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 چین، ایران و کوریای شمالی به 
دنبال ائتالِف ضد یکجانبه گرایی 

در سازمان ملل متحد

دادگاه سومین اتهام پولیس عامل 
قتل جورج فلوید برگزار شد؛ 

»خشونت عمدی منجر به مرگ« 
 چیـن، کوریـای شـمالی، ایـران و چنـد کشـور دیگـر بـا 
بـه منشـور سـازمان ملـل متحـد در پـی جلـب  اسـتناد 
حمایـت از ائتالفـی در ایـن نهـاد بین المللـی هسـتند تـا 
بواسـطه آن بتـوان با هرگونـه تهدید به اسـتفاده از زور و یا 

... اعمـال تحریم هـای یکجانبـه جلوگیـری کـرد 

 درک شـووین،  افسـر پولیـس متهـم بـه قتـل جـورج 
روز  خـود  اتهامـات  از  مـورد  سـومین  بـرای  فلویـد 

شـد. حاضـر  دادگاه  در  حـوت   ۲۱ پنجشـنبه 
دادگاه ایـن پولیـس امریکایی سفیدپوسـت از روز سـه 

شـنبه آغاز شـده اسـت...

زیدان: بازگشت رونالدو؟ می دانید 
چقدر دوستش دارم 

 راز پیشرفت لوکاکو 
پس از جدایی از منچستر

 رئـال مادریـد پـس از توقـف در دربـی برابـر اتلتیکـو فـردا به 

مصـاف الچـه خواهـد رفـت. فاصلـه بـا اتلتیکوی صدرنشـین 

بـازی  بـرد در  بـه  رئـال  و  یافتـه  افزایـش  امتیـاز  بـه هشـت 

فـردا نیـاز مـرم دارد. رئـال پـس از الچـه بایـد بازی برگشـت 

خـود برابـر آتاالنتـا در یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان را 

نیـز برگـزار کنـد. زیـن الدیـن زیـدان در نشسـت خـری این 

بـازی گفـت:» بـازی فردا مثـل یک تله اسـت. الچه شـاید در 

جـدول جایـگاه خوبـی نـدارد ولـی ...

 روملـو لوکاکـو از زمانـی کـه یونایتـد را بـه مقصـد اینـر ترک 

کـرد، کامـا متحـول شـده اسـت. روملـو لوکاکو که تابسـتان 

2019 از منچسـریونایتد جـدا و بـه اینر پیوسـت، می گوید 

پیوسـن بـه ایـن تیـم ایتالیایـی باعـث شـده اسـت تـا او بـه 

سـطحی دیگر برسـد. این مهاجم بلجیمی ایـن فصل در 33 

بـازی از رقابت هـای مختلـف بـرای اینـر بـه میـدان رفتـه و 

آمـار 24 گل زده و هفـت پـاس  ...

ورزش
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افغانسـتان«  آزاد  رسـانه های  حامـی  »نـی،  نهـاد   

اعـام کـرده کـه بررسـی تـازه آنهـا نشـان می دهـد 

در  خرنـگار   ۱۱ گذشـته  سـال  یـک  در  کـه 

افغانسـتان کشـته شـده که چهـل درصد آنـان زنان 

. هسـتند

ایـن نهاد در گزارش اخیر خـود وضعیت خرنگاران 

در شـهرهای کابـل،  مـزار رشیف، ننگرهـار، هرات و 

قندهار بررسـی کرده اسـت. براسـاس ایـن ارزیابی 

کار خرنـگاران زن بیشـر محـدود بـه داخـل دفاتر 

شـده است.

 ۲۱  ( پنجشـنبه  روز  کـه  نهـاد  ایـن  ارزیابـی 

حـوت( نـر شـد، نشـان می دهـد کـه بـا افزایـش 

تهدیدهـای امنیتـی علیـه خرنـگاران افغـان ۲۰۰ 

خرنـگار زن تـرک وظیفـه کـرده و ۵۰ خرنـگار از 

خـارج  افغانسـتان  از  نیـز  زن  خرنـگار   ۱۵ جملـه 

شـده اند.

درصـد   ۱۷ نهـاد  ایـن  رسـمی  آمـار  براسـاس 

شـار  ولـی  هسـتند  زنـان  رسـانه ها  کارمنـدان 

کارمنـدان زن در رسـانه ها در یک سـال گذشـته از 

یـک هـزار و ۹۰۰ بـه یـک هـزار و۷۰۰ نفـر کاهـش 

نـد. فته ا یا

نـی افـزوده که در یک سـال گذشـته ۵۰ رسـانه در 

افغانسـتان بسـته و حـدود ۲۰۰ کارمنـد نیـز تـرک 

وظیفـه کرده انـد.

مجیـب خلوتگـر،  رئیـس ایـن نهـاد گفـت کـه هدف 

قـراردادن کارمنـدان رسـانه ها وضعیـت را خطرناک 

سـاخته و باعـث ایجـاد تـرس در میـان کارمنـدان 

رسـانه ها و ایجـاد قتل هـای زنجیره ای شـده اسـت.

اعضـای  بـه  حملـه  خرنـگاران،   تهدیـد  کنـار  در 

خانـواده آنـان از مشـکات دیگر اسـت که بـه گفته 

آقـای خلوتگـر زمینـه فـرار خرنـگاران را بیشـر و 

رسیـع تـر سـاخته اسـت.

بـه گفتـه او در روزهای گذشـته به اعضـای خانواده 

یـک  بـه خانـواده  و  غـور  والیـت  در  یـک خرنـگار 

خرنـگار دیگـر در تخار در شـال رشق افغانسـتان 

حمله شـده اسـت.

از  کـه  می کنـد  متهـم  را  حکومـت  خلوتگـر  آقـای 

پرونـده  بـه  و  نکـرده  را  الزم  حایـت  خرنـگاران 

قـرار  خشـونت  مـورد  و  شـده  کشـته  خرنـگاران 

گرفتـه رسـیدگی الزم را نکـرده اسـت. بـه گفتـه او 

تاکنـون بیشـر ۱۰۰ پرونده تشـکیل ولـی حکومت 

گفتـه کـه فقـط بـه ۲۶ مـورد رسـیدگی کـرد اسـت. 

او می گویـد ایـن پرونده هـا هـم به درسـتی بررسـی 

نشـده اسـت. او از دولـت خواسـت کـه عامان قتل 

و  را شناسـایی  آنـان  علیـه  و خشـونت  خرنـگاران 

مـورد پیگیـرد قـرار دهنـد.

می گویـد  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  طـارق 

علیـه  خشـونت  پرونـده  بررسـی  بـه  متعهـد  کـه 

خرنـگاران اسـت و ده هـا تـن در پیونـد بـه قتـل و 

شـده اند.  بازداشـت  خرنـگاران  علیـه  خشـونت 

در یک سال ۱۱ خبرنگار افغان کشته و ۵۰ خبرنگار 
مجبور به ترک کشور شده اند 

نادیده انگاری واقعیت های 
افغانستان در طرح صلح امریکا 

شهید مزاری امروز از ما 
چه می خواهد؟ 

سرور دانش 
معاون دوم رییس جمهور

 

 طـرح صلـح امریـکا متأسـفانه از جامعیـت الزم بـرای 
برخـوردار  افغانسـتان  در  پایـدار  یـک صلـح  برقـراری 
نیسـت. در این طـرح واقعیت های سیاسـی و اجتماعی 
ایـن کشـور مد نظر قرار نگرفته اسـت.  چهاردهه اسـت 
کـه مـردم افغانسـتان در آتـش جنـگ و خشـونت های 

عریـان و بـی حـد و حصـر می سـوزند....
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 لـو اوتنـز، سـازندۀ نـوار کاسـت و یکـی از طراحـان اصلـی سـی دی در 94 سـالگی درگذشـت. او که در رشـتۀ مهندسـی تحصیـل کرده بـود، در اوایل 

دهـۀ 50 میـادی در رشکـت فیلیپـس رشوع بـه کار کـرد و توانسـت ضبط صـوت قابـل حمـل را تولید کند کـه در آن زمـان بیش از یک میلیون نسـخه 

از آن فروختـه شـد )صفحـۀ فیس بـوک بی بی سـی فارسـی(. هم زمـان بـا مـرگ اوتنـز ایـن سـؤال در ذهـن مـن خطـور کـرد کـه به راسـتی ایشـان چـه 

خدمتـی بـه بریـت انجـام داد و سـاخن نـوار کاسـت کـه در واقع یـک انقاب بود چقـدر در حفـظ و انتقال پیغام صوتـی مؤثر واقع شـد؟ برای درک 

اهمیـت ایـن موضـوع اشـارۀ مختـری بـه رسـم تیپ بـازی و نـوار جنگـی در قریـۀ شـکردرۀ ولسـوالی خدیـر والیـت دایکنـدی می کنـم. تـا چند سـال 

پیـش، بیشـر مردمـان آبـادی مـن، شـکردره دایکنـدی، در محافـل عروسـی تَیپ جنگـی/ ضبط صوت جنگـی می کردنـد. تیپ جنگـی، نوعـی تفریـح و 

تیپ جنگـی بـود کـه در نتیجـۀ آن، هـر تیـپ/ ضبط صـوت کـه نـواِر سـید انـور یـا رسور رسخوش یـا هم کاسـت صفـدر توکلـی را بلندتر ...

معاون رئیس جمهور: 
طرح صلح اخیر، تکثر 

قومی و سیاسی را 
نادیده گرفته است

 تَیپ بازی و نوار جنگی؛ 
تفریح و رقابت صوتی 

مردمان آبادی من
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طرح صلح اخیر، 
تکثر قومی

 و سیاسی را 
نادیده گرفته

 است

جمهـور  رئیـس  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

تکـری  اخیـر  صلـح  طـرح  کـه  می گویـد 

مذهبـی  و  دینـی  اقلیت هـای  و  اقـوام  حضـور  و  سیاسـی 

افغانسـتان را نادیـده گرفتـه اسـت و بـه همیـن خاطـر مورد 

گرفـت.  نخواهـد  قـرار  افغانسـتان  مـردم  پذیـرش 

آقـای دانـش روز جمعـه 22 حـوت، در پیامـی بـه هامیـش 

مردمـی »شـهید مـزاری؛ صلـح و وحـدت ملی« که مناسـبت 

عبدالعلـی  شـهید  سـالگرد  بیسـت وپنجمین  از  تجلیـل 

مـزاری در مرکـز بامیـان برگـزار شـده بـود، گفـت کـه ایـن 

طـرح بیـش از آن کـه امیـد بـه صلـح و آرامـش را افزایـش 

دهـد تـداوم بخـش بحـران خواهـد بـود و مـردم افغانسـتان 

زیـر بـار چنیـن طرح هـای تحمیلـی نخواهـد رفـت.

اخیـرا طـرح وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده و زملـی خلیلـزاد 

رسـانه  ای شـد کـه در ایـن طـرح تنهـا از دو طـرف حکومـت 

بـا  کـه  اسـت  بـرده شـده  نـام  گـروه طالبـان  و  افغانسـتان 

همدیگـر بـر رس یـک میکانیـزم انتقالـی سـازش کننـد. 

آقـای دانـش همچنیـن در ادامه گفت که مـن توافقنامه ای 

کـه میـان ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان سـال گذشـته در 

سرمقاله

 طـرح صلـح امریـکا متأسـفانه از جامعیـت الزم بـرای برقـراری یـک 

صلـح پایـدار در افغانسـتان برخـوردار نیسـت. در این طـرح واقعیت 

هـای سیاسـی و اجتامعـی ایـن کشـور مـد نظر قـرار نگرفته اسـت. 

چهاردهـه اسـت کـه مـردم افغانسـتان در آتـش جنـگ و خشـونت 

هـای عریـان و بـی حـد و حـر مـی سـوزند. چهاردهـه اسـت کـه 

زیربناهـای اقتصـادی افغانسـتان نابـود مـی شـوند و راه پیرشفـت و 

توسـعه در کشـور بـه بن بسـت می رسـد. مـردم افغانسـتان بیش از 

هـر زمـان دیگـر تشـنه و عالقـه منـد صلح اسـت؛ امـا صلحـی که به 

پایـان خشـونت هـای سیاسـی، فرهنگـی و اجتامعـی منجر شـود و 

بـه بـی عدالتی ها و تبعیـض های ناروای نژادی و جنسـیتی خامته 

دهـد. ولـی طـرح صلحـی کـه از سـوی امریـکا ارایـه گردیـده، مردم 

افغانسـتان را به خواسـته های مرشوع شـان منی رسـاند. این طرح 

گذشـته از ایـن کـه تـا چـه حـد منافـع امریـکا و برخـی کشـورهای 

منطقـه را تأمیـن مـی کنـد، آغـاز یـک جنـگ داخلـی دیگـر را در 

افغانسـتان فراهـم مـی کند.

راه رسیدن به صلح معموال از دو طریق پیموده می شود:

_   پیروزی نظامی

_  گفتگو و مذاکره 

پیامـد  اسـت.  نشـده  منجـر  پایـدار  بـه صلـح  راه جنـگ هیچـگاه 

پیـروزی نظامـی و برقـراری امنیـت از راه زور، حاکمیـت اسـتبدادی 

و جـرم پنـداری آزادی بیـان و ارزش هـای دموکراسـی اسـت. دوره 

آیـد،  مـی  بـه دسـت  نظامـی  پیـروزی  از  پـس  کـه  هـای صلحـی 

اغلـب بـا حـذف، بـی عدالتـی و اسـتبداد همـراه مـی باشـد. ایـن 

وضعیـت بـه خفقـان منجـر شـده و رس انجـام بـه کودتـا، شـورش 

هـای بـزرگ اجتامعـی و انقـالب ختـم می شـود. امـا مزایـای پایان 

دادن بـه جنـگ از راه گفتگـو ایـن اسـت کـه ایـن راه اوال؛ کم هزینه 

اسـت؛ ثانیـا؛ تلفـات انسـانی کمـری دارد؛ ثالثـا، منازعـات پس از 

گفتگوهـای صلـح کمـر مرگبـار مـی باشـد. از ایـن همـه گذشـته، 

توافقـات  نتیجـه  و حکومتـداری خـوب در  دموکراسـی، مشـارکت 

صلـح بـه وجـود مـی آیـد، نـه جنـگ.

در افغانسـتان راه غلبـه نظامـی بـه بـن بسـت رسـیده اسـت. هر دو 

طـرف جنـگ بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه تصاحـب قـدرت از راه 

پیـروزی نظامـی در افغانسـتان امـکان نـدارد. پـس بایـد راه دوم؛ 

یعنـی راه مذاکـره و گفتگوهـای سیاسـی بـرای ایجـاد صلـح پایـدار 

جسـتجو شـود. بنابرایـن متامـی طـرح هـا و پـالن ها و سیاسـت ها 

بایسـتی حـول محـور صلـح پایـدار تدویـن و ارائـه گـردد.

 اهـداف صلـح پایـدار در کشـور ایجـاد دوسـتی و همبسـتگی میان 

مـردم، توسـعه آرامـش و امنیـت در سـطح کشـور، افزایـش ارتبـاط 

سـازنده اجتامعـی و فرهنگـی میـان الیـه هـای مختلـف اجتامعی، 

بـرای  پایـدار در کشـور، بسـیج همگانـی  و  ایجـاد صلـح عادالنـه 

توسـعه و بازسـازی کشـور، افزایـش سـطح اعتـامد میان گـروه های 

نظـام  یـک  ایجـاد  اجتامعـی؛  گوناگـون  هـای  طیـف  و  سیاسـی 

مطلـوب، فراگیر، دموکراتیک و پاسـخگو، ایجـاد گفتامن ملی صلح 

و رسـیدن بـه اجـامع از طریق قانع شـدن جوانب مختلف و رسـیدن 

بـه توافـق مـی باشـند. رضورت گفتـامن در پروسـه صلح بـا توجه به 

ویژگـی کـرت گرای جامعه مدنـی که بر مبنـای آزادی فردی بنیان 

نهـاده شـده، توجیـه می شـود.

پروسـه صلـح زمانی امید بخش و سـازنده اسـت کـه رشایط مطلوب 

رشایـط  ایـن  باشـند.  فراهـم  سیاسـی  مذاکـرات  موققیـت  بـرای 

عبارتنـد از ایـن کـه: 

- اطـراف مذاکـره بایـد بـه این نتیجه رسـیده باشـند کـه دوام جنگ 

بـه نفع شـان نیسـت و گفتگـو را یگانـه راه برای رسـیدن بـه اهداف 

سیاسـی شـان بدانند؛

- چهارچوب مذاکره باید معین و مشخص باشد؛

-  آجندای مذاکرات باید عینی و قابل پذیرش باشد؛

- هدف مذاکره باید معلوم باشد؛

- رشوع مذاکرات بهر است رسی و محرمانه باشد؛

- میانجی باید مورد توافق دو طرف مذاکره کننده باشد؛

- محل مذاکره بر مبنای توافق جناح های درگیر تعیین شود؛

- فرماندهان مشهور نظامی نیز در مذاکرات حضور داشته باشند؛

- مذاکـرات صلـح بایـد حامیـت هـای منطقـه ای و بین املللـی را با 

خود داشـته باشد؛

- واقعیـت هـای سیاسـی و اجتامعـی کشـور بایـد در نظـر گرفتـه 

شـود؛

- حقـوق شـهروندی، برابـری و عدالـت در همـه سـطوح بایـد رعایت 

شود؛

- مذاکرات صلح در زمان مناسب رشوع شود؛

- هیچ درخواستی به عنوان پیش رشط گفتگوها مطرح نشود؛

و  اتفاقـات  کـه  بگیرنـد  تصمیـم  کننـده  مذاکـره  هـای  هیـأت   -

رویدادهـای خـارج از اتـاق مذاکره بـر روند گفتگوها تأثیـر نگذارند؛

- رهـران طـرف هـا اراده جـدی و قاطـع و دلسـوزانه بـرای صلـح 

باشـند؛ داشـته 

- هیـأت هـای مذاکـره کننده بایـد راز دار و از مهارت های الزم برای 

انجام مذاکره برخوردار باشـند؛

- جنـاح هـا تعهـد دوامـدار بـرای ادامـه گفتگوها تحت هـر رشایطی 

داشـته باشند؛

- همه طرف ها برای تقویت روند اعتامدسازی تالش کنند؛ 

بـا توجـه بـه رشایط فوق، طـرح صلح امریـکا حد اقـل دارای نقایص 

و کاسـتی های زیر می باشـد:

1. در ایـن طـرح تنهـا دو طرف )حکومت و طالبـان( به عنوان طرف 

گفتگوهای صلح به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. در حالی که در 

مذاکرات باید متام اقشـار مردم افغانسـتان نقش داشـته باشـند.

و  طـرف  یـک  از  طالبـان  دوطـرف  میـان  هـم  قـدرت  تقسـیم   .2

جمهوریـت از جانـب دیگـر صـورت گرفتـه و نقـش و سـهم مـردم 

اسـت.  شـده  گرفتـه  نادیـده  طـرح  ایـن  در  افغانسـتان 

3. مسـأله مهـم دیگـر ایـن کـه در ایـن طـرح حکومـت و طالبـان به 

صـورت مسـاوی در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ در حالی کـه همه می 

داننـد کـه حکومـت از طریـق انتخابـات بـه وجـود آمـده و حامیـت 

اکریـت مطلـق مـردم افغانسـتان را بـا خـود دارد.

4. مشـکل دیگـر طـرح امریـکا این اسـت که حقـوق اقـوام، مذاهب 

و اقلیـت هـای نـژادی و مذهبـی بـه صـورت مشـخص مـورد توجـه 

قـرار نگرفتـه و اشـارات کلی منی توانـد تأمین کننده منافـع اقوام و 

مذاهب در افغانسـتان باشـد.

5. در ایـن طـرح حفظ دسـتاوردهای دو دهه اخیر تضمین نشـده و 

تدابیـری که در سـاختار سیاسـی مـد نظر قرار گرفته شـده، بیش از 

پیـش ارزش های دموکراسـی را به مخاطـره می اندازد.

 مولـود چـاووش  اوغلـو، وزیـر امـور خارجـه ترکیه، تاییـد کرده 

اسـتانبول  در  اپریـل  مـاه  در  افغانسـتان  کـه نشسـت صلـح 

رییـس  کـرزی،  حامـد  حـال،  همیـن  در  می شـود.  برگـزار 

جمهـور پیشـین گفتـه اسـت بـرای ایـن کـه در نشسـت ترکیه 

بایـد گفتگوهـای  بیایـد،  بـه دسـت  نتیجـه ای  دربـاره صلـح 

بیشـر میـان سیاسـت گـران کشـور و طالبـان انجـام شـوند. 

