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مایـک پنـس معـاون رییس جمهور 
و  قهرمانی هـا  از  امریـکا، 
امنیتـی  نیروهـای  جان فشـانی 
بـا  مبـارزه  در  افغانسـتان 
هراس افگنـی از جملـه گروه هـای 
داعـش، طالبـان و القاعده سـتایش 

اسـت.  کـرده  قدردانـی  و 
آقـای پنـس در دیـدار بـا رییـس 
اجرایـی افغانسـتان، تعهـد ایـاالت 
از  حمایـت  بـر  مبنـی  را  متحـده 
حکومت وحـدت ملی و اسـتقرار 
و ثبات در افغانسـتان تکـرار کرده 

 . ست ا
ایـن دیـدار، همچنـان روابـط  در 
برگـزاری  افغانسـتان،  منطقه یـی 
انتخابات شـفاف، با اعتبار و سالم، 
وضعیـت اقتصـادی، اصالحات در 
بـا  مبـارزه  مختلـف،  عرصه هـای 
پناه گاه هـای  نابودسـازی  فسـاد، 
بـرای  تالش هـا  و  تروریسـت ها 
و  بحـث  بـه  صلـح  مذاکـرات 

بررسـی گرفتـه شـده اسـت.
رییـس اجرایـی نیز گفته اسـت که 
آنـان از اعـالن اسـتراتیژی جدیـد 
حمایـت می کننـد و مـا آن را یـک 
فرصـت جدید بـرای افغانسـتان و 

منطقـه می دانیـم.

بـا  اشـاره  بـا  عبـداهلل  عبـداهلل 
از  قدردانـی  بـا  امنیتـی  وضعیـت 
مسـلح  نیروهـای  مثبـت  نقـش 
اکنـون  گفـت:  متحـده  ایـاالت 
بـا  افغانسـتان  مسـلح  نیروهـای 
تحمـل قربانی هـا و دشـواری های 
فـراوان مسـوولیت دفاع مسـتقالنه 
و  عهده دارنـد  بـه  را  کشـور  از 
برنامه هـای شـوم طالبـان، القاعـده 

نـاکام  افغانسـتان  در  را  داعـش  و 
ند. خته ا سـا

او بـا اشـاره بـه حمایـت بیرونی و 
موضـوع پناه گاه های تروریسـت ها 
پناه گاه هـای  مشـکل  گفـت: 
تروریسـت ها هنـوز یـک مشـکل 
جدی اسـت و امیدواریم پاکسـتان 
پناه گاه هـا  ایـن  برچیـدن  در 

نمایـد. همـکاری 

بلند رفتن قیمت مواد نفتی و پایین بودن کیفیت 
تصدی  تجارت،  وزارت  مقام های  پای  آن، 
به مجلس  را  استندرد  و  نورم  اداره  و  نفتی  مواد 

نماینده گان کشاند.
وزارت  سرپرست  و  معین  مسجدی  خان  فیروز 
و  نفتی  مواد  تصدی  رییس  تمیم  ولید  تجارت، 
در  استندرد  و  نورم  اداره  رییس  فایق  اهلل  نقیب 
پایین  و  نفتی  مواد  قیمت  رفتن  بلند  به  پیوند 
بودن کیفیت مواد نفتی در نشست روز شنبه )27 

عقرب( مجلس نماینده گان استجواب شدند.
آستانه  در  که  می گفتند  مجلس  نماینده گان 
فرارسیدن زمستان قیمت مواد نفتی و محروقاتی 
به ویژه تیل و گاز افزایش یافته است و این مساله 

نگرانی های مردم را به بار آورده است.
به گفته نماینده گان مجلس، با فقری که دامن گیر 
افغانستان است، نوسانات قیمت ها به ویژه  مردم 
بهای مواد محروقاتی نیز به شدت مردم را نگران 

ساخته است.
اما مقام های مسوول می گویند که قیمت تیل و گاز 
در بازارهای کشور به اندازی بلند نرفته است که 

نگران کننده باشد.
وزارت  سرپرست  و  معین  مسجدی  خان  فیروز 
تجارت گفت که قیمت مواد غذایی در بازارهای 
کشور از یک تا دو افغانی و مواد نفتی از 5 تا 7 
با  که  است  رفته  باال  کشور  بازارهای  در  افغانی 
توجه به فرا رسیدن زمستان، نگران کننده نیست.

آقای مسجدی افزود که قیمت های نفت و گاز در 
بازارهای جهانی باال رفته است و افزایش قیمت 
در بازارهای افغانستان، به اندازه بازارهای جهانی 

باال نرفته است.
نیز  کشور  نفتی  مواد  تصدی  رییس  تمیم  ولید 
را  خود  استراتیژیک  ذخایر  اداره  این  که  گفت 
تکمیل کرده و نفت و گاز را در والیت مختلف و 
حساس کشور ذخیره کرده که در موقع ضرورت 

از آن استفاده خواهد شد.
آقای تمیم افزود، قیمت نفت و گاز و دیگر مواد 
محروقاتی به دلیل رقابت نا سالم بخش خصوصی 
در کشور باال می رود و تصدی مواد نفتی به دلیل 
محدودیت های قانونی نمی تواند به صورت موثر 

در بازار مداخله کند.
تغییر  نیز  و  گاز  و  نفت  قانون  وی،  گفته  به 
شخصیت تصدی مواد نفتی به شرکت مواد نفتی 
با  که  دارد  امید  و  شده  پیشنهاد  ملی  شورای  به 
تصویب این دو قانون زمینه مداخله بیشتر دولت 

در بازار فراهم گردد.
او گفت که تصدی مواد نفتی در زمستان پیش رو 

نفت و گاز ادارات...               ادامه صفحه 3
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معاون رییس جمهور امریکا
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کمک های  به  را  امریکا  و  ناتو  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تسلیحاتی و لجستیکی به گروه تروریستی داعش در افغانستان متهم کرد.
موثق،  اطالعات  اساس  بر  گفت:  زاخارووا  ماریا  اینترفاکس،  گزارش  به 
به صراحت می توان از حمایت و پشتیبانی شاخه داعش در افغانستان از 
سوی نیروهای امریکا و ناتو تاکید کرد که این کمک ها شامل حمل و نقل 
جنگجویان داعشی توسط بالگردهای ناشناخته و عرضه تسلیحات نظامی 

مرگبار است.
وی تأکید کرد، چنین مسایلی یک بار دیگر این سوال را در مورد اهداف 

واقعی حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به وجود می آورد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از مقامات افغانستان خواست تا در این 
برای   را  الزم  تمهیدات  تمامی  و  دهند  انجام  کاملی  تحقیقات  خصوص 
جلوگیری از انتقال این تروریستها در اطراف مرزهای کشورهای آسیای 

میانه اتخاذ نمایند.



حرکت هـای اخیـِر حامـد کـرزی رییـس جمهوری 
پیشـین افغانسـتان، سـرانجام واکنـش ارگ ریاسـت 
جمهـوری را برانگیخـت و سـبِب آن شـد کـه ایـن 
نهـاد اعالمیـۀ مشـخصی در این بـاره صـادر کنـد. 

در روزهـای اخیـر، آقـای کـرزی بحـث برگـزاری 
از  بیرون رفـت  بـرای  را  عنعنـوی  جرگـۀ  لویـه 
وضعیـِت فعلـی بـه صـورِت گسـترده مطـرح کرده 
اسـت. اعالمیـۀ ارگ بـدون آن کـه از آقـای کـرزی 
نامـی بگیـرد، گزارش هـا در مـورد برگـزاری لویـه 
جرگـه را رد کـرده و از کارمنـدان دولـت خواسـته 
اسـت کـه در هیـچ برنامـه و رونـدی کـه بـا قانون 
سـازگاری نـدارد، شـرکت نورزنـد. در بخشـی از 
اعالمیـه، چنین آمده اسـت: »در این اواخر شـماری 
از افـراد و حلقـات، شـایعاتی را مبنـی بـر فراخوان 
اشـخاِص  و  افـراد  و  کـرده  پخـش  جرگـه  لویـه 
خویـش را بـه شـماری از والیـات فرسـتاده اند که 
نـه تنها آنـان نماینده گان رسـمی حکومت نیسـتند؛ 

مکلـف  نیـز  عـام  مـردم  بلکـه 
آن هـا  بـا  مشـوره  و  نشسـت  بـه 

نمی باشـند«. 
ایـن خبرنامـه بـه دنبـال اظهـارات 
کـرزی،  حامـد  پیـش  روز  دو 
مبنـی  پیشـین،  جمهـوری  رییـس 
بـر برگـزاری لویـه جرگـۀ سـنتی 
منتشـر شـده که گفتـه بـود: »برای 
تحکیـم و تقویـت وفـاق ملـی و 
نجـات ملـت و کشـور از حـاالت 
جرگـۀ  لویـه  برگـزاری  فعلـی، 
عنعنـوی، یگانـه گزینـه اسـت. در 

خبرنامۀ ارگ به قانوان اساسـی اشـاره شـده و گفته 
شـده اسـت که لویـه جرگـه عالی ترین مظهـر ارادۀ 
مـردم افغانسـتان بـوده کـه در ایـن قانـون جزییاِت 

می باشـد.  مشـخص  آن  تدویـر 
این شـاید نخسـتین بار در کشـور طی شـانزده سال 
گذشـته اسـت که دولـت عمـاًل به صورِت رسـمی 
تـالش مـی ورزد کـه جلـو برگـزاری یـک همایش 
کالن را کـه هـدِف خـود را بیرون رفـت از وضعیت 

نابسـامان کشـور اعـالم می کنـد، بگیرد. 
چـرا ارگ ریاسـت جمهـوری مجبـور شـده اسـت 
کـه چنیـن اعالمیه یـی را صـادر کنـد؟ آیـا رییـس 
دوبـارۀ  کسـب  پـی  در  واقعـًا  پیشـین  جمهـوری 
قـدرت اسـت کـه باعـث نگرانـی در حلقـۀ اصلـِی 

قـدرت در کشـور شـده اسـت؟
 فکـر مـی شـود کـه نفـس برگـزاری لویـه جرگه، 
تشـویش اصلی ارگ باشـد؛ زیرا این نهــاد می داند 

کـه آقـای کرزی با فراخـوان لویه جرگـه می خواهد 
ناکارآمـدِی دولـت فعلـی را  ثابـت سـازد و از ایـن 
رهگـذر بـه چند هـدِف اساسـِی خود دسـت بیابد. 
کـه  اسـت  ایـن  کـرزی  آقـای  نخسـِت  هـدف 
می خواهـد نشـان دهد کـه همچنـان بازیگـر اصلی 
میدان سیاسـِت افغانسـتان اسـت و خالف آن چه که 
سـران دولـت وحـدت ملـی می پندارنـد، به آسـانی 
سیاسـت گذاری های  در  را  او  نقـش  نمی تواننـد 

کالِن کشـور نادیـده بگیرنـد. 
هـدف دومِ آقـای کـرزی این اسـت کـه می خواهد 
دولـِت  یـک  ملـی  وحـدت  دولـت  دهـد  نشـان 
نامشـروع، ناکارآمـد و بی برنامـه اسـت کـه به جای 
تحکیم نظم و ثبات در کشـور، بیشـتر بـه بی نظمی، 
زبانـی  پراکنده گی هـای  سیاسـی،  انقطاب هـای 
و قومـی در کشـور دامـن زده و بیشـتر از گذشـته 
افغانسـتان را دچـار نابسـامانی و ازهم گسـیخته گی 

اسـت. کرده 

 هدف سـومِ آقای کرزی برگشـت دوباره به قدرت 
سیاسـی اسـت. او شـاید در روزهای نخسـتی که از 
قـدرت کنـار رفته بود، فکـر نمی کرد که دور شـدن 
انـزوای سیاسـی  بـه  این قـدر  از قـدرت می توانـد 
منجـر شـود. انزوای سیاسـی بـرای سیاسـت مداران 
همچـون دورۀ نقاهـِت بیماران اسـت که به سـختی 
آنـان  بسـازند.  بـا آن سـازگار  را  می تواننـد خـود 
فکـر می کننــد کـه کنـار رفتـن از قـدرت چنـدان 
زودی  بـه  و  نـدارد  پـی  در  برای شـان  مشـکلی 
می تواننـد خود را با شـرایط جدید دمسـاز سـازند. 
روزهـای نخسـت کـه البتـه بـه دلیـل بی تجربه گـی 
سیاسـت مداراِن تـازه به قـدرت رسـیده، هنوز نقش 
آنـان برجسـته اسـت، چنـدان مشکل سـاز نیسـت؛ 
امـا بـه مـرور زمـان ایـن سیاسـت مداران احسـاس 
می کننـد کـه دیگـر آن قـدرت و عظمِت گذشـته را 
ندارنـد و همیـن باعـث می شـود که دوبـاره به فکر 

رسـیدن بـه قدرِت سیاسـی باشـند.
ایـن مشـکل در همـۀ جهـان وجـود دارد،  البتـه   
ولـی بـه نسـبت شـرایطی کـه در کشـورهای غربی 
بـرای چنیـن وضعیت هایـی پیش بینـی کـرده انـد، 
سیاسـت مداراِن بیـرون شـده از قـدرت، زیـاد دچار 
کج خلقی هـاِی دورۀ نقاهـِت خـود نمی شـوند، ولی 
در کشـورهایی مثـل افغانسـتان بـدون شـک کنـار 
رفتـن از قـدرت، بـه معنای سـکتۀ سیاسـی اسـت.
 آقای کرزی نیز دچار سـکتۀ سیاسـی شـده و برای 
بیـرون شـدن از ایـن وضعیـت تـالش می کنـد کـه 
بـه هـر شـکل ممکـن، دوبـاره قـدرت سیاسـی را 
بـه دسـت گیـرد. پیامـد ایـن وضعیـت برای سـران 
ریاسـت  ارگ  ویـژه  بـه  و  ملـی  وحـدت  دولـت 
جمهـوری کـه خـود را موفـق در مدیریِت سیاسـی 
کشـور می دانـد و مشـکالِت فعلـی را نیـز ناشـی از 
مدیریـِت ناسـالِم حکومـت قبلـی عنـوان می کنـد، 
بـدون شـک سـنگین و در برخـی مـوارد غیرقابـِل 

اسـت.  تحمل 
سـخنان  جمهـوری،  ریاسـت  ارگ 
آقـای کـرزی را دخالـِت مسـتقیم بـه 
حریـِم خـود فـرض کـرده و چنیـن 
بـا شـدِت تمـام در برابـر آن واکنـش 
نشـان داده اسـت. ارگ با این اعالمیه 
تـالش کـرده کـه نشـان دهـد آقـای 
کـرزی پایـش را از گلیمـش بیشـتر 
کارهایـی  مصـروِف  و  می کنـد  دراز 
و  او  بـه  ربطـی  هیـچ  کـه  اسـت 

نـدارد.  فعلـی اش  موقعیـِت 
فراخـوان لویـه جرگـه بـدون شـک 
از تصمیم هایـی اسـت کـه بایـد از سـوی رییـس 
جمهـوری گرفتـه شـود و وقتـی چنیـن تصمیمـی 
از سـوی یـک مقـام برکنـار شـده گرفتـه می شـود، 
می توانـد بـه تعـارض و برخـورد میـان قدرت هـا 

منجـر شـود.
 اگـر آقـای کـرزی بـه جـای لویـه جرگـۀ سـنتی، 
شـاید  می کـرد،  برگـزار  را  بـزرگ  نشسـِت  کـدام 
این قـدر بـا واکنـش تنـد ارگ مواجـه نمی شـد، اما 
نفـس فراخـواِن لویـه جرگـه می تواند منجـر به زیر 

