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 روشــنک، خبرنــگار تاجكســتانى در تخــار، رو بــه آمرصاحــب 
ــه آنســوی  ــو( ب ــای آم ــه )دری ــر از رودخان ــد: "اگ ــد و مى گوی مى کن
ــن  ــت؛ چــون آخری ــم را خــودم خواهــم گرف ــد، جان ــرز گــذر کنی م

امیــد هـــمه شــمایید."
 آمرصاحــب بــا ســیمای پُــر از اعتمــاد و دلگــرم کننــده، نظــر 
ــن  ــا آخری ــد: "ت ــدازد و مى گوی ــنک مي ان ــه روش ــش ب اطمینان بخ

جنــگ، همین جــا خواهــم مانــد!" 
این روایت روشنک، خاطرۀ دیگری را برایم زنده مى سازد:

زمانــى اســت کــه طالبــان بــه جــز پنجشــیر و چنــد منطقــۀ دیگــر در 
شــمال، همه جــا را گرفتــه انــد. پنجشــیر )مرکــز فرماندهـــى( هــم از 
ــا  ــرز ب ــاواک، هم  م ــل خ ــدا و کوت ــگ در ابت ــرف - راه تن ــردو ط ه

انــدرآب- در محاصــره قــرار گرفتــه اســت.
 جمعــى از دوســتان نزدیــک آمرصاحــب از ســر خیرخواهــى، ســخت 
نگــران وضعیــت  انــد، تأکیــد دارنــد کــه وقــت آن رســیده اســت تــا 
ــد و از  ــه ده ــارزۀ خــود را سیاســى و از خــارج ادام آمرصاحــب، مب
مــن )بــرادر و نزدیــک آمرصاحــب( مصرآنــه تقاضــا کردنــد تــا پیــام 

شــان را بــه آمرصاحــب بگویــم. 
گفتم: نمی شود، ممکن نیست.  -
-  گفتند: فقط پیام ما را برسان!

ســرانجام، هـــرچند جــواب را مي دانســتم، بازهـــم از طریــق تیلیفــون 
ــه  ــوخى یى ک ــا ش ــم. او ب ــب گفت ــر صاح ــه آم ــام را ب ــتالیت  پی س

ــد داشــت، جــواب داد و گفــت:  ــۀ بلن ــت از روحی حكای
"مى دانــم! امــا وقتــى در کابــل بودیــم، خــود را کالن و صاحب اختیــار 
ــن شــرایط ضــرورت  ــردم در بدتری ــه م ــم و حــاال ک ــردم مى گرفتی م
دارنــد، مگــر چگونــه مى شــود مــردم را تنهــا گذاشــت. بــه دوســتان 
بگوییــد کــه خــدا باشــد، ایــن روزهــا مى گــذرد، روحیــۀ خــود را از 
دســت ندهـــید، ایــن طالبــان کاری کــرده نمى تواننــد بــا یــاری خــدا، 
ــن باشــید؛  ــد، مطمئ ــاع مى کنن ــد و از خــود دف ــا مى خیزن ــه پ مــردم ب

خــدا حافــظ!"

تـا آخـرین نبـرد، 
همیـن جا خواهـم مانـد!

شخصيت افراد را مي توان با نفوذي كه آن ها بر دوستاِن خود دارند، سنجيد.
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نماینـده ویـژۀ دبیـرکِل سـازمان ملـل متحد در 
امـور افغانسـتان از طالبـان مى خواهد که دسـت 
از جنـگ بردارنـد و به صورِت مسـتقیم و بدون 
پیش شـرط وارد مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان 
دوشنبه شـب  کـه  یاماماتـو  تاداماچـى  شـوند. 
نیویـارک  در  متحـد  ملـل  امنیـت  شـورای  در 
صحبـت مى کـرد، گفـت که امسـال هـزاران تن 
از شــهروندان افغانسـتان به خاطـر خشـونت ها 
تأکیـد  و  دادنـد  دسـت  از  را  جان های شـان 
کـرد کـه ایـن کشـتار، غیرقابـل قبول مى باشـد. 
را  زنده گـى  خشـونت ها  ایـن  کـه  گفـت  او 
و  سـاخته  سـخت  افغانسـتان  شـهرونداِن  بـر 
نیـز  فرصت هـا بـرای توسـعه و پیشــرفت را 
ضربـه زده اسـت. یاماماتـو همچنـان گفـت که 
امسـال سـرمایه گذاری در افغانسـتان 50 درصد 
کاهـش داشـته و پولـى کـه باید برای پیشـرفِت 
افغانسـتان بـه مصـرف مى رسـید، در جنـگ بـا 

هراس افگنـان هزینـه شـده اسـت.  
دبیـرکل  ویـژه  نماینـدۀ  حـال،  همیـن  در 
سـازمان ملـل متحـد، خواهـان پایـان دادن بـه 
اختالف هـای سیاسـى در افغانسـتان شــد. در 
این نشسـت، محمـود صیقل نمایندۀ افغانسـتان 
در سـازمان ملـل متحـد نیـز در سـخناِن خـود 
افغانسـتان  امنیتـى  نیروهـای  کـه  اسـت  گفتـه 
روزهـای سـختى را پشـِت سـر گذشـتانده  انـد 
و حـاال کـه فصـل سـرما فـرا رسـیده، اکثریـت 
انـد و  پاکسـتان فـرار کـرده  بـه  جنگ جویـان 
بایـد به سـرکوبِى آن هـا در مراکزشـان پرداخته 
شـود. البتـه در واکنش بـه این سـخنان، نمایندۀ 
پاکسـتان گفتـه که کشـورش از رونـد صلح در 
در  اتهام هـا  امـا  مى کنـد،  حمایـت  افغانسـتان 
مـورد  همـكاری پاکسـتان بـا طالبـان واقعیـت 

ندارد. 
سـوال این جاسـت کـه این گونـه سـخنرانى ها و 
اتهـام وارد کردن ها چه دردی را دوا مى کنــد و 

قـرار اسـت تا چـه زمانى ادامـه بیابند؟ 
تجربـه  را  سـختى  شـرایط  افغانسـتان  این کـه 
ایـن  رویدادهـای  و  واقعیت هـا  از  مى کنـد، 
کشـور کاماًل مشـخص اسـت. دولت افغانستان 
بـه دالیـل مختلـف، توانایـى مهـار وضعیـت را 
کشـور  دولت مـردان  این کـه  نخسـت  نـدارد. 
ناتوان تـر از آن انـد کـه بتوانند از پـِس مدیریِت 
کـه  شـوند  بیـرون  افغانسـتان  مثـل  کشـوری 
را  اول  بحـران حـرِف  آن،  سـاحات  تمـام  در 
مى زنـد. دوم این کـه بحـران افغانســتان واقعـًا 
ابعاد گسـترده و منطقه یى را شـامل مى شـود که 

تنهـا مدیریـِت داخلـى کفایـت نمى کنـد که آن 
را مهـار ســازد. سـوم این که کشـورهای متحِد 
افغانسـتان تا بـه حال چنان سیاسـت هایى را در 
پیـش نگرفتـه  انـد که واقعـًا به خشــونت ها در 

منطقـه و افغانسـتان پایـان دهـد.
 نقش سـازمان ملل در مشـكالت افغانسـتان در 
پانزده سـال گذشـته بسـیار بااهمیت بـوده، ولى 
ایـن سـازمان نیـز به گونه یـى که توقـع مى رود، 
در رفـع مشـكالِت موجـود ابتـكار عمـل را در 
دسـت نداشـته اسـت. بـه زودی قرار اسـت که 
کشـورهای روسـیه، چیـن و پاکسـتان نشسـتى 
را در مـورد افغانسـتان در مسـكو برگـزار کنند. 
بـه ایـن نشسـت تـا هنـوز از افغانسـتان دعوت 
نشـده و آن گونـه که به نظر مى رسـد، قـرار هم 

نیسـت که کسـى دعوت شـود. 
از ایـن دسـت نشسـت ها و گفت وگوهـا بارهـا 
و بارهـا در مـورد افغانسـتان بـدون آن که نتیجۀ 
خاصى داشـته باشـند، همیشـه برگزار شده اند. 
حداقـل در هـر مـاه مى تـوان شـاهد برگـزاری 
کشـورهای  از  یكـى  در  نشــست هایى  چنیـن 
منطقـه و جهـان در مـورد افغانسـتان بـود. حاال 
تقریبـًا مشـخص شـده که اکثـر این نشسـت ها 
پیـش از آن کـه بـه هـدف تأمین صلـح و امنیت 
در افغانسـتان برگـزار شـوند، معطـوف به منافع 
و نگرانى هـای کشـورهای خاصـى بـوده اسـت 
کـه این گونـه نشسـت ها را میزبانـى کـرده انـد.

 سـوال این جاسـت کـه چـرا در بحـث صلـح 
افغانسـتان، ابتـكار عمل در اختیار سـازمان ملل 

متحـد قرار نـدارد؟
اگـر سـازمان ملـل در مسـالۀ صلـح افغانسـتان 
پیشـگام شـود، بـه دلیـل موقعیـِت خـاِص این 
سـازمان، بـه طور حتـم بـه نتایـج ملموس تری 
در ایـن عرصـه خواهیم رسـید. هرچنـد تجربۀ 
سـى سـال گذشـته نشـان داده که حتا با پُررنگ 
بـودِن نقـش سـازمان ملـل در صلح افغانسـتان، 
سـازمان  ایـن  از  نمى تـوان  را  معجـزه  انتظـار 
داشـت، ولى با آن هــم فعال شـدِن این سازمان 
در رونـد صلـح افغانسـتان به مراتب سـازنده تر 

از پیش قدمـِى کشــورهای خاصى اسـت. 
حداقـل سـازمان ملـل متحد در بسـیاری موارد، 
موقـِف غیرجانب دارانـه نسـبت بـه کشـورها و 
دیگـر،  جانـب  از  و  دارد  دیگـر  سـازمان های 
ملـل  سـازمان  بـه  نسـبت  کـه  هـم  اعتمـادی 
وجـود دارد، کمتـر کشـور و سـازماِن دیگـری 
از آن برخـوردار اسـت. امـا مشـخص نیسـت 
کـه چـرا سـازمان ملـل اکثـراً تـالش مـى ورزد 

کـه در مسـالۀ صلـِح افغانسـتان نقـش آن چنانى 
نداشـته باشـد؟ آیـا ایـن نقـش از سـوی برخى 
قدرت هـا محدود سـاخته شـده تا خودشـان به 
جـای سـازمان ملل متحـد نقش آفرینـى کنند، و 
یـا این که ســازمان ملـل تمایل کمتـری در این 

مـورد دارد؟ 
در  نیـز  افغانسـتان  دولـت  دیگـر،  طـرف  از 
پُررنـگ سـاختن نقـش سـازمان ملـل در تأمین 
صلح در افغانسـتان چنــدان اقدام های سـازنده 
نداشـته اسـت. این هـا و شـاید دالیـِل دیگـری 
کـه هنـوز پوشـیده انـد، سـبب شـده انـد کـه 
سـازمان ملل بیشـتر نقش مشـورتى در مسـایل 
افغانسـتان داشـته باشـد، در حالى که از سازمان 
انتظارهـای بیشـتری بـرده مى شـود کـه بـدون 

شـک مى تواننـد کارسـاز باشـند. 
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حمله هـای اخیـر در اروپـا، یـک بـارِ دیگـر نشـان داد کـه 
کشـورهای اروپایى به شـدت مـورد توجه حمـالِت هدف مند 
قـرار دارنـد و ممكـن نیسـت به سـاده گى ها و زودی هـا ایـن 
حمله هـا مهـار شـوند. حـاال واضـح بـه نظـر مى رسـد کـه 
اسـتفاده از هـر وسـیله یى بـرای از بیـن بـردِن مردمانـى کـه 
در یـک محلـه تجمـع کرده انـد، بـه هـدف ضربـه زدن بـه 
همـان کشـور اسـت و بسـیار محتمل این کـه در آینده شـاهد 
به کارگیـری روش هـای بسـیار جدیدی، به هـدف ضربه زدن 

بـه اروپـا و دنیـای غرب باشـیم. 
شـكى نیسـت کـه بـا هجـوم ملیون هـا مهاجـر از کشـورهای 
اروپـا،  بـه  مرکـزی  آسـیای  و  آسـیا  جنـوب  و  خاورمیانـه 
شـاخه ها و حلقه هـای هدفمنـِد افراطـى نیـز بـه جهـاِن غرب 
وارد شـده انـد و هـر از گاهى، دسـت به اقداماِت تروریسـتى 
مى زننـد. ایـن البتـه در ُکل بـه معنـای خشـن جلـوه دادِن ُکِل 
ملسـمانانى نیسـت کـه به اروپـا رفته اند. مسـلمًا چند سـالى 
بیـش نیسـت کـه اروپـا شـاهد حمـالِت مكـرر اسـت و در 
دو روز گذشـته، تنهـا آلمـان شـاهد رویداد تروریسـتى نبوده؛ 
بلكـه حملـه بـه یک مرکـز اسـالمى در زوریخ سـویس و نیز 
کشـته شـدِن سـفیر روسـیه در ترکیه، از دیگر وقایِع مهمى اند 

کـه هـر کـدام در ابعـاد مختلف قابـل مطالعه اسـت. 
مسـلمًا اگـر آن چـه در اروپـا و در دیگـر نقـاط دنیـاِی جدید 
اتفـاق مى افتـد، همـه را در قالـب فرضیـۀ تقابـِل تمدن هـای 
در  ابزارهـا  از  یكـى  بـه  خـود  امـروزه  کـه  ـ  هانتینگتـون 
نیرنگ هـای روز تبدیـل شـده ـ بـه بحـث گیریـم، ره به خطا 
رفتـه ایـم. زیـرا هانتینگتـون "تقابـل تمدن هـا" را بـر بنیاد در 
از قضـا،  و  آن روزگار  یافت هـای عملـى و جامعه شناسـانۀ 
خیلـى هـم تندروانه ارایه کرده اسـت و در عین حال، گذشـته 
از عصـر هانتینگتـون، ایـن تیـوری در عملكـردِ انسـان ها و 
قدرت هـا در طـوِل تاریخ بارها برجسـته  گى یافته اسـت. ولى 
یقینـًا کلیـۀ اتفاقـاِت جهـان در محـورِ نظریـۀ تقابـل تمدن ها 
تقابـل  و  اسـتخباراتى  بازی هـای  امـروزه  نمى افتنـد.  اتفـاق 
منافـع قدرت هـا و دولت هایـى کـه حتـا شـریک در تمـدن 
خـاص انـد، خـود بـه بالیـى بزرگ بـرای جهـان و بشـریت 
تبدیـل شـده اسـت. امـروزه اسـتفادۀ ابـزاری از شـعارهای 
اسـالمى در واقـع ریشـه در تحوالِت بسـیار بنیادینـى دارد که 
واقعیت هـای امـروز جهـاِن مـا را مى سـازند؛ تحوالتـى کـه 
نقـش دولت هـا و قدرت هـا را در جنگ پنهان و آشكارشـان، 
در تضعیـف همدیگـر با اسـتفاده از ابـزار بنیادگرایى و شـعار 
اسـالم  جهـان  در  امـروزه  مى دهـد.  نشـان  اسـالم خواهى 
مى بینیـم کـه مسـلمان، مسـلمانى را برنمى تابـد و دسـتور بـه 
قتـل آن هـا مى دهـد؛ چیـزی کـه در اصـل ایـن تمـدن و متن 
مقـدِس قـرآن و احادیـث معتبـِر پیامبـر اکرم وجاهـت ندارد. 
یقینـًا و بـر بنیـاد ایـن واقعیت هـا بسـیار ممكـن اسـت کـه 
فرضیه هـای تازه تـری را بـه نمایـش گذاشـت و راه حل هـای 
دقیق تـری را بـه سـنجش گرفـت. از طرف دیگر، کشـورهای 
زیـادی در جهـان هسـتند کـه بنیادگرایـى را به عنـوان ابزاری 
بـرای رسـیدن بـه مقاصدشـان در حـوزۀ سیاسـِت خارجـى 
بـه کار بسـته انـد. فهم درسـِت این مسـأله، به دقـت و کاوِش 
زیـاد ضـرورت نـدارد. امـروزه همین کشـورها خـود قربانى 
همـان ابزارهایـى انـد که خلـق کرده بودنـد و از نیـِش ماری 
گزیـده  مى شـوند کـه خـود در آسـتین داشـتند و ایـن مسـأله 
بایـد مـورد توجـه همـۀ قدرت هـا و کشـورهای جهان باشـد 
تـا دیگـر از تروریسـم و بنیادگرایـى بـه عنـوان ابـزار تقابل و 