آقـای کرزی در یک گفتگوی ویژه با اسوشـیتد پرس، نشسـت 

مذاکـرات  بـه  شـدن  آمـاده  بـرای  خوبـی  فرصـت  را  مسـکو 

اسـتانبول و گرفـن یـک نتیجـه از ایـن نشسـت خوانـد.

حامـد کـرزی رییـس جمهور پیشـین کشـور، ابـراز امیـدواری 

مـی کنـد کـه طـرح امریـکا بـه ترسیـع رونـد صلـح در کشـور 

بـر گفتگوهـا میـان حکومـت و سیاسـت گـران  او  بانجامـد. 

دیگـر بـا طالبـان پیـش از نشسـت اسـتانبول نیـز تاکیـد مـی 

ورزد. 

آقـای کـرزی گفـت: »مـا بایـد از پیـش بـرای اسـتانبول آمـاده 

باشـیم. مسـکو یـک فرصت اسـت و سـپس میان مـا و طالبان 

بایـد گفتگوهـای بیشـری انجـام شـوند. مـا بـا آمادگـی برای 

نتیجـه گیـری بـه اسـتانبول خواهیـم رفت.«

پیـش ازایـن وزیـر امـور خارجـه امریـکا در نامـه ای از برگزاری 

نشسـت صلح برای افغانسـتان در ترکیه خرداده بود و در آن 

نامـه از رییـس جمهـور غنی خواسـته شـده بود که با شـامری 

از سیاسـت گران کشـورهمچون عبدالله عبدالله،حامد کرزی 

و عبـدب الرب رسـول سـیاف دربـاره روند صلـح رایزنی هایش 

را ادامـه دهـد.  وزیرخارجـه ترکیـه می گوید که قرار اسـت که 

ترکیـه برای افغانسـتان یـک مناینده ویژه نیـز بگامرد.

دیویـد مارتینـون، سـفیر فرانسـه در کابـل، گفـت: »امیدواریم 

کـه نشسـت ترکیـه، بـه بحـث هـا در دوحـه رسعـت ببخشـد. 

میـان ایـن دو مسـیر پیوند روشـن وجـود دارد. نشسـت ترکیه 

دوحـه  رونـد  بربنیـاد  چیـز  همـه  نیسـت؛  دیگـر  رونـد  یـک 

اسـت و امیـدوارم کـه سـودمند باشـد.« اگرچـه پیـش از ایـن 

امریـکا طـرح ایجـاد حکومـت انتقالـی را بـا رهـری حکومـت 

درجریـان  افغـان  گـران  سیاسـت  از  شـامری  و  افغانسـتان 

گذاشـته بـود، اکنـون وزارت خارجـه امریـکا مـی گویـد، هیچ 

گاهـی امریـکا نکوشـیده اسـت کـه چیـزی را تجویـز کنـد.

نـد پرایـس، سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا، گفـت: »مـی 

دانیـم کـه بـرای دوامـدار بـودن، صلـح بایـد عادالنـه باشـد و 

بـرای عادالنـه بـودن، بایـد پایـدار باشـد. از همیـن رو هیـچ 

گاهـی نکوشـیده ایـم کـه چیـزی را تجویـز کنیـم.«

حکومـت افغانسـتان از اشـراک در نشسـت ترکیـه بـه گونـه 

روشـن سـخن منی گوید، امـا وزارت خارجه در پیامـی از ابراز 

آمادگـی ترکیـه و برخـی از کشـورهای دیگـر بـرای میزبانی از 

مذاکـرات صلـح افغانسـتان اسـتقبال مـی کند. 

از سـوی دیگـر واشـنگن پسـت نوشـته اسـت کـه انتظـار می 

رود نخسـت نشسـت وزیـران خارجـه امریـکا، روسـیه، چیـن، 

هنـد، پاکسـتان و ایـران از سـوی سـازمان ملـل برگزار شـود و 

ایـن کشـورها از آتـش بـس و مذاکـرات بـرای انتقال سیاسـی 

میـان افغـان هـا پشـتیبانی کنند. 

بر بنیاد این نوشـته، سـپس نشسـت مسـکو با اشـراک طرف 

هـای افغـان و نیـز با حضور روسـیه، چیـن، امریکا، پاکسـتان 

و ایـران برگـزار مـی شـود و پـس از آن نشسـت اسـتانبول در 

مـاه اپریـل برگـزار خواهد شـد و اگر حکومت و طالبـان درباره 

چارچـوب انتقـال سیاسـی و آتـش بـس توافـق کننـد، امریـکا 

شـاید بـه گونـه آهسـته به سـوی خـروج به پیـش برود. 

 فاطمـه عزیـز، مناینـده مـردم کنـدز در ولسـی جرگـه در اثـر 

بيـامرى کـه عایـد حالـش گردیـده بـود درگذشـته اسـت.

رياسـت  مطبوعـاىت  دفـر  طـرف  از  کـه  خرنامـه  يـک  در 

جمهـورى امـروز منتـرش شـده آمـده اسـت، که رييـس جمهور 

غنـى بـا در گذشـت فاطمـه عزیـز شـدیدا متاثـر شـده اسـت.

موصـوف گفتـه اسـت کـه داکـر فاطمـه عزیـز متـام عمـرش 

را در خدمـت مـردم سـپری کـرد و در عرصـه طبابـت خدمـات 

شـایان را بـه مردمـش بـه ویـژه زنـان والیت کنـدز انجـام داد و 

صـدای رسـای مردم آن والیـت منحیث مناینده منتخب شـان 

در دوره هـای پانزدهـم و شـانزدهم ولسـی جرگـه بـود.

لویـه جرگـه  در  اسـت همچنـان وى  افـزوده  رییـس جمهـور 

اضطـراری و لويـه جرگـه مشـورتی صلح از مردمـش به بهرین 

وجـه منایندگـی کـرد. مـرگ او یـک ضایعـه بزرگ برای کشـور 

است.

در خرنامـه آمـده اسـت، رييـس جمهـور غنـى مراتب تسـلیت 

و همـدردی عمیـق خویـش را بـه خانـواده و دوسـتان داکـر 

فاطمـه عزيـز و اعضـای ولسـی جرگـه، بـه ویـژه مـردم والیـت 

کنـدز ابـراز کرده اسـت.

خانـواده داکـر فاطمـه نيـز فـوت کـردن وى را تاييـد کـرده 

اسـت. فاطمـه عزیـز از مدتـی بـه ایـن سـو بیـامر بـود و در 

داشـت. قـرار  درمـان  زیـر  سـویس  در  شـفاخانه ای 

فاطمـه عزیز در رشـته طـب جراحی نسـایی والدی تحصیالت 

عالی داشـت. 

میـان  زیـادی  نگرانی هـای  سـبب  نیـز  شـد  امضـا  دوحـه 

مـردم ایجـاد کـرد. زیـرا در آن توافقنامـه نـه دولـت و مـردم 

از لحـاظ حقوقـی  نـه  و  بوده انـد  افغانسـتان طـرف اصلـی 

حـال  عیـن  در  ولـی  دارنـد  آن  برابـر  در  قانونـی  مکلفیـت 

و  توافقنامـه  آن  کـه  می گیـرد  صـورت  مسـتمر  تالش هـای 

مفـادات آن بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل شـود. 

او همچنیـن تاکیـد کـرده اسـت کـه علی رغـم ایـن کـه طرح 

صلـح اخیـر هـم برخالف قانون اساسـی افغانسـتان و هم از 

نـگاه دولـت افغانسـتان غیـر قابـل قبول اسـت ولـی رهری 

حکومـت محتـوای آن را بـا رهران و بزرگان سیاسـی کشـور 

به مشـوره گذاشـته اسـت و در حال رایزنی درباره آن اسـت. 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری هـم چنیـن گفتـه اسـت کـه 

دولـت افغانسـتان از هـر طـرح صلـح معقـول و منطقـی کـه 

همـه کتله هـای اجتامعـی و سیاسـی افغانسـتان در آن نظر 

گرفتـه شـده باشـد اسـتقبال می کنـد و متـام اقدامـات الزم 

را مثـل گذشـته بـه انجـام خواهـد رسـاند. 

در هامیـش مردمـی »شـهید مـزاری؛ صلـح و وحـدت ملـی« 

سـید انـور رحمتـی والـی والیـت بامیـان نیـز سـخرنانی کرد 

و بـر وحـدت و بـرادری در سـطح کشـور بـه خصـوص والیت 

بامیـان تاکیـد کرد. 

والـی بامیـان گفـت کـه جوهـر اصلـی مطالبـات و مبـارزات 

سیاسـی شـهید مـزاری عنـر عدالـت بـود و او عدالـت را 

بـرای متـام مردم افغانسـتان می خواسـت. بـه همین خاطر 

نسـل امـروز و فـردای افغانسـتان مدیـون مبـارزات برحـق و 

عدالـت خواهانـه شـهید وحـدت ملـی هسـتند. 

اقـوام در  بـرادری  بنیانگـذار  افـزود کـه شـهید مـزاری  وی 

و  اجتامعـی  کتله هـای  همـه  برابـری  خواهـان  افغانسـتان 

سیاسـی در کشـور بـود. از همیـن رو مـا خـود را بـه عنـوان 

پیـروان شـهید وحـدت ملـی ملـزم و مکلـف بـه تحقـق آرمان 

هـا و آرزوهـای شـهید مـزاری می دانیـم.

در ایـن گردهامیـی منایندگانی از نهادهای مدنی، شـورای 

و مناینـده حاجـی محمـد محقـق  احـزاب سیاسـی  علـام، 

امنیتـی و سیاسـی  امـور  رییـس جمهـور در  ارشـد  مشـاور 

نیـز سـخرنانی کردنـد و همـه سـخرنانان مفـاد طـرح صلـح 

اخیـر را مـردود دانسـته و خواهان نقش مـردم در روند صلح 

 . ند شد

طرحـې د هـرکي ترڅنـګ ويـي چـې دا دافغانسـتان د سـولې 

بهـر چټکولـو لپاره ښـه چانـس دى.

هغـه امريکايـي اژانـس اسوشـېټېډ پرېـس )اى پـي( رسه پـه يـوه 

ځانګـړې مرکـه کـې ويـي چـې د امريـکا دغـه وړانديـز د  ټاکنـو 

او اسـايس قانـون سـمون تـه الر برابـروي. کـرزي زياتـه کړې چې 

د امريـکا لـه لـوري د ټـول شـموله حکومـت پـه تړاو رشيکه شـوې 

طرحـه د افغـان سـولې بهـر چټکولـو لپـاره تـر ټولـو ښـه چانـس 

دى. دى وايـي “د امريـکا دا طرحـه  لـه جګـړې سـتړی ولـس د 

ټاکنـو پـر لـور بيايـي، د ښـځو او لږکيـو حقونـه خونـدي کـوي، 

اسـايس قانـون کې سـمون تـه الر برابـروي او د لنډمهالـې ادارې 

وړانديـز کـوي. ” کـه څـه هـم افغـان حکومـت تـر اوسـه پـه دې 

اړه رسـمي غرګـون نه ښـودىل، خو د ولسـمرش لومړي مرسـتيال 

د پيسـو انـدازه لـوړوي. (( نومـوړی زياتـوي چـې پـه مرکـز کابـل 

کـې يـې له ولسـمرش غنـي او لومـړي مرسـتيال امراللـه صالح رسه 

هـم کتـي دي؛ هغـوی يـې د زوی د خالصـون ډاډ ورکـړی و؛ خـو 

پـه وينـا يـې چـې تـر اوسـه پـه يـاده قضيـه کـې هېـڅ پرمختـګ نه 

دی شـوی. د هغـه پـه خـره ده، د ترکمـن قـوم مرشانـو پـه همدې 

تـړاو څـو ځلـه لـه طالبانـو رسه هـم کتـي او لـه هغوی څخـه يې د 

عبدالـرووف پـه پيدا کېدو کې د مرسـتې غوښـتنه کړې. د تښـتول 

شـوي ماشـوم پـالر وايـي چـې حکومـت او طالبانـو د دغـې قضيې 

پـه تـړاو لـه شـلو ډېـر کسـان نيـويل؛ خـو زياتـوي چـې د ماشـوم د 

ځـای ځايګـي پـه اړه تـر اوسـه څـه معلومـات نشـته. لـه مزاررشيف 

څخـه د تښـتول شـوي ماشـوم مـور زهـره هـم وايـي چـې حکومـت 

امـر اللـه صالـح يـوې غونـډې تـه د وينـا پـر مهـال لـه دې طرحې 

رسه کلـک مخالفـت ښـودىل دى.  خو حامد کـرزی لومړنی مخور 

افغـان سياسـتوال دی چـې د دې طرحـې څرګنـد مالتـړ کـوي 

او زياتـوي چـې لـه لسـيزو جګـړو وروسـته اوس پـه خپلـه افغانـان 

سـولې تـه د رسـېدو لپـاره بېـړه لري.

دا چـې د امريـکا دا نـوې طرحـه بـه څومـره بريالـۍ کېـږي،دا بـه 

وروسـته معلومـه يش، خـو ښـايي چـې دا طرحـه افغانسـتان کـې 

لـه ننګونـو رسه مـخ يش.

لـه  ادارې  لنډمهالـې  د  مخکـې  لـه دې  غنـي  ولسـمرش ارشف 

جوړېـدو رسه کلـک مخالفـت ښـودىل او دا يـې پـه هېـواد کـې د 

کورنـۍ جګـړې پيلېـدو رسه ورتـه ښـودىل دى.

يـې د زوی د تښـتوونکو پـه اړه لـه دوی رسه معلومـات نه رشيکوي. 

هغـې پـه داسـې حـال کـې چـې د بلـخ واليـت مقـام مخـې تـه د 

معرضينـو خېمـه کـې ناسـته وه، پـژواک تـه يـې وويـل، تـر هغه به 

خپلـو اعراضونـو تـه دوام ورکـوي چـې زوی يـې راخوشـې يش. 

نومـوړې پـر حکومـت نيوکـه وکـړه چـې د خلکـو د ژونـد خونديتوب 

برخـه کـې ناغېـړي کـوي. زهره وايـي: )) هېـڅ داسـې دروازه نه ده 

پاتـې شـوې، چـې موږ دې  نـه وی ټکولې؛ خو ال مې هـم د اوالد د 

برخليـک پـه اړه معلومات نشـته، حکومتي چارواکـي هر ځل ژمنې 

راکـوي امـا هېـڅ پايله يې نـه معلوميـږي ((. هغې پر ولسـمرش هم 

نيوکـه وکـړه چې پـه پيل کـې د عبدالرووف د قضيې پـه تړاو جدي 

و؛ خـو پـه وينـا يـې چـې اوس يـې لـه پامـه غورځـوىل دى.

 پخـواين ولسـمرش حامـد کـرزي د افغانسـتان د سـولې پـه تـړاو 

د امريـکا د نـوې طرحـې مالتـړ کـړى او ويـي يـې دي چې دغې 

طرحـې د سـولې بهـر د چټکولـو لپـاره يو ښـه چانـس برابر کړى 

دى. د امريـکا د بهرنيـو چـارو وزارت څـو ورځـې مخکـې د افغـان 

سـولې په تـړاو د يوه ټولشـموله انتقايل حکومـت جوړولو ترڅنګ 

يـو شـمېر وړانديزونه کـړي دي.

پـه دې وړانديزونـو کـې د ملګـرو ملتونـو د رول زياتولو او د سـولې 

پـه تـړاو پـه ترکيـه کـې ديـوې غونډې جـوړول هـم شـامل دي. د 

امريـکا ځانګـړي اسـتازي زملـي خليلـزاد دغـه نـوې طرحـه پـه 

کابـل کـې له افغـان مرشانو، په دوحـه کې له طالب اسـتازو او په 

پاکسـتان کـې د پـوځ له مرش جرنال باجـوه رسه رشيک کړې ده.

د افغانسـتان پخـواين ولسـمرش حامد کرزي د امريـکا د دې نوې 

د څلـور نيمـو مياشـتو په تېرېـدو ال هم له مزاررشيف څخه تښـتول 

شـوی نهـه کلـن ماشـوم د تښـتوونکو لـه منګولـو نـه دی ژغـورل 

وايـي چـې حکومـت  خپلـوان  او  کورنـۍ  ماشـوم  دغـه  د  شـوی. 

يواځـې ژمنـې وررسه کـوي او د ماشـوم د پيـدا کېدو برخـه کې يې 

د قناعـت وړ ځـواب نـه دی تـر السـه کـړی.  لـه مزاررشيـف ښـار 

څخـه د تښـتول شـوي نهـه کلـن عبدالـرووف پـالر محمـد نبـي 

پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې تښـتوونکي يـې د زوی د خالصـون 

پـه بـدل کـې د دوه مليونـه ډالـرو د ورکـړې غوښـتنه کـوي، هغـه 

پيسـې چـې نومـوړی وايـي، نـه يـې لـري. نبـي وويـل: )) اول يـې 

يـو نيـم ميليـون ډالر غوښـتل؛ خـو اوس دوه مليونه غـواړي، هغوی 

پوهېـږي چـې مـوږ دومـره پيسـې نـه لـرو، خـو بيا هـم ورځ تـر بلې 

پخواين ولسمرش کرزي د امريکا د نوې طرحې مالتړ وکړ

تښتوونکي اوس د بلخ د تښتول شوي ماشوم له کورنۍ څخه دوه ميليونه ډالر غواړي

کارتون

نادیده انگاری واقعیت های 
افغانستان در طرح صلح امریکا 

حفیظ اهلل زکی

  

یـک از هواپیامهـای ارتـش افغانسـتان بـرای بیـش از چند ماه 

منی ماننـد. عملیاتـی 

خـروج  و  دیـده  آمـوزش  پرسـونل  کمبـود  کـه  داد  هشـدار  او 

رسبـازان امریکایـی و پیامنـکاران تاثیـری منفـی بـر نیروهـای 

امنیتی افغانسـتان خواهد داشـت، دولت افغانسـتان را تهدید 

خواهـد کـرد و در صـورت بی ثباتـی بیشـر افغانسـتان منافـع 

ملـی امریـکا را بـه خطـر خواهـد انداخـت.

همزمـان بـا ایـن اداره سـیگار در گـزارش جدید خـود گفته که 

طالبـان تکتیک هـا، سـطح بـاالی خشـونت و اهداف سیاسـی 

خـود را تغییـر نـداده و گروه هـای تروریسـتی ماننـد داعـش و 

القاعـده هنـوز هـم در افغانسـتان وجـود دارند.

در ایـن گـزارش کـه دیـروز 20 حـوت منتـرش شـده، سـیگار به 

نقـاط پر مخاطره  ای اشـاره کـرده که بـرای موفقیت تالش های 

ضایعـات،  دلیـل  بـه  و  بـوده  مهـم  افغانسـتان  در  بازسـازی 

فسـاد و سواسـتفاده بـه ناکامـی مواجـه انـد و بایـد از جانـب 

حکومـت امریـکا کنـرول شـود. بـر اسـاس گـزارش سـیگار از 

زمـان امضـای توافقنامـۀ امریـکا – طالبـان در سـال گذشـته، 

حمـالت طالبـان در هـر سـه مـاه نسـبت به سـه ماه مشـابه در 

سـال 2019 بیشـر بوده اسـت. این در حالی اسـت که دولت 

امریـکا در تـالش اسـت تا فـوراً مسـاله افغانسـتان را حل کند. 

آنتونیـو بلینکیـن وزیـر خارجـه ایـن کشـور طـی نامه بـه رییس 

جمهـور غنـی، داکـر عبداللـه و طالبان گفته که یک نشسـت 

بـزرگ بـزودی در ترکیـه برگـزار می شـود و بـه طرف هـا چنـد 

روز فرصـت داده کـه معضلـه جنـگ افغانسـتان را حـل کننـد.  

طـارق آریـن سـخنگوی وزارت امـور داخلـه ضمـن تاییـد ایـن 

رویـداد مـی گویـد که دو فـرد انتحـاری قصد داشـتند تا باالی 

را  موتـر  حملـه  وردک  میـدان  در  ویـژه  نیروهـای  قوماندانـی 

انجـام دهنـد کـه قبـل از رسـیدن بـه هـدف از بیـن برده شـد.

وی مـی گوید کـه دراین حمله یـک رسبازقوماندانـی نیروهای 

ویژه زخمی شـده اسـت.

تا اکنون طالبان مسلح دراین مورد ابراز نظر نکرده اند. 