سـوال بـردِن موقعیـِت زمـام داراِن فعلـی شـود.
 آقـای غنـی می دانـد کـه رییـس جمهـور پیشــین، 
بـا  او  شـخِص  بـرای  حداقـل  نیکـی  ارادۀ  هیـچ 
برگـزاری لویـه جرگـه نـدارد و اگـر آقـای کـرزی 
موفـق شـود کـه چنیـن هدفـی را از هـر راه ممکن 
بـرآورده سـازد، بـدون شـک قـدم بعــدِی او پایان 
دادن بـه عمـر دولـِت زمـام داراِن فعلـی خواهد بود. 
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احمــد عمران

غنـی و کـرزی
رو در روِی هـم

 

اوضاع سیاسـی و اجتماعِی افغانسـتان دهه هاسـت که بسـامان 
و آراسـته نیسـت و دورۀ شانزده سـالۀ اخیـری کـه طـی شـد 
نیـز، از این نابسـامانی ها مسـتثنا نبوده اسـت. به رغـم این همه 
امـا پـس از تشـکیل حکومـت وحـدت ملی، چند سالی سـت 
کـه فـارغ از همـۀ اغراق هـا و مبالغـاِت ژورنالیسـتی، هـر از 
گاهـی احسـاس می شـود کـه ایـن کشـور در حـاِل سـقوط 
حتمـی و بی بازگشـت اسـت. ولی این کـه همچنان افغانسـتان 
آن  سیاسـِی  معیـوِب  و  ناقـص  ارگانیسـِم  و  پابرجاسـت 
همچنـان بـه دم و بـازدم ادامـه می دهـد را یا باید به حسـاِب 
خویشـتن دارِی مـردم و دعاهـاِی دل هـای سـوخته، و یـا باید 
بـه حسـاِب تزریـِق قـوه و انـرژِی قدرت هـای بین المللی یـی 
گذاشـت کـه همـواره کوشـیده اند ماکیتـی از دموکراسـی و  

اقتـدارِ سیاسـی را در افغانسـتان سـرپا نـگاه دارند. 
در چنـد سـال اخیـر کـه آقایـان داکتـر غنـی و داکتـر عبداهلل 
زیـر عنـوان »وحـدت ملـی« بـر ایـن کشـور حکـم می رانند، 
چندیـن حادثـه و چندیـن جرقـۀ سیاسـی، سـمتی، قومـی و 
فراقومـِی خطرنـاک زده شـده کـه بیـِم آن رفتـه کـه دامـاِن 
افغانسـتان را سرتاسـری بسـوزاند و چیـزی بـرای ترمیـم و 
آغـازِ دوبـاره باقی نگـذارد. ایـن روزها نیز چنین احسـاس و 
اضطرابـی در ضمیِر مردمِ آگاه و سردوگرم چشـیدۀ افغانسـتان 
غلیـان دارد. رهبـری حکومـِت موجـود در ایـن چنـد سـال 
به وضـوح نشـان داده کـه بیـش از آن کـه آیینـه دارِ وحـدِت 
ملـی و گره گشـاِی مسـایل ملـی باشـد، مبّلـِغ نفـاق قومـی و 

گره  زننـدۀ فرصت هـای ملـی اسـت. 
در ایـن چنـد سـال، جـدا از آن که رهبـری موجود نتوانسـت 
بـه تعهـداِت منـدرج در توافق نامـۀ سیاسـِی تشـکیل دولـت 
از  یکـی  بـه  خـود  بپوشـاند،  عمـل  جامـۀ  ملـی  وحـدت 
موانـِع جـدِی وفـاِق ملـی و انسـجامِ سیاسـی تبدیـل شـد. از 
چانه زنی هـای بی پایـان بـر سـِر تقسـیِم پسـت ها و چوکی هـا 
گرفتـه تـا پرونده سـازی های شـرم آور علیـه رقبـا، از فسـادِ 
ادارِی گسـترده در حکومـت گرفتـه تا شـکاف های اجتماعِی 
تـا  گرفتـه  خیابانـی  تظاهرات هـای  از  از حکومـت،  بیـرون 
رنگیـن  سـنگر های  از  و  سیاسـی،  خیمه شـب بازی های 
از  تـا جادهـای خونیـن  گرفتـه  مظلـوم  از خـوِن سـربازاِن 
انفجارهـای مشـکوک، همـه و همـه مایه هایـی از تقابِل قومی 
و زبانـی و حتـا جنبه هایـی از توطیـه و دسیسـه را داشـته اند. 
»وحـدت  موجـِه  عنـواِن  زیـر  و  نظـام  داخـل  در  حلقاتـی 
ملـی« طـی ایـن چنـد سـال آجنداهـای خطرنـاِک تیمـی و 
قبیله یی شـان را پیـش برده انـد و به رغـم همـۀ اتفاقـاِت بـدی 
کـه تـا کنـون ُرخ داده اسـت، عـزم دارند کـه این بـازی را تا 
تسـلط و کامروایـی کامـِل خود بـر اوضاع ادامـه دهند. حمله 
بـر تجمعـاِت مردمی یـی که بـرای ایـن حلقـات، نامطلوب و 
ُمضـر خوانـده می شـوند، ماننـد حمله بـر تجمـع هواخواهاِن 
عطـا محمـد نـور از چهره هـای مقتـدر جهـاد و مقاومـت، 
یکـی از بزنگاه هـاِی حساسـی اسـت کـه هـر بـار ایـن گمان 
را بـه دنبـال مـی آورد کـه کشـور عنقریـب در معـرِض یـک 
رویارویـِی سـهمگین میان نیروهای سیاسـِی دیسانت شـده از 
خـارج و نیروهـای سیاسـِی مردمی و ریشـه دار در داخل قرار 
گرفتـه و ایـن رویارویـی، همـۀ داشـته ها و نداشـته ها را نابود 
و سـاختار اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی کشـور را دگرگون 

کرد.  خواهـد 
بایـد دانسـت کـه باعـث و بانـِی این وضعیـِت کامـاًل وخیم، 
رهبـری موجـود اسـت و یقیـن باید کـرد که در ادامـۀ اداره و 
رهبـری فعلـی، هـم خویشـتن داری هاِی مـردم به سـر خواهد 
بیرونـی.  حمایت گـراِن  و  کنترل گـران  تـواِن  هـم  و  رسـید 
سـرانجام دیـوار کـِج حاکمیـِت موجـود فـرو ریختنی اسـت. 
علی رغـم ایـن، مـردمِ افغانسـتان و همـۀ نیروهای سیاسـی و 
مدنـی بـه معنـای واقعی کلمـه، وظیفـه دارند کـه نه تنها خود 
را بـه بـاد حـوادث نسـپارند، بلکه بـرای مدیریِت حـوادث و 
تنظیـِم آن هـا بـه سـوی افق هـای امیدوارکننـده آسـتیِن همت 

بـر زنند. 
منطقـی و ضـروری بـه نظـر می رسـد قبـل از این کـه رهبری 
موجـود الشـه یی از نظـام و حکومت داری را بـه مردم تحویل 
دهـد و یـا افغانسـتان را بـه گذشـته های تاریـِک فتـرت و 
خانه جنگـی سـوق دهـد، ظرفیت هـا و نیروهای متعهـِد مدنی 
و سیاسـی بـه یـک مخـرج مشـترک و صدایـی واحد برسـند 
و در قالـِب وفـاق ملـی، راهـی بـرای گـذار سـالم بـه یـک 

وضعیـِت سیاسـِی مطمیـن و مشـروع و قانونمنـد بجویند.

افغانسـتان 
و اوضاِع قمـر در عقـرب

این  از  شدن  بیرون  برای  و  شده  سیاسی  سکتۀ  دچار  کرزی  آقای 
وضعیت تالش می کند که به هر شکل ممکن، دوباره قدرت سیاسی 
را به دست گیرد. پیامد این وضعیت برای سران دولت وحدت ملی و 
به ویژه ارگ ریاست جمهوری که خود را موفق در مدیریِت سیاسی 
ناسالِم  مدیریِت  از  ناشی  نیز  را  فعلی  مشکالِت  و  می داند  کشور 
موارد  برخی  در  و  بدون شک سنگین  می کند،  عنوان  قبلی  حکومت 

غیرقابِل تحمل است
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سـخنگوی حزب جنبش ملی افغانسـتان می گوید 
کـه رییس جمهوری ترکیه در دیـدار با معاون اول 
ریاسـت جمهوری افغانسـتان، حمایت کشـورش 
را از فعالیت های سیاسـی ائتالف نجات افغانسـتان 

اعالم کرده اسـت.
بشـیراحمد ته ینـچ سـخنگوی حـزب جنبش ملی 
افغانسـتان گفـت کـه جنـرال عبدالرشـید دوسـتم 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری روز گذشـته بـا 
رجـب طیب اردوغـان رییس جمهـوری ترکیه در 
ارگ ریاسـت جمهـوری آن کشـور در شـهر انقره 

کرد. دیـدار 
آقـای ته ینـچ بـه خبرگـزاری جمهـور گفـت کـه 
جنـرال دوسـتم و آقـای اردوغـان در ایـن مالقات 
دو ساعته شـان پیرامـون مسـایل مختلـف گفتگـو 

کردند.
وی بیـان داشـت کـه ژنرال دوسـتم در ایـن دیدار 
خواسـتار همـکاری همـه جانبـه دولـت ترکیه در 

صلـح و ثبات افغانسـتان شـده اسـت.
او تصریـح نمـود:« معـاون اول ریاسـت جمهوری 
در ایـن دیـدار خواهـان همکاری هـای الزم دولت 
ترکیـه در حـل مشـکالت پناهجویان افغـان مقیم 
ترکیه نیز شـد و همچنین مسـاله افزایش بورسـیه 

بـرای جوانـان افغـان را مطرح کرده اسـت«.

سـخنگوی حزب جنبش ملی افغانسـتان گفت که 
رییـس جمهـوری ترکیـه وعـده داد کـه در زمینـه 
اقامـت مهاجرین بدون اسـناد، آمـوزش و پرورش 
فرزنـدان آنهـا و دیگر مسـایل مطرح شـده در این 

دیـدار، اقداماتـی را روی دسـت خواهد گرفت .
دیـدار  ایـن  افـزود:«در  همچنـان  ته ینـچ  آقـای 
رجـب طیـب اردغـان ریـس جمهـوری ترکیـه از 
فعالیت هـای سیاسـی ائتـالف نجـات افغانسـتان 
اعـالن حمایـت کـرده و ائتالف نجات افغانسـتان 
را گزینـه خوبی برای قانونمند شـدن افغانسـتان و 
مشـروعیت نظام افغانسـتان درانتخاباتی سال آینده 

است«. دانسـته 
وی همچنیـن بیـان داشـت کـه برنامه هـای معاون 
اول ریاسـت جمهـوری کشـور در ترکیه بـه اتمام 
رسـیده و وی بـه زودی وارد افغانسـتان خواهـد 

. شد
سـخنگوی حزب جنبش ملی، گرچـه درباره زمان 
دقیـق بازگشـت ژنـرال دوسـتم چیزی نگفـت اما 
تاکیـد کـرد که تمامـی آمادگی هـا برای بازگشـت 
معاون اول ریاسـت جمهوری گرفته شـده اسـت.

آقـای ته ینـچ تاکیـد کـرد کـه بـا بازگشـت ژنرال 
دوسـتم، ائتـالف نجـات افغانسـتان فعالیت هـای 

سیاسـی خـود را افزایـش خواهـد داد.

ظاهـر قدیر، عضـو مجلـس نماینـده گان با در 
دولـت  وزارت  از  مکتـوب  دو  دسـت گرفتن 
در امـور پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری، ادعا 
می کنـد کـه وزارت دولـت در امـور پارلمانـی 
10 میلیـون افغانـی را بـه هـدف دیدوبازدید با 
اعضـای شـورای ملـی از ریاسـت جمهـوری 
درخواسـت کـرده و ارگ نیـز این هزینـه را از 

کـود 91 پرداخته اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای قدیـر، وزارت دولـت در امور 
پارلمانـی »بـه دالیـل نامعلـوم« بـه عبدالقـادر 
زازی وطندوسـت و کمـال ناصـر اصولـی، دو 
نماینـدۀ مجلس به ترتیب مبلـغ 15 و 20 هزار 
دالـر آمریکایـی داده اسـت. او می گویـد: »باید 
بـه ایـن موضوع رسـیده گی شـود، این پـول از 

ملت اسـت نـه از شـخص رییـس جمهور.«
امـا ذکـراهلل فرضـی، سـخنگوی وزارت دولت 
قدیـر  ظاهـر  گفته هـای  پارلمانـی،  امـور  در 
تـا  می گویـد،  و  می دانـد  ادعـا  سـطح  در  را 
هنگامـی کـه ایـن ادعاهـا از سـوی مجلـس و 
طـی یـک مکتـوب رسـمی بـه وزارت دولت 

در امور پارلمانی فرسـتاده نشـود، ایـن وزارت 
نمی توانـد قضیـه را بررسـی کنـد.

بـه گفتـۀ آقـای فرضـی، واکنـش دو نماینـدۀ 
مجلس که بـه اختالس پـول وزارت دولت در 
امـور پارلمانـی متهم شـده اند، سـبب می شـود 

تـا همـه ابعاد قضیه روشـن شـود.
کمال ناصـر  دیـدگاه  کـه  کردیـم  تـالش  مـا 
اصولـی و عبدالقـادرزاری وطندوسـت را در 
پیونـد بـه ایـن گفته هـا داشـته باشـیم؛ امـا بـا 

تماس هـای پی هـم موفـق بـه دریافـت پاسـخ 
ایـن دو نماینـده نشـدیم.

چنـد هفتـۀ پیش نیـز همایـون همایـون نایب 
عبدالـرؤوف  نماینـده گان،  مجلـس  نخسـت 
ابراهیمـی، رییـس و خـدای نظر نصـرت دبیر 
مجلـس را بـه فسـاد مالـی متهـم کـرد و پـس 
از چنـدی، نتایج کمیسـیون های ویـژۀ مجلس 

نماینـده گان ایـن اتهامـات را ثابـت سـاخت.

چـن فنـگ، رییـس بخـش آسـیای وزارت خارجـۀ چیـن 
می گویـد: چین  به منظور بهبود روابط افغانسـتان و پاکسـتان، 
بـه زودی میزبـان نشسـت وزیـران  خارجۀ چینـ  پاکسـتان و 

افغانسـتان خواهـد بود. 
آقـای چـن فنـگ، افـزوده کـه چیـن از رونـد همکاری هـای 
»گـروه - گروه« میان افغانسـتان - پاکسـتان حمایت می کند و 
بـه زودی در این زمینه میزبان یک نشسـت سـه جانبه اسـت.
رییس بخش آسـیای وزارت امـور خارجه چین، در گفت وگو 
بـا رسـانه ها  گفتـه کـه ما بـه خاطـر ایجـاد روابط خـوب دو 
جانبـه میـان افغانسـتان - پاکسـتان، طـرح نشسـت های سـه 
جانبـه را روی دسـت گرفته ایم و در نزدیکی میزبان نخسـتین 

نشسـت خواهیم بود.
آقـای چـن فنـگ بـا اشـاره بـه تـالش چیـن بـرای اجـرای 
پـروژۀ بـزرگ »یـک کمربند، یـک راه« یـا »راه ابریشـم نوین« 
کـه افغانسـتان و پاکسـتان را نیـز در بر می گیـرد، گفت: چین 
به خاطـر سـهم گیـری بیشـتر در توسـعه منطقـه کار می کنـد 
و از همیـن رو با اینکـه حمایـت از رونـد صلـح بـه رهبـری 
شـهروندان افغانسـتان را دارد ، خواهان بهبود روابط افغانستان 

و پاکسـتان نیـز می باشـد.
فنـگ خاطـر نشـان کرده کـه وزیر امـور خارجۀ چیـن در ماه 
سـرطان در سـفر بـه کابـل و اسـالم آبـاد، در مـورد صلـح و 
امنیـت منطقـه، افرایش ارتباطـات و همکاری هـای اقتصادی، 
تقویـت روابـط دوجانبـه، برگـزاری نشسـت های سـه جانبۀ 
وزیـران خارجـه سـه کشـور در مورد مسـایل مـورد عالقه و 
از سـرگیری نشسـت گروه هماهنگی چهارجانبه )افغانسـتان، 
پاکسـتان، چین و امریـکا( صحبت کرده بود که کابل- اسـالم 

آبـاد بـا آن موافقت کـرده بودند.
هم چنـان، بـه گفتـه این مقام چینایی، هر سـه جانـب در مورد 
اجـرای حـدود ۳0 پـروژه در زمینه هـای راهبـرد ارتباطـات، 
زیربناهـا، رفـاه و برنامـه تبادل نظر مردم سـه کشـور به توافق 

رسـیدند و کار روی مسـایل توافق شـده ادامه دارد.
او تصریـح کـرده کـه در همیـن راسـتا نشسـت و تبـادل نظر 
خبرنـگاران دو کشـور روی دسـت گرفته شـده اسـت و قرار 

اسـت این رونـد تقویـت گردد.
رییـس بخـش آسـیای وزارت خارجۀ چین، در ادامـه دیدار با 
هأت مشـترک خبرنگاران افغانسـتان و پاکسـتانی، با اشـاره به 
روابط افغانسـتان و پاکسـتان گفت که مسأله افغانستان پیچیده 
اسـت و طـرح اتهام از سـوی دو کشـور به یک دیگـر نه تنها 
باعـث حـل تنـش نمی شـود، بلکـه زمینه را بـرای ادامـه آن و 

مداخلـه دیگر کشـورها فراهـم می کند.
راه حـل  یافتـن  کـه  افـزوده  تاکیـد  بـا  چینایـی  مقـام  ایـن 
چالش هـای کنونـی  میـان افغانسـتان و پاکسـتان بـرای چیـن 
یـک مشـکل اسـت، امـا گفته کـه  چیـن بـرای حل تنش های 
موجـود میـان افغانسـتان - پاکسـتان آماده گـی الزم دارد.  

