
غنی به نمایندۀ سازمان ملل:

به همکاری در پروسة انتخابات ادامه دهید
نمایندة سازمان ملل:

با درک شرایط انعطاف پذیری داریم

رییس جمهور غنی از نماینده ملل متحد برای افغانستان 
خواسته تا آن نهاد در عرصة انتخابات به همکاری های 

خویش با افغانستان ادامه دهد. 
رییس جمهور غنی روز پنجشنبه با تادامیچی یوماموتو 
که اخیراْ از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان 
انتخاب  افغانستان  برای  سازمان  آن  خاص  نماینده 

گردیده، دیدار کرده است.
زودی  به  که حکومت  گفت  غنی  آقای  دیدار  دراین 
نامه یی مبنی بر درخواست حکومت افغانستان به خاطر 
همکاری تخنیکی یوناما در پروسه انتخابات را به دفتر 

معاونت سازمان ملل متحد خواهد فرستاد.
ملل  سازمان  جدید  نماینده  ارگ،  خبرنامة  براساس 
افغانستان خاطر نشان کرد که ملل متحد  برای  متحد 
و  سیاسی  شرایط  درک  با  بین المللی  شرکای  سایر  و 
این عرصه  در  پیشرفت  به خاطر  افغانستان  اجتماعی 
همکاری  گونه  هر  آمادة  و  دارند  انعطاف پذیری 

می باشند.
تا  بود  گفته  یوناما  پیشتر  که  است  درحالی  این 
میان  به  انتخاباتی  کمیسیون های  در  الزم  اصالحات 
انتخابات  پروسة  به  دالر هم  نیست یک  نیاید، حاضر 

کمک کند. 
میان  به  انتخاباتی سخنی  اصالحات  از  دیدار  این  در 

نیامده است. 
ماموریت  تمدید  مورد  در  یوماموتو  آقای  همچنان، 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  از سوی  که  یوناما 
به  رسید،  تصویب  به  و  تمدید   ١٣٩٥ سال  برای 

رییس جمهور معلومات داد.
او گفت که سازمان ملل متحد مشکالت مردم افغانستان 
مهمی  کارهای  دشوار  شرایط  در  و  می کند  درک  را 
از جمله  در عرصه های مختلف  و  می برد  پیش  به  را 
موثریت  و  فساد  با  مبارزه  صلح،  پروسه  از  حمایت 
همکاری های  به  افغانستان  دولت  فعالیت های  بیشتر 

خویش ادامه خواهد داد.
در مقابل رییس جمهور غنی ضمن این که از کمک و 
همکاری سازمان ملل متحد در عرصه های مختلف به 
افغانستان قدردانی کرده گفت که شیوه های همکاری 
که  مثبت  تغییرات  با  افغانستان  در  بین المللی  جامعه 
حکومت افغانستان در عملکرد های خویش به وجود 

آورده است، می تواند موثریت بیشتر داشته باشد.
نمایندة خاص  معاون  در حال حاضر  یوماموتو  آقای 
ماه  تا سه  افغانستان است و  برای  سازمان ملل متحد 
آینده رسمًا وظیفه خویش را منحیث نمایندة خاص آن 

سازمان برای افغانستان آغاز خواهد کرد.
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خون سردي، بزرگ ترین صفت براي كسي ست كه 
امر فرماندهي را برعهده گرفته است.
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این دو كشور می توانند رابط »باخت- باخت« خود را با 
»برد-  اقتصادی  زیاد همکاری های  امتیازات  بر  تمركز 
برد« برقرار سازند، كه این امر می تواند زیربنای روابط 

این كشور با سایر كشورهای جهان شود.
تاپی  پروژه  در  پاكستان  و  هند  مشاركت  چنانکه، 
می تواند  هند(  و  پاكستان  افغانستان،  )تركمنستان، 
نمونه خوبی باشد این كه چگونه دو كشور می توانند در 

پروژه های اقتصادی دیگر سرمایه گذاری كنند

ضرورت همگرایی منطقه یی 

برای توسعة اقتصادی در افغانستان

جابجاشدن ده ها خانوادۀ جنگجویان داعش در کنر

رهبر خراسان داعش 
به کنر آمده است
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 سلیم خان كندزی والی ننگرهار در مورد هویت افراد 
دستگیر شده به خبرنگاران گفت:

ازبکستان،  تاجکستان،  از  شده  گرفتار  آنهایی كه   "
تروریست  تروریست،  اند،  كشورها  دیگر  و  چیچنیا 

است از هر جایی كه باشد."
های  ولسوالی  از  برخی  در  كه  است  مدتی  داعش 

ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین فعال است
ACKU



 

نهاد  دو  سوی  از  که  تازه  نظرسنجی  یک 
امریکایی صورت گرفته، نشان می دهد که سطح 
به شدت  از دولت وحدت ملی  نارضایتی مردم 
نظرسنجی  این  اساِس  بر  است.  یافته  افزایش 
که با دوهزار شهروند افغانستان صورت گرفته، 
از  پرسش شونده گان  درصِد  هشتاد  از  بیش 
دولت وحدت ملی ابراز نارضایتی کرده اند. اما 
جمله،  یک  ابراز  با  افغانستان  ریاست جمهوری 
بدون آن که به ُکل محتوای نظرسنجی توجه کند، 

آن را بی اساس خوانده است. 
و  نظرسنجی ها  این گونه  خواندِن  بی اساس   
تحقیقات از سوی دستگاه قدرت در افغانستان 
از  چیزی  مسلمًا  اما  نیست،  بی پیشینه  هرچند 
وقتی  نیز  گذشته  در  نمی کاهد.  هم  آن  اهمیِت 
یا  و  جهانی  جامعة  انتقاد  با  افغانستان  دولت 
نهادهای بین المللی مواجه می شد، با نشان دادن 
واکنش های تند تالش می کرد که صورت مسأله 
به  روال  این  که  می رسد  نظر  به  کند.  پاک  را 
نظرات،  و  انتقادها  به  پاسخ  ساده ترین  عنوان 
همچنان در ریاست جمهوری افغانستان به قوِت 
خود باقی است. دولت افغانستان همواره میراِث 
وضعیِت  توجیه گر  عنوان  به  را  پیشین  دولِت 
موجود معرفی می کند، در حالی که خودش نیز 
بطالِت  و  ناکارآمدی  مرگبارِ  گرداِب  همان  در 

دولت قبلی دست وپا می زند. 
رد نظرسنجی موجود، هیچ تغییری در وضعیت 
ایجاد نمی کند، ولی می تواند اعتماد و باورِ مردم 
را نسبت به عملکرد و توجیه های آن خدشه دار 
به دروغ گویی می کند،  آغاز  سازد. دولت وقتی 
فضای اعتماد عامه را برهم می زند و نمی گذارد 
وضعیت  از  مناسبی  برداشِت  شهروندان  که 
به دست آورند. بحث اصلی این نیست که دولِت 
فعلی با مشکالت و چالش های متعدد و خطرناک 
که  این جاست  اصلی  بحث  بل  روبه روست، 
چه گونه دولت مردان به خود جرأت می دهند که 

وضعیت را به نفِع خود مصادره کنند. 
دروغ گویی، مصادره به مطلوِب وضعیِت موجود 
است که همه با جزییاِت آن از نزدیک آشنایند و 
هیچ نیازی به ارایة نظرسنجی و تحقیقات ندارد. 
نزدیک به دو سال از ایجاد دولِت جدید با آن 
وعده ها و وعیدهای بزرگ می گذرد بدون آن که 
دالیل  از  یکی  باشد.  کرده  تغییر  چیزی  واقعًا 
به  دولت،  کارکرد  از  مردم  نارضایتی  افزایش 
سران  سوی  از  که  می شود  مربوط  وعده هایی 
دولت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتی 
و پس از آن، به مردم داده شد. دولت خود سطح 
در  که  حالی  در  برد،  بلند  را  خود  از  توقعات 
که  نداشته،  دستاوردی  نه تنها  عرصه های عملی 
پیشین  دولِت  از  اسف بارتر  بسیار  آن  وضعیِت 

به نظر می رسد.

برای  موجه  و  عینی  دالیل  برخی  بتوان  شاید   
این که  جمله  از  و  کرد  ارایه  موجود  وضعیِت 
برای  المللی  بین  کمک های   و  تعهدات  در 
وجود  به  کاهش  زیادی  میزان  به  افغانستان 
خارجی،  نظامیان  از  مهمی  قسمِت  و  آمده 
این مسایل بدون شک  کشور را ترک کرده اند. 
اثراِت خود را در ُکل جامعه به جا گذاشته، ولی 
این ها دلیل نمی شدند که چنین سطح نارضایتی 
جای  از  نارضایتی  افزایش  کند.  پیدا  افزایش 
دیگری سرچشمه می گیرد، به این معنا که مردم 
می توانستند وضعیت را درک کنند به شرط آن که 
واقعًا رهبران دولت به صورت واقعی و صادقانه 

با آن ها سخن می گفتند. 
دولت افغانستان عماًل به همان راهی می رود که 
دولِت پیشین رفته است، یعنی پاشیدن خاک به 
می کوشد  افغانستان  دولت  شهروندان!...  چشم 
تزویر،  و  دروغ  با  را  خود  ناکارآمدی های 
الپوشانی و از خود چهره یی غیرواقعی به جامعه 
ارایه دهد. سخنان آقای غنی در ساده ترین نگاه، 
بی مسوولیت  سیاست مدارِ  یک  عوام فریبی های 

به بازی گرفته  است که دردهای مردمِ خود را 
است. 

اخیر  نظرسنجِی  مورد  در  اساسی  سوال  سه 
می توان ارایه کرد:

حمایت  از  نازلی  سطح  چنین  اگر   )١
می داشت،  وجود  دیگری  کشورِ  در  دولت  از 
برخورد دولت مردان با آن چه می بود؟ پاسخ این 
به کارکرد  به دست می آید وقتی  به آسانی  سوال 
نظام های مردم ساالر در دنیا توجه صورت گیرد. 
چنین  دولت  از  حمایت  اگر سطح  بدون شک 
با اُفِت جدی و خطرناک مواجه شده باشد، هر 
افغانستان  فعلی  دولت  جای  به  دیگری  دولِت 
مردم  اعتماد  شایستة  را  خود  دیگر  می بود، 
نمی دانست و از قدرت داوطلبانه کنار می رفت. 
شاید یکی از دالیل سریع واکنش به نظرسنجی 
موجود از سوی ارگ ریاست جمهوری، همین 

ارگ  باشد.  بوده  فعلی  مسالة مشروعیت دولت 
نتایج  رد  با  که  می کند  فکر  جمهوری  ریاست 
نظرسنجی، می تواند مشروعیِت از دست رفته را 

اعاده کند.
می تواند  نظرسنجی  نتایج  رد  آیا   )2
هم  سوال  این  به  دهد؟  کاهش  را  آن  اهمیِت 
هیچ  به  این که  آن  و  داد  قطعی  پاسخ  می توان 
نتایج نمی تواند اهمیِت آن را تغییر  صورت رد 
تفاوت  با واقعیِت آن  دهد؛ زیرا رد یک مسأله 
دچار  افغانستان،  ریاست جمهوری  شاید  دارد. 
باشد  شده  پست مدرنیست ها  زبانی  بازی های 
و  وابسته است  زبان  به  که می گویند همه چیز 
وجود  دیگری  واقعیِت  هیچ  آن،  از  خارج  در 
ندارد. شما اگر بتوانید سیاه را سفید ثابت کنید، 
زبان  از  استفاده  در  مهارت های تان  نشان دهندة 
است، در حالی که در خارج از آن می تواند هیچ 
سیاه و سفیدی وجود نداشته باشد. این بحث، 
هیچ  به  و  است  فلسفی  بحِث  یک  بدون شک 
صورت نمی تواند برای تمام عرصه ها و زمینه ها 
کاربرد داشته باشد. وقتی از خیابان می گذاریم، 

هیچ توجیه زبانی یی نمی تواند ما را قانع کند که 
موتری که به سمِت ما می آید، غیرواقعی است. 
و  گزارش ها  چنین  برابر  در   )٣
چه  واکنش  منطقی ترین  نظرسنجی ها، 
سطح  به  سوال  این  به  پاسخ  باشد؟  می تواند 
به  می شود.  مربوط  دولت  مسوولیت پذیری 
میزانی که دولت خود را در برابِر مردم مسوول 
این گونه نظرسنجی ها واکنش مقتضی  به  بداند، 
نشان می دهد. دولت هایی که خود را تافته های 
به  تردید  بدون  می دانند،  مردم  از  بافته  جدا 
گزارش ها  این گونه  خواندِن  مغرضانه  یا  و  رد 
ریاست جمهوری  که  را  آن چه  می کنند؛  بسنده 
مسوول  دولت های  اما  داد.  انجام  افغانستان 
از دروِن آن  با نگاه علمی به مسأله،  می کوشند 
راهکارهای مناسب برای بیرون رفت از وضعیت 

پیدا کنند.   

2 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

خطر عدِم 
مشروعیت 

در کمیِن 
دولت

 

اوِل  معاون  دوستم،  رشید  جنرال  از  عکسی  شدِن  پاره 
گرفت  را  تن  یک  جاِن  گذشته،  هفتة  در  ریاست جمهوری 
فاریاب  والیت  در  اتفاق  این  کرد.  زخمی  را  نفر  چهار  و 
افتاد؛ اما پیش از آن در والیت بلخ، در جریاِن آن اعتراضاِت 
چندین هزارنفرِی چندجانبه، هیچ اتفاقی نیفتاده بود و حتا از 

آن تظاهرات استقبال هم صورت گرفته بود.  
متأسفانه رویداد فاریاب نشان داد که تالش هایی برای برهم 
امنیت در شماِل کشور به شدت جریان دارد و هستند  زدِن 
و  تفرقه  راه اندازِی  پی  در  بهانه های مختلف،  به  که  افرادی 
تظاهراِت  برعکِس  فاریاب،  رویداد  افغانستان اند.  در  تشنج 
ساختِن  درگیر  که  داد  نشان  بلخ،  در  آن  از  پیش  روز  یک 
وحشت ناک،  رویدادهای  خلق  و  قومی  مسایِل  در  مردم 
از سیاست مداراِن  با درکی که  نیست. هرچند  دشواری  کارِ 
در  آن ها  از  کدام  هیچ  که  می دانیم  داریم،  کشور  مردمِی 
شرایط موجود، طرف دارِ خشونت پروری و جنگ نیستند؛ اما 
بازهم اندکی غفلت و غلبة احساسات، می تواند جزیی ترین 
رویدادها را به سمت جنگ و آشوِب سرتاسری سوق دهد.

