـته و ۱۳ تن زخمی شـدند.

ولسـوالی  در  مشـابه  حادثـه  در  نیـز  قبـل  هفتـه  دو  حـدود 

شـدند. مجـروح  نفـر   ۲ و  کشـته  نفـر   ۴ خواهـان 

مـردم محـل می گوینـد شـاری از کارگـران در ایـن مناطق به 

دلیـل بیـکاری و فقـر مجبـور بـه ریگ شـویی می شـوند و ایـن 

کار هـر از گاهـی از کارگـران فقیـر قربانـی می گیـرد. 

دانش:
 نظام نباید قربانی صلح شود

۱۴ جوینده طال در والیت بدخشان ختم مسووالنه جنگ افغانستان در رهنمود راهبرد موقت امنیت ملی امریکا
کشته شدند
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متن کامل بیانیه  سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور 
در مراسم بیست و ششمین سالیاد شهادت استاد مزاری  )کابل-تاالر لویه جرگه- 14 حوت 1399 ش(

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

ــاور  ــق مش ــتاد محق ــاب اس ــرم جن ــان مح ــت مآب جالل

ــالمی  ــدت اس ــزب وح ــر ح ــور و ره ــس جمه ــد رئی ارش

ــی رئیــس اســبق  ــای قانون ــاب آق مــردم افغانســتان، جن

ولســی جرگــه و معــاون پیشــین رئیــس جمهــور، جنــاب 

مســلمیار رئیــس محــرم مرشانــو جرگــه، جنــاب صــالح 

الدیــن ربانــی فرزنــد ارشــد اســتاد ربانــی شــهید صلــح 

ــه  ــو راحل ــه، بان ــور خارج ــین ام ــر پیش ــتان و وزی افغانس

آقــای فرهمنــد معــاون  دوســتم عضــو مرشانوجرگــه، 

شــورای عالــی مصالحــه ملــی، آیــت اللــه صالحــی رئیس 

ــر  ــدی وزی ــب اح ــر صاح ــیعه، داک ــای ش ــورای عل ش

محــرم زراعــت، داکــر مجــددی فرزنــد مرحــوم صبغــت 

اللــه مجــددی، داکــر مدبــر رئیــس حــزب انســجام 

ــی، داکــر طالــب مشــاور ارشــد ریاســت جمهــوری،  مل

ادیــب فهیــم فرزنــد ارشــد مارشــال فهیــم، اعضــای 

محــرم کابینــه، اعضــای محــرم شــورای ملــی، مقامــات 

ــا،  ــی، عل ــزاب سیاس ــران اح ــی، ره ــه دولت ــی رتب عال

اســتادان، مناینــدگان نهادهــای مدنــی و فرهنگــی، 

ــه و  ــت الل ــم و رحم ــالم علیک ــان! الس ــا و آقای ــم ه خان

ــه. برکات

بیســت و ششــمین ســالیاد شــهادت شــخصیت ســرگ 

و  سیاســت  مقاومــت،  جهــاد،  مــرد  معــارص،  تاریــخ 

اندیشــه، شــهید وحــدت ملــی اســتاد عبدالعلــی مــزاری 

ــی،  ــهید اخالص ــوذر، ش ــهید اب ــا ش ــش مخصوص و یاران

شــهید علــوی، شــهید ابراهیمی و ســایر شــهدای کاروان 

عدالتخواهــی را بــه همــه مــردم افغانســتان و مخصوصــا 

بــه هــم اندیشــان و دوســتان و پیــروان آن شــهید عالــی 

مقــام تســلیت عــرض مــی کنــم. در ایــن روز کــه روز 

شــهید وحــدت ملــی اســت، بــه روان همــه شــهدای ملت 

ــر درود مــی فرســتیم  ــزرگ افغانســتان و شــهدای اخی ب

مخصوصــا شــهادت ســه تــن از بانــوان خرنــگار در 

ــان  ــهدای قهرم ــاد، ش ــالل آب ــتی در ج ــوادث تروریس ح

ــهدای  ــور و ش ــی کش ــی و دفاع ــجاع امنیت ــای ش نیروه

راه صلــح و آزادی شــهید اســتاد ربانــی و قهرمــان ملــی 

احمدشــاه مســعود شــهید و شــهید ســید مصطفــی 

کاظمــی و ســایر شــهدای نامــدار و گمنــام افغانســتان. 

یــاد و خاطــره جاویدانــه همــه شــان را گرامــی مــی 

ــادروان  ــت ش ــالگرد درگذش ــام س ــن ای ــم. همچنی داری

ــاون پیشــین ریاســت  ــم مع مارشــال محمــد قســیم فهی

جمهــوری را پیــش رو داریــم. یــاد ایشــان را گرامــی مــی 

داریــم و ارتحــال ایشــان را بــه همــه دوســتان و بســتگان 

ــم. ــی گویی ــلیت م ــان تس ایش

از ســتاد مردمــی برگــزاری ایــن مراســم صمیانــه تشــکر 

ــکوهی را  ــی باش ــن گردهای ــۀ چنی ــه زمین ــم ک ــی کن م

ــت  ــز از جه ــی نی ــای امنیت ــد و از نیروه ــرده ان ــم ک فراه

همــکاری همــه جانبــه شــان سپاســگزاری مــی کنــم و از 

طــرف برگــزار کننــدگان ایــن مراســم بــا شــکوه، بــه همــه 

شــا مهانــان گرامــی و شــخصیت هــای سیاســی و 

اجتاعــی اعــم از دولتــی و مردمــی خــوش آمدیــد و خیــر 

مقــدم عــرض مــی کنــم. از ایــن کــه مهربانــی کردیــد و 

ــم  ــن مراس ــد و در ای ــت دادی ــواب مثب ــا ج ــوت م ــه دع ب

حضــور پیــدا کردیــد همــه مــا را ممنــون و مدیــون خــود 

ســاختید. 

از پیــام بــا محتــوای جاللــت مــآب رئیــس جمهــور غنــی 

ــه سپاســگزاری مــی کنــم. رئیــس جمهــور  هــم صمیان

ــن کــه لقــب »شــهید  ــر ضمــن ای در طــول ســالیان اخی

ــر  ــد، ه ــا کردن ــزاری اعط ــتاد م ــه اس ــی« را ب ــدت مل وح

ســاله در کنــار مــا در ارگ ریاســت جمهــوری بــه تجلیــل 

کمــک  بــا  و همچنیــن  پرداختنــد  مــزاری  شــهید  از 

ایشــان پــروژه مهــم اعــار مصــالی شــهید مــزاری از 

ســال گذشــته آغــاز شــد کــه امیدواریــم در ســال آینــده 

مراســم بــا شــکوه ســالگرد را در مصــالی شــهید مــزاری 

ــم. برگــزار کنی

حضار گرامی!

ــول  ــی مجه ــرای کس ــروز ب ــزاری ام ــهید م ــخصیت ش ش

ــات و خواســته  و ناشــناخته نیســت. آروزهــای او، مطالب

ــروز در  ــد او ام ــی بلن ــه سیاس ــانی او، اندیش ــای انس ه

وجــود یــک ملــت و در ضمیــر و مغــز و فکــر هــزاران 

ــر شــده اســت. سیاســتمداران، اســتادان،  انســان تکثی

علــا، روشــنفکران و همــه قلــم بدســتان جامعــه، در 

اندیشــه شــهید  و  ایــن 26 ســال، شــخصیت  طــول 

ــا تحلیــل هــای علمــی و  ــای مختلــف ب مــزاری را از زوای

منطقــی بــه تصویــر کشــیده انــد و امــروز شــهید مــزاری 

ــروز و  ــد دی ــانه راه« و پیون ــک »نش ــه ی ــا ب ــردم م ــرای م ب

ــه یــک نهضــت سیاســی و خــط  ــردا و بلکــه ب امــروز و ف

ــث  ــتی باع ــال تروریس ــن اع ــان ای ــورات آن ــس تص برعک

ــه  ــه ماهیــت جنــگ طلبان مــی شــود کــه مــردم بیشــر ب

ــی  ــان پ ــی آن ــح طلب ــن صل ــعارهای دروغی ــان و ش طالب

ــد. برن

حضار گرامی! 

مــا امــروز بــا دو موضــوع بســیار حیاتــی مواجــه هســتیم: 

موضــوع حیاتــی نخســت، نظــام سیاســی موجــود اســت 

ــر مــردم افغانســتان اســت.  کــه دســتاورد 20 ســال اخی

ــوع نظــم و ســاختاری اســت کــه  منظــور از نظــام ســه ن

ــی  ــم سیاس ــت:  اول نظ ــم اس ــا حاک ــور م ــال در کش فع

مبتنــی بــر انتخابــات و تفکیــک قــوا و دوم  نظــم حقوقــی 

مبتنــی بــر قانــون اساســی و موجودیــت قــوای ســه 

ــت  ــر حفــظ و تقوی ــی ب ــی مبتن ــه و ســوم نظــم امنیت گان

نهادهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور. ایــن ســه عنــر اگــر 

ــوع از هــم  ــد، یکن ــی آســیب ببین ــام و عنوان تحــت هــر ن

ــت. ــد داش ــی خواه ــیختگی را در پ گس

موضــوع حیاتــی دوم صلــح اســت کــه بایــد بــه آن دســت 

پیــدا کنیــم. نظــام و صلــح هــر دو بــرای مــا اهمیــت 

ــح  ــه صل ــه نظــام قربانــی صلــح شــود و ن حیاتــی دارد. ن

ــدا  ــت پی ــر دو دس ــه ه ــد ب ــا بای ــام. م ــظ نظ ــی حف قربان

ــم.  کنی

موقــف اساســی همــه مــا در حکومــت و بــه خصــوص 

رئیــس جمهــور غنــی ایــن اســت کــه در کشــور مــا بعــد 

از 42 ســال جنــگ و خشــونت، بایــد صلــح حاکــم شــود 

ــتقبال  ــول اس ــرح معق ــوع ط ــر ن ــق آن از ه ــرای تحق و ب

مــی کنیــم. امــا تأکیــد حکومــت بــر ایــن اســت کــه 

ــتان و  ــت افغانس ــاب دول ــد در غی ــی نبای ــچ طرح اوال هی

بــدون در نظــر گرفــن منافــع ملــی مــا و تنهــا بــر اســاس 

ــر  ــه ه ــن ک ــود و دوم ای ــرح ش ــا مط ــی ه ــت خارج خواس

نــوع طرحــی بایــد بــا حفــظ نظــام سیاســی و تــداوم 

قانــون اساســی کشــور مطــرح شــود و نــه بــه قیمــت 

ــت  ــن جه ــی و بدی ــون اساس ــو قان ــام و لغ ــی نظ فروپاش

مــا طــرح دولــت موقــت را یــک نــوع عقبگــرد و بــه معنــای 

فروپاشــی نظــام کنونــی مــی دانیــم. بــه نظــر مــا بهریــن 

میکانیــزم صلــح پایــدار، مشــارکت عادالنــه همــه جوانــب 

ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــان در نظ ــروه طالب ــمول گ ــه ش ب

و برگــزاری انتخابــات اســت. تعییــن رسنوشــت سیاســی 

ــق  ــات عمومــی از هیــچ طری ــق انتخاب مــردم جــز از طری

ــکان  ــابه آن ام ــد و مش ــل و عق ــل ح ــد اه ــری مانن دیگ

پذیــر نیســت. بــدون انتخابــات کشــور بــه بحــران عمیــق 

تــر دیگــری فــرو خواهــد رفــت و هیــچ کســی یــک نظــام 

تحمیلــی یــا نظامــی را کــه مبتنــی بــر انتخابــات و اراده 

ــت. ــد پذیرف ــد نخواه ــردم نباش ــی م عموم

از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ایــن کــه صلــح یــک پروســه 

ــوف  ــه در صف ــت ک ــیار رضوری اس ــت، بس ــه اس دوجانب

جانــب جمهوریــت بایــد انســجام اساســی ایجــاد گــردد. 

مــا همــه سیاســیون و شــخصیت هــا و احــزاب را بــه 

انســجام بیشــر در محــور جمهوریــت دعــوت مــی کنیــم. 