چـن فنگ افـزود: ما نمی خواهیم در امور دو کشـور همسـایه 
خـود مداخله کنیـم و نمی توانیم قضاوت کنیم که کی راسـت 
و کـی غلط اسـت، اما می توانیم روند همـکاری گروه- گروه 
)دوجانبـه( را بـرای حـل تنش موجود بین آن هـا فراهم کنیم.

ایـن گفته هـای در حالـی بیـان می شـود کـه روابط افغانسـتان 
و پاکسـتان اخیـراَ بـه تیره  گـی گرایـده اسـت.  حکومت کابل 
اسـالم آبـاد را متهـم می کنـد که  حمـالت تروریسـتی که در 
کابـل انجـام می شـود در پاکسـتان طرح ریـزی می شـود. امـا، 

ایـن موضـوع از طرف اسـالم آباد رد همواره رد شـده اسـت.
از سـویی هـم، آگاهـان بـاور دارنـد کـه دولـت پاکسـتان از 
افزایـش نفـوذ هنـد در افغانسـتان نگرانـی جـدی دارد. در 
حالـی کـه ایـن رونـد در راهبـرد جدیـد امریـکا بـه صورت 
روشـن بیان شـده است و امریکا در اسـتراتژی جدید خود در 
قبـال افغانسـتان از نقـش هند به جای پاکسـتان در این کشـور 

حمایـت کرده اسـت.
درهمیـن حـال، قمـر باجـوا رییـس سـتاد مشـترک ارتـش 
پاکسـتان اخیـراَ در دیـدار بـا جنـرال جـوزف ووتـل فرمانده 
عمومـی فرماندهی مرکزی نیروهـای امریکایی، گفته که ثبات 

افغانسـتان بـرای پاکسـتان اهمیت خـاص دارد.
در این دیدار که در مرکز نظامیان امریکایی در شـهر راولپندی 
پاکسـتان انجـام شـده بـود، هـردو طـرف روی موضوعـات 
امنیتی کشـورهای منطقه به ویژه پاکسـتان و افغانسـتان بحث 

و تبادل نظـر کردند.
در سـومین نشسـت گـروه هماهنگـی چهارجانبه کـه 17 دلو 
1۳9۴ در اسـالم  آبـاد برگـزار شـد، »نقشـه راهی« بـرای آغاز 
گفت وگوهـای صلـح بیـن دولـت افغانسـتان و طالبـان بـه 
تصویـب رسـید. امـا، در نشسـت هـای چهـارم و پنجـم این 

گفت وگوهـا، نقشـه مذکـور تحقـق نیافـت و باعـث شـد که 
روابـط افغانسـتان بـا پاکسـتان تیره شـود.

 در مـاه اسـد سـال جـاری رییـس جمهـور امریـکا بـا اعالم 
اسـتراتژی جدیـد این کشـور در قبال افغانسـتان، پاکسـتان را 
بـه پنـاه دادن و پشـتیبانی از مخالفان مسـلح دولت افغانسـتان 
متهـم کـرد و گفـت که به همین دلیل روند فشـار بر پاکسـتان 
را افزایـش خواهد داد و مخالفان مسـلح دولت افغانسـتان نیز 

سـرکوب خواهند شـد.
مـاه گذشـته، جنـرال قمر باجـوا رییس سـتاد مشـترک ارتش 
پاکسـتان در راس هیأتـی بـه کابـل سـفر کـرد و پـس از آن با 
توافق مقام های دو کشـور، ششـمین نشسـت گروه هماهنگی 
مشـترک بعد از یک و نیم سـال تاخیر به منظور زمینه سـازی 
روند صلح افغانسـتان در شـهر مسـقط پایتخت عمان برگزار 

. شد
هـر چنـد تا اکنـون جزئیات این نشسـت روشـن نیسـت، اما 
مقـام هـای افغانسـتان تاکید کرده انـد که رونـد گفت و گوها را 
در صورتـی ادامـه خواهند داد که جانب پاکسـتانی به تعهدات 

خـود در قبال تامیـن صلح در افغانسـتان عمل کند.

سخنگوی جنرال دوستم:
ترکیه از ائتالف نجات حمایت می کند

ظاهر قدیر دو عضو مجلس را به فساد متهم کرد

ابوبکر صديق

چین میان افغانستان
 و پاکستان میانجی گری می کند

 در ماه اسـد سـال جاری رییس جمهور امریکا با اعالم اسـتراتژی جدید این کشـور در قبال افغانسـتان، پاکسـتان را به پناه دادن 
و پشـتیبانی از مخالفـان مسـلح دولـت افغانسـتان متهم کـرد و گفت که به همین دلیل روند فشـار بـر پاکسـتان را افزایش خواهد 

داد و مخالفان مسـلح دولت افغانسـتان نیز سـرکوب خواهند شد.
مـاه گذشـته، جنـرال قمـر باجـوا رییس سـتاد مشـترک ارتـش پاکسـتان در راس هیأتـی به کابل سـفر کرد و پـس از آن بـا توافق 
مقام های دو کشـور، ششـمین نشسـت گروه هماهنگی مشـترک بعد از یک و نیم سـال تاخیر به منظور زمینه سـازی روند صلح 

افغانسـتان در شـهر مسـقط پایتخت عمان برگزار شد

افزایش بهای مواد نفتی...
دولتی را تامین می کند و این مساله فشار را از بازارهای مواد نفتی کاهش 

خواهد داد.
از  اکنون  هم  اداره،  این  که  کرد  نشان  نفتی خاطر  مواد  تصدی  رییس 
ایجاد غرفه های فروش نفت و گاز در سطح شهر کابل، تالش  طریق 
او،  گفته  به  سازد.  محدود  را  نفتی  مواد  قیمت  افزایش  زمینه  تا  دارد 
غرفه های این اداره هم اکنون گاز را ۴۳ افغانی می فروشند و در زمستان 

احتماالً به ۴5 افغانی برسد.
در همین حال نماینده گان مجلس، واردات بی کیفیت مواد نفتی را یکی 

از دالیل آلودگی هوا در کابل و والیت های دیگر عنوان می کنند.
اما، نقیب اهلل فایق رییس اداره نورم و استندرد کشور گفت: »از ماه حمل 
سال جاری خورشیدی تا اکنون 58 شرکت نفت و گاز در کشور به دلیل 
واردات مواد بی کیفیت جواز فعالیت شان لغو شده، و لغو جواز فعالیت 

15 شرکت دیگر نیز به تازگی به وزارت تجارت پیشنهاد شده است«.
جوازهای  لغو  صالحیت  استندرد  و  نورم  اداره  که  افزود  فایق  آقای 
شرکت ها را ندارد ولی به دلیل تکرار تخلفات می تواند لغو جواز آنان 

را به وزارت تجارت پیشنهاد کند.
به گفته او، در سال جاری خورشیدی ۳600 تن نفت و 110 واگن گاز 

به دلیل نداشتن کیفیت الزم از بنادر کشور مسترد شده است.
او تاکید کرد که افغانستان در شرایط کنونی نمی تواند استندردهای خود 
می  آینده  در  ولی  بلند خواهد رفت،  قیمت ها  زیرا  ببرد،  باال  بیشتر  را 
اروپا  استندرد  به سطح  در کشور  را  نفتی  مواد  استندرد  خواهد سطح 

برساند.
رییس اداره نورم و استندرد کشور خاطر نشان کرد که مبارزه او در برابر 

مافیا سخت است ولی با همه مشکالت در برابر آنان خواهد ایستاد.
او یاد آور شد که هم اکنون هیچ تیل سوپر در کشور وارد نمی شود و 
همه تانک های تیل فروشی که سوپر نوشته اند، مردم را فریب می دهند.
به گفته وی، کیفیت تیل های وارداتی در کشور اکثراً )80( است و تیل 
سوپر باالتر از معیار 90 می باشد که تاهنوز یک واگن هم از بنادر کشور 

وارد نشده است.
این در حالی است که عدم کیفیت مواد نفتی در کشور یکی از عوامل 

اصلی آلودگی هوا در کشور به ویژه در شهر کابل دانسته می شود.
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بخش نخست

مريم سادات كاظمی
بـاز نگـه داشـتن پـِل ارتباطـی میـان کـودکان و والدیـن، فوق العـاده مهـم اسـت. مـا از 
کودکان مـان می خواهیـم تـا افـکار و احساسات شـان را بـا ما در میـان بگذارند تـا بتوانیم 
آن هـا را درک کنیـم و در بحران هـای زنده گـی بـه یـاری آن هـا برخیزیم. انتظـار داریم به 
جـای آن کـه واکنـش منفی نشـان دهند، احساسـات خود را به طور مناسـبی بیـان کنند، به 

حـرف مـا گـوش کننـد و کاری را کـه از آن هـا می خواهیم انجـام دهند. 
اطفـال بـه طـور غریزی نمی داننـد که چه طور بایـد افکار و احساسات شـان را بیـان کنند. 
هم چنیـن بـه طـور خـودکار، آمادۀ گـوش دادن بـه دسـتورات و پیـروی از آن ها نیسـتند 
و بـرای انجـام ایـن مسـوولیت ها بایـد آمـوزش ببیننـد. والدیـن در اغلـب مـوارد مجبور 
انـد روش هـای ارتباطـی خـود را بهبـود ببخشـند. در این بـاره به نـکات زیر توجـه کنید: 
بـا مالیمـت حـرف بزنیـد و یـک نتیجـۀ حقیقـی را دنبـال کنیـد. به خاطـر داشـته باشـید 
همه چیـز در صحبـت کـردن نیسـت و همـۀ مشـکالت رفتـاری را نمی توان بـا گفت وگو 
حـل کـرد. کـودکان باید محدودیت هـای رفتارشـان را بدانند و معموالً فقـط توضیح دادن 

بـه آن ها کافی نیسـت. 
رویۀ خود را با سن و میزان بلوغ کودک متناسب کنید. 

اشـتباه بزرگـی کـه والدیـن مرتکـب می شـوند، ایـن اسـت کـه در مـورد مشـکل زیـاد 
صحبـت می کننـد و روش هـای ارتباطی خـود را زودتر از موعد )نسـبت به سـن کودک( 

بـه کار می بندنـد و از کلماتـی اسـتفاده می کننـد کـه کـودک معنـی آن هـا را نمی فهمـد. 
کـودکان و نوجوانـان بـه روش هـای تدبیـری، بهتـر پاسـخ می دهنـد تـا جمالت سـنگین 

بی انتهـا.  و 
سـعی کنیـد بـا بالـغ شـدن فرزنـد خـود بـر عمـق ارتباطـات بیفزاییـد و از واکنش هـای 

بکاهید.  منفـی 
والدینـی کـه همیشـه سـعی کـرده انـد در تربیت فرزنـد خردسال شـان از توضیـح و دلیل 
اسـتفاده کننـد، اغلـب بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه بـا بزرگ تـر شـدن کـودک نـه تنهـا 
مشـکل حـل نمی شـود، بلکـه بدتـر هـم می شـود. زیـرا وقتـی کـودک بـه مرحله یـی از 
رشـد عقلـی می رسـد کـه بتوانـد هم چون یـک فـرد بالغ عمـل کنـد، والدین می کوشـند 
تـا واکنش هـای قـوی بـه او آمـوزش دهنـد؛ امـا یـک کـودک بالغ کـه فقط بـه توضیح و 
دلیـل عـادت کـرده اسـت، در برابـر محدودیت هـای جدیـد حتـا بیشـتر از یـک نوجوان 

عـادی، طغیـان می کنـد.  
در نتیجـه بهتـر اسـت در مـورد کـودکان کم سن وسـال، بیشـتر از مدیریـت و در مـورد 

کـودکان بزرگ تـر از ارتبـاط اسـتفاده شـود. 
◄ چه گونه به حرف های کودک گوش دهیم؟ 

۱ـ به زبان رفتار گوش دهید. 
کـودکان پـس از چیـره شـدن بـه زبـان گفتـار، 
ارتبـاط  آن هـا  بـا  رفتـار  طریـق  از  می کوشـند 

کننـد.  برقـرار 
کـودکان بزرگ تـر و نوجوانـان به طـور شـفاهی 
ارتبـاط برقـرار نمی کننـد و در بیشـتر مـوارد که 
زیـر فشـار قـرار می گیرنـد یا بـا آن هـا مخالفت 
می شـود، احساسـات خـود را بـروز می دهنـد. 

وقتـی کـودک رفتـار جدیـدی را نشـان می دهد، 
ممکـن اسـت مربـوط بـه یـک مرحلـۀ خـاص 
سـنی نباشـد و قصـد گفتـن چیـزی را بـه شـما 

باشد.  داشـته 
بـرای چند لحظه خـود را جای کـودک بگذارید 
و سـعی کنید هـدف او را از بـروز چنین اعمالی 
کشـف کنیـد و سـپس در مـورد آن اهـداف با او 

صحبـت کنید. 
◄ ۲ـ بر احساسات برچسب نزنید. 

رونـد آمـوزِش تشـخیص و بیـان احساسـات به 
یـک کودک، به تمریـن و تکرارهـای زیادی نیاز 
دارد. تشـخیص دادن احساسـات، مهارتی اسـت 

کـه بـه ظرافـت نیـاز دارد؛ پس صبور باشـید. 
◄ 3ـ تمام توجه تان را به او جلب کنید. 

بـه بقیۀ افراد خانـواده بگویید که مزاحم نشـوند. 
بـه یـک جای خلوت و سـاکت برویـد و طوری 
رفتـار کنیـد کـه انـگار تا ابـد می خواهیـد گوش 
کنیـد. همان قـدری کـه بـرای دوسـتان خـود که 
بـرای مشـورت نـزد شـما آمـده انـد، وقـت می 
گذاریـد، برای کـودکان خود نیز وقـت بگذارید. 