تعامـل اسـتفاده نكنند.
 امـروزه هیـچ حرکتى در جهان نیسـت کـه دمِ آن به پای یک 
بازیگـِر قـوی بسـته نباشـد و در ایـن میانـه، همـۀ پدیده ها و 
برداشـت ها مى تواننـد بـرای پیشـبردِ آن بازی یک ابـزار تلقى 
شـوند. همین اسـت کـه حِل بحـراِن امـروزِ جهان هم بسـیار 
سـاده نیسـت و نمى شـود بـا نشـان دادن یـک نقطـه، همـۀ 

مشـكالت را بـه آن بسـت و از دیگـر بخش هـا غافل شـد. 
امـروزه اتفاقـاِت جهـان یكـى بـه دیگری وابسـته انـد و فقط 
مى شـود بـا درِک درسـِت اوضـاع و بازی هـای جـاری، بـه 
سلسـله کارهایـى دسـت زد که امنیـت ُکِل جهـان را تأمین و 

کند. تضمیـن 

جنگ تمدن ها نه، جنگ 
دولت ها و قدرت ها
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# حداقل سازمان ملل 
متحد در بسیاری موارد، 
موقِف غیرجانب دارانه 
نسبت به كشورها و 

سازمان های ديگر دارد و از 
جانب ديگر، اعتمادی هم كه 
نسبت به سازمان ملل وجود 
دارد، كمتر كشور و سازماِن 

ديگری از آن برخوردار 
است. اما مشخص نیست كه 
چرا سازمان ملل اكثراً تالش 
می ورزد كه در مسالۀ صلِح 
افغانستان نقش آن چنانی 

نداشته باشد؟ آيا اين نقش 
از سوی برخی قدرت ها 
محدود ساخته شده تا 

خودشان به جای سازمان 
ملل متحد نقش آفرينی 

كنند، و يا اين كه سـازمان 
ملل تمايل كمتری در اين 

مورد دارد؟#
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وزارت صحت عامه:

به زودی مقررة غنی سازی 
آرد، گندم و روغن اجرا می شود

وزارت صحت عامه مقررۀ غنى سازی آرد گندم 
فرستاده  عدلیه  وزارت  به  و  تهیه  را  روغن  و 
که بعد از تصویب این مقرره تمامى تولیدات 
معیارهای  با  اجباراً  روغن،  و  آرد  کننده گان 
غنى سازی عیار شده و مهر غنى سازی را باید 

به نمایش بگذارند.
وزیرصحت این سخنان را در اولین کنفرانس 
کابل  در  دیروز  که  غذای  مواد  غنى سازی 

برگزار شد، ابراز کرد.
دراین  عامه  وزیرصحبت  فیروز  فیروزالدین   
نمک  تولید  فابریكه  اولین  گفت:  نشست 
سكتور  باهمكاری  کابل  در  آیودین دار 
 31 حال حاضر  در  و  گردید  آغاز  خصوصى 
فابریكه ثبت و راجستر وزارت صحبت عامه 
والیت   14 در  ساعت  در  تن  سه  ظرفیت  با 

فعالیت دارد.
 A،D ویتامین های  با  روغن  غنى سازی  از  او 
والیات  در  حاضر  حال  در  گفت:  داده  خبر 
تولید  شده  غنى  روغن  کابل  و  هرات  بلخ، 
مى شود و در سال 2006 وزارت صحت عامه 
غنى سازی آرد گندم را با همكاری و حمایت 
شش فابریكه از بخش خصوصى و با همكاری 
کابل،  بزرگ،  شهر  پنج  در  زراعت  وزارت 
آغاز  هرات  و  جالل آباد   مزارشریف،  کندز، 
نموده و براساس توصیه سازمان صحى جهان 
و تایید وزارت صحبت عامه، یک مخلوط آبى 
آهن، ویتامین دی و بى 12 و فولیک اسید به 

آرد اضافه مى گردد.
این  تاکنون  زمان  آن  از  گفت:  صحت  وزیر 
با  گندم،  آرد  تولیدی  فابریكه   27 در  برنامه 
ماه  در  تن  مگریى  هزار   90 تولیدی،  ظرفیت 

توسعه یافته است.
او همچنان گفت: وزارت صحت عامه مقررۀ 
به  و  تهیه  را  روغن  و  گندم  آرد  غنى سازی 
وزارت عدلیه جهت طى مراحل تقنینى فرستاده 
که بعد از تصویب این مقرره تمامى تولیدات 
معیارهای  با  اجباراً  روغن،  و  آرد  کننده گان 
غنى سازیى عیار شده و مهره غنى سازی را باید 

به نمایش بگذارند.
خان جان الكوزی رییس عامل اتاق های تجارتى 
در این نشست از متوقف شدن واردات دارو 
حاضر  حال  در  گفت:  داده  خبر  پاکستان  از 
واردات دوا از پاکستان متوقف شده و تاجران 

از سایر کشورها دارو وارد مى کنند.
او همچنان افزود: اتاق های تجارتى به تنهایى 
دارویى  و  غذایى  مواد  واردات  از  نمى تواند 
بى کیفیت جلوگیری کند؛ بنابراین باید وزارت 

صحت عامه و زراعت با ما همكاری کنند.
حكومت  از  همواره  ما  کرد:  تأکید  الكوزی 
تقاضا کردیم که باید به این مشكل توجه شود؛ 
واردات  نمى توانیم  مشكل  تنهایى  به  ما  زیرا 
و  کنیم  حل  را  بى کیفیت  غذایى  مواد  و  دوا 
مساله مهم دیگر اینكه باید تولیدات داخلى را 

از طرق مختلف تشویق نمایم.

درهمین حال، احمدضیا مسعود نماینده خاص 
رییس جمهور در حكومت داری خوب در این 
نشست گفت: وزارت صحت عامه مسوولیت 
عرضه مواد غذایى با کیفیت را دارد و وزارت 
مواد  تولید  زمینه  تا  دارد  مسوولیت  زراعت 
زیرا  کند؛  فراهم  را  کیفیت  با  داخلى  غذایى 
سبب  سو  یک  از  داخلى  موادغذایى  تولید 
ایجاد زمینه کار و رشد اقتصاد کشور مى شود 
از طرفى هم از واردات جلوگیری مى شود و ما 

را به خودکفایى مى رساند.
بتوانیم  ما  اگر  گفت:  کنفرانس  دراین  مسعود 
استراتیژی خوب طرح کنیم، بدون شک  یک 
بعد از چند سال به خودکفایى مواد غذایى و با 
داشتن زمین های وسیع زراعتى به خودکفایى 

تولید گندم برسیم.
به گفته او: وزارت صحت عامه در سرحدات 
مواد  بتواند  که  را  الزمى  تاسیسات  کشور 
غذایى وارداتى را از لحاظ کیفیت بررسى کند، 
تاسیساتى  تا  است  الزم  پس  ندارد؛  دراختیار 
در  را  وارداتى  داروی  و  غذایى  مواد  که  را 
کمرگات بررسى مى کند وجود داشته باشد تا 

از ورود مواد بى کیفیت جلوگیری شود.
مى گوید:  جمهوری  رییس  ویژه  نماینده 
موادغذایى  تولید  کارخانه های  به  تاجران 
غذایى  مواد  ارزانترین  که  مى دهند  سفارش 
را برای آنان تولید کنند و چون در کمرگات 
وجود  غذایى  مواد  بررسى  الزم  تاسیسات 
ندارد، بى کیفیت ترین مواد غذایى را وارد کرده 
و به فروش مى رسانند که بعداً سبب امراض 
تاسیسات  ایجاد  بنابراین  مى شود؛  مختلف 
همان  یا  سرحدات  در  غذایى  مواد  بررسى 

کمرگات یک امر بسیار مهم و الزمى است.
که  مى شود  برگزار  حالى  در  کنفرانس  این 
وارد  بیرون  از  که  خوراکى  مواد  اکثریت 
بود  برخودار  پایین  بسیار  کیفیت  از  مى شود 
امراض  سبب  ندارد؛  کیفیت  اینكه  کنار  در  و 
بى کیفیت  مواد  همین طور  و  شده  گوناگون 
این  و  مى گردد  وارد  نیز  بى کیفیت  دواهای 
داروهای بى کیفیت در کنار اینكه سبب بهبود 
نیز  بیماران  مرگ  سبب  گاهًا  نمى شود،  بیمار 

مى شود.

اگر  که  مى گوید  افغانستان  سنای  مجلس 
امنیت  شورای  عضو  کشورهای  مداخالت 
در  امنیت  شود،  قطع  متحد  ملل  سازمان 

افغانستان تأمین خواهد شد.
روسیه،  که  مى گویند  سنا  مجلس  اعضای 
از کشورهای  پاکستان و برخى دیگر  امریكا، 
امور  در  متحد  ملل  امنیت  شورای  عضوی 
که  نمى خواهند  و  کرده  مداخله  افغانستان 

جنگ در کشور پایان یابد.
سناتوران خاطر نشان کردند که این کشورها 
از یک سو مخالفان دولت افغانستان را تجهیز 
امنیتى  نیروهای  به  دیگر  سوی  از  و  مى کنند 
افغانستان کمک مى کنند تا جنگ را در کشور 

گرم نگهدارند.
در  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
نشست روز سه شنبه )30 قوس( این مجلس 
برخى  حمایت  به  مى خواهند  "طالبان  گفت: 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو  کشورهای 
ما  و  دهند  سقوط  را  افغانستان  نظام  متحد، 
این  جلو  که  مى خواهیم  امنیت  شورای  از 
مداخالت را بگیرد و گروه هایى را که دست 
حمایت  است،  آغشته  ما  مردم  به خون  شان 

نكنند".
کشورهای  برخى  افزود،  مسلم یار  آقای 
برابر  در  که  طالبان  به  امنیت  شورای  عضو 
مشروعیت  مى جنگند،  مشروع  حكومت  یک 

مى دهد که این مسأله از تصور به دور است.
زلمى زابلى دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت، 
این  امنیت  شورای  و  متحد  ملل  سازمان 
طالبان  از  آشكارا  روسیه  که  مى داند  سازمان 
از  به نحوی  نیز  امریكا  اعالم حمایت کرد و 
در  را  تروریستى  گروه  این  پاکستان  طریق 

افغانستان حمایت مى کند.
آقای زابلى با اشاره به این که کشورهای عضو 
شورای امنیت سازمان ملل متحد خود عامالن 
این  اگر  که  افزود  اند،  افغانستان  در  بدبختى 
امنیت  گردد،  قطع  افغانستان  در  مداخالت 

تامین خواهد شد.
نادر بلوچ دیگر عضو مجلس سنا هم یاد آور 

شد که جامعه جهانى در
یاد  هم  سنا  مجلس  عضو  دیگر  بلوچ  نادر 
آور شد که جامعه جهانى در تامین صلح در 
افغانستان صادق نیست و همانطوری که مردم 
مى خواهند  کشاندند  مرگ  کام  به  را  سوریه 
که افغانستان را نیز به سوریه دوم بدل سازند.
و  نیست  صادق  افغانستان  در  صلح  تامین 
مرگ  کام  به  را  سوریه  مردم  که  همانطوری 
به  نیز  را  افغانستان  که  خواهند  مى  کشاندند 

سوریه دوم بدل سازند.
آقای بلوچ همچنین از سیاست های دو پلوی 
و  کرد  انتقاد  نیز  افغانستان  در  ناتو  و  امریكا 
یاد آور شد که این کشورها در برابر سیاست 
روسیه در افغانستان موضع ضعیفى را در پیش 

گرفته است.
شورای  گذشته  روز  که  است  حالى  در  این 
امنیت سازمان ملل متحد در نشستى وضعیت 
کنونى افغانستان را به بررسى گرفت و در این 
نشست بر حل بحران افغانستان از طریق روند 

صلح تاکید شد.
سازمان  سرمنشى  نماینده  یماموتو  تدامیچى 
بحران  که  گفت  افغانستان  در  متحد  ملل 
افغانستان راه حل نظامى ندارد و باید از طریق 

مذاکره حل گردد.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
گفتگو  از طریق  افغانستان  بحران  بر حل  نیز 

مذاکره تاکید ورزیده اند.
در  افغانستان  دایمى  نماینده  صیقل  محمود 
سازمان ملل متحد نیز در از بین بردن پناه گاه 
های تروریستان در بیرون از افغانستان تاکید 
کرده و گفته است که در نتیجه تالش نیروهای 
بهبود  کشور  در  امنیتى  اخیرا وضعیت  امنیتى 

یافته است.

مجلس سنا شورای امنیت سازمان 
ملل را متهم به جنگ افروزی کرد

ناجیه نوری

پاينده محمد رهیاب
برخالف تبلیغاِت انحصارگرایان و باورمندی یک عدۀ محدود 
به  منسوب  پادشاهاِن  از  افغانستان،  حكومت  مى گویند  که 
تره کى،  داوودخان،  )مانند: ظاهرشاه،  غلزایى  و  درانى  قبایل 
نجیب اهلل و مالعمر( به حامد کرزی و اشرف غنى به میراث 
مانده است، واقعیت این است که حكومت کنونِى افغانستان 
رهبرِی  تحت  ملِى  مقاومت  جبهۀ  مبارزۀ  و  جهاد  محصوِل 
اصلِى  میراث  و  مسعود  احمدشاه  شهید  کشور  ملى  قهرمان 
ربانى،  برهان الدین  پروفیسور  کشور،  اسبِق  رییس جمهور 

است. 
جهانیان و مردم افغانستان به خاطر دارند که با پیروزی جبهۀ 
مقاومت ملى و فروپاشى ادارۀ جهنمِى تروریستاِن مسلط بر 
بخش  اعظِم کشور و از کار افتادن ماشین جنگِى آنان در 18 
افغانستان تحت حاکمیت دولت  قلمرو  تمام  عقرب 1380، 
اندک ترین  کشور  سراسر  در  و  گرفت  قرار  وقت  اسالمى 
استاد  رهبری  تحت  حكومت  و  نماند  باقى  امنیتى  مشكِل 

برهان الدین ربانى، به طور کامل بر اوضاع مسلط گردید.
بالفعلى  مخالِف  هیچ  این که  به  توجه  با  زمان،  آن  در      
مى توانست  وقت  دولِت  نداشت،  قرار  حكومت  مقابل  در 
اسالمى  دولت  خردمند  رهبِر  اما  دهد.  ادامه  حاکمیتش  به 
مردود  را  استبداد  و  انحصار  این که  دلیل  به  ـ  افغانستان 
مى شمرد و سخت باورمند به اصول دموکراسى، مردم ساالری 
و حكومت مشارکِت ملى به معنای واقعى آن بود ـ ترجیح 
داد که بعد از ده سال زمامداری، رهبری حكومت را به حامد 

کزی واگذار شود. 