گــروه طالبــان در حقیقــت بــه طــور رســمی یــا غیــر 

رســمی از همگــی خواســتار بیعــت بــه نظــام امــارت 

هســتند و هیــچ نشــانه ای وجــود نــدارد کــه طالبــان 

ایــن اندیشــه خــود را تغییــر داده باشــند. مــا از طالبــان 

ــن  ــه از ای ــم ک ــی خواهی ــح م ــب دوم صل ــوان جان ــه عن ب

نــوع رفتارهــای منافــی صلــح دســت بردارنــد. ایــن یــک 

واقعیــت اســت کــه در یــک پروســه دوجانبــه اگــر طالبــان 

تصمیــم جــدی بــرای حــل مســاملت آمیــز و رســیدن بــه 

ــعار  ــم ش ــته ه ــا پیوس ــد م ــد، هرچن ــته باش ــح نداش صل

ــح یــک  ــد. صل ــح تحقــق منــی یاب ــم، صل ــح رس دهی صل

جانبــه معنایــی جــز تســلیم شــدن نــدارد. همچنیــن 

ــه دســت منــی  ــز  ب ــی نی ــوم منای ــا تــرع و مظل ــح ب صل

آیــد و در چنیــن صلحــی نــه عــزت وجــود دارد و نــه 

ــداری. ــه پای ــت و ن عدال

ــد  ــتان نبای ــه افغانس ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــوع مه موض

دوبــاره بــه مرکــز تروریــزم بیــن املللــی تبدیــل شــود 

ــی  ــن امللل ــه بی ــا و جامع ــرک م ــئولیت مش ــن مس و ای

اســت. نــه در جهــان دوبــاره حوادثــی ماننــد حادثــه 

قربانــی  افغانســتان  نــه  و  شــود  تکــرار  ســپتمر   11

ــه  ــت ک ــد گف ــف بای ــا تأس ــود. ب ــی ش ــای نیابت ــگ ه جن

افغانســتان در طــول تاریــخ، قربانــی موقعیــت ژئوپلتیــک 

ــی از  ــی و برخ ــای جهان ــدرت ه ــواره ق ــده و هم ــود ش خ

کشــورهای منطقــه بــا سیاســت امنیــت محــور بــه کشــور 

مــا نگریســته انــد و تنهــا منافــع ملــی خــود را محــور قــرار 

داده انــد و تــا زمانــی کــه همگــی ایــن سیاســت را کنــار 

نگذارنــد و بــا سیاســت مبتنــی بــر منافــع ملــی مشــرک 

ــتان  ــه افغانس ــد، ن ــگاه نکنن ــتان ن ــه افغانس ــل ب و متقاب

ــه کشــورهای دور و  ــه ثبــات دســت پیــدا مــی کنــد و ن ب

ــه اهــداف خــود مــی رســند. امــروز کــه  نزدیــک دیگــر ب

مســأله صلــح مطــرح اســت، طالبــان و کشــورهای منطقــه 

و جامعــه بیــن املللــی بایــد تضمیــن کننــد کــه اســتقالل 

و  تروریســتی  حمــالت  از  آن  مصونیــت  و  افغانســتان 

ــردد. ــی گ ــن م ــظ و تأمی ــی حف ــای نیابت ــگ ه جن

ــان بایــد بگویــم کــه همــه پیــروان شــهید وحــدت  در پای

ملــی اســتاد مــزاری و همــه مــردم شــیعه و هــزاره بــه طــور 

ــد و  ــی دانن ــور م ــرای کش ــک رضورت ب ــح را ی ــوم صل عم

منافــع واقعــی خــود را هــم در صلح مــی بیننــد و هیچگاه 

از تــداوم خشــونت و جنــگ و برادرکشــی حایــت منــی 

کننــد و آن را بــه نفــع خــود منــی داننــد امــا بــه پیــروی 

ــد  ــد و پایبن ــم معتق ــل ه ــن اص ــه ای ــزاری ب ــهید م از ش

ــارکت  ــدون مش ــزت و ب ــت و ع ــدون عدال ــه ب ــتند ک هس

ــردم  ــی م ــی و اجتاع ــای سیاس ــروه ه ــام گ ــه مت عادالن

افغانســتان هیــچ قــرارداد صلحــی پایــدار نخواهــد بــود. 

شــهید مــزاری کــه امــروز بــه عنــوان منــادی وحــدت ملــی 

و عدالــت اجتاعــی مطــرح شــده، 26 ســال پیــش در راه 

صلــح بــه شــهادت رســید. او در آخریــن روزهــای حیاتــش 

دســت صلــح و دوســتی بــه ســوی طالبــان دراز کــرد 

ــه  ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــان، ب ــان در آن زم ــروه طالب ــا گ ام

ــد، او را  ــت دهن ــخ مثب ــزاری پاس ــهید م ــی ش ــح طلب صل

مظلومانــه و بــا دســتان بســته بــه شــهادت رســاندند. مــا 

بــه عنــوان پیــروان شــهید مــزاری امــروز حــارض هســتیم 

کــه علــی رغــم قســاوت هــای گذشــته طالبــان، صلــح بــا 

ــا در  ــد کــه م ــد بدانن ــان هــم بای ــا آن ــم ام ــان را بپذیری آن

ــی  ــتقبال م ــود اس ــه وج ــا هم ــح ب ــه از صل ــن ک ــن ای عی

کنیــم، ولــی ذلــت را و منطــق انحصــار و حــذف را هرگــز 

ــم پذیرفــت. نخواهی

ــه امیــد ختــم همیشــگی جنــگ و خشــونت و برقــراری  ب

صلــح پایــدار و باعــزت.

تشکر از توجه شا 

السالم علیکم و رحمت الله و برکاته.

4- برگزاری انتخابات پارملانی و ریاست جمهوری.

5- تعیییــن وکالی پارملــان بــه تناســب نفــوس هــر والیــت 

و هــر حــوزه.

6- تأمین حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه.

7- مشــارکت همــه اقــوام و گــروه هــای سیاســی در نظــام 

سیاســی کشــور.

8- تأمین عدالت اجتاعی و انکشاف متوازن.

همــه ایــن هشــت مــورد در نظــام سیاســی کنونــی و قانــون 

ــه  ــت. البت ــده اس ــن ش ــح و تضمی ــی تری ــی کنون اساس

طبیعــی اســت کــه تأمیــن کامــل عدالــت در همــه عرصــه 

هــا نیــاز بــه زمــان بیشــری دارد و اصــوال حرکــت عدالــت 

طلبــی هیچــگاه بــه یــک نقطــه خاصــی پایــان منــی یابــد 

ــی  ــت ارزش ــک حرک ــوان ی ــه عن ــود و ب ــی ش ــف من و متوق

انســانی همــواره بایــد ادامــه پیــدا کنــد. بــه همیــن جهــت 

در تطبیــق همــه اصولــی کــه نــام بردیــم بــدون شــک 

ــه طــور  مشــکالتی وجــود دارد  و هنــوز هــم همــه مــوارد ب

کامــل و یــا بــه طــور درســت و مناســب تطبیــق نشــده 

اســت و تــا رســیدن بــه همــه اهــداف، راه طوالنــی در پیــش 

داریــم ولــی همــه ایــن مــوارد مــورد پذیــرش نظــام بــوده و 

ــی آن فراهــم شــده و در عمــل هــم  بســر حقوقــی و قانون

ــد کوشــش  ــا بای ــق شــده اســت و م ــه طــور نســبی تطبی ب

کنیــم کــه موانــع و مشــکالت باقــی مانــده نیــز رفــع شــوند. 

بــر ایــن اســاس بایــد گفــت نظــام جمهــوری اســالمی 

تجســم اندیشــه هــا و آرمــان هــای شــهید مــزاری اســت و 

دفــاع و حایــت و تقویــت ایــن نظــام بــه معنــای پاســداری 

ــت. ــزاری اس ــهید م ــه ش از اندیش

محور دوم - شهید مزاری و صلح:

ــن  ــود کــه در بدتری ــن ب ــزاری ای از ویژگــی هــای شــهید م

ــگاه  ــت. او هیچ ــی گف ــخن م ــح س ــی از صل ــط جنگ رشای

آغازگــر جنــگ نبــود و جنــگ او دفــاع مــرشوع بــود. در 

شــدت جنــگ هــا در کابــل او از هــر هیــأت صلــح بــا آغــوش 

ــان اختیــارات کامــل مــی  ــه آن ــاز اســتقبال مــی کــرد و ب ب

ــت  ــدای عدال ــزاری ص ــهید م ــر ش ــوی دیگ ــا از س داد. ام

بــود. هیــچ کســی بیشــر از مــزاری عدالــت را فریــاد نکــرده 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــتان جاویدان ــدا در افغانس ــن ص ــت. ای اس

مــردم افغانســتان ایــن خاطــره جاویدانــه را بــرای همیشــه 

بــا خــود خواهــد داشــت و تاریــخ افغانســتان بــرای همیشــه 

ــن دوره  ــه در تاریکری ــپرد ک ــد س ــود خواه ــه خ در حافظ

سیاســی ایــن کشــور، مــردی برخاســت کــه تنهــا آرمــان و 

آروزی او تحقــق عدالــت بــرای همــه و در ســطح ملــی و در 

متــام قلمــرو کشــور بــود. 

ــه  ــت ک ــت اس ــا عدال ــن تنه ــی ای ــفی و حقوق ــگاه فلس از ن

هــم جنــگ را مــرشوع مــی ســازد و هــم صلــح را. در تاریــخ 

برشیــت تنهــا جنگــی مــی توانــد مرشوعیــت داشــته باشــد 

ــرای تحقــق عدالــت انجــام  ــا ســتم و ب ــارزه ب ــرای مب کــه ب

شــده باشــد و بــه همیــن جهــت صلــح هــم اگــر فاقــد 

عنــر عدالــت باشــد، رضورت و مقبولیــت و مرشوعیــت 

خــود را از دســت مــی دهــد.

در منطــق شــهید مــزاری صلــح عادالنــه آن اســت کــه 

ــر  ــوق همدیگ ــن حق ــت و پذیرف ــق و عدال ــق ح ــه تطبی ب

منجــر شــود و سیاســت حــذف و انحصــار را کنــار بگــذارد 

و مشــارکت عادالنــه همــه اقــوام و گــروه هــای سیاســی را 

ــن  ــه همی ــد و ب ــن منای ــور تأمی ــی کش ــت سیاس در حاکمی

ــروه  ــا گ ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــون س ــت اکن جه

را  عادالنــه  کــه صلــح  امــروز حــارض هســتند  طالبــان 

ــن  ــواب روش ــوز ج ــه هن ــت ک ــؤالی اس ــن س ــد؟ ای بپذیرن

بــرای آن وجــود نــدارد. بــه ایــن دلیــل کــه طالبــان اکنــون 

بیــش از 27 ســال اســت کــه بــا همــه در جنــگ بــوده 

اســت؛ بــا همــه والیــات، بــا همــه اقــوام؛ بــا همــه احــزاب. 

ــال قــدرت  ــه دنب ــن گــروه در گذشــته نشــان داده کــه ب ای

ــار و  ــت انحص ــان سیاس ــت آن ــتند و سیاس ــاری هس انحص

حــذف بــوده اســت. لشکرکشــی هــای آنــان از قندهــار تــا 

هــرات و  فاریــاب و تــا بلــخ و بامیــان و دایکنــدی و غزنــی و 

ــت.  ــا اس ــن مدع ــاهد ای ــه 70 ش ــل در ده کاب

ــه گام  ــون هم ــا کن ــتان ت ــت افغانس ــر حکوم ــرف دیگ از ط

هــای حســن نیــت را بــرای صلــح برداشــته و بــرای هــر نــوع 

فــداکاری هــا و تصامیــم ســخت آمادگــی دارد. امــا طالبــان 

ــا هنــوز حســن نیــت الزم را از خــود نشــان نــداده اســت  ت

از ایجــاد مشــکل در طرزالعمــل گرفتــه کــه ســه مــاه را در 

ــش  ــا افزای ــره و ت ــدی مذاک ــاز ج ــل در آغ ــا تعل ــت ت برگرف

ــا گــروه هــای  ــان ب یافــن خشــونت هــا و ادامــه ارتبــاط آن

ــد کــه هــر  ــردم افغانســتان مــی دانن ــروز م تروریســتی. ام

روز مــردم ملکــی بــه شــمول علــا، مدافعــان حقــوق بــرش، 

جامعــه مدنــی، خرنــگاران و مخصوصــا خرنــگاران زن 

ــه  ــد و بیرحان ــه صــورت هدفمن ــان ب توســط عوامــل طالب

ــک  ــدون ش ــان ب ــدف آن ــد. ه ــی گیرن ــرار م ــه ق ــورد حمل م

ــن  ــه بی ــاد فاصل ــت و ایج ــرار دادن حکوم ــار ق ــت فش تح

مــردم و حکومــت و رسکــوب ارزش هــای مدنــی اســت. امــا 

فکــری مبــدل شــده اســت. بــه مناســبت مراســم امســال 

هــم جمعــی از فرهنگیــان و دوســتان مــا نرشیــات و 

کتــاب هــا و ویــژه نامــه هــای بســیار زیبــا و پرمحتوایــی 

ــد کــه از  ــار مــردم قــرار داده ان را تهیــه کــرده و در اختی

همــه شــان تشــکر مــی کنــم. مــا امســال ســخرنانی های 

اســتاد مــزاری و ســخرنانی های بــزرگان در بــاره شــهید 

مــزاری را عــالوه بــر زبــان فارســی، بــه زبــان هــای پشــتو 

ــدگان  ــا خوانن ــم ت ــرش کردی ــه و ن ــم ترجم ــی ه و اوزبیک

پشــتوزبان و اوزبیــک زبــان مــا بتواننــد بــه طــور مســتقیم 

ــکار شــهید مــزاری و شــخصیت او آشــنا شــوند. ــا اف ب

امــروز هــم ترجیــح مــی دهیــم کــه بــه مناســبت رشایــط 

حــارض کشــور، از اســتاد مــزاری بــه عنــوان »شــهید 

اجتاعــی«   عدالــت  و  صلــح  جمهوریــت،  مــزاری؛ 

ــهید  ــای ش ــک از آرزوه ــدون ش ــون ب ــم. چ ــل کنی تجلی

ــود یعنــی برپایــی  مــزاری نیــز »جمهوریــت« و »صلــح« ب

برقــراری  و  افغانســتان  اســالمی در  نظــام جمهــوری 

صلــح دایمــی در کشــور. از ایــن رو بــا توجــه بــه فــرشده 

بــودن برنامــه، ســخنان کوتاهــی را در همیــن دو محــور 

ــم. ــی کن ــم م ــا تقدی ــت ش خدم

محور اول- شهید مزاری و جمهوریت:

جمهوریــت در حقیقــت بنیــاد اندیشــه سیاســی شــهید 

مــزاری را تشــکیل مــی داد. چــون در مــن و بطــن 

ــردم  ــی، م ــت اجتاع ــری، عدال ــت، آزادی، براب جمهوری

ســاالری و مبــارزه بــا اســتبداد و دیکتاتــوری نهفتــه 

ــای  ــاخصه ه ــا و ش ــی ه ــت ویژگ ــام جمهوری ــت. نظ اس

ــادی  ــر از بنی ــار عن ــرم چه ــه نظ ــی ب ــادی دارد ول زی

ــت: ــت اس ــای جمهوری ــی ه ــن ویژگ ــم تری ــن و مه تری

 1- نظام مبتنی بر اراده مردم و انتخابات؛ 

2- نظــام مبتنــی بــر قانــون اساســی و حاکمیــت قانــون؛ 

3- رعایــت و تأمیــن آزادی هــای اساســی و عمومــی 

و نفــی اســتبداد و دیکتاتــوری و 4- رعایــت عدالــت 

ــهروندی. ــوق ش ــن حق ــی و تأمی اجتاع

نظــام کنونــی افغانســتان بــا همــه موانــع و چالــش هــای 

ــر را  ــار عن ــن چه ــادی، ای ــی و اقتص ــی و نظام سیاس

ــداف  ــر اه ــرف دیگ ــد. از ط ــی کن ــل م ــی متثی ــه خوب ب

ــی  ــام کنون ــو نظ ــز در پرت ــزاری نی ــهید م ــای ش و آرزوه

ــرا  ــت؛ زی ــه اس ــق یافت ــبی تحق ــور نس ــه ط ــت ب جمهوری

نظــام جمهوریــت متثیــل کننــده بخــش عمــده اندیشــه 

ایــن  در  اســت.  مــزاری  شــهید  هــای  آرمــان  و  هــا 

رابطــه مــن فقــط چنــد موضــوع مهــم از خواســته هــا و 

ــرم: ــی ب ــام م ــزاری را ن ــهید م ــات ش مطالب

1- رسمیت مذهب شیعه در کنار مذهب حنفی.

بــه رســمیت شــناخته شــدن هویــت فرهنگــی و   -2

اقــوام. اجتاعــی همــه 

3- تعدیل واحدهای اداری.

در  اساســی همــه مــا  موقــف 
ــه خصــوص رئیــس  حکومــت و ب
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــور غن جمه
در کشــور مــا بعــد از 42 ســال 
ــح  ــد صل ــونت، بای ــگ و خش جن
تحقــق  بــرای  و  حاکــم شــود 
ــول  ــرح معق ــوع ط ــر ن آن از ه
ــد  ــا تأکی ــم. ام اســتقبال مــی کنی
ــه اوال  ــت ک ــن اس ــر ای ــت ب حکوم
ــاب  ــد در غی ــی نبای ــچ طرح هی
در  بــدون  و  افغانســتان  دولــت 
ــا  ــی م ــع مل ــن مناف ــر گرفت نظ
خواســت  اســاس  بــر  تنهــا  و 
و  خارجــی هــا مطــرح شــود 
ــی  ــوع طرح ــر ن ــه ه ــن ک دوم ای
ــی  ــام سیاس ــظ نظ ــا حف ــد ب بای
ــور  ــی کش ــون اساس ــداوم قان و ت
ــت  ــه قیم ــه ب ــود و ن ــرح ش مط
ــون  ــو قان ــام و لغ ــی نظ فروپاش
مــا  جهــت  بدیــن  و  اساســی 
طــرح دولــت موقــت را یــک نــوع 
ــی  ــای فروپاش ــه معن ــرد و ب عقبگ
دانیــم. مــی  کنونــی  نظــام 
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 بازی با اعداد              3230
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3125    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3400
شاه سفید را در خانه  g1 حرکت دهید. 

3429

جواب هدف         2878
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ثور
حــوادث غیر منتظره ای رخ می دهد که برنامه هــای تان به طور کامل تغییر 
می کند. بنابراین برای امروز برنامه فشــرده ای نداشــته باشید. می توانید چند 

کار را انجام دهید .

جوزا
احتماال به دلیل اینکه در بهترین حالت فیزیکی و فکری نیستید احساس خوبی 
ندارید. ریســک نکنید! فرصت موفق شدن تان کم اســت. باید آرامش خود را 

حفظ کنید و صبور باشید.

سرطان
امــروز برای مســافرت رفتن و یا انجام کارهای تجاری روز خوبی نیســت. 
شــرایط کمی سردرگم است و منجر به شکســت شما می شود. روابط تان 
بســیار عالی پیش می رود. البته باید به شــریک عاطفی تان بیشــتر توجه 

 . کنید

اسد
امروز صبح ممکن است سرشار از انرژی و ایده باشید. می توانید در تمام تالش 
های اجتماعی موفق شــوید. اطمینان حاصل کنید کــه زیاده روی نمی کنید 
وگرنه به مشــکالت بدی برخواهید خورد. باید همچنین از بحث با یک خانم در 

اطراف تان اجتناب کنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت عصبی باشــید و مود خوبی نداشته باشید. باید از انجام 
کارهایی که نیاز به تمرکز و صبر دارد اجتناب کنید. علی رغم تالش های زیادی 

که برای متقاعد کردن دیگران دارید، همکاران تان به شما اعتماد نمی کنند.

حمل
امروز بســیار حساس هستید و احســاس ناخوشــایندی دارید. باید از گرفتن 
تصمیمــات مهم اجتناب کنیــد، هرگونه امضای قراردادهــای مهم را به زمان 

دیگری موکول کنید. از بحث کردن اجتناب کنید.

میزان
ممکن است تمایل داشــته باشید که در احساست خود غرق شوید و زیاده 
روی کنید. در نتیجه دوست ندارید که با کسی صحبت کنید. به دلیل اینکه 

احساسات تان نادیده گرفته شده است ممکن است ناراحت باشید.

عقرب
احساس استرس زیادی دارید زیرا کارهای تان دشوار است و تمایل دارید که 
با همه بحث کنید. همچنین به دلیل مشکالت عاطفی احساس کالفگی دارید. 

احتماال بخواهید که توصیه های افراد باتجربه را در نظر بگیرید.

قوس
امروز صبح ممکن است در کنار همکاران و شرکای کاری تان استرس زیادی را 
تجربه کنید. از هر گونه بحث و جدال اجتناب کنید زیرا که شما بازنده خواهید 
شد. شرایط امشب به حالت نرمال باز خواهد گشت. زندگی عاطفی تان نباید 

تحت تاثیر قرار بگیرد.

جدی
امروز صبح ممکن است شرایط گیج کننده ای داشته باشید و بر روی روابط 
عاطفی و اجتماعی تان تاثیر بگذارد. باید از شــروع کارهای تجاری اجتناب 

کنید مهم نیست که چقدر وسوسه انگیز باشد.

دلو
احتماال به دلیل بحث با دیگران با تنش هایی در زندگی عاطفی تان مواجه می 
شوید. باید گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا که شرایط 

گیج کنندس و نمی توانید تمرکز کنید.

2879

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

تولدـ  دلـ  دولـ  دولتـ  
بیدل ـ لب ـ بدل ـ بیل ـ 
بال ـ اول ـ والی ـ والیت ـ 
بال ـ یل ـ البد ـ ولد ـ دبل 

ـ دال.
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غضنفر کاظمی

حوت
ممکن اســت تمایل زیادی برای انتقاد کردن از اطرافیان تان داشته باشید. باید 
خودتــان را کنترل کنید وگرنه حس و حال بقیه را خراب خواهید کرد. احتماال 
بخواهید که از امضای قرار دادها اجتناب کنید. بیشتر به نیازهای شریک عاطفی 

تان توجه کنید.

 شطرنج                     3401

ا

آبمروارید ـ اثناعشر ـ بوستان ـ پندآمیز ـ تدریج ـ ثبت ـ جهالت ـ چشم 
اندازـ  حکمرانـ  خرافهـ  داکترـ  ذکریاـ  رمضانـ  زرخریدـ  ژندهـ  سازمان 
ـ شــکنجه ـ صنوبر ـ ضربت ـ طعم ـ ظهور ـ عصاره ـ غیاث ـ فرمانروا ـ 

قرص ـ گذرگاه ـ کالم ـ لنگر ـ مرز ـ نجیب ـ وعده ـ همراز ـ یکدل.
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نـدارد کـه بگوید. ادبیات خوراک جان های ناخرسـند و عاصی اسـت، زبان 

رسـایی ناسـازگاران و پنـاه گاه کسـانی اسـت کـه بـه آن چـه دارنـد خرسـند 

نیسـتند. انسـان بـه ادبیـات پنـاه مـی آورد تـا ناشـادمان، ناکامـل نباشـد. 

ادبیـات تنهـا بـه گونـه ی گـذرا این ناخشـنودی ها را تسـکین می دهـد، اما 

در همیـن لحظه هـای جادویی و در همین لحظـات گذرایی تعلیق حیات، 

توهـم ادبـی مـا را از جـا می کند  و به جایـی فراتر از تاریخ می بـرد و ما بدل 

بـه شـهروندانی رسزمینـی بی زمان می شـویم، نامیرا می شـویم. بدین سـان 

غنی تـر، پرمغزتـر، پیچیده تـر، شـادمان تر و روشـن تر از زمانی می شـویم که 

قیـد و بندهـای زندگـی روزمـره و دسـت و پـای مـا را بسـته اسـت. وقتـی 

کتابـی را می بندیـم و دنیایـی قصـه را تـرک می گوییـم بـه زندگـی واقعـی 

برمی گردیـم و ایـن زندگـی را بـا دنیایـی بـا شـکوه کـه بـه تازگـی ترکـش 

کرده ایـم، مقایسـه می کنیـم، چقدر رسخورده می شـویم. اما بـه این ادراک 

گرانقـدر نیـز می رسـیم کـه دنیایـی خیالـی داسـتان زیباتـر، گونه گون تر و 

جامع تـر و کامل تـر از آن زندگی اسـت کـه در بیـداری می گذرانیم. زندگی 

مـروط شـده بـا محدودیت هـای وضعیـت عینـی مـا. بدیـن سـان ادبیات 

خـوب، ادبیـات اصیـل، همـواره ویرانگر، تقسـیم ناپذیر و عصیان گر اسـت. 

چیـزی اسـت کـه هسـتی را بـه چالـش می خواند. 

چگونـه می توانیـم بعـد از خوانـدن »جنـگ و صلـح« و »در جسـتجوی زمان 

از دسـت رفتـه« و بعـد از بازگشـت بـه جزییـات بی اهمیتـی دنیـای مرزهـا 

و امـر و نهی هـا کـه در هـر کجـا بـه انتظـار ماسـت و بـا هـر گام کـه بـر 

می داریـم دنیایـی خیـاالت مـا را تبـاه می کنـد، خـود را زیـان کار نبینیـم. 