 

◄ مقدمه 
ظرفیت هـای  از  کـه  کشوری سـت  افغانسـتان 
مضاعـف و گوناگونـی برای دریافـِت بحران و 
چالش در سـطوِح ملـی و منطقه یـی برخوردار 
می باشـد. قـرار گرفتـِن این کشـور در موقعیِت 
متغیـر ژیوپلتیـک،  ثابـت و  بـا عناصـر  ویـژه 
ایـن قابلیـت را افرایـش داده اسـت؛ امـا ایـن 
مهـم بـا همسـایه گاِن پُرطمـع و خواسـت های 
اسـتراتژیک، امروزه این کشـور را به جغرافیای 
در  و  سـاخته  مبـدل  بین الملـل  تروریسـِم 
معـرِض چالش هـای گوناگون قرار داده اسـت. 
منابـع گوناگـوِن بحـران و چالـش به صـورِت 
بالفعـل و بالقـوه هـم در افغانسـتان و هـم در 
حادثه آفرینـی  همـواره  منطقـه،  کشـورهای 
می کنـد و ایـن کشـور را در دامِ خـود اسـیر 
می سـازد. از ایـن رو یکـی از مباحـِث مطـرح 
و  منطقه گرایـی  مسـالۀ  بین الملـل،  روابـط  در 
همکاری هـاِی منطقه یـی اسـت؛ چـون امـروزه 
بخـِش بزرگـی از چالش هـا فراسـرزمینی بوده 
عبـور  ملـی  جغرافیـاِی  محدوده هـای  از  و 
از  منطقه یـی  همکاری هـای  ایجـاب  می کنـد، 
این جهـت الزامـی بـه نظـر می رسـد. در کنـار 
آن امـا ژیوپلتیـِک افغانسـتان بـه نـگاهِ مجـدد 
و تـازه یعنـی رویکـرد غیـر قـرِن نوزدهمی، از 
ظرفیت هـاِی باالیـی برخوردار بـوده و با توجه 
بـه عناصـر ثابـت و غیرمتغیـر آن، می تـوان بـا 
افزایـش ظرفیت هـای متنـوع بـا عناصـر متغیِر 
موجـود  فرصت هـای  مجمـوِع  از  ژیوپلتیـک 
ُحسـِن اسـتفاده را نمـود. جغرافیـا بـه عنـوان 
مقیاس هـای  در  همـواره  تهدیـد،  و  فرصـت 
ملـی و منطقه یـی و بین المللـی، از ظرفیـت و 
بـوده و و  برخـوردار  پتانیسـل های گوناگـون 
نقش آفرینـی می کنـد کـه ایـن مهـم مسـتقیمًا 
ژیوپلتیکـِی  دیـد  و  نـگاه  نـوِع  بـه  بسـته گی 
نخبـه گان و کارگـزاراِن قـدرت در یک جغرافیا 
دارد. از آن جا که افغانسـتان کشـوری محاط به 
خشـکه اسـت و در موقعیـِت ویـژۀ ژیوپلتیکی 
جغرافیـای  تأثیـراِت  از  نمی تـوان  دارد،  قـرار 
اولویت هـای  گرفتـِن  نظـر  در  و  منطقـه 
سیاسـِی کشـور بـه لحـاظ منافـِع منطقه یـی و 
نظـام ژیوپلتیکـی مسـلط در سـطح بین المللـی 
سـطحی گـذر کـرد و مضـاف بـر ایـن، بایـد 
اذعـان کـرد کـه امـروزه موقعیـت جغرافیایـی 
بـر مبنـای یـک دیـد ژیوپلیتیکـی می توانـد به 
عنـوان یک مزیـِت نسـبی در عرصۀ مناسـبات 

منطقه یـی نقش هـای چندگانـه بـازی کنـد. 
◄ منطقه چیست؟ 

منطقـه را از لحاظ جغرافیایـی، حوزۀ مکانی یی 
می داننـد کـه در بخشـی از جغرافیـاِی بزرگ تر 
ایـن  لحـاظ سیاسـی،  از  اسـت.  قـرار گرفتـه 
بحـث قابل پی گیری اسـت. روند شـکل گیری 
منطقه سـازی و منطقه گرایـی، بیشـتر از طریـِق 
همگرایـی کـه یـک جریـان پیوسـته اسـت و 
می سـازد،  معنـی دار  را  منطقه گرایـی  رونـد 

بهتـر می توانـد صـورت پذیـرد، ماننـد اتحادیۀ 
اروپـا کـه در کنـار ابعـاد جغرافیایـی از لحـاظ 
تعامـالِت اقتصادی و سیاسـی بیشـتر تأثیرپذیر 
بـوده اسـت. اما مفهـوم و مباحـث منطقه گرایی 
ادبیـات  وارد  متعـدد  از طـِی دوره هـای  بعـد 
سیاسـی گردید. مباحـِث منطقه گرایی در دوراِن 
جنـگ سـرد در روابـط بین الملـل مطـرح شـد 
و ایـن تحولـی بـود کـه مناطـق را بـر اسـاِس 
ویژه گی هـا و شـاخص هاِی ویـژه کـه از نوعی 
ظرفیـت و توانایـی حکایت می کـرد، تعریف و 

تقسـیم بندی کـرد. 
◄ ژیوپلتیک

سـابقۀ  از  افغانسـتان  در  ژیوپلتیـک  مباحـث 
ایـن  اهمیـِت  نیسـت.  برخـوردار  زیـادی 
موضـوع مدتی سـت کـه مـورد توجـه برخـی 
از اندیشـمنداِن سیاسـت قـرار گرفتـه اسـت. 
در  فقـط  مبحـث  ایـن  ملحـوظ،  ایـن  روی 
تـا  و  بـوده  تعریـف  قابـل  قـدرت  محـدودۀ 
بـه  اکادمیـک )دولتـی(  بـه حوزه هـای  هنـوز 
اسـت.  نشـده  وارد  بااهمیـت  رشـتۀ  عنـوان 
بنابرایـن، ابهام هـای زیـادی در مـورد تعریـف 
و محدوده هـاِی آن تاهنـوز موجـود می باشـد. 
نخسـت ایجـاب می کنـد جغرافیای سیاسـی و 

کنیـم.  تعریـف  را  ژیوپلتیـک 
بـدون آن کـه بـه یـک بررسـی بیشـتر در ایـن 
زمینـه بپردازیـم، به طـور کوتـاه می تـوان گفت 
کـه جغرافیای سیاسـی، علمی اسـت کـه نقِش 
می کنـد؛  بررسـی  جغرافیـا  در  را  سیاسـت 
بررسـی  بـه  ژیوپلتیـک  علـم  کـه  حالـی  در 
نقـش عوامـل محیـط جغرافیایـی در سیاسـت 

می پـردازد.
در فرهنگ نامـۀ فرانسـوی روبـر 1965 دربـارۀ 
واژۀ ژئوپلتیـک آمـده اسـت: »ژیوپلتیک علمی 
اسـت کـه بـه مطالعـۀ روابـط بیـن داده هـای 
حکومت هـا  سیاسـِت  و  جغرافیـا  طبیعـی، 
و  تعاریـف  رابطـه،  ایـن  در  می پـردازد.«  
برداشـت های زیـادی وجود دارد کـه در نتیجه 
می تـوان گفـت کـه ژیوپلتیـک عبـارت اسـت 
از: درک واقعیت هـای محیـط جغرافیایـی بـه 
منظـور دسـتیابی بـه قـدرت، بـه نحـوی کـه 
بتـوان در باالتریـن سـطح وارد بـازی جهانـی 
شـد و منافـع ملـی و حیـاِت ملـی را  در یـک 
تعامـل منطقه یـی و جهانـی حفـظ و ابقـا کرد. 
بـه عبـارت دیگـر، ژیوپلتیک عبارت اسـت از: 
علـم کشـف روابط محیـط جغرافیایـی و تأثیر 
در  امـروزه  ملـل.  سیاسـی  بـر سرنوشـت  آن 
تعریـِف قـدرت کـه می توانـد تولیـد سیاسـت 
کنـد، منابعـی ارزشـمندند کـه نامرئـی باشـند 
و در حقیقـت، آن هـا منابـع واقعـِی قـدرت به 
شـمار می رونـد کـه در ایـن صـورت، عوامـل 
خواهنـد  اساسـی  نقـش  ژیوپلتیکـی  متغیـِر 

شت.  ا د
وارد  ژیوپلتیـک  این کـه  از  قبـل  اساسـًا  امـا 
عرصـۀ سیاسـت شـود، جغرافیـای سیاسـی در 

متـِن توجهـاِت بزرگاِن این رشـته قرار داشـت. 
فردریـش راتـزل آغازکننـدۀ یـک دوراِن جدید 
از سـیر تکاملـِی ایـن رشـته بـود و در مفهوم و 
روش شناسـِی رشـتۀ مذکور نوآوری هایی انجام 
داد. امـا رودولـف کیلـن در پیدایـش رویکـرد 
بین المللـی،  سیاسـت های  بـه  ژیوپلتیکـی 
نقـش کلیـدی ایفـا کـرد. او نخسـتین فـرد بود 
کـه در مقاله یـی، اصطـالِح »ژیوپلتیـک« را بـه 
کاربـرد. البتـه از نظـر او، ژیوپلتیـک تنهـا یکی 
می آیـد.  بـه شـمار  دولـت  پنـج خصیصـۀ  از 
دموپلتیـک،  از:  عبارت انـد  ویژه گی هـا  دیگـر 
)بُعـد جمعیتـی دولـت(، اکوپلتیـک )سـاختار 
اقتصـادی دولـت(، سوسـیوپلتیک )سیاسـت ها 
کراتوپلیتـک  اجتماعـی(،  مشـی های  خـط  و 
)سیاسـت های قانونـی و حکومتـی(.  امـا ایـن 
مطـرح  بـه شـکِل جدیـدی  امـروزه  مبحـث، 
اسـت کـه رابطه هـای میـان سیاسـت و محیـط 
جغرافیایـی تـا چه حـدی جدی انـد و تأثیرات 
زمانـی  جغرافیایـی  سیاسـِت  پیامدهـای  و 
می توانـد دسـتاورد محسـوب شـود کـه با یک 
دیـد ژپوپلتیکـِی منطقه یـی و  بین المللـی بـه 
سیاسـت نگاه شـود و بـا اسـتفاده از دانش های 
در  جغرافیـا  از  اسـتفاده  نحـوۀ  در  گوناگـون 

سیاسـت تجدیـد نظـر صـورت گیـرد. 
◄ اهمیت منطقه گرایی  

کـه  مباحثی سـت  جملـه  از  منطقه گرایـی 
به وجودآمـدِن  خالهـا،  شـدِن  پُـر  بـرای 
ائتالف هـا و همگرایی هـا ضرورتـش احسـاس 
از  یکـی  عنـواِن  بـه  مناطـق  امـروزه  گردیـد. 
روابـط  عرصـۀ  در  بازیگـران  تأثیرگذارتریـن 
می باشـد.  بحـث  قابـل  و  مطـرح  بین الملـل 
امنیتـی،  و  فراسـرزمینی  تهدیـداِت  ظهـور 
بازیگـران در محیـط  بـه نوعـی سـبب تعـددِ 
بین الملـل می گـردد. شـناخت مناطق با پیشـینۀ 
رویکردهـای آن به رغـم تأثیـرات و پیامدهـای 
متـداوم آن بـر کشـورهای ضعیـف، زیـاد مهم 
بـه عنـوان کشـوری کـه  افغانسـتان   بـوده و 
در یـک منطقـۀ ژیواسـتراتژیک تمرکـز یافتـه، 
ایـن  در  را  خـود  جایـگاهِ  می توانـد  چگونـه 
رابطـه تعریـف کنـد. مسـلمًا دریافـت جایـگاهِ 
تحـوالت  از  مـا  شـناخِت  تابـع  مسـتقیمًا  مـا 
منطقه یـی و جغرافیـای سیاسـِی آن می باشـد. 
منافـع اقتصـادی در کنـار تهدیدهـای امنیتـی، 
می توانـد  کـه  موضوعی سـت  مهم تریـن 
کنـد؛  مدیریـت  را  منطقه یـی  مجموعـۀ  یـک 
منطقه گرایـی نویـن بیشـتر از درون می جوشـد 
و تحـت تأثیـر منافـع ملـِی کشورهاسـت. البته 
برخـی مناطق از بیرون با رویکرد امنیتی شـکل 
می گیرنـد. برخـی از همگرایی هـا دچـار فرایند 
واگرایـی می شـود و برخـی تقویت می شـود و 
بـه یـک کشـور ماننـد ایـاالت متحـده، وجـود 

می دهـد. خارجـی 

محمد شکیب انديشه///////////////////////// بخش نخست   

ژ یـوپلتیـک  افغـانستان
 چـالش هـا  و  فـرصـت هـا 
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اشـاره: یک صدوچهـل سـال پیـش از امـروز در الهـور 
مـردی بـه دنیـا آمـد کـه کارهایـش او را مبـدل بـه 
»عالمۀ شـرق« سـاخت. اقبـال الهوری شـعرهای زیادی 
و  پژوهش هـا  و  اردو سـرود  و  فارسـی  زبان هـای  بـه 
اسـالمی  جوامـع  پیرامـون  بی شـماری  سـخنرانی های 

انجـام داد.
یکـی از ابعـاد ویژۀ زنده گـی او، عالقه اش به افغانسـتان 
بـود. اقبـال بـاری به کشـورِ ما سـفر کـرد، در سـتایش 
ایـن  به سـازِی  بـرای  و  سـرود  شـعر  مـا  شـهرونداِن 
سـرزمین صحبـت کـرد. بـرای دانسـتن افـکار، کارنامه 
و پیونـد عالمـه اقبـال بـا افغانسـتان و شـهروندان ایـن 
کشـور، بـا عزیـز احمـد حنیف که در سـال های پسـین 
کارهـای زیـادی پیرامـون تفسـیر و معرفی افـکار اقبال 
انجـام داده، صحبـت کرده ایـم کـه اینک حاصـِل آن را 

می خوانیـد.
***

◄ جنـاب حنیـف! افـکار و ایده هـای عالمـه اقبال چه 
زمانـی بـه افغانسـتان آمده و چه کسـانی پیرامـون اقبال 

در ایـن کشـور کار کرده اند؟
عالمـه اقبـال در سـال 19۳۳ میـالدی بـه دعـوت محمـد 
نادرشـاه بـا معیت سـر رأس مسـعود، سـید سـلیمان ندوی 
بـه کابـل آمـد و از شـهرهای غزنین و قندهـار بازدید کرد و 
بـر مـزار سـنایی غزنـوی و کلبۀ درویشـانۀ سـلطان محمود 
اشـک ریخـت و بـر روضـۀ احمدشـاه درانی حاضر شـد و 

بـر او دعـای خیـر کرد.
اقبـال در سـفر کابـل، ضمـن سـخنرانی ها، بازدید بـا رجال 
نظـام  در  بازنگـری  روی  افغانسـتان،  علمـی  و  سیاسـی 
آمـوزش و پـرورش در سـطوح مختلـف، تغییـر زنده گی از 
حالـت قبیله یـی به گونـۀ شـهروندی و رشـد و غنـای ادبـی 

و هنـری تأکیـد کرد. 
از جملـه نویسـنده گانی کـه پیرامـون زنده گـی و اندیشـۀ 
اقبـال نوشـته اند، می توان از اسـتاد سـخن خلیـل اهلل خلیلی، 
محمـد کاظـم کاظمی، اسـتاد اسـداهلل محقق جهانـی، محمد 
حلیـم تنویـر، لمـر احسـان، اسـتاد محمـد افسـر رهبین که 
کلیـات اردوی اقبـال را به نظم فارسـی برگردانده و شـهکار 
تاریخـی عظیمـی را انجام داده اسـت، نام برد. و یک  شـمار 

نویسـنده گان دیگـر نیـز مقاالت پژوهشـی یی نوشـته اند.
کتـاب آقـای رهبیـن، قرار اسـت از سـوی انتشـارات بیهقی 
در شـهر کابـل و یکـی از مراکز نشـراتی معروف در کشـور 
ایـران بـه زیـور چـاپ آراسـته گـردد و به عنـوان اثـر ادبی 
گرانسـنگ و مانـدگاری در حـوزۀ بـزرگ فارسـی بـه بازار 