به  کابل  بزرگى که در شهر  بر همین تصمیم، در محفل  بنا 
تاریخ اول جدی 1380 تدویر یافت و در آن، عالوه بر اخضر 
نماینده گان  متحد،  ملل  سرمنشى  خاص  نمایندۀ  ابراهیمى 
روسیه،  فدراسیون  و  امریكا  متحدۀ  ایاالت  کشورهای 
احزاب  سران  همسایه،  و  اسالمى  کشورهای  نماینده گان 
داشتند،  حضور  افغانستان  سیاسى  شخصیت های  و  جهادی 

استاد برهان الدین ربانى رییس برحاِل دولت اسالمى، پست 
ریاست دولت را رسمًا به حامد کرزی به حیث رییس ادارۀ 

مؤقت افغانستان، تفویض کرد.
این انتقال قدرت سیاسى که در فضای مسالمت آمیز صورت 
این  بازتاب گِر  بوده و  بى پیشینه  افغانستان  تاریخ  گرفت، در 
تا کدام حد فداکاری کرده و  استاد ربانى  واقعیت است که 

و  سیاسى  قدرت  عدالت،  تحقق  و  ملت  مصلحِت  به خاطر 
تحویل  کرزی  حامد  به  خود  دسِت  با  را  دولتى  اختیاراِت 

داده است. 
    اکنون که از آن روز پانزده سال تمام گذشته است، دیده 
مى شود که سران حكومت فعلى، ولى نعمت شان را فراموش 
نموده و ناجوان مردانه تالش دارند که این میراث را دگرگونه 
جلوه دهند و تشكیل دولت وحدت ملى بعد از یک انتخاباِت 
قدرت  مسالمت آمیِز  انتقاِل  نخستین  را  رسوا  و  پُرتقلب 
مطرح کنند و جفاهای فراوانى را در حِق ارزش های جهاد 
حرکت های  که  درحالى  شوند.  مرتكب  کشور  مقاومِت  و 
جهادستیزانه و موضع گیری های ضد جبهۀ مقاومتى که کشور 
را از کام پاکستان نجات داد را از سوی اشخاص معلوم الحال 
در دولت، ناسپاسى آشكار به فداکاری ها و سخاوتمندی های 
مسالمت آمیز  دهندۀ  نخستین انتقال  عنوان  به  شهید  استاد 
قدرت در تاریخ افغانستان مى دانم، این نكته را یادآور مى شوم 
افغانستان  مردم  و  نمى شود  پنهان  انگشت  دو  با  آفتاب  که 
نظام مردم ساالر کنونى، دستاورد مستقیِم دولت  مى دانند که 

استاد ربانى و جبهۀ مقاومِت ضد تروریسم است. 
    بنابرین، در پانزدهمین سالگرد نخستین انتقال مسالمت آمیِز 
اهمیِت  باید  تاریخ  که  مى کنم  توصیه  افغانستان،  در  قدرت 
آنانى که  انتقال مسالمت آمیز قدرت را به یاد داشته باشد و 
بعد از استاد ربانى به سمِت زعامت رسیده و مى رسند، باید 
پاسدارِ آن پاکبازی باشند و نباید در تالش حذف دیگران و 
دمكراتیک،  رویه های  باید  برآیند.  قدرت  همیشه گِى  کنترل 
به  گردد.  دیگران  و حذِف  زورگویى ها  و  تقلب ها  جاگزیِن 
انحصارطلبان و افراط گرایان و سیاست مدارانى که ریشه در 
ارزش ها  به  که  مى کنم  گوشزد  ندارند،  اخالق  و  علم  بیشۀ 
قضاوت  آن ها  دربارۀ  روزی  تاریخ  زیرا  بگذارند؛  احترام 

خواهد کرد.  

نظام سیاسِی حاکم در کشور میراث کیست؟
به مناسبت پانزدهمین سالروز انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان
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مرتضی ارشاد 
تمــدن انســانى، دســتاوردهای فروانــى را بــرای زنده گــى اجتماعــى بــه همــراه 
ــل بررســى و مشــاهده  آورده اســت کــه در تمامــى شــوون زندگــِى انســان قاب
اســت. ایــن دســتاوردها در بعضــى از جهــات بــه مســایل و حوزه هــای حســاس 
مى پردازنــد، ماننــد: حــوزه هــای صنعــت و هنــر و اندیشــه و...؛ امــا قســمتى از 
ــد کــه  ــى اختصــاص مى یابن ــه مســایل حاشــیه یى تمدن ــز ب ــن دســتاوردها نی ای

بــا وجــود حساســیت کمتــر، ولــى از اهمیــت واالیــى برخــوردار هســتند.
ســاماِن بــازی در معنــای عــام و عروســک در معنــای خــاص نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنا نیســتند و از دســتاوردهای فرهنگــى ـ هنــری بشــر محاســبه مى شــوند 
کــه از دوران باســتان تــا بــه حــال بــه دســت انســان ســاخته مى شــود. مطلــب 
حاضــر بــا نگرشــى انسان شــناختى ســعى دارد تــا بــا بررســى مفهــوم عروســک 
و فلســفۀ ایجــاد آن، ایــن ابــژۀ فرهنگــى را بــا نگاهــى تاریخــى ســنجیده و بــه 

ــز روی آورد. ــاد فلســفۀ وجــودی و روش نشانه شناســى آن نی ابع
عروســک از دیربــاز کارکــردی تمثیلــى داشــته کــه بــرای ســرگرمى در اختیــار 
ــن  ــب برانگیخت ــش در غال ــام خوب ــال پی ــا انتق ــه و ب ــرار مى گرفت ــودک ق ک
ــودک  ــرای ک ــون ب ــان پیرام ــری از جه ــكل گیری تصوی ــث ش ــاس او، باع احس

مى شــده اســت.

چندگانه گی تصور از جهان برای انسان
ــى و  ــه جهان بین ــا توجــه ب ــر انســانى ب ــى، ه ــه به صــورت کل ــى اســت ک بدیه
موقعیــت فرهنگــى ، اجتماعــى و سیاســى خویــش، تصــوری خــاص را از جهــان 
ــای  ــى صفت ه ــن ویژه گ ــه ای ــر ب ــال اگ ــد. ح ــش درک مى کن ــِى خوی پیرامون
مردانه گــى و زنانه گــى، بزرگســالى و کودکــى و یــا دختــر و پســر را بیافزاییــم، 
ــش از  ــور خوی ــه تص ــبت ب ــت نس ــان در معرف ــه انس ــى ک ــا در بینش تفاوت ه
ــر  ــم خاص ت ــرده و ه ــیع تر ک ــم وس ــته و آن را ه ــر گذاش ــز تأثی ــان دارد نی جه

مى کنــد.
ــده از جهــان بزرگ ســالى  ــن تصــور به وجــود آم ــه بی ــى ک ــان تفاوت ــن می در ای
ــر در  ــوده و درِک آن گامــى موث ــز اهمیــت ب و خردســالى ایجــاد مى شــود، حای
ــای  ــن دو بینــش در زنده گــى انســان خواهــد داشــت. دنی ــگاه ای شــناخت جای
ــورت  ــون را به ص ــان پیرام ــش، جه ــه خوی ــر ب ــناختى منحص ــا ش ــودک ب ک
ــوده و از  ــرای وی ناشــناس ب مقطعــى مى شناســد و تمــام پدیده هــای جــاری ب
ــای کودکــى  ــد. منطــق دنی ــه خــود جلــب مى کنن ــن رو تمــام توجــه وی را ب ای
ــى  ــه در محدوده ی ــت ک ــتوار اس ــط اس ــِى وی از محی ــاس تجرب ــر روی احس ب
ــر نیازهــای محــدود و اولیــۀ خویــش بــوده و وابســته گى کمــى  کوچــک بنــا ب
نیــز بــه آن دارد. دنیــای کــودک دنیــای تفكــر نیســت، بلكــه دنیــای تجربــه اســت 
کــه تنهــا دلیــل آن نیــز در پــى کســب لــذت بــرای کــودک خواهــد بــود. در بیــان 
کلــى، کــودک نگاهــى انعطاف پذیــر را بــه محیــط پیرامونــى خویــش داراســت 
ــۀ  ــر روحی ــا ب ــرار داده و بن ــى ق ــِت بیرون ــر واقعی ــا ب ــت هســتى را بن ــه اصال ک
ــان اســت؛ دنیایــى حســاس و  بى آالیــش کودکــى کــه سرشــت واحــد تمــام آن
لطیــف را بــرای خــود رقــم مى زنــد. امــا در طــرف مقابــل، دنیــای بزرگ ســالى 
ــودک  ــای ک ــود را از دنی ــى، خ ــى اساس ــاد تفاوت های ــا ایج ــه ب ــرار دارد ک ق
متمایــز مى کنــد؛ دنیــای بزرگ ســال بــر اســاس بینــش کل نگــری و جزءنگــری 
ــا  ــد ت ــزم مى کن ــه وی را مل ــد ک ــا مى یاب ــى معن ــۀ دیالكتیك ــک رابط او در ی
قــدرت شــناخِت خویــش را از محیــط پیرامــون فراتــر بــرده و حتــا محیط هایــى 
را کــه بنــا بــر محدودیــت زمانــى و مكانــى قــادر بــه تجربــه نیســت، بــا حــس 
تعقــل درک نمایــد. منطــق دنیــای بزرگ ســال بــر روی خردگرایــى واقــع شــده 
ــر  ــه اگ ــد ک ــور مى کن ــلم تص ــى مس ــش، قاعده ی ــتى خوی ــى هس ــرای تمام و ب
افــراد از آن تخطــى کننــد یــا آن را نادیــده گیرنــد، بــا مجازات هــای اجتماعــى 

ــد.  ــه رو مى گردن روب
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بخش نخسـت
بخش هشـتم

عـروسـک؛
 به مثـابۀ ابژة فرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

ــه  ــه نكت ــم س ــی: مى خواه ــری پریان نظ
دوســتان  خدمــِت  فشــرده  بســیار  را 

ــم: ــرض کن ع
دوســتان  کــه  آن طــور  وضعیــت   ...
ــى  ــادآور شــدند، اســت و آجنـــدای مل ی
ــرح  ــرد؟« مط ــد ک ــه بای ــوان »چ ــه عن ب
ــه  ــه ادام ــر بحــث را این گون ــود. اگ مى ش
بدهیــم و یــا قطــع کنیــم، مســلمًا بــه یــک 
ــن و  ــیم. بنابرای ــواه نمى رس ــۀ دل خ نتیج
ــه  ــى ک ــم اختالفات ــن، به رغ ــر م ــه نظ ب
ــود؛  ــده مى ش ــتان دی ــخناِن دوس ــان س می
ــد و آن  ــده ان ــک گم ش ــِى ی ــه در پ هم
ــری در  ــت و براب ــِت عدال ــده، رعای گم ش
ــای  ــن صحبت ه ــت. م ــۀ عرصه هاس هم
ــه مثابــۀ خشــت هایى یافتــم  دوســتان را ب
ــاختند و  ــل را س ــک تون ــرانجام ی ــه س ک
ــک  ــه ی ــود ب ــى مى ش ــل منته ــن تون ای
ــد  ــا بای ــه م ــدف، ک ــامِ ه ــه ن ــه ب روزن
ــود را  ــرده و خ ــور ک ــل عب ــن تون از ای
ــل را  ــن تون ــا ای ــانیم. ام ــدف برس ــه ه ب

ــرد؟  ــیم ک ــد ترس ــه بای چگون
ــه گاِن جــوان  ــه شــما نخب ــن ب پیشــنهاد م
ایــن اســت کــه فرصــِت دیگــری را فراهم 
کنیــم تــا از همــۀ ایــن یادداشــت ها یــک 
ــت های  ــازیم. نشس ــه بس ــه و نتیج مقدم
خواهیــم  نیــز  دیگــری  مشــورتِى 
ــر  ــان ه ــز در پای ــا نی ــه از آن ه داشــت ک
گفت وگــو، یــک چنیــن متنــى را ترتیــب 
مى دهیــم. اگــر ســه و یــا چهــار نشســت 

برگــزار  کنیــم، ســرانجام چهــار متــن قابِل 
ــۀ اشــتراک کننده گان  ــب هم ــاق از جان اتف
ترتیــب مى شــود و مــا در فراخوانــى کــه 
بعــداً جنــاب مســعود از آدرِس کنفرانــس 
آجنــدای ملــى تدویــر مى کننــد، ایــن 
متن هــا را ارایــه مى کنیــم کــه تمامــًا 

ــت.  ــده اس ــا کار ش روی آن ه
ــِک  ــو کوچ ــک عض ــوان ی ــه عن ــن ب م
ــوال  ــن س ــورد ای ــى، در م ــدای مل آجن
ــا  ــتون در این ج ــتان پش ــرا دوس ــه "چ  ک
حضــور ندارنــد؟" مى خواهــم بگویــم 
ــا  ــت. م ــت نیس ــور درس ــن  تص ــه ای ک
نشســِت  از  کوچک تــر  نشســت هایى 
ــام  ــا تم ــف ب ــطوح مختل ــروزی در س ام
کســانى که  همــۀ  و  داشــته ایم  اقــوام 
ایــن جامعــه  بــه عنــوان ذهنیــت در 
آشــنا  مفهــوم  ایــن  بــا  و  مى ُجنبنــد 
ــى  ــدای مل ــت های آجن ــتند، در نشس هس

حضــور داشــته  و دارنــد. 
ــه  ــا ب ســید اشــراق حســینی: مشــورۀ م
جنــاب مســعود ایــن بــود؛ وقتى کــه 
ــاِن  ــک جری ــوان ی ــه عن ــى ب ــدای مل آجن
نوگــرا و جوان گــرا مطــرح مى شــود، 
بهتــر خواهــد بــود کــه مــا ایــن سرمشــق 
بدنــۀ  کــه  بیاوریــم  به وجــود  نیــز  را 
ــوان  ــروی ج ــى را نی ــدای مل ــى آجن اصل
ــار  ــه گفت ــا ب ــن تنه ــد و ای ــكیل بده تش
و شـــعار نمى شــود، مگــر این کــه بــه 
ــا  ــن تجربه ه ــود و ای ــل ش ــه تبدی تجرب

ــد.  ــى گردن ــه گام عمل ــد گام ب بای
افغانســتان چــه امــروز یــا فــردا، بــه 
ــر ضــرورت دارد؛  ــام تغیی ــه ن ــى ب مفهوم
امــا برداشــِت مــا از تغییــر چگونــه اســت 
و ایــن مفهــوم چگونــه بــه یــک برداشــِت 
کالن تبدیــل مى شــود و این کــه تغییــر 