زبانی  و  قومی  تنِگ  دایره های  در  مردم  هم  هنوز  متأسفانه 
گرفتارند و در برخی موارد، اصاًل نمی توانند خود را از آن 
بیرون کنند. چنان که دیدیم، برداشته شدِن عکسی از جنرال 
چنان  به  مزارشریف،  در  مشکوک  افرادی  توسط  دوستم 
کنش ها و واکنش های داغ و گسترده در سطح جامعه و میاِن 
هواداراِن این دو شخصیِت بزرگ منجر شد. البته این مسأله 
را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که وقتی شخصیت هایی 
پیدا  اختالف  هم  با  نور  جنرال  و  دوستم  جنرال  به ساِن 
کسب  و  خودشیرینی  هدِف  به  که  افرادی  هستند  می کنند، 
امتیاز و یا اهداِف نفاق افکنانه و استخباراتی، می کوشند قضیه 
را به مصیبتی بزرگ برای مردم مبدل سازند. چنین افرادی، 
در رسانه ها و شبکه های مجازی، مردم را تحریک می کنند 
تا ماهی های دلخواهِ خویش  امواِج منفی به راه می اندازند  و 

را صید کنند.
در شرایط خطیِر کنونی که افغانستان از هر طرِف دست خوش 
جنرال  عکس  کردِن  پاره  که  می رسد  نظر  به  است،  توطیه  
دوستم و بعد هم حیثیتی کردِن مسأله و تحریِک هواداران 
وی، می تواند جزیی از دسایِس دشمن برای ایجاد ناامنی های 
جریان  در  چنان که  باشد.  کشور  در  جاری  ساِل  در  شدید 
مختلف،  و  مرموز  کانال های  از  که  دیدیم  اخیر  روز  چند 
مسالة برداشته شدِن عکس جنرال دوستم، به سمت ِ تخریب 
و تغییِر مدیریِت سیاسی در بلخ و به تعقیِب آن، در شمال 
کشور هدایت می شد. حال آن که مبرهن است مدیِر مدبری 
به ساِن استاد عطا نمی تواند در چنین قضیه یی دخیل باشد و 
مرتکِب اقدامی شود که مستقیمًا با آرامش و آسایِش مردمِ 
بنابرین، پشِت سِر همة این مسایل و  بلخ در ارتباط است. 

حوادث، دسِت فتنه انگیزی در کار است! 
اول  معاول  عنوان  به  دوستم  آقای  که  می رفت  انتظار 
ریاست جمهوری، در قدم اول نسبت به این رویداد بی توجه 
می بود و در قدم دوم، با استفاده از موقف عالی اش در دولت، 
به ارگان های امنیتی و استخباراتی، دستورِ پی گیری و ردیابی 
قضیه را می داد تا به این ترتیب، هم توطیه خنثا و هم عوامِل 

آن مجازات می گردید. 
 به هر صورت، اکنون که این غایله در شمال پایان یافته به 
نظر می رسد، برداشت و در عیِن حال هشـدارِ ما این است 
که تالش ها و توطیه ها برای ایجاد آشوب و ناامنی در شمال، 
به همین مورد خالصه نمی شود. باید هر دو جنراِل قدرتمند 
در شمال کشور، به هوش باشند و هواداران شان را از قرار 
و  دارند  برحذر  دشمن  بزرِگ  توطیه های  مسیِر  در  گرفتن 
نام  به  بزرگ و مشترکی  ما دشمِن  کنند که:  تفهیم  آن ها  به 
»تروریسم« داریم که کمر به نابودی همة اقوامِ هم سرنوشِت 
سنگِر  در  برادرانه  که  است  شایسته  است؛  بسته  افغانستان 
دفاع از میهن و ارزش های بزرِگ ملی و دینی قرار گرفته و 

همة غیرت و توان مان را در این راه مصرف کنیـم. 

هشداری که باید 
استاد عطا و جنرال دوستم جدی بگیرند
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حامد علمی

اول حمل ۱۳۹۴ - ۲۱ مارچ ۲۰۱۵
نام نویس شانزده تن از اعضای کابینه افغانستان اعالن 

گردید.

۲حمل ۱۳۹۴-۲۲ مارچ ۲۰۱۵
جنازه فرخنده دختری که از طرف مردان خشمگین به 
اتهام آتش زدن قرآن مجید در مسجد شاه دو شمشیره 
)رض( کشته شده بود  با اشتراک هزاران تن از شهریان 

کابل به خاک سپرده شد. 

۴ حمل ۱۳۹۴ - ۲۴ مارچ ۲۰۱۵
قتل  مورد  در  دادخواهی  خاطر  به  گسترده  تظاهرات 
فرخنده دختر جوانی که در کابل کشته شد، براه افتاد.

۴ حمل ۱۳۹۴ - ۲۴ مارچ ۲۰۱۵
رییس جمهوری اسالمی افغانستان و رییس اجراییه در 
قصر سفید با بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده 

امریکا مالقات کردند.

۴ حمل ۱۳۹۴ - ۲۴ مارچ ۲۰۱۵
خروج  باره  در  که  نمود  اعالن  امریکا  متحده  ایاالت 
صورت  نظر  تجدید  افغانستان  از  کشور  آن  سربازان 

گرفته است.

۵ حمل ۱۳۹۴ - ۲۵ مارچ ۲۰۱۵
در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در نزدیکی 
زیارت ابولفضل )رح( در شهر کابل اضافه از پنجاه تن 

کشته و زخمی شدند.

۱۳ حمل ۱۳۹۴ - ۲ اپریل ۲۰۱۵
حمله  از  پشتیبانی  بر  مبنی  افغانستان  دولت  اعالمیه 

عربستان سعودی به یمن منتشر گردید.

۱۳ حمل ۱۳۹۴ - ۲ اپریل ۲۰۱۵
در اثر انفجار موتر مملو از مواد منفجره در میان تظاهر 
کننده گان در شهر خوست دست کم هشتاد تن کشته 

و زخمی شدند.

۲۰ حمل ۱۳۹۴ - ۹ اپریل ۲۰۱۵
مزار  شهر  دادستانی  ساختمان  انتحاری  مهاجم  چهار 
شریف را مورد هجوم قرار داده که در اثر آن بیش از 

هفتاد و پنج تن کشته و زخمی شدند.

۲۹ حمل ۱۳۹۴ - ۱۸ اپریل ۲۰۱۵
در اثر سلسله از انفجارات و حمالت انتحاری در شهر 
تن  هشتاد  و  صد  حدود  ننگرهار  والیت  آباد  جالل 

کشته و زخمی شدند.

۲۹ حمل ۱۳۹۴ - ۱۸ اپریل ۲۰۱۵
کابینه  اعضای  از  تن  شانزده  به  ولسی جرگه  اعضای 

معرفی شده حکومت، رای اعتماد دادند.

۸ ثور ۱۳۹۴ - ۲۸ اپریل ۲۰۱۵
در اثر رانش زمین در ولسوالی خواهان والیت بدخشان 

اضافه از پنجاه تن کشته شدند.

۲۰ ثور ۱۳۹۴ - ۱۰ می ۲۰۱۵
بادغیس بدست طالبان سقوط  ولسوالی جوند والیت 

کرد.

۲۱ ثور ۱۳۹۴- ۱۱ می ۲۰۱۵
زابل  میان سی و یک گروگان در والیت  از  نزده تن 

آزاد شدند.

۲۶ ثور ۱۳۹۴ - ۱۶ می ۲۰۱۵

انفجار  بمبی در جوار دانشکده ساینس دانشگاه کابل 
نمود که در اثر آن دو تن زخمی شدند.

۲۷ ثور ۱۳۹۴ - ۱۷ می ۲۰۱۵
هوای حد  میدن  نزدیکی  در  موتر  یک  انفجار  اثر  در 
اقل بییست تن به شمول اتباع خارجی کشته و زخمی 

شدند.

۲۹ ثور ۱۳۹۴ - ۱۹ می ۲۰۱۵
مالیه  وزارت  نزدیکی  در  انتحاری  حمله  یک  اثر  در 

دست کم سی تن کشته و زخمی شدند.

۶ جوزا ۱۳۹۴ - ۲۷ می ۲۰۱۵
چهار مهاجم مسلح بر یک مهمانخانه در منطقه وزیر 
اکبر خان شهر کابل یورش بردند اما حمله کننده گان 

بعد از درگیری با پولیس از پا در آمدند.

اول سرطان ۱۳۹۴ - ۲۲ جون ۲۰۱۵
ولسوالی های چهار دره و دشت اچی والیت کندوز به 

دست طالبان سقوط کرد.

اول سرطان ۱۳۹۴ - ۲۲ جون ۲۰۱۵
هشت مهاجم انتحاری به مقر پارلمان افغانستان حمله 

کردند.

۲ سرطان ۱۳۹۴ - ۲۳ جون ۲۰۱۵
جلریز  ولسوالی  امنیتی  پوسته های  بر  مسلح  طالبان 
والیت میدان - وردک حمله نموده و اضافه از سی تن 

از نیروهای دولتی را کشتند.

۸ سرطان ۱۳۹۴ - ۲۹ جون ۲۰۱۵
نیروهای ناتو منزل جان احمد خان یکی از فرماندهان 

پیشن مجاهدین در والیت پروان را بمباران کردند. 

۹ سرطان ۱۳۹۴ - ۳۰ جون ۲۰۱۵
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان 
به دویدن در داخل  افغانستان  در حضور ورزشکاران 

ارگ مبادرت ورزید ودر اثر لغزیدن پایش شکست. 

۹ سرطان ۱۳۹۴ - ۳۰ جون ۲۰۱۵
انتحاری در جاده مسعود بزرگ در  اثر یک حمله  در 

شهر کابل حدود چهل تن کشته و زخمی شدند.
 

۷ اسد ۱۳۹۴ -  ۲۹ جوالی ۲۰۱۵

خبر  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  شورای 
سال  دو  در  طالبان  گروه  رهبر  عمر  محمد  مال  مرگ 

پیش را تائید کرد.

۱۵ اسد ۱۳۹۴ - ۶ آگست ۲۰۱۵
زابل  والیت  در  نظامی  هلیکوپتر  یک  سقوط  اثر  در 

هژده تن کشته شدند.

۱۶ اسد ۱۳۹۴ - ۷ آ گست ۲۰۱۵ )یک شب(
در اثر انفجار یک الری پر از مواد انفجاری در منطقه 
از  اضافه  و  کشته  تن  بیست  کابل  شهر  سنگ  سیاه 

چهارصد تن زخمی شدند.

۱۶ اسد ۱۳۹۴ -۷ آگست ۲۰۱۵
شهر  پولیس  اکادیمی  در  انتحاری  حمله  یک  اثر  در 
کابل حد اقل بیست و پنج تن کشته و سی تن جراحت 

برداشتند.

۱۶ اسد ۱۳۹۴ -۷ آگست ۲۰۱۵
در اثر حمله مهاجمان مسلح در شمال شهر کابل هشت 

تن به شمول یک افسر نیروهای ناتو کشته شدند.

۱۶ اسد ۱۹۳۴ -۷ آگست ۲۰۱۵
در اثر انفجار مین در ولسوالی خان آباد والیت کندوز 

اضافه از سی تن کشته و زخمی شدند.

١٩ اسد ١٣٩۴ - ١۰ آگست 2۰١٥
انتحاری در نزدیک دروازه ورودی  اثر یک حمله  در 
فرودگاه کابل اضافه از بیست تن کشته و زخمی شدند.

٣١اسد ١٣٩۴ - 22 آگست 2۰١٥
کابل  شهر  مکرویان  در  انتحاری  حمله  یک  اثر  در 

حدود هشتاد تن کشته و زخمی شدند.

2 سنبله ١٣٩۴ - 2۴ آگست 2۰١٥
در اثر یک آتش سوزی ذخیره گاز در والیت هرات 

دست کم سی تن کشته و زخمی شدند.

۱۰ سنبله ۱۳۹۴ - اول سپتامبر ۲۰۱۵
طالبان اعالن کردند که مال محمد عمر رهبرشان به روز 

2٣ اپریل 2۰١٣ وفات نموده است.

۱۲ سنبله ۱۳۹۴ - ۳ سپتامبر ۲۰۱۵
ششمین دوره کنفرانس همکاری های منطقوی یا ریکا 
با اشتراک بیش از هفتاد نماینده کشورها و سازمان های 

جهانی در کابل گشایش یافت.

۱۴ سنبله ۱۳۹۴ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۵
کننده  کمک  کشورهای  رتبه  عالی  مقام های  نشست 
توکیو  و  لندن  کنفرانس های  مصوبات  پیگیری  جهت 

در کابل برگزار شد.

۲۳ سنبله ۱۳۹۴ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵ )۲ شب(
در اثر حمالت انتحاری به زندان شهر غزنی اضافه از 

سیصد و پنجاه زندانی از زندان فرار کردند.

۵ میزان ۱۳۹۴ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵
در اثر یک حمله انتحاری در میدان والیبال در ولسوالی 
و  کشته  تن  چهل  حدود  پکتیکا  والیت  خیرکوت 

زخمی شدند.

۶ میزان ۱۳۹۴ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵
شهر کندوز به دست طالبان سقوط کرد.

۴ میزان ١٣٩۴ - 26 سپتامبر 2۰١٥
یک  بر  امریکا  متحده  ایاالت  هوایی  نیروهای 
بیمارستان مربوط دکتوران بدون سرحد در شهر کندوز 
حمله نموده که در اثر آن چهل و دو تن کشته و زخمی 

شدند.

۷ میزان ۱۳۹۴ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵
عملیات نیروهای نطامی دولت افغانستان برای باز پس 

گیری شهر کندز آغاز گردید.

۹ میزان ۱۳۹۴ - اول اکتوبر۲۰۱۵
به  دوباره  کندز  شهر  خونین  خوردهای  و  زد  از  بعد 

دست نیروهای دولتی افتاد.

۱۶ میزان ۱۳۹۴ - ۸ اکتوبر ۲۰۱۵
طالبان مسلح رستورانت کلبه صلح در منطقه ده بوری 
شهر کابل را آماج حمله قرار دادند که در اثر آن حد 

اقل بیست تن کشته و زخمی شدند.

۴ عقرب ۱۳۹۴ - ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۵
شمول  به  افغانستان  شرقی  شمال  مناطق  شدید  زلزله 
اثر آن صدها تن کشته و  به تکان داد که در  کابل را 

زخمی شدند.

۲۰ عقرب ۱۳۹۴ - ۱۱ نوامبر ۲۱۰۵
در  افغانستان  شهرهای  سایر  و  کابل  در  تن  هزاران 
اعتراض با سر بریدن گروگانان مربوط قوم هزاره در 

والیت زابل تظاهرات کردند.