حتـی می تـوان گفـت ادبیـات قادر اسـت انسـان را ناشـادتر و ناخشـنودتر 

کنـد. زیسـن در عیـن ناخشـنودی و سـتیز مـداوم بـا هسـتی، بـه معنایی 

جسـتجوی چیزهایی سـت کـه ممکـن اسـت در آن زندگـی وجـود نداشـته 

باشـد و نیـز بـه معنایـی محکـوم کـردن خویـش اسـت بـه جنگیـدن در 

بوئندیـا  آورلیانـو  نربدهـای بی حاصـل، هم چـون نربدهـای کـه رسهنـگ 

در »صدسـال تنهایـی« در آن هـا رشکـت می جسـت، بـا ایـن یقیـن کـه در همه شـان 

شکسـت خواهـد خورد. شـاید این همه درسـت باشـد، امـا این نیز بی گامن درسـت 

اسـت کـه مـا اگـر در برابر حقـارت و نکبـت زندگی بر منی خاسـتیم هنـوز در مراحل 

بـدوی می بودیـم و تاریـخ از حرکـت مانـده بود، انسـان مختـار پدید منی آمـد، علم و 

تکنالـوژی پیـش منی رفـت و حقـوق بـر بـه رسـمیت شـناخته منی شـد و آزادی در 

میـان منی بـود. ایـن همـه از ناشـادی و خوشـنودی ما زاده شـده، ایـن همه حاصل 

نافرمانـی در برابـر زندگـی اسـت کـه نابسـنده یـا تحمـل ناپذیـرش یافته ایم. 

هـرگاه خـود را هم چـون افـراد بی دفـاع در معـرض خطـر ابزارهـای قـدرت می یابیـم، 

ابزارهـای کـه مسـبب آن همـه بی عدالتـی در دنیایـی مـدرن بوده انـد، بالفاصلـه 

اصطـالح »کافکایـی« بـه یادمـان می آیـد. بـدون داسـتان های کوتـاه و رمان های آن 

یهـودی عذاب دیـده اهـل پـراگ کـه بـه آملانی می نوشـت و همـواره چشـمی نگران 

داشـت، هرگـز منی توانسـتیم بـه اهمیـت احسـاس فـرد منـزوی شـده یـا هـراس 

اقلیت هـای تبعیـض دیـده و آزار کشـیده در مقابـل قدرت های مطلق کـه می توانند، 

بی آن کـه خـم بـه ابـرو آورنـد، نـان را در هـم بکوبنـد و از روی زمیـن محـو کننـد، پی 

بربیم.  حقایقی که ادبیات آشـکار می کند همواره خوشـایند نیسـت و گاه تصویری 

کـه مـا در آیینـه شـعر و رمـان از خـود می بینیـم تصویـر هیوالیـی اسـت. گاه آن چـه 

می بینیـم چنـان آزاردهنـده و هولنـاک اسـت کـه تـاب متاشـا منی آوریـم. امـا خون 

و تحقیـر و عشـق بیامرگـون بـه شـکنجه بدتریـن چیـز ایـن کتاب هـا نیسـت، از آن 

بدتـر کشـف ایـن واقعیت اسـت که این خشـونت و این زیـاده روی ها بـرای ما بیگانه 

نیسـت، بلکـه بخشـی نهفتـه ی از وجـود انسـان اسـت. ادبیات جـدای از آن کـه نیاز 

مـا را بـه تـداوم بخشـیدن بـه زبـان و فرهنـگ بـرآورده می کنـد، کارکـردی مهم تـر در 

پیرفـت انسـان دارد و آن این کـه در اغلـب مـوارد بی آن کـه تعمـدی در کار باشـد، 

یـادآوری می کنـد کـه ایـن دنیـا، دنیایـی بـدی اسـت و آنان که خـالف ایـن را وامنود 

می کننـد، یعنـی قدرمتنـدان و بختیـاران، بـه مـا دروغ می گوینـد و نیـز بـه یـاد مـا 

می آورنـد کـه دنیـا را می تـوان بهبـود بخشـید و آن را بـه دنیایـی که تخیل مـا و زبان 

مـا می توانـد بسـازد، شـبیه تر کـرد.

ماریـو بـارگاس یوسـا نویسـنده  ی آمریکایـی تباری سـت کـه در عرصـه  ی 

ادبیـات فعالیـت دارد. از او بیشـر از سـی عنـوان رمـان و منایش نامـه 

به چـاپ رسیده اسـت. ایـن نویسـنده در سـال 2010 جایزه نوبـل ادبیات 

فارسـی  بـه  بسـیاری  کتاب هـای  او  از  در حالی کـه  اسـت.  بـرده  نیـز  را 

ترجمـه و مـورد توجه قـرار گرفته، اما مـن فقط کتاب »چرا ادبیـات؟«ش را 

خوانـده ام و حقیقتـا برایـم مفیدیت داشـته اسـت. این کتـاب از دو بخش 

تشـکیل شـده، یکـی مقاله ی بلندی ا سـت در بـاره ی لـذت و نیازمندی به 

خوانـدن ادبیـات و بخـش دیگـر هم سـخرنانی هایش در جاهـای مختلف 

در مـورد ادبیـات کـه بعدهـا بـه نرث درآمده اسـت. نوشـته پیـش رو مخترص 

روبرداشـتی ا سـت از  کتـاب »چـرا ادبیـات؟« همیـن نویسـنده معـارص که 

خواندنـش بـرای همه خوانندگان این یادداشـت شـدیدا توصیه می شـود. 

جامعـه ی کـه ادبیـات مکتـوب نـدارد، در قیاس بـا جامعه ی کـه مهم ترین 

ابـزار ارتباطـی آن، یعنـی کلـامت، در متونـی ادبـی پـرورده شـده و تکامل 

یافتـه، حرف هایـش را بـا دقـت کمـر، غنایـی کمـر و وضـوح کمـر بیان 

نـربده،  بویـی  ادبیـات  از  کـه  خوانـدن  از  بی خـرب  جامعـه ی  می کنـد. 

هم چـون جامعـه ی از کـر و الل هـا دچـار زبان پریشـی اسـت و بـه سـبب 

زبـان ناپختـه و ابتدایی اش مشـکالت عظیمـی در برقـراری ارتباط خواهد 

داشـت. ایـن در مـورد افـراد نیـز صـدق می کند. آدمـی کـه منی خواند، یا 

کـم می خوانـد، یـا فقط پرت و پـال می خوانـد، بی گامن اختاللـی در بیان 

دارد. ایـن آدم بسـیار حـرف می زنـد، امـا انـدک می گویـد، زیـرا واژگانـش 

بـرای بیان آن چه در دل دارد بسـنده نیسـت. اما مسـئله تنهـا محدودیتی 

کالمـی نیسـت. محدودیتـی فکـر و تخیـل نیـز در میـان اسـت. مسـئله، 

مسـئله ی فقـر تفکـر نیز اسـت، چرا که افـکار و مفاهیم که ما به واسـطه ی 

آن هـا بـه رمـز و راز وضعیت خود پـی می بریم، جدا از کلـامت وجود ندارد. 

ما سـخن گفن درسـت، پر مغز، سـنجیده و زیرکانه را از ادبیات و تنها از 

ادبیـات خـوب می آموزیـم. هیـچ یک از انـواع علـوم و هرنهـا منی تواند در 

غنـا بخشـیدن بـه زبانی مـورد نیاز مـردم جـای ادبیـات را بگیرد. 

درسـت گفـن و تسـلط بـر زبان غنـی و متنـوع، یافن بیان مناسـب برای 

هـر فکـر و هـر احساسـی کـه می خواهیم بـه دیگـران منتقل کنیـم، بدین 

معناسـت کـه مـا آمادگـی بیشـر بـرای تفکـر، آموخـن، آمـوزش، گفتگو و 

نیـز خیال پـردازی رویاپـروری و حـس کـردن داریـم. کلـامت بـه گونـه ی 

پنهانـی در متـام کنش های مـا انعکاس می یابند، حتـی در آن کنش های 

کـه ظاهـر هیـچ ارتباطی با زبـان ندارند و چنـدان که زبان، بـه یمن وجود 

ادبیـات، تحـول می یابـد و بـه حـد اعالیـی پالودگـی می رسـد بـر امـکان 

شـادمانی و لـذت آدمـی می افزاید. ادبیات، عشـق و متنا و رابطه جنسـی 

را عرصـه ی بـرای آفرنیـش هـرنی کرده اسـت. اگـر ادبیات اروتیسـم وجود 

منی داشـت، عشـق و لـذت و رسخوشـی بی مایـه می شـد و از ظرافـت و 

ژرفـا و از آن گرمـی و شـوری کـه حاصـل خیال پـردازی ادبـی اسـت بـی 

می ماندیم.  بهـره 

بـه راسـتی گزافـه نیسـت اگـر بگوییـم، آن  زوجـی کـه آثـار گارسیالسـو، 

پـرارک، گونگـورا یـا بودلـر را خوانده انـد، در قیاس با آدم های بی سـوادی 

کـه رسیال هـای بی مایـه ی تلویزیونـی آنـان را بـدل بـه موجوداتـی ابلـه 

کـرده، قـدرت لـذت را بیشـر می دانند و بیشـر لذت می برنـد. در دنیایی 

بی سـواد و بی بهـره از ادبیـات عشـق و متنـا چیـزی متفاوت بـا آن چه مایه 

ارضایـی حیوانـات می شـود نخواهـد بود و هرگـز منی تواند از حـد ارضایی 

غرایـز بـدوی فراتـر برود. ادبیـات برای آنان کـه به آن چه دارند خرسـندند، 

بـرای  آنـان کـه از زندگـی بدان گونه که هسـت راضی هسـتند، چیـزی یاد 

ادبیات خوراک جان های ناخرسند و عاصی است
افغانسـتان مـا: سـفارت فرانسـه در کابـل از کشـف بازمانده هـای 

جدیـد در باالحصـار کابـل خـرب داده اسـت. 

سـفارت فرانسـه در کابـل در صفحـه فیسـبوکش  نوشـته اسـت کـه 

بازمانده هـای  کابـل،  باالحصـار  در  اخیـر  کاوش هـای  نتیجـۀ  در 

باسـتانی جدیـدی بـه دسـت آمده  اسـت. ایـن کاوش ها که سـه ماه 

پیـش از سـوی هیئـت باسـتان شناسـی فرانسـه در افغانسـتان آغاز 

شـد، بازمانده هـای بـه دسـت آمده  اسـت که نشـان دهنـده فرهنگ 

ایـن کاوش هـای  گفتـه می شـود  اسـت.  ایـن سـاحه   در  یونانیـان 

جریـان  سـاحه  ایـن  در  آینـده  سـال  چهـار  تـا  شناسـان  باسـتان 

خواهنـد داشـت. 

بـاال حصـار کابـل دارای ۲۲ برج  با وسـعت ۲۳۰ جریب زمین برفراز 

تپـه ای در دامنـه کـوه شـیر دروازه در جنـوب رشق کابـل سـاخته 

شـده اسـت. باسـتان شناسـان افغانسـتان می گوینـد قدمـت قلعـه 

باالحصـار کابـل بـه پیـش ار اسـالم برمی گـردد. 

خـزان امسـال طی امضای یـک موافقت نامه توسـط وزارت اطالعات 

و فرهنـگ بـا بخـش فرهنگـی بنیـاد آقاخـان کار بازسـازی باالحصار 

و دیوارهـای آن از سـوی بنیـاد فرهنگـی آقاخان با کمـک مالی هند 

نیز بازسـازی خواهد شـد. 

قراراسـت پـس از بازسـازی، قلعه باالحصـار کابل به یـک پارک ملی 

باسـتان شناسـی به خاطر اسـتفاده علمی باسـتان شناسـان مبدل 

گردد.

کتاب
خبر

رویداد

نقاشی

پایان جشنواره فلم برلین
افغانسـتان مـا: جشـنواره ی فلـم برلیـن )برلینالـه( به پایـان رسـید. 

امسـال جایـزه خـرس طالیـی بـه فیلـم Bad Luck Banging بـه 

کارگردانـی رادو جـود فیلمسـاز رومانیایـی رسـید.

هفتـاد و یکمیـن جشـنواره فیلم برلین دیروز 5 مارچ به پایان رسـید. 

ایـن جشـنواره کـه در کنار جشـنواره فیلم ونیز و جشـنواره فیلم کن، 

مهمریـن رویـداد سـینامیی اروپـا به شـامر مـی رود، همـه سـاله در 

مـاه فـربوری برگزار می شـود. جشـنواره فیلـم برلین سـال ۲۰۲۱ در 

زمانـی دیرتـر از سـال های گذشـته برگـزار و زودتـر از همیشـه هم به 

پایان رسـید. 

بـه  معـروف سـینامیی جهـان  فسـتیوال  ایـن  یورونیـوز،  به گـزارش 

صـورت کامـال آنالیـن برگـزار شـد و دیگر خـربی از ۱۱ روز پـر زرق و 

بـرق ماه فوریه که همیشـه جشـنواره فیلـم برلیـن در آن تاریخ برگزار 

می شـد نبـود.