ــر؟ ــا خی ــم دارد ی مراحــل ه
ــوم  ــه مفه ــر« ک ــم »تغیی ــر مى کن ــن فك م
از حالــِت  اصلــى اش نوعــى حرکــت 
موجــود بــه حالــت مطلــوب اســت، ســه 
ــرورت دارد:  ــتان ض ــه را در افغانس مرحل
ــوی  ــه س ــود ب ــع موج ــر وض اول، تغیی
بهبــودی. یعنــى تغییــری کــه بهـــبودی را 
ــِر  ــورد نظ ــِر م ــاورد، تغیی ــود نی ــه وج ب
مــا و شــما نیســت. بنابرایــن اولیــن 
ــرِش  ــتِن نگ ــر، داش ــرای تغیی ــه ب مرحل
ســمِت  بــه  حرکــت  و  اصالح طلبانــه 
ــۀ  ــه نكت ــه س ــو اســت. در موافقت   نام جل

ــر مــورد  ــى موجــود اســت کــه تغیی قانون
نظــِر مــا و شــما را در خــود به طــور 
ــل  حداقلــى دارد؛ بحــث لویه جرگــۀ تعدی
تذکره هــای  توزیــع  اساســى،  قانــون 
برقــى و نامتمرکــز کــردِن نظــام سیاســى از 
ــى  ــه در آن پیش بیین ــق مكانیســمى ک طری

ــت.  ــده اس ش
تغییــر سیاســى  تنهــا  در مرحلــۀ دوم، 
نیســت؛ بــل ســاختار سیاســى و اجتماعــى 
ــرِف  ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک ــتان اس افغانس
ــرود کــه  ــوازن پیــش ب نوعــى تعــادل و ت
آن هــم ســازگارهای خــاِص خــود را دارد. 
و مرحلــۀ ســوم، تغییــر فرهنــگ سیاســى و 
ذهنیــِت تاریخــى بــه ســوی توســعۀ ملــى 

 . ست ا
زمانى کــه بحــث اقــوام مى شــود و یــا 
ــام  ــى، تم ــای اجتماع ــث از واقعیت ه بح
ُکلــى  انــد و در مــوارد  ُکلــى  مــوارد 
هیــچ گاه اختــالف بــه میــان نمى آیــد؛ 
ــه  ــر در س ــه تغیی ــیدن ب ــرای رس ــا ب ام
مرحلــه، چنــد مشــكل پیــش مى آیــد. 
ــى  ــت اجتماع ــه عدال ــم ک ــا بگویی ــر م اگ
ــن  ــام ای ــود، تم ــى ش ــا مدن ــد و فض باش
ــذارِ  ــای تأثیرگ ــا و جریان ه ــوارد ابزاره م
ــک  ــاد ی ــه ایج ــد و ب ــود را مى طلبنـ خ
ــى  ــدِن اصل ــرو و ب ــه نی ــار ک ــان فش جری
آن را جوانــان تشــكیل بدهــد، نیــاز اســت 
ــعود  ــد مس ــار را بای ــان فش ــن جری و ای
صاحــب و ســایر سیاســت گراِن ملــى 
ــى  ــۀ عمل ــا زمین ــد ت ــود بیاورن ــه وج ب
شــدِن موافقت نامــه را فراهــم بســازند. 
ــت  ــا عدال ــه فراهــم مى شــود ت بعــداً زمین
ــن  ــوارد دیگــری کــه در ای اجتماعــى و م
نشســت از آن یــاد شــد نیــز عملــى 
گردنــد و در نهایــت، یــک نظــام عادالنــه 
ــِت  ــته های فعالی ــا هس ــرد. ام ــكل بگی ش
سیاســى ـ مبارزاتــى از همیــن حــاال بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود کــه نقطــۀ آغــازش 

مى توانــد آجنــدای ملــى باشــد. 
بحــِث دیگــر این کــه: نیــاز بــه یــک 
رویكــرد  بــا  ملــى  کالِن  گفتمــاِن 
عدالت خواهانــه میــان اقــوام احســاس 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــن ای ــاورِ م مى شــود. ب
ــیم  ــمیت بشناس ــه رس ــران را ب ــد دیگ بای
ــه رســمیت  ــا را ب ــد م ــز بای و دیگــران نی

بشناســند. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: ناجیه نوری
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دي مـاه، در ایـران کهـن، چهـار جشـن را در بـر داشـت: 
نخسـتین روز مـاه ديـ  کـه موضـوع ایـن جسـتار اسـتـ  
و روزهـاي هشـتم، پانزدهم و بیست وسـوم؛ سـه روزي که 
نـام مـاه و نـام روز یكـي بـود. امـا امـروز از ایـن چهـار 
جشـن، تنهـا شـب نخسـتین روز دي مـاه، یـا شـب یلـدا 
را جشـن مي گیرنـد؛ یعنـي آخریـن شـب پاییـز، نخسـتین 
درازتریـن  و  آغـاز جـدي  قـوس،  پایـان  زمسـتان،  شـب 
شـب سـال. واژۀ یلـدا سـریاني و بـه معنـي والدت اسـت؛ 
والدت خورشـید )مهـر، میتـرا(، و رومیـان آن را ناتالیـس 
انویكتـوس یعنـي روز تولـد )مهـر( شكسـت ناپذیر نامنـد. 
بنـا بر باور پیشـینیان، در پایـان این شـب دراز، که اهریمني 
و نامبارکـش مي دانسـتند )و مي داننـد(، تاریكـي شكسـت 
مي خـورد، روشـنایي پیــروز و خورشـید زاده مي شـود و 
روزهـا رو بـه بلنـدي مي نهـد، و: »... نـام ایـن روز میـالد 
اکبـر اسـت، مقصـود از آن انقـالب شـتوي اسـت. گوینـد 
در ایـن روز نـور از حـد نقصـان بـه حـد زیـادت خـارج 
مي شـود، و آدمیـان نشـو و نمـا آغـاز مي کننـد و "پري"هـا 

بـه ذبـول و فنـا روي مي آورنـد.« 
زایـش خورشـید و آغـاز دي را، آیین هـا و فرهنگ هـاي 
بسـیاري از سـرزمین هاي کهـن، آغـاز سـال قـرار دادند، به 
شـگون روزي کـه خورشـید از چنـگ شـب هاي اهریمنـي 
نجـات مي یافـت و روزي مقـدس بـراي مهرپرسـتان بـود.  
از مقاله هـا و پژوهش هـاي فراوانـي کـه دربـارۀ یلدا شـده؛ 
در لغت نامـۀ دهخـدا، چكیده یـي از برهـان قاطـع، انندراج، 
حواشـي عالمـۀ قزوینـي بر آثـار الباقیه شـرح پـور داود بر 
یادداشـت هاي  فارسـي دکتـر معیـن و  یشـت ها، فرهنـگ 
مرحـوم دهخـدا آمـده: »یلدا لغتى سـریاني اسـت بـه معني 
میـالد عربـي، و چون شـب یلـدا را بـا میالد مسـیح تطبیق 
مي کرده انـد؛ از ایـن رو، بدیـن نـام نامیده انـد. بایـد توجـه 
داشـت کـه جشـن میـالد مسـیح کـه در 25 دسـمبر تثبیت 
شـده، طبـق تحقیـق، در اصـل جشـن ظهـور میترا بـوده که 
مسـیحیان در قـرن چهـارم میـالدي آن را روز تولـد مسـیح 
قـرار دادنـد. یلـدا اول زمسـتان و شـب آخر پاییز اسـت که 
درازتریـن شـب هاي سـال اسـت. و در آن شـب یـا نزدیک 
بـدان، آفتـاب بـه بـرج جـدي تحویـل مي کنـد و قدمـا آن 
را سـخت شـوم و نامبـارک مي انگاشـتند.  در میـان بیشـتر 
مي شـود.  انجـام  مراسـمي  شـب  ایـن  در  فارسـى زبانان 
شـاعران زلـف یـار و هم چنیـن روز هجـران را از حیـث 
سـیاهي و درازي بدان تشـبیه کنند. و از شـعرهاي برخي از 
شـاعران ماننـد سـنایي، معزي، خاقاني و سـیف اسـفرنگي، 
رابطـۀ بیـن مسـیح و یلـدا ادراک مي شـود. یلـدا برابـر بـا 
شـب اول جـدي و شـب هفتـم دي مـاه جاللـي و شـب 

بیسـت ویكم دسـمبر فرانسـوي اسـت. 
انگیزه هـاي پایـدار مانـدن این جشـن را مي تـوان، از جمله 

برشـمرد: بدین گونه 
 1ـ شـب زایـش خورشـید )مهر( اسـت، از باورهـاي دیني 

. کهن
تاریكـي  طوالني تریـن  یعنـي  سـال،  شـب  بلندتریـن  2ـ 
اسـت؛ نشـانۀ اهریمني شبي شـوم و ناخوشـایند که از فردا 

بـه کوتاهـي مي گرایـد.
3ـ پایـان برداشـت محصول صیفي و آغاز فصل اسـتراحت 
در جامعـۀ کشـاورزي اسـت. همـۀ قشـرها و گروه هایي که 
از فراورده هـاي کشـاورزي و تالش کشـاورزان بهره مندند، 
در جشـن نخسـتین روز دي مـاه و برداشـت محصـول، در 

شـگون و شـادي کشـاورزان شـرکت مي کنند. 
آییـن و جشـن شـب یلـدا و یـا شـب چلـۀ بـزرگ، تـا بـه 
امـروز در تمامـي سـرزمین کهن سـال ایـران و در بیـن همۀ 
قشـرها و خانواده هـا برگـزار مي شـود.  یلـدا را هم چنیـن 
مي تـوان جشـن و گردهمایي خانواده گي دانسـت. در شـب 
یلـدا خویشـاوندان نزدیـک درِ خانـۀ بـزرِگ خانـواده گـرد 
مي آینـد. بـه بیانـي دیگر، در سـرماي آغازین زمسـتان، دور 
صندلـى نشسـتن و تـا نیمـۀ شـب میـوه و غـذا خـوردن و 
بـه فـال حافـظ گـوش کـردن، از ویژه گي هـاي شـب یلـدا 

ست. ا
جشـن خانواده گـي: برگزاري مراسـم یلـدا، اگر بتـوان نام 
جشـن بر آن نهـاد، آییني خانواده گي اسـت، و گردهمایي ها 
بـه خویشـاوندان و دوسـتان نزدیـک محـدود مي شـود. در 
کتاب هـا و سـندهاي تاریخـي، بـه برگـزاري مراسـم شـب 
یلـدا اشـاره یي نشـده اسـت. ابوریحـان بیرونـي از جشـن 
روز اول دي مـاه، کـه آن را خـرم روز نامنـد، در دسـتگاه 
حكومتـي و پادشـاهي یـاد مي کنـد و نامي از شـب یلدا در 
میـان نیسـت، کـه مي تـوان دلیـِل خانواده گـي و همه گاني و 

غیر رسـمي بـودِن آن دانسـت.
کنار صندلـی: بي گمان براي جوانان نسـل امـروز، صندلى 
گذاشـتن، کنـار یـا دور صندلـى نشسـتن، نیاز بـه توضیح و 
توصیـف دارد. ابزارهـاي گرمـازاي تكنالـوژي جدیـد ـ و 
نیـز عامل هـاي دیگـر ـ صندلـى و فرهنگ مربوط بـه آن را 
به دسـت فراموشـي سـپرده اسـت. در زمسـتان ها، اسـتفاده 
از صندلـى بـراي گـرم کـردن خانـه و دور صندلى نشـیني 
یلـدا، نخسـتین شـب زمسـتان، شـروع  از شـب  معمـوالً 
مي شـد و تـا پایـان چلـۀ بـزرگ - و در برخـي خانواده هـا 
تـا پایـان چلـۀ کوچـک - ادامـه داشـت. اعضـاي خانـواده 
از کوچـک و بـزرگ، دور صندلـى، کـه روي آن را میـوه 

پوشـانده بـود، مي نشسـتند. 
  تـا مـي تـوان ز فـرش چـو ُکرسـي جـدا مبـاش / آتش به 

فـرق ریـز و مكن اختیـار بـرف  )میرالهـي همداني (
جامعه هـاي  در  آیین هـا،  و  جشـن ها  همـۀ  در  خـوراک: 
از  بخشـي  آشـامیدن،  و  خـوردن  متمـدن،  یـا  ابتدایـي 

مشـغولیت ها و سـرگرمي هاي جمـع را تشـكیل مي دهـد. 
امـا براي شـب یلـدا، خوراک ویژه یـي نمي شناسـیم، و تهیۀ 
غـذای شـب بسـته گي بـه وضـع اقتصـادي و رونـد تغذیـۀ 
خانـواده دارد. خوردني هـاي ویـژۀ شـب یلـدا، میوه هـاي 
فصـل تابسـتان چـون خربُـزه، تربـوز، انگـور، انار، سـیب، 
بادرنـگ، بهـى و ماننـد آن اسـت. میوه هایـي که مي بایسـتي 
در ایـن شـب تمامـي آن هـا به جـز سـیب و بهـى خـورده 
شـوند و چیـزي بـراي فـردا، یعنـي فـرداي زمسـتان باقـي 
آن مي گذشـت،  بـر  یلـدا  کـه شـب  را  میوه هایـي  نمانـد. 

نمي خوردنـد.
فـال حافـظ: یكـي از رسـم هاي شـب یلـدا، فـال حافـظ 
گرفتـن اسـت. اگر رسـم ها و آیین هاي دیگر یلـدا را میراثي 
از فرهنـگ چندهزارسـاله بدانیم )که بایسـتي چنین باشـد(، 
ولـي فـال حافـظ گرفتـن در شـب یلـدا در سـده هاي اخیر 
بـه رسـم هاي شـب یلـدا افـزوده شـده اسـت. فـال حافـظ 
گرفتـن در شب نشـیني هاي زمسـتان و مناسـبت هایي چـون 
چهارشـنبۀ آخـر ماه صفر، چهارشنبه سـوري، شـب سـیزده 
صفـر و بعـد ازظهر سـیزده بـدر نیـز از باورهـاي همه گاني 
اسـت. ممكن اسـت در شـب یلدا، براي فال حافظ گرفتن، 

بـه خانـۀ مال و باسـواد محـل رفت:
در برخـى مناطـق، خوانـدن کتـاب حافـظ چنـدان رونقـي 
نـدارد. امـا تنهـا در سـال یـک بـار، آن هم در شـب یلـدا از 
دیـوان حافـظ فـال مي گیرنـد. بـراي فـال گرفتـن، غـروِب 
شـب یلـدا همسـایه گان و نزدیـكان، با میوۀ خشـک و میوۀ 
تـازه بـه خانـۀ مـالي ده مي رونـد تـا او فال شـان را ببینـد.