 جـان سـوپکو بـازرس ویـژه امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان 

ارتـش  نیروهـای  خارجـی  پیامنـکار  هـزاران  خـروج  کـه  گفتـه 

باشـد. خطرنـاک  نیروهـا  ایـن  بـرای  می توانـد  افغانسـتان، 

آقـای سـوپکو بـازرس ویـژه امریـکا در یـک نشسـت مجـازی در 

در  بین املللـی«  و  اسـراتژیک  مطالعـات  »مرکـز  اندیشـکده 

واشـنگن گفـت کـه تا مـاه اکتر بیـش از 18 هـزار پیامنـکار از 

جملـه 6 هـزار امریکایـی و 7 هـزار پیامنکار کشـورهای ثالث در 

افغانسـتان فعـال بوده انـد.«

بـه گفتـه او، همـه نگاه هـا بـه ایـن موضـوع معطوف اسـت که آیا 

جـو بایـدن 2500 رسبـاز باقی مانـده امریکایی را از افغانسـتان 

خـارج خواهـد کـرد یـا نـه؛ بـه همیـن دلیل خـروج پیمکانـکاران 

نادیـده گرفته می شـود.

بـرای  می توانـد  پیامنـکاران  خـروج  کـه  افـزوده  سـوپکو  آقـای 

کارایـی نیروهـای امنیتـی افغـان از خـروج نیروهای باقـی مانده 

امریکایـی ویرانگرتـر باشـد.

او گفـت »دولـت افغانسـتان تکیـه سـنگینی بـر ایـن پیامنکاران 

آمـوزش دهنـدگان دارد و توضیـح داد کـه کار 40  و  خارجـی 

درصـد آنهـا نگهـداری از تجهیـزات، مدیریـت زنجیـره تـدارکات 

تجهیـزات  زمینـه  در  افغانسـتان  امنیتـی  پرسـنل  آمـوزش  یـا 

پیرشفته اسـت.«

نگهـداری  کار  درصـد   100 پیامنـکاران  مثـال  بـرای  سـوپکو، 

و  افغانسـتان  هوایـی  نیـروی  بلک هـاک  هلیکوپرهـای  از 

یـک  و  انجـام می دهنـد  را  انتقاالتـی سـی-130  هواپیامهـای 

ارزیابـی تـازه توسـط پنتاگـون نشـان داده کـه بـدون آنهـا هیـچ 

مسـئوالن محلـی در والیـت میـدان وردک می گویند کـه دو فرد 

انتحـاری کـه قصـد حمله انتحـاری را با اسـتفاده از موتر هاموی 

بـاالی قوماندانـی نیروهـای قطعات ویـژه در آن والیت داشـتند، 

قبـل از رسـیدن بـه هدف شـان کشـته شـدند و یک رسبـاز زخم 

برداشت.

عبدالرحـامن طارق سـخنگوی والـی میـدان وردک دیروز جمعه 

بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه ایـن افـراد صبـح امـروز می 

خواسـتند کـه بـاالی قوماندانـی یاد شـده در میدان شـهر حمله 

. کنند

وی عـالوه منـود:” سـاعت شـش صبح امـروز یک تانـک هاموی 

کـه مملـول از مـواد انفجاریـه بـود و بـه طـرف قطعه خـاص روان 

از  قبـل  و  گردیـد  شناسـایی  امنیتـی  نیروهـای  ازسـوی  بـود، 

رسـیدن بـه هـدف از بیـن بـرده شـد.”

بـه گفتـه وی، درایـن حمله تنها یـک رسباز قطعـه خاص زخمی 

است. شده 

رشیـف اللـه هوتـک عضـوی شـورای والیتـی میـدان وردک مـی 

گویـد کـه دو فـرد انتحـاری مـی خواسـتند حملـه موتـر بـم را 

توسـط یـک موتـر نـوع هامـوی انجـام دهنـد.

 قاچاقـران موادمخـدر از والیـت پـروان بـه عنـوان مسـیر 

قاچاق موادمخدر از کابل به شـامل افغانسـتان و برعکس 

آن اسـتفاده می کننـد.

قاچـاق  ایـن والیـت می گوینـد کـه در کنـار  باشـندگان 

موادمخـدر از ایـن مسـیر، فـروش و دسرسـی آسـان بـه 

موادمخـدر در والیـت پروان سـبب شـده که تعـداد زیادی 

از جوانـان آن بـه موادمخـدر معتـاد شـوند.

ایمـل عبداللـه و ندیـم افضلـی باشـندگان والیـت پـروان، 

افزایـش میـزان دسرسـی بـه موادمخـدر را نگـران کننده 

می داننـد: »اگـر چـه نیروهای امنیتی ما دسـتآورد داشـته 

مـردم  کـه  هسـتیم  شـاهد  مـا  نیسـت.  کافـی  امـا  انـد، 

می توانند به آسـانی مواد بدسـت بیارند و اسـتفاده کنند. 

از دولـت و نیروهـای امنیتـی تقاضـا داریـم که توجه شـان 

را بیشـر سـازند تـا فروش متوقـف و یا حداقل کمر شـود 

تـا هم وطنـان مـا معتاد نشـوند.«

آنـان بـه رادیـو آزادی گفته انـد: »در ایـن اواخـر در والیـت 

پـروان قاچـاق و فـروش مـواد مخـدر بیشـر شـده. مـا از 

بگیرنـد.  را  آن  جلـو  کـه  می خواهیـم  امنیتـی  نیروهـای 

همچنـان از قوماندانـی امنیـه والیـت پـروان، خواهـش ما 

همیـن اسـت کـه جلـو قاچـاق مـواد مخـدر را بگیـرد. بـه 

هـر انـدازه کـه قاچـاق مواد مخدر بیشـر شـود، بـه هامن 

انـدازه شـامر معتـادان بیشـر می شـود.«

پولیـس والیـت پروان تأییـد می کند که قاچـاق موادمخدر 

از طریـق سـالنگ ها بـه کابـل و برعکـس آن بیشـر شـده 

است.

نورالدیـن مدیـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر قوماندانـی امنیـه 

والیـت پـروان بـه رادیـو آزادی گفت، در سـال ۱۳۹۹بیش 

از یکصـد قاچاقـر را همـراه با صدها کیلوگـرام موادمخدر 

دسـتگیر کـرده انـد: »مدیریـت مبازه بـا مواد مخـدر پروان 

در جریـان سـال جـاری ۹۴ عملیـات را اجـرا کـرد کـه در 

جریـان آن بـه تعـداد ۱۲۹ متهـم دسـتگیر گردیـد. از نـزد 

آنـان مقـدار ۱۶ کیلوگـرام هیروییـن، ۲۱۶ گـرام شیشـه، 

۱۰۸ کیلوگـرام تریـاک، ۱۸۰ کیلـو گـرام چـرس، دو هزار 

و ۳۲۱ قـرص تابلیـت کا، ۱۱۸ لیـر مرشوبـات الکلـی را 

بدسـت آورده اسـت.«

رسوی اداره احصائیـه و معلومـات در سـال ۱۳۹۹ نشـان 

می دهـد کـه پـروان از جملـه ۱۲ والیت افغانسـتان اسـت 

کـه در آن کوکنـار کشـت نشـده، امـا گزارش هـا از ایـن 

والیـت نشـان می دهـد کـه در برخـی مناطـق آن بنـگ 

می شـود.  کشـت 

وزیر خارجه ترکیه: 
نشست صلح افغانستان در ماه اپریل 

برگزار خواهد شد 

فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در 
ولسی جرگه درگذشت

جان سوپکو: خروج پیمانکاران خارجی برای ارتش افغانستان 
خطرناک خواهد بود 

مسئوالن: دو انتحار کننده در میدان شهر کشته شدند

بیش از صد قاچاقبر موادمخدر 
در سال ۱۳۹۹ در  پروان 
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مراسـم سـالیاد شـهید وحـدت ملـی در بامیـان 

اشـراک کنـم. متأسـفانه بـه خاطـر ابـری بـودن 

را  حضـور  توفیـق  پروازهـا  شـدن  کنسـل  و  هـوا 

نیافتـم کـه از ایـن بابـت از مـردم رشیـف بامیـان 

و سـتاد برگـزاری مراسـم و آقـای رحمتـی والـی 

محـرم بامیـان معذرت می خواهم. می خواسـتم 

در ایـن مراسـم در دو محـور سـخنان کوتاهـی در 

محـر مـردم بامیان و هزاره جات داشـته باشـم. 

اول در بـاره شـخصیت شـهید مـزاری و خواسـته 

هـای آن پیشـوای بـزرگ در رشایـط حـارض از مـا 

و دوم در مـورد مسـایل سیاسـی و موضـوع مهم و 

رسنوشـت سـاز صلـح. اکنون کـه از توفیق حضور 

محـروم شـدم، محـور اول ایـن سـخنان را در ایـن 

نوشـته خدمـت خواننـدگان محـرم تقدیـم مـی 

کنـم. در بـاره محـور دوم در یـک فرصـت دیگـر 

سـخن خواهـم گفت. بایـد بگویم مخاطـب محور 

اول یـا نوشـته حـارض بـه طـور عمـده مـردم هزاره 

اسـت بـا ایـن نـگاه کـه اگـر شـهید مـزاری زنـده 

مـی بـود امـروز از مـا چه انتظـار داشـت و این که 

نقشـه راه و اصـول اساسـی امـروز ما در سیاسـت 

ورزی و مناسـبات و روابـط سیاسـی و اجتامعـی 

چیسـت و یـا چگونـه بایـد تنظیـم شـود؟

بـا گرامیداشـت بیسـت و ششـمین سـالیاد 

و  خواهـی  عدالـت  نهضـت  پیشـوای  شـهادت 

شـهید وحـدت ملی اسـتاد مـزاری، این نوشـته را 

بـه عنـوان یـک طـرح ابتدایـی بـرای یـک »نقشـه 

راه« بـه پیـروان آن شـهید عالـی مقـام تقدیـم می 

کنـم و امیـدوارم بـه کمـک هـم بتوانیم ایـن طرح 

ابتدایـی را بـه یـک نقشـه راه کامـل و منسـجم 

تبدیـل کنیـم.

تـا کنـون همیشـه ایـن سـؤال را مطـرح مـی 

کردیـم کـه مـزاری چه می خواسـت؟ در پاسـخ به 

ایـن سـؤال بحـث هـای مفصـل تحلیلـی و علمـی 

بـه حـد کافـی  صـورت گرفتـه اسـت. امـا اکنـون 

هـامن سـؤال را بایـد بـه گونـه دیگـر مطـرح کنیم 

و آن ایـن کـه  شـهید مـزاری امـروز و در رشایـط 

از راه هـا  از مـا چـه مـی خواهـد؟ یکـی  حـارض 

اسـتاد  اندیشـه  و  راه  تـداوم  راه  بهریـن  بلکـه  و 

مـزاری این اسـت کـه پیوسـته از خود بپرسـیم که 

اگـر شـهید مـزاری امـروز زنـده مـی بـود از مـا چه 

مـی خواسـت و از چه سیاسـت و پالیسـی ای کار 

مـی گرفـت و اکنـون روح بزرگ او از مـا چه انتظار 

دارد و پیـام هـای او بـرای امـروز مـا چیسـت؟

سه دوره زندگی سیاسی شهید مزاری:

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال در مقدمـه بایـد 

شـهید  برجسـته  امتیـازات  از  یکـی  کـه:  بگویـم 

مـزاری ایـن بـود کـه نیـاز زمـان را درک مـی کـرد 

و مطابـق بـا رشایـط زمیـن و زمانـه تصمیـم مـی 

گرفـت. بـه همیـن جهـت زندگی سیاسـی شـهید 

مـزاری در سـه مرحلـه یا دوره قابل مطالعه اسـت:

اول- دوره ده ساله سازمان نرص: 

در ایـن دوره اندیشـه و فعالیـت عمده شـهید 

مـزاری در سـه محـور متمرکز اسـت:

1- ارائـه افـکار و مواضـع سیاسـی و فکـری 

و مبارزاتـی انقالبـی در قالـب اسـالم انقالبـی و 

اسـالم.  جهانـی  نهضـت 

2-تأسیس و توسعه کار سازمانی و تشکیالتی. 

3- جهـاد و مبـارزات رهایـی بخـش بـر ضـد 

شـوروی. تجـاوز 

دوم- دوره وحدت سازی: 

تـا  از 68  سـه سـال نخسـت حـزب وحـدت 

اول 1371 بـه دو موضـوع اختصـاص دارد: یکـی 

وحـدت سـازی یعنـی تحکیـم وحـدت سیاسـی و 

متحـد سـاخنت احـزاب سیاسـی و مـردم شـیعه و 

هـزاره و دوم آمادگـی برای دوره پسـا سـقوط نظام 

نجیـب بـا اقدامـات ذیل:

1- فرشده ساخنت خواست ها و مطالبات 

2- کار در باره نوع نظام سیاسی آینده. 

اساسـی  قانـون  نـو  طـرح  یـک  روی  کار   -3

آینـده.  بـرای 

4- تربیه کدرها برای مدیریت سیاسی و دولتی.

سـوم- دوره سه ساله مقاومت عدالتخواهی 

کابل: 

در ایـن دوره سـه موضـوع اصلـی قابـل توجه 

است: 

اول ایـن کـه مـزاری بـه عنـوان یـک دولتمـرد 

و رهـر کاریزماتیـک مردمـی و فراتـر از یـک رهـر 

حزبـی ظهـور مـی کند.

ایـن کـه طـرح دولـت مـدرن و عدالـت  دوم 

اجتامعـی و حقوق شـهروندی را مطـرح می کند.

سـوم ایـن کـه در مقابـل سیاسـت حـذف و 

پـردازد. بـه مقاومـت مـی  انحصـار 

ایـن سـه دوره هـر کـدام در جـای خـود بایـد 

بـه تفصیـل تدویـن و تحلیـل شـود ولـی از ایـن 

ادوار سـه گانه زندگی سیاسـی شـهید مزاری این 

نتیجـه را بایـد بگیریـم کـه شـهید مـزاری در هـر 

دوره، مطالباتـی را متناسـب بـا نیازهـای هـامن 

دوره مطـرح کـرده اسـت و اسـراتیژی مبارزاتـی 

خـود را نیـز متناسـب بـا مقتضیـات هـامن دوره 

تنظیـم کـرده اسـت. 

بـه همیـن جهـت اکنـون هـم مـا بایـد بدانیم 

که امروز وارد یک فصل دیگر از تاریخ افغانسـتان 

شـده ایـم. ایـن فصـل نـه دوره عبدالرحمن اسـت 

و نـه حتـی دوره امیـر امـان اللـه و ظاهـر شـاه و 

نـه حتـی دوره جهـاد و مقاومـت. 20 سـال اخیـر 

دسـتاوردهای مهمـی بـرای کشـور داشـته و از آن 

جملـه ایـن کـه سیاسـت ورزی تغییر کرده اسـت. 

در سیاسـت امـروزی بـر عکـس گذشـته هـا، 

نه کسـی با اسـتبداد و کشـتار می تواند حکومت 

و  مذهبـی  قومـی،  انحصـار  ابـزار  بـا  نـه  و  کنـد 

خـاص  و  عـام  رسـوای  را  خـود  گرنـه  و  زبانـی 

یـک  از  امـروز  ورزی  سیاسـت  سـاخت.  خواهـد 

طـرف هوشـیاری، زیرکـی، شـکیبایی و پایـداری 

و  مهـارت  و  تخصـص  دانایـی،  دیگـر  طـرف  از  و 

شـناخت  و  مؤثـر  ارتباطـات  و  تعامـل  همچنیـن 

واقعبینانـه از اوضـاع و رشایـط زمـان و مـکان الزم 

دارد.

دوازده اصل اساسی 

بـه نظر من شـهید مزاری امروز از ما خواسـته 

 12 رابطـه  ایـن  در  دارد.  انتظـار  را  ذیـل  هـای 

اصـل اساسـی را فهرسـت وار خدمـت شـام ارائـه 

مـی کنـم. البتـه ادعـا نـدارم کـه تنها تشـخیص و 

ارزیابـی و دیـدگاه مـن و اصولـی را کـه مطرح می 

کنـم درسـت اسـت. منظـورم ایـن اسـت کـه اوال 

بایـد یـک راه بـرای گفتـامن آزاد و منطقـی و نقـد 

سـازنده و هدفـدار باز شـود تـا همگـی بتوانند در 

فضـای آرام فکـر کنند و راه حل جسـتجو کننند و 

اگـر کسـانی و گروهـی نقشـه راه دیگـری و اصول 

دیگـری را پیشـنهاد مـی کننـد، بیاینـد آزادانـه و 

دوسـتانه بحـث کننـد و طـرح هـای خـود را ارائـه 

ذیـل  اساسـی  اصـول  بـاره  در  رو  ایـن  از  کننـد. 

توجـه و دقـت عمیقـر شـام را انتظـار دارم:

اول- حامیـت از جمهوریـت و ارزش هـای 

قانـون اساسـی:

دفـاع و حامیت از جمهوریت و نظام سیاسـی 

تریـن  مهـم  و  اولیـن  کنونـی  اساسـی  قانـون  و 

وظیفـه مـا اسـت. زیـرا ایـن نظـام متثیـل کننـده 

بخـش عمـده اندیشـه هـا و آرمـان هـای شـهید 

مـزاری اسـت. از سـوی دیگـر ایـن نظـام و ایـن 

قانـون اساسـی مبتنـی بـر ارزش هـای اسـالمی، 

شـهروندی  حقـوق  و  بـرش  حقـوق  دموکراسـی، 

اسـتوار اسـت و ایـن بهریـن چارچوبـی اسـت که 

مـی تواند حقوق اساسـی همه شـهروندان کشـور 

را تأمیـن کنـد.

هامنطـور کـه قبـال هـم گفتـه ام اکنـون هـم 

سـؤاالت ذیـل و پاسـخ آن هـا بـرای ما بسـیار مهم 

است:

کنـار  در  کـه  گفـت  منـی  مـزاری  مگـر   -1

مذهـب حنفـی، مذهب شـیعه نیز رسـمی باشـد؟

2- مگـر مـزاری منـی گفت هویـت فرهنگی و 

اجتامعـی همه اقوام به رسـمیت شـناخته شـود؟

3- مگـر مـزاری منی گفـت واحدهـای اداری 

بایـد تعدیل شـود؟

حـل  راه  تنهـا  را  انتخابـات  مـزاری  مگـر   -4

گفـت  و منـی  دانسـت  منازعـات سیاسـی منـی 

بـرای تعییـن نظـام و رئیس دولـت بایـد انتخابات 

عمومـی برگـزار شـود؟

وکالی  تعـداد  گفـت  منـی  مـزاری  مگـر   -5

پارملـان بایـد بـر اسـاس نفـوس هـر حـوزه و هـر 

شـود؟ تنظیـم  والیـت 

از  نیمـی  زنـان  مـزاری منـی گفـت  6- مگـر 

پیکـر جامعـه اسـت و بایـد مثـل مـردان از حـق 

انتخـاب و سـایر حقـوق خـود برخـوردار شـوند؟

7- مگـر مـزاری منی گفـت در نظام سیاسـی 

و در تصمیـم گیـری هـای ملـی بایـد همـه اقـوام 

و گـروه هـای سیاسـی مشـارکت داشـته باشـند؟ 

8- مگـر تحقـق عدالـت اجتامعی و انکشـاف 

متـوازن جـزء آرزوهای شـهید مـزاری نبود؟

سیاسـی  نظـام  در  مـورد  هشـت  ایـن  همـه 

کنونـی و قانون اساسـی کنونـی ترصیح و تضمین 

شـده اسـت. 

و  سیاسـی  و  حقوقـی  نظـام  پرتـو  در  امـروز 

تشـیع  مذهـب  اساسـی،  قانـون  در  مخصوصـا 

بـرای اهـل تشـیع، در کنـار مذهـب حنفـی بـرای 

احنـاف کشـور بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. 

همچنیـن هویـت فرهنگـی و سیاسـی همـه اقوام 

و  بـرادر  باهـم  و  برابـر  باهـم  عنـارص  عنـوان  بـه 

اجـزای تشـکیل دهنده ملـت افغانسـتان در ماده 

4 و 16 قانـون اساسـی مـورد احـرام قـرار گرفتـه 

اسـت. همچنیـن تعدیل واحدهـای اداری در یک 

حـدی در سـطح والیـات و ولسـوالی هـا تطبیـق 

معیارهـای  اسـاس  بـر  هـم  آینـده  بـرای  و  شـده 

جغرافیایـی و میـزان نفـوس و وضعیـت اجتامعـی 

نیـز اصالحـات بیشـری تطبیـق خواهـد شـد. در 

طـول سـال های گذشـته اصل انتخابـات عمومی 

و  ملـی  حاکمیـت  متثیـل  بـرای  رستـارسی  و 

همچنیـن تعییـن اعضـای ولسـی جرگه بـر مبنای 

نفـوس والیـات و مشـارکت همـه اقـوام در دولت و 

مشـارکت زنان در مسـایل سیاسـی و برخـورداری 

از حقـوق شـان بـه اجـرا گذاشـته شـده اسـت. 