۲۱ قوس ۱۳۹۴ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵
وزیر  منطقه  در  مهمانخانه  یک  بر  انتحاری  مهاجمان 
اکبر خان شهر کابل یورش بردند که در اثر آن دو تبعه 

خارجی کشته شد.

۲۶ قوس ۱۳۹۴ - ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵
افغانستان به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد.

۴ جدی ۱۳۹۴ - ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵
تعمیر پارلمان افغانستان افتتاح شد.

۱۱ جدی ۱۳۹۴ - اول جنوری ۲۰۱۶
تایمنی  منطقه  در  رستوران  یک  بر  انتحاری  مهاجمان 
زخمی  و  کشته  به  منجر  که  بردند  یورش  کابل  شهر 

شدن بیست تن گردید.

۱۴ جدی ۱۳۹۴ - ۴ جنوری ۲۰۱۶
شریف  مزار  شهر  در  هند  قونسلگری  بر  مهاجمان 

یورش بردند.

۲۷ جدی ۱۳۹۴ - ۱۷ جنوری ۲۰۱۶
بزرگان  از  اجتماع  انتحاری در یک  اثر یک حمله  در 
قوم شینوار در شهر جالل آباد حد اقل سی تن کشته 

و زخمی شدند.

۲۸ جدی ۱۳۹۴ - ۱۸ جنوری ۲۰۱۶
کمیسیون انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات 

شورای های والیتی و پارلمان را اعالن نمود.

۳۰ جدی ۱۳۹۴ - ۲۰ جنوری ۲۰۱۶
کارکنان  حامل  بس  بر  انتحاری  حمله  یک  اثر  در 
شهر  داراالمان  منطقه  در  طلوع  خصوصی  تلویزیون 

کابل اضافه از سی تن کشته و زخمی شدند.

۱۲ دلو ۱۳۹۴ - اول فبروری ۲۰۱۶
در اثر یک حمله انتحاری در منطقه دهمزنگ شهر کابل 

حد اقل چهل تن کشته و زخمی شدند.

۱۶ حوت ۱۳۹۴ - ۶ مارچ ۲۰۱۶
سال جدید تقنینی افغانستان با بیانیه دکتر محمد اشرف 

غنی افتتاح شد.

۲۱ حوت ۱۳۹۴ - ۱۱ مارچ ۲۰۱۶
عبدالعلی  استاد  به  افغانستان  ملی  شهید وحدت  لقب 
مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان از طرف 

رییس جمهور اعطا گردید.

روزشمار وقایع افغانستان

سال ۱3۹4خورشیدی
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۱ـ افغانستان   
پیشینۀ تاریخی 

نـوروز باسـتاني کـه از هزاران سـال پیـش تا کنـون برگزار 
مي شـود، جشـن رسـتاخیز طبیعـت و نـو شـدن زنده گـي، 
جشـن جنبـش و تکاپـو و کاروکوشـش و جشـن سرشـت 
اسـت. جشـن نـوروز و گرامـي بـودن آن نـزد ملت هـاي 

مختلـف بسـیار دیریـن و کهن اسـت. 
آغـاز جشـن نـوروز کـه بـا اول فروردیـن مصادف اسـت، 
تنهـا یـک سـالروز سـال نامه یی کـه شـروع یـک دور تـازه 
را در گـردش زمیـن مشـخص می سـازد، نیسـت؛ بلکه نماد 
فرهنـگ و آیین هایـی اسـت کـه سـینه بـه سـینه بـه مـردم 
افغانسـتان منتقل شـده اسـت. جشـن نـوروز در افغانسـتان 

همـراه بـا رسـوم خاصـی بـرای هر روز اسـت. 
نـوروز در تاریـخ و فرهنـگ افغانسـتان مظهـر بزرگداشـت 
کـه  اسـت  انسـانی  ارزش هـای  و  طبیعـت  زنده گـی، 
رسـوم  و  هنـر  ادب،  و  شـعر  در  عمیقـی  ریشـه های 
خانواده گـی و اجتماعـی ایـن کشـور دارد. گرچـه در مورد 
چه گونه گـی و زمـان پیدایـش نـوروز پژوهش هـا از گمانـه 
زنی هـا فراتر نرفته و اسـتنادهای موثق دردسـت نیسـت، اما 

اقـوام آریایـی می داننـد. پیشـینة  عمـر آن را هم انـدازة 
برافراشتن پرچم حضرت علي )ع( در مزار شریف

عبدالقیـوم قویـم اسـتاد دانشـگاه کابـل، پیشـینة آیین هـای 
قبـل  سـال  سـه هزار  بـه  را  افغانسـتان  در  نـوروز  جشـن 
نسـبت مي دهـد و مي گویـد: ایـن جشـن بزرگ ریشـه های 
عمیقـی در نظـام مذهبـی زرتشـتیان داشـت کـه تـا پس از 

ورود اسـالم بـه ایـن سـرزمین نیـز رایـج بود. 
وی بـا بیـان این کـه نـوروز درافغانسـتان هیـچ گاه بـه کیش 
یـا گـروه ویژه یـی منحصـر نبـوده اسـت، اظهـار داشـت: 
حتـا ظهـور و گسـترش اسـالم کـه اعیـاد مذهبـی ویژه یـی 
را بـا خـود آورد، مانـع برگـزاری آیین هـای نوروزی نشـد. 
نـوروز درافغانسـتان بـا ارزش های دینـی درآمیخت و غنای 
بیشـتری یافـت، چنان چـه اینـک برافراشـتن پرچم حضرت 
علـی )کـرم اهلل وجهـه( در شـهر مزارشـریف، اوج آیین های 

نـوروزی در افغانسـتان محسـوب می شـود. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـاور دارد: با گسـترش دین اسـالم به 
قلمـرو آریانـای کهـن، ایـن جشـن هـم از سـوی خلفـای 
برگـزار  محلـی خراسـان  امیـران  توسـط  هـم  و  اسـالمی 
می شـده و نقش سـامانیان، غزنویـان، سـلجوقیان و غوریان 

در ادامـة برگـزاری ایـن جشـن برجسـته بـوده اسـت.
مرکزیت جشن نوروز در مزار شریف

مـردم  نـزد همـة  نـوروز  اگرچـه  قویـم مي گویـد:  اسـتاد 
افغانسـتان جایـگاه ویژه یی دارد، اما اسـتان بلـخ به مرکزیت 
شـهر مزار شـریف در شـمال افغانستان همه سـاله با نزدیک 
شـدن فصـل بهـار و جشـن باسـتانی نـوروز، حال وهـوای 
دیگـری بـه خـود می گیـرد و آمـادة پذیرایی هزاران مسـافر 
و زایـر از نقـاط مختلـف افغانسـتان و کشـورهای همسـایه 

می شـود. 
زیارتـگاه منسـوب بـه حضـرت علـی )ع( در شـهر مـزار 
پیـش  آذین بنـدی می شـود و  نـوروز  شـریف، در آسـتانة 
افغـان،  هـزاران  بـا حضـور  باشـکوه  آیینـی  برگـزاری  از 
پالکاردهـای ویـژة خوش آمد گویـی برای زایـران نوروزی 

می شـود.  نصـب 
فیـض اهلل محتـاج از کارشناسـان فرهنگـی افغانسـتان نیـز 
معتقـد اسـت: در سـرزمینی کـه امـروز افغانسـتان نامیـده 
می شـود، بزرگتریـن جشـن های آریایی از جملـه نوروز، در 
بلـخ باسـتان برگـزار می شـده اسـت. بـر پایة اسـطوره های 
ملـی، پنج هـزار سـال پیـش در عهـد “یمـا” در بلخ، جشـن 
باسـتانی نـوروز پایه ریزی شـد که تـا کنون با همان شـکوه 
برپـا می شـود. وی خاسـتگاه نـوروز باسـتانی را شـهر بلـخ 

کرد. معرفـی 
 ایـن کارشـناس فرهنگـی مي گویـد: هم چنیـن بـر اسـاس 
برخـی افسـانه های کهـن، “کیومـرث” نخسـتین فرمانروای 
آریایـی نـام بـرده شـده کـه نـوروز را بنیـان نهـاده و تاریخ 
را از آن آغـاز کـرده اسـت. مـردم افغانسـتان در ایـام نوروز 
لباس هـای نـو می پوشـند و بـه دیدوبازدیدهای خـود و نیز 

گـردش در تفریحگاه هـا بیشـتر از گذشـته می پردازنـد.
از آیین هـای ویـژة مـردم افغانسـتان در روز نـوروز، اهتزاز 
پرچم امام علی)ع( اسـت که با مراسـمی خاص و باشـکوه 
در صبـح آن روز برافراشـته می شـود و بدیـن گونه، جشـن 

نـوروز رسـمًا آغـاز می گردد.
آیین و رسوم نوروزي در بلخ 

نـوروز در افغانسـتان یـا بـه عبارتـی در بلخ و مزار شـریف 
برگـزار می شـود.  پیشـین  فـر و شـکوه  بـه همـان  هنـوز 
در روزهـای اول سـال، همـة دشـت های بلـخ و دیـوار و 
بلـخ  می شـود.  سـرخ  گل  از  پـر  آن  گلـی  پشـت بام های 
سـبدی از گل سـرخ یـا اجـاق بزرگـی می شـود کـه ایـن 
الله هـا در آن می سـوزد. ایـن گل فقـط در بلـخ بـه وفـور 
می رویـد و از ایـن رو جشـن نوروز و جشـن گل سـرخ هر 
دو بـه یـک معنی بـه کار مـی رود. از آیین و رسـم نوروزی 
فرش هـای  بـه شست وشـوی  می تـوان  بلـخ  سـرزمین  در 
و  نـوروز  آمـدن  از  پیـش  غبـار  و  گـرد  زدودن  و  خانـه 
بزکشـی، شـترجنگی،  قبیـل  از  انجـام مسـابقات مختلـف 
شترسـواری، قوچ جنگـی و کشـتی گیرِي خاص ایـن منطقه 

نمود.  اشـاره 
مسابقۀ بزکشي 

مسـابقه بزکشـی هـم یکی دیگـر از برنامه های جدا نشـدنی 

از جشـن نوروز اسـت. الشـة بز را وسـط میدان می گذارند 
و از بلندگویـی کـه روی کانتینـری آن سـوی میـدان نصب 
شـده در هـر دور، مقـدار جایـزه و نـام کسـبه یی کـه هزینة 
جایـزه ایـن دور را متقبـل شـده، اعـالم می کننـد. بعضی هـا 
شـرکت می کننـد و آن هایی که جایزه باب میل شـان نباشـد، 
اطـراف میـدان سـوارکاری یورتمـه می رونـد تـا دور بعدی 
آغـاز شـود. مسـابقه تـا جایـی کـه جایزه دهنده یـی باشـد، 
ادامـه پیـدا می کنـد. در زمیـن بازی میـدان بزکشـی دو تکه 
پارچـة قرمـز بیـش از هـر چیـز جلـب توجه می کنـد؛ یکی 
پرچـم جایـی کـه مقصـد نهایـی الشـه بـز اسـت و دیگری 
دسـتار داور مسـابقه کـه بـا ریـش سـفید و بلنـدش وسـط 
میـدان ایسـتاده اسـت. مسـابقة بزکشـی شـاید تنهـا میراث 
سلحشـورانة  جنگ هـای  حـس  کـه  اسـت  باقی مانده یـی 
باسـتان را در ذهن هر تماشـاگری تداعـی می کند. آش پلو، 
سـمنک )سـمنو(، کلوچـه، انـواع شـیرینی، سمبوسـه، نـان 
فتیـر، نـان چپاتـی، انـار، ماسـتابه، انگـور، سـیب، چهارمغز 
و بـادام از جملـه خوراکی هـای سـنتی اسـت که در جشـن 

نـوروز بر سـفرة هـر خانـوادة افغانسـتاني دیده می شـود.
۲ـ تاجیکستان

جشـن نوروز در تاجیکسـتان و برخي دیگر از نقاط آسـیای 
مرکـزی “عید سـر سـال” یا “عید سـال نو” نامیده می شـود. 
و  آییـن  پارسـي  زبان ها،  دیگـر  هم چـون  تاجیکسـتاني ها 
آداب خاصـی بـرای جشـن نـوروز دارنـد. روز نـوروز در 
تاجیکسـتان بـا سال شـمار دهقانـی تاجیکـی اول مـاه حمل 
و بـا حسـاب میـالدی 2١ یـا 22 مـارچ شـروع می شـود که 
بـه نـام “خیدیـر ایام” یعنی جشـن بـزرگ معروف اسـت. 

نـوروز  ایـام  بـه ویـژه بدخشـانیان در  تاجیکسـتان  مـردم 
می کننـد  تمیـز  کامـاًل  را  خانـه  ظـروف  و  خانه تکانـی 
تـا گـردی از سـال کهنـه باقـی نمانـد. برابـر رسـم دیرینـة 
نـوروز قبـل از شـروع عیـد نـوروز، بانـوی خانـه وقتی که 
خورشـید طلـوع کـرد دو جـارو را کـه سـرخ رنگ اسـت 
و در فصـل پاییـز از کـوه جمـع آوری کـرده و تـا جشـن 
نـوروز نـگاه داشـته، در جلـوی خانـه راسـت می گذارنـد؛ 
زیـرا رنگ سـرخ بـرای این مـردم رمـز نیکی و پیـروزی و 
برکـت اسـت. پـس از طلـوع کامل خورشـید، هـر خانواده 
می کوشـد هرچـه زودتـر وسـایل خانه را بـه بیـرون آورده 
و یـک پارچـة قرمـز را باالی سـر در ورودی خانـه بیاویزد 
کـه ایـن معنـی همان رمز نیکی و خوشـی ایام سـال اسـت. 
سـپس درهـا و پنجره ها بـاز می شـوند تا هوای نـوروزی و 
بهـاری کـه حامـل برکت و شـادی اسـت، وارد خانه شـود. 
تاجیک هـا سـفرة هفت سـین می چیننـد و جشـن نـوروز را 
بـه خیابان هـا می کشـاندند تـا همـه در آن شـریک باشـند. 
در واقـع نـوروز در تاجیکسـتان فقـط بـه خانه هـا نمی آید، 

بلکـه تمـام شـهر را متحـول می کنـد.
غذاهاي نوروزي

تاجیک هـا در نخسـتین روز نـوروز، صبحانـه را بـا انـواع 

از  اسـت  عبـارت  کـه  غذاهـای شـیرین صـرف می کننـد 
حلـوا، شـیربرنج، غـوز حمـاچ، بـه ایـن امیـد کـه تـا پایان 
سـال زنده گی شـان شـیرین باشـد. پـس از صـرف صبحانه، 
پارچـة سـرخی را بـاالی در ورودی خانـه می آویزنـد کـه 
آنـگاه  می داننـد.  خوش بختـی  و  بهـروزی  نشـانة  را  آن 
اثـاث خانـه را کـه از قبـل تمیـز کـرده انـد، بـه طـرزی 
نیکـو می چیننـد، سـپس پنجره هـا را می گشـایند تـا نسـیم 
نـوروزی در زوایـای خانـه بـه گـردش درآید. همـه کاالي 
نـو بـه تـن می کننـد و کوچک ترهـا در حالـی کـه غنچه یی 
از گل سـرخ در دسـت دارنـد، نـزد بزرگترهـا می روند و با 
گفتن “شـاگون بهـار مبارک” سـالی خوش برای شـان آرزو 
می کننـد. در بدخشـان در شـب دوم سـال نـو از کله وپاچـة 
گوسـفند و گنـدم غـذای مخصوصـی تهیـه می کننـد کـه به 

آن “بـاج” می گوینـد. 