همۀ رسـم ها و آیین هاي شـب یلدا را )به جز دور صــندلى 
نشسـتن، کـه به اصطالح نتوانسـته اسـت حرف خـود را بر 
کرسـي بنشـاند( تـا آن جـا کـه پژوهش هـا اجـازه مي دهد، 

در همـۀ شـهرها و آبادي ها سـراغ داریم.
و  آیین هـا  برگـزاري  دربـارۀ  کمـي  مطالعـۀ  و  پژوهـش 
رسـم هایي کـه همه گانـي اسـت و جنبـۀ خانواده گـي دارد، 
آسـان نیسـت، و تنهـا مي تـوان نمونه هایـي انگشت شـمار 
را مشـاهده و مطالعـه کـرد. امـروز نمـود برگـزاري آییـن 
و رسـم شـب یلـدا را مي تـوان در روزهـاي بیسـت ونهم 
و  میـوه  فروشـگاه هاي  و  بازارهـا  در  آذرمـاه،  سـي ام  و 
خشكبارفروشـي ها دیـد. ایـن خریدهـا تـا پاسـي از شـب 
یلـدا ادامـه دارد. در آخریـن لحظه ها نیز کسـاني را مي بینیم 
کـه از سـر کار برگشـته و میوه هایـي چـون انـار و تربـوز 
کـرد،  نگـه داري  یخچـال  در  نمي تـوان  به آسـاني  کـه  را 
مي خرنـد. باشـد کـه این جشـن و آییـن، که در حد جشـن 
نـوروز و بـه روایتـي، خود جشـن نوروز و سـال نـو بوده، 
بـا وجـود اشـاعه و دگرگوني هـاي فني و صنعتـي امروز، به 
عنـوان گوشـه یي از نمودهـاي فرهنگـي و قومـي و تاریخي 

ایـن مـرز و بـوم، به دسـت فراموشـي سـپرده نشـود!
همۀ شـب هاي غم آبسـتن روز طرب اسـت / یوسـف روز 

ز چاه شـب یلـدا آید
ابـك مهربـد: جشـن شـب یلـدا، تولد مهـر یا چله اسـت. 
یلـدا، گاه پیـروزي فرشـته بـر دیـو اسـت کـه میـراث داراِن 
را  آن  همه سـاله  بشـري  تمدن هـاي  کهن تریـن  از  یكـي 
تـا صبـح و پیدایـش مهـر، بـا شـادي و سـرور بـه انتظـار 
مي نشـینند. شـب یلـدا در میـان اقـوام ایراني تسـلط سـرما، 
تاریكـي و طوالني تریـن شـِب سـال اسـت که ایـن مردماِن 
دیـو  شكسـِت  و  صبـح  طلـوع  تـا  را  آن  همیشـه امیدوار 
تاریكـي و سـرما و دمیـدِن خورشـید جهان افـروز بیــدار 

مي نشـینند. در فرهنـگ برهـان قاطـع آمـده: یلـدا کلمه یـي 
سـریاني بـه معنـاي میـالد اسـت و زمـان آن نیـز اول مـاه 
جـدي و آخـر مـاه قوس اسـت؛ شـب یلـدا یا چلـۀ بزرگ، 
طوالني ترین شـب سـال نشـانۀ یكي از ژرف ترین باورهاي 
اقـوام ایرانـي بـه پیـروزي همیشـه گي نـور و روشـنایي بـر 
ظلمـت و سـیاهي و نیكـي بـر پلیدي اسـت. پیشـینۀ یلدا و 
مراسـمي کـه در نخسـتین شـب زمسـتان و بلندترین شـب 
سـال برپـا مي کننـد، سـابقه یي بسـیار دراز داشـته و مربوط 
بـه ایـزد مهـر اسـت. ایـن رسـوم ویـژۀ آریایي هاسـت و 
هـزاران سـال اسـت کـه آن را در ایران زمیـن برپـا مي دارند. 
شـب یلدا، شـب زایش مهر اسـت کـه به یادگار این سـنت 
و بـاور آن را جشـن مي گیرنـد. ریشـۀ ایـن بـاور و اعتقـاد 
برمي گـردد بـه گاه شـماري و اندیشـه هایي که ایرانیـان پیرو 

مهـر یـا میتراییسـم از آن داشـتند. 
مراسـم شـب یلـدا، یـا آن چنان کـه اصطالحـًا در بیـن تودۀ 
مـردم بـه شـب چلـه معـروف اسـت، از چندین هزار سـال 
قبـل در ایـران برگـزار مي شـود. نخسـتین شـب زمسـتان، 
فردایش اولین روز زمسـتان، زایش خورشـید یا جشـن تولد 
مهـر، خورشـید شكسـت ناپذیر اسـت؛ زیرا روشـني روز و 
تابـش خورشـید و اعتـدال هوا در نظر ایرانیـان، مظاهر نیک 
و خوشـایند و امیدوارکننـده اسـت. آن هـا تاریكـي شـب و 
سـرما را نیـز از اعمـال اهریمني مي پنداشـتند، با ژرف نگري 
مشـاهده مي کردنـد کـه در بعضـي ایـام و فصـول، روزهـا 
بسـیار بلنـد مي شـود و شـب ها کوتـاه اسـت. کم کـم ایـن 
بـاور براي شـان پیـدا شـد کـه نـور و روشـنایي و ظلمـت 
و تاریكـي مرتـب در نبـرد و کشـمكش هسـتند، در طـول 
سـال دریافتنـد کـه کوتاه تریـن روزهـا، آخریـن روز پاییـز، 
یعني روز سـي ام آذر و بلندترین شـب ها شـب اول زمستان 
یعنـي نخسـتین شـب دي ماه اسـت. پس از بلندترین شـب 
سـال، از آغـاز دي مـاه، روزهـا بـه تدریـج بلندتر و شـب ها 
آسـمان  در  بیشـتر  روز  هـر  خورشـید  مي شـود.  کوتاه تـر 
بـه جهانیـان عرضـه  را  گرمـاي خـود  و  نـور  و  مي پایـد 
مـي دارد، بـه همیـن جهت آن شـب را یلـدا نامیدنـد، یعني 

زایـش خورشـید شكسـت ناپذیر.
اقـوام قدیـم آریایي، اعـم از هند و ایراني و هنـد و اروپایي، 
جشـن تولـد آفتـاب را در آغاز زمسـتان مي گرفتنـد، به ویژه 
ژرمني هـا عیـد تولـد آفتـاب را در آغـاز زمسـتان گرفتـه و 
آن را بـه خـداي آفتـاب نسـبت مي دادنـد، و ایـن بـا بلندتر 
شـدن روزهـا هماهنـگ اسـت. ابوریحـان بیرونـي در آثـار 
الباقیـه ص 255 آورده: روز اول مـاه دي، خـور نیـز نامیـده 
مي شـود. در قانـون مسـعودي نسـخۀ موزیم بریتانـي لندن، 
خـره روز ثبـت شـده، و در گاه شـماري ص 58 »خـرم روز« 

نام گذاري شـده اسـت.
شـب یلـدا و روز دیگان )در ایران باسـتان ایـام هفته وجود 
نداشـت و هر روز براي خود نامي داشـت( پیوند اسـتواري 
بـا خورشـید دارد، بـا مهـر که از ایـن روز بـر تاریكي چیره 
مي شـود و رو بـه افزایـش مي نهـد. اول دي روز خورشـید 
اسـت، روز مهـر اسـت و نـزد ایرانیـان، به ویـژه مهرآیین هـا 
بسـیار گرامـي بـود و بزرگ تریـن جشـن یعني جشـن تولد 
مهـر یا خورشـید به شـمار مي رفت و آغاز سـال محسـوب 
غـرب  جهـان  در  ایرانیـان  سـوي  از  مهـر  آییـن  مي شـد. 
گسـترش یافـت، در روم و بسـیاري از کشـورهاي اروپایي، 
بـه همیـن جهت روز 21 دسـمبر را کـه برابر بـا اول دي ماه 
بـود، بـه عنـوان روز تولـد مهـر یـا میتـراي شكسـت ناپذیر 

جشـن مي گرفتنـد؛ امـا در سـدۀ چهـارم میـالدي بـر اثـر 
اشـتباهاتي کـه در کبیسـه روي داد، تولد مهـر نجات بخش، 
یـا مسـیحاي منجـي در 25 دسـمبر واقـع شـد و از آن زمان 
ایـن امـر تثبیـت شـد. الزم بـه یـادآوري اسـت تـا آن زمان 
تولد عیسـي مسـیح در ششـم جنوری جشـن گرفته مي شد، 
در آن دوران دیـن اغلب رومیان و کشـورهاي اروپایي آیین 
مهـر و میتـرا بـود. هنگامـي کـه کم کـم مسـیحیت در روم 
جـا بـاز کـرد، متولیان کلیسـا چون نتوانسـتند بـا برانداختن 
جشـن تولـد مهـر در 25 دسـمبر غلبـه کنند، همـان روز را 

زایـش حضرت مسـیح اعـالم کردند.
ثعالبـي در کتـاب شـمارالقلوب مي گویـد: شـب یلدا شـب 

میـالد عیسـي اسـت و در درازي بـدو مثـل مي زننـد.
در فرهنـگ سـریاني به زبان انگلیسـي تألیف پاین اسـمیت 
هـم، یلـدا بـا بابانوئل تطبیـق داده شـده اسـت. الزم به ذکر 
اسـت کـه فقـط تولـد مهـر و هنـگام و موقـع زمانـي آن 
نبـود کـه در آییـن مسـیحیت تأثیـر بسـیار داشـته، بلكه در 
سلسـله مراتب روحانیـت )هفـت مرحلـه تكامـل مهري( و 
نـوع لبـاس کاردینال ها و آداب و مراسـم مذهبـي آنان تأثیر 
شـگرفي داشـته و دارنـد. بیـان ایـن نكتـه الزم اسـت کـه 
رنـگ قرمز )سـرخ( رنگ مـورد عالقه و اسـتفادۀ مهرآیینیان 
بـوده و هسـت، بدیـن جهت عنایـت خاصي بـه قرمز بودن 
انار و تربوز در این شـب داشـته و داریم؛ زیرا رنگ شـاد و 
سـرورانگیزي اسـت. در واقـع امروزه همۀ مسـیحیان جهان 
که شـب تولد مسـیح را جشـن مي گیرنـد و تا بامـداد بیدار 
مي ماننـد و به شـادي مي گذراننـد، همان تولد مهـر یا میترا، 
مسـیحاي نجات بخـش یـا سوشـیانت را جشـن مي گیرند و 
اغلـب مراسـم و مناسـک و آداب شـان اقتباس شـده از آیین 
مهـر اسـت؛ این همـان چیزي اسـت که در غرب به شـكل 
بابانوئـل مصـداق مي یابـد و در هیبـت پیرمـردي بـا لبـاس 
قرمـز و ریشـي سـفید و انبـوه ظاهـر مي شـود. بایـد گفـت 
همـۀ این هـا به نوعـي دیگـر در باورهاي باسـتاني ما وجود 
داشـته اسـت. باالخـره جشـن یلـدا نشـان گر تقابـل سـرما، 
نابـاروري، پژمرده گـي و مرگ بـا گرما، روشـنایي، باروري، 

سـبزي و زنده گي اسـت.

سفرۀ شب یلدا
سـفرۀ شـب یلـدا، بـه نـام سـفرۀ میـزد MYAZD هـم 
معـروف اسـت و میـزد عبـارت اسـت از میوه هـاي تـازه 
ماننـد انـار، تربـوز و انگـور، سـیب و گالبـي و خربُـزه و 
بـه میوه هـاي خشـک مانند برگـۀ زردآلـو، برگۀ آلـو، انجیر 
خشـک، سـنجد، کشـمش و چهارمغـز و بـادام، پسـته. بـه 
افتخـار و ویژه گـي مهـر یـا خورشـید همـۀ حاضـران از آن 
بهره منـد مى شـوند و اگـر فـرد ناتوانـي در خانه یـي وجـود 
داشـته باشـد کـه نتوانـد در آ ن جمع حاضر شـود، قسـمتي 
از میوه هـا و خوردنى هـا را بـه عنـوان تبـرک برایـش هدیه 
مي برنـد تـا در ایـن کار خیـر هم بهـره گـردد. در این شـب 
معمـوالً رسـم بـر این بـود کـه جهت حفـظ کیـان خانواده 
و اجتمـاع و بزرگداشـت سـالمندان، این گونـه مراسـم در 
خانـۀ یكـي از بـزرگان فامیل مثـل پدربـزرگ، مادربزرگ و 
... برگـزار شـود و همه گـى بـراي عبرت آموزي، تـا صبح به 
نقـل قصـه و اسـطوره هاي دل انگیـز و امیدوارکننـده، و نیـز 

خوانـدن شـاهنامه  و گرفتـن فـال، بپردازند. 
گرفته شده از: وبالگ مسـعود جهانی
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ـــد از  ـــل متح ـــازمان مل ـــت س ـــورای امنی ـــای ش اعض
طالبـــان و دیگـــر گروه هـــای فعـــال هراس افگنـــى 
هیـــچ  بـــى  تـــا  مى خواهنـــد  افغانســـتان  در 

قیدوشـــرطى بـــه رونـــد صلـــح بپیوندنـــد.
ملـــل  ســـازمان  امنیـــت  شـــورای  نشســـت 
ــام  ــزار شـــد. تمـ دوشنبه شـــب در نیویـــارک برگـ
اعضـــای ایـــن شـــورا در ایـــن نشســـت بـــه 
ــد از  ــل متحـ ــازمان ملـ ــدار سـ ــتى بانى دوامـ پشـ

افغانســـتان، تعهـــد ســـپردند.
ـــل  ـــازمان مل ـــژۀ س ـــدۀ وی ـــو، نماین تادامیچـــى یاماموت
ــورای  ــت شـ ــتان در نشسـ ــرای افغانسـ ــد بـ متحـ
ــل  ــتان راه حـ ــران افغانسـ ــد، بحـ ــت مى گویـ امنیـ

ـــای  ـــام طرف ه ـــو، تم ـــای یاماموت ـــدارد. آق ـــى ن نظام
درگیـــر جنـــگ در افغانســـتان را بـــه صلـــح فـــرا 
ـــود  ـــه س ـــور را ب ـــن کش ـــح در ای ـــد و صل مى خوان

تمـــام منطقـــه مى  دانـــد.
نماینـــدۀ ویـــژۀ ســـازمان ملـــل بـــرای افغانســـتان 
مى افزایـــد، از ادامـــۀ جنـــگ هیچ چیـــزی بـــه 
دســـت گـــروه طالبـــان نمى آیـــد و از آنـــان 

مى خواهـــد کـــه از جنـــگ دســـت بردارنـــد.
تادامیچـــى یوماموتـــو از تمـــام مـــردم افغانســـتان 
نیـــز خواســـت تـــا تنش هـــا و اختالف هـــا را 
ـــالش  ـــور ت ـــرفت کش ـــرای پیش ـــد و ب ـــار بگذارن کن

ـــد. کنن

ـــس از  ـــل پ ـــازمان مل ـــت س ـــورای امنی ـــای ش اعض
ـــرای  ـــن ســـازمان ب ـــژۀ ای ـــدۀ وی ـــان ســـخنان نماین پای

افغانســـتان از گفته هـــای او حمایـــت کردنـــد.
محمـــود صیقـــل، نماینـــدۀ دایمـــى افغانســـتان در 
ســـازمان ملـــل نیـــز بـــر ســـرکوب تروریســـتان 
در بیـــرون از مرزهـــای کشـــور تأکیـــد کـــرده 
و مى گویـــد، تروریســـتان بایـــد در بیـــرون از 
ــۀ  ــه گفتـ ــوند. بـ ــود شـ ــتان نابـ ــای افغانسـ مرزهـ
او، »بـــر بنیـــاد تقویـــِم طالبـــان و حامیـــان آنـــان، 
ـــه  ـــگ ب ـــل جن ـــان فص ـــۀ پای ـــه بهان ـــان ب ـــراد طالب اف
مدرســـه های پاکســـتانى برگشـــته و بـــرای فصـــل 

آینـــدۀ جنـــگ آماده گـــى مى گیرنـــد.«
در  پاکســـتان  شـــارژدافیر  منیـــر،  نبیـــل  امـــا 
ســـازمان ملـــل در ایـــن نشســـت مى گویـــد، 
ــل  ــتان منتقـ ــه افغانسـ ــیان بـ ــای شورشـ پناهگاه هـ
ـــات در  ـــح و ثب ـــن صل ـــه تأمی ـــالم آباد ب ـــده  و اس ش
ـــای  ـــر، اتهام ه ـــای منی ـــت. آق ـــد اس ـــتان متعه افغانس
ـــتان را رد  ـــتان از تروریس ـــت پاکس ـــر حمای ـــى ب مبن

مى کنـــد.
ـــا، ســـویدن،  ـــان، ایتالی ـــران، آلم ـــد، ای ـــده گان هن نماین
ـــان  ـــى از سخنان ش ـــز در بخش ـــادا نی ـــترالیا و کان اس
مى گوینـــد، خواســـتار تأمیـــن صلـــح دایمـــى در 
ـــان  ـــر حمایت ش ـــار دیگ ـــدند و یک ب ـــتان ش افغانس

ـــد. ـــالم کردن ـــتان اع ـــت افغانس را از حكوم
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ــت  ــه ګل همـ ــرال جمعـ ــدان جـ ــې قومانـ ــړ امنيـ د کونـ

ـــو  ـــو او غرنی ـــرې پرت ـــمېر لې ـــو ش ـــه ی ـــت پ ـــي، د والی واي

ـــړي  ـــوړې ک ـــايل ج ـــايل ځ ـــډ مه ـــش لن ـــې داع ـــیمو ک س

دي.