براسـاس معلومـات منتـر شـده در وبسـایت برلینالـه، قـرار اسـت 

منایـش فلم هـا در فصل تابسـتان و بعـد از پایان همه گیـری بیامری 

کوویـد-۱۹ صـورت گیرد.

 Petite آن  اسـاس  بـر  کـه  کـرده  منتـر  لیسـتی  ریپورتـر  هالیـود 

Maman از سـلین سـیاما، آقـای باخمـن و کالس او از ماریـا اسـپت 

و مـن مـرد تـو هسـتم سـاخته ماریـا رشیـدر از جمله هـای فلم هـای 

برنـده جایـزه از ایـن جشـنواره انـد.

کشف آثار باستانی جدید 
در باالحصار کابل

 )آن چه که از کتاب »چرا ادبیات؟« ماریو بارگاس یوسا می توان آموخت(

افغانسـتان مـا: بنکسـی نـام مسـتعار یـک گرافیتـی کار در بریتانیـا 

اسـت کـه نقاشـی هایش بـر دیوارهـای شـهر در جهان شـهره اسـت. 

زنـدان  دیـوار  بـر  فـرار  در حـال  زندانـی  یـک  نقاشـی  او  به تازگـی 

کشیده اسـت. لنـدن  غـرب  در  ردینـگ  شـهر  قدیمـی 

به گـزارش بـی بی سـی، دیوارنگاری هـای این هرنمند - که بنکسـی 

نام مسـتعار اوسـت - معموال محتوایی انتقـادی دارد و باعث افزایش 

ارزش خانـه و دیوارهایـی مـی شـود کـه او روی آن هـا نقاشـی کـرده 

اسـت. هویت واقعی بنکسـی برای عموم روشـن نیسـت.

اثـر تـازه او کـه صبـح روز دوشـنبه ) اول مـارچ( روی دیـوار زنـدان 

قدیمـی شـهر ردینـگ ظاهـر شـد یـک زندانـی را نشـان می دهد که 

بـا طنـاب تهیـه شـده از چنـد مالفـه در حـال پاییـن آمـدن از دیـوار 

اسـت و پاییـن طنـاب یـک ماشـین تحریـر بسـته شـده اسـت.

به نوشـته ی منبع، احتامال این تصویری از اسـکار وایلد، منایشـنامه 

نویـس و شـاعر مشـهور ایرلندی سـت کـه حـدود ۱۳۰ سـال پیـش 

چـون هم جنسـگرا بـود در ایـن زنـدان مخـوف بـه دو سـال زنـدان 

انفرادی محکوم شـد. سـاختامن این زندان قرار اسـت فروخته شـود 

و کمپینـی بـه راه افتـاده کـه ایـن بنـای قدیمـی بـه جـای آن تبدیل 

شـدن بـه یـک مجتمـع مسـکونی، مرکز هرنی شـود.

بنکسـی ویدئویـی در سـایت یوتیـوب خـود قـرار داده و مراحل خلق 

ایـن اثـر را کـه »فـرار بـزرگ« نامیده شـده، تصویر کرده اسـت.

در ایـن ویدئـو کـه بـا تغییراتـی بـه سـبک ویدئوهـای آموزشـی بـاب 

راس، نقـاش و مجـری برنامـه »لـذت نقاشـی« سـاخته شـده نشـان 

می دهـد کـه چطـور ایـن اثـر در تاریکی شـب کشـیده شـده اسـت.

بـرای  بنکسـی  اقـدام  ایـن  احتـامال  می گویـد  ردینـگ  شـهرداری 

حامیـت از کمپیـن حفـظ این زنـدان و تبدیـل سـاختامن آن به یک 

مرکـز فرهنگـی و هـرنی اسـت. مسـئوالن شـهرداری می گوینـد کـه 

از وزارت دادگسـری کـه مالـک ایـن سـاختامن اسـت خواسـتند تـا 

هامهنگی هـای الزم بـرای حفـظ ایـن اثـر را انجام دهند. مسـئوالن 

وزارت دادگسـری می گویند از وجود این نقاشـی مطلع شـدند و به 

زودی در ایـن بـاره اطالعیـه ای صـادر می کننـد.

گرافیتی جدید از بنکسی



گلر سـابق تیم ملـی آملان، سـال 1998 از رئال 

و میالن پیشـنهاد داشـت ولی راهی ایتالیا شـد.

ینـس ملـان دوران فوتبـال خـوب و پرافتخـاری 

را داشـت. گلـر ملـی پـوش آملانی برای شـالکه، 

دورمتونـد، میالن و آرسـنال بازی کـرد و موفق به 

کسـب چندیـن افتخـار بـزرگ نیز شـد.

فـاش  آاس  بـا  اختصاصـی  مصاحبـه  در  ملـان 

سـاخت که مقطعی از رئال مادرید هم پیشـنهاد 

داشـت. فصـل 98-1998 که رئـال مادرید لقب 

قهرمـان اروپـا را یـدک مـی کشـید و هدایت این 

تیـم پـس از اسـتعفای یـوپ هاینکـس بـه گاس 

هیدینـک سـپرده شـده بود.

ملـان در مـورد دلیـل رد پیشـنهاد رئـال مادریـد 

گفـت:» هـم از میـالن و هـم از رئـال پیشـنهاد 

داشـتم ولـی بـه ایتالیـا رفتـم چـون رسی آ در آن 

دوران بهـر از اللیـگا بـود. 

و  اسـت  العـاده  فـوق  کـه  البتـه  اسـپانیا  لیـگ 

مـی توانیـد ایـن را از رونالـدو هـم سـوال کنیـد 

کـه در سـه لیـگ معتـر بـه میـدان رفتـه اسـت. 

در ایتالیـا و آملـان بحـث قـدرت بدنـی بازیکنان 

اهمیـت بیشـری دارد ولـی در اسـپانیا بـه دلیل 

رشایـط جـوی خوب حتی در زمسـتان می توانید 

بـازی هـای باکیفیـت تـری در زمیـن بـه منایـش 

گذاشـت.«

ملـان در مـورد احتـال انتقال دیوید آالبا سـتاره 

بایـرن به رئـال گفت:» بوندسـلیگا بازیکن مهمی 

او  را از دسـت خواهـد داد. طبعـا دوسـت دارم 

در آملـان مبانـد ولـی ایـن غیـر ممکـن اسـت. 

او فوتبالیسـت بزرگـی اسـت بـا ایـن حـال منـی 

دانـم بـه اسـپانیا مـی رود یـا کشـوری دیگـر. در 

اسـپانیا رئـال و بارسـا مقصد بسـیار خوبـی برای 

او خواهنـد بـود ضمـن اینکه تیم های انگلیسـی 

هـم گزینـه هایـی عالـی بـرای آالبا هسـتند.«

چرا میالن را به رئال مادرید ترجیح دادم؟

ورزش
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اربیـل و موصـل و مناطـق مسـیحی نشـین در والیـت نینـوا 

هـم سـفر خواهـد کـرد. پیـش از حملـه سـال ۲۰۰۳ بـه 

رهـری ایـاالت متحـده آمریکا به عـراق که باعـث رسنگونی 

صدام حسـین شـد، عراق تقریبا یک و نیم میلیون مسیحی 

داشـت امـا هم اکنـون مقامات کلیسـا تخمیـن می زنند که 

تنهـا چنـد صد هـزار مسـیحی در نزدیکـی مرزهـای عراقی 

باقـی مانده انـد.

رهـر آرجانتاینـی مسـیحیان کاتولیک جهـان در بخش 

دیگـری از سـفرش قـرار اسـت بـه نارصیـه در جنـوب 

عـراق بـرود تـا در زادگاه ابراهیـم، در اور در نشسـتی بـا 

شـخصیت های مذهبی برجسـته مذاهـب گوناگون این 

کشـور دیـدار کنـد. مالقات بـا مقام های سیاسـی عراق 

از جملـه نخسـت وزیـر و رئيس جمهـوری هـم در برنامه 

سـفر فـرده پـاپ گنجانده شـده اسـت. او همچنین به 

پـاپ فرانسـیس، رهـر کاتولیک هـای جهـان ظهـر روز جمعـه ۵ 

مـارچ بـه وقـت محلی با اسـتقبال مصطفـی کاظمی، نخسـت وزیر 

عـراق وارد بغـداد شـد. پـاپ قـرار اسـت در ایـن سـفر سـه روزه بـا 

مسـیحیان ایـن کشـور دیـدار کنـد. پـاپ فرانسـیس پیشـر گفتـه 

بـود می خواهـد بـا افـرادی دیـدار کنـد کـه رنج هـای فراوانـی را در 

سـال های اخیـر متحمـل شـده اند.

اشـاره رهـر کاتولیک هـای جهـان بـه مسـیحیانی اسـت کـه در 

زمـان حکمرانـی داعـش بـر بخش هایـی از عـراق، دشـواری ها و 

کردنـد. تجربـه  را  فراوانـی  مرارت هـای 

صدهـا نفـر کـه برخـی از آن هـا پرچم هـای واتیـکان و عـراق را در 

دسـت داشـتند در مسـیر عبور واتیـکان در نزدیکی فـرودگاه بغداد 

جمـع شـده بودند تـا از رهر مذهبـی کاتولیک ها اسـتقبال کنند.

واتیـکان بـا وجـود بدتـر شـدن وضعیـت شـیوع ویـروس کرونـا در 

عـراق از ایـن سـفر دفـاع کـرد و گفـت: »فاصله گـذاری اجتاعی و 

سـایر اقدام هـای صحـی اعـال خواهـد شـد.«

با این حال آسوشـیتدپرس در گزارش خود اشـاره کرد که بسـیاری 

که در مسـیر عبور خودروی پاپ فرانسـیس حضور داشـتند ماسک 

بودند. نزده 

دیـدار بـا آیت الله سیسـتانی، از رهـران مذهبی شـیعیان در عراق 

نیـز یکـی دیگـر از برنامه هـای سـفر پـاپ فرانسـیس در ایـن سـفر 

خواهـد بود.پـاپ در ایـن سـفر همچنیـن از کلیسـای کاتولیـک 

رسیانـی »بانـوی رسـتگار مـا« در بغداد دیـدار می کنـد. این مکان 

مذهبـی در سـال ۲۰۱۰ مـورد حمـالت انتحـاری قـرار گرفـت و به 

کشـته شـدن ده هـا نفـر از افـرادی منجـر شـد کـه بـرای عبـادت و 

نیایـش بـه ایـن مـکان مذهبـی پنـاه بـرده بودند.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان وارد عراق شد

صعود بارسلونا به دیدار پایانی جام حذفی اسپانیا

رویترز از " عالمت های دلگرم کننده " 
ایران برای گفتگوهای هسته ای خبر داد

دیروز در نخستین روز َدور دوم لیگ 
بزکشی در کابل، ۴ بازی برگزار شد

صادرات واکسین آسترازنکا از اتحادیه اروپا به استرالیا متوقف شد

پنجشـنبه بـه نقـل از منابـع دیپلاتیـک گـزارش 

دادنـد کـه آملـان، بریتانیـا و فرانسـه از پیگیـری 

قطعنامـه علیه ایـران در آژانس منرصف شـده اند.

استقبال امریکا

امریـکا هـم بـه شـورای حـکام آژانـس گفته اسـت 

امریـکا  و  شـده"  داده  "فرصتـی  ایـران  بـه  کـه 

نظـر دارد. زیـر  را  ایـران  واکنـش 

نـد پرایـس سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا روز 

پنجشـنبه گفـت که واشـنگنت از تصمیـم اروپایی 

هـا در آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتـی در ویـن 

"خوشـحال" اسـت.

او گفـت: "مـا بـا عالقـه منتظـر ابـراز متایـل ایران 

بـه تعامـل بـه شـکلی هسـتیم کـه بـه پیرفتـی 

ملمـوس و جـدی ختـم شـود."

کـه  را  آنچـه  روشـن  خیلـی  "مـا  کـرد:  اضافـه  او 

حارضیـم بـرای رشوع یـک دیالوگ سـازنده انجام 

دهیـم تریـح کـرده ایـم. ایـن پیشـنهاد ماسـت 

کـه همچنـان موجـود اسـت."

روز  امریـکا،  خارجـه  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی 

چهارشـنبه گفـت کـه امریکا با بازگشـت ایـران به 

داد. خواهـد  کاهـش  را  هـا  تحریـم  توافـق، 

او بـه برنامـه "نیـوز آور" کانـال پـی بـی اس گفت: 

"خیلـی روشـن گفته ایـم که ایران بایـد تعهداتش 

را براسـاس توافـق هسـته ای اجـرا کنـد، و اگـر 

چنیـن کنـد، مـا هـم خواهیـم کرد."