البتـه طبیعـی اسـت کـه تأمیـن عدالـت در 

همـه عرصه ها نیاز به زمان بیشـری دارد و اصوال 

حرکـت عدالت طلبـی به یک نقطـه خاصی پایان 

منـی یابـد و در یـک مرحلـه خاصـی متوقف شـود 

و بـه عنـوان یـک حرکـت ارزشـی انسـانی همـواره 

بایـد ادامـه پیدا کنـد. به همین جهـت در تطبیق 

همـه اصولـی که نام بردیم بدون شـک مشـکالتی 

وجـود دارد  و هنـوز هـم همـه موارد به طـور کامل 

و یا به طور درسـت و مناسـب تطبیق نشـده اسـت 

ولـی همـه ایـن مـوارد مـورد پذیـرش نظام بـوده و 

بسـر حقوقی و قانونی آن فراهم شـده و در عمل 

هـم بـه طـور نسـبی تطبیق شـده اسـت و مـا باید 

کوشـش کنیـم کـه موانع و مشـکالت باقـی مانده 

نیـز رفع شـوند. 

دوم- آینده نگری و عبور از گذشته:

آینـده  بـه  و  کنیـم  عبـور  بایـد  گذشـته  از   

بنگریـم. دورمنـا و دیـدگاه و پالیسـی بـرای آینده 

خـود و کشـور خود بسـازیم. این که شـب و روز از 

دوره عبدالرحمـن بنالیـم و فریـاد کنیـم بـرای مـا 

نـان و آب منـی شـود و بـرای رشـد علمـی و رشـد 

اقتصـادی را در پـی منـی آورد. بایـد گذشـته را 

تنهـا بـرای عـرت آمـوزی بخوانیـم. چون گذشـته 

بایـد  گذشـته  از  یعنـی  اسـت.  آینـده  راه  چـراغ 

فقـط بـرای آینـده بیاموزیـم و بـا مطالعـه گذشـته 

در  آیـا  کنیـم.  تصحیـح  هـم  را  خـود  اشـتباهات 

حـوادث دوره عبدالرحمـن و بعـد از آن خود هزاره 

هـا هیـچ اشـتباهی نداشـته انـد و همـه اشـتباه و 

تقصیـر متوجـه طـرف مقابـل یعنـی دولـت وقت و 

حاکـامن وقـت بوده اسـت؟ آیا واقعـا عبدالرحمن 

بـه منایندگـی از همه پشـتون آن جنایـت تاریخی 

را علیـه هـزاره مرتکـب شـد تـا امـروز هـم مـا همه 

ایـن دو قوم بـزرگ را علیه همدیگـر تحریک کنیم 

و آنـان را دشـمنان تاریخی همدیگـر تلقی کنیم؟ 

شـهید مـزاری خـود نخسـتین کسـی بـود که 

ایـن دیـدگاه را مورد بازنگری قـرار داد و گفت این 

طـور نبـوده و نیسـت کـه زمامـداران وقـت همگی 

شـهید  چنانکـه  باشـند،  پشـتون  همـه  مناینـده 

همـه  مناینـده  را  خـود  دوره  زمامـداران  مـزاری 

تاجیـک منـی دانسـت و تقابـل هـزاره و تاجیک را 

بـه نفـع هیچ کسـی منـی دانسـت. به ایـن جهت 

اسـت کـه مـا نبایـد خـود را زندانی تاریخ گذشـته 

بسـازیم. اگـر چنیـن نکنیـم بایـد همه پشـتون ها 

و همـه تاجیـک هـا و همـه هـزاره هـا را دشـمن 

همدیگـر بدانیـم و این به تعبیر شـهید مزاری یک 

فاجعـه خواهـد بـود و قبـل از هـر کسـی دیگـر به 

زیـان هـزاره هـا متـام خواهد شـد. از سـوی دیگر 

روایـت هـای مبتنی بـر خصومت سـازی و تخاصم 

اقـوام، رونـد ملـت سـازی را بـا چالـش مواجه می 

گردانـد. روایـت هـای »تخاصـم و تقابـل« بایـد بـه 

روایـت »تفاهـم و تعامـل« مبدل شـود.

البتـه مـن مطمنئ هسـتم که مردم مـا و همه 

حلقـات سیاسـی و فرهنگـی مـا مخالـف چنیـن 

دنیـای  در  گاهـی  ولـی  هسـتند  هایـی  اندیشـه 

قومـی  هـر  از  شوینیسـتی  صداهـای  امـروز  آزاد 

بـه شـمول هـزاره هـا و پشـتون هـا و تاجیـک ها و 

دیگـران بلنـد مـی شـود که هـدف آن هـا تحریک 

احساسـات تنـد قومـی و اتنیکـی اسـت و ایـن بـه 

زیـان همـه کشـور اسـت.

سوم- نوگرایی:

 نـگاه تحـول گرایانـه داشـته و تغییـر پذیـر و 

نوگـرا باشـیم. از انجـامد و یـخ زدگـی و ایسـتایی 

مایـه  و  پویـا  سـیال،  آب،  چـون  و  شـویم  خـارج 

حیـات و شـور و نشـاط باشـیم. اندیشـه مـا بایـد 

باشـد.  تکامـل  و  بـه رشـد  رو  و  اندیشـه متحـول 

و  آرا  و تحمـل  و کـرت گرایـی  رواداری  و  مـدارا 

نظریـات متفـاوت بایـد در رأس تفکـر و ارتباطـات 

مـا قـرار گیـرد.

چهارم- تعامل با دولت و نه تقابل:

کنـار  را  گریـزی  حکومـت  و  گریـزی  مرکـز   

بگذاریـم. هیـچ قومـی و هیـچ گروهـی در هیـچ 

از  را  خـود  همیشـه  بـرای  توانـد  منـی  کشـوری 

آنچـه  دارد.  نگـه  دور  مرکـزی  حکومـت  و  دولـت 

مهـم اسـت منافـع سیاسـی و  منافـع ملی اسـت. 

ممکـن اسـت گاهـی در یـک کشـور جنـگ هـا و 

منازعـات بیـن گـروه هـای قومـی و سیاسـی رخ 

دهـد ولـی ایـن حالـت نبایـد بدیـن معنـا تلقـی 

بـا   شـود کـه جمعـی خـود را همیشـه در تقابـل 

حکومـت و دولـت فکـر کنـد. حکومـت گریـزی و 

یـا تقابـل بـا حکومت و دولـت اکر اوقـات به رضر 

هـزاره ها متام شـده اسـت. مـردم ما خوشـبختانه 

در طـول سـالیان اخیـر همـکار دولـت و حامـی 

جمهوریـت و دولـت و نظـم دولتـی بـوده انـد ولی 

گاهـی از طـرف برخـی از حلقـات صدایـی بلنـد 

مـی شـود کـه مـردم را بـه نوعی تشـویق بـه تقابل 

بـا حکومـت مـی کننـد. این صداهـا هرگز بـه نفع 

ملـت نیسـت.

معنـا  بدیـن  هیچـگاه  سـخن  ایـن  البتـه 

نیسـت کـه حکومـت هـا از همـه رفتارهـای منفی 

نقـد  بایـد  را  هـا  حکومـت  باشـند.  مـرا  و  منـزه 

کـرد و در برابـر رفتارهـای مغایـر قانـون و ناقـض 

حقـوق اساسـی شـهروندان اعـراض کـرد و بایـد 

اعـراض  و  نقـد  امـا  سـاخت.  شـان  پاسـخگوی 

نبایـد بـه حکومـت گریـزی و تقابل بـا دولت منجر 

شـود.

تـاش  و  جنـگ  بـا  خداحافظـی  پنجـم- 

صلـح: بـرای 

 بـرای همیشـه بـا خشـونت و جنـگ و تفنـگ 

ایـن  مگـر  کنیـم  خداحافظـی  سـازی  ملیشـه  و 

کـه بـرای دفـاع از جـان و مـال و هویـت و حقـوق 

اساسـی خـود مجبـور بـه جنـگ دفاعـی شـویم. 

مبـارزه سیاسـی مدنـی و مسـاملت آمیـز را یـک 

اصـل  یـک  مـا  بـرای  بایـد  صلـح  بدانیـم.  اصـل 

حیاتـی باشـد. مـا تنهـا در سـایه صلح مـی توانیم 

پیرشفـت کنیـم و بـه حقـوق خـود و بـه عدالـت و 

آزادی دسـت پیـدا کنیـم؛ صلـح بـا همـه، بـا همه 

اقـوام کشـور و با هر گروه به شـمول گـروه طالبان 

کـه قاتـل شـهید مـزاری و قاتـل مردم ما هسـتند. 

گرچـه بـه قـول فردوسـی بـزرگ: »پـدر کشـتی و 

تخم کین کاشـتی- پدر کشـته را کی بود آشـتی« 

ولـی مـا بـه خاطـر منافـع ملـی و رضورت بنیـادی 

صلـح، حارض هسـتیم که این »پدرکشـتگی« را به 

فرامـوش بسـپاریم امـا بـه رشطی که صلـح واقعی 

و صادقانـه و عادالنـه و پایـدار و بـا عـزت حاکـم 

شـود و نـه صلـح فریب و تزویـر و به منظور تسـلط 

انحصـار گرایانـه گروهـی و قومـی بـر منابع قدرت 

و ثـروت و محـروم سـاخنت و یـا حـذف دیگـران.

ششم- انسانی سازی سیاست:

 انسـانی سـازی سیاسـت یـک اصـل ارزشـی 

و سـازنده اسـت. به سیسـتم سـازی و نهادسـازی 

و نهادینـه شـدن حاکمیـت قانـون، دموکراسـی و 

نظـم حقوقـی عادالنـه بپردازیـم. بایـد بدانیـم که 

حاکمیـت قانـون و دموکراسـی بـه نفـع مردمـان 

یـک کشـور و بـه نفع هر شـهروند اسـت ولی بیش 

از هـر کسـی دیگـر، اقلیت هـا از حاکمیـت قانون 

قومـی سـازی  از  برنـد.  مـی  و دموکراسـی سـود 

سیاسـت همگـی و مخصوصـا مـردم مـا زیـان می 

بیننـد. مـا بایـد دولتـداری و حکومتـداری را بـر 

انسـانی  ارزش هـای  مبنـای حقـوق شـهروندی، 

مـدرن  نظـم  و  هـا  مهـارت  و  هـا  شایسـتگی  و 

بوروکراتیـک امـروزی عیـار کنیـم و از آن حامیـت 

کنیـم. در مـورد مشـارکت در اداره، بـه هـر انـدازه 

و  شـفافیت  حکومتـداری،  و  اسـتخدام  در  کـه 

و  اقـوام  همـه  شـود  حاکـم  سـاالری  شایسـته 

شایسـتگان همـه گروهـای اجتامعـی و قومـی بـه 

حـق خـود مـی رسـند و یـک نـوع تعـادل در همه 

ادارات بـه وجـود مـی آیـد. 

مخصوصـا  و  حکومـت  رهـری  در  مـا  همـه 

جاللـت مـآب رئیـس جمهـور بـر سیسـتم سـازی، 

در  شـفافیت  و  سـاالری  شایسـته  و  نهادسـازی 

اسـتخدام تأکیـد داریـم. مـن تشـکر مـی کنم هم 

از رئیـس جمهـور و هـم از کمیسـیون اصالحـات 

زیـادی در  تـا حـد  اداری و خدمـات ملکـی کـه 

سیسـتم خدمـات ملکـی، قانونیـت و شـفافیت را 

حاکـم سـاخته انـد.

هفتم- صدای عدالت برای همه:

شـهید  پیـرو  عدالتخواهـی  در  چـون  مـا   

مزاری هسـتیم و شـهید مزاری »صـدای جاویدانه 

حرکتـی  نبایـد  اسـت،  کشـور  ایـن  در  عدالـت« 

بـر خـالف عدالـت داشـته باشـیم. مـا بایـد سـتم 

و تبعیـض را علیـه هـر کسـی کـه باشـد محکـوم 

کنیـم. مـا بایـد عدالت را برای همـه و رفاه را برای 

همـه و دموکراسـی را بـرای همـه بخواهیـم و دیـد 

فراگیـر و همـه شـمول داشـته باشـیم. 

عدالـت  خـود  بـرای  تنهـا  توانیـم  منـی  مـا 

بـی  دیگـران  بـر  خـود  امـا  بخواهیـم  انصـاف  و 

داریـم. روا  انصافـی 

البتـه از همه شـهروندان دیگـر، از اقوام دیگر 

همیـن  عیـن  هـم  افغانسـتان  هـای  دولـت  از  و 

انتظـار را داریـم. بایـد مـردم هـزاره هـم از حقـوق 

عادالنـه خـود برخوردار شـوند و از هر نوع تبعیض 

و بـی عدالتی علیه مردم شـیعه و هـزاره جلوگیری 

شـود. متأسـفانه امـروز همـه مـی داننـد کـه هنوز 

هـم بـه اشـکال مختلف علیـه مردم هـزاره تبعیض 

روا داشـته مـی شـود و شـکاف هـای اجتامعـی و 

قومـی هـر روز افزایـش مـی یابـد و ایـن حالـت به 

نفـع هیـچ شـخص یـا گروهـی نیسـت. قضایایـی 

کـه اخیـرا در بهسـود و هرات و جالل آبـاد و موارد 

دیگـر اتفـاق افتاد، نشـان دهنده همیـن وضعیت  

ناهنجـار اسـت و حکومـت و مـردم، همگی مکلف 

هسـتیم کـه ایـن ناهنجاری هـا را مرفوع بسـازیم. 

هشتم- وحدت ملی و عدالت اجتامعی:

بـه وحدت ملی توجه کنیـم و برای تحکیم آن 

تـالش کنیـم و ایـن مهم ترین خواسـت مزاری بود 

کـه در سـخرنانی هـای آن شـهید به تکـرار مطرح 

شـده اسـت. رشایـط امـروز از مـا می طلبـد که به 

برنامـه هـای ملـی افغانسـتان شـمول وارد شـویم 

و از محـدوده تنـگ قـل و قریـه و قـوم و طائفـه 

خـارج گردیـم. دیـد وسـیع ملـی داشـته باشـیم و 

بـرای تطبیـق برنامـه هـای ملـی نقـش عملـی بـه 

عهـد بگیریـم. امـا بـا ایـن نـگاه کـه وحـدت ملـی 

عادالنـه  توزیـع  و  اجتامعـی  عدالـت  بـدون  هـم 

ثـروت و قـدرت و انکشـاف متـوازن امـکان نـدارد. 

زیـرا در هیـچ جامعـه ای در دنیـا با وجـود تبعیض 

تـوان احسـاس  بـا احسـاس محرومیـت، منـی  و 

همبسـتگی ملـی و ملـت واحد بـودن ایجـاد کرد. 

بلکـه بـر عکـس ایـن عدالـت و تطبیـق یکسـان 

قانـون اسـت کـه روحیـه همپذیری و وحـدت ملی 

را مسـتحکم تـر مـی سـازد.

نهم- حرکت تشکیاتی منسجم:

حرکـت تشـکیالتی منسـجم و احیـای اقتدار 

و اسـتحکام و انسـجام حزبـی و مبـارزه سـازمان 

یافتـه حزبـی یـک اصـل اجتنـاب ناپذیـر اسـت. 

در  را  خـود  مبارزاتـی  عمـر  متـام  مـزاری  شـهید 

قالـب سـازمان و حـزب رس کـرد. 

هیـچ  سیاسـی  منسـجم  تشـکیالت  بـدون 

نهضـت و حرکتـی بـه غایـت مطلـوب دسـت پیـدا 

منـی کنـد. امـروز متأسـفانه بـه این میـراث بزرگ 

مـزاری توجـه منـی شـود و حتـی حـزب بازمانـده 

از مـزاری بـه شـاخه هـای متعـدد و پراکنـده ای 

تقسـیم شـده که هیچ کـدام نه هویت تشـکیالتی 

دوره جهـاد خـود را حفـظ کـرده و نـه خـود را بـا 

سـاخته  عیـار  امـروز  سیاسـی  مـدرن  معیارهـای 

ند. ا

دهم- پرهیز از خودزنی:

 از واگرایـی، خـود زنـی، تفرقـه درون قومـی 

گـروه  و  احـزاب  و  هـا  شـخصیت  بـه  اهانـت  و 

هـای مختلـف اجتامعـی پرهیـز کنیـم. اهانـت به 

دیگـری نـه تنهـا نشـان ضعـف شـخصیتی خـود 

اهانـت کننـده اسـت بلکه بـی اعتـامدی و فاصله 

افزایـش مـی  نیـز  را  هـای اجتامعـی و سیاسـی 

دهـد و بنیـاد اسـتحکام اجتامعـی یـک جامعـه را 

متالشـی مـی گردانـد.

یازدهم- محوریت هزاره – شیعه:

در کنـار احـرام و تأکیـد بـر وحـدت ملـی و 

حفـظ و تقویـت هویـت ملی، از نگاه خـرده هویت 

هـا، محوریـت هـزاره- شـیعه بـرای مـا بسـیار مهم 

و حیاتـی اسـت. هـزاره بـودن نقطـه وصـل پیروان 

و  اسـامعیلی   و  سـنی  و  شـیعه  مذاهـب  همـه 

شـیعه بـودن هـم نقطـه وصـل همـه اقـوام هـزاره 

و غیـر هـزاره اسـت. وجـود هـزاره شـیعه و سـنی 

و اسـامعیلی بـدان معنـی اسـت کـه مـا از نـگاه 

مذهبی ظرفیت وسـیع تحمـل و مدارا و همگرایی 

و همنوایـی مذهبـی را داریـم و بـه همـه مذاهـب 

اسـالمی و مخصوصـا مذهـب حنفـی فـوق العاده 

احـرام داریـم.

کشـور  ایـن  تاریـخ  در  هـزاره  منهـای  شـیعه 

بـا منهـای هـزاره منـی  شـناخته شـده نیسـت و 

تـوان شـیعه را حفـظ کـرد. این هـزاره بـوده که در 

طـول تاریـخ بـه نـام شـیعه رسکـوب شـده و زجـر 

دیـده و محرومیـت هـا و کشـتارها را تحمل کرده. 

کـه  بـود  هـزاره  ایـن  عبدالرحمـن  امیـر  دوره  در 

بـه عنـوان شـیعه تکفیـر و قتـل عـام شـد. در آن 

دوره شـیعیان غیـر هزاره آسـیب جـدی ندیدند. از 

طـرف دیگـر هـزاره منهای شـیعه نیز مـا را ضعیف 

و دچـار اختـالف مـی گردانـد. مـا به عنـوان هزاره 

شـیعه  تـن  هـا  میلیـون  بلکـه  و  هـزاران  شـیعه، 

تاجیـک، پشـتون، قزلبـاش، بیات، بلـوچ، خلیلی 

و سـادات را بـا خـود خواهیـم داشـت.

دوازدهم- دانش و تکنالوژی:

تخصـص علمی و به دسـت گرفـنت تکنالوژی 

و  پیـروزی  و  موفقیـت  راه  تنهـا  مهـارت  و کسـب 

تأثیر گذاری شـام اسـت. خـود علـم در ذات خود  

قـدرت و صولـت اسـت و هـم قـدرت آفرین اسـت. 

توانـا بـود هـر کـه دانـا بـود. هـزاره بـدون علـم و 

دانایـی و تخصـص، هـزاره ضعیـف و فاقـد قـدرت  

بود.  خواهـد 

مبـارزه  تخصـص،  و  آگاهـی  و  علـم  بـدون 

سیاسـی نیـز رسانجام ناکام خواهـد ماند. یکی از 

مهـم تریـن خواسـت هـا و آرزوهای مـزاری بزرگ، 

تحـول بـزرگ علمـی و فکـری در جامعـه بـود.

امـروز دانشـگاه بامیـان بایـد بـه قطـب بزرگ 

علمـی و فرهنگـی کشـور تبدیـل شـود. مؤسسـه 

تحصیـالت عالـی دایکنـدی هـم بایـد بـه رسعـت 

متـام  شـود.  تبدیـل  معیـاری  دانشـگاه  یـک  بـه 

جوانـان فـارغ صنـف 12 بایـد بـه دانشـگاه برونـد 

و فکـر نکننـد کـه اگر دانشـگاه هم بخوانند شـغل 

بیـکاری  و  فقـر  آورنـد.  بـه دسـت منـی  مناسـب 

امـروز کشـور یـک پدیـده عمومـی و در عین حال 

مقطعـی اسـت. 