ښـــاغيل همـــت پـــه یـــوه ځانګـــړي مرکـــه کـــې ازادي 

ـــو  ـــان ځواکون ـــو افغ ـــې پرت ـــړ ک ـــې کون ـــل چ ـــه ووی ـــو ت راډی

پـــه روان کال کـــې د وســـله والو مخالفینـــو پـــه لســـګونو 

ـــه  ـــرګ ژوبل ـــه م ـــې ګڼ ـــه ي ـــامتبويل او ورت ـــه ش ـــه پ بریدون

ـــې. اړول

نوموړی وايي:

ــکارۍ او د  ــه همـ ــو پـ ــې د خلکـ ــړ کـ ــه کونـ "الحمداللـ

ـــه دی او  ـــر ښ ـــت ډې ـــندنو امنی ـــه رسښ ـــو پ ـــان ځواکون افغ

ورځ تـــر بلـــې د ښـــه کېـــدو پـــه حـــال کـــې دی."

هغـــه وویـــل، کـــه څـــه هـــم چـــې د اســـار او نـــاړۍ 

ولســـوالۍ ترمنـــځ د ســـړک پـــه اوږدو او چپـــه دره کـــې 

ـــې  ـــواړي چ ـــو دوی غ ـــته خ ـــتونزې ش ـــي س ـــه امنیت ـــو څ ی

هلتـــه پوځـــي عملیـــات تـــررسه کـــړي.

ـــو شـــمېر  ـــه ی ـــت پ ـــه کـــړه چـــې د والی ښـــاغيل همـــت زیات

ــیمو کـــې داعـــش  ــو او ځنـــګل لرونکـــو سـ لېـــرې پرتـ

وســـله والې ډلـــې لنـــډ مهـــايل او پـــټ مرکزونـــه جـــوړ 

کـــړي او د جلـــب او جـــذب کار يـــې پیـــل کـــړی دی.

ښاغيل همت وايي:

"داعـــش ننګرهـــار کـــې یـــو څـــه ناڅـــه عملیـــات 

ـــونو  ـــو او ناموس ـــه کورون ـــو پ ـــًا د خلک ـــودل، خصوص درل

ـــور  ـــرې ت ـــه ت ـــو زړون ـــه د خلک ـــړل، هلت ـــه وک ـــې بریدون ي

شـــوي. د کونـــړ خلـــک يـــې هـــم مالتـــړ نه کـــوي."

ـــوي  ـــاره ش ـــه خپ ـــې راپورون ـــدې داس ـــتې وړان ـــو میاش څ

و چـــې د کونـــړ رسکاڼـــو ولســـوالۍ د شـــونکړې غرنـــۍ 

ـــا  ـــش ی ـــه د داع ـــیمې ت ـــې س ـــه پرت ـــه کرښ ـــډ پ او د ډیورن

اســـالمي دولـــت ډلـــې مـــر حافـــظ ســـعید د خپلـــې 

ـــې  ـــواړي چ ـــی او غ ـــای راغل ـــرو رسه یوځ ـــۍ او ملګ کورن

ـــې  ـــړ ک ـــه کون ـــت پ ـــله وال فعالی ـــل وس ـــه خپ ـــاد ځای ـــه ی ل

ـــړي. ـــل ک ـــم پی ه

ـــعید او  ـــظ س ـــې حاف ـــول چ ـــل ش ـــته ووی ـــا وروس ـــو بی خ

ـــيل دي. ـــه تل ـــار ت ـــه ننګره ـــې بېرت ـــري ي ملګ

ـــش  ـــې د داع ـــال ک ـــې ح ـــه داس ـــدان پ ـــې قومن ـــړ امني د کون

ـــمېر  ـــو ش ـــار او ی ـــه ننګره ـــې پ ـــوي چ ـــره ک ـــتون خ د ش

ـــر  ـــې ت ـــوي چ ـــت ک ـــه فعالی ـــه ډل ـــې دغ ـــو ک ـــورو والیتون ن

دې دمـــه د افغـــان ځواکونـــو او داعـــش ترمنـــځ زیاتـــې 

ـــه  ـــرګ ژوبل ـــه م ـــواو ت ـــې دواړو خ ـــه ک ـــوي او پ ـــتې ش نښ

ـــتې ده. اوښ

نمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل:

تروریستان باید در بیرون از مرزهای افغانستان نابود شوند 

کانادا خواستار آزادی زوج اسیر در افغانستان شد

بانک توسعه آسیایی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر را به بخش انرژی افغانستان کمک کرد

کونړ امنیه قوماندان: 

غرنیو سیمو کې 

داعش ځالې جوړې کړي 

ــد و  ــى قیـ ــتار آزادی بـ ــادا خواسـ ــای کانـ مقام هـ
ـــه  ـــى شـــدند ک ـــوهر کانادای ـــک زن و ش ـــرط ی ش
ـــرا  ـــدند. اخی ـــوده ش ـــتان رب ـــال 2012 در افغانس س
هـــم ویدیویـــى از ایـــن زوج منتشـــر شـــده کـــه 
از دولت هـــای دو طـــرف مى خواهنـــد  آنهـــا 

بـــرای آزادی آنهـــا مداخلـــه کننـــد.
ـــوا  ـــیتدپرس، جاش ـــزاری آسوش ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــال  ـــى س ـــن امریكای ـــن کلم ـــى و کیتلی ـــل کانادای بوی
ـــدند.  ـــه ش ـــارت گرفت ـــه اس ـــتان ب 2012 در افغانس
ــى  ــبكه حقانـ ــه شـ ــه بـ ــى کـ ــا در ویدیویـ آنهـ
وابســـته بـــه طالبـــان نســـبت داده مى شـــود، 
ـــده اند. ـــان ش ـــود و دو فرزندش ـــتار آزادی خ خواس
ــد،  ــیر شـ ــه اسـ ــال 2012 کـ ــن سـ ــن کلمـ کیتلیـ
بـــاردار بـــود و یـــک فرزنـــد دیگـــر آنهـــا هـــم 
ـــاب  ـــن خط ـــم کلم ـــن فیل ـــد. در ای ـــد ش ـــداً متول بع
بـــه خانـــواده اش گفـــت کـــه ایـــن دو فرزنـــد در 

دوران اســـارت متولـــد شـــدند.
ــان  ــا بیـ ــادا بـ ــه کانـ ــخنگوی وزارت خارجـ سـ
ــالع  ــم اطـ ــن فیلـ ــار ایـ ــت از انتشـ ــه دولـ اینكـ
ـــالمتى  ـــت و س ـــران امنی ـــا نگ ـــرد: م ـــد ک دارد، تاکی
ــد  ــن و دو فرزنـ ــن کلمـ ــل و کیتلیـ ــوا بویـ جاشـ

کوچكشـــان هســـتیم و مى خواهیـــم آنهـــا بـــدون 
قیـــد و شـــرط آزاد شـــوند.

ــال  ــت در حـ ــم گفـ ــكا هـ ــه امریـ وزارت خارجـ
بررســـى ایـــن تصاویـــر ویدیویـــى متعلـــق بـــه 

تاریـــخ ســـوم دســـامبر اســـت.
ــیه،  ــه روسـ ــن زوج بـ ــال 2012 ایـ ــتان سـ تابسـ

قزاقســـتان، تاجیكســـتان و قرقیزســـتان ســـفر 
ـــن  ـــدند. ای ـــتان ش ـــى افغانس ـــا راه ـــد و نهایت کردن
ــر  ــى حاضـ ــم در ویدیویـ ــت هـ ــاه اگسـ زوج مـ
ـــل  ـــت کاب ـــر دول ـــه اگ ـــد ک ـــدار دادن ـــدند و هش ش
ـــا  ـــد، آنه ـــان نده ـــان پای ـــان طالب ـــدام زندانی ـــه اع ب

و دو فرزنـــد پسرشـــان را مى کشـــند.

بانـک توسـعۀ آسـیایى و وزارت مالیه کشـور موافقت 
نامـه ای را امضـا کردنـد کـه بـر بنیـاد ان ایـن بانـک 
متعهـد بـه کمـک 415 میلیـون دالری به بخـش انرژی 

شد. افغانسـتان 

قـوس/آذر(   30 سه شـنبه  دیـروز)  موافقت نامـه  ایـن 
میـان اکلیل حكمـى وزیر مالیه کشـور و توماس پنیال، 
رئیس بانک توسـعه آسـیایى در افغانسـتان امضاء شد.
از ایـن مقـدار کمـک، قـرار اسـت کـه بیـش از 188 

میلیـون دالـر توسـط بانـک توسـعه آسـیایى و بیـش 
از 225 میلیـون دالر نیـز از طریـق صنـدوق زیربنـای 
افغانسـتان )AITF( کمـک شـود کـه توسـط بانـک 

مى شـود. مدیریـت  آسـیایى 
قراراسـت کـه از ایـن پـول بـرای سـاخت خـط 500 
کلیوولـت دشـت الـوان مصـرف شـود کـه با سـاخت 
آن بـرق ترکمنسـتان در نهایـت به کابـل وصل خواهد 

. شد
مقـداری از ایـن پـول نیـز بـرای سـاخت خـط انتقال 
بامیـان مصـرف  بـه  از دوشـى  بـرق  220 کیلوولـت 

خواهـد شـد کـه 180 کیلومتـر طـول دارد.
ایـن بانـک افـزوده کـه ایـن پـول بخـش از کمـک به 
برنامـه توسـعه انـرژی افغانسـتان اسـت کـه هزینه آن 

بیـش از 10 میلیـادر دالر اعـالم شـده  اسـت.
بانـک توسـعه آسـیایى گفتـه کـه نیازمنـدی بـه انرژی 
در افغانسـتان از سـال 2005 الـى 2012 بـه دو برابـر 

افزایـش یافته و افغانسـتان حـدود 80 درصد از انرژی 
خـود را از کشـورهای همسـایه وارد مى کنـد.

ایـن بانک بخـش انرژی را در افغانسـتان آسـیب پذیر 
دانسـته و افـزوده کـه وابسـتگى بـه انـرژی وارداتى و 
نبـود زیرسـاخت های انـرژی در خود افغانسـتان عامل 

است. آن 
بـا توجه بـه تمـام تالش های کـه حكومت افغانسـتان 
در سـال های اخیـر کرده، این کشـور بیشـتر بـه انرژی 
وارداتى از کشـورهای ازبكسـتان، ایران، ترکمنسـتان و 

تاجیكسـتان وابسته  است.
در حـال حاضـر نیـز بـرق در شـهر کابـل، پایتخـت، 
جیره بندی شـده و بیشـتر سـاکنان شهر در شـبانه روز 
کمتـر از 6 سـاعت بـرق دارنـد، ولـى حكومـت اعالم 
کـرده کـه قـادر اسـت در شـبانه روز 16 سـاعت بـه 

مـردم بـرق بدهد.

ACKU
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ورزش

رییس جمهوری روسیه ترور سفیر کشورش در ترکیه را اقدامى تحریک آمیز با 
هدف آسیب  زدن به روابط مسكو و انقره قلمداد کرد.

در  خود  تلویزیونى  سخنرانى  در  ترکیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
واکنش به ترور آندری کارلوف، سفیر مسكو در انقره اظهار کرد: این اقدام با 
هدف آسیب زدن به فرایند عادی سازی روابط ترکیه و روسیه و خارج کردن 

مذاکرات صلح سوریه از مسیر خود صورت گرفته است.
پوتین در اظهارات خود خاطرنشان کرد: کارلوف در مسیر انجام وظایف خود 

کشته شده است.
پوتین در دیدار خود با سرگئى الوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه و سران 
با هدف منحرف کردن  این جنایت  اظهار کرد:  این کشور در کرملین  امنیتى 
ایفای  فعاالنه  ایران  و  ترکیه  آن روسیه،  در  که  است  مذاکرات صلح سوریه 

نقش مى کنند.
رییس جمهوری روسیه همچنین خاطرنشان کرد: تنها واکنش به این جنایت 

این خواهد بود که تالش ها برای مقابله با تروریسم تقویت شود.
او اظهار کرد: بازرسان روسى پرونده یى جنایى برای رسیده گى به ترور کارلوف 
ایجاد کرده اند. رییس جمهوری روسیه تأکید کرد که کشورش مى خواهد بداند 

چه کسى فرد ضارب را هدایت کرده است.
پوتین همچنین دستور افزایش تدابیر امنیتى در سفارت های روسیه در سراسر 
جهان را صادر کرد و در ادامه خواستار آن شد که ترکیه امنیت دیپلمات های 

روس را تضمین کند.

رییس جمهور منتخب امریكا حملۀ برلین را که در آن با کامیونى به صورت 
عمدی به مردم حاضر در یک بازار فصلى حمله شد، محكوم کرد.

داعش مسوولیت حملۀ مرگبار برلین را بر عهده گرفت؛ حمله یى که در آن 
ده ها تن کشته و زخمى شدند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب امریكا در سخنانى پیش از انتشار بیانیۀ 
داعش، این گروه تروریستى و دیگر گروه های افراط گرا را مقصر دانست.

او گفت: تمامى فكر و ذهن ما درگیر قربانیان حملۀ تروریستى وحشتناک روز 
دوشنبه در برلین شده و برای آن ها از صمیم قلب دعا مى کنیم. غیرنظامیان 
به قتل  این خیابان ها  بى گناه درحالى که برای کریسمس آماده مى شوند، در 
رسیدند. داعش و دیگر تروریست های افراط گرا به عنوان بخشى از اقدامات 
به  عبادتگاه های شان  و  در جوامع  را  مداوم مسیحیان  به صورت  جهانى شان 

قتل مى رسانند.
از  باید  و جهانى شان  منطقهیى  شبكه های  و  تروریست ها  این  افزود:  ترامپ 
زمین ریشه کن شوند؛ مأموریتى که ما به همراه شرکای عزیزمان آن را انجام 

خواهیم داد.
ترکیه،  در  تروریستى  حمالت  شاهد  روزها  این  نوشت:  توئیتر  در  ترامپ 
سوئیس و آلمان هستیم و دایمًا شرایط وخیم تر مى شود. خوب فكر کنید، این 

جهان متمدن باید تغییر کند.
این درحالى است که مقامات آلمان نسبت به استفاده از چنین لحن و زبان 
تندی پیش از آن که پولیس دلیل و انگیزۀ این حمله را تایید کند،  ُهشدار دادند. 
توماس دومزییر، وزیر کشور آلمان گفت: نمى خواهیم از واژۀ »حمله« استفاده 
کنیم، اگرچه این واژه مكرراً به گوش مى رسد. انتخاب واژه ها بر ُکل کشور 
تا  و  کنیم  محتاطانه عمل  بسیار  ما مى خواهیم  و  داشت  روانى خواهد  تأثیر 

مشخص شدن نتایج نهایى گمانه زنى نكنیم.