٣ـ ایران
بـا ١٣۴٣هجـري  برابـر  در سـال ١٣۰۴ هجـري شمسـي 
قمـري، بنـا بر قانـون مصوب یازدهـم فروردین، آغاز سـال 
بـا آمـدن بهار بـه گونه یي رسـمي، آغاز سـال ایـران، اعالم 
و بـه جـاي ماه هـاي قمـري، ماههـاي فارسـي بـه کار گرفته 

. شد
ناگفتـه نمانـد که قـراردادن نـوروز در آغاز بهـار، ازروزگار 
ملکشـاه سـلجوقي)۴6٥ تـا ۴8٥ هجـري قمـري( برقـرار 
گشـت کـه بـه نـام سـازندة آن )تاریـخ جاللـي ـ تاریـخ 
ملکـي( نام گـذاري شـد. در ایـن هنگام بـه فرمان ملکشـاه، 
اخترشناسـاني هم چـون عمـر خیـام، حکیم لوکـري، میمون 
بـن نجیـب واسـطي، ابوالمظفر اسـفزاري و چند تـن دیگر 

بـه اصـالح تقویـم دسـت یازیدند.
بایـد دانسـت کـه پیـش از آن، نـوروز در گـردش بـود و 
هیـچ گاه در جـاي اصلـي خـود یعنـي برج حمـل و آغازین 

روز بهـار، قـرار نمي گرفـت.
خرید نوروزي

از ورود بـرج اسـفند یعنـي مـاه حـوت بـود کـه کـم کـم 
اندیشـة عید)جشـن( نـوروز در دل هـاي اغنیـا و غم وغصة 
در  دادوسـتد  جنب وجـوش  و  نشسـته  فقـرا  به خاطـر  آن 
بازارهـا و دکاکیـن ظاهـر گشـته، مـردم بـه تهیـه وسـایل 
عیـد برمي خاسـتند و مقـدم بـر همـه رخـت وکاالي دوخته 
و ندوختـه بـراي خـود و اطفـال بـود کـه دغدغـه و وقـت 
زیادتـر مي طلبیـد. لباس هـاي نـوروز بیشـترینه از رنگ هاي 
زنـدة سبزوسـرخ و زردوآبي تهیه مي شـد که نشـاط داشـته 
باشـد و بعـد از آن نوبـت کفـش و کاله و احیانـًا جـوراب 

مي رسـید کـه مي بایسـت خریـداري مي شـد.
خانه تکاني

بعـد از آسـوده شـدن از رخـت و لبـاس خـود و فرزنـدان، 
نوبـت بـه خانه تکانـي مي رسـید و ایـن سـنتي بـود کـه در 
خانـه هیـچ اعیان وگدایـي تعطیل پذیـر نمي گردیـد و کل و 

جـزء خانـه بایـد بیرون ریختـه و پاکیـزه و نظیف و شسـته 
و گردگیـري شـده و مرتـب بـه جاهـاي خود عـودت داده 
مي شـدند و بـا همیـن خانه تکاني هـاي نـوروز هـم بـود که 

اشـیاي زایـد یک سـاله بیـرون ریختـه مي شـد. 
سبز کردن سبزه

پس از آن، نوبت سـبزکردن سـبزي مي رسـید که به نسـبت 
)سـنگیني و سـبکي( دسـت سـبزکننده از بیسـت تا ده روز 
بـه عیـد مانـده صـورت مي گرفت و ایـن نیز به ایـن ترتیب 
بـود کـه زن خانه بـه تعداد جمعیت خانواده، مشـت مشـت 
گنـدم، عـدس، مـاش و...، بـه طـوري کـه بعـد از مشـت 
کـردن و بـه طـرف ظرف بـردن چیزي از مشـتش بـه زمین 
نیفتـد، برداشـته و در ظرفـي سـفالین مي ریخـت و بـا هـر 
مشـت، نیت سـالمتي و تندرسـتي وخوشـي و خوش بختي 
و مـال و گشـایش و آن چـه را کـه بـه هـر یـک از افـراد 
مربـوط مي گردیـد، کـرده، آب نیم گـرم ریختـه، در جـاي 
گـرم و اگـر هـوا زیاد سـرد بود و جـاي گرم نبـود، در پاي 
صندلـي مي گذاشـت و هـر روز آب خـورد رفتـه اش را بـه 
او مي رسـاند تـا دانه هـا در ظـرف کجـه )نیـش( زده و بـه 

گرایند. سـفیدي 
آن گاه آن را در دسـتمال ریختـه و سـه روز نیـز بـا رطوبـت 
معتـدل در دسـتمال نگاه مي داشـت تا نقره یي شـده و کاماًل 
نیش هایـش بـاال بیاید. سـپس در دوري مسـي یا بشـقاب و 
دوري چینـي و ماننـد آن و یـا مطابـق جمعیـت خانـه در 
ظـروف کوچـک و بـزرگ پهن کـرده و رویش را دسـتمال 
آفتـاب و  پاشـیده و روزهـا در معـرض  مي کشـید و آب 
رخ  سـبزه ها  تـا  مي گذاشـت  مـکان  درگرم تریـن  شـب ها 
کشـیده و رو بـه سـبزي بیاورنـد، آن گاه روبـان قرمـزي بـه 
دورش بسـته، پاپیـون ماننـد گره زده و با گل هـاي پارچه یي 
رنگارنـگ کـه بـه اطـراف روبـان مي دوخـت، آن را زینـت 

کـرده و آمـاده مي نمـود.
میوه هاي خشک ایام نوروز

از همیـن روزهـا هـم بود کـه دکان هـاي شـیریني فروش ها، 
کاله دوزهـا،  کفاش هـا،  خیاط هـا،  خشـک فروش ها،  میـوة 
گرفتـه  به سـزا  رونـق  ترکاري فروش هـا  و  ماهي فروش هـا 
و گرمـي بازارشـان شـروع مي گردیـد. کسـبه و پیشـه وران 
دیگـري نیـز بودنـد کـه بـه دور کوچـه هـا و گذرهـا به راه 

افتـاده و ورود بهـار را بشـارت مي دادنـد. 

۴ـ آذربایجان
ماهیت دیني نوروز در آذربایجان

در میـان مـردم آذربایجان جشـن نـوروز با ماهیـت دیني از 
ارزش خاصـی برخـوردار اسـت. این جشـن کـه فرهنگ ها 
و باورهای باسـتانی مـردم آذربایجان و ارزش هاي اسـالمی 
را در خـود جمـع نمـوده اسـت، در زمـان شـوروی سـابق 
ممنـوع بـود. اما مـردم در چارچوب محیط خانـواده و محل 
زنده گـی توانسـتند ایـن جشـن را زنـده نگـه دارنـد. دولت 
شـوروی در زمینـة زبـان و فرهنـگ ملـی بـه خاطـر التفاتی 
کـه بـه زعم خود نشـان داده بود، سـعی داشـت تـا تاریخ و 
فرهنـگ هزارسـاله، آداب و رسـوم و اعتقـادات دینـی مردم 
را بـه صـورت حسـاب شـده از میـان بـردارد. در آن زمـان 
همـة آداب و رسـوم تاریخـی و اعیـاد از جمله عیـد نوروز 
بـه عنـوان میراث مضـر گذشـته گان، تبلیغ و اعیـاد جدید و 
سـاخته گی شـوروی جایگزیـن آن هـا مي شـد. اول جنوري 
نخسـتین روز سـال میالدی تجلیل مي شـد و عیـد نوروز به 

عنـوان باقی مانـدة دیـن و ارتجـاع معرفی مي گشـت.
نامگذاري کودکان به نام بایرام و نوروز

بـرای اولیـن بـار در سـال ١٩6۷ بود کـه شـیخعلی قربانف 
دانشـمند و نویسـنده میهـن دوسـت آذربایجان سـعی نمود 
تـا عیـد نـوروز بـه صـورت کامـال آشـکار از طـرف مـردم 
تعقیـب  از گروههـا مـورد  برخـی  او و  امـا  کنـد  برگـزار 
دولـت شـوروی قـرار گرفتـه و از کار برکنـار شـدند و از 
آن بـه بعـد نیـز به برگـزاری عیـد نوروز اجـازه داده نشـد. 
علیرغـم ممنوعیت هـاي بسـیار بـه مناسـبت عیـد نـوروز 
تغمـه و داستانسـرایی مي شـد . بـه بچـه هایـی کـه در ایـن 
ایـام بـه دنیـا مي آمدنـد اکثـرا اسـامی ماننـد نـوروز و بایرام 
مي گذاشـتند. مـردم نـوروز را و نـوروز مـردم را زنـده نگاه 
داشـته بـود. نـوروز موجودیـت مـردم را نشـان مـي داد و با 

اعیـاد بیگانـه شـوروی تفاوت هـاي اساسـی داشـت.
تبدیل نوروز به مراسم رسمي

پس از اسـتقالل جمهـوری آذربایجـان در ١8 اکتوبر ١٩٩١، 
عیـد نـوروز از خانه هـا بـه محله هـا و سـپس بـه میادیـن 
شـهر ها گسـترش یافـت و تبدیـل بـه یـک آییـن و مراسـم 

شد. رسـمی 
استقبال از نوروز

در میـان مـردم آذربایجـان رسـم بـر ایـن اسـت پیـش از 
رسـیدن نـوروز پوشـاک نـو خریـده بـه خانـه و حویلـي 
سروسـامان داده فـرش و پـالس نـو بافتـه و بـه اسـتقبال 
نـوروز می رونـد. در رابطـه با جشـن نوروز جـای مهمی به 
اعتقـادات و فال هـا داده می شـود، بـه طـوری کـه در شـب 
چهارشنبه سـوری دختـران نورسـیده در تـه دل فالـی گرفته 
و و مخفیانـه پشـت در نیمه بـاز بـه انتظار ایسـتاده و اگر در 
ایـن هنـگام حـرف خـوب و موافقی بشـنوند، آرزوی شـان 
برآورده شـده و اگر حرف نامناسـبی می شـنیدند، نیت شـان 
عملـی نمی گشـته اسـت. بنابراین بـر مبنای آیین نـوروزي، 

مـردم از بدگویـی و حـرف نامناسـب دوری می جوینـد.
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احکام  از  برخی  کنیم:  توجه  مهم  نکتة  این  به  باید 
تعمیم پذیر  و  خاص اند  مکانی  و  زمان  تخته بنِد  دین، 
نمی باشند. از همین رو، برای ما بسیار اهمیت دارد که 
بدانیم حکمی که در قرآن آمده یا سخنی که حضرت 
قرآن  در  احوالی  و  اوضاع  در چه  زده،  رسول )ص( 
از  است.  شده  جاری  اسالم  پیامبر  زبان  بر  یا  آمده 
همین رو، علمای مسلمان به شأن نزول آیه های قرآنی، 
اهمیت فراوانی قایل شده اند و حتا کتاب های مستقلی 
در این زمینه تدوین کرده اند. حضرت عمر بن خطاب، 
پیامبر  وفات  از  پس  چندی  مسلمانان،  دوم   خلیفة 
مورد  در  آیة 6۰(  توبه،  قرآنی )سورة  با نصی  اسالم، 
گمان  که  چرا  ورزید،  مخالفت  »مولفةالقلوب«  سهم 
می کرد شرایط فعلی جامعة اسالمی با شرایط مسلمانان 
در زمان نزول آیت، فرق می کند و هیچ یک از یاران 
نشان  خود  از  مخالفتی  موضع گیری اش  این  با  پیامبر 
نداد. آیا این به معنای این نیست که تحوالت تاریخی 
و اجتماعی، در احکام شرع دگرگونی ایجاد می کند حتا 

پس از وفات حضرت رسول؟
نیز  اکنون  و  گذشته ها  در  ما  دیِن  عالمان  هم چنین 
قایل  فراوانی  ارزش  و  اهمیت  منسوخ«  و  »ناسخ  به 
شده اند و می شوند و مطالب فراوانی در این زمینه گرد 
است  این  می شود  مطرح  که  پرسشی  حاال  آورده اند. 
اکرم،  پیامبر  حیات   2٣ طول  در  است  معقول  آیا  که 
دگرگون  اسالمی  جامعة  مصلحت های  و  ضرورت ها 
دیگر  احکامی  آن ها  به جای  و  بروند  احکامی  و  شود 
جای گزین شوند، اما همین که حضرت رسول از جهان 
نیازها  هم چنان  سال،  از صدها  پس  و  بربست  رخت 
و مصلحت های جوامِع ما دگرگونی نپذیرند و پابرجا 

بمانند؟
ثابت  را  نکته  این  خوبی  به  منسوخ«  و  »ناسخ  بحث 
واقعیت ها  به  توجه  با  اسالم  دین  احکامِ  که  می کند 
عربستان  روز  آن  جامعة  تحوالت  و  ضرورت ها  و 
در  ضرورت ها  و  واقعیت ها  آیا  اما  آمده اند.  پدید 
قرآن  نزول  هنگامِ  در  که  هستند  همان هایی  ما  زماِن 
بودند؟ این همه تحوالت شگرف و عمیق در زنده گی 
پدید  دین  احکام  در  دگرگونی یی  هیچ  آدمی زاده گان، 

نمی آورند و دین از این همه تحوالت برکنار می ماند؟
از سوی دیگر، بر مبنای آن چه فقیهان مسلمان ـ همانند 
احکام  مطلق  اکثریت  گفته اند،  ـ  دهلوی  ولی اهلل  شاه 
از  پیش  احکام  این  این که  یعنی  »امضایی«اند.  اسالم، 