هـر جـوان تحصیـل کـرده شـام بایـد مسـلح 

بـه مهـارت هـای مـدرن و مسـلط بـر تکنالـوژی و 

همچنیـن در کنـار زبـان مـادری فارسـی، مسـلط 

بـر زبـان هـای ملـی پشـتو و اوزبیکـی و همچنین 

املللـی  بیـن  زبـان  چنـد  یـا  یـک  بـر  مسـلط 

باشـد.  انگلیسـی  زبـان  مخصوصـا 

تبدیـل  دهکـده  یـک  بـه  واقعـا  دنیـا  امـروز 

شـده و شـام بایـد عـالوه بـر زندگـی عزمتندانه در 

دهکـده خـود یعنـی افغانسـتان، بایـد بـا قواعـد 

زندگـی در دنیـای امـروز یعنـی دهکـده جهانـی 

نیـز آشـنا باشـید.

در پایان:

پشـمینه پـوش مـرد کهن سـال رنجـر- اندوه 

باسـتانی مـا را رسود و رفـت

رسبـدار  و  نسـتوه  پـوش  پشـمینه  آن  یـاد 

بـاد! گرامـی  عدالتخـواه 

بـه امیـد روزی که صـدای عدالت انسـانی در 

کشـور مـا فراگیـر شـود و صلـح عادالنـه و پایـدار 

گردد حاکـم 

  سرور دانش

شهید مزاری امروز از ما چه می خواهد؟
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 بازی با اعداد              3235
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3130    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3405
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 

3434

جواب هدف         2883
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ثور
احتمــاال در ارتباط با موضوعات مالی نگران هســتید و شــریک عاطفی تان را 
نادیده گرفته اید. شــریک عاطفی تان ممکن است شــما را به دلیل بی دقتی 

سرزنش کند. امروز بعد از ظهر ممکن است که به یک مهمانی دعوت شوید.

جوزا
به نظر می رســد که نمی توانیــد رابطه ای را برقرار کنید، بهتر اســت که هر 
گونــه مالقات کاری را به زمان دیگری موکــول کنید. زمان خوبی برای گرفتن 

تصمیمات مهم در ارتباط با حرفه تان نیست، زیرا که اشتباه خواهند بود.

سرطان
فرصــت خوبی دارید که در انجام تمام کارهای خانگی موفق شــوید، البته 
بایــد زمان تان را مدیریت کنید. ســعی کنید که گرفتــن تصمیمات مهم 

را به زمان دیگری موکول کنید. شــب را با خانواده سپری خواهید کرد.

اسد
خالقیت های جدیدی که دارید باعث ارتقای شــما می شود. از این خالقیت در 
حرفه و کســب و کارتان اســتفاده کنید. همه چیز امروز در زندگی عاطفی تان 

خوب پیش می رود، به شرط اینکه نظرات دیگران را نادیده بگیرید.

سنبله
امروز صبح احتماال در ابرها به سر می برید. سعی کنید با احتیاط باشید و از درگیر 
شدن با کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید. در استفاده از کلمات تان دقت کنید! 

ممکن است احساسات اعضای خانواده را جریحه دار کنید.

حمل
احســاس خشم دارید زیرا مالقات هایی که برای امروز برنامه ریزی کرده بودید 
به زمان دیگری موکول شــده اند، اما احتماال شــریک عاطفی تان نیز ناراحت 
اســت. ممکن است مود خوبی نداشته باشید زیرا که کسب و کارتان با شکست 

میزان
با مشــکالت احساســی مواجه خواهید شد. آرام باشــید و عصبانی نشوید. 
دوســتان تان به شما توصیه هایی می کنند که بسیار مفید است، به شرط 

انکه غرور خود را حفظ کنید.

عقرب
حــوادث غیر منتظره ای رخ خواهــد داد، که برنامه های تان را به طور کامل 

تغییر می دهد. ممکن است اجبارا به یک سفر کاری خیلی کوتاه بروید.

قوس
مشکالت مالی باعث خواهد شد که سفرهای خانوادگی تان لغو شود. تصمیم 
سختی است، زیرا که باعث ناراحتی شریک عاطفی تان خواهد شد. توضیحات 

شما ممکن است به اندازه کافی قانع کننده نباشد و شما را درک نکند.

جدی
تا قبل از ظهر ناراحت هســتید زیرا که شــرکای کاری تــان در ارتباط با 
ســرمایه گذاری تصمیمات شــتابزده ای گرفته اند. آرام باشید وگرنه همه 

چیز را بدتر خواهید کرد.

دلو
به نظر می رسد که برای یافتن منابع جدید واقعا تالش کرده اید و اکنون احساس 
خستگی می کنید. صبور باشید و از اصرار ورزیدن اجتناب کنید! یکی از دوستان 
تان به زودی به شما پیشنهاد یک کار پاره وقت می دهد. این روزها خیالپردازی 

نکنید.

2884

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 

گــردش ـ گــرد ـ در ـ 
دیر  ـ  دری  ـ  رد  ـ  دیگر 
ـ شــاگرد ـ شاد ـ شاید 
ـ داش ـ دریــا ـ دیار ـ 
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا 
نادی ـ دانش ـ دین ـ  ـ 
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد 

ـ رشید ـ رشد ـ راشد.
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حکیم شفق

حوت
امروز صبح ممکن اســت تمایل داشته باشید که در ابرها سیر کنید و مشکالت 
مهم را نادیده بگیرید. زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد و هر گونه 
ریسک کردن منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه خواهد شد. به یکی از دوستان 

تان کمک کنید.

 شطرنج                     3406

ن

آفتابــیـ  ارجاعـ  بالغیـ  پناهندهـ  تاالرـ  ثنویتـ  جامداتـ  چیرگیـ  
حاکمیت ـ خراســان ـ دالور ـ ذریع ـ رمانتیک ـ زندیق ـ ژول ـ سخن ـ 
شوالیه ـ صالح ـ ضخامت ـ طراح ـ ظالم ـ عرش ـ غنی ـ فریب ـ قرضه ـ 

کالم ـ گلدسته ـ لبیک ـ میالد ـ نوبت ـ وسیله ـ هم کیش ـ یگانه.

گ ل د س ت ه ه ض ر ق ز م

ظ گ ص ب ک ل ا م ذ ع ن ی

ق ی و ل ی ج چ ژ ر ت د ل

ر ن ا س ا ر خ ی ی ف ی ا

م غ و م ع ح ب و ع گ ق د

ا ه د ن ه ا ن پ ر ژ ت ع

ن ا خ ل ت ث ج ی ا د ی ر

ت س ب ف م ح چ ر ل غ م ش

ی ی آ ل ا ذ ط ا ا چ ک ی

ک آ ا ر خ ژ و ل ت ژ ا ک

پ ظ ط ج ض ر ب ی ر ف ح م

ش و ا ل ی ه ن ا گ ی ث ه

ش

مـردم می فهمنـد کـه مخاطـب نـوار چـه کسـی اسـت. بنابرایـن ایـن کار 

پـای حیثیـت  زیـرا  از خانواده هـا می شـد؛  بعضـی  غیرتـی شـدن  سـبب 

تفنگ هـا  نتیجـه  در  کـه  میـان می آمـد  در  آبـروی خانواده هـای دخـر  و 

الته کـش )متیـزکاری( می شـد و جنگ  هـای زیـاد در می گرفـت کـه حتـی 

چندیـن نفـر در زمان هـای مختلـف کشـته و زخمـی شـده اند.

از ایـن حرف هـا کـه بگذریـم، پـدرم آدم بسـیار بـه اصطالح شـوقی اسـت و 

بـرای خـودش دلچسـپی هایش را دارد کـه از جملـه ای آن هـا می تـوان بـه 

یـک تیـپ دورسۀ کالن، یـک اسـب رسخ و کالشـنیکف روسـی سـیاهرنگ 

اشـاره کـرد. تیـپ پـدرم جـای دو کاسـت در خـود داشـت و همچنیـن یـک 

نـوار کاسـت جنگـی خـاص از غالم رسشـار آوازخوان محلـی که این نـوار را 

در شـب عروسـی خـودش ضبـط کـرده بود.

از شـانس پـدرم، هرکسـی کـه پیـش رسشـار رفـت و هـر نـواری کـه از وی 

آورد، این نوار را به اصطالح »میده نتوانسـت« یا نتوانسـت شکسـت بدهد. 

بنابرایـن، ایـن نـوار تـا هنـوز یکه تـازی می کنـد و نسـخۀ اصلـی آن پیـش 

بومـان کربالیـی خواهـرزادۀ پـدرم اسـت. از آنجایی کـه ایـن نـوار در اوج 

غـرور و مسـتی غـالم رسشـار ضبـط شـده اسـت؛ دارای کیفیـت عالی صدا 

و سـبک های متفـاوت اسـت. ویژگـی دیگـر کـه ایـن نـوار دارد ایـن اسـت 

کـه در آن از بیت هـای نـاب و بـا ادبیـات سـوچۀ هزاره گـی اسـتفاده شـده 

اسـت. بعضـی از قطعـه  شـعرهای آن نوارهـای کاسـت را در اینجـا برایتـان 

می نویسـم:

آفتیوی گه صبا سری تمزو
زرگر له له تو تاویزکه بیزو
زرگر له له تو تاویزکه بیزو
پیِش قلم یارخو ُکنوم اوزو

ده سری جری بیابو تپیدوم
آوازه شوی کدی توره شنیدم
آوازه شوی کدی توره شنیدم
کلوِخ تر بودم جای خو شاریُدم

دیواِل روی دروی درگه شی شیوه
عاشق بلیبور بیی شی شیوه
بانه شانه کلو هیچ کار نمیه

فدایی ناز و خندیدی شی شیوه

چراغ گیس واری روشونه یار مو
گلی زنبق منی گلدونه یار مو
ده مال رفته پال طالع ُکنوم مه

از مه دلگیر و روی گردونه یار مو

پناه به خدا و یار چارده ماصوم
الی دیده بیه که بوری سر گم
دزی قوالی مو گذرو نموشه

هردوی مو اوفتدی د دان مردم

هـر کـدام آن کاسـت ها چـه آن هایی را که سـید انور خوانده و چه آن کاسـت هایی 

را کـه از رسور رسخـوش و توکلـی ضبـط کـرده، ویژگی هـای خـاص خـود را دارد؛ 

زیـرا طبیعـی و عینـی اسـت. به راسـتی کـه هـر چیـزی عینـی و طبیعـی اش لذت 

و مـزه ای دیگـر دارد. تعـداد زیـاد آن نوارهـا اکنـون به نسـخۀ Mp3 تبدیل شـده و 

در موبایل هـای کسـانی کـه مثـل مـن اهـل دمبوره شـنیدن اسـت و نگاه ارزشـی 

بـه دمبـوره دارد، موجـود اسـت. آن کاسـت و خواندن هـا/ آهنگ هـا نقـش تریـاک 

در بـدن را دارد؛ زیـرا آدم را راحـت می کند و افسـونگر اسـت. مـن هرچند چندین 

سـال می شـود کـه در شـهر زندگـی می کنـم و معمـوالً آن هایـی کـه شهرنشـین 

می شـوند تـالش می کننـد اکـت و ادای روشـن فکری در بیاورنـد و خداحافظـی با 

دمبـوره را گام اول شـهری شـدن می داننـد؛ امـا نتوانسـتم از شـنیدن دمبوره های 

قدیمـی رسور رسخـوش، داوود رسخـوش و سـید انـور آزاد فاصلـه بگیرم.

بگـذار ایـن قسـمی بگویم کـه خواندن های قدیمی سـید انور آزاد، صفـدر توکلی، 

رسور رسخـوش، داوود رسخـوش، علـی دریـاب بنـدری، صفـدر خیرعلـی و همین 

قسـم خواندن هـای هرنمنـدان جوان مـان را منی توانـم دوسـت نداشـته باشـم. 

دلیلـش هـم ایـن سـت کـه آن خواندن هـا قبل از هـر چیـزی غالبـاً دل رسوده ها و 

احسـاِس جگرسـوز مردمـان رسزمیـن مـن اسـت کـه از عمـق دلشـان رساییده اند 

و از طـرف دیگـر بـا لهجـۀ اصیـل هزاره گـی و بـا احسـاس و مهـارت بـاال خوانـده 

شـده اسـت. نوارهـای کُنـده بـه اصطالح تعریفی )مشـهور( هـر هـزاره  ای اصیل را 

بـه وجد مـی آورد.

لـو اونتـز، سـازندۀ نـوار کاسـت بـه همـه ای برشیـت خدمـت کـرد و از دسـتاورد او 

طیف هـای مختلـف جوامـع اسـتفاده کردنـد؛ مثـالً بـه یـاد مـی آورم کـه پدرکالنم 

و کاکایـم ضبط صوت هـای کوچـک داشـتند و توسـط آن سـخرنانی کسـی بـه نام 

کافـی و سـایر سـخرنانی ها و دروس اسـالمی و مذهبی شـان را گـوش می دادنـد 

اصـالح  را  خـود  و صـدای  نقـاط ضعـف سـخرنانی  آن  توسـط  گاهـی  از  هـر  و 

می منودنـد. مـرگ اونتـز و هـر سـازنده ای دیگـر کـه به نوعـی بـه برشیـت خدمـت 

کردنـد، غم انگیـز اسـت.

لـو اوتنـز، سـازندۀ نـوار کاسـت و یکـی از طراحـان اصلـی سـی دی در 94 

سـالگی درگذشـت. او کـه در رشـتۀ مهندسـی تحصیـل کـرده بـود، در 

اوایـل دهـۀ 50 میـالدی در رشکـت فیلیپـس رشوع بـه کار کرد و توانسـت 

ضبط صـوت قابـل حمـل را تولیـد کند که در آن زمان بیـش از یک میلیون 

نسـخه از آن فروختـه شـد )صفحـۀ فیس بـوک بی بی سـی فارسـی(.

هم زمـان بـا مـرگ اوتنـز این سـؤال در ذهـن من خطـور کرد که به راسـتی 

ایشـان چـه خدمتـی بـه برشیـت انجـام داد و سـاخنت نـوار کاسـت که در 

واقـع یـک انقـالب بـود چقـدر در حفـظ و انتقـال پیغـام صوتی مؤثـر واقع 

شـد؟ بـرای درک اهمیـت این موضوع اشـارۀ مخترصی به رسـم تیپ بازی 

و نـوار جنگـی در قریۀ شـکردرۀ ولسـوالی خدیر والیـت دایکندی می کنم.

تـا چنـد سـال پیـش، بیشـر مردمان آبـادی مـن، شـکردره دایکنـدی، در 

محافـل عروسـی تَیپ جنگـی/ ضبط صوت جنگی می کردنـد. تیپ جنگی، 

نوعـی تفریـح و تیپ جنگـی بـود کـه در نتیجـۀ آن، هـر تیـپ/ ضبط صوت 

کـه نـواِر سـید انـور یا رسور رسخوش یا هم کاسـت صفدر توکلـی را بلندتر 

و شـفاف تر از سـایر تیپ هـا می خوانـد، برنـده اعـالم می شـد و در پایـان 

محفـل عروسـی، بـرای صاحـب تیپ جایزهـای تعلـق می گرفت.

در آن زمـان، چهـار هرنمند )سـید انـور آزاد، رسور رسخوش، صفدر توکلی 

و غـالم رسشـار( نـام و آوازۀ بلنـد داشـت. از ایـن میـان امـا بـازار سـید انور 

گرم تـر بـود و بـه اصطـالح مـردم »بیش تـر کـش« داشـت؛ چـون در اوج 

ایـن رسـم و رسـوم، سـید انـور نیـز در اوج هـرن و سـبک های افسـونگر 

دمبـورۀ هزاره گـی قـرار داشـت. جوایـز یـا انعامی که بـرای صاحبـان تیپ 

مخصوصـاً کسـی بهرین تیـپ یا ضبط صوت را داشـت، معموالً دسـتامل 

نُـه گلـه، باتـری بـرای تیـپ، مرمـی کالشـنیکوف یـا پـول نقـد بـود. البتـه 

تنهـا بلنـدی و شـفافیت صـدا مطرح نبود، بلکـه محتـوا و بیت هایی که در 

کاسـت خوانـده می شـد، نیـز اهمیـت فوق العـاده داشـت.

در صورت میده شـدن نوار و تیپ )شکسـته شـدن کاسـت/ ضبط صوت(، 

صاحـب آن دوبـاره بـه ایـران برمی گشـت و آن قـدر کار می کرد تـا پول یک 

نـوار کُنـده/ اصلـی را جمـع می کـرد. سـپس نـزد سـید انـور می رفـت تـا 

کاسـت نامی و مشـهور دیگری را به ثبت برسـاند. کاسـت تازه ضبط شـده 

بایـد ویژگی هـای خـاص خـود را می داشـت تـا بـا سـایر نوارهـای مشـهور 

رقابـت کنـد و در نتیجـه آن نوارهـا را شکسـت بدهـد. نوار یا کاسـت کُنده 

بـه نـواری گفتـه می شـود کـه بـرای اولیـن بـار در یک کاسـت ضبط شـده 

باشد.

بعدهـا کـه به شـهر آمدم، نسـخه های صوتی زیـاد از آهنگ های سـید انور 

و رسور رسخـوش و سـایر هرنمنـدان محلـی بـه دسـرس مـن قـرار گرفـت 

کـه بـا گـوش دادن بـه آن هـا فهمیـدم کـه رسـم و فرهنـگ تیپ جنگـی و 

بسـیاری  در  حتـی  و  هزاره جـات  رسارس  در  تقریبـاً  سفارشـی  نوارهـای 

جاهـای افغانسـتان رسـم بـوده اسـت.

مـالک مسـتی و کاکه گـی مـردان جـوان در آن زمـان، داشـنت بهریـن 

ضبط صـوت )تیـپ(، بهریـن تفنـگ و بهریـن اسـب بـود؛ امـا روی هـم 

نوارهـای  زیـرا  ناسـامل گردیـد؛  )تیپ جنگـی(  رقابت هـای صوتـی  رفتـه، 

اسـمی )مشـخصه دار( یعنی با نام دخران مردم ضبط شـد. کاسـت های 

اسـمی، بـه نوارهایـی گفته می  شـود که فرد عاشـق به طور مشـخص اسـم 

دخر یا معشـوقۀ خود را در شـعر بیاورد و شناسـۀ معشـوقه با مشـخصات 

خانـه و زندگـی و صـورت معشـوقه بـا دمبـوره خوانـده شـود. بدیـن ترتیب 

تَیپ بازی و نوار جنگی؛ تفریح و رقابت صوتی مردمان آبادی من
در  دخـر  دانش آمـوزان  رسودخوانـی  ممنوعیـت  اعـالم  پـی  در 

افغانسـتان، دولـت بریتانیـا گفتـه کـه ایـن کشـور بـه طـور فـوری 

کمک هایـش را بـه مکاتب/مـدارس افغانسـتان بررسـی و بازنگـری 

کـرد. خواهـد 

بـه گـزارش بـی بـی سـی فارسـی، یـک سـخنگوی وزارت خارجـه 

بریتانیـا گفتـه اسـت کـه ایـن کشـور تحقیق خواهـد کرد کـه آیا این 

ممنوعیـت در مدارس/مکاتبـی کـه بـا کمـک مالـی بریتانیا سـاخته 

شـده، اعامل شـده اسـت.

حقـوق  بخـش  در  دالر  میلیون هـا  گذشـته  دهـه  دو  در  بریتانیـا 

کارمنـدان دولتـی کمـک مالـی کـرده اسـت و همچنیـن در شـش 

سـال گذشـته ۳۰۰ هـزار دخـر بـا کمـک پروژه های تحـت حامیت 

شـده اند. مکتب/مدرسـه  شـامل  بریتانیـا 

در روزهـای گذشـته وزارت معارف/آمـوزش وپرورش فغانسـتان اعالم 

کـرد کـه اجـرای ترانـه و رسود از سـوی دانش آمـوزان دخـر باالتر از 

۱۲ سـال در مراسـمی که »با حضور مردان برگزار می شـود« ممنوع 

است.

دولـت بریتانیـا گفتـه کـه ایـن کشـور از وزارت معـارف افغانسـتان 

دربـاره این گـزارش و پیامدهای احتاملی این اقـدام در روند آموزش 

بـا بودجـه بریتانیـا چـه تاثیـری دارد، توضیحات خواسـته اسـت.