آن  در  که  بود  نكرده  تجربه  را  سالى  گذشته،  دهۀ  یک ونیم  طى  پاکستان 
خبرنگاری کشته نشود، ولى امسال گویا برای این اهالى رسانه خوش یمن تر 

از سال های گذشته بوده، زیرا هیچ خبرنگاری ترور نشده است.
خبرنگاران که نیروهای خط مقدم رسانه ها به حساب مى آیند در تمامى دنیا 
على رغم وجود قوانین حفاظتى، در تیررس حوادث ناگوار قرار دارند، ولى 
به گونه یى که طى 15  تلقى مى شود،  برای آن ها کشوری خطرناکتر  پاکستان 

سال جان بسیاری از خبرنگاران گرفته شده است.
با این حال، در سال 2016 هیچ خبرنگاری ترور نشده است.

خبرنگارانى  به  مربوط  این  که  است  نوشته  رسانه  اهالى  از  صیانت  موسسه 
است که به صورت مستقیم هدف عملیات های تروریستى قرار گرفته اند به 
این معنا که از سال2001 تا 2015 هرسال تعدادی از خبرنگاران به جرم بیان 

واقعیت ها، توسط گروه های تروریستى ترور شده اند.
از33  بیش  کنون  تا   1992 سال  از  که  است  شده  تصریح  گزارش  این  در 
خبرنگار در پاکستان ترور شده اند و این تعداد نسبتا باال باعث شده که بسیاری 

از خبرنگاران شغل خود را رها کنند.
نیز  ناموفق  حمله  و  تهدید  مورد  هزاران  گرفته  ترورهای صورت  بر  عالوه 

صورت گرفته است.
2016 درحالى سال امن برای خبرنگاران اعالم شده است که در حادثه انفجار 
تروریستى در بیمارستان کویته سه خبرنگار رسانه های پاکستانى کشته شدند.

انفجار دوم زمانى صورت گرفت که زخمى ها به بیمارستان منتقل مى شدند و 
خبرنگاران در حال تهیه گزارش برای رسانه ها بودند.

ورزشــى  خبرنــگاران  فدراســیون  ســوی  از  نخســتینبار  بــرای 
ــزار  ــتان برگ ــای ورزش افغانس ــى بهترینه ــم معرف ــتان، مراس افغانس

ــد. ش
مراســم جشــنوارۀ جوایــز برتــر ورزش افغانســتان بــا حضــور 
ــای  ــان و چهره ه ــتان، اعضــای پارلم ــنای افغانس ــس س ــس مجل ریی
ــزار  ــل برگ ــاز محــل کاب ــل ممت ــناس ورزش افغانســتان در هت سرش

ــدند. ــى ش ــر معرف ــرات برت ــف نف ــش مختل ــه در بخ ــد ک ش
جشــنوارۀ جوایــز برتــر افغانســتان کــه بــرای نخســتین بار در 
ســطح افغانســتان برگــزار شــد، در 20 بخــش مختلــف و از ســوی 
ــرات  ــه نف ــر شــد ک ــگاران ورزشــى افغانســتان دای فدراســیون خبرن
ــنجى  ــک نظرس ــردم و در ی ــط آرای م ــنواره توس ــن جش ــر ای برت

ــدند. ــى ش ــى معرف اینترنت
ــگاران ورزشــى افغانســتان و  ــس فدراســیون خبرن ــد ریی ســایر زالن
مســوول نخســتین جشــنوارۀ جوایــز برتــر ورزش افغانســتان تأکیــد 
کــرد، ایــن جشــنواره بــرای نخســتین بار و بــا هــدف ایجــاد انگیــزه 
میــان اصحــاب رســانه و جامعــۀ ورزشــى افغانســتان دایــر گردیــده 

اســت.
ــد  ــل مى توان ــن قبی ــى از ای ــزاری جشــنواره های رقابت ــت: برگ او گف
ــته  ــتان داش ــرفت ورزش افغانس ــتای پیش ــى در راس ــش ارزنده ی نق
ــگاه  ــت و جای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــد همچن ــای زالن ــد. آق باش
خبرنــگاران ورزشــى افغانســتان بیــان داشــت: خبرنــگاران ورزشــى 
مى تواننــد نقــش ارزنــده در پیشــرفت و احیــا جایــگاه از دســت رفتــه 

ــند. ــته باش ــى داش ــى و بین الملل ــطح مل ــتان در س ورزش افغانس
ــیون از ورزش و  ــن فدراس ــت ای ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــد ب ــایر زالن س
جامعــۀ خبرنــگاری ورزشــى اضافــه کــرد کــه ایــن جشــنواره همــه 
ســاله در میــان اهالــى ورزش و جامعــه روزنامه نــگاری ورزشــى در 

ســطح افغانســتان برگــزار خواهــد شــد.

ایــن ســازمان  فوتبــال مى گویــد،  فدراســیون جهانــى  رییــس 
ــان  ــال جه ــتاره گان فوتب ــى س ــات مالیات ــال تخلف ــوولیتى در قب مس

ــدارد. ن
جیانــى اینفانتینــو تأکیــد کــرد فیفــا هیــچ مســوولیتى در قبــال 
ــان در خصــوص  ــه برخــى از بازیكن ــه ب ــى ک ــه اتهامات رســیده گى ب
ــچ مســوولیتى  ــود، هی ــان نســبت داده مى ش ــن مالیات های ش نپرداخت

ــدارد. ن
ایــن روزهــا یكــى از اخبــار داغ رســانه های اروپایــى موضــوع فــرار 
ــون  ــدود 150 میلی ــى در ح ــت مالیات ــدو از پرداخ ــتیانو رونال کریس
یورویــى اســت. تخلفــى کــه پیــش از او ســتاره گان دیگــری ماننــد 
لیونــل مســى و خاویــر ماســچرانو نیــز مرتكــب شــده بودنــد و بــه 
ــرای حــل  ــا ب ــت فیف ــزوم دخال ــارۀ ل ــى درب ــل بحث های ــن دلی همی

ایــن معضــل شــكل گرفتــه اســت.
ــار داشــت:  ــا نشــریۀ اشــپیگل آلمــان اظه ــو در گفت و گــو ب اینفانتین
ــس  ــا پ ــرعت ی ــا س ــا ب ــردازد ی ــش را نپ ــى مالیات های ــر بازیكن اگ
ــر  ــه منج ــد ک ــى کن ــوری راننده گ ــى ط ــروبات الكل ــرف مش از مص
ــم  ــن فكــر نمى کن ــا مســئول نیســت. م ــه شــود، فیف ــک حادث ــه ی ب
ــر  ــد. ه ــته باش ــا داش ــررات فیف ــه مق ــى ب ــوع ربط ــن موض ــه ای ک
کســى بایــد مالیات هایــش را بپــردازد و از قانــون پیــروی کنــد. هــر 

ــات خــودش اســت. ــار و اقدام ــى مســوول رفت بازیكن
دبیــر ُکل پیشــین یوفــا افــزود: اگــر بازیكنــى قوانیــن ملــى مربــوط 
ــات آن  ــوولیت مقام ــن مس ــت ای ــد، آن وق ــض کن ــات را نق ــه مالی ب
ــا  ــه م ــد. کاری ک ــیده گى کنن ــف او رس ــه تخل ــه ب ــت ک ــور اس کش
مى توانیــم انجــام دهیــم ایــن اســت کــه بــه تعامــالت مالــى فوتبــال 
شــفافیت دهیــم. ایــن یــک فاکتــور تعییــن کننــده بــوده و همیشــه در 
ــه همیــن دلیــل  ســالمت فوتبــال نقشــى کلیــدی خواهــد داشــت. ب
هــم مــا مالكیــت طــرف ســوم بــر یــک بازیكــن را ممنــوع کرده ایــم.

پوتین:

ترور کارلوف با هدف آسیب زدن 
به روابط ترکیه و روسیه است

ترامپ:

داعش باید از جهان محو شود

2۰۱6 نخستین سالی که هیچ 
خبرنگاری در پاکستان ترور نشد

چهرههای برتر ورزش 
افغانستان انتخاب شدند

اینفانتینو:

 فیفا مسئول تخلفات مالیاتی 
بازیکنان نیست

حسیب معترف

طرِح ایجاد »ریاست اجرایى« در کنار ریاست جمهوری، برای 
طرف  از   ،1393 انتخابات  بحرانى شدن  از  پس  نخستین بار 
جامعۀ جهانى به ویژه ایاالت متحدۀ امریكا مطرح شد. پس از 
13 سال ناکامى های پیهم دنیا در افغانستان، جامعۀ جهانى متوجه این نكتۀ مهم 
گردید که عامل اصلى مشكالت در افغانستان، ریشه در »بحران سیاسى« این 
کشور دارد که این بحران در کنار فساد، ناامنى و قوم گرایى، از ساختار سیاسى 
از  نهاد، برخاسته  این  ایجاد  متمرکز قدرت سیاسى منشا مى گیرد.  ضرورت 
واقعیت عینى جامعۀ افغانستان و لزوم دید دنیا برای ایجاد توازن قدرت سیاسى 

در یک کشور کثیرالقومى بود.
اما  دارد،  وجود  دل خوشى  اجرایى  ریاست  از  هم  نه  و  ارگ  از  نه  آنكه  با 
تضعیف ریاست اجرایى، به معنای نفى دموکراسى و تایید تمامیت خواهى و 
تک روی در کشور است. عامل اصلى فساد و عقب مانده گى، متأسفانه ریشه 
در ساختار متمرکز قدرت سیاسى دارد. حضور همزمان و کنارهِم آقایان غنى 
و عبداهلل در کنفرانس های مهم بین المللى به نماینده گى از افغانستان، ریشه در 
همین دید جدید دنیا نسبت به واقعیت های عینى و بافت اجتماعى و قومى 
در افغانستان دارد. در کنار تالش هایى که از طرف مردم افغانستان و جامعۀ 
افتاده  راه  به  اجرایى  به صدراعظم  آن  تبدیل  و  نهاد  این  ایجاد  برای  جهانى 
است، تالش های مضاعفى هم از سوی جناح تمرکزگرایان و انحصارگرایان 
برای دورزدن ریاست اجرایى و خنثاسازی طرح ایجاد توازن قدرت سیاسى 

هم در جریان بوده است.
به نظر مى رسد به رسمیت شناختن نهاد ریاست اجرایى و حضور آقای عبداهلل 
جهانى،  سطح  در  افغانستان  حكومت  از  نماینده گى  به  غنى  آقای  کنار  در 
وضعیت را در کمپ تمرکزگرایان آشفته و پریشان کرده است. آقای عبداهلل هر 
چند در داخل دستاوردی محسوسى ندارد، اما او از شناخت و اعتبار باالی در 
سطح جهانى برخوردار مى باشد. از آن جایى که حكومت افغانستان، مشروعیت 
خود را بیشتر از بیرون مى گیرد، این امتیاز بزرگى برای جناح اصالحات در 
حكومت وحدت ملى است. دنیا و حامیان مالى و سیاسى حكومت افغانستان، 
وظیفۀ خود در قبال این امر را انجام داده اند و ریاست اجرایى حكومت وحدت 
ملى را در سطح جهان به رسمیت شناخته اند. ناکامى و کم کاری این نهاد، ربطى 
به جهان ندارد و اشكال کار را باید در عملكرد سكان داران آن جست وجو 
گرد. کارکردهای سكانداران قصر سپیدار را مى توان نقد کرد، اما تضعیف این 

نهاد اجرایى، قطعًا به نفع مردم ساالری در کشور نیست.

كمال الدين حامد

-اهلل اکبر
لقای  و  پروردگار  عظمت  مبین  که  جمله یى  اکبر،  اهلل 
پیروزی برای مسلمانان تلقى مى گردد، این روزها کلیدی 
شده برای نشان دادن ضعف و ترور. مسلمانان، زمانى با اهلل اکبر آغاز 
علمى  فرمول  اکبر،  اهلل  با  و  مى گرفتند  را جشن  پیشرفت صنعتى شان 

کشف مى کردند، امروز با اهلل اکبر علیه همدیگر مى تازند.
وضعیت حساس سوریه و امثال او زخم خونینى است بر پیكر جهان 
اسالم که صدر اعظم آلمان را به وجد آورد و گفت که آلمان از مكه 
چندان  حرف  این  است.  کرده  عمل  بهتر  مسلمانان  برای  مدینه  و 
بى توجیه هم نیست، برای این که از ناراضیان سكوالر گرفته تا رهبران 
خالفت خواه حزب التحریر همه از لندن، پاریس، برلین و دیگر شهرها 
این نشان مى دهد که  به گوش مردم مى رسانند.  فتوای شان را  صدا و 
گم شدۀ ما امنیت و نظام سیاسى مردم ساالر اسالمى مى باشد تا بتواند 
حداقل برای شهروندان خودش احساس امن بدهد ورنه نثارکردن اهلل 
داعیۀ  با  و...  لندن  از  آن هم  و...  ترکیه  قتل و کشتار سوریه و  به  اکبر 

اسالم گرایى، خالفت و... مضحک به نظر مى آید.

معروف بیان گر

برخورد  اجراآت،  چگونه گى  که  کار  قانون  متأسفانه 
چگونه گى  امتیازات،  و  حقوق  آمران،  و  زیردستان  با 
یا  و  اداره  یک  در  را  موارد  غیره  و  قانون  به  پایبندی 
موسسه تعریف و تضمین مى کند، در ادارات دولتى و حتا غیر دولتى 
که  نه تنها  کافرما  نظر،  و  رأی  استبداد  و  قانون گریزی  دلیل  به  کشور 
رعایت نمى شود، بلكه یک پدیدۀ ناشناخته و مفقود مى باشد و مالک 
برخورد با زیردستان همان نسبت خدایگان و بنده است. دادن پاداش به 
افراد در هر موقعیت به نزدیكى و دوری و لطف و طبع خاطر و حسن 
معیارهای  تا  دارد  بسته گى  کار  ارباب  اراده شخصى  و  سلیقه  و  نیت 

قانونى البته با در نظرداشت شرایط و امكانات موجود.
اگرچه روند دموکراتیزه شدن زنده گى سیاسى و اجتماعى ما به نسبت 
وجود چالش ها و موانع توام با کندی در حال حرکت است، اما آنچه 
در عالم واقع اتفاق افتاده است، این است که جامعۀ ما تا اندازۀ دچار 
دگرگونى های دموکراتیک در عرصۀ سیاسى و اجتماعى گردیده است 
که به تبع آن، باید تمامى بخش های حیات کاری و شخصى ما از این 
تحوالت متأثر گردد، اما با تأسف شماری از کارفرمایان تصور مى کنند 
انگار بالک شرق بر منطقه استیال دارد و آنان در حال صدور ایدئولوژی 

آن ها به سایر نقاط جهان هستند.
ریشه های استبداد و خودکامه گى هم در فرهنگ قبیله یى، سنتى و دینى 
دماغ  تۀ  در  هم  و  ما  خانواده های  فضای  در  هم  و  است  موجود  ما 
شماری از افراد باقى مانده از ایدئولوژی های چپ و راست چند دهۀ 
گذشته که بر تمام سطوح زنده گى ما سایۀ نكبتش را افگنده است که 
و  تساهل  و  مدارا  فرهنگ  به  خودرای  و  استبدادی  فرهنگ  تعویض 
دموکراتیک نیاز به مبارزه طوالنى مدت و همه جانبه دارد. این جا است 
که خواسته ها و عقده گشایى های کارفرما و یا ارباب کار به مثابۀ قانون 
و حتا فوق قانون مى نشیند و هیچ مكانیزم قانونى دیگری به جز اراده 

ارباب را بر نمى تابد.