ید. بیا
اقبـال بـرای اولین بـار از طریـق مقالـۀ فارسـی یی در مجلـۀ 
در  فیلسـوف  و  شـاعر  عنـوان  بـه   19۳2 سـال  در  کابـل 
افغانسـتان و ایـران به معرفی گرفته شـده اسـت و بـه دنبال 
آن در دهـۀ چهـل میـالدی، دکتر حسـین مشـایخ فریدنی و 
برخـی دیگـر از نویسـنده گان ایران بـه معرفی اقبال و نشـر 

کتاب هـای وی در ایـران پرداختنـد.
دلیـل دلبسـته گی اقبـال بـه افغانسـتان، رابطـۀ فکـری او بـا 
بـزرگ  مرشـد  غزنـوی،  سـنایی  افغانـی،  سـیدجمال الدین 
فرهنگی یـی  مشـترکات  و  سیاسـی   انگیزه هـای  و  رومـی 
اسـت کـه به چنـد قرن پیـش میان افغانسـتان و هندوسـتان 

برمی گـردد.
◄ در زمـان نادرخـان از او خواسـته می شـود کـه بـه 
افغانسـتان بیایـد، ایـن دعـوت به چـه هدفی بـود و چه 

نتایجـی به بـار آورد؟
رابطـۀ عالمـه اقبال بـا محمد نادرشـاه به زمانـی برمی گردد 
کـه اقبـال مصـروف تحصیـل در اروپـا بـود و محمدنـادر 
)مشـهور بـه ژنـرال نـادر( مسـوولیت سـفارت افغانسـتان 
در پاریـس را بـه عهـده داشـت؛ گفتـه می شـود کـه میـان 
ایشـان مکاتباتـی بـوده اسـت، امـا در اروپـا هیچ گاهـی بـا 
هـم مالقـات نکـرده اند. نخسـتین مالقـات اقبال بـا محمد 
نـادر در ایسـتگاه قطـار در شـهر الهـور اسـت کـه محمـد 
نـادر به قصـد برانـدازی نظام سیاسـی به رهبـری حبیب اهلل 
خـان کلکانـی از هندوسـتان بـه سـوی افغانسـتان عزیمـت 

بود.  کـرده 
اقبـال در  اقبـال، هنگامـی کـه  بـه روایـت داکتـر جاویـد 
ایسـتگاه قطـار بـا محمد نـادر روبه رو شـد، متوجه شـد که 
محمـد نـادر، مـردی الغـر، بـا قامتی میانـه و نسـبتًا ضعیف 
اسـت، شـوخی گونه بـرای او گفـت: فکـر می کـردم ژنـرال 
نـادر، مـردی بلندقامـت و تنومنـد باشـد. محمـد نـادر در 
پاسـخ گفـت: من نیـز فکر می کـردم اقبـال، مـردی با ریش 

انبـوه و دسـتار و کالهـی بلنـد باشـد!
دکتـر جاویـد اقبـال می گوید: هر دو بـه گوشـه یی رفتند، با 
هـم صحبـت کردنـد و اقبال مقـداری پول نقد بـرای محمد 
نـادر بخشـش کـرد؛ محمد نـادر در آغـاز از پذیـرش پول، 
ابـا ورزیـد امـا در نتیجـۀ اصـرار اقبـال، پـول را پذیرفت و 
گفـت: به طـور قرض حسـنه آن را می پذیرم و از افغانسـتان 

برای تـان ارسـال خواهـم کرد.
رابطـۀ شـخصی اقبـال بـا نادرخـان ادامـه یافـت تـا آن کـه 
چهارسـال بعـد، محمـد نـادر از اقبـال بـه عنوان فیلسـوف، 
عنـوان  بـه  مسـعود  سـررأس  اسالم شـناس،  و  ادیـب 
و  پـرورش  و  آمـوزش  بخـش  در  متخصـص  اندیشـمند 
اسـتاد سـید سـلیمان نـدوی، مـورخ و سـیره نگار معـروف 
جهـان اسـالم، دعوت کـرد تا جهت مشـاوره روی مسـایل 
فرهنگـی بـه کابـل تشـریف بیاورنـد. محمد نادر یـک هفته 
بعـد از برگشـت میهمانـان هنـدی، از سـوی عبدالخالـق در 

لیسـۀ اسـتقالل شـهر کابـل تـرور گردیـد.
◄ آیـا پـس از ایـن هـم، او سـفرهایی بـه افغانسـتان 
داشـت و آیـا افغانسـتان در افـکار و کارهـای عالمـه 

دارد؟  اقبـال جایگاهـی 
اقبـال فقـط یک بـار بـه افغانسـتان در زمان محمد نادرشـاه 

سـفر داشـته اسـت؛ دیگـر نـه پیـش از آن و نـه هـم بعد از 
آن، بـه این کشـور آمده اسـت. برخی نویسـنده گان از سـفر 
اقبـال در زمـان شـاه امـان اهلل خـان، یـادآوری کرده انـد، اما 
پژوهش هـا نشـان می دهـد کـه اقبـال در سـال 192۳ کتاب 
پیـام مشـرق را کـه در پاسـخ به دیـوان غربی گویتـه آلمانی 
سـروده اسـت، بـه رسـم زمان بـه پادشـاه افغانسـتان تقدیم 

می کنـد. 
مـردم  سـوی  از  خـان  امـان اهلل  شـاه  بـرای  زمـان،  آن  در 
افغانسـتان لقـب غـازی داده شـده بـود و آزادی افغانسـتان 
از دسـت انگلیس هـا بـرای اقبـال و دانشـمندان آزادی خواه 
مسـلمان در شـبه قارۀ هنـد، با درنظرداشـت روابط فرهنگی 
و سیاسـی مشـترِک دیرینـه میـان ایـن دوکشـور، امیـدوار 
کننـده بـود. پیـش از عالمـه اقبـال، شـیخ الهنـد محمـود 
الحسـن دیوبنـدی، موالنا عبیداهلل سـندی و برخـی دیگر از 
دانشـمندان هنـدی بـه کابل سـفر کـرده بودنـد و در احیا و 

تقویـت روابـط ایـن دوکشـور تـالش ورزیـده بودنـد.
اقبـال در رابطـه بـا افغانسـتان، مجموعـۀ مثنـوی مسـافر را 
سـروده اسـت کـه در آن از مالقـات خـود بـا محمـد نـادر 
و اهـدای یـک جلـد قـرآن کریـم، توصیـف شـهر کابـل، 
بازدیـد از ویرانـۀ غزنیـن قدیـم، شـهر قندهـار و شـهامت 
و آزادی خواهـی مـردم افغانسـتان یـاد کـرده اسـت. در این 
مجموعـه از شـاه جـوان محمـد ظاهـر نیـز توصیـف کرده 

 . ست ا
◄ شـمار زیـادی از چهره هـای سیاسـی و زمـام داراِن 
معاصـر افغانسـتان، بـا افـکار و شـخصیِت عالمـه انس 
دارنـد و حتـا کوشـیده اند کـه روش حکومـت داری و 
نگاه شـان بـه پیرامـون را از البـه الی افـکار و اشـعار 

عالمـه اقبـال پیدا کننـد. فکر می کنیـد ایـن تأثیرپذیری 
و نفـوذ داشـتِن عالمه اقبال ریشـه در کجـا و چه دارد؟

خصـوص  در  اقبـال  کـه  آزادی خواهانه یـی  شـعرهای 
توصیـف مـردم افغانسـتان، ارادت و پیونـد فکری یـی کـه 
ایشـان با سـید جمـال الدین افغانـی دارنـد، او را در میاِن ما 
افغانسـتانی ها از هر شـاعِر دیگری نزدیک تر سـاخته اسـت. 
    در مثنوی »جاویدنامه« ضمن سـفر شـاعرانه و تخیلی یی 
کـه در رکاب مرشـد روشـن ضمیر رومـی بـه عالـم افـالک 
دارد، در فلـک عطـارد بـا ارواح سـید جمال الدیـن افغانـی 
و سـعید حلیـم پاشـا )یکـی از سـالطین عـادل عثمانـی( 
مالقـات می کنـد و پیام هـای بلنـدی را نسـبت بـه وضعیت 
امت اسـالمی و آیندۀ جهان اسـالم از سـوی ایشان دریافت 

می کنـد کـه بـرای هـر خواننده یـی درخـور دقت اسـت.
در آن جـا آواز آذان را می شـنوند؛ مریـد هنـدی از ایـن امـر 

بـه شـگفت می آیـد و از مرشـد می پرسـد: 
من نیابم از حیات اینـ جا نشان

◄ از کـــجا مـی آیـــد آواز اذان؟
گفت رومی: این مقام اولیاست

آشنا این خاکدان با خاک ماست
مرشد رومی مریدش را به ادامۀ سفر تشویق می کند:

گفت: رومی: خیز و گامی پیش نه
دولت بیـــدار را از کف مـــــده

هـر کــجا رومـی بَرد آن جا برو
یک دو دم از غیر خود بیگانه شو

بدیـن ترتیـب، پیشـتر می رونـد تـا آن کـه بـه نـزد دو مـرد 
می شـوند: نزدیـک  مشـرق زمین  بـزرگ 

رفتم و دیدم دو مرد اندر قیام
مقتدی تاتار افغانی امام

آن گاه پیـر رومـی با اشـاره به جایگاه بلنـد آن دو بزرگ مرد، 
در  خطـاب به مریـد می گوید: 

گفت: مشرق، زین دو کس بهتر نزاد
ناخن شان عقده های ما گشاد

سیــــد السادات مــــوالنا جــمال
زنده از گفتار او سنگ و سـفال

ترک ساالر آن حلیـــم دردمــند 
فکــــر او مــثل مقام او بلـند

دو رکعـت نمـاز عارفانـه بـه امامـت سـید جمـال در آن 
دشـت خمـوش و سـوز و گـداز بنده گـی از خـالل آیـات 
سـورۀ »والنجـم« در صدای ملکوتی سـید شـاعر را به وجد 

می آورد:
قرأت آن پیر مـرد سخـت کوش

سوره والنجم و آن دشت خموش
دل ازو در سیـنه گردد ناصبـــور
شــــور اال اهلل خیــزد از قبـــور
اضطراب شعله بخشــــد دود را 

ســـوز و مسـتی می دهــد داؤد را
آشکارا هــر غیاب از قـــرأتش 

بی حـجاب ام الکتاب از قــرأتش
من ز جا برخاســتم بعد از نماز 

دســــت او بوسیـــدم از راه نیاز
همیـن ارادت اسـت کـه پیونـد رجـال سیاسـی و علمـی 
افغانسـتان را بـه عالمـه اقبـال بیشـتر می سـازد و او را در 

قلـب مـردم افغانسـتان هـر روز بیشـتر جـا می دهـد.
اقبـال در میـان  ◄ جایـگاه افـکار و اندیشـۀ عالمـه 

می بینیـد؟ چگونـه  را  افغانسـتان  امـروزِ  جوانـاِن 
تحصیل کـرده،  جوانـان  از  شـماری  اخیـر،  سـال های  در 
معرفـی  بـاِب  در  مقاالتـی  ادب دوسـت،  معرفت اندیـش و 
شـخصیت و اندیشـۀ عالمـه اقبـال بـه زبان هـای فارسـی و 
و عالقه منـدی  گرایـش  نشـان دهندۀ  کـه  نوشـته اند  پشـتو 
ویـژۀ ایشـان بـه ایـن بزرگ مـردِ اندیشـه و عرفـان اسـت. 
◄ در اخیـر بگوییـد کـه پیـام اقبـال برای نسـل امروز 

چـه خواهـد بود؟
پیـام اقبـال بـرای نسـل جـوان امـت مسـلمان، همـان غزل 
معـروِف ایشـان اسـت که خـود را همچون چـراغ الله برای 
جوانـان عجـم معرفـی کـرده اسـت؛ البتـه از اعـراب اظهار 
نومیـدی می کنـد به این کـه در برابـر قضیۀ فلسـطین، کاری 

از آنان سـاخته نشـد.
چون چراغ الله سوزم در خیابان شما
ای جوانان عجم جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضمیر زنده گی اندیشه ام
تا به دست آورده ام افکار پنهان شما

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل
آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

می رسد مردی که زنجیر غالمان بشکند
دیده ام از روزن دیوار زندان شما

در جایی دیگر می گوید: 
عصر من دانندۀ اسرار نیست

یوسف من بهر این بازار نیست
ناامید هستم ز یاران قدیم

طور می سوزد که می آید کلیم
نغمه ام از زخمه بی پرواستم

من نوای شاعِر فرداستم

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
سـپاس از این کـه فرصـت دادیـد تـا در بـاِب اقبـال با 

هـم صحبـت کنیم. 

گفت وگو با عزیز احمد حنیف، اقبال پژوه و استاد دانشگاه
گفت وگو كننده: هارون مجیدی

بخش دوم و پايانی



د افغانسـتان دفـاع وزارت وايي، د ډېر عمـر لرونکو افرسانو 

د تقاعـد طرحـه به پـه دوو کلونو کې بشـپړه يش.

دفـاع وزارت وايـي، شـااوخوا پنځـه زره هغه ځـوان افرسان 

چـې پـه هېـواد کـې د ننـه او لـه هېـواده بهـر یې لـوړې زده 

کـړې کـړي د تقاعـد کېدونکـو افرسانـو ځای بـه ډک کړي.

پـه  شـنبې  د  وزیـري  دولـت  ویانـد  وزارت  دغـه  د 

ورځ»۱۳۹۶کال لـړم۲۷« پـه دې اړه لـه ازادي راډيـو رسه په 

خـرو کـې وویل، پـه دفـاع وزارت کـې د ډېر عمـر لرونکو 

افرسانـو د تقاعـد طرحـه پـه دغـه وزارت کـې د تشـکیاليت 

تراکـم د مخنیـوي پـه هـدف عمـي کېـږي.

ښـاغلی وزیـري وايـي، دا کار به د هېـواد د امنیتي بنسـټونو 

پـر ظرفیـت او وضعیـت هیـڅ ډول منفـي اغېز و نـه کړي.

نوموړي زیاته کړه:

»هغـه کسـان چـې پـه احتیـاط کـې دي او عمرونه یـې لوړ 

دي پـه لومـړي پـړوا کې، هغـه چـې عمرونه یې ډېـر دي او 

تقاعـد تـه برابر دي پـه دوهم پړاو کـې او په درېیـم پړاو کې 

بیـا دغـه بهیر پـه بشـپړ ډول عمـي کېږي، پـه دفـاع وزارت 

کـې تشـکیاليت تراکـم رامنځه شـوی، دا په داسـې حال کې 

ده چـې شـااوخوا پنځـه زره د لـوړو زده کـړو درلودونکـي 

افـرسان بـې دنـدو ګرځـي، د یـاد تراکـم د لـه منځـه وړلـو 

لپـاره دغـه پروګـرام جوړ شـوی دی.«

ښـاغلی وزیـري وايـي، د دغـې مرحلـې لومـړی پـړاو بـه د 

روان کال د جـدي په میاشـت کې پیـل او د راتلونکي کال د 

اسـد په میاشـت کې بشـپړ يش.

دی همدارنګـه وايـي، دوهـم پـړاو بـه یـې هـم د اسـد د 

میاشـتې له لسـمې نېټـې پیل او د بیـا د ۱۳۹۷ملریـز کال د 

جـدي پـه لسـمه پـای تـه ور رسـېږي.

د نومـوړي پـه خـره د ۱۳۹۸ملریز کال د اسـد تر میاشـتې 

به دا پروسـه بشـپړه او وروسـتۍ يش.

ښـاغلی وزیـري وايـي، دېـرش فیصـده باتجربـه افـرسان د 

اړتیـاوو لـه مخـې پـه احتیاطـي شـکل سـاتل کېـږي.