شـبکه های  در  دیگـری  مکتـوب  تازگـی  بـه  واکنش هـا،  پـی  در 

کابـل  معـارف  رئیـس  گـورا،  ضمیـر  احمـد  امضـای  بـا  اجتامعـی 

همرسـانی شـده کـه در آن آمـده »از مکتـوب قبلـی ایـن نهـاد سـوء 

تعبیـر شـده اسـت«. او در ایـن ابالغیـه افـزوده کـه متـام شـاگردان 

دوره ابتدائـی ) از صنـوف/کالس او تا پنجـم( دخر و پرس می توانند 

بـا تاییـد والدیـن شـان و در صورتـی کـه »مشـکلی در دروس   آنهـا 

ایجـاد نشـود« در گروه هـای ترانـه خوانـی رشکـت کننـد.

اما در این مکتوب مشـخص نشـده اسـت کـه آیا دانش آمـوزان باالتر 

از ایـن کالس هـا اجـازه ترانه خوانـی دارند یا خیر.

مقام هـای وزارت معـارف دربـاره صحـت مکتـوب جدیـد ابـراز نظـری 

نکرده انـد ولـی شـامری از کاربران شـبکه های اجتامعـی آنرا »عقب 

نشـینی ایـن وزارت از موضـع قبلـی اش« اعالم کرده و شـامری دیگر 

نیـز گفتـه که در این مشـخصا دوران ابتدائی قید شـده کـه بازهم تا 

سـن ۱۲ سـالگی را شـامل می شود.

واکنش چهره های رسشناس

اجـرای  از  انتشـار خـر ممنوعیـت دخـران دانش آمـوز  از  از  بعـد 

رسودهـای گروهـی، شـامری از چهره هـای رسشـناس افغـان نیـز 

بـه آن واکنـش نشـان  داده انـد و شـامری این اقـدام وزارت معـارف را 

›حرکـت طالبانـی‹ توصیـف کرده انـد.

فرهـاد دریـا، خواننـده معـروف افغانسـتان در صفحه فیسـبوک خود 

نوشته:

»رهـری معـارف کشـور به تعقیـب تصمیم قبلـی خود اینـک باز هم 

بـا تصمیـم دیگـری دهـن جـوال را بـرای متعصبیـن و افراط گرایـان 

بازتـر گرفته  اسـت. ایشـان اعـالن کرده اند کـه دخران باالتـر از ۱۲ 

سـال حـق رسود و ترانـه خوانی را ندارند! تنها دخـران )نه پرسان!( 

آنهـم در فضـای بـه صـورت کامـل دخرانـه ... دلیـل ایـن کار خـود 

را بـه اصطـالح شـکایت »شـاگردان عزیـز، والدیـن گرامـی، معـارف 

دوسـتان، شـورای مکاتـب و متنفذیـن محـل« نام نهـاده اند.«

او افـزوده کـه نهـادی چـون وزارت معـارف خـوب می داند بر اسـاس 

همیـن علمـی کـه خـود وزارت معـارف تدریـس می کنـد، موسـیقی 

نـه تنهـا باعـث کاهـش اسـرس و فشـار روحـی، بلکه باعـث تقویت 

حافظـه، افزایـش قـوه  تصمیم گیری و باال بردن ظرفیـت یادگیری در 

انسـان و بخصـوص در شـاگردان می شـود.

فرهـاد دریـا افـزوده اسـت:«مهم تر از آن، ایـن نهـاد وظیفـه دارد بـه 

نوجوانـان و نسـل های نـو یـاد بدهـد چگونـه دیـد بـاز و نظـر فـراخ 

دل  بـرای خشـنودی  اینکـه  نـه  باشـند؛  داشـته  زندگـی  مـورد  در 

چنـد بنیادگـرا و افراط گـرا، ایـن کـودکان و نونهـاالن را بـه عـرص 

حجـر برگردانـد. امـروز مـردم در کوچـه و بـازار هـم می داننـد چنین 

تصامیمـی از گلـوی رهـری معـارف امـروز، چاق تـر اسـت و از جای 

می خـورد!« آب  دیگـری 

موسیقی

ماللـه یوسـف زی، فعـال حقـوق زنان، بـرای تولیـد برنامه هایی مسـتند، 

منایشـی و طنـز بـا مترکز بر زنـان و جوانان، با اپل تی وی پـالس قرارداد 

امضـا کـرد. خانـم یوسـف زی که ۲۳ سـال دارد، بعد از جان بـه در بردن 

از حملـه تـرور طالبـان در ۱۵ سـالگی، بـه نامی آشـنا بین مـردم تبدیل 

شـد و در سـال ۲۰۱۴ بـرای فعالیت هایـش در حفاظـت از کـودکان در 

برابـر بـرده داری و افراطی گرایـی و کار کـودکان، جوان ترین برنده جایزه 

صلـح نوبـل شـد. اپـل اعـالم کـرد: »قـرارداد همـکاری چنـد سـاله برای 

تولیـد برنامه هـا« بـر »قابلیـت خانـم یوسـف زی در الهـام بخشـیدن بـه 

مـردم رسارس دنیـا« متمرکـز اسـت. این رشکـت افزود: محتـوای تولیدی 

و  انیمیشـن  نـام »اکسـراکوریکوالر«  بـا  او  رشکـت فیلمسـازی جدیـد 

کارتون هایـی بـرای کـودکان را نیـز شـامل خواهد شـد.

خانـم یوسـف زی در بخشـی از بیانیـه رشکـت اپـل گفت: »من بـه قدرت 

ایجـاد  تحکیـم دوسـتی ها،  اتحـاد خانواده هـا،  باعـث  کـه  داسـتان ها 

می شـود،  رویابافـی  بـرای  کـودکان  بـه  بخشـیدن  الهـام  و  جنبش هـا 

زنـان،  از  می توانـم  کـه  هسـتم  موقعیـت  ایـن  قـدردان  دارم.  اعتقـاد 

جوانـان، نویسـندگان و هرنمنـدان حامیت کنـم و جهـان را از زاویه دید 

آن هـا بـه منایـش بگـذارم.«  خانـم یوسـف زی کـه اصالتا اهل پاکسـتان 

اسـت، وقتـی بـا اتوبـوس در حـال رفـنت بـه مدرسـه بـود، از ناحیـه رس 

هـدف گلولـه یـک تیرانـداز قرار گرفـت. او همـواره یکی از مدافعـان پر و 

پـا قـرص حـق دخران بـرای دسرسـی به آمـوزش به شـامر می رفت که 

بـا قوانیـن طالبـان که هرگونه آموزشـی را برای زنان ممنوع مـی دارد، در 

تضـاد بـود.  این دانش آموخته دانشـگاه آکسـفورد، به بی بی سـی گفته: 

»می خواهـم مایـه الهـام زنـان و دخـران باشـم تا بـه خود ایامن داشـته 

باشـند و قـدم به جلـو گذارند و تغییراتـی را که می خواهند شـاهد وقوع 

آن هـا باشـند، انجـام دهنـد.«  خانم یوسـف زی افزود: خیلی مهم اسـت 

کـه برنامه هـای مـن »خوش بینانـه« باشـند ولـی »واقعیـت را هـم انـکار 

نکننـد«. او گفـت: »امـوری وجـود دارد کـه منصفانـه نیسـت. نابرابـری، 

مـا  بنابرایـن  و  دارد  وجـود  تبعیـض  و  زدگـی  جنسـیت  نژادپرسـتی، 

منی توانیـم آن هـا را انـکار کنیم؛ ولـی من درباره تغییراتـی که می توانیم 

باعـث آن شـویم، خوش بیـن هسـتم.«

)به مناسبت مرگ لو اونتز سازندۀ نواِر کاست(

خبر
همکاری مالله یوسف زی با اپل تی وی 

در تولید مستندهایی درباره زنان

رویداد
ممنوعیت ترانه خوانی دختران؛ 
بریتانیا در کمک به بخش معارف 
افغانستان ›فورا‹ بازنگری می کند



هانسـی فلیـک رسمربـی بایـرن مونیـخ شـایعات 

پذیرفـن هدایـت تیـم ملـی آملـان را رد کـرد.

یوآخیـم لـوو رسمربی تیم ملی آملـان دو روز پیش 

اعـام کـرد که پـس از یـورو 2021 از سـمت خود 

کنـار خواهـد رفـت. لـوو از سـال 2006 هدایـت 

مانشـافت را برعهده دارد و در جام جهانی 2014 

توانسـت آملان را قهرمان جهان کند ولی ناکامی 

عجیـب در جـام جهانـی 2018 و دو دوره اخیـر 

لیـگ ملـت هـای اروپـا انتقـادات از او را افزایـش 

داده اسـت. مشـخص نیسـت گزینـه آملـان هـا 

برای جانشـینی لوو چه کسـی است و شایعات در 

ایـن زمینه فـراوان است.هانسـی فلیـک رسمربی 

بایـرن در نشسـت خـری امروز خـود و در واکنش 

بـه جانشـینی لـوو گفـت:» ایـن وضعیـت را درک 

مـی کنم ولـی من گزینـه هدایت تیم ملـی آملان 

نیسـتم. چنـد سـال بسـیار خـوب را در تیـم ملـی 

و کنـار لـوو، بیرهـوف و کوپکـه داشـتم و بین مان 

ارتباطـی صادقانـه تـوام بـا اعتـاد وجود داشـت. 

من االن رسمربی بایرن هسـتم و هانقدر از کارم 

لـذت مـی برم. تا 2023 با بایرن قـرارداد دارم و به 

کارم ادامـه خواهم داد. اینکه چه کسـی رسمربی 

بعـدی خواهـد بـود، مسـاله ای مربـوط بـه مـن 

نیسـت. اولیور بیرهوف مدیر فنی تیم ملی اسـت 

و او بایـد مربـی بعـدی را انتخـاب کند.«

فلیـک ادامـه داد:» من 16 ماه اسـت مربی بایرن 

هسـتم و زمانـی کـه مربـی موقـت بودم، شـایعات 

زیـادی در مورد آمدن تن هـاگ، توخل و ... وجود 

داشـت اما در نهایت توانسـتیم موفق ترین سـال 

تاریـخ بایـرن را بـا فتـح شـش جـام رقـم بزنیـم. به 

خوبـی بـا ایـن رشایـط آشـنا هسـتم و شـایعات را 

درک مـی کنـم ولی مترکـز من فقـط روی بازی با 

وردربرمـن اسـت و نه چیـز دیگر.«

فلیـک افـزود:» یـک روز قبـل از اعـام خـر کناره 

گیـری لـوو از تیـم ملـی، او بـا مـن متـاس گرفت. 

اعـراف مـی کنـم که شـگفت زده شـدم. معتقدم 

لـوو کار فـوق العـاده ای در تیـم ملی انجـام داد و 

بـا او دوران بسـیار موفقیت آمیزی را داشـتیم. لوو 

بایـد بـه کاری کـه انجـام داد افتخـار کنـد و همـه 

بایـد قدردانش باشـیم.«

واکنش فلیک به اخبار جانشینی یوآخیم لوو در مانشافت

ورزش
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مبتنـی بـر چندجانبه گرایـی برجسـته شـده اسـت.« تـاش 

بـرای تضعیـف اقدامات اساسـی در جهت مقابلـه با چالش 

رویکـرد  نشـانه های  دیگـر  از  جهانـی  و  مشـرک  هـای 

فزاینـده بـه یکجانبه گریایـی عنوان شـده اسـت. واشـنگن 

تحـت ریاسـت دونالـد ترامـپ در همیـن راسـتا از نهادهـا و 

توافقنامه هـای مهـم بین املللـی از جملـه سـازمان جهانـی 

صحـت، شـورای حقـوق برش سـازمان ملـل متحد، سـازمان 

فرهنگـی ملـل متحد، یونسـکو، توافـق آب  و هوایـی پاریس 

و توافـق هسـته ای قدرت هـای جهانـی بـا ایران خارج شـد.

دولـت جـو بایـدن امـا رویکـردی کامـا متضـاد بـا دولـت 

قبلـی در پیـش گرفتـه و از ژانویه تاکنون بـه برخی توافق ها 

و نهاد هـای بین املللـی کـه امریـکا پیش تـر از آنهـا خـارج 

شـده بـود، باز گشـته اسـت.

سـازمان ملـل متحـد بـه خـرج داده انـد.«

بـه گفتـه این دیپلات اروپایی »شـاید بهر باشـد که این 

کشـورها احـرام بـه حقـوق بـرش و آزادی های سیاسـی را 

ابتـدا از خـود رشوع کننـد.« در ایـن گزارش از کشـورهای 

الجزایـر، آنگوال، بـاروس، بولیوی، کامبـوج، کوبا، اریره، 

الئوس، نیکاراگوئه،  سـنت وینسـنت و گرنادین ها، سوریه 

گـروه  پایه گـذار  کشـورهای  دیگـر  عنـوان  بـه  ونزوئـا  و 

دوسـتان حامـی منشـور سـازمان ملـل متحـد نـام بـرده 

شـده اسـت. در بخشـی از یادداشـت گروه یاد شـده آمده 

اسـت: »جهـان شـاهد توسـل فزاینـده بـه یکجانبه گرایی 

و  انزواطلبانـه  سیاسـت های  و  رویکـرد  بـا  کـه  اسـت 

خودرسانـه از جملـه تحمیـل اقدامـات یکجانبـه اجبـاری 

یـا خـروج از توافـق نامه هـای مهـم و نهادهـای برجسـته 

چیـن، کوریـای شـالی، ایـران و چنـد کشـور دیگـر بـا اسـتناد بـه 

منشـور سـازمان ملل متحد در پی جلب حایت از ائتافی در این 

نهـاد بین املللی هسـتند تا بواسـطه آن بتـوان با هرگونـه تهدید به 

اسـتفاده از زور و یـا اعـال تحریم هـای یکجانبـه جلوگیری کرد.

خرگـزاری رویـرز بـا اعـام این خـر مدعی شـده به مـن نامه ای 

دسـت یافتـه کـه از سـوی چنـد کشـور عضـو سـازمان ملـل متحـد 

بـرای حایـت از تشـکیل و اجرایـی کـردن چنیـن ائتافـی تنظیـم 

شـده اسـت. رویـرز اعـام کرده کـه ۱۶ کشـور عضو سـازمان ملل 

متحـد بـه اضافه فلسـطینیان در حالی دسـت به این اقـدام زده اند 

کـه دولـت جدیـد ایـاالت متحـده بـه ریاسـت جـو بایـدن بنا اسـت 

رویکـری تازه در جهت تعامل بیشـر و چنـد جانبه با متحدان خود 

در پیـش گیـرد. ایـن در حالیسـت که چنیـن رویکردی در راسـتای 

سیاسـت های دولـت پیشـین امریـکا بـه ریاسـت دونالـد ترامپ که 

شـعار »نخسـت امریـکا« را رسلوحـه کار خـود قـرار داده، بـود قـرار 

نداشـت. بایـدن همچنین متعهد شـده کـه در سـازمان ملل متحد 

مقابل سیاسـت های توسـعه طلبانه پکن بایسـتد، این در حالیست 

کـه چیـن در حـال اعـال فشـار بیشـر بـرای بـه چالش کشـیدن 

رهـری سـنتی ایـاالت متحـده در این نهـاد بین املللی اسـت.

لینـدا گرینفیلـد، مناینـده دولـت بایـدن در سـازمان ملـل متحـد 

پیش تـر در ایـن زمینـه گفتـه بـود که ایـاالت متحده بر تـاش پکن 

جهـت بـه چالش کشـیدن کشـورش در سـازمان ملـل متحد مترکز 

کـرده و اجـازه نخواهـد داد تـا پکـن دسـتور کاری اقتدارگرایانـه را 

در ایـن نهـاد پیـش بـرد. رویـرز در ادامـه گـزارش خود با اسـتناد 

بـه مـن نامـه ای تنظیـم شـده توسـط »گروهـی از دوسـتاِن حامی 

منشـور سـازمان ملـل متحـد« آورده اسـت کـه چندجانبه گرایی هم 

اکنـون بـه شـکل بـی سـابقه ای مـورد حمله واقع شـده؛ مسـئله ای 

کـه بـه نوبـه خـود تهدید صلـح و امنیـت جهانـی را به دنبـال دارد.

بـا ایـن حـال یـک دیپلـات ارشـد اروپایـی کـه نامـی از وی بـرده 

اغلـب  بـه اصطـاح دوسـتان  »ایـن  کـه  رویـرز گفتـه  بـه  نشـده 

کشـورهایی هسـتند که خود بیشـرین تاش را برای نقض منشـور 

چین، ایران و کوریای شمالی به دنبال ائتالِف 
ضد یکجانبه گرایی در سازمان ملل متحد

زیدان: بازگشت رونالدو؟ می دانید چقدر دوستش دارم

جو بایدن به دنبال تقویت محور 
آسیا و اقیانوسیه در برابر قدرت چین 

راز پیشرفت لوکاکو پس از جدایی از منچستر

دادگاه سومین اتهام پولیس عامل قتل جورج فلوید برگزار شد؛ »خشونت عمدی منجر به مرگ«

می شـود.

و  وزیـر خارجـه  بلینکـن،  آنتونـی  آینـده  یکشـنبه 

بـرای  متحـده  ایـاالت  دفـاع  وزیـر  آسـتین،  لویـد 

دیـدار بـا مقام هـای جاپـان و کوریـای جنوبـی بـه 

ایـن دو کشـور آسـیایی سـفر می کننـد. ایـن سـفر 

آسـیا  منطقـه  چالش هـای  ویـژه  اهمیـت  نشـانه 

بـرای دولـت بایـدن اسـت.

جیـک سـالیوان، مشـاور بایـدن در امـور امنیـت 

ملـی هفتـه آینـده در آالسـکا بـا یانـگ جیچـی و 

وانـگ یـی، دو دیپلات بلندپایه چیـن، دیدار می 

کننـد. ایـن اولیـن دیـدار میـان دو کشـور بـزرگ 

پـس از ورود بایـدن بـه کاخ سـفید اسـت.

واشـنگن گفتـه اسـت کـه در متـاس بـا مقام های 

چین مسـائلی حاد و مـرم، از تایوان و هنگ کنگ 

گرفتـه تـا رسکوب اقلیت مسـلان اویغـور فراموش 

نخواهد شـد. 

 متایل آملان به ایفای نقشی فعال

بـه نظـر کرامـپ ـ کارن باوئـر، وزیـر دفـاع آملـان، 

ایـن کشـور بایـد در منطقه هند و اقیانوسـیه نقش 

فعال تـری ایفـا کند.

گفتـه  جمعـی  رسـانه های  بـه  آملـان  دفـاع  وزیـر 

حـال  در  اقیانوسـیه   – آسـیا  منطقـه  کـه  اسـت 

جهـان  اسـراتژیک  منطقـه  مهم تریـن  حـارض 

اسـت و آملـان نبایـد از آن دور مبانـد. بـه گفتـه او 

رسنوشـت آزادی، صلـح و رفـاه جهانـی در همیـن 

توییـری  پیامـی  در  او  تعییـن می شـود.  منطقـه 

نیـز بـر رضورت مقابله بـا قدرت منایـی چین تأکید 

کـرده اسـت. وزیـر دفـاع گفتـه اسـت کـه آملـان 

همـکاری  چیـن  بـا  باشـد  آن  امـکان  کـه  هرجـا 

ایـن  برابـر  در  باشـد  الزم  کـه  هرجـا  و  می کنـد 

کشـور می ایسـتد. در سـال های اخیـر تنش هـای 

ژئوپولیتیـک در منطقـه هنـد و اقیانوسـیه شـدت 

ابعـادی  امریـکا و چیـن  بـه رقابت هـای  و  گرفتـه 

تـازه بخشـیده اسـت. 

و  جاپـان  هنـد،  رسان  بـا  بایـدن  گفت وگـوی  در 

راه  امنیتـی،  و  اقتصـادی  همکاری هـای  اسـرالیا 

اقلیمـی جایـی  پاندمـی کرونـا و بحـران  بـر  غلبـه 

خـاص دارنـد؛ هـدف اصلـی اما مهـار کـردن قدرت 

نظامـی و اقتصـادی چیـن اسـت.

تأییـد کـرد کـه جمعـه ۱۲ مـارچ جـو  کاخ سـفید 

بایـدن بـا رسان هنـد، اسـرالیا و جاپـان دیـداری 

مجـازی خواهد داشـت و با رسان کشـورهای بزرگ 

آسـیا و اقیانوسـیه دربـاره مسـائل مهـم منطقه هند 

و اقیانوسـیه گفت وگـو خواهـد کـرد.