فیـسبـوک نـــامــه
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ــه ضــرب  ــه ب ــوف ســفیر روســیه در ترکی ــدره کارل آن
ــى در  ــرور شــد و فصــل نوین ــره ت ــه در انق ــچ گلول پن

ــاز شــد. ــه ب ــو و ســیاه منطق ــو در ت حــوادث ت
ــزه هــای ایــن  ــه بررســى انگی ــت ب پیــش از آنكــه نوب
ــى در  ــه تاریخ ــک صحن ــد ی ــل آن برس ــرور و عوام ت
برابــر چشــم بــه رقــص در مــى ایــد کــه تنهــا مــى توان 

ــان نباشــد. ــز چن ــای آن نی ــرد پیامده آرزو ک
تقریبــا صــد ســال پیــش در نزدیكــى ترکیــه، در 
بالــكان، آرشــیدوک فرانــس فردینانــد ولیعهــد اتریــش 
در ســارایوو صربســتان توســط یــک بوســنیایى تجزیــه 
ــل رســید و  ــه قت ــو پرنســیپ ب ــام گاوریل ــه ن ــب ب طل
ــى اول را  ــگ جهان ــاز جن ــرای آغ ــای الزم ب ــه ه زمین
ــه  ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــى ت ــا م ــت. تنه ــه راه انداخ ب
پیامدهــای ایــن تــرور بــه انــدازه تــرور فردینانــد بــرای 
ــن  ــه ای ــه ب ــو اینكــه ترکی ــاک نباشــد.  گ ــه دردن منطق
ــى  ــه راحت ــرا ب ــن ماج ــوم ای ــب ش ــى از عواق راحت

ــت. ــد جس نخواه
تــا ایــن لحظــه شــاهد موضــع گیــری غیــر متعارفــى از 
ســوی روســیه نبــوده ایــم. مســكو کشــته شــدن ســفیر 
ــن  ــت ای ــه اس ــرده و گفت ــد ک ــه را تایی ــود در ترکی خ
ــل متحــد  ــه شــورای امنیــت ســازمان مل موضــوع را ب

ــرد. خواهــد ب
وزارت خارجــه ایــن کشــور نیــز بــا تروریســتى 
خوانــدن ایــن اقــدام گفتــه اســت قاتــالن ســفیر 
کشــورمان در ترکیــه هرگــز نمــى تواننــد از مجــازات 
ــد. وزارت خارجــه روســیه همچنیــن وعــده  ــرار کنن ف
داده اســت کــه انتقــام تــرور ســفیر کشــورش در ترکیــه 

ــت. ــد گرف ــا خواه ــت ه را از تروریس
در ایــن بیــن ترکیــه اعــالم کــرده اســت کــه ایــن تــرور 
بــه قصــد برهــم زدن روابــط میــان دو کشــور صــورت 
گرفتــه اســت. نوعــى واکنــش معقــول کــه مــى تــوان 
ــه  ــری از هرگون ــرای جلوگی ــه ب آن را مســالمت جویان
پیامــد هــای غیرقابــل پیشــبینى از ســوی روســیه تعبیــر 

کــرد.
ســى ان ان گــزارش داده اســت کــه قاتل ســفیر روســیه 
بعــد از کشــتن آنــدره کارلــوف کــه یكــى از تحصیــل 
کــرده تریــن دیپلمــات هــای روســى بــوده اســت فریاد 

مــى زده »حلــب را فرامــوش نكنیــد«.
تــرور زمانــى اتفــاق افتــاد کــه ســفیر روســیه در انقــره 
هنــگام ســخنرانى در نمایشــگاه عكــس همگانــى 
ــه هــم اینــک مشــخص شــده اســت  ــود. ضــارب ک ب
عضــو پولیــس شــهر انقــره بــوده، بــا کــت و شــلوار و 
کــراوات و ظاهــری کامــال آراســته در جمــع مســتمعین 
ــیه  ــفیر روس ــمت س ــه س ــان ب ــوده و ناگه ــتاده ب ایس

ــد. شــلیک مــى کن

گویــا پنــج گلولــه بــه وی اصابــت مــى کنــد. آنگونــه 
ــه ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه گــزارش داده  ک
ــه بیمارســتان  ــر انتقــال وی ب ــى ب ــری مبن ــه خب هرگون
ــق  ــان دقای ــفیر در هم ــا س ــت و گوی ــوده اس ــذب ب ک

ــه اســت. ــر شــدت جراحــات جــان باخت ــه در اث اولی
آنــدره کارلــوف از ســال 2013 ســفیر مســكو در انقــره 
بــود. او در یكــى از دانشــگاه هــای برتــر وزارت امــور 
خارجــه روســیه در مســكو تحصیــل کــرده و در دهــه 
هفتــاد میــالدی ســفیر اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق 
در کــره شــمالى بــود. کارلــوف ســپس در کــره جنوبــى 

خدمــت مــى کــرده و بــه زبــان کــره ای مســلط بــوده 
اســت.

ــر  ــى ب ــیه مبن ــری روس ــع گی ــه موض ــته از اینك گذش
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــوع ب ــه موض ارائ
ــز  ــری مســالمت آمی ــه پیگی ــد بخــش ب ــد امی مــى توان
موضــوع باشــد امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه روابــط 
ــى اســت  ــش های ــیر تن ــان اس ــه همچن ــیه و ترکی روس
کــه ریشــه در ســوریه و حمایــت دولــت اردوغــان از 
ــد  ــلح ض ــان مس ــى و معارض ــای داعش ــت ه تروریس

ــد دارد. اس
ایــن تنــش هــا ســال گذشــته بــا اقــدام ارتــش ترکیــه 
در ســاقط کــردن یــک فرونــد جنگنــده روســى هنــگام 
ــاال گرفــت. از  ــه شــدت ب پــرواز در آســمان ســوریه ب
آن پــس روابــط رفتــه رفتــه بهبــود پیــدا کــرده و بویــژه 

پــس از کودتــای نافرجــام در ترکیــه ، مســكو از انقــره 
ــد  ــى توان ــرور م ــن ت ــا ای ــرد ام ــتیبانى ک ــه پش قاطعان

همــه چیــز را مجــددا بــه حالــت اول بازگردانــد.
ایــن تــرور بــرای دولــت اردوغــان یــک روســیاهى بــه 
تمــام معنــى بــه بــار خواهــد آورد و شــماتت جهانــى 
را بــرای او بــه ارمغــان خواهــد آورد، خصوصــا آنكــه 
ــهری  ــس ش ــروی پلی ــارب نی ــت ض ــده اس ــه ش گفت

بــوده اســت.

در عیــن حــال ایــن تــرور ضربــه هولناکــى بــه حیثیــت 

امنیتــى ایــن کشــور وارد کــرد. دیپلمــات هــای ســایر 
ــت  ــرد و صنع ــد ک ــر خواهن ــاس خط ــورها احس کش
ــد  ــان خواه ــش زی ــش از پی ــور بی ــن کش ــم ای توریس

ــد. دی
ــیه  ــفیر روس ــرور س ــای ت ــوان پیامده ــر نت ــى اگ حت
ــش در  ــد اتری ــرور ولیعه ــای ت ــا پیامده ــره را ب در انق
ســارایوو مقایســه کــرد؛ بــدون تردیــد مــى تــوان گفــت 
ایــن اقــدام، منطقــه را بــه ســمت حوادثــى تلــخ تــر و 
شــرایطى بغرنــج تــر پیــش خواهــد بــرد کــه بــه قطــع 
و یقیــن در ایــن صــورت ترکیــه پیــش از همــه قربانــى 

ــود. اصلــى آن خواهــد ب
ــد  ــورمان بای ــل کش ــوع عم ــار و ن ــن رفت ــن بی در ای
بســیار هوشــمندانه و حســاب شــده و تــوام بــا 

باشــد. پیــش  از  بیــش  دوراندیشــى هایى 

از سـال 2003 تـا 2016 جهـان شـاهد ترور هفت سـفیر در 
نقـاط مختلـف بوده اسـت کـه آخرین آنها سـفیر روسـیه در 
انقـره بـود کـه شـب )29 قـوس 1395( در مراسـم افتتاحیه 
یـک نمایشـگاه عكـس در انقـره هـدف شـلیک گلولـه قرار 

گرفت و کشـته شـد.
بـه گـزارش شـبكه خبـری روسـیا الیـوم، آنـدری کارلـوف، 
سـفیر روسـیه در انقـره شـب 29 قـوس در حالـى کـه در 
مراسـم افتتاحیـه یـک نمایشـگاه عكـس حضـور یافتـه بود، 

هـدف شـلیک پنج گلوله از سـوی یكـى از نیروهـای پلیس 
ترکیـه قـرار گرفـت و بـه علت شـدت جراحات جـان خود 

را از دسـت داد.
در 27 مـارچ 2015 نیـز در حملـه گـروه افراطى "الشـباب" 
بـه هتلـى در شـهر موگادیشـو، پایتخت سـومالى دسـت کم 
24 تن از  جمله سـفیر سـویس در این کشـور کشـته شدند.

کنسولگری آمریکا د بنغازی
در تاریخ 11 سـپتمبر 2012 کریسـتوفر اسـتفن، سفیر امریكا 
در لیبیـا و نیـز سـه تـن از کارمنـدان سـفارت امریـكا در 
ایـن کشـور در حملـه ای کـه بـه هیـأت دیپلماتیـک امریـكا 
در بنغـازی انجـام شـد، کشـته شـدند. ایـن حملـه توسـط 
گروهـى ناشـناس و بـا شـلیک راکـت از مزرعـه مجـاور 
سـاختمان سـفارتخانه انجام شـد. ایـن حمله پس از انتشـار 
گزارش هایـى دال بـر تصویربرداری فیلمـى در امریكا تحت 
عنـوان "برائـت مسـلمانان" انجـام شـد کـه برخـى آن را 

اهانـت بـه پیامبـر اکـرم )ص( مى دانسـتند.
در تاریخ 20 سـپتامبر 2008 نیز ایوو ژارک، سـفیر جمهوری 

چـک در پاکسـتان بـه دنبـال انفجاری در اسـالم آباد کشـته 
شـد. گروهـى موسـوم بـه "فدائیـان اسـالم" مسـئولیت این 
حملـه را کـه 53 کشـته و 226 زخمـى برجـای گذاشـت، 

گرفت. برعهـده 
هتل ماریوت در شهر اسالم آباد

در 27 جـوالی 2005 نیـز گـروه تروریسـتى "قاعـده الجهاد 
در عـراق" وابسـته بـه تشـكیالت تروریسـتى القاعـده پـس 
هیئـت  رییـس  بلعروسـى،  علـى  ربایـش  از  روز  از شـش 
دیپلماتیـک الجزایـر بـه همـراه عزالدیـن بلقاضـى، وابسـته 
دیپلماتیـک ایـن کشـور در بغداد، اعـدام بلعروسـى را اعالم 

. د کر
در تاریـخ دوم جـوالی همـان سـال ایهاب الشـریف، سـفیر 
مصـر در عـراق در نزدیكـى منزلـش در بغـداد ربـوده شـد. 
گـروه تروریسـتى "القاعـده" در عـراق بـه رهبـری مصعب 
الزرقاوی مسـئولیت ربایش الشـریف را برعهده گرفت و در 
تاریـخ هفتـم ژوئیـه اعالم کرد کـه وی را اعدام کرده اسـت، 

جسـد الشـریف هنوز کشـف نشـده است.
در تاریـخ 28 مـارچ 2003 نیـز محمـد احمد رشـید، سـفیر 
عربسـتان در کشـور سـاحل عـاج در شـهر ابیجـان پایتخت 

ایـن کشـور ترور شـد.

منطقه به سمت حوادثی تلخ تر پیش می رود کابل و مسکو بر همکاری های پایدار 
اقتصادی و سیاسی تأکید کردند

ــر  ــیه بـ ــتان و روسـ ــه افغانسـ ــات وزارت خارجـ مقامـ
ــا  ــارزه بـ ــى، مبـ ــادی، سیاسـ ــای اقتصـ ــكاری هـ همـ
کشـــت و قاچـــاق مـــواد مخـــدر و همكاری هـــای 

ــد. ــد کردنـ ــدت تأکیـ درازمـ
ــا  ــنبه بـ ــه شـ ــتان روز سـ ــه افغانسـ وزارت امورخارجـ
انتشـــار بیانیه یـــى اعـــالم کـــرد کـــه حكمـــت خلیـــل 
ــا  ــور بـ ــن کشـ ــه ایـ ــاون وزارت خارجـ ــرزی معـ کـ
ــه  ــیای میانـ ــش آسـ ــس بخـ ــترنیک رییـ ــى سـ الیكسـ
وزارت خارجـــه روســـیه در کابـــل دیـــدار و بـــر 
همكاری هـــای درازمـــدت در بخـــش هـــای سیاســـى، 
ـــد  ـــدر تاکی ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــى و مب ـــادی، آموزش اقتص

کردنـــد.
ـــیون  ـــای فدراس ـــكاری ه ـــدار از هم ـــن دی ـــرزی در ای ک
ویـــژه  بـــه  گذشـــته  ســـال  پانـــزده  در  روســـیه 
ــرای  ــى بـ ــوزش عالـ ــای آمـ ــردن بورس هـ ــم کـ فراهـ
ـــارزه  ـــتای مب ـــى در راس ـــای نظام ـــجویان و کمک ه دانش

بـــا تروریســـم قدردانـــى کـــرد.
در ایـــن دیـــدار دو طـــرف در بـــاره اوضـــاع عمومـــى 
ــیای  ــزی، آسـ ــیای مرکـ ــورهای آسـ ــى در کشـ و امنیتـ
ـــادی  ـــى و اقتص ـــای سیاس ـــت همكاری ه ـــى، وضعی جنوب

ـــد. ـــر کردن ـــادل نظ ـــورها تب ـــن کش ـــان ای می
ـــت،  ـــم و تربیـ ـــای تعلی ـــن درعرصه ه ـــرف همچنی دو ط
در  بازســـازی  و  کشـــاورزی  بهداشـــت،  اقتصـــاد، 
ـــام  ـــه انج ـــه جانب ـــوی هم ـــث و گفت وگ ـــتان، بح افغانس

دادنـــد.
ـــس  ـــیه پ ـــتان و روس ـــات افغانس ـــدار مقام ـــن دی ـــن اولی ای
ـــان  ـــروه طالب ـــا گ ـــل ب ـــیه در کاب ـــفیر روس ـــراف س از اعت
اســـت کـــه بـــا انتقادهـــای تنـــدی در محافـــل رســـانه  

ـــد. ـــه ش ـــور مواج ـــى کش ـــای و سیاس ه
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