ظهور اسالم در میان مردمان عرِب جزیره العرب وجود 
می کرده اند؛  عمل  آن ها  به  عرب  مردم  و  داشته اند 
را  احکام  آن  از  برخی  آمد،  اسالم  که  هنگامی  ولی 
اصالح  از  پس  را  آن ها  از  برخی  و  دگرگونی  بدون 
به  شرع«  »احکام  عنوان  به  و  پذیرفت  دگرگونی،  و 
مردم عرضه کرد. از جملة این احکام می توان به حج 
کرد.  اشارت  آداب خانواده گی  و  و حدود و قصاص 
درست است که اسالم بسیاری از عنعنات و آداب و 
رسوم و آیین های عرب را اصالح کرد، اما تا جایی که 

می شد با آن ها از ریشه دشمنی نورزید.
مردم  آداب  و  سنن  با  اسالم  برخورد  روش  این  آیا 
از یک سو  آن زمان، همان گونه که  عرب در عربستاِن 
تأثیرپذیری اسالم را از فرهنگ و آداب و سنِن عرب 
نشان می دهد، از جهت دیگر به ما این را یاد نمی دهد 
سست،  توجیه های  و  واهی  بهانه های  به  نباید  که 
جامعه های  متعارِف  آداب  و  پسندیده  سنت های  با 
گونه گون )از جمله نوروز( مخالفت ورزیم و یک سره 
با  که  اسالمی  آیا  بپنداریم؟  جاهلی  میراثی  را  آن ها 
را  آن ها  و  نورزید  مخالفت  عرب  اعراِف  و  آیین ها 
رعایت کرد و در ضمِن احکامِ دین جای داد، با آییِن 
را  آن  و  می کند  دشمنی  نوروز،  هم چون  خوش آیینی 

نمی پذیرد؟
در  مسلمان  فقیهان  اگر  می گویند:  صاحب نظران 
و  جمود  گرفتار  اسالم،  تاریخ  نخست  سده های 
خرج  به  جسارت  و  نمی شدند  سکون  و  فسرده گی 
می دادند و با الهام از شیوة برخورد پیامبر اسالم با آداب 
و  تجارب  زمان،  آن  عربستاِن  مردم  اعراِف  و  سنن  و 
آداب و سنن و آیین های ملت های دیگری را که بعدها 
حاال  می گنجانیدند،  اسالمی   فقه  در  شدند  مسلمان 
وضعیت ِ ما خیلی بهتر از اینی که هست می بود و فقه 
تحوالت  با  همنوا  می توانست  که  می داشتیم  پویاتری 
گام بردارد و مقتضیات زمان را پاسخ گو باشد و احتماالً 
نیازی نمی داشتیم که در عرصة قانون گذاری دست به 
اما  بخواهیم.  کمک  آن ها  از  و  شویم  بیگانه گان  دامن 

افسوس که چنین نشد!

افتاده که نوروز  این موضوع بسیار بر سر زبان ها   -٥
یادگار آیین زردشت است. دشمنان نوروز نیز با استناد 
به همین ادعا، برگزاری جشن نوروز را شرک و کفر 
تلقی می کنند و حتا در عقیده و ایمان تجلیل کننده گان 

نوروز، تشکیک می کنند. جالب این که در کشور ما که 
مبهم  حوادث  و  چه گونه ها  و  چرا  و  معماها  »کشور 
قاطعیت  با  نمی تواند  کسی  هیچ  است،  ناگشوده«  و 
دربارة بسیاری از حوادثی که ١۰۰ سال یا 2۰۰ سال 
پیش اتفاق افتاده اظهارنظر کند، اما وقتی نوبت به آییِن 
چندهزارسالة نوروز می رسد، همه گی با قطعیت سخن 
می زنند و آن را به آیین زردشتی پیوند می دهند و آیینی 

انحرافی می پندارند.
 ولی طبق آن چه محققان گفته اند، این جشن ریشه در 
اعماق تاریخ دارد و صدها سال پیش از ظهور زردشت 
نیز در حوزة تمدنِی ما مورد تجلیل قرار  گرفته است. 
است.  نشده  نوروز  از  یادی  هیچ  اوستا  در  می گویند 
آیین  به  مربوط  نوروز  که  کنیم  فرض  اگر  برعالوه، 
یا  در مصر  مسیحیان  برخی  است، پس چرا  زردشت 

سودان یا اتیوپیا از آن تجلیل به عمل می آورند؟
به  خاصی  بدبینی  با  اسالمی،  تاریخ  علمای  برخی 
موضوع برگزاری جشن نوروز پرداخته اند، ولی مسلم 
است که سخن هیچ کسی برای ما مالک و معیار نیست 
جز آن گاه که بر اساس مستندات روشن بنا یافته باشد.

دینی  جشن  را  نوروز  جشن  علما،  از  عده  این 
برخالف  محققان  که  ولی حاال  پنداشته اند،  زردشتیان 
گفتة آن ها سخن می گویند، دیگر محلی از اعراب به 
این قبیل سخنان باقی نمی ماند، چرا که علمای مزبور، 
صاحب نظر در مسایل دینی بوده اند، نه محقق در تاریخ.

هم چنین برخی از مخالفان نوروز، با استناد به حدیثی 
که می گوید: »من تشبه بقوم فهو منهم = کسی که خود 
را شبیه مردمی دیگر بسازد، از آن ها به شمار می آید«، 
تجلیل نوروز را حرام می دانند، چرا که این کار، مصداق 
در  این  اما  است.  زردشتیان«  به  خود  ساختِن  »مشابه 
یک  نوروز  گفتیم،  قباًل  که  همان گونه  که  حالی ست 
ندارد.  به زردشتی گری  پیوندی  و  نیست  دینی  جشن 
صاحب نظران  که  همان گونه  »تشبُّه«  دیگر،  سوی  از 
و  سنت  آن  این که  نخست  دارد:  شرط  دو  گفته اند، 
رویه یی که شخص می خواهد در آن از دیگران تقلید 
کند، منحصر به آن مردم باشد و دیگر مردمان، چنین 
شخصی  این که  دوم  و  باشند؛  نداشته  سنتی  و  رویه 
پیروی  و  تقلید  هدفش  می دهد،  انجام  را  کار  آن  که 
از  پیروی  به  نوروزدوستان،  معموالً  آن که  حال  باشد. 
بر آن که  انجام نمی دهند. عالوه  را  این کار  زردشتیان 
پیشتر  چنان که  نیست ـ  زردشتیان  ویژة  نوروز،  جشن 

گفتیم.
با  ملت  یک  فرهنگِی  هویت  دادِن  قرار  رو  در  رو 
به  خوبی  پیامدهای  و  نتایج  آن،  مذهبی  ارزش های 
ارمغان نخواهد آورد و تبعات ریشه براندازی دارد. ولی 
متأسفانه در کشور ما کسانی می کوشند هویت فرهنگی 
مذهبی  و  دینی  ارزش های  با  تضاد  در  را  ما  مدنِی  و 

قرار دهند.
آن  افغانستان در صددِ  به نظر می رسد که جریانی در 
مسخ  به  دینی،  ارزش های  از  دفاع  بهانة  به  که  است 
هویت فرهنگِی ما بپردازد. این در حالی ست که هیچ 
با  توانسته  اسالم  ندارد.  وجود  دو  این  میان  تعارضی 
و  هم نشین  جهان  سطح  در  گونه گون  هویت های 
سازگار باشد و آداب و سنِن آن ها را رعایت کند. مگر 
را دینی عربی بشماریم و جاودانه گی و  این که اسالم 

جهانی بودِن آن را انکار کنیم.

6- ما در مبحث »نوروز« با معضل دیگری نیز مواجه ایم 
خود  ادعای  اثبات  برای  نوروز  مخالفان  این که  آن  و 
مبنی بر حرام بودِن تجلیل از نوروز به سخنان فقیهان 
استناد می کنند و عبارت هایی را که در کتاب های مثاًل 
نبات نقل می کنند،  نُقل و  متأخرین احناف آمده، مثل 
گویی که این فقیهان با کانون وحی در ارتباط بوده اند 
چه  این  نمی دانم  من  است.  خلل ناپذیر  سخن شان  و 
منطقی است. چه کسی گفته که سخن فقیهان ـ آن هم 
شرعی  حجت  ما  برای  ـ  پنج  و  چهار  درجه  فقیهان 
است؟ همان گونه که همه می دانند به جز آن چه برای 
پیامبر از طریق وحی آمده )قرآن و سنت(، هیچ سخن 
دیگری از نظر شرعی الزام آور نیست. حتا همة سخنان 
پیامبر اسالم هم حجت شرعی نیستند. فقط آن بخش 
ثابت شود  ایشان حجت شرعی هستند که  از سخنان 

مستند به کانون وحی استند.
واقعًا سخن گویان دین در کشور ما )اگرچه اصوالً دین 
سخن گویی ندارد، اما طرز رفتار برخی از متدینان نشان 
می دهد که آن ها خود را سخن گوی دین می شمارند( 
کنیم  فرض  آورده اند.  پدید  را  تأسف آوری  وضعیت 
پنج صد  یا  سال  هشت صد  یا  سال  هزار  در  فقیهی 
و  بی پایه  و حرف  نرسید  مغزش  به  پیش، خون  سال 
همان  و  کنیم  پیروی  او  از  باید  هم  ما  زد،  نامستندی 
سخِن بی مبنا و بی منطق را تلقین و تکرار کنیم؟ آیا فقط 
گذشته گان ما صاحب عقل و خرد بوده اند و ما از خرد 

خدادادی بهره یی نبرده ایم؟
جسارت  و  جرأت  خود  به  نه  این ها  آن که:  طرفه 
را  دیگران  نه  و  می دهند  را  صالح!«  »سلف  برابر  در 
می گذارند که عقل و منطِق خود را به کار بیاندازند و 
سخنان پیشینیان را نقد و بررسی کنند، و از آن باالتر، 
و  هتاکی  و  »بی ادبی  به  متهم  را  »جسارت کننده گان« 
این  به  این ها  ظاهراً  می کنند.  بی اعتقادی«  و  بی دینی 
گمان اند که بهشت و دوزخ، ملک مطلق شان است که 
کسی  هر  از  و  ببخشند  خواست  دل شان  کس  هر  به 
که دل شان خواست دریغ کنند. ظاهراً این ها تاهنوز از 

ورطة قرون وسطا رهایی نیافته اند.
عرصه های  در  شگرف  تحوالت  این همه  صدای  آیا 
گوِش  به  هنوز  تا  و...  سیاست  و  اقتصاد  و  فرهنگ 
این ها نرسیده  است؟ آیا خردورزانه است که ما پس از 
این همه تحوالت عظیمی که در گیتی رخ داده، بازهم 
ذهن و ضمیِر خود را تعطیل کنیم و همة این تحوالت 
و دگرگونی ها را نادیده بیانگاریم و بچسبیم به پیروی 

کورکورانه از گذشته گان و قدما؟
و  عبارت ها  که  است  همین  فقه  این ها  نظر  از  واقعًا 
متون فقهی را از بر کنیم و طوطی وار تحویل مخاطب 

بدهیم؟ اگر فقه این است، پس وای بر ما!
من منکِر این نیستم که مرده ریگ فقهی مسلمانان، یکی 
از عظیم ترین مرده ریگ های فقهی در عرصة دنیاست، 
سترگ  میراث  این  بود  نخواهد  آن  معنای  به  این  اما 
و  بپذیریم  دربست  را  آن  و  نکنیم  بررسی  و  نقد  را 

مقدسش بشماریم.
به  محدود  انسان ها،  همة  همانند  هم  مسلمان  فقیهان 
زمان و مکاِن خود بودند و معصوم و عاری از اشتباه 
اشتباه  همه گی  دیگران  پیامبران،  از  جز  به  نبودند. 
می کنند و گاهی نیز اشتباه های بزرگی مرتکب می شوند 
از  می خواهید  می گویند.  چرت وپرتی  حرف های  و 
در  ما  دیِن  عالمان  که  چرت وپرتی  و  بی پایه  سخنان 
اگر  کنم؟  نقل  چیزهایی  شما  برای  زده اند،  گذشته 
هفتاد  »مثنوی  موالنا  قول  به  مسلمًا  بکنم،  را  کار  این 
را  بخش  این  که  بهتر  همان  پس  می شود.  کاغذ«  من 
مسکوت بگذاریم، زیرا نه من حوصلة نقِل آن را دارم 

و نه شما شکیبایی خواندنش را.
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شکایت های  کمیسیون  کمیشنر  آریافر،  عزیزاهلل 
انتخاباتی، شام دیروز از یک انفجار جان سالم به 

در برد. 
در  را  انفجاری  مواد  دیروز  شام  هراس افگنان 
آریافر  خانة  مقابل  در  و  کرده  بایسکلی جاسازی 
منفجر ساختند. در این انفجار یکی از محافظان او 
به شدت زخم برداشته اند. آقای آریافر می گوید که 
وضع صحی این محافظش خوب نیست و احتماالً 

پایش قطع می شود. 
عزیزاهلل آریافر، تنها کمیشنر کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی بود که به چگونگی برگزاری انتخابات و 
تقلب های گستردة انتخاباتی به شدت معترض بود. 
آقای آریافر به تکرار از تقلب های سازمان یافته و 

مهندسی انتخابات با حضور در رسانه ها انتقاد کرد. 
او می گوید که به حمایت از هیچ گروهی صدا بلند 
نکرده است؛ بل او نمی توانسته بی عدالتی و مرگ 

دموکراسی را به تماشا بنشیند.  
خانواده اش  اعضای  و  خود  امنیت  نگران  آریافر، 

می باشد. او به شدت زیر تهدید قرار دارد.  
در همین حال جنرال خان آغا اچکزی معاون غیرنظامی 
فرمانده قول اردو )سپاه( 2۰٥ اتل شامگاه پنجم حمل 

در وقت ادای نماز در اثر تیراندازی کشته شد.
جنوب  حوزه  فرمانده  معاون  اخپلواک،  آقای  گفته  به 
در  »دند«  )شهرستان(  ولسوالی  در  افغانستان  ارتش 

جنوب والیت قندهار هدف تیراندازی دو فرد مسلح 
قرار گرفت.