پیشـر حسـن روحانـی، رئیـس جمهـوری ایـران، 

ارائـه  بـا  بـود  خواسـته  اروپایـی  قدرت هـای  از 

میـان  روابـط  بـه  ایـران  قطعنامـه در محکومیـت 

نزننـد. آژانـس رضبـه  و  کشـورش 

آقـای روحانـی از قدرت هـای اروپایـی خواسـت از 

پیگیـری قطعنامـه علیـه ایـران در شـورای حـکام 

آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتی منرصف شـوند. 

او بـا اشـاره بـه توافق اخیـر ایـران و آژانس خطاب 

بـه رهـران اروپایـی گفت: 

"نگذارید روابط دوستانه ما تخریب شود."

بین املللـی  آژانـس  مدیـرکل  گروسـی،  رافائـل 

انـرژی امتـی، روز پنجشـنبه اعـالم کـرد کـه یـک 

مـاه دیگـر برای جلسـه های "فنـی" به ایران سـفر 

خواهـد کـرد.

تحریم های حقوق برشی

از طـرف دیگـر کالیـن کال، نامـزد معاونـت وزارت 

یـک  اعضـای  بـه  پنجشـنبه  روز  امریـکا،  دفـاع 

کمیتـه مجلـس سـنا در واشـنگنت گفـت هرچنـد 

ایـن احتـال وجود دارد کـه در آینده تحریم های 

هسـته ای بـه عنوان بخشـی از رونـد »پایبندی در 

برابـر پایبنـدی« بـرای بازگشـت ایـران و امریکا به 

برجـام لغو شـود، 

امـا بـه گفته او »مـا نبایـد تحریم های تروریسـتی 

و حقـوق بـری یـا هـر چیـز دیگـری کـه فعالیـت 

هـای بـی ثبات کننـده ایـران را مهار مـی کند، را 

بدهیم.« کاهـش 

بـاراک  جمهـوری  ریاسـت  دوران  در  کال  آقـای 

اوبامـا در کاخ سـفید دسـتیار مشـاور امنیت ملی 

را در جلسـه  اظهـارات  ایـن  او  بـود.  بایـدن  جـو 

نیروهـای  کمیتـه  در  خـود  صالحیـت  بررسـی 

مسـلح مجـل سـنا مطـرح کـرد.

خرگـزاری رویـرز بـه نقـل از منابـع دیپلاتیـک 

ایـران در مـورد رشکـت  غربـی گـزارش داده کـه 

بـا امریـکا و اروپـا در  در گفتگوهـای غیررسـمی 

خصـوص توافـق هسـته ای )برجـام( طـی روزهای 

اخیـر »عالمت هـای دلگـرم کننـده ای« فرسـتاده 

اسـت.

ایـن خـر در حالـی منتـر مـی شـود کـه بنـا بـر 

گـزارش هـا، متحـدان اروپایـی امریـکا از مطـرح 

انتقـادی  قطعنامـه  یـک  نویـس  پیـش  کـردن 

علیـه ایـران در آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتـی 

منـرصف شـده انـد.

یک منبع دیپلاتیک فرانسـوی روز پنجشـنبه )۴ 

مـارچ( بـه رویرز گفت: »اوضاع در مسـیر درسـت 

پیـش مـی رود و مـا هـم عالمت هـای مثبتـی در 

بـه خصـوص در چنـد روز گذشـته  ایـن هفتـه و 

دریافـت کـرده ایم.«

در  کـه  هسـتیم  حرکاتـی  شـاهد  »مـا  افـزود:  او 

تعطیـالت آخـر هفتـه گذشـته آن را منـی دیدیم.«

ایـن مقـام فرانسـوی ناشـناس گفـت هـدف ایـن 

اسـت کـه همـه طرفیـن تـا پیـش از فـرا رسـیدن 

نـوروز در ۲۰ مـارچ گفتگوهـا را رشوع کننـد. او 

گفـت همـه تـالش خـود را بـه کار مـی گیریـم که 

ایـن نشسـت در ظـرف روزهـا یـا هفته هـای آینده 

انجـام شـود.

مقامـات ایـران هنـوز بـه گـزارش منتـر شـده در 

جمهـوری  احتالـی  مثبـت«  »عالمـت  خصـوص 

بـا حضـور  از رسگیـری گفتگوهـا  بـرای  اسـالمی 

بهـروز  امـا  انـد،  نـداده  نشـان  واکنشـی  امریـکا 

امتـی  انـرژی  سـازمان  سـخنگوی  کالونـدی، 

سـه  نشـینی  عقـب  خـر  بـه  اشـاره  بـا  ایـران، 

شـورای  بـه  قطعنامـه  ارائـه  از  اروپایـی  کشـور 

حـکام آژانـس گفت: »توسـل به شـیوه های فشـار 

ماننـد قطعنامـه هیـچ نتیجـه ای جـز ویـران کردن 

داشـت.« نخواهـد  برجـام  باقیانـده 

امریـکا اخیـرا اعـالم کـرد کـه حـارض بـه رشکـت 

میزبانـی  بـه  ایـران  بـا  گفتگوهـای هسـته ای  در 

خواهـان  ابتـدا  کـه  ایـران  اروپاسـت.  اتحادیـه 

رفـع تحریم هـای ایـاالت متحده اسـت، پیشـنهاد 

دولـت جـو بایـدن را رد کـرد.

منبـع دیپلاتیـک فرانسـوی بـه رویـرز گفت این 

خـر که ایـران تولید فلـز اورانیـوم را متوقف کرده 

یـک تحول مثبت اسـت.

روزنامـه وطـن، چـاپ تهـران، اخیـرا طـی گـزارش 

نوشـته بـود کـه تولیـد اورانیوم فلـزی در ایـران به 

دسـتور حسـن روحانـی "متوقف شـده اسـت".

ابـراز  بـا  تازگـی  بـه  بریتانیـا  و  فرانسـه  آملـان، 

نگرانـی از تولیـد اورانیوم فلـزی در ایران در بیانیه 

مشـرکی اعـالم کرده بودنـد که این مـاده نه تنها 

بلکـه  نـدارد"  اسـتفاده معتـر غیرنظامـی  "هیـچ 

دارای "پیامدهـای نظامـی بالقـوه" اسـت.

سـازمان انـرژی امتی ایـران برنامه تولیـد اورانیوم 

فلـزی را "دارای مصـارف صلـح آمیـز" و از حقـوق 

خـود دانسـته و پیشـر گفتـه بـود در اوایـل دهـه 

مـاده  ایـن  از  اندکـی  میـزان  ۱۳۸۰ خورشـیدی 

هـم  آژانـس  اطـالع  بـه  را  آن  و  کـرده  تولیـد  را 

رسـانده بـود. خرگزاری های فرانسـه و رویرز روز 

کلوپ: عصبانیت صالح؟ حرف آخر را من می زنم

یورگـن کلـوپ متعجـب اسـت که عصبانیت محمد صـالح پس از تعویض برابر چلسـی چنیـن بازتاب 

گسـرده ای پیـدا کـرده و معتقد اسـت تصمیم نهایی با مربی اسـت.

لیورپـول شـب گذشـته در آنفیلـد بـرای پنجمیـن بـار متوالـی شکسـت خـورد. حریف قهرمـان فصل 

گذشـته لیـگ برتـر چلسـی بـود و در نهایـت بـا گل میسـون مونـت مغلوب شـد.

لیورپـول یکـی از بدتریـن فصـول چند سـال اخیـر خود را پشـت رس می گـذارد کـه در آن مصدومیت 

هـای متوالـی مدافعـان نیز بی تاثیر نبوده اسـت. قرمزها سـه مدافع میانی اصلی خـود یعنی ویرژیل 

فـن دایـک، جـو گومـز و ژوئـل ماتیـپ را مدت هاسـت از دسـت داده انـد و در نهایت مجبور شـدند در 

انتقـاالت جنـوری دو مدافـع جدیـد جذب کنند از جمله اوزان کاباک از باشـگاه شـالکه.

کاباک در چند بازی اخیر لیورپول به صورت ثابت به میدان رفته اما او نیامده مصدوم شد.

یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپـول که در نشسـت خـری بازی با فـوالم رشکت کـرده بـود، ضمن تایید 

ایـن خـر گفـت:» او مصدومیتـی جزئـی دارد و واقعـا منـی دانم رشایطـش برای بازی یکشـنبه چطور 

خواهـد بود. 

تا فردا باید صر کرد. شاید برسد شاید هم نه.«

در جریـان بـازی دیـروز محمـد صـالح دقیقـه 61 تعویـض شـد و از ایـن مسـاله خشـمگین بـود. او با 

عصبانیت به نیمکت رفت و ناراحتی اش را به وضوح نشـان داد. اتفاقی که بازتاب رسـانه ای گسـرده 

ای هم داشـت.

کلـوپ در واکنـش عصبانیـت صـالح از تعویض شـدن گفـت:» 1-0 عقب بودیـم و هیچ بازیکنی طبعا 

خوشـحال نبـود. صـالح را بیـرون کشـیدم و مـی دانم که دوسـت داشـت در میـدان باشـد و بتواند به 

تیـم کمـک کنـد ولـی فرصـت ایـن کار را از دسـت داد و طبیعـی اسـت کـه ناراحت شـود. صالح یک 

مهاجم اسـت و مثل هر مهاجمی دوسـت دارد در زمین باشـد و گل بزند. تعویض در چنین رشایطی 

هرگـز خوشـایند نیسـت. ایـن یک اتفاق کامال طبیعی اسـت و مطمنئ نیسـتم که باید بـه آن چندان 

پرداخته شـود.«

صـالح چنـد مـاه پیش در مصاحبه با آاس گفته بود که از کاپیتان نشـدنش برابر میتیلنـد آزرده خاطر 

شـده بـود. برخـی معتقدنـد از هـان زمان، صالح دیگر نسـبت به بازی در لیورپول شـادابی گذشـته 

را ندارد.

لوانتـه و بیلبائـو رقابـت خواهد کرد. کـرده باشـد. بارسـا در فینـال بـا برنـده دیـدار امشـب 

تیـم فوتبـال بارسـلونا بـا پیـروزی برابـر سـویا بـه دیـدار پایانـی جـام 

حذفـی فوتبـال اسـپانیا صعـود کـرد.

ایـن دو تیـم شـب گذشـته در برابـر هـم وارد میـدان سـبز شـدند کـه 

در نهایـت بارسـا بـا نتیجه سـه بر صفر حریـف خود را شکسـت داد و 

راهـی مرحلـه نهـای ایـن رقابت ها شـد.

بارسـلونا کـه بـازی رفـت کوپـا دل ری را دو بـر صفـر بـه سـویا باختـه 

بـود در بـازی برگشـت کامـال تهاجمی ظاهر شـد و علی رغـم این که 

در دقیقه ۱۲ توسـط دمبله به گل اول دسـت یافت در ادامه با دفاع 

فـرده سـویا مواجه شـده و موقعیت های گلزنی زیـادی را نیز از داد.

سـویا در دقیقـه ۷۲ صاحـب یـک رضبـه پنالتـی شـد کـه اوکامپوس 

مغلـوب هـوش ترشـتگن و تشـخیص درسـت او شـد. 

در ادامـه بارسـا فشـار را چنـد برابـر کـرد تـا اینکـه پیکـه در دقیقـه 

وقت هـای تلـف شـده و ثانیه هـای پایانـی گل دوم بارسـا را بـا رضبـه 

رس بـه مثر رسـاند تا بـازی در مجموع مسـاوی و ۳۰ دقیقه وقت های 

اضافـه برنـده را تعییـن کند.

سـویا کـه در دقیقـه ۹۰ با اخراج فرناندو فرانسیسـکو رگـس ۱۰ نفره 

شـده بـود در هـان دقایق اولیه وقت هـای اضافی دروازه اش توسـط 

برایت وایت باز شـد تا در مجموع سـه بر دو نتیجه را به بارسـا واگذار 

ظهور یک هالند دیگر؛ پسرخاله ارلینگ! 

به نظر می رسـد ژن فوتبالـی در خانواده هالند ارثی 

اسـت و پـس از ظهـور ارلینگ، حاال پرسخالـه او هم 

در آسـتانه تبدیـل شـدن بـه یـک فوتبالیسـت بزرگ 

اسـت. پـدر هالنـد نیـز زمانـی بـرای سـیتی و لیـدز 

بـازی مـی کرد.