یکـی از اهداف ایـن کنفرانس رسمایه گـذاری برای 

تقویـت تولیـد واکسـین در هند اسـت تا این کشـور 

بتوانـد بـا قـدرت فزاینده چین در ایـن عرصه مقابله 

کنـد. هـدف آن اسـت کـه جنـوب رشقـی آسـیا از 

دایـره انحصـار واکسـین چینی رهایـی یابد.

بـه  دارنـد  قصـد  جاپـان  و  متحـده  ایـاالت 

تولیـد  افزایـش  در  هنـد  داروسـازی  کارخانه هـای 

امریکایـی  رشکت هـای  پشـتیبانی  بـا  واکسـین 

کننـد. کمـک 

یـک مقـام کاخ سـفید بـه خرگـزاری رویـرز گفتـه 

خارجـی  سیاسـت  چیـن  کـه  رشایطـی  در  اسـت 

فعالـی در آسـیا در پیـش گرفتـه اسـت، امریـکا نیـز 

قصـد دارد پیوندهـای خـود را با متحدانـش تقویت 

. کند

پیوندهای امنیتی و نظامی

امنیتـی  بـا چالش هـای  اسـرالیا  و  جاپـان  هنـد، 

 ۲۰۰۴ سـال  از  و  هسـتند  روبـرو  چیـن  سـوی  از 

بـه همـراه امریـکا در جهـت تقویـت همـکاری در 

می دارنـد. بـر  گام  هنـد  اقیانـوس 

دولـت دونالد ترامـپ، رئيس جمهور پیشـین امریکا 

بـه ایـن پیـان چهارجانبه توجه نشـان داد و تاش 

بـا نفـوذ روزافـزون چیـن  بـرای مقابلـه  از آن  کـرد 

عنـوان  بـه  متاس هـا  ایـن  از  کنـد.  بهره بـرداری 

زمینـه ای بـرای تشـکیل "ناتـوی آسـیایی" نـام برده 

میانمار؛ مقاومت در برابر 
نظامیان کودتاگر ادامه دارد 

شـبکه های اجتاعـی منتـرش شـده، بازداشـت او 

تـوام بـا رضب و جـرح او دیـده می شـود.

خواهـان  روزنامه نـگاران  بین املللـی  فدراسـیون 

اسـت.  شـده  بوچیـاگا  فـوری  آزادی 

بنـا بـه تحقیقـات سـازمان ملـل، نیروهـای امنیتـی 

میامنـار در روزهـای گذشـته بیـش از ۷۰ نفـر را بـه 

قتـل رسـانده اند.  

سـفیر میامنـار در سـازمان ملـل کودتـای نظامی را 

محکـوم کرد

بـه نظـر کارشناسـان سـازمان ملـل، که خرگـزاری 

کودتایـی  حکومـت  اسـت،  داده  بازتـاب  رویـرز 

میامنار به جنایاتی مانند رسکوب و قتل و شـکنجه 

دسـت می زنـد.

انـگ سـان  قانونـی  بـه حکومـت  کـه  کودتاگـران 

سـوچی پایـان دادنـد و او را بازداشـت کردنـد، علیه 

اقامـه  رشـوه خواری  و  فسـاد  ماننـد  اتهاماتـی  او 

کرده انـد. وکیـل خانم سـان سـوچی، ایـن اتهامات 

را "مضحـک" خوانـده اسـت. 

ارتـش میامنـار کـه بـا کودتای نظامـی زمام امـور را 

بـه دسـت گرفته، بـه اعال قهر و خشـونت شـدت 

بخشـیده اسـت، امـا نتوانسـته مقاومـت مخالفـان 

را درهـم بشـکند. کنشـگران سیاسـی اعراضات و 

راه پیایی هـای تـازه ای برنامه ریـزی کرده انـد. 

در میامنـار مقاومت مـردم در برابر کودتاگران ادامه 

دارد. کنشـگران در رسـانه های سـایری مردم را به 

اعتصـاب و نافرمانـی مدنـی فراخوانده انـد. بـا ایـن 

کـه مخالفـان بـر مسـاملت آمیز بـودن اعراضـات 

پیـش  از  بیـش  امنیتـی  نیروهـای  دارنـد،  تأکیـد 

دسـت بـه خشـونت می زننـد. در تظاهـرات دیـروز 

پنجشـنبه، ۱۱ مـارچ، دسـت کم ده نفـر جـان خود 

را از دسـت دادنـد. تنهـا در شـهر میاینـگ ۸ نفـر 

بـه رضب گلولـه یگان هـای ارتـش کودتاگـر کشـته 

بازداشـت  از  آملـان  خرگـزاری  همزمـان  شـدند. 

خرنـگار خود در میامنار توسـط رسبـازان حکومت 

کودتـا در روز پنجشـنبه خـر داده اسـت.

در فلم هایـی کـه از بازداشـت رابـرت بوچیـاگا در 

آینده گریزمان؛ اولین معضل مدیر جدید بارسلونا
متئو آله مانی مدیر اجرایی جدید بارسلوناسـت. فرد مورد اعتاد خوان الپورتا باید تا پایان فصل وضعیت آینده 

آنتوان گریزمان را روشـن کند. نخسـتین تصمیم بزرگ برای متئو آله مانی مدیر اجرایی جدید بارسـلونا و دست 

راسـت خوان الپورتا رئیس باشـگاه، مشـخص کردن آینده آنتوان گریزمان اسـت. مهاجم فرانسـوی که در آستانه 

30 سالگی قرار دارد، با وجود این که آمار خیلی بدی ندارد )12 گل و یازده پاس گل در 38 بازی فصل جاری( 

امـا در بـازی هـای بـزرگ تعییـن کننده ظاهر نشـده اسـت. او در هیچ یـک از بازی های بـزرگ این فصل یعنی 

برابر یوونتوس، پاری سـن ژرمن ، رئال مادرید، اتلتیکومادرید و سـویا گلزنی نکرده و گل های تعیین کننده اش 

در دیدار مقابل اتلتیک بیلبائو در اللیگا و گرانادا در کوپا دل ری به مثر رسـید. این آمار ضعیفی برای بازیکنی 

که 120  میلیون یورو برایش هزینه شده به حساب می آید.  اکنون بارسلونا به دنبال امضای قرارداد با ارلینگ 

هالنـد اسـت و مـی خواهد به هر نحوی شـده اسـت با مهاجم جـوان ناروژی قـرارداد امضا کند. آبـی اناری ها به 

مهاجمـی نیـاز دارنـد تـا در روزهای بـزرگ در رقابت هـای اروپایی گلزنی کند اتفاقی که برای گریزمـان رخ نداد. 

فروش مهاجم فرانسـوی می تواند گزینه مناسـبی باشـد. گریزمان اما در بارسـا احسـاس راحتی می کند و در 

میـان هـم تیمـی هایش نیز محبوب اسـت. او پـس از حذف مقابل پاری سـن ژرمن در یک هشـتم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا در شـبکه های اجتاعی نوشـت:» سـال آینده برمی گردیم، من در خدمت تیم هسـتم چه برای 

10 دقیقه چه 90 دقیقه.« این جمات نشـان می دهد گریزمان از بودن در بارسـلونا راضی اسـت و می خواهد 

در تیم مباند. اکنون باید آله مانی بهرین تصمیم را در رابطه با مهاجم فرانسـوی بگیرد. مدت زیادی گریزمان 

گزینـه مـورد نظر تیم هایی همچون منچسـریونایتد و پاری سـن ژرمن بـود، با این حال او تصمیـم گرفت برای 

بارسـا بـازی کنـد. در واقع. هیچکس در توانایـی های او تردیدی ندارد اما قطعا انتظار بیشـری از او می رود. 

روز شـا نیسـت و در برخـی بـازی هـا نتیجـه الزم را منـی 

گیریـد ولـی می دانیـم که اگـر قهرمانی اللیگا مـی خواهیم، 

بایـد بازی هـای خانگی را بریم.« وضعیت هـازارد:» از لحاظ 

بدنـی و ذهنـی رشایـط خوبـی دارد. روحیـه اش در مترینات 

را خوب دیده ام و به خوبی مصدومیت را پشـت رس گذاشـته 

اسـت.« شـانس قهرمانـی اللیـگا:» کمـی عقـب افتـاده ایـم 

ولـی اتلتیکـو و بارسـا قطعا امتیاز از دسـت خواهنـد داد. 12 

بـازی باقیانـده و اتفاقـات زیـادی مـی تواند رخ بدهـد. باید 

تـا روزی کـه شـانس داریـم امیـدوار مبانیـم و مبـارزه کنیم.«

بایـد بدهد.«بهبـودی رامـوس و هـازارد:» بلـه، هـر دو 

دیگـر مصـدوم نیسـتند و برای بـازی فردا در دسـرس 

خواهنـد بـود. بـه هـر دو برابر الچه بازی می رسـد ولی 

منـی توانـم بگویـم فیکـس خواهند بود یـا خیر.«

جدایـی واران:» خیـر؛ نشـنیده ام کـه چنیـن چیـزی 

بگویـد و معتقـدم در رئـال خوشـحال اسـت و بـا مـا 

خواهـد مانـد.« مشـکل رئـال در بـازی هـای خانگی:» 

بـه چنیـن چیـزی فکر منـی کنیم و همیشـه بـرای برد 

وارد زمیـن مـی شـویم. درسـت اسـت که برخـی مواقع 

زیـن الدیـن زیـدان در نشسـت خری امروز خود به شـایعه بازگشـت 

رونالدو واکنش نشـان داد.

رئـال مادریـد پـس از توقـف در دربـی برابـر اتلتیکـو فـردا بـه مصـاف 

الچـه خواهـد رفـت. فاصله بـا اتلتیکوی صدرنشـین به هشـت امتیاز 

افزایـش یافتـه و رئـال بـه بـرد در بازی فردا نیـاز مـرم دارد. رئال پس 

از الچـه بایـد بـازی برگشـت خـود برابـر آتاالنتـا در یک هشـتم نهایی 

لیـگ قهرمانـان را نیز برگـزار کند.

زیـن الدیـن زیـدان در نشسـت خـری ایـن بازی گفـت:» بـازی فردا 

مثـل یک تله اسـت. الچه شـاید در جـدول جایگاه خوبی نـدارد ولی 

بـه معنـای این نیسـت که بـازی سـاده ای خواهیم داشـت. می دانم 

الچـه چـه تیمـی اسـت و قطعـا کار را بـرای مان سـخت خواهـد کرد. 

بایـد بهریـن منایـش مـان را ارائـه دهیـم.« دیـروز خـر متـاس ژرژ 

منـدس ایحنـت رونالدو بـا رسان رئال بـرای فراهم سـاخن مقدمات 

بازگشـت فـوق سـتاره پرتگالی منترش شـد. زیـدان در واکنش به این 

موضـوع گفـت:» همـه مـی دانیم کـه رونالـدو در رئال چـه جایگاهی 

دارد و چـه کارهایـی بـرای ایـن باشـگاه انجـام داده اسـت. همچنین 

مـی دانیـد کـه مـن و همـه در رئـال چقـدر رونالـدو را دوسـت داریـم 

ولـی باید توجه داشـت کـه او اکنون بازیکن یوونتوس اسـت و کارش 

در ایـن باشـگاه را هـم خیلـی خـوب انجام داده اسـت. معتقـدم باید 

بـه این مسـائل احرام گذاشـت.«

رامـوس روز گذشـته گفـت کـه مـی تواند تـا 40 سـالگی در باالترین 

سـطح فوتبـال بازی کند. زیـدان در مورد این ادعـای راموس و آینده 

او در رئال گفت:» معتقدم هدف گذاری خوبی اسـت و اگر در سـال 

هـای بعـد بتوانـد فـرم کنونی را حفـظ کند، چـرا که نـه؟ راموس می 

توانـد در ایـن صـورت 5 سـال دیگـر نیز بازی کنـد. در مـورد آینده او 

بایـد صادقانـه بگویم کـه چیزی منی دانـم. قطعا دوسـت دارم مباند 

ولـی خـودش تصمیـم گیرنـده اسـت و پاسـخ ایـن سـوال را رامـوس 

قـرار گیـرد و دادگاه بتوانـد ادامـه پیـدا کنـد.«

قـرار اسـت دادگاه دیگـری در ۲۹ مـاه مـارچ برگـزار 

اپریـل حکـم  مـاه  اوايـل  انتظـار مـی رود در  و  شـود 

شـود. اعـام  دادگاه  نهایـی 

درک شـووین در مـاه مـی گذشـته در لحظه بازداشـت 

جـورج فلویـد بیـش از ۹ دقیقـه زانـوی خـود را روی 

گـردن ایـن امریکایـی آفریقایـی تبـار قـرار داد. ایـن 

پولیـس سفیدپوسـت ایـن کار را در مقابـل دیـدگان 

رهگـذران و در حالـی کـه فلویـد فریاد مـی زد که منی 

توانـد نفـس بکشـد بـی رحانـه ادامـه داد تـا زمانـی 

کـه دیگـر آقـای فلویـد تـوان نفس کشـیدن خـود را از 

دسـت داد.

انتشـار ایـن ویدئو در شـبکه های اجتاعـی، امریکا را 

بـرای هفتـه هـا بـا ناآرامـی و شـورش های پـی در پـی 

مواجـه کرد.

دادگاه حارض شـد.

دادگاه ایـن پولیـس امریکایـی سفیدپوسـت از روز 

سـه شـنبه آغاز شـده اسـت.

شـووین ۴۴ سـاله که بیش از ۱۹ سـال سـابقه کار 

در پولیـس شـهر مینیاپولیس دارد، پیـش تر درباره 

اتهـام به قتل غیرعمد جورج فلوید دادگاهی شـده 

بود. دادگاه روز پنج شـنبه برای رسـیدگی به اتهام 

بـه مـرگ« برگـزار شـد.  »خشـونت عمـدی منجـر 

مجـازات ایـن جـرم ۲۵ سـال زندان خواهـد بود.

بـن کـراپ، وکیـل خانـواده جـورج فلویـد گفـت که 

از طـرح این اتهام علیه درک شـووین بسـیار راضی 

است. 

وی بـا انتشـار بیانیـه ای گفت: »ادامـه روند دادگاه 

امـا  اسـت  بسـیار دردنـاک  فلویـد  بـرای خانـواده 

خوشـحالیم كـه همه راه هـای قانونی مورد بررسـی 

درک شـووین،  افـر پولیـس متهم به قتل جـورج فلوید برای 

سـومین مـورد از اتهامـات خـود روز پنجشـنبه ۲۱ حـوت در 

نبـوده ام. مـن حـاال بـه لحـاظ فیزیکـی و ذهنـی بـه 

سـطحی دیگر رسـیده ام.« لوکاکو ادامه داد:» من پس 

از بازی هـا کربوهیدرات هـای زیـادی مـرف می کنم. 

اکـر مواقع دو بسـته نیوکـی )نوعی پاسـتا( می خورم، 

البته بسـته به این دارد که کدام رسآشـپز آن را درسـت 

کرده باشـد. مرف چنین مواد غذایی سـبب می شود 

کـه مـواد موردنیاز خیلی رسیع در بدنم جذب شـوند و 

بـه مـن خیلـی کمـک می کنـد.

روملـو لوکاکـو از زمانـی کـه یونایتـد را بـه مقصـد 

اینـر تـرک کـرد، کامـا متحـول شـده اسـت.

از   2019 تابسـتان  کـه  لوکاکـو  روملـو 

منچسـریونایتد جدا و به اینر پیوست، می گوید 

شـده  باعـث  ایتالیایـی  تیـم  ایـن  بـه  پیوسـن 

اسـت تـا او بـه سـطحی دیگر برسـد. ایـن مهاجم 

بلجیمـی ایـن فصـل در 33 بـازی از رقابت هـای 

مختلـف بـرای اینـر بـه میـدان رفتـه و آمـار 24 

گل زده و هفـت پـاس گل را از خـود بـر جـای 

گذاشـته اسـت.  لوکاکو درباره تأثیـر رژیم غذایی 

روی آمادگـی جسـانی اش گفـت:» مـن عاشـق 

برنـج  و  شـیرین  سـیب زمینی  کربوهیدرات هـا، 

سـیاه هسـتم، امـا خیلـی پاسـتا منی خـورم. مـن 

همیشـه بـا عضاتی کـه دارم، بازیکنـی انفجاری 

بـوده ام، امـا بـازی در ایتالیـا باعـث شـد تـا بـه 

یـک سـطح دیگـر برسـم. هرگـز اینقـدر قدرمتند 

منچسترسیتی جانشین آگوئرو را انتخاب کرد

آگوئـرو  رسخیـو  جدایـی  از  کـه  منچسرسـیتی 

اطمینان دارد به فکر پیدا کردن بهرین جانشـین 

بـرای اوسـت.

از قـرارداد رسخیـو آگوئـرو بـا سـیتی کمـر از 4 

مـاه باقیانـده و جدایـی او تقریبـا قطعـی اسـت. 

مذاکراتـی بـرای متدید در جریان نیسـت و سـتاره 

آرجانتاینـی پـس از 10 فصـل بـه یادماندنی راهی 

تیمـی دیگـر خواهد شـد.

آگوئرو که 33 سـاله اسـت، مورد توجه بارسا و یکی 

دو تیـم مطـرح دیگـر قـرار دارد و در فصـل جـاری 

اغلـب درگیـر مصدومیـت هـا بـوده تـا جایی کـه از 

مـاه نوامـر تنها 171 دقیقه برای سـیتی به میدان 

رفته اسـت.

پـپ گواردیوال رسمربی سـیتی که از ماندنی شـدن 

آگوئـرو ناامیـد شـده، ایـن روزها در فکر پیـدا کردن 

بهرین جانشـین برای اوسـت و طبق ادعای دیلی 

میـل، گزینـه شـاره یـک کسـی نیسـت جـز ژوائو 

یورویـی  میلیـون  پرتگالـی 126  سـتاره  فلیکـس 

اتلتیکـو مادرید.

رکوردشـکن  قـراردادی  بـا  تابسـتان 2019  ژوائـو 

بنفیـکا را به مقصد اتلتیکو ترک کـرد ولی انتقال او 

یـک انتقال ناکام لقب گرفته و نتوانسـته خـود را با 

ایـده هـای دیـه گو سـیمئونه وفـق دهد.

ژوائـو دو سـال پیـش نیـز مـورد توجـه سـیتی قـرار 

داشـت ولـی در نهایـت اتلتیکـو را بـه خاطـر پـول 

متوجـه  زود  خیلـی  ولـی  کـرد  انتخـاب  بیشـر 

اشـتباهش شـده اسـت. جـذب ژوائـو که هنوز سـه 

سـال دیگر قرارداد دارد کار سـاده ای نخواهد بود و 

سیتی باید مبلغی هنگفت برای این انتقال هزینه 

کنـد. پـپ بـه هدفـش خواهـد رسـید؟



کمیسـیون مسـتقل حقوق برش افغانسـتان به تصمیـم وزارت 

معـارف مبنـی بـر ممنوعیـت ترانه خوانـی دخرتان بـاالی 12 

سـال، واکنش نشـان داد.

کمیسـیون حقـوق بـرش افغانسـتان در اعالمیـه ای گفتـه کـه 

حـق آمـوزش، آزادی بیـان و دسرتسـی بـه مهارت هـای هرنی 

تبعیـض  بـدون  کـودکان،  اساسـی همـه  و  اولیـه  از حقـوق 

مبتنـی بـر سـن و جنـس، اسـت.

در اعالمیـه آمـده: »همـه اطفـال دخـرت و پـر می تواننـد از 

حقـوق خویـش بـه صـورت مسـاویانه و آزادانـه در محـدوده 

قوانیـن اسـتفاده کننـد. ایجـاد هر نـوع محدودیت بـر حقوق 

و آزادی هـای کـودکان، خـالف اصـول عمومـی حقـوق بـرش، 

کنوانسـیون حقـوق کـودک و قوانین ملی افغانسـتان، به ویژه 

قانـون اساسـی و قانـون حامیـت از حقـوق طفـل، اسـت«.

کمیسـیون حقـوق بـرش افغانسـتان تاکیـد کـرده کـه انتظـار 

مـی رود هـر نوع تصمیم وزارت معارف کشـور جهت خودداری 

برنامه هـای عمومـی،  و  اشـرتاک کـودکان در نشسـت ها  از 

 سـفیر پاکسـتان در کابـل طـرح جدیـد واشـنگنت بـرای صلح را 

همـه جانبـه خوانـده می گوید که از نشسـت های ترکیه و روسـیه 

بـرای صلـح در افغانسـتان اسـتقبال می کند.