اچکزی  جنرال  که  افزوده  قندهار  والی  سخنگوی 
در  اما  یافت  انتقال  بیمارستان  به  بود  که زخمی شده 

بیمارستان درگذشت.
این رویداد  مقام های دولتی در قندهار گفته اند که در 
پسر جنرال اچکزی زخمی شده و هر دو فرد مهاجم 
هم در جریان شلیک متقابل محافظان جنرال اچکزی 

از پای درآمدند.
فرمانده  معاون  قتل  مسئولیت  قبول  با  طالبان  گروه 
ارتش در قندهار، اعالم کرده که او در اثر حمله دو فرد 

انتحاری در مهمانخانه اش کشته شده است

فارن پالیسی 
افغانستان و کشورهای جنوب آسیا برای توسعه و شکوفایی 
اقتصاد خود، نیاز دارند تا بازی های سیاسی را کنار بگذارند.
بیانگر  اقتصادی  توسعه  برای  منطقه یی  همگرایی  ضرورت 
تغییرات سریع قرن حاضر می باشد. از زمان پایان جنگ سرد، 
توسعه  و  امنیت  بعد  دو  هر  در  روز افزونی  به شکل  جهان 

اقتصادی به سوی وابسته شدن به پیش می رود.
به این دلیل است که کشورها بیش از این نمی خواهند درباره 
جنگ  گذشته  دهه  های  در  که  مجموع-صفر  سیاست  نوع 
می کردند،  استفاده  آن  از  پس  سال های  ابتدای  در  و  سرد 

صحبت کنند.
پیش به سوی نظم نوین جهانی

اصطالحات  جایگزین  برد«  برد-  »مشارکت  حد اقل 
سیاست های عملی و سایر اصطالحات گذشته در قرن اخیر 
نظم جدید  به سوی  به صورت روز افزونی کشورها  و  شده 
جهانی جایی، که هر کشور فرصت برای توسعه را در کنار 

دیگران داشته باشد، به پیش می برد.
را  ما  سرد  جنگ  از  پس  و  جریان  در  افغانستان  تجربیات 
برای  همکاری  تشریک  که  کنیم  درک  تا  که  می کند  کمک 

ملت ها مهم است.
این  و  کرد  قربانی  را  افغانستان  سیاسی  قدرت   سرد  جنگ 

کشور را به میدان جنگ نیابتی تبدیل کرد.
نیابتی  این جنگ  اتحاد جماهیر شوروی  و  پایان غرب  در 
این  اما  کردند.  تجربه  این جنگ ها  در  را  پیروز و شکست 
مردم افغانستان بودند که فشار رقابت بازی مجموع – صفر را 

تحمل کردند و هنوزم از آن رنج می برند.
انتظار می رود افغانستانی ها در جهت نگهداری مشارکت و 
این  مجدد  ثبات  سبب  تا  کنند  تالش  بین المللی  همکاری 

کشور پس از جنگ شوند.

به هنگام  نا  به صورت  هم پیمانش  کشورهای  و  امریکا 
افغانستان را در او اخر سال ١٩٩۰ به حال خود رها کردند که 
در ادامه آن شوروی نیز از افغانستان خارج شد. اما یک دهه 
بعد تر در ١١ سپتمبر سال 2۰۰١ امریکا بهای سنگینی از عدم 

همکاری با افغانستان پرداخت.
به  روز افزونی  به صورت  بین المللی  جامعه  سپتمبر   ١١ از 
همکاری های خود با افغانستان ادامه داده  که این همکاری ها 
سرمایه گذاری  آسیایی  بانک  قالب  در  مختلف  اهداف  به 
زیرساخت ها، بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه، بانک 
توسعه جدید ارایه شده است. نکته مشترک میان تمام این ها، 

عنصر همکاری های اقتصادی است.
مناطق  ثروتمندترین  از  یکی  بالقوه  به صورت  آسیا  جنوب 
جهان می باشد. تمدن باستانی این منطقه سبب اتحاد مردمان 

مختلف این سرزمین ها با یک دیگر شان شده است.
که  برخوردار ند  جوان  جمعیت  ظرفیت  از  کشورها  این 
از  بهره برداری  برای  آن ها  ذکاوت  و  انرژی  از  از  می توان 
صنعت  اساس گذاری  برای  منطقه  در  موجود  طبیعی  منابع 
پایدار و برای توسعه تمام کشورهای منطقه جنوب آسیا و 

کشورهای متصل به آن استفاده کرد.
از همکاری  های  نتوانستند  آسیا  متأسفانه کشورهای جنوب 
دو جانبه و چند جانبه برای رشد اقتصادی خود به گونه موثر 

استفاده کنند.
کشورهای  از  بعضی  بدشانسی  حساب  به  می توان  را  این 
جنوب آسیا برشمرد که اقدامات شان منعکس کننده رفتارها و 

سیاست های دوران گذشته است.
افغانستان قربانی فعالیت های منفی منطقه یی

این چنین فعالیت های منفی  از قربانی های اصلی  افغانستان 

قالب  در  نا امنی ها  "ایجاد  نتیجه  در  که  می باشد  منطقه یی 
تروریسم" بی ثباتی را در کشورهای آرام دیگر نیز گسترش 

می دهد.
را در قسمت  توجهی  قابل  افغانستان گام های  این حال،  با 
ثبات درازمدت برداشته است، در این میان باید از کشورهای 
بین المللی ازجمله هند سپاسگزاری کرد که در  کمک کننده 

جریان ١۴ سال گذشته افغانستان را یاری رسانده اند.
به عالوه، مردم افغانستان نیز امنیت را در کشورشان برقرار 
آن ها  هم چنان  کرده  اند.  ایجاد  را  دولتی  نهادهای  و  ساخته 
کرده اند.  فعال  اقتصادی  رشد  جهت  را  خصوصی  بخش  
مردم افغانستان همواره از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 
خواسته اند که سرمایه هایشان را در بازارهای "دست نخورده 

افغانستان"سرمایه گذاری کنند.
وزیر خارجه افغانستان، از طریق سفارت افغانستان در دهلی 
جدید، اهداف مهم دیپلماسی اقتصادی را دنبال کرده است.

فرصت های  درباره  را  موثری  گفت وگوهای  هندی ها 
معدن،  بخش  شامل  که  کردند  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
کشاورزی، انرژی، زیرساخت ها، ارتباطات و سایر بخش ها 

می شود.
سد برق سلما در هرات که به کمک مالی هند احداث شده، 
یکی از نمونه های خوب همکاری و روابط متقابل میان دو 

کشور هند و افغانستان می باشد.
به عالوه، دیپلمات های افغانستانی زمینه امضای تفاهم نامه های 
مشارکت اقتصادی را تسهیل کرده و با شماری از اتاق های 

تجارت محلی هماهنگی کرده اند.
افغانستان  از  را  هند  سرمایه گذاران  دیدار  زمینه  هم چنان 
جست وجوی  در  که  سرمایه گذارانی  ساخته اند؛  مساعد 

این  علی رغم  هستند.  پر سود   بازارهای  آوردن  به دست 
تالش ها، اما جنوب آسیا هم چنان میان سیاست های فلج کننده 
این دولت های موجود به دام افتاده که این موضوع، اثرات 

منفی بر کل منطقه به ویژه هند و پاکستان گذاشته است.
با  را  خود  باخت«  »باخت-  رابط  می توانند  کشور  دو  این 
تمرکز بر امتیازات زیاد همکاری های اقتصادی "برد- برد" 
برقرار سازند، که این امر می تواند زیربنای روابط این کشور 

با سایر کشورهای جهان شود.
چنانکه، مشارکت هند و پاکستان در پروژه تاپی )ترکمنستان، 
افغانستان، پاکستان و هند( می تواند نمونه خوبی باشد این که 
دیگر  اقتصادی  پروژه های  در  می توانند  کشور  دو  چگونه 

سرمایه گذاری کنند.
انجام این کار، می تواند سبب افزایش وابستگی های متقابل 
منطقه ای نیز شود، از سوی دیگر این موضوع دو کشور یاد 
شده و کشورهای دیگر را تشویق می کند که منابع خود را 
اقتصادی  همکاری های  در  بلکه  یکدیگر  با  مواجهه  در  نه 

»برد- برد« به مصرف برسانند.
به عنوان یک کشور محدود شده و متعهد به اصول همزیستی 
در  تا  است  آماده  افغانستان  آسیا،  جنوب  در  مسالمت آمیز 
حصه خود در جهت تسهیل همکاری های منطقه یی اقتصادی 

نقش بازی کند.
در پنجمین نشست کنفرانس قلب آسیا که در تاریخ 8 دسمبر 
سال 2۰١٥ در اسالم آباد برگزار شد، افغانستان بار دیگر به 
سایر کشورهای منطقه اعالم کرد که در کشورهای یکدیگر 

سرمایه گذاری کنند.
محمداشرف غنی رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که در 
آسیا  جنوب  منطقه ای  همکاری های  آخری  نشست  جریان 
به جای  که  کرد  دعوت  را  کشورها  تمام  نپال،  در  )سارک( 

مقابله همکاری را در پیش بگیرند.
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)عبدالرشید  شمال  ستارة  چهار  جنرال  دو 
دوستم و عطا محمد نور(، پس از درگیری ها 
و  بلخ  در  هواداران شان  راه پیمایی های  و 

فاریاب، مردم را به آرامش دعوت کردند. 
جنرال  از  عکسی  زیرکشیدن  به  ماجرای 
بلخ،  در  جمهوری  ریاست  معاون  دوستم 
در  شماری  زخمی شدن  و  کشته  سبب 

فاریاب و راه پیمایی عده یی در بلخ گردید. 
روز پنجشنبه هواداران والی بلخ در والیت 
فاریاب به جاده ها ریخته و حمایت شان را از 
وی اعالم کردند. اما افراد مسلح غیرمسوول 
بر راه پیمایی کننده  گان یورش برده و یک تن 
را کشته و چندتن دیگر را زخمی ساختند. 

دوستم  جنرال  به  وابسته  افراد  بلخ،  والیت 
فاریاب  در  معترضان  بر  حمله  به  متهم  را 
ریاست  اول  معاونیت  دفتر  اما  می داند. 

جمهوری این ادعا را رد می کند. 
در  هوادارانش  بر  حمله  دنبال  به  بلخ  والی 
فاریاب گفت که عزیزانی که ما را به صبر 
به  و  می کردند  دعوت  مندی  حوصله  و 
ادامه  را  کار  این  هنوز  ما  خویشتن داری، 
اهانت  روز  هر  این هایی که  اما  داده ایم. 
می کنند و نا سزا می گویند و حتا به رخ مردم 

ما آتش می گشایند تصور کرده اند که سکوت 
ما ناشی از ترس است.

در این اعالمیه آمده است که ما هنوز موج 
مردم در کابل و کوهدامن را به صبر دعوت 
داریم. هنوز فریاد مردم پر غرور شمالی را به 

هندوکش  عقابان  خوانده ایم.  خویشتن داری 
هنوز  خیز  مرد  پنجشیر  آزادی  ساالران  و 
منتظر پاسخ مثبت هستند. هنوز همسنگران 
ما در لوی قندهار، جنوب و هلمند منتظر اند 
بدانند که این ها از توطیه دست برمی دارند یا 
نه. هراتیان سربلند و با غرور، مردم با همت 
پکتیا و  ما در خوست،  داران  ننگرهار، هوا 
پکتیکا، مناطق مرکزی، مردم شرافتمند ما در 
نه والیت شمال و شمال شرق همه گوش 
به صدا اند که جلو این توطیه را می گیرند 
یا آن ها به پا خیزند. اما ما همه را دعوت به 

خویشتن داری کرده ایم.
کشور  از  بیرون  در  که  دوستم  جنرال  اما 
است، ضمن ستایش از هوادارانش، گفته که 

به اعتراض شان ادامه ندهند. 
صفحة  در  که  بیانه یی  در  دوستم  آقای 
فیسبوکش منتشر شده گفته است: در جریان 
مسافرتم به خارج از کشور اطالع یافتم که 
عدة از طرفدارانم خاصتاً جوانان ارجمند از 
و  عادالنه  غیر  های  برخورد  به  نیز  گذشته 
انحصارگرایانه مقامات والیت بلخ معترض 
تصاویر  شدن  برداشته  مشاهده  با  بودند، 
برآشفته  مزارشریف  شهر  در  جانب  این 
به  مسالمت آمیزی  تظاهرات  طی  گردیده 
عدالت،  خواستار  پرداخته  اعتراضات  بیان 
عناصر  قانونی  پیگرد  و  عادالنه  مشارکت 
نفاق افگن و ماجراجو گردیدند. آنان انتظار 
اقدامات  بلخ  والیت  رهبری  که  داشتند 
روی  مردم  نگرانی های  رفع  برای  را  فوری 

گام  چنین  اتخاذ  در  تاخیر  اما  گیرد.  دست 
ضروری باعث سرایت اجتماعات به برخی 
حالیکه  در  من  گردید.  نیز  دیگر  والیات 
را  اعتراضات  آزادانه  بیان  و  تظاهرات  حق 
حق قانونی هر شهروند کشور می دانم و از 
هموطنان عزیزیکه خواسته اند احترام خود 
را به رهبرشان به این وسیله بیان کنند تشکر 

می نمایم.
همه  از  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
از  خاصتاً  خویش  طرفداران  و  هواخواهان 
از  پس  تا  می نمایم  تقاضا  برومند  جوانان 
این تظاهرات مسالمت آمیز خود را متوقف 
سازند و به مراجع مرکزی و محلی فرصت 
و  آرامش  به  شان  خواست های  به  تا  دهند 
چنین  در  ما  کشور  نمایند  رسیده گی  دقت 
مقطع زمانی به اخوت، برادری، هم پذیری، 
صلح و ثبات نیاز دارد و از شما تقاضا دارم 
ثابت  این راه مانند همیشه استوار و  که در 

قدم باشید.
برخی  کشمکش ها،  این  باالگرفتن  از  پس 
تحلیلگران از بلندکردن ندای قومی در کشور 
افغانستان  مردم  که  گفته اند  و  داده  هشدار 

نباید به گذشته برگردند. 
سیاسی،  رهبران  که  می گویند  آگاهان  این 
تأمین  برای  وسیله یی  و  ابزار  را  مردم  نباید 
تبدیل  خویش  گروهی  و  شخصی  مقاصد 
چوپ  عنوان  به  شهروندان  از  و  سازند 

سوخت استفاده کنند. 
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جنراالن شمال به هواداران شان:

خـویشتن داری کنیـد!

ضرورت همگرایی منطقه یی برای توسعة اقتصادی در افغانستان

عزیزاهلل آریافر از یک انفجار جان به در برد

جابجاشدن ده ها خانوادۀ جنگجویان داعش در کنر

رهبر خراسان داعش 
به کنر آمده است

پنج خانوادة جنگجویان  و  پسین هشتاد  کنر می گوید که در روزهای  پولیس  فرمانده 
داعش در مناطق دورافتادة ولسوالی سرکانی این والیت جابجا شده اند.