د دغـې طرحـې د تطبیـق خـره په داسـې وخـت کېږي چې 

لـه دې وړانـدې د افغانسـتان دفـاع وزارت د افرسانو په ذايت 

قانـون کـې بدلـون راوسـتی او لـه مخـې یـې هغـه افـرسان 

تقاعـد ته سـوق کېـږي چـې عمرونه یـې لـه ۵۵ کلونو لوړ 

وي.

خـو د افرسانـو د پخـواين ذايت قانون له مخې چـې اته کاله 

وړانـدې توشـیح شـوی د افرسانـو د تقاعـد عمـر ۶۵ کالـه 

ټاکل شـوی و.

د نـوي طرحـې لـه مخې بیـا د ډګرواالنـو د تقاعـد عمر ۵۴ 

کالـه د تـورن جرناالنـو ۵۸ کالـه د ډګـر جرناالنـو ۶۰ کاله 

او د سـر جرناالنـو لپـاره د تقاعـد عمر ۶۲کاله ټاکل شـوی 

دی.

د افغانسـتان د ولـي جرګـې د دفاعـي کمېسـیون منـي 

فتـح اللـه قیصـاري د امنیت د ټنیګښـت او په مـي اردو کې 

د وړتیـاوو د لوړولـو لپـاره د یـادې طرحـې تطبیـق اغېزمـن 

: بويل

»دا کار منفـي نـه بلکـې مثبـت اغېـز لـري، دا طرحـه ان 

شـاءالله د افغانسـتان د وضعیـت لپـاره اغېزمنـه ده، څرنګـه 

چـې دا بهیـر پـه څو پړاوونـو کې پـي کېږي نو ځکـه منفي 

اغېـز نـه لـري نـوي جـرناالن چې لـه نویـو تجربـو او لوړو 

زده کـړو رسه مقررېـږي کېـدای يش ګټـور متـام يش.«

خـو د امنیتـي چـارو یـو شـمېر افغـان کارپوهـان دا طرحـه 

د افرسانـو د ذايت قانـون خـالف بـويل وايـي، پـه اوسـنیو 

رشایطـو کـې بـه یـې تطبیـق پـر روان وضعیـت نـاوړه اغېز 

وکړي.

لـه ډلې یـې حی ګل سـلیامنخیل وايـي، تر کومـه چې مي 

اردو پـه خپلو پښـو ونه درېـږي او دا طرحـه د ولي جرګې 

لخـوا د تائیـد وړ ونـه ګرځـي، تطبیـق بـه یـې د افغانسـتان 

امنیتـي وضعیـت ته زیامنـن کړي.

چهارمیـن کنفرانـس ملی شـهری دیروز شـنبه، 
سـوی  بـه  »پیـش  عنـوان  تحـت  عقـرب   27
شـهرهای پایـدار« بـا حضـور رییـس حکومت 
وحـدت ملـی، نماینـده گان مـردم در پارلمان و 
اعضـای حکومـت در ارگ ریاسـت جمهوری 

شـد. برگزار 
محمـد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت 
ظرفیـت  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  ملـی 
طـرح و دیـزان بایـد بـه صـورت اساسـی در 
افغانسـتان ایجاد شـود و باالی متخصصان باید 
سـرمایه گذاری صـورت گیـرد و نیـز فضـای 
ایجـاد  زمینـه  ایـن  در  همه جانبـه  همـکاری 

گـردد.
سـید سـعادت منصور نادری، وزیر شهرسـازی 
و مسـکن در ایـن کنفرانـس گفـت که سـکتور 
شـهری در چند سـال گذشته توانسـته است به 
برخـی از دسـتاوردهای قابـل توجـه در سـطح 

ملـی و بین المللـی دسـت یابد.
آقای نـادری می گویـد که عمده تریـن موفقیت 
»کـه  بین المللـی  سـطح  در  شـهرِی  سـکتور 
درطـول تاریـخ کشـور نظیـر نداشـته اسـت«، 
حکومـت داری  عالـی  شـورای  در  عضویـت 
شـهری جهـان می باشـد. او اضافـه کـرد: بـر 
اسـاس این دسـتاورد، افغانسـتان می تواند سهم 
موثـری در طـرح و تدویـن برنامه هـای جهانی 

در زمینـۀ سـکتور شـهری داشـته باشـد.
داشـت  بیـان  مسـکن  و  شهرسـازی  وزیـر 
ضمـن  شـهری،  برنامه ریـزی  عرصـۀ  در  کـه 
آغـازِ بازنگـری ماسـترپالن شـهرهای قندهـار، 
مزارشـریف، هـرات، جالل آبـاد و بامیـان، ایـن 
وزارت توانسـته اسـت که مسـودۀ طرح ماستر 
پالن شـهرهای خوسـت و پل علـم را با چندین 
برنامـۀ اسـتراتژیک و تفصیلـی برای شـهرهای 

مختلـف و بندرهـای کشـور ترتیـب کنـد.
او با اشـاره به این که در یک سـال گذشـته، در 
قالـب برنامـۀ ملـِی اولویت هـای شـهری، ۳80 
هـزار ملکیـت بـه صـورت الکترونیکـی ثبـت 
شـده اسـت، گفـت: پروژۀ شـهرهای پایـدار به 
صـورت آزمایشـی در شـهر مزارشـریف آغـاز 
شـده و برنامه هـاِی عمل اسـتراتژیک برای پنج 
ناحیـه در شـهر کابـل و سـه شـهر در والیـات 

نیـز آمـاده گردیده اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای نـادری، سیسـتم الکترونیکـی 
محصـول  شـفاِف  گـردآوری  بـرای  جدیـد، 
صفایـی ایجاد شـده اسـت و هم چنان بررسـی 
قیمت گـذاری زمیـن در شـهر کابل نیـز تکمیل 

است. شـده 

سـعادت نـادری بیـان داشـت که پـروژۀ بزرگ 
رهایشـی امارات کـه زیربناهای آن در گذشـته 
بـا تکمیـل  بـود،  قـرار نگرفتـه  مـورد توجـه 
از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـاز،  مـورد  زیربناهـای 
معیاری تریـن پروژه های رهایشـی آمـادۀ افتتاح 

. ست ا
پروژه هـای  کـه  داشـت  اظهـار  همچنـان  او 
رهایشـی سـنایی، بنایـی و اللـه و صـدف کـه 
مالـی  و  تخنیکـی  حقوقـی،  مشـکالِت  بنابـر 
متوقـف شـده بودنـد، امـور سـاختمانی آن هااز 

سـر گرفتـه شـده اسـت.
رییـس  بیـک،  عبدالمتیـن  دیگـر،  سـویی  در 
عمومـی ارگان هـای محـل می گویـد کـه یکـی 
از دسـتاوردهای حکومت وحدت ملی در سـه 
سـال گذشـته، انسـجام و هم آهنگـی سـکتور 

بوده اسـت. شـهری 
آقـای بیـک می افزایـد: با ایجـاد شـورای عالی 

توسـعۀ شـهری، امروز افغانسـتان صاحب زبان 
شـده   شـهری  سـکتور  در  تخنیکـی  مشـترک 
اسـت، در حالـی که در گذشـته یکـی از موانع 
زبـان  نبـودِ  شـهری،  توسـعۀ  ُکنـدی  اساسـی 

مشـترک شـهری بود.
رییـس ادارۀ مسـتقل ارگان های محـل می گوید 
کـه نخسـتین بار در تاریـخ معاصـر افغانسـتان 
اسـت که شـهرداران سراسِر کشـور در شورای 
عالـی توسـعۀ شـهری تحـت رهبـری رییـس 
حکومـت گردهـم قـرار می گیرنـد و بـا هـم 

تبـادل نظـر می کننـد.
همزمـان باایـن، محمـد اشـرف غنـی، رییـس 
حکومـت وحدت ملی در سـخنرانی اش در این 
کنفرانـس گفـت، تـا زمانـی کـه ما به شـهروند 
مبـدل نشـویم، صاحـب شـهر نمی شـویم و تا 
وقتـی کـه نظافـت را جـز ایمـان خـود ندانیم، 
همان گونـه کـه باالی ما امر شـده اسـت، شـهر 

خـود را تمیـز نگـه داری کـرده نمی توانیـم.
محمـد اشـرف غنـی می گویـد که تضـادی که 
میـان سـکتور خصوصـی و دولتی بـود، اکنون 
از بیـن رفتـه اسـت و حکومـت بدون سـکتور 

خصوصـی، ناتکمیـل خواهـد بود.
کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  حکومـت  رییـس 
صـورت  بـه  بایـد  دیـزان  و  طـرح  ظرفیـت 
بـاالی  و  ایجـاد شـود  افغانسـتان  در  اساسـی 
متخصصـان باید سـرمایه گذاری صـورت گیرد 
ایـن  در  همه جانبـه  همـکاری  فضـای  نیـز  و 

زمینـه ایجـاد گـردد.
بـه گفتـۀ محمـد اشـرف غنـی: »بزرگ تریـن 
خطـر بـرای آینـدۀ افغانسـتان، میـزاِن واردات 
اسـت؛ بیشـتر از دو میلیـارد دالـر مـواد غذایی 
و بیشـتر از یـک میلیـارد دالـر مواد سـاختمانی 
واردِ کشـور می کنیـم. هیـچ کـدام ایـن مـواد 
ضـرور نیسـت کـه از خـارج وارد شـوند. 25 

کرده ایـم،  تعهـد  برای تـان  را  ترجیـح  درصـد 
شـما سـرمایه گذاری کنیـد، مـا در هـر پـروژه 
ملـی و هـر قـرارداد ملـی، اولویـت برای شـما 

می دهیـم«.
این کـه  بیـان  بـا  سـخنانش  از  بخشـی  در  او 
تشـریفاتی  بایـد  شـهری  ملـی  کنفرانس هـای 
نباشـد، اظهـار داشـت: حـرف مـن این اسـت 
کـه مـا به حیـث افـراد ذی دخل و ذی نفـع و به 
عنـواِن یک ملـت واحد و یک دولت منسـجم، 
باشـیم.  داشـته  سـازنده  صحبت هـای  بایـد 
خواهـش مـن ایـن اسـت کـه در صحبت هـا 
دسـتاوردها، کوتاهی هـا و هـم فرصت ها مورد 

قـرار گیرند. بحـث 
رییـس حکومت وحدت ملـی مدیریت نکردِن 
آب هـای شـهرهای کشـور را »بدتریـن میراثی« 
برای افغانسـتان دانسـت و بیان داشـت که کابل 
بـه بحـران بنیـادی آب روبه رو اسـت. او تأکید 
کـرد کـه در سـه سـال گذشـته مطالعـات قابل 
مالحظه یـی بـاالی مدیریـت آب انجـام شـده 
و بـه زودی در کابـل شـاهد شـروع کار بنـدی 
خواهیـم بود که مشـکل آب کابـل را حل کند.
آقـای غنی در پیوند به برنامۀ میثاق شـهروندی 
گفـت: »برنامۀ میثـاق شـهروندی از ابتکارهای 
عمـدۀ حکومـت اسـت. در سـه سـال آینـده، 
750 میلیـون دالـر در برنامـۀ میثاق شـهروندی 
بـه مصـرف می رسـد. ایـن برنامـه ادامـۀ برنامۀ 
همبسـته گی ملـی نـه، بلکـه یـک برنامـۀ بیـن 
سـکتورها، وزارت هـا و بـه صـورت اساسـی، 
ملـی و افغانسـتان شـمول اسـت. خواسـت مـا 
این اسـت که شـهر و روسـتای خـود را مرتبط 

. ببینید«
ایـن کنفرانـس، سـه روزه  گفتنـی اسـت کـه 
سـومین  می رسـد.  پایـان  بـه  فـردا  و  اسـت 
کنفرانـس ملـی شـهری در ماه عقرب سـاِل پار 

در کابـل برگـزار شـده بـود.
شهرسـازی،  وزارت  در  مسـووالن  گفتـۀ  بـه 
مهم تریـن بحث هـا در ایـن کنفرانـس، بحـث 
روی محورهـای علمـی اسـت کـه مشـخصًا 
بـاالی راهکارهـای جدیـد بـرای مدیریت آب 
و رفـع چالش هـای منابـع آبـی شـهرها بحـث 
و  محیط ِزیسـت  بحـث  هم چنـان  و  می شـود 
توسـعۀ پایـدار، مباحـث هواشناسـی و تغییـر 
تکنالـوژی  زمین لـرزه،  آسیب رسـانی  اقلیـم، 
نیـز شـامل  را  مـواد سـاختمانی  و  سـاختمان 

می شـود.
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مدال شجاعت به  سگ...
ــن  ــه ای ــجاعت را ب ــدال ش ــه م ــی ک ــاد خیریه ی بنی
ــی« دو  ــد کــه »مال ســگ نظامــی اهــدا کــرده می گوی
ــگ  ــدان جن ــه می ــتقیم ب ــبار مس ــان آتش ــار در جری ب
فرســتاده شــد تــا بمــب هــا و مایــن هــای جاســازی 
ــن،  ــر ای ــن ســگ عــالوه ب ــد. ای شــده را کشــف کن
ــای  ــک نیروه ــه نزدی ــیان را در فاصل حضــور شورش
ــا  ــن نیروه ــه ای ــوری ک ــه ط ــر داد؛ ب ــی خب بریتانیای
توانســتند در ظــرف چنــد ثانیــه »بــا دشــمن در 

ــد«. ــک بجنگن ــیار نزدی ــه بس فاصل
ایــن ســگ رزمــی بــا وجــود ایــن کــه بــر اثــر انفجار 
نارنجــک ســینه، پاهــا و گوشــش زخمــی شــده بــود 
بــه ماموریــت خــود ادامــه داده بــود. او حــاال کامــال 

تــداوی شــده اســت.
ــه  ــه ب ــد ک ــن ســگ می گوی ــی ای ــی، مرب ــل هاتل دنی
ــد:  ــد. او می گوی ــار می کن ــی« افتخ ــه »مال ــدت ب ش
»مالــی طــوری در عملیــات فعالیــت کــرد کــه 
ــک  ــرد نزدی ــا در نب ــدند ت ــق ش ــن موف ــکاران م هم

ــوند«. ــق ش ــن( موف ــه ت ــن ب )ت
مالــی شــصت و نهمیــن دریافــت کننــده ایــن جایــزه 
از ســال 19۴۳ اســت. در ایــن ســال خدمــت ســگ 
ــه  ــداد ب ــای ام ــرویس ه ــس و س ــا در اردو، پولی ه

رســمیت شــناخته شــد.
ــا  ــذار آن »ماری ــام بنیانگ ــه ن ــه ب ــن« ک ــدال »دیکی م
ــب  ــه اس ــان ب ــود، همچن ــی ش ــناخته م ــن« ش دیکی
هــای پولیــس، خــوک هــای بارکــش و یــک بــار هــم 
ــک  ــه در ی ــن گرب ــت. ای ــده اس ــه داده ش ــک گرب ی
کشــتی محاصــره شــده در چیــن، موشــهای بــزرگ را 

شــکار مــی کــرد.
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ورزش
آصف آشنا

ــردم دروغ  ــه م ــود ب ــمی خ ــم رس ــا در حک ــی حت غن
می گویــد!