ارلینـگ هالنـد تبدیل بـه پدیده بـزرگ فوتبـال دنیا 

شـده است. رشوع درخشش او در سالزبورگ اتریش 

بـود و در نهایـت بروسـیا دورمتونـد را بـرای پیرفت 

فوتبـال خـود انتخاب کـرد؛ در حالی که مـورد توجه 

یونایتـد، یوونتـوس و رئال نیز قرار داشـت.

هالنـد جنـوری 2020 بـود کـه راهی دورمتوند شـد 

و درخشـش او همچنـان ادامـه داشـته تـا جایی که 

رئـال مادریـد و دیگـر باشـگاه هـای بـزرگ اروپایـی 

همچنـان در تـالش بـرای جـذب او هسـتند و بعید 

در  زیـادی  هـای  سـال  نـاروی  سـتاره  ایـن  اسـت 

دورمتونـد مبانـد.

فصـل 18-2017 یعنـی زمانـی که ایـن بازیکن در 

عضویـت مولـده نـروژ بـود،  بـا زدن 16 گل خـود را 

بـه عنـوان یـک سـتاره آینـده دار معرفـی کـرد و از 

هان جا بود که رقابت بین سـالزبورگ و منچسـر 

بـرای جـذب او بـاال گرفـت و در نهایـت هالند راهی 

اتریش شـد. 

ایـن روزهـا پرسخالـه هالنـد نیـز در تیـم جوانـان 

مولـده خـوش می درخشـد. "آلرت بـراوت تیالند"، 

با 17 سـال سـن توانسـته در 37 بازی 64 گل بزند 

و جالـب اینکـه از لحـاظ ظاهـر و قـد و قامـت نیـز 

شـباهت زیـادی بـه ارلینـگ هالنـد دارد. 

او فوتبالـش را از برایـن اف کا رشوع کـرد و در ایـن 

تیـم نیـز رکـورد 40 گل در 31 بـازی را بـه ثبـت 

رسـانده بـود. بـه نظـر مـی رسـد تیالنـد بـه زودی 

بـه تیـم اول مولـده منتقـل خواهـد شـد و شـاید در 

یکی دو سـال آینده شـاهد حضورش در سـطح اول 

فوتبـال اروپـا هـم باشـیم.

درخواسـت ها از سـوی دو رشکـت بیون تک/فایـزر بـوده کـه از 

اروپـا به بسـیاری کشـورها واکسـین صـادر کـرده بودند.

اما آسـرازنکا برخالف بیون تک/فایزر و مدرنا، میزان واکسـینی 

را کـه در قـرارداد بـا اتحادیـه اروپـا بـه آن متعهد شـده،  تحویل 

نـداده اسـت. ایـن رشکـت قـرار بـوده در سـه ماهه اول سـال 

جـاری میـالدی ۸۰ میلیـون دوز به اتحادیـه اروپا تحویل دهد، 

امـا آن را بـه ۴۰ میلیـون دوز کاهـش داد.

ایـن عدم تعهد آسـرازنکا مسـئوالن اتحـاد اروپـا را مظنون کرد 

به اینکه واکسـین تولیدشـده در اتحادیه اروپا به کشوری ثالث 

تحویـل داده شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل سـامانه صـادرات 

واکسـین را راه انـدازی کردند.

محدودیت هـای صادراتـی بـه لحـاظ سیاسـی بـرای اتحادیـه 

اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. زیرا مطلوب این اسـت 

کـه رشکت هـای داروسـازی در اروپا تولید کنند و شـعبات خود 

را در همین جا گسـرش دهند. از سـوی دیگر برای مسـئوالن 

اتحادیـه اروپـا قابـل درک اسـت کـه کنرسن هـای داروسـازی 

تعهداتـی در قبـال صدور بـه دیگر کشـورها دارند.

از ایـن رو، کمیسـیون اتحادیـه اروپـا تأکیـد دارد، تـا زمانـی 

کـه رشکت هـا بـه تعهـدات خـود در قبـال اتحادیـه اروپـا عمل 

می کننـد، نباید مانـع از صادرات آنها شـد. وضعیت کنونی اما 

بدیـن گونه اسـت: در حالی کـه از امریکا و بریتانیا تقریبا هیچ 

گونـه واکسـینی بـه خـارج صـادر منی شـود، از قلمـرو اتحادیه 

اروپـا میـزان قابـل توجهی واکسـین به کشـورهای ثالـث صادر 

شـده است.

بایـد برای واکسـین هایی کـه در قلمرو اتحادیـه اروپا تولید 

می شـوند، درخواسـت مجوز صـادرات بدهند.

در صورتـی کـه تولیدکننـده در میـزان ارسـال واکسـین بـه 

کشـورهای اتحادیـه اروپـا بـه شـکل نامنظـم بـه زیـان آنهـا 

عمـل کرده باشـد، می تـوان از دادن مجوز صـادرات امتناع 

کرد.

آسـرازنکا برخـالف قـراردادی کـه داشـته اسـت، از میـزان 

ارسـال واکسـین به اتحادیه اروپا در سـه ماهه اول سـال، به 

شـدت کاسـت و این اقدام اعراضات بسـیاری را به دنبال 

داشت.

کشورهای اتحادیه اروپا مسئول صدور مجوز هستند

دو دسـته از کشـورها از این سـامانه اسـتثنا هسـتند؛ یکی 

کشـورهای رشیـک و دیگـری کشـورهای در حـال توسـعه. 

سـوئیس، ارسائیـل و اوکرایـن جـزو کشـورهای رشیـک بـه 

حسـاب می آینـد.

در  صادراتـی  واکسـین  کـه  اروپـا  اتحادیـه  عضـو  کشـور 

آن تولیـد شـده، مسـئول صـدور مجـوز صـادرات اسـت. 

کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا پیـش از اتخـاذ تصمیـم 

اروپـا نظرخواهـی  اتحادیـه  از کمیسـیون  زمینـه  ایـن  در 

. می کننـد

بـر اسـاس اطالعاتـی کـه به خرگـزاری آملـان رسـیده، در 

ایـن مـورد مشـخص، رم و بروکسـل اتفـاق نظـر داشـته اند. 

پیـش از این با بسـیاری درخواسـت های مجوز صـادرات از 

سـوی شـاری از رشکت هـا موافقـت شـده بـود. اکـر ایـن 

ایـن  دوز  داشـت ۲۵۰هـزار  قصـد  آسـرازنکا  واکسـین  تولیدکننـده 

واکسـین را بـه اسـرالیا صـادر کنـد که به دلیـل مخالفـت ایتالیا فعال 

منتفـی شـد. ایتالیـا می گویـد، ایـن رشکت به تعهـدات خـود مبنی بر 

تأمیـن واکسـین اتحادیـه اروپـا پایبنـد نبوده اسـت.

بـرای نخسـتین بار اسـت کـه صادرات واکسـین ضـد کرونـا از اتحادیه 

اروپـا بـه کشـوری ثالـث متوقف می شـود. رسـانه ها بـه نقـل از محافل 

اتحادیـه اروپـا گـزارش دادنـد که ایتالیـا مانع از ارسـال ۲۵۰هـزار دوز 

واکسـین رشکت بریتانیایی-سویدنی آسرازنکا به اسرالیا شده است.

علـت ایـن اقـدام، سـامانه ای اسـت کـه از اواخـر جنـوری بـرای کنرل 

صادرات راه اندازی شـده اسـت. بر اسـاس این سیسـتم، کنرسن های 

داروسـازی کـه تعهداتـی در قبـال ارسـال دارو بـه اتحادیه اروپـا دارند، 

برابـر بامیـان برنـده شـده و یـک بازی دیگـر میان 

تیم هـای کنـدز و ننگرهـار ادامـه دارد.

۱۶ تیـم در دَور دوم لیـگ بزکشـی اشـراک کرده 

اند. 

ایـن لیـگ دیشـب افتتاح شـد و تـا ۲۲ مـاه حوت 

ادامـه خواهـد یافت.

می گوید که آنتونی جوشـوا و تایسـن فیوری برای 

برگـزاری مسـابقه و کسـب متامـی کمربندهـای 

توافـق  بـه  جهـان  بوکـس  سـنگین وزن  معتـر 

رسـیده اند.

قهرمانـی  کمربنـد  سـاله  جوشـوای ۳۱  انتونـی 

سـازمان های آی بی اف، دبیلـو بی او و دبیلو بی ای 

را در اختیار دارد و تایسـن فیوری ۳۲ سـاله، دیگر 

بوکسـور بریتانیایی نیز صاحـب کمربند قهرمانی 

سـازمان دبلیو بی سـی اسـت.

بـا برگـزاری مسـابقه بیـن ایـن دو بریتانیایـی یک 

نفـر بـرای اولیـن بـار در تاریـخ صاحـب متامـی 

می شـود. سـنگین وزن  معتـر  کمربند هـای 

در نخسـتین روز دَور دوم لیـگ بزکشـی در 

کابـل چهـار بـازی دیـروز برگـزار شـد.

تیم هـای بزکشـی کندهـار، پنجشـیر،کابل، 

لوگـر، بامیـان، سـمنگان، کنـدز، ننگرهار به 

مصـاف هـم رفتند.

فدراسـیون  سـکرترجرنال  نظـری،  فهیـم 

نتایـج دو  بـارۀ  آزادی در  رادیـو  بـه  بزکشـی 

بـازی دیـروز چنیـن گفـت: "تیـم کندهـار در 

مقابـل تیـم پنجشـیر برنـده شـد و بـازی دوم 

میـان تیم هـای کابـل و لوگـر بـود کـه کابـل 

برنـده شـد."

بـه همیـن ترتیـب تیـم بزکشـی سـمنگان در 

بوکـس  رقابت هـای  برگزارکننـدٔه  آروم،  بـاب 

بوکس سنگین وزن جهان؛ 
آنتونی جوشوا و تایسن فیوری 

به توافق رسیدند
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پاکستان نقش مهمی در روند صلح افغانستان دارد

جایزۀ زنان شجاع امریکا به ۷زن جان باخته افغان اهدا می  شود

محمـد ارشف غنـی، رئیس جمهـوری افغانسـتان، در سـخرنانی اش 

در چهاردهمیـن اجـاس رسان کشـورهای عضـو سـازمان همکاری  

اقتصـادی )اکـو( گفـت پاکسـتان نقـش مهمـی در حامیـت از روند 

صلـح پایـدار در افغانسـتان دارد چـرا کـه در صـورت نـاکام شـدن 

رونـد صلـح این کشـور بـه احتامل زیـاد از عواقب ان آسـیب خواهد 

دیـد. چهاردهمیـن اجـاس اکـو بـه شـکل مجـازی و بـا میزبانـی 

اقتصـادی  »همـکاری  آن  اصلـی  موضـوع  کـه  شـد  برگـزار  ترکیـه 

منطقـه ای در زمـان پسـاکرونا« بـود.

رشکای  و  افغانسـتان  دولـت  و  مـردم  »مـا،  گفـت:  غنـی  آقـای 

بین املللـی مـا نیـاز فـوری بـه آوردن صلـح را احسـاس می کنیـم. 

حامیـت شـام بـرای بـه دسـت آمـدن یـک آتش بـس همه جانبـه بـه 

اسـت.« مهـم  مذاکـرات دوحـه خیلـی  بخشـیدن  خاطـر رسعـت 

میـان  چهـار-راه  افغانسـتان  کـه  گفـت  دیگـر  یکبـار  غنـی  آقـای 

آسـیای مرکـزی، رشقـی، جنوبی و آسـیای غربـی و منطقـه ای برای 

اسـت. جهانـی  و  بین املللـی  همکاری هـای 

نیـز در سـخرنانی اش در  پاکسـتان،  وزیـر  عمـران خـان، نخسـت 

رابطـه افغانسـتان گفت که صلح در این کشـور بـرای همکاری های 

منطقـه ای کشـورهای عضـو اکـو حیاتی اسـت.

»بین االفغانـی«  رونـد صلـح  موفقیـت  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  او 

منجـر بـه صلـح دوامـدار و امنیـت در افغانسـتان خواهـد شـد.

رئیس جمهـور افغانسـتان همچنیـن گفـت کـه کشـورش ۴۲ سـال 

اسـت از حـق بنیـادی صلـح بی بهـره اسـت و زمـان آن رسـیده تـا 

خشـونت هایی کـه ایـن کشـور را بـه »میـدان کشـتار« مبـدل کـرده 

 قـرار اسـت وزارت خارجۀ 

افتخـاری  جایـزۀ  امریـکا 

زنـان شـجاع را بـه هفـت 

اهـدا  افغانسـتان  از  زن 

کنـد کـه در سـال ۲۰۲۰ 

میـادی جان هـای شـان 

بـرای  کار  جریـان  در  را 

مـردم، از دسـت داده اند.