منصـور احمـد خـان در مصاحبـه اختصاصـی بـه رادیـو آزادی 

گفـت هدف پروسـه که واشـنگنت برای گفت وگوهـای چند هفته 

یـا ماه هـای آینـده طرحریـزی کـرده پیرشفـت بـه سـوی یـک راه 

حل سیاسـی اسـت.

خصوصـی و سـواد حیاتـی شـهر کابـل هدایـت جـدی داده 

می شـود کـه از ایـن پـس تیم هـای ترانـه شـاگردان انـاث را 

که سـنین آن از 12 سـال باالتر باشـد، جهت اجرا و خواندن 

ترانه های شـان در هـر نـوع مجالـس و برنامه هـای عمومـی 

اجـازۀ اشـرتاک داده نشـود«.

در مکتـوب آمـده کـه البتـه مجالـس و اشـرتاک کننـدگان آن 

صدفیصـد انـاث باشـد از ایـن امر مسـتثنی می باشـد.

در بخشـی از ایـن  مکتـوب که از سـوی ریاسـت معارف شـهر 

کابـل بـه مکاتـب دولتـی و خصوصی صادر شـده گفته شـده 

اسـت:« بایـد تـالش گـردد تـا متامـی مکاتـب تیم هـای ترانـه 

شـاگردان انـاث را طـوری تنظیم منایند که سـنین شـاگردان 

آن 12 سـال باشـد بـه هیچ صـورت بجز از مربیـان و معلمین 

انـاث از طـرف مربیان ذکور برای شـان  متریـن و آموزش داده 

نشود«. 

صـدور ایـن مکتـوب توسـط ریاسـت معـارف شـهر کابـل بـا 

واکنـش کاربـران شـبکه های اجتامعـی مواجـه شـده اسـت. 

آژانـس  بـا  در گفت گـو  )۲۱ حـوت(  پنجشـنبه  روز  افغانسـتان 

خربرسـانی اسوشـیتد پـرس گفـت کـه مذاکـرات میـان حکومت 

افغانسـتان و طالبـان بایـد ادامه یابـد تا طرفین درگیـر نتایج آنرا 

ببیننـد. اسـتانبول  نشسـت  در 

آقـای کـرزی از جامعـه جهانـی نیـز خواسـت کـه در بـاره خـروج 

و یـا بقـای رسبـازان خـود در افغانسـتان بایـد مسـئوالنه تصمیم 

بگیـرد: »ایـن مسـئله بـرای امریکا و متحدین که از بیسـت سـال 

بـه این سـو در افغانسـتان دخیـل بـوده اند بسـیار مهم اسـت که 

مسـئوالنه عمـل کننـد. پـس بـرای صلـح در افغانسـتان، خـروج 

یـا بقـای مسـئوالنه مسـائلی انـد کـه مـا بایـد بـا در نظرداشـت 

نیازمندی هـای مـردم افغانسـتان روی آن بـه دقـت غـور کنیـم.«

از سـوی دیگـر انتونـی بلینکن وزیـر خارجه امریـکا می گوید این 

کشـور می خواهـد کـه نقش کشـورهای همجوار و ملـل متحد در 

تالش های صلح در افغانسـتان وسـیعرت شـود.

ولـی او ایـن را هـم گفـت کـه واشـنگنت هنـوز در مـورد خـارج 

سـاخنت متامـی رسبازانش از افغانسـتان تصمیـم نهایی نگرفته 

است.

امریـکا می گویـد  ایـاالت متحـده  بلینکـن، وزیـر خارجـٔه  انتونـی   

کـه کشـورش در مـورد رضب االجـل خـروج نیروهـای امریکایـی از 

بازنگـری وضعیـت اسـت. افغانسـتان تصمیـم نگرفتـه و درحـال 

انتونـی بلینکـن، روز چهارشـنبه )21 حـوت( در جلسـه اسـتامعیٔه 

کمیتـه روابـط خارجـی مجلـس مناینـدگان کانگرس امریـکا گفت: 

او  اسـت.  روشـن  افغانسـتان  مـورد  در  جمهـور  رییـس  »اهـداف 

می خواهـد جنـگ را پایـان دهـد. عسـاکر امریکایـی را بـه خانـه 

بـه  باردیگـر  افغانسـتان  کـه  کنـد  حاصـل  اطمینـان  و  برگردانـد 

منی شـود.« مبـدل  تروریسـتان  پناهـگاه 

مـورد  در  متحـده  ایـاالت  حکومـت  کـه  گفـت  بلینکـن  آقـای  امـا 

تصمیـم  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  رضب االجـل 

اسـت. وضعیـت  بازنگـری  درحـال  و  نگرفتـه 

صـدای امریـکا نوشـت کـه آقـای بلینکـن گفـت کـه ایـاالت متحده 

گـروه  و  افغانسـتان  دولـت  دپلوماسـی  طریـق  از  تـا  دارد  تـالش 

طالبـان را بـه گفتگـو ترغیـب کنـد و افـزود کـه سایرکشـور ها را نیـز 

در ایـن تالش هـا دخیـل کـرده اسـت.

وزیـر خارجـه امریـکا گفـت: »ایـاالت متحـده ایـن کار را بـه تنهایی 

انجـام منی دهـد. ما سـازمان ملـل متحد و همسـایگان افغانسـتان 

را در تـالش هـا دخیـل کـرده ایـم زیـرا آنـان در افغانسـتان منافـع 

شـانرا دارنـد و در هـر دو طـرف نفـوذ دارنـد. »

آقـای بلینکـن گفـت کـه حکومـت ایـاالت متحـده از پیرشفـت در 

می کنـد. نظـارت  صلـح  گفتگوهـای 

او افـزود: »مـا در حـال بررسـی ایـن اسـتیم کـه مشـارکت هـر دو 

گـروه در گفتگوهـای معنـادار صلـح بـه کجـا مـی رود. مـا همچنین 

می خواهیـم ببینیـم کـه آیـا طالبـان بـه تعهـدات خـود مبنـی بـر 

کاهـش خشـونت و پنـاه نـدادن بـه تروریسـت ها عمـل می کننـد یا 

نه.«

در همیـن حـال سـناتور بـاب منندز، رییـس کمیته روابـط خارجی 

مجلـس سـنای ایـاالت متحـده روز سـه شـنبه گفتـه بود کـه ممکن 

رضب االجـل خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان بازنگری شـود 

چـون بـه گفتـۀ این قانونگـذار امریکایـی، طالبان به تعهدات شـان 

در توافقنامـه صلـح بـا امریکا عمـل نکرده اند. 

 وزیـر امـور خارجـه روسـیه مـی گویـد کـه نشسـت مسـکو 

درمـورد پروسـه صلح افغانسـتان بـه منظور کمـک مذاکرات 

دوحـه برگـزار می شـود.

پبـش از ایـن وزیـر امـور خارجـه روسـیه گفتـه بـود کـه ایـن 

روان  مـارچ سـال  تاریـخ 1٨  بـه  آینـده  هفتـه  در  نشسـت 

میـالدی برگـزار مـی گـردد و حکومـت افغانسـتان، طالبـان 

و سیاسـیون کشـور بخاطـر اشـرتاک درایـن نشسـت دعوت 

شـده اسـت.

رسگـی الوروف وزیـر امور خارجه روسـیه، در نشسـت خربی 

مشـرتک بـا وزرای ترکیـه و قطـر در شـهر دوحـه گفتـه بـود 

کـه نشسـت مسـکو بخاطـر پیرشفـت و رسعـت بخشـیدن 

مذاکـرات دوحـه صـورت مـی گیـرد.

وی عـالوه منـود که نشسـت مسـکو بخاطر کمـک مذاکرات 

دوحـه انجـام می شـود تـا بگونه خـوب و بهرت پیـش برود.

کـه  داده  خـرب  روسـی  تـاس  خـربی  آژانـس  هـم  ازسـوی 

الوروف بـا محمـد الرحمـن وزیـر خارجـه قطـر دیـدار ویـژه 

داشـته اسـت و پیرامـون وضعیت اخیر افغانسـتان و پروسـه 

صلـح ایـن کشـور صحبـت کـرده اسـت.

الرووف گفتـه اسـت کـه درایـن دیـدار هـر دو طـرف تعهـد 

مـی  همـکاری  افغانسـتان  صلـح  پروسـه  در  کـه  سـپردند 

کننـد.

وزیـر امورخارجـه قطـر نیـز گفتـه اسـت کـه آنهـا بـا کشـور 

صلـح  پروسـه  مـورد  در  و  دارنـد  خـوب  ارتبـاط  روسـیه 

افغاسـنتان و موضوعـات دیگـر هیـچ گونه اعـرتاض ندارند. 
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 اداره بـازرس امریـکا در امور بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( 

بـا توجـه بـه این کـه امنیـت هنـوز هـم مهمرتیـن چالـش در 

افغانسـتان اسـت می گویـد، ایـن کشـور بـا تهدیـد متعـدد 

مواجه اسـت. افراطـی  سـازمان های 

طالبـان  کـه  گفتـه  خـود  جدیـد  گـزارش  در  سـیگار  اداره 

تکتیک هـا، سـطح باالی خشـونت و اهداف سیاسـی خود را 

تغییـر نـداده و گروه های تروریسـتی مانند داعـش و القاعده 

هنـوز هـم در افغانسـتان وجـود دارند.

ایـن گـزارش کـه روز 20 حـوت منتـرش شـده، سـیگار  در 

بـرای موفقیـت  اشـاره کـرده کـه  پـر مخاطـره  ای  نقـاط  بـه 

تالش هـای بازسـازی در افغانسـتان مهـم بـوده و بـه دلیـل 

ضایعـات، فسـاد و سواسـتفاده بـه ناکامـی مواجه انـد و باید 

از جانـب حکومـت امریـکا کنـرتول شـود.

بر اسـاس گـزارش سـیگار از زمان امضـای توافقنامـۀ امریکا 

– طالبـان در سـال گذشـته، حمـالت طالبان در هر سـه ماه 

نسـبت به سـه ماه مشـابه در سال 2019 بیشـرت بوده است.

و  پایـدار  صلـح  توافـق  بـدون  کـرده،  خاطرنشـان  گـزارش 

تهدیـدات  بـا  احتـامالً  افغانسـتان  رستـارسی،  آتش بـس 

متعـدد سـازمان های خشـونت طلـب افراطی مواجـه خواهد 

رسکشـی  بـه  منجـر  احتـامالً  سیاسـی  توافـق  زیـرا  بـود؛ 

گروه هـای کوچـک و سـبب شـورش و ناامنـی دیگـر شـود. 

نیروهـای  حامیتـی  و  مشـورتی  آموزشـی،  ماموریـت  توقـف 

ایـن  ممکـن  افغانسـتان،  امنیتـی  نهادهـای  بـه  امریـکا 

کنـد. پیچیده تـر  را  مشـکالت 

نیـز یـک خطـر  از سـوی دیگـر، شکسـت مذاکـرات صلـح 

درازمـدت بـرای زنـان در گـزارش سـیگار خوانـده شـده کـه 

 وزارت خارجـه ی کشـور می گویـد کـه قـرار اسـت هیأتـی 

بـه منایندگـی از دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان در 

نشسـت صلـح مسـکو رشکـت کنـد.

دیـروز  خارجـه  وزارت  سـخنگوی  معـاون  تهذیـب،  حامـد 

)جمعـه، ۲۲ حـوت( گفـت کـه در حـال حـارض رای زنی هـا 

در مـورد ایـن کـه چـه کسـانی بـه منایندگـی از دولـت در 

نشسـت مسـکو بروند، جریان دارد و بـه زودی نهایی خواهد 

. شد

آقـای تهذیـب همچنـان گفـت کـه دولـت افغانسـتان از هـر 

گونـه تالش کشـورها بـرای سـهم گیری حقیقی در راسـتای 

اسـتقبال  افغانسـتان  در  باعـزت  و  پایـدار  صلـح  تأمیـن 

می کنـد.

او افـزود کـه دولـت افغانسـتان تالش هـای متـام کشـورها 

به شـمول ایـاالت متحـده ی امریـکا، ترکیـه و روسـیه را در 

بااهمیـت  و  بـاارزش  افغانسـتان  در  صلـح  تأمیـن  جهـت 

می شـامرد.

ایـن درحالـی اسـت که قـرار اسـت در تاریخ ۱۸ مـاه جاری 

در  افغانسـتان  صلـح  مـورد  در  نشسـتی  )مـارچ(  میـالدی 

مسـکو، پایتخـت روسـیه برگـزار شـود. محمدحنیـف امتـر، 

نشسـت  یـک  در  پیـش  روز  چنـد  کشـور  خارجـه ی  وزیـر 

خـربی گفتـه بـود که ایـن نشسـت در حامیـت از روند صلح 

می شـود. برگـزار  افغانسـتان 

از  منایندگـی  بـه  نفـر  دو  روسـیه،  دعوت نامـه ی  براسـاس 

حکومـت، دو نفـر به منایندگی از شـورای عالـی مصالحه ی 

ملـی، شـش یـا هفت نفر بـه منایندگی از چهره هـا و رهربان 

جریان هـای سیاسـی و پنـج نفر به منایندگـی از طالبان در 

ایـن نشسـت دعـوت شـده اند. برخـی از کشـورهای منطه و 

امریـکا نیـز در ایـن نشسـت دعوت شـده اند.

نشسـت صلـح مسـکو درحالـی قـرار اسـت برگـزار شـود کـه 

مذاکـرات صلـح میـان دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

و گـروه طالبـان از حـدود دو مـاه بـه ایـن طـرف بـه کُنـدی 

پیـش مـی رود. در هفته هـای اخیـر هیـچ نشسـت رسـمی 

میـان دو طـرف برگـزار نشـده و تنهـا گروه های متـاس چند 

بـار دیـدار داشـته اند. 

می توانـد کشـور را بـه خشـونت بیشـرت فـرو بـربد. گـزارش 

و  مسـتقیم  گونـۀ  بـه  فزیکـی  امنیـت  عـدم  کـه  می افزایـد 

غیرمسـتقیم یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای فـرا راه زنـان 

اسـت.

همچنیـن در ایـن گـزارش آمـده، ادغـام مجـدد جنگجویـان 

طالبـان بـه زندگـی عادی، یکـی از چالش های دیگر اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده کـه حکومتـداری و اقتصـاد ضعیـف، 

حاکمیـت   ، سیاسـی  معلـوم  نـا  آینـده  امنی هـا،  نـا  ادامـه 

ضعیـف قانـون و آسـیب دیـدن بافـت اجتامعی در اثـر ده ها 

سـال جنـگ، از جملـه عواملـی اسـت کـه مـی توانـد ادغـام 

آسـیب  عـادی،  زندگـی  بـه  را  طالبـان  جنگجویـان  مجـدد 

برسـاند.

میلیـارد دالـری جامعـه جهانـی در حـال  کمک هـای 6.٨ 

حـارض بـرای سـکتورهای نظامـی و ملکـی افغانسـتان، ایـن 

کشـور را کامـالً متکـی به کمک های خارجی کرده اسـت. در 

صـورت خـروج نیروهـای خارجـی، کـم کـردن بیـش از حد و 

رسیـع کمک هـا و یـا ارصار بر رشایطـی که امکان دسـتیابی 

بـه آن هـا وجـود نـدارد، رونـد صلـح را تهدیـد می کند.

مـواد  غیرقانونـی  تجـارت  مخـرب  اثـرات  افـزوده،  گـزارش 

مخـدر در افغانسـتان فراتـر از تاثیرات صحی اسـت و سـبب 

متویـل شورشـیان، تقویـت فسـاد و تحریـک جرایـم جنایـی 

می شـود.

در گزارش سـیگار به موضوع فسـاد گسـرتده در افغانسـتان 

فسـاد  بـه  موثـر  رسـیدگی  عـدم  گفتـه  و  کـرده  اشـاره  نیـز 

کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  افغانسـتان  در  سیسـتامتیک 

برنامه هـای بازسـازی ایـاالت متحـده، در بهرتیـن حالـت بـه 

انـدازه کافـی موثر نبـوده، و در بدترین حالـت ناکام خواهند 

اقدامـات  افغانسـتان  دولـت  کـه  می گویـد  سـیگار  شـد. 

محـدودی را بـرای جلوگیـری از فسـاد سیسـتامتیک انجـام 

دولـت  اسـت.  الزم  ملموس تـری  اقدامـات  امـا  داده اسـت، 

باعـث  کـه  مشـخصی  اقدامـات  بجـای  اغلـب  افغانسـتان 

کاهش فسـاد شـود، اصالحات روی »کاغـذ« انجام می دهد.

بـا کـم شـدن نظامیـان  ایـن گـزارش توصیـه می کنـد کـه 

و  متحـده  ایـاالت  افغانسـتان،  از  امریکایـی  ادارات  و 

سـایر کمـک کننـدگان بایـد نظـارت بیشـرتی بـر مصـارف 

مالـی داشـته باشـند و ارزیابـی مجـدد و دوره ای نیازهـای 

افغانسـتان و دسرتسـی کامـل و بـدون محدودیـت به بودجه 

می کنـد.  پیشـنهاد  را  افغانسـتان  خانه هـای  وزارت 

وزارت خارجه: نمایندگان دولت در 
نشست صلح مسکو شرکت می کنند 

روسیه: نشست مسکو برای کمک 
مذاکرات دوحه برگزار می شود 

سیگار: افغانستان با تهدیدات سازمان های افراطی مواجه است 

آزادی،  اصـول  از  راسـتای حامیـت  در  پذیرایـی،  و  تجلیـل 

برابـری و حفـظ منافـع علیـای کـودکان باشـد و ترویج کننده 

تبعیض جنسـیتی نباشـد.

این در حالی اسـت که ریاسـت معارف شـهر کابل به متامی 

اشـرتاک  از  کـه  داده  دسـتور  و خصوصـی  دولتـی  مکاتـب 

مجالـس  متامـی  در  سـال   12 بـاالی  دخـرتان  تیم هـای 

از سـوی  کـه  براسـاس مکتوبـی  عمومـی جلوگیـری شـود. 

ریاسـت معـارف شـهر کابـل بـه مکاتـب دولتـی و خصوصـی 

صـادر شـده اسـت، دخـرتان دانش آمـوز کـه بیشـرت از 12 

سـال سـن داشـته باشـند منی تواننـد در هیچ عمومـی رسود 

و ترانـه بخواننـد. در ایـن مکتـوب کـه روز چهارشـنبه )20 

حـوت( توسـط کاربـران شـبکه های اجتامعی دست به دسـت 

می شـد، تاکیـد شـده، در صورت عـدم پیـروی از این مکتوب 

بـا متخلفـان برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

در ایـن مکتـوب آمـده است:«حسـب هدایـت مقـام محـرتم 

دولتـی،  مکاتـب  متـام  بـه  کابـل،  شـهر  معـارف  ریاسـت 

ولـی او روی نقـش تعییـن کننـده اطـراف جنـگ در گفت وگـوی 

صلـح تاکیـد کـرد: »مـا بـاور داریـم که ایـن طرح یـک چهارچوب 

همـه جانبه بـرای گفت وگوی بین االفغانی دارد امـا اینکه در این 

طرح هـا در بـاره آینده سیاسـی افغانسـتان، تشـکیالت سیاسـی 

وخامتـه جنـگ از طریـق یـک آتش بـس همـه جانبـه و دایمـی 

چـه نقشـۀ راه ارائـه می شـود، روی ایـن همه بایـد در گفت وگوی 

بین االفغانـی توافـق صـورت گیرد.«

سـفیر پاکسـتان گفت که این کشـور در چهل سال 

گذشـته نـه تنهـا از طالبـان بلکـه از همـه افغان هـا 

میزبانـی کـرده ولـی کـدام نفـوذ بخصـوص میـان 

طالبـان نـدارد کـه بـر آن هـا فشـار وارد کند.

بـه  کشـور  ایـن  کـه  می گویـد  پاکسـتان  سـفیر 

گفت وگـوی  بـرای  ترکیـه  و  روسـیه  در  نشسـت ها 

صلـح در افغانسـتان دعوت شـده و در آن اشـرتاک 

می کنـد.

روسـیه  نشسـت های  بـرای  تالش هـا  ادامـه  بـا 

سـابق  جمهـور  رئیـس  کـرزی  حامـد  ترکیـه،  و 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان به ممنوعیت ترانه خوانی دختران واکنش نشان داد

استقبال پاکستان از نشست های ترکیه و روسیه در مورد صلح افغانستان

وزیر خارجه امریکا: در مورد 
ضرب االجل خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان تصمیم گرفته نشده است 