ــرود  ــد ب ــدزی بای ــب اهلل احم ــه نجی ــت ک ــن اس ــث ای بح
ــازی  ــن ب ــود. ای ــات ش ــیون انتخاب ــس کمیس ــدزی ریی ــداهلل احم ــا عب ت
ــی  ــای مدن ــی از نهاده ــود. برخ ــورده ب ــد خ ــنلبه کلی ــاه س ــط م از اواس
ــد. برخــی از ســفارت خانه ها  ــن مســأله را می دانن ــات ای ــر انتخاب ناظــر ب
در دو مــاه گذشــته بــرای عملــی شــدن ایــن ســناریو رأی زنــی سیاســی 
کــرده انــد. این کــه نجیــب اهلل احمــدزی چــرا برکنــار می شــود و 
این کــه عبــداهلل احمــدزی چــه صالحیــت و شایســته گی بــرای ریاســت 
ــتند. ــی هس ــای جداگانه ی ــدارد؟ بحث ه ــات دارد و ن ــیون انتخاب کمیس
ــا  ــه اش ب ــی و زیرمجموع ــی غن ــوا و قبیله ی ــازی رس ــی، ب ــألۀ اصل مس
ــازی رســوا از  روندهــای دموکراتیــک در کشــور اســت. غنــی در ایــن ب
ــون  ــد. قان ــد. دروغ می گوی ــرده و نمی کن ــت نک ــزی فروگذاش ــچ چی هی
ــده  ــۀ ابطال ش ــک داعی ــای ی ــرای ابق ــی ب ــر کارت ــد. از ه ــض می کن نق
ــی،  ــم کنون ــم. حک ــب و تروریس ــا از کارت طال ــد. حت ــتفاده می کن اس
یکــی از نمونه هــای رســوای قانون شــکنی و دروغ گویــی غنــی بــه 
مــردم اســت. قانون شــکنی بــه ایــن دلیــل کــه تصمیــم غنــی بــرای عــزل 
رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات بــا هیــچ قانــون قابــل دفــاع نیســت. 
ــه اســاس  ــه ایــن دلیــل کــه غنــی در حکــم اش گفتــه اســت: »ب دروغ، ب
ــت  ــه، لس ــای مربوط ــا نهاده ــود ت ــت داده می ش ــه هدای ــه و مطالب فیصل
کاندیــدان جدیــد را بــه منظــور تعییــن یکتــن عضــو کمبــود آن کمیســیون 

ــد«. ــی نماین ــه ریاســت جمهــوری معرف ب
ــت  ــرای ریاس ــد« ب ــدان جدی ــت کاندی ــی از »لس ــی در حال ــرف غن اش
کمیســیون انتخابــات گــپ می زنــد کــه عمــاًل آقــای عبــداهلل احمــدزی را 
بــرای ریاســت کمیســیون انتخابــات، تعییــن کــرده و کار تمــام اســت، امــا 
ــد.  ــردم دروغ می گوی ــه م ــی ب ــرمی و دیده درای ــام وقاحــت، بی ش ــا تم ب
ــده گان و  ــس نماین ــی، مجل ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ کمیس
ــری  ــن خودس ــا ای ــد ب ــوولیت دارن ــات، مس ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
ــه داشــته باشــند. از رســانه های  ــی برخــورد جــدی و قاطعان اشــرف غن
ــه  ــن مســأله ب ــار ای ــار دارم از کن ــوک، انتظ ــاالن فیس ب آزاد کشــور و فع
ــه بحــث و بررســی شــدن  ــاز ب ــن مســایل نی ــد. ای ــور نکنن ســاده گی عب
دارد و مــردم حــق دارنــد حقایــق در مــورد مســایل انتخاباتــی را بداننــد.

محمد ناطقی

حمله به تجمعات عبادی و سیاسی
پایانــی  این کــه  گویــا  افغانســتان  در  جنایت هــا  ایــن 
ــه  ــادی و سیاســی بی رحمان ــدارد. مــردم در تجمعــات عب ن
ــت  ــود را در صنع ــارت خ ــه و مه ــت وظیف ــوند. تروریس ــته می ش کش
ــت  ــی جنای ــی سیاس ــۀ گردهمای ــرد. فاجع ــه کار می گی ــان ب ــرگ مردم م
ــه  ــه ب ــن حمل ــن دومی ــود. ای ــایی ش ــد شناس ــالن آن بای ــت و عام اس
گردهمایــی حــزب جمعیــت اســالمی اســت. حملــۀ مرگ بــار در مراســم 
خاک ســپاری شــهید ســالم ایزدیــار، حملــۀ هدف منــد بــه خاطــر ازبیــن 
ــز  ــه مراک ــن تجــاوزات ب ــا ای ــود. م ــت اســالمی ب ــران جمعی ــردن رهب ب
عبــادی و سیاســی را محکــوم می کنیــم و از حکومــت خواهــان حمایــت 
ــاق  ــردم هســتیم. تروریســتان هدف شــان نف ــال م و حفاظــت از جــان م
مذهبــی و نفــاق سیاســی و پاره پــاره کــردن مــردم اســت، آنــان بــه هــدف 
ــات  ــا تلف ــه شکســت اســت، ام شــیطانی خــود نمی رســند و محکــوم ب
ــر و تأســف اســت.  ــۀ تأث ــًا مای ــده، واقع ــج دی ــردم رن ــه م ــات ب و ضایع
ــتی  ــروه تروریس ــچ گ ــال هی ــه ح ــا ب ــود و ت ــنیع ب ــروز ش ــت ام جنای

ــول نکــرده اســت. مســوولیت را قب
ــه چــرا  ــا این ک ــا مســوول دارد، ام ــن جنایت ه ــه ای پ.ن: خالصــه این ک

ــم. ــش را نمی دانی ــرد دلیل ــه دوش نمی گی ب
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ــر  ــۀ مشــورتی دای ــه جرگ ــرزی لوی در ســال 1۳92 ک
ــه امضــای  ــد ب ــردم در پیون ــۀ او، »م ــه گفت ــا ب ــرد ت ک
پیمــان امنیتــی کابل-واشــنگتن تصمیــم بگیرنــد«. 
ــه مصــرف رســید،  ــر ب ــزاران دال ــت اضطــرار اعــالم شــد، ه حال
ــازارِ  ــی و در ُکل، شــهر و ب ــای دولت ــا، دانشــگاه ها، نهاده مکتب ه
ــه جرگــۀ  ــده گان لوی ــت، شــرکت کنن ــل شــد. در نهای ــل تعطی کاب
مشــورتی خواســتار امضــای ایــن پیمــان شــدند و بــا صــدور یــک 
ــان  ــی او بی ــروه تیم ــرزی و گ ــه ک ــان را ب ــی، تصمیم ش قطع نامه ی
کردنــد، امــا کــرزی دســت رد بــه ســینۀ شــرکت کننــده گان لویــه 
جرگــه زد و تصمیــم آنــان را نپذیرفــت. حــاال نیــز گمــان می کنــم 
کــرزی چنیــن شــیطنتی در ســر دارد؛ لویــه جرگــه برگــزار شــود و 
او بتوانــد دوبــاره بــه قــدرت بیایــد. کــرزی بــه ایــن تصــور اســت 
کــه مــردم از حکومــت وحــدت ملــی بــه شــدت نــاراض انــد و از 
ســراِن آن دلخــور شــده انــد و اگــر در لویــه جرگــه آمــدن دوبــارۀ 
ــک  ــه آن لبی ــردم ب ــود، م ــرح ش ــت مط ــودش در رأس حکوم خ
ــک نســخۀ  ــه ی ــه جرگ ــد، لوی ــه باش ــا هرچ ــت... ام ــد گف خواهن
کهنــه، نــاکام و بــه تاریــخ پیوســته اســت. لویــه جرگــه از ســوی 
ــود  ــه س ــت ب ــود، در نهای ــزار ش ــه برگ ــی ک ــروه و جناح ــر گ ه
ــدۀ اصلــی  ــخ، بازن ــه گواهــی تاری همــان گــروه تمــام می شــود. ب

لویــه جرگــه همــواره مــردم بــوده انــد.

اعالم نامزدهای بهترین های 

سال 2۰۱7 آسیا

فیـسبـوک نـــامــه

ــیون  ــد. کنفدراس ــالم ش ــیا اع ــال آس ــال فوتب ــای س ــای بهترین ه نامزده
ــای  ــزۀ بهترین ه ــب جای ــای کس ــامی نامزده ــیا )AFC( اس ــال آس فوتب
ســال 2017 را اعــالم کــرد، مراســمی کــه 29 نوامبــر )8 آذرمــاه( در 
ــال آســیا بهترین هــای خــود را  ــا فوتب ــد برگــزار می شــود ت بانکــوک تایلن

در بخش هــای مختلــف بشناســد.
بخش هــا  از  یــک  هــر  در   AFC ســوی  از  معرفی شــده  نامزدهــای 

به شــرح زیــر هســتند:

AFC جایزه رؤیایی
1- اتحادیۀ فوتبال چین

2- اتحادیۀ فوتبال جاپان
۳- اتحادیۀ فوتبال سنگاپور

AFC جایزۀ اتحادیۀ فدراسیون عضو
جایزۀ  الهام بخشی

1- فدراسیون فوتبال ایران
2- اتحادیۀ فوتبال جاپان

۳- اتحادیۀ فوتبال کوریای جنوبی
جایزه توسعۀ فوتبال

1- فدراسیون فوتبال لبنان
2- فدراسیون فوتبال تاجیکستان

۳- فدراسیون فوتبال ویتنام
جایزۀ جاه طلبی

1- فدراسیون فوتبال افغانستان
2- اتحادیۀ فوتبال گوام

جایزۀ رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش فوتبال پایه:
جایزه الهام بخشی

1- فدراسیون فوتبال استرالیا
2- اتحادیۀ فوتبال چین

۳- فدراسیون فوتبال ایران
جایزۀ توسعۀ فوتبال

1- فدراسیون فوتبال هنگ کنگ
2- اتحادیۀ فوتبال سنگاپور

۳- اتحادیۀ فوتبال ویتنام
جایزۀ جاه طلبی

1- فدراسیون فوتبال بوتان
2- فدراسیون فوتبال ماکائو
۳- اتحادیۀ فوتبال فلسطین

جایزۀ برترین سرمربی فوتبال آسیا )در بخش بانوان(
1- گائو هنگ )چین(

2- اساکو تاکاکورا )جاپان(
۳- لتسیا بائوتیستا )فیلیپین(

جایزۀ بهترین سرمربی فوتبال آسیا )در بخش مردان(
1- پوستکوغلو )سرمربی تیم ملی استرالیا(

2- ایشی ماساتادا )جاپان(
۳- تاکافومی هوری )جاپان(

جایزۀ بهترین بازیکن فوتسال آسیا
1- علی اصغر حسن زاده )ایران(

2- توحید لطفی )ایران(
۳- جیراوات سورنویچیان )تایلند(

جایزۀ بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا
۱- سامانتا کر )استرالیا(

2- سون هیانگ سیم )کوریای جنوبی(
۳- کوماگای ساکی )جاپان(

جایزۀ بهترین بازیکن مرد فوتبال آسیا
1- وو لی )چین(

2- عمر خریبین )سوریه(
۳- عمر عبدالرحمن )امارات(

*عمــر خریبیــن، مهاجــم ســوریه یی باشــگاه الهــالل عربســتان اســت کــه 
بــا گل زنــی مقابــل پرســپولیس در نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا، مانــع 

از صعــود سرخپوشــان بــه فینــال آســیا شــد.
ــن و اســتقالل نقــش اساســی در  ــازی العی ــم در ب *عمــر عبدالرحمــن ه

ــارات ایفــا کــرد. ــدۀ ام ــر یــک نماین برتــری 6 ب
ــالم  ــز اع ــیا نی ــال آس ــای فوتب ــای دیگــری از بهترین ه ــای بخش ه نامزده

شــده کــه جوایــز آن هــا در بانکــوک اهــدا نخواهــد شــد:
جایزه ویژۀ داور سال

1- بختیار نمازاف )ازبکستان(
نامزدهای بهترین بازیکن جوان زن سال:

1- کیم کیونگ یونگ )کوریا شمالی(
2- سونگ هانگ سیم )کوریای شمالی(

۳- هیناتا میازاوا )جاپان(
نامزدهای بهترین بازیکن جوان مرد سال:

1- طاها شریعتی )ایران(
2- لی سئونگ وو )کوریای جنوبی(

۳- پایک سئونگ هو )کوریای جنوبی(
نامزدهای بهترین بازیکن بین المللی آسیا:

1- آران موی )استرالیا(
2- شینجی کاگاوا )جاپان(

۳- سون هیونگ مین )کوریای جنوبی(.

مـدافعان 
هویت

ــایت  ــا »VOA« روی س ــکا ی ــدای آمری ــه ص ــنجی ک ــک نظرس در ی
ــت  ــده اس ــکار ش ــی آش ــته، حقایق ــود گذاش ــتو«ی خ ــی« و »پش »فارس
کــه بیــش از پیــش چهــرۀ زبان ســتیزان را عریــان کــرده اســت. در ایــن 
ــدار واژۀ »دری«  ــا طرف ــه آی ــده ک ــیده ش ــان پرس ــنجی از مخاطب نظرس
ــایت  ــان س ــد از مخاطب ــون 76 درص ــی«؟ تاکن ــا واژۀ »فارس ــتند ی هس
فارســی صــدای آمریــکا، بــه حمایــت از واژۀ فارســی و فقــط 21 درصــد 
بــه واژۀ دری رأی داده انــد. همچنیــن در ایــن نظرســنجی ۳ درصــد نیــز 

ــد.  ــر دو واژه را پســندیده ان ه
ــایت  ــنجی س ــه نظرس ــی ب ــه وقت ــود ک ــب می ش ــی جال ــرا زمان ماج
ــداران واژۀ  ــم طرف ــم، بازه ــه می کنی ــکا مراجع ــدای آمری ــتوی ص پش
ــش  ــنجی بخ ــاًل در نظرس ــد. مث ــکیل می دهن ــت را تش ــی اکثری فارس
پشــتو، 7۳ درصــد بــه حمایــت از واژۀ فارســی و فقــط 26 درصــد بــه 
واژۀ دری رأی داده انــد. بقیــه 2 درصــد نیــز هــر دو واژه را انتخــاب کرده 
انــد. نظرســنجی بخــش پشــتوی صــدای آمریــکا، نشــان دهنده آن اســت 
کــه اکثــر عزیــزان پشــتوزبان نیــز از طرفــداران واژۀ فارســی هســتند، زیرا 
پشــتون ها نیــز هویــت خــود را در فارســی جســت وجو می کننــد. 
ــای  ــتعارات« و ضرب المثل ه ــات«، »اس ــات«، »کلم ــر »اصطالح ــما اگ ش
ــک«،  ــان خت ــحال خ ــر »خوش ــعر و نث ــی را از ش ــگ فارس ادب و فرهن
ــد  ــیدا«، »بایزی ــان ش ــم خ ــد«، »کاظ ــد مهمن ــا«، »عبدالحمی ــان باب »رحم
ــاعران و  ــینواری« از ش ــای ش ــزه باب ــزه« و »حم ــد دروی ــان« »آخون روش
ادیبــان برجســتۀ زبــان پشــتو بگیریــد، چیــزی از شــعر و نثــر آنــان باقــی 

نمی مانــد. 
اکنــون پشــتون های آگاه و بــا فرهنــگ بــه ایــن نکتــه پــی بــرده  انــد کــه 
ــه شــود، هویــت  ــر پشــتو گرفت ــان فارســی از شــعر و نث اگــر روزی زب
ــاعران  ــرا ش ــد، زی ــد ش ــه خواه ــان گرفت ــن زب ــز از ای ــتو نی ــان پش زب
ــان  ــه زب ــک، ب ــان خت ــحال خ ــل خوش ــتو مث ــان پش ــنده گان زب و نویس
ــده  ــا خوان ــنیده ی ــاید ش ــد. ش ــته ان ــر نوش ــروده  و نث ــعر س ــی ش فارس
باشــید کــه ســبکی از شــعر فرهنــگ مــا مــردم اهــل افغانســتان، بــه نــام 
»شــیر و شــکر« یــا »ملمع«هــای فارســی و پشــتو یــاد می شــود. شــیر و 
شــکر بــه شــعری گفتــه می شــود کــه »بیــت« و »بنــد«ی از آن بــه پشــتو 
و بیــت یــا بنــد دیگــر آن بــه فارســی ســروده شــده باشــد. بــه عبــارت 
ــه دســتِ کم  ــیر و شــکر شــعر پشتو-فارســی اســت ک دیگــر، شــعر ش
۴00 ســال ســابقه دارد. کمتــر شــاعر و نویســندۀ پشــتوزبان را می تــوان 
یافــت کــه بــه فارســی شــعر نگفتــه، داســتانی بــه فارســی ننوشــته، اثــری 
ــته های  ــتِ کم در نوش ــا دس ــرده و ی ــه نک ــتو ترجم ــه پش ــی ب از فارس