کارمنـد  خلیـل،  فاطمـه 

کمیسـیون  پیشـین 

بـر،  حقـوق  مسـتقل 

فـروغ،  رشمیـا  جـرنال 

بخـش  پیشـین  رییـس 

امنیـت  ریاسـت  جنـدر 

ملـی، مریـم نـورزاد کـه در والیت هـای میـدان وردک و بامیـان 

همچـون قابلـه کار کـرده بـود، فاطمـه رجبـی، افـر پیشـین 

امـور  ادارۀ  پیشـین  افـر  فرشـته،  غزنـی،  والیـت  در  پولیـس 

تلویزیـون  رادیـو  پیشـین  گرداننـدۀ  میونـد،  مالـه  زندان هـا، 

انعـکاس در ننگرهار و فرشـته کوهسـتانی، فعال پیشـین حقوق 

زنـان از جملـه زنـان جان  باختۀ اسـتند که قرار اسـت ایـن جایزه 

بگیـرد. تعلـق  آنـان  بـه  امریـکا  خارجـۀ  وزارت  سـوی  از 

متوقـف شـود.

در همیـن حـال با سـفر اخیـر زملـی خلیلـزاد، مناینده ویـژه آمریکا 

بـرای صلـح افغانسـتان بـه کابـل و دیـدار او بـا چهره هـا و گروه های 

انتقالـی  »دولـت  از مطـرح شـدن  مختلـف سیاسـی گزارش هایـی 

صلـح« بـرای پیرفـت رونـد صلـح از سـوی برخـی رسـانه ها منتر 

است. شـده 

را  کابـل  در  سـه روزه اش  سـفر  رشـته توییتی  در  خلیـزاد  آقـای 

جمع بنـدی کـرده آن را »پربـار« خوانـده و گفتـه در ایـن مـدت بـا 

گروه هـای مختلـف از جملـه مقام هـای دولتـی، چهره های سیاسـی 

و اجتامعـی، فعـاالن زن در مـورد وضعیـت افغانسـتان و رونـد صلح 

مشـورت، بحـث و گفتگـو کـرده  اسـت.

سـازمان همکاری هـای اقتصـادی )اکـو( در سـال ۱۹۸۵ میـادی 

بـا رشکـت ایـران، ترکیـه و پاکسـتان تاسـیس شـد. هفت سـال بعد 

در سـال ۱۹۹۲ ، افغانسـتان، قزاقستان، قرقیزسـتان، ترکمنستان، 

تاجیکسـتان، ازبکسـتان و جمهـوری آذربایجـان بـه عضویـت اکـو 

درآمدنـد و تعـداد اعضـای آن بـه ۱۰ کشـور افزایـش یافـت.

کشـورهای عضـو اکـو از لحـاظ جغرافیایـی، فرهنگـی، تاریخـی و 

مذهبـی وجـوه مشـرک بسـیاری دارنـد، امـا بـا گذشـت سـه دهـه 

از تشـکیل اکو، کشـورهای عضو این سـازمان از سـهم مناسـبی در 

مبـادالت اقتصـادی بیـن همدیگـر برخـوردار نشـده اند.

و  واکسـن  عادالنـه  توزیـع  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  بحـران  امسـال 

پروژه هـای بـزرگ اقتصـادی منطقـه از مباحـث دیگـر ایـن اجـاس 

بود. 

ایـن زنـان در حمله هـای هدفمندانه در سـال ۲۰۲۰میادی در 

افغانسـتان جـان باختنـد. در کنـار این زنـان جان باختـۀ افغان، 

۱۴ زن دیگـر از بـاروس، میامنـار، کاِمـرون، چیـن، کوملبیـا، 

نیپـال،  ایـران،  گواتیـامال،  کانگـو،  دموکراتیـک  جمهـوری 

جایـزۀ  نیـز  وینزویـا  و  ترکیـه  رسی النـکا،  اسـپانیا،  سـومالیا، 

جهانـی زنـان شـجاع را دریافـت خواهنـد کـرد. وزارت خارجـۀ 

مراسـم  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  به علـت  کـه  می گویـد  امریـکا 

اهـدای ایـن جایـزه به گونـۀ مجـازی برگـزار خواهـد شـد. 

رئیـس  غنـی  محمـدارشف   

مناسـبت  بـه  جمهـوری 

سـالگرد  بیست وششـمین 

مـزاری،  عبدالعلـی  شـهادت 

گفـت  ملـی،  وحـدت  شـهید 

کـه تجلیـل از شـهید مـزاری، 

و  فکـری  ارزشـهای  از  تجلیـل 

اسـت. او  ملـی 
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بـه  کـه  مراسـمی  در  حـوت 

بیست وششـمین  مناسـبت 

مـزاری  آقـای  سـالگرد شـهات 

پیـام  در  بـود،  شـده  برگـزار 

شـهید  کـه  گفـت  تصویـری 

مـزاری بـه صلـح باورمنـد بـود 

را  جنـگ  جنگ هـا،  اوج  در  و 

راه حـل منی دانسـت و از همه 

تاش هـا بـرای تأمیـن صلح در 

کـرد. اسـتقبال  زمـان،  آن 

مـزاری  شـهید  کـه  افـزود  او 

بـا حـس قـوی وطـن دوسـتی 

و  شـد  سیاسـت  عرصـه  وارد 

بـا روحیـه ملـی و افـکار بلنـد 

اجتامعـی  عدالـت  اسـامی، 

شـهروندان  همـه  بـرای  را 

می کـرد  مطالبـه  افغانسـتان 

همیشـه  دلیـل  همیـن  بـه  و 

بـر انکشـاف متـوازن و تأمیـن 

می ورزیـد. تأکیـد  عدالـت 

همچنیـن  جمهـور  رئیـس 

عـاوه کـرد کـه شـهید مـزاری 

هم وطنـان  میـان  دشـمنی 

بـر  و  می دانسـت  فاجعـه  را 

وحـدت  و  پذیـری  همدیگـر 

می  کـرد. تأکیـد  ملـی 

رئیـس جمهور افـزود که تأمین 

صلـح  و  اجتامعـی  عدالـت 

حیـث  بـه  نیـز  اکنـون  پایـدار 

گفتـامن مسـلط در برنامه های 

دولـت و مـردم افغانسـتان قـرار دارد و حکومـت بـا متام 

قـوت بـرای تحقـق ایـن خواسـت مـردم تـاش می کند.

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری نیـز گفـت 

»مـزاری؛  عنـوان  تحـت  بایـد  مـزاری  شـهید  از  کـه 

جمهوریـت، صلـح و عدالـت اجتامعـی« تجلیـل شـود؛ 

زیـرا برقراری نظام جمهوری اسـامی در کشـور و تأمین 

صلـح دامئـی از آروزهـای او بـود.

آقـای دانـش افـزود که شـهید مـزاری امـروز بـرای مردم 

بـه یـک »نشـانه راه« و پیونـد میـان دیـروز، امـروز و فردا 

و بلکـه بـه یـک نهضـت سیاسـی و خـط فکـری مبـدل 

است. شـده 

معـاون رئیـس جمهـور گفت کـه جمهوریـت در حقیقت 

تشـکیل  را  مـزاری  شـهید  سیاسـی  اندیشـه  بنیـاد 

آزادی،  جمهوریـت،  بطـن  و  مـن  در  چـون  مـی داد، 

برابـری، عدالـت اجتامعـی، مـردم سـاالری و مبـارزه بـا 

اسـت. نهفتـه  دیکتاتـوری  و  اسـتبداد 

او عـاوه کـرد کـه آرزوهـای شـهید مـزاری در پرتـو نظام 

کنونـی جمهوریـت بـه طور نسـبی تحقـق یافته اسـت و 

نظـام جمهـوری متثیـل کننـده بخـش عمده اندیشـه ها 

و آرمان هـای شـهید مـزاری اسـت.

اسـامی  وحـدت  حـزب  رهـر  محقـق  محمـد  حاجـی 

در  جمهـور  رئیـس  ارشـد  مشـاور  و  افغانسـتان  مـردم 

امـور سیاسـی و امنیتـی، در ایـن مراسـم شـهید مـزاری 

عنـوان  انسـان عدالتخـواه در کشـور  بـزرگ  الگـوی  را 

کـرد و گفـت: »ادبیاتـی را که شـهید مزاری در راسـتای 

عدالتخواهـی در کشـور خلـق کـرد اکنون جـزء فرهنگ 

سیاسـی افغانسـتان شـده اسـت.«

آقـای محقـق افزود که مردم افغانسـتان بـرای بازخوانی 

اندیشـه شـهید مـزاری سـاالنه بـه طـور خـود جـوش از 

او تجلیـل مـی کنـد و هرچـه کـه زمـان مـی گـذرد عمق 

اندیشـه های او بیشـر آشـکار می شـود. 

بـه گفتـه وی نظـام مبتنـی بـر جمهوریـت و مشـارکت 

از  کشـور  سیاسـی  نظـام  سـاختار  در  عادالنـه 

خواسـته های اساسـی شـهید مزاری بود و این خواسـت 

او  پیـروان  اصلـی  مطالبـه  عنـوان  بـه  نیـز  اکنـون  هـم 

اسـت. مطـرح 

در ایـن مراسـم، محمـد یونـس 

قانونی، رئیس پیشـین مجلس 

منـادی  را  مـزاری  شـهید  نیـز 

کشـور  در  اجتامعـی  عدالـت 

شـهید  کـه  افـزود  و  خوانـد 

عدالـت  تحقـق  بـرای  مـزاری 

تـا  افغانسـتان  در  اجتامعـی 

پای جـان مبارزه کـرد و اکنون 

نـزد  در  او  جایـگاه  و  اندیشـه 

مـردم افغانسـتان تثبیت شـده 

اسـت.

بـه  اشـاره  بـا  قانونـی  آقـای 

کـه  گفـت  کشـور  صلـح  رونـد 

شـهید  اندیشـه  مبنـای  بـر 

مـزاری، صلـح پایـدار، عادالنـه 

و دامئـی بـدون تحقـق عدالت 

منی شـود. تأمیـن  اجتامعـی، 

در مراسـم بیسـت و ششـمین 

ملـی،  وحـدت  شـهید  سـالیاد 

فضـل هـادی مسـلمیار رئیـس 

سـخرنانی  نیـز  مرانوجرگـه 

کـرد. او شـهید مـزاری را یـک 

مجاهـد بـزرگ و رهر سیاسـی 

اثرگـذار در کشـور خوانـد.

آقـای مسـلمیار گفـت: »اگرچه 

شـهید مـزاری بـه لحـاظ قومی 

و تبـاری متعلـق به مـردم هزاره 

قهرمـان  و  رهـر  او  امـا  بـود؛ 

همـه ی مردم افغانسـتان بود.«

سـخنان  در  مسـلمیار  آقـای 

کـرد:  ترصیـح  خـود 

»اندیشـه های سیاسـی شـهید 

مـردم  همـه  بـرای  مـزاری 

و  ارزش  از  و  بـود  افغانسـتان 

جایـگاه بسـیار بلنـدی در بین 

برخـوردار  افغانسـتان  مـردم 

» . سـت ا

برنامـه،  از  دیگـری  بخـش  در 

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم رهـر حـزب جنبـش ملـی 

اسـامی افغانسـتان و معـاون پیشـین رئیـس جمهـور، 

گفـت که شـهید مـزاری عدالـت اجتامعی را بـرای متام 

اقـوام محـروم افغانسـتان مـی خواسـت.

»شـهید  کـه  گفـت  خـودش  پیـام  در  دوسـتم  آقـای 

مـزاری بـرای همـه عرصه هـا طـرح و برنامـه داشـت. او 

شـخص صـادق بـود و تأمیـن عدالـت اجتامعـی را برای 

همـه مـردم افغانسـتان می خواسـت.« در ایـن مراسـم، 

احمدولـی مسـعود، رئیـس بنیـاد احمـد شـاه مسـعود؛ 

و  مجـددی  صبغت اللـه  فرزنـد  مجـددی،  ذبیح اللـه 

را  مـزاری  شـهید  و  کردنـد  سـخرنانی  دیگـر  شـامری 

بـرای نظـام خواندنـد.  الگـو  شـخص 

اسـامی  وحـدت  حـزب  رهـر  مـزاری،  عبدالعلـی 

حـوت   22 در  پیـش  سـال  بیست وشـش  افغانسـتان، 

سـال 1373 هنگامـی کـه بـرای گفتگـو بـا طالبـان در 

چهـار آسـیاب رفـت توسـط ایـن گروه اسـیر و سـپس به 

رسـید. شـهادت 

 تجلیل از ارزش های فکری و ملی اوست

غنی در اجالس اکو:  ر  شهید تجلیل از رئیس جمهور: ،یمــزا

قانونی: شهید مزاری برای عدالت اجتماعی مبارزه کرد