جنرال عبدالحبیب سیدخیل گفت، پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی بر علیه گروه 
داعش در ولسوالی اچین والیت ننگرهار که در نتیجه آن این گروه به شکست مواجه 
شد، تعدادی از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده و 

در آنجا مستقر شده اند.
جنرال سیدخیل گفت که شایعاتی هم وجود دارند که حافظ سعید رهبر گروه داعش در 

افغانستان و پاکستان)ایالت خراسان داعش( وارد کنر شده است.
تحت  جایی که  دیگر  ولسوالی  چهار  سه  در  که  دارند  وجود  گزارش هایی  افزود،  او 
جذب  و  جلب  به  داعش  گروه  ندارند،  قرار  افغان  امنیتی  نیروهای  عملیات  پوشش 

جنگجویان تازه نفس می پردازد.
به گفته فرمانده امنیه کنر، گروه داعش شش ماه قبل هم خواست که در کنر جای پا 

درست کند، اما مردم محلی به این گروه جا ندادند.
در این میان، وحیداهلل کلیمزی والی کنر گفت، مردم عام با داعش همکاری نمی کنند و 

جنگجویان این گروه در کنر جای پا ندارند.
همزمان با این مقامات والیت ننگرهار دیروز گفتند، ١٥ جنگجوی خارجی به شمول 
تعدادی از زنان را دستگیر کرده اند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این 

والیت آمد ه اند.
به گزارش رادیوی آزادی، سلیم خان کندزی والی ننگرهار در مورد هویت افراد دستگیر 

شده به خبرنگاران گفت:
" آنهایی که گرفتار شده از تاجکستان، ازبکستان، چیچنیا و دیگر کشورها اند، تروریست، 

تروریست است از هر جایی که باشد."
داعش مدتی است که در برخی از ولسوالی های ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین 

فعال است.
هر چند حکومت با انجام عملیات نظامی مناطق زیادی را از دست آنها تصرف کرده اما 

گروه داعش تا هنوز برخی مناطق را در تسلط دارد.

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1746    شنبه       7 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  16جما د ی  الثا نی  y 1437   26 ما ر چ   72016 www.mandegardaily.com

ورزش

شورای دولتی چین قصد دارد قوانینی در رابطه با ترویج مواد غذایی 
حالل به تصویب برساند که گفته می شود، می تواند به عاملی مهم برای 

وحدت بیشتر در کشور منجر گردد.
حقوقی  امور  ادارة  توسط  اکنون  هم  موضوع  این  به  مربوط  مقررات 
در  که  کرده  اعالم  نیز  دولت  و  است  بررسی  دست  در  چین  دولت 
خصوص ترویج این مواد غذایی در سراسر کشور و نظارت بر فرایند 

آن بی رغبت نیست.
نخستین بار  برای  نیز  چین  در  اقلیت ها  امور  کمیته  دیگر،  سوی  از 
منتشر  خود  تارنمای  در  جزییات  با  شد  اشاره  آن  به  که  را  مقرراتی 

کرده است.
نماینده گان  تا  شد  باعث  حتا  چین  دولت  برای  موضوع  این  اهمیت 
کنگرة ملی خلق این کشور در نشست ماه جاری میالدی خود در پکن 

در خصوص آن بحث و تبادل نظر کنند.
از سال 2۰۰2 میالدی دولت پکن کمیته یی را مسوول بررسی قانون 
و مقررات مواد غذایی حالل در این کشور کرد، به طوری که از سال 
گذشتة میالدی )2۰١٥( این موضوع به طور جدی مورد بحث بوده و 

برنامه کاری و قضایی برای اجرای این قانون تدوین شده است.
که  می نویسد  چین  کمونیست  حزب  ارگانی  نشریه  تایمز،  گلوبال 
تصویب این قانون که بسیار مورد تأکید کمیتة امور اقلیت ها و برخی 
نهادهای دیگر قرار گرفته، در سه سال گذشته بیش از هر زمانی مورد 

توجه بوده است.
این نشریه می افزاید، بر اساس توجهی که دولت مردان چین به وجود 
اقلیت های مختلف در کشور دارند، انتظار می رود تصویب قانون مواد 
غذایی حالل باعث وحدت ملی و ثبات اجتماعی بیشتر در کشور شود.
تایمز آمده است، در شهرهای مختلف  از گزارش گلوبال  در بخشی 
شمال غرب چین از جمله در شهر »نینگ شیا« و همچنین در منطقة 
خودمختار »سین کیانگ« شماری از مسلمانان در اعتراض به ارایه مواد 

غذایی غیر حالل دست به راه پیمایی و اعتراض زده اند.
بر اساس آمارهای رسمی دولت چین 2۰ میلیون و بر اساس آمارهای 

غیر رسمی تا ٥۰ میلیون مسلمان در این کشور زننده گی می کنند.
اسالم، کنفیسیوس، بودایی، تائویسم و آیین ترسایی ادیان رایج در چین 

استند. این کشور همچنین ٥6 اقلیت قومی دارد.

کیـم جونـگ اون، رهبـر کوریـای شـمالی روز جمعه بـه ارتش 
ایـن کشـور بـرای حملـه بـه نهادهـا و سـازمان های کوریـای 
جنوبـی فرمـان آماده بـاش داد و از آنان خواسـت تـا در باالترین 

سـطح هوشـیاری و آماده گـی رزمـی قـرار بگیرند.
حالـی  در  اقـدام  ایـن  بـرای  شـمالی  کوریـای  رهبـر  فرمـان 
صـورت می گیـرد کـه روز پنجشـنبه نیـز -پـارک گیـون هـی- 
رییس جمهـور کوریـای جنوبـی بـه ارتش کشـورش در سراسـر 
نقـاط کوریـای دسـتور آماده بـاش بـرای مقابلـه بـا تحـرکات 

کوریـای شـمالی داده بـود.
پیشـتر نیـز کوریـای شـمالی ویدیویـی را منتشـر کـرده بـود که 
نوعـی شبیه سـازی از حملـة راکـت اندازهای آن کشـور به کاخ 
ریاسـت جمهـوری کوریـای موسـوم بـه »چونـگ وانـگ دائه« 

بـرای از میـان برداشـتن رییس جمهـور آن را نشـان مـی داد.
خبرگـزاری کوریـای شـمالی گزارشـی را منتشـر کـرده اسـت 
کـه نشـان می دهـد، رهبـر ایـن کشـور در جریـان بازدیـد از 
واحدهـای توپخانه یـی خواسـتار آماده بـاش بـرای ویـران کردن 

سـازمان های دولتـی همسـایة جنوبـی شـده اسـت.
او در ایـن بازدیـد تاکیـد کـرد که تک تک سـربازان این کشـور 
بایـد در باالتریـن مرحلـة آماده گی به سـر بـرده و روحیـة رزمی 

خود را حفـظ کنند.
ایـن تازه تریـن هشـدار و تهدیـد کوریـای شـمالی اسـت کـه 
پیشـتر بـرای امریـکا و کوریـای خـط و نشـان کشـیده بـود کـه 
بـه دلیـل تحریم هـا و انجـام رزمایش مشـترک کـه از مدتی قبل 
شـروع شـده و همچنـان ادامـه دارد، ضرباتـی را بـه آن هـا وارد 

کرد. خواهـد 
از سـوی دیگـر پارک گیون هـی، رییس جمهـور کوریای جنوبی 
نیـز هشـدار داده اسـت کوریای شـمالی تا زمانی کـه برنامه های 
هسـته یی و تسـلیحاتی اش را رهـا نکنـد، راهـی بـه جـز نابودی 

پیش رو نخواهد داشـت.

شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در گفت وگوی اختصاصی 
با سایت ٩۰ نظرشان را در مورد دیدار مقابل جاپان و شکست سنگین 

مقابل این تیم اعالم داشتد.
فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی :

ما در نیمة نخست بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. من فکر می کنم 
نیمة  پایان می یافت، احتمال این که ما در  با تساوی  نیمة نخست  اگر 
دوم نتیجة بهتری نیز کسب می کردیم بیشتر بود، کیفیت بازی ما بسیار 
خوب بود، اما تفاوت این جا است که ما بازیکنان جوانی هستیم و در 
لیگ های قوی هم بازی نمی کنیم، اما به خاطر کشور خود خیلی تالش 
جهان  ستاره های  دارای  آن ها  است.  قدرت مند  جاپان  تیم  می کنیم.  
هستند که در تیم های چون دورتمند و میالن بازی می کنند. ما از این 
مسابقه برای مسابقات آینده باید بیاموزیم، تیم ما نشان داد که خیلی 
بهتر از تیم های جنوب آسیا است و ما باید این را ثابت بسازیم که تا 
چند سال آینده در بین ١٥ بهترین تیم های آسیا هستیم. ما باید روزی 

بازی حساس با سنگاپورتمرکز کنیم تا تا برنده شویم.
اویس عزیزی دروازه بان تیم ملی :

بازی بسیار سختی بود. ما تمام تالش خود را به خرج دادیم، اما تیم 
جاپان خیلی از ما بهتر بود. ما با قلب مان برای افغانستان و مردم مان 
مقابل  در  تماشاچی شان  هزار  و 6۰  تکنیک  با  آن ها  اما  کردیم،  بازی 
ما ایستادند. در نیمة اول ما خیلی خوب بودیم که متأسفانه اوکازاکی 
در آخرین دقیقة نیمة اول دروازه ما را باز کرد. در نیمة دوم ما خسته 
شدیم و آن ها توانستند از شانس و خسته گی ما استفاده کنند. در حال 
حاضر خودم و ُکل تیم خیلی ناراحت هستیم که چرا نتوانستیم نتیجة 
بهتری کسب کنیم. بچه های تیم خیلی خسته هسند. من امیدوار هستم 
به امید خدا بتوانیم با بازی سنگاپور دوباره مردم، مربی و خودمان را 
خوش حال سازیم. از همه خواهش می کنم که برای پیروزی ما مقابل 
سنگاپور دعا کنند و در آخر از مردم عزیزم به خاطر حمایت های شان 

تشکر می کینم.
مسیح سیغانی :

ما می دانستیم که این یک بازی سخت مقابل یک رقیب سخت خواهد 
بود. در نیمة اول ما خوب بازی کردیم، خیلی با نظم بازی کردیم، اما 
بد شانسی آوردیم که فقط دو دقیقه قبل از ختم بازی در نیمه اول آن ها 
به ُگل رسیدند. در نیمه دوم جاپان فوتبال خیلی خوبی را به نمایش 
گذاشت و ما اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم.  فکر می کنم که یک یا 
دو ُگل زدن برای آن ها خیلی آسان بود.  ما خیلی متأسفیم که این بازی 
را از دست دادیم، اما فوتبال هست و هزار اتفاق. برای نتیجه گرفتن 
مقابل یک تیم قوی مثل جاپان  نیاز به زمان دارد.  ما به آینده و بازی 

بعدی مان خوشبین و امیدوار هستیم.
شریف محمد :

به نظر من جاپان تیم بسیار قوی است. ما در مقابل این تیم هیچ حرفی 
کار  افغانستان  برای  تیمی  مقابل چنین  در  بازی  نداشتیم.  گفتن  برای 

آسانی نیست.
مصطفی زازی :

در نیمة اول ما بازی خوبی را در خط دفاع به نمایش گذاشتیم، اما در 
نیمة دوم جاپانی ها از بازیکنان نام دارشان استفاده کردند و کار را برای 
ما دشوار کردند. بازی کردن در مقابل آن ها برای ما سخت بود. ما باید 

تمام تمرکز خود را روی بازی حساس مقابل سنگاپور بگذاریم.

تالش چین برای تصویب قانون 

ترویج مواد غذایی حالل

صدور فرمان آماده باش کامل به 

نیروهای نظامی کوریای شمالی

نظر شماری از بازیکنان 
تیم ملی افغانستان پس 

از دیدار با جاپان

احمد بهزاد

خردمندی و بردباری تنها راه خیر و سعادت است
کشور  شمال  در  اخیر  روز  چند  تأسف بار  حوادث 
همه هموطنان را در داخل و خارج از کشور نگران و 
پریشان ساخته است. تبدیل رقابت های کوچک سیاسی به تقابل های 
سازماندهنده گان  و  گرداننده گان  اهداف  از  یکی  نظامی،  فاجعه بار 
چنین هنگامه های پُر خطر است. بر همة ما، به ویژه دوستان گران قدر 
ما که در صدر رهبری هر دو طرف ماجرا قرار دارند، الزم است، 
با حفظ خون سردی و مرور دسیسه های چند ساله برای ناامن سازی 
مرکزی،  مناطق  و  شمال  صفحات  کشور خصوصًا  مختلف  مناطق 

برای مهار تنش های به وجود آمده از حوصله و تدبیر بهره گیرند.
است؛  نگرفته  را هدف  تنها شمال کشور  پنهان  و  پیدا  دسیسه های 
جملة  از  نیز  )هزارستان(  افغانستان  مرکز  امن  نسبتًا  مناطق  بلکه 
اهداف تردستان و طرارانی است که تالش دارند رقابت های کوچک 
سیاسی را بستری برای تقابل های خشن قومی بسازند. رویدادهای 
اخیر در بامیان از قبیل مرده باد و زنده بادهای اخیر نیز در همین 

راستا قابل تحلیل و بررسی است.
امنیتی،  تهدیدات  افزایش  و  کشور  به سامان  نا  اوضاع  به  توجه  با 
عمومی  منافع  به  متعهد  و  دل سوز  شخصیت های  که  است  الزم 
تالش ورزند تا جلو تحریکات بیشتر را گرفته و چاره یی برای مهار 

تقابل های خطرآفرین بیابند.