پشــتوی خــود متأثــر از فرهنــگ و ادب فارســی نبــوده باشــد. 
مطلــب را این گونــه بیــان کنــم کــه اصــاًل جدایــی دری و فارســی از هــم 
معنــا نــدارد؛ بــه همیــن خاطــر در گذشــته چــون غــرض و مرضــی در 
ــان  ــع، دری هم ــد. در واق ــی-دری« می نامیدن ــوده، دری را »پارس کار نب
ــک روح در  ــواره ی ــن دو هم ــت. ای ــان دری اس ــی هم ــی و فارس فارس
ــان  ــت های پنه ــر، دس ــال حاض ــا در ح ــت، ام ــوده  و هس ــدن ب ــک ب ی
ــد  ــی، قص ــر فارس ــردن دری در براب ــم ک ــا َعَل ــان، ب ــای عری و چهره ه
تخریــب هــر دو را دارنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه اگــر از زبان ســتیزان 
بپرســید کــه فــرق بیــن دری و فارســی چیســت، جوابــی ندارنــد. ایــن 
ــازی  ــومی در برجسته س ــدف ش ــه ه ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــود نش خ

ــود دارد. واژۀ دری وج
قضیــه زمانــی جــدی می شــود کــه حامیــان برجسته ســازی واژۀ دری در 
ــان  ــی از والدین ش ــا یک ــر دو ی ــان ه ــی، زب ــی بی بی س ــگاه خبرپراکن بن
اصــاًل فارســی یــا همــان پارســی-دری نیســت. ایــن را هــم بایــد بدانیــد 
کــه صــدای آمریــکا نیــز از اولیــن رســانه هایی بــود کــه ســایتی بــه نــام 
ــا هــدف  ــا ب ــون از ســر ناچــاری و ی ــا اکن ــرد، ام »darivoa« ایجــاد ک
دیگــری، نظرســنجی دربــارۀ »دری« و »فارســی« را شــروع کــرده اســت. 
ــد،  ــنجی شــرکت کنی ــن نظرس ــه در ای ــد ک ــر قصــد داری ــم اگ ــما ه ش
ــاع  ــی«، دف ــه »فارس ــد. رأی ب ــه کنی ــکا مراجع ــایت صــدای آمری ــه س ب
ــع  ــی، مداف ــه فارس ــا دادن رأی ب ــی زبان ها ب ــت و فارس ــت اس از هوی
ــی،  ــتقبال از واژۀ فارس ــا اس ــز ب ــتوزبان نی ــود و پش ــداد خ ــت اج هوی

ــود. ــان پشــتو خواهنــد ب مدافــع شــعر، ادب و فرهنــگ زب

محمد مرادی



جنایـات صـورت گرفتـه از سـوی گـروه 
سـایه  در  عـراق  در  داعـش  تروریسـتی 
کشـف گورهای دسـته جمعی در شهرهای 
مختلـف این کشـور هر روز بیـش از پیش 

ابعـاد جدیدتـری بـه خـود می گیـرد.
طـی  آناتولـی،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
سـه سـال گذشـته ایـن گـروه تروریسـتی 
شـهرهای ویـران شـده ای که شـاهد وقوع 
از خـود  بـوده  درگیری هـای خشـونت بار 
بـه جـای گذاشـته اسـت. گورهـای دسـته 
جمعـی کـه در برگیرنـده اجسـاد نیروهای 
امنیتـی و غیرنظامیـان بوده هـر روز در این 
کشـور کشـف می شـوند. ایـن غیرنظامیـان 
در دادگاه هـای بـه اصطـالح شـرعی گروه 
تروریسـتی داعـش محکـوم شـده و بعد از 
آن توسـط نیروهـای این گروه تروریسـتی 
از فاصلـه بسـیار نزدیـک بـه ضربـه گلوله 

بـه قتـل می رسـیدند.
جدیدتریـن گـور کشـف شـده در منطقـه 
الحویجـه واقـع در ۴5 کیلومتـری جنـوب 
راکان  اسـت.  کرکـوک  شـهر  غربـی 
کرکـوک  اسـتاندار  جانشـین  الجبـوری 
عنـوان داشـت: ایـن گـور دسـته جمعـی 
در مرکـز پایـگاه نظامـی البکاره که توسـط 
اشـغال  جریـان  در  آمریکایـی  نیروهـای 
عراق اسـتفاده می شـد، کشـف شـد. بعد از 
آن گـروه تروریسـتی داعـش از ایـن پایگاه 
بـرای اعـدام و از بین بـردن قربانیـان خود 

می کـرد. اسـتفاده 
وی افـزود: ایـن گور دسـته جمعی بسـیار 
بـزرگ بـوده و در حـال حاضـر نمی تـوان 
شـده اند  دفـن  آن  در  کـه  کسـانی  تعـداد 
را شـمرد یکـی از شـاهدان عینـی عنـوان 
داشـت که دسـتکم صدها تـن در این گور 

دسـته جمعـی دفـن شـده اند.
حاضـر  حـال  در  کرکـوک  اسـتانداری 
اقدامـات قانونـی را بـرای آزمایـش دی ان 
ای افـراد دفـن شـده در ایـن گـور دسـته 
جمعـی انجـام می دهـد. این گـور در واقع 
یکـی از 120 گـور دسـته جمعـی اسـت 
کـه از سـال 200۳ تاکنـون در عـراق و در 

جریـان اقدامات گـروه تروریسـتی القاعده 
و بعـد از آن گـروه تروریسـتی داعش پیدا 

است. شـده 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، اکثـر گورهـای 
دسـته جمعی کشـف شـده در مناطقی پیدا 
توانسـتند  عراقـی  نیروهـای  کـه  شـده اند 
گـروه  دسـت  از  را  مناطـق  ایـن  کنتـرل 
تروریسـتی داعـش طی سـه سـال گذشـته 
بـه دسـت بگیرنـد و تعـداد بسـیار کمی از 
ایـن گورهـا بـه قبـل از ظهـور ایـن گـروه 

بازمی گـردد. تروریسـتی 
تعـداد ایـن گورهای دسـته جمعـی بعد از 
آزادسـازی مناطقـی که پیشـتر تحت کنترل 
گـروه تروریسـتی داعـش بـوده بـه ویـژه 
نینـوا،  الدیـن،  دیالـی، صـالح  اسـتان های 
کرکـوک و االنبـار در حـال افزایش اسـت.
کنتـرل  داعـش  گـروه  آنکـه  محـض  بـه 
مناطقـی در شـمال و غـرب عـراق را در 
سـال 201۴ به دسـت گرفت تعـداد زیادی 
از نیروهـای امنیتـی و سـربازهای عراقـی 
گـروه  ایـن  نیروهـای  دسـت  بـه  کـه  را 
تروریسـتی افتاده بـود در کنـار غیرنظامیان 
شـیعه و اقلیت هـای دینـی ماننـد ایزدی هـا 

قتل رسـاند. بـه 
ایـن گـروه همچنین در میدان هـای عمومی 
شـهرها و مناطـق مختلـف عراق دسـت به 
اعـدام محکومـان بـه اتهامات واهـی می زد 
بـه طـوری کـه گـروه تروریسـتی داعـش 
در  و سـرباز  دانشـجو  بـه 1700  نزدیـک 
الدیـن  صـالح  اسـتان  نظامـی  دانشـکده 
در سـال 201۴ را تنهـا طـی یـک روز بـه 

صـورت دسـته جمعـی بـه قتل رسـاند.
کشـتار  بـه  دسـت  همچنیـن  گـروه  ایـن 
ملـل  سـازمان  طوریکـه  بـه  زد  ایزدی هـا 
اعـالم کـرد کـه این اقدام یک نسـل کشـی 
بـه شـمار می آیـد. بعـد از آنکـه نیروهـای 
در  واقـع  سـنجار  منطقـه  بـه  گـروه  ایـن 
غرب شـهر موصـل در سـال 201۴ یورش 
بردنـد دسـت بـه کشـتار ایزدی هـا زدند و 
بعدهـا حـدود ۳0 گـور دسـته جمعـی در 

ایـن منطقـه کشـف شـد.

در پایـان کنفرانـس اقلیـم جهانـی در شـهر بـن 
آلمـان، یـک مناقشـه بـر سـر مسـایل مالی سـبب 
تأخیـر در نشسـت اختتامیـه شـد. ایـن نشسـت 
12 سـاعت بیشـتر از زمـان تعییـن شـده بـه طول 
انجامیـد و باالخـره صبـح زود امـروز شـنبه بـه 

رسـید. پایان 
بـه گـزارش دویچـه ولـه، تـا آخریـن لحظـات 
کنفرانـس اقلیـم جهانـی در شـهر بـن آلمـان، در 
فقیـر  بـه کشـورهای  مالـی  مـورد کمـک هـای 
مناقشـه ادامه داشـت. یکـی از موضوعات مرکزی 
مـورد بحـث صندوق پولـی بود که از ده سـال به 
ایـن طرف بـه منظـور انطباق کشـورهای در حال 
رشـد و همچنـان پیامدهـای تغییـر اقلیـم ایجـاد 
شـده اسـت. ایـن بـه اصطـالح »صنـدوق پولـی 
انطبـاق« تـا هنـوز متعلق بـه توافقنامه بیـن المللی 
موسـوم بـه »پیمـان کیوتـو« بوده اسـت کـه زمان 
اعتبـار آن حـاال بـه پایان می رسـد. پـس فعالیت 
هـا در ایـن راسـتا از ایـن بـه بعد چگونـه تمویل 

ند؟ شو
گذشـته،  کشـور جهـان شـب   195 نماینـده گان 
ایـن  بـه  باالخـره  بسـته،  اغلـب پشـت درهـای 
توافـق رسـیدند کـه این صنـدوق به پیمـان دیگر 
بیـن المللـی در قبـال اقلیـم بـه نـام »توافقنامـه 
تمویـل  مـورد  در  شـود.  داده  انتقـال  پاریـس« 
قـرار اسـت در کنفرانـس  برنامـه هـا  مشـخص 
بعـدی اقلیـم جهانـی در سـال 2018 در کشـور 

پولنـد مشـوره صـورت بگیـرد.
یان کوالتسـیگ از سـازمان آکسـفام گفت: »خاطر 
قانـع  کشـورهای صنعتـی  کـه  راحـت شـد  مـا 
گردیدنـد. ایـن صنـدوق پولی به خصـوص برای 
کشـورهای فقیـر بسـیار مهم اسـت تا خـود را از 
خشکسـالی هـا، سـیالب هـا و یـا فاجعـه هـای 

محیـط زیسـتی محافظـت کنند«.
»کارها مطابق با پالن زمانی به پیش می رود«

زمانـی کـه در کنفرانس بین المللـی در بن پس از 
یک شـب طوالنـی باالخـره تصامیم نهایـی اعالم 
گردیـد، برخـی از نمایندگان دیگر نمی توانسـتند 
چشـمان خود را باز نگـه دارند. مذاکـره کنندگان 
در دو هفتـه گذشـته متـن هـای جامعـی را جمع 
آوری کردند که از آنها قرار اسـت در سـال آینده 
میـالدی مقرراتـی بـرای پیـاده کـردن توافقنامـه 
پاریـس ایجـاد گـردد. ایـن مقـررات از جملـه به 
خاطـری ضـروری اسـت کـه بـا آن کاهـش یک 
تُـن کاربـن دای اکسـاید در همه کشـورها با یک 
مقیـاس واحـد انـدازه گیری شـود. ایـن مقررات 
بایـد در کنفرانـس بعـدی اقلیـم جهانـی در پایان 
سـال 2018 در شـهر کاتویتس پولنـد به تصویب 

برسد.
یوخـن فالزبـارت معیـن وزارت محیـط زیسـت 
تطبیـق  رونـد  جریـان  در  »مـا  گفـت:  آلمـان 
توافقنامـه پاریـس قـرار داریم. ما در بـن گام قابل 
مالحظـه ای بـه جلـو نهادیم و کارهـای ما مطابق 

بـا پـالن زمانـی به پیـش مـی رود«.
تصامیـم  اتخـاذ  اعتمـاد،  ایجـاد  دانـش،  تبـادل 

نـه خردمندا

نکتـه نـوی کـه در بن بـه فیصله رسـید، گفتگوی 
در  کـه  اسـت،  تاالنـووا«  »دیالـوگ  بـه  موسـوم 
پهلـوی مذاکـرات مسـتقیم قـرار اسـت فعالیـت 
های کوچک در راسـتای حفظ اقلیم در کشـورها 
را افزایـش بدهـد. واژه »تاالنـووا« در زبان کشـور 
فیجـی، میزبـان رسـمی کنفرانـس بـن، بـه مفهوم 
تبـادل دانـش و  »گردهمایـی« اسـت کـه در آن 
همچنـان  و  گیـرد  مـی  اعتمـاد صـورت  ایجـاد 

تصامیـم خردمندانـه اتخـاذ مـی گـردد.
در  کاری  مشـترک  برنامـه  یـک  درج  همچنـان 
اقلیـم بـرای اولیـن  رابطـه بـا زراعـت و تغییـر 
اجنـدای سیاسـی، موفقیـت خاصـی در  بـار در 
کنفرانـس بـن به شـمار مـی رود. عرصـه زراعت 
از یکسـو شـدیداً از بابـت تغییـر اقلیم متأثر شـده 
بـا گرمایـش  اسـت، چنانچـه عیـار سـاختن آن 
زمیـن ضـروری مـی باشـد، از سـوی دیگـر ایـن 
عرصـه خود در تولید بخشـی از گازهـای گلخانه 

یـی نقـش دارد.

در رابطـه با چگونگی برخورد در برابر خسـارات 
ناشـی از تغییـرات اقلیمـی، هیـچ توافقـی میـان 
کشـورهای در حـال رشـد و کشـورهای صنعتـی 
بـه میـان نیامـد. کشـورهای فقیر، که طـور مثال با 
خطـر بلنـد رفتـن سـطح آب بحر روبـرو اند، می 
خواسـتند در مـورد حمایـت مالـی  برای اسـتیال 
بـر خسـارات مذاکـره کننـد. کشـورهای صنعتـی 
برعکـس در این راسـتا تبـادل دانـش و همکاری 

هـای تخنیکـی خـود را پیشـنهاد مـی کنند.
جهانـی  »صنـدوق  کارشـناس  شـیفر،  میشـائیل 
بـرای طبیعـت« گفـت: »کنفرانـس بن گام بسـیار 
بـزرگ و نهایـی نبود، امـا آنچه را کـه درنظر بود، 
ارائـه کـرد. در بن بـه جزئیـات توافقنامـه پاریس 
پرداختـه شـد، و همزمان جزئیات زیـادی را خود 
ایـن کنفرانـس تولید کـرد. ولی مـا از هدف هنوز 

بسـیار دور هستیم«.

یــک ســگ نظامــی بریتانیایــی بــه خاطــر 
نجــات جــان ســربازان ایــن کشــور، در 
ــتان  ــال 2012 در افغانس ــه س ــردی ک نب
رخ داد، روز جمعــه مــدال شــجاعت 

ــرد. ــت ک دریاف
مالـی، یـک سـگ هشـت سـاله از نـژاد 
بلژیکـی »مالینویـس« بـه خاطـر نجـات 
سـربازان بریتانیایـی در جنگ افغانسـتان، 
مدال شـجاعت »دیکیـن« را دریافت کرد. 
ارزش ایـن مـدال برابر بـا ارزش »صلیب 
ویکتوریـا«، باالتریـن مدال نظامی اسـت 
کـه بـه سـربازان دالور اهدا می گـردد....                       
                               ادامه صفحه 6

کشف ۱2۰ گور دسته جمعی
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پایان کنفرانس اقلیم؛ 
شبی طوالنی در بن
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