لینا روزبه حیدری

تاکنون هر سه مظنون تهاجم بر بلجیم، عرب تبار هستند. 
»ترورست  کلیشة  وقتی  می شوم  متأسف  بی نهایت  من 
اسالمی« را می شنوم، اگر جهان خواهان توقف ترورست 
و ختم بم گذاری انتحاری است، باید ریشه یابی کند که مکتب و فلسفه 
طالبان،  القاعده،  مانند  ترورست  و  دهشت افگن  گروه های  عقاید  و 

الشباب، بوکوحرام، خراسان و نهایتًا داعش از کجا می آید!
وهابیزم است که در عقب ایجاد این گروه ها و ترویج و ایجاد پدیده 
دهشت افگنی شده است، نه تمام مسلمان ها و نه شیعه و نه سنی. اگر 
عربستان سعودی همتا و متحد ارشد ملل اروپایی و امریکایی به شمار 
از مکتب  منشا گرفته  افراطیت که  پدیدة  این  برای ختم  باید  می رود، 

وهابی می باشد، فعال گردد.
اگر اروپاییان خواهان ختم پدیدة دهشت افگنی و انفجار انسان هستند، 
باید از عربستان سعودی به شکل جدی خواهان ختم تمویل مدرسه های 
مذهبی وهابی در کشور های فقیر اسالمی گردند که هیزم این انتحار و 
تروریزم در آن تربیه می شود، آن هم فرزندان خانواده های فقیر که از فقر 

و ناچاری کودکان خود را به این مدارس می فرستند.
اگر اروپایی ها خواهان توقف تروریزم هستند، مکاتب و مراکز اسالمی 
وهابی سعودی را در اروپا و امریکا مسدود کنند تا جوانان این کشور ها 

نیز به انتحار روی نیاورند، طوری که در بلجیم این کار را کردند.

دستگیر روشنیالی

په افغانستان کي سيايس او مذهبی استبداد الس په الس 

ذهني  او  واکمنيو  مطلقو  له  خلک  پاره  له  پیړيو  پیړيو  د 

استبداد رسه عادت کړې. په دې ټولنه کي واک د زورورو 

او غالبو حق پیږندل شوی. “زور حق دی“. “الحکم ملن غالب” او دا د 

واکمنې هغه زوړ او تر ټولو ظاملانه شکل دی.

همدارنگه خلک په پیړيو پیړيو ډار شوي او وېرول شوي دي. له هغوې 

د فکري او عقلې مقاومت امکانات اخستل شوي. د خلکو آزاده اراده 

او روحيه ماتې شوې ده. د خپلواکو فکرونو خاوندان سپک شوي، تورن 

شوي، ورته په ټيټه کتل شوي، د مزدور، خاين، ملحد، زنديق او مرتد... 

په نومونو گوښه شوي او مجازات شوي دي.

وحید عمر

وقتی قوم و قبیله و نژاد و زبان تبدیل به ارزش می شوند 
زنده گی انسان ها خیلی بی ارزش می شود. به همین دلیل  
بدرنگ ترین جنگ های تاریخ دنیا جنگ نژاد و قوم بوده 
است و کالن ترین کشتار ها در دنیا زیر همین نام صورت گرفته است.

این روز ها به وفرت می بینم که چی روشن فکران تحصیل یافته و مدنی 
نفرت  و یک سره  قوم شده اند  آن  و  قوم  این  بلندگو های  به  تبدیل  ما 
هم  باز  من  است.  این وضعیت خطرناک  می کنند.  و خشونت عرضه 
رواندا را به رخ تان کشیده از یک تعداد دوستان خواهش می کنم که در 
وضعیت پیش آمده بر خود و خانواده های خود رحم کنید و دیگر از 
آدرس قوم و قهرمان قوم خود وارد بحث نشوید. هر پیام خشونت آمیز 
انسان های  جان  و  می شود  سرک  روی  در  گلوله  چند  به  تبدیل  شما 
بی گناه را می گیرد. هیچ شخصی   هیچ ارزشی هیچ ناموسی هیچ پیوندی 

ارزش این را ندارد که حتا یک نفر بی گناه قربانی آن شود.
این جنگ برنده ندارد. برندة این جنگ هم بازنده است و بازندة آن هم 
بازنده است و کسانی که در آن هیچ سهم ندارند هم بازنده استند. بر 
خود رحم کنید و از پخش افواهات و پیام های تحریک کننده بپرهیزید. 

لطفًا!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



محمداكرام اندیشمند
حکومت ها،  و  دولت ها  رییساِن  عکس  نصِب  فرهنگ 
رهبران و افراد متنفذ قومی، مذهبی و سیاسی در دفترها، 
جاده ها و حتا خانه های شخصی؛ فرهنگی متداول در 
کشورها و جوامِع عقب نگه داشته شده، فقیر، استبدادزده 
این فرهنگ در کشورهای  و سنتی است ـ به خصوص 
سیاسِی  نظام  دارای  کشورهای  و  شرقی  و  اسالمی 
رژیم های  و  مارکسیستی  چِپ  توتالیتِر  و  ایدیولوژیک 
ایدیولوژیِک مذهبی بیشتر رایج است. اما در پشت میز و 
دیوارِ دفترهای رسمی و در کوچه ها و جاده های ممالِک 
جامعة  و  دموکراسی  نظام  دارای  صنعتِی  و  پیشرفته 
شهروندی، عکس رییسان دولت ها و حکومت های شان 
همچنان  و  مدنی  و  عقالنی  حیات  نمی شود.  دیده 
ذهنیت  به  کشورها،  و  این جوامع  در  قانون  حاکمیِت 

و فرهنِگ سنتی و استبدادزده گِی نصِب عکس ها نقطة 
در  سیاسی  قدرِت  گردش  وقتی  است.  گذاشته  پایان 
این کشورها به گونة قانون مند و دموکراتیک از طریق 
یا  و  چهار  معیِن  دورة  هر  در  و  دارد  ادامه  انتخابات 
نصب  می  شوند،  انتخاب  حکومت  رییسان  پنج ساله، 
عکِس آن ها نه تنها از نظر عقلی و منطقی قابل توجیه 
دولت  برای  اقتصادی  و  مالی  لحاظ  از  بلکه  نیست، 
زیان بار است. این یک کارِ غیرضروری ست که از منظر 
در  نقشی  نمی تواند هیچ  قانونیت  و  مدنیت  عقالنیت، 
و  اجتماعی  عدالت  توسعة  و  رفاه  قانون مندی،  ثبات، 

اقتصادی داشته باشد. 
اگر نصب عکِس زمام داران و رهبران گروه های مختلف 
استبدادزده،  فقیر،  عقب مانده،  کشورهای  و  جوامع  در 
ایدیولوژیک  سیاسِی  حاکم  رژیم های  دارای  و  سنتی 

و  مدنی  سیاسِت  مدرن،  عقالنیِت  منظر  از  توتالیتر،  و 
جامعة شهروندی غیرضروری، نادرست، بی معنی و از 
لحاظ مالی زیان بار باشد؛ تبعاِت این نادرستی و زیان 
مختلف  عرصه های  در  بحران  درگیر  افغانستاِن  برای 

حیات، مسلماً مضاعف و چندبرابر است! 
من به درستی نمی دانم که نصب عکس زمام داراِن کشور 
در دفاتر رسمی دولتی و حکومتی، جنبة قانونی و الزامی 
دارد و درج قوانین افغانستان است یا نه. اما اگر این طور 
باشد، تدوین و تصویِب چنین قانونی که نصب عکس 
زمام داران در دفترها و مکان های مختلِف دیگر الزامی 
نصب  است.  نادرست  و  ناعادالنه  قانوِن  یک  باشد، 
عکِس زمام داران در دوره های مختلِف زمام داری شان که 
بدبختانه بی ثباتی و بحران چهل سال اخیر به شمار آن ها 
دولت  برای  بودجه یی  و  مالی  لحاظ  از  است،  افزوده 

افغانستان بسیار زیانبار محسوب می شود.
گروه های  رهبراِن  و  زمام داران  عکِس  نصب  به  وقتی 
مختلف که به ویژه در سال های اخیِر بی ثباتی و جنگ به 
یک سنت و فرهنگ تبدیل شده است، نگاه شود، قبل 

از همه زیان ها و تبعات ناگوارِ آن به چشم می رسند.  
وزیران،  سر  پشت  در  افغانستان  زمام داران  عکس  آیا 
رییسان و مدیران دفترها، حتا دفترها و ادارات عدلی و 
قضایی در یک ونیم دهة اخیر و در سال های قبل از آن 
موجب اجرای قانون و حکومت داری سالم و عاری از 

فساد و بی عدالتی شده است؟ 
قانون مندی و  ثبات،  به  نشر عکس ها  تنها نصب و  نه 
برخالف  بلکه  نمی کند،  کمک  جامعه  در  عقالنیت 
آن، موجب ترویج ناآگاهی سیاسی و اجتماعی و حتا 
ذهنیِت  در  برتری جویی  و  تفرقه  تفکر  پرورش  عامل 
عامه می گردد و چه بسا که این عکس ها ابزاری برای 
می شوند.  جنایت  و  جرایم  ارتکاب  و  قانون شکنی 
و  احزاب  فرماندهان  و  رهبران  عکس  از  سوءاستفاده 
سال های  در  افغانستان  نظامی  و  سیاسی  گروه های 
بی ثباتی و جنگ، امر پوشیده و ناآشکاری نیست. برخی 
و  جرم  مرتکب  حالی  در  جنایت کاران  و  مجرمین  از 
جنایت می شوند که این عکس ها را در شیشه های جلو 

و عقب موترهای خود آویزان کرده اند. 
نتیجه و پیامد دیگِر فرهنگ و سنِت نمایِش عکس رهبراِن 
قربانی  بی ثباتی،  اخیر  دهه های  در  احزاب  و  گروه ها 
عکس هاست.  این  حامالِن  از  شماری  مظلومانة  شدن 
افراد زیادی در افغانستان فقط به جرم حمل عکِس رهبر 
به  خاد  و  اگسا  استخباراتی  نهاد  سوی  از  گروه  فالن 
زندان ها افکنده شدند و سر به نیست گردیدند. و تعداد 
دیگری هم در بی ثباتی و جنِگ تنظیم ها و گروه ها بر سر 

عکس رهبران و فرماندهان، جنگیدند و جان باختند.
رهبر،  و  زمام دار  عکس  نصِب  فرهنِگ  و  سنت 
استبدادزده گی،  از  ناشی  و  نادرست  فرهنگی  و  سنت 
بی عدالتی های  و  فرهنگی  و  اجتماعی  عقب مانده گِی 

سیاسی و اجتماعی  است که باید اصالح و تغییر یابد! 
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هارون مجیدی
کتاِب »ارتباطات رسانه یی برای نهادهای جامعة مدنی« 
به  افغانستان  میدیوتیک  موسسة  سوی  از  تازه گی  به 
همکاری مالی برنامة صلح مدنی )جی آی زی( با قطع 
اقبال   ١٣٩۴ حوت  اخیر  در  صفحه   ١۰۰ در  وزیری 

چاپ یافته است.
کتاِب »ارتباطات رسانه یی برای نهادهای جامعة مدنی« 
از سوی مسعود مومن، آموزگار رسانه یی میدیوتیک به 

فارسی برگردان و در کابل نشر شده است.
موسسه  نشانی  از  میالدی،   2۰١٣ سال  در  کتاب  این 
معاونت فنی برای نهادهای جامعة مدنی که مقر آن در 
کشور ترکیه قرار دارد، به زبان التینی برای کارمندان و 
اعضای نهادهای جامعة مدنی کشورهای حوزة بالکان 
پس  افغانستان  میدیوتیک  بود.  گردیده  تدوین  و  تهیه 
از اخذ مجوز رسمی از این نهاد، خواست تا آنرا برای 
رسمی  زبان های  به  افغانستان  مدنی  جامعة  نهادهای 
به دسترس فعاالن مدنی، صلح  کشور برگردان و بعداً 
بر  افزون  دهد.  قرار  انتفاعی  غیر  سازمان های  دیگر  و 
نیز  خصوصی  شرکت های  و  حکومتی  نهادهای  آن، 
با  ارتباطات شان  برای گسترش  کتاب  این  از  می توانند 

رسانه ها استفاده ببرند.
مصاحبه های  فنون  ارتباطات،  استراتژی  انکشاف 

رسانه یی، ابزارهای برقراری ارتباطات با رسانه ها، فنون 
تنظیم  مطبوعاتی،  دعوت نامه های  و  اعالمیه ها  نوشتن 
اجتماعی  نشست ها و کنفرانس های خبری، رسانه های 
و مدیریت بحران از طریق رسانه ها از جمله محتویات 

مهم این کتاب را تشکیل می دهد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است که روابط با رسانه ها 
با  می آید.  به شمار  مدنی   جامعة  فعالیت های  از  یکی 
مدنی  جامعة  نهادهای  رسانه یی،  روابط  از  استفاده 

درک  خوب تر  را  جامعه  مختلف  افشار  نیازمندی های 
جامعة  نهادهای  برای  رسانه ها  با  روابط  ُکل  در  کنند. 
مدنی کمک می کند که آنان با مخاطبان مورد هدف شان 
وصل شوند و سطح آگاهی و دانش آنان را نسبت به 
صلح آمیز  و  انکشافی  اقتصادی،  اجتماعی،  موضوعات 
سقوط  از  پس  افغانستان  حال،  این  با  دهند.  افزایش 
نهادهای  گستردة  فعالیت های  شاهد  طالبان  حاکمیت 
برنامه های  نهادها  این  اکنون  تا  و  بوده  مدنی  جامعه 
موثری را در بخش های صلح، حقوق بشر، دموکراسی و 
دیگر مسایل  برای مردم پیشکش کرده اند. ولی با آن هم 
آن گونه که انتظار می رفت، این نهادها هنوز نتوانسته اند 

با رسانه و مردم ارتباطات موثرتر برقرار کنند.
این کتاب در حالی زیور چاپ می یابد که پیش از این 
افغانستان کتاب های خبرنگاری  نیز موسسة میدیوتیک 
خبرنگاری،  اساسات  انتخاباتی،  خبرنگاری  صلح، 
ژورنالیزم و دموکراسی، اخالق خبرنگاری، رسانه ها و 

حاکمیت قانون را چاپ و نشر کرده است. 
برای رشد  اثر  این  که  دارد  آرزو  افغانستان  میدیوتیک 
و انکشاف فعالیت نهادهای مدنی در کشور موثر واقع 
پیام های  بتوانند  آن  مطالعة  از  نهادها پس  این  و  گردد 
مسلکی تر  مخاطبان،  برای  رسانه ها  طریق  از  را   خود 

انتقال دهند.
سلسله ها  یک  زودی  به  است  قرار  هم،  سوی  از 
کارگاه های آموزشی پیرامون ارتباطات رسانه های برای 
رسانه یی  و  اجتماعی  مراکز  طریق  از  جامعه  نهادهای 
صلح  و  رسانه یی  مدنی،  فعاالن  برای  میدیوتیک 

راه اندازی گردد.
این  رسانه یی  و  اجتماعی  مراکز  نشانی  از  کتاب  این 
نهاد در والیات کابل، ننگرهار، خوست، بلخ و کندزبه 

صورت مجانی قابل دسترس است.

»ارتباطات رسانه یی برای نهادهای 
جامعة مدنی« از چاپ برآمد

عکس زمام داران و جوامع عقب مانده
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