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به زودی اجالس سه گانه بین افغانستان، چین 
و پاکستان به میزبانی چین برگزار می شود.

سیاسی  تحلیلگران  و  چین  مقامات،  گفته  به 
و  افغانستان  امنیتی  اوضاع  بر  مذاکرات  این 

عمومًا امنیت منطقه متمرکز خواهد بود.
بین  جانبه  سه  قریب الوقوع  مذاکرات 
نوع خود  در  که  چین  و  پاکستان  افغانستان، 
بی سابقه می باشد قرار معلوم بر امنیت و رشد 

اقتصادی منطقه تمرکز خواهد داشت.

 ۲۶ به تاریخ  کشور  سه  این  خارجه  وزرای 
دسمبر در بیچینگ دیدار خواهند کرد.

در این مورد وزارت خارجه چین روز جمعه 
معلومات داد.

سه  که  جون  ماه  از  بعد  تحلیلگران  گفته  به 
کشور دروازه مذاکرات را باز کردند این اولین 

مالقات آن ها می باشد.
همکاری های  سازمان  عضو  پاکستان 
شانگ های می باشد که بیچینگ آن را رهبری 

می کند.
اقتصادی  و  نظامی  این سازمان  در  افغانستان 

در منطقه یور - ایشا کشور ناظر است.
دانشگاه  در  المللی  بین  تحقیقات  پروفیسور 
این  در  داشت  اظهار  لیان  وانگ  بیچینگ 
اجالس بر تامین امنیت بیشتر در افغانستان که 
منبع بزرگ نگرانی در پاکستان چین می باشد، 

توجه خواهد شد.
افغانستان سعی دارد که شورش ها را در داخل 

سر زمین خود مهار کند.
اواخر  در  و  طالبان  سوی  از  شورش ها  این 
و  اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه  توسط 
اندازی  راه  دیگر  تروریستی  گروه های 

می شوند.
پروفیسور وانگ به خبرگزاری »دی پی آی« 
در  امنیت  ساختن  بهتر  داشت  اظهار  جرمنی 

منطقه در یک و یا دو روز ممکن نیست.
قوت های  بحیث  چین  و  پاکستان  افزود  او 
خارجی در مورد پروسه آشتی داخلی و رشد 
نگران  افغانستان  در  جنگ  از  بعد  اقتصادی 

هستند.

خواهد  سعی  چین  وانگ  پروفیسر  گفته  به 
اعمار  اقتصادی  از وسیله های  استفاده  با  کرد 
سرک ها و سرمایه گذاری در افغانستان، ثبات 

را در این کشور حکم فرما بسازد.
رشد  که  است  نظر  این  به  وانگ  پروفیسور 
از جنگ  بعد  اقتصادی  بازسازی  و  اقتصادی 
در  نزدیک  آینده  در  را  مثبت  تغییرات 
افغانستان ایجاد نماید و از این طریق چرخ نا 
خواسته فعلی امنیتی در افغانستان را به عقب 

برگرداند.
و  افغانستان  با  شنجن  منطقه  طریق  از  چین 
که  و می ترسد  دارد  پاکستان سرحد مشترک 
داخل چین  به  این سرحدات  از  افراطگرایی 

هم سرایت نکند.
چین در این منطقه بی آن هم به تهدیدها رو 

به رو می باشد.
موضوع  جانبه  سه  اجالس  در  چند  هر 
گرفت  نخواهد  قرار  بحث  مورد  افراطگرایی 
اما به نظر پروفیسور وانگ این یک موضوع 

نگران کننده برای چین می باشد.
در  امنیت  ایجاد  برای  تالش های  رو  این  از 
از  هم  را  چین  خود  حقیقت  در  افغانستان 

تهدیدهای منطقوی در امان می سازد.
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مجلـس،  در  غزنـی  مـردم  نماینـدگان  از  تـن  یـک 
می گویـد کـه از دو هفتـه قبـل اعاشـه پولیـس غزنی 
قطع شـده اسـت و مامـوران پولیـس بدون اعاشـه به 

کارشـان ادامـه می دهنـد.
شـاه گل رضایـی نماینـده مـردم غزنـی در مجلـس 
تاکیـد دارد کـه هـم اکنـون بـرای نیروهـای پولیـس 
نـه مـواد  ایـن سـرمای زمسـتان  والیـت غزنـی در 
حتـا  و  سـوختی  مـواد  نـه  و  می رسـد  خوراکـی 
لباس هـای زمسـتانی نیـز به آنان توزیع نشـده اسـت.
خانـم رضایـی تاکید دارد کـه مامـوران پولیس غزنی 
در ایـن مـدت از پـول و امکانـات ناچیـز شـخصی 
خـود اسـتفاده کرده و مـواد خوراکی خریـداری کرده 

ند. ا
بـه گفتـه او، نیروهای پولیـس غزنی از ایـن وضعیت 
بـه شـدت در رنـج هسـتند و مقام هـای محلـی نیـز 

کاری انجـام داده نمی تواننـد.
او می گویـد کـه مدت قـرارداد اعاشـه پولیـس غزنی 
بـه پایـان رسـیده و قـراردادی حاضر بـه ادامه کارش 

. نیست
شـاه گل رضایـی، نحـوه قـرارداد وزارت داخلـه بـا 
قراردادی هـای ایـن وزارت را سـوال بـر انگیز خواند 
و یـاد آور شـد کـه در نتیجـه قراردادهـای اشـتباه، 
ماهانـه میلیون هـا افغانـی از اعاشـه و حقـوق پولیس 

حیـف و میل شـده اسـت.
لحـاظ  از  خانـم رضایـی می گویـد، والیـت غزنـی 
امنیتـی در سـطح بلنـد تهدیدهـای امنیتـی قـرار دارد 
و عـدم رسـیدگی بـه اعاشـه پولیس این والیـت را با 

خطـر سـقوط مواجـه خواهد سـاخت.
بـه  پولیـس غزنـی  فرمانـده  نارسـایی  او،  بـه گفتـه 
سـربازان و عـدم تجهیـز و اعاشـه آنـان، 40 تـا 50 
پولیـس محلـی تنهـا از چنـد پوسـته امنیتی در مسـیر 
قـره بـاغ- جاغـوری پوسـته های شـان را تـرک کرده 

. ند ا
پیـش از ایـن نیـز گزارش هایی از قطع اعاشـه پولیس 
در بسـیاری از والیت های کشـور منتشـر شده است.
گفتـه می شـود کـه وزارت داخلـه پول اعاشـه پولیس 
ایـن  گذشـته  هـای  سـال  هـای  قرضـداری  بـه  را 
وزارت مصـرف کـرده اسـت و هم اکنـون به مجلس 
یـک  حـدود  تـا  اسـت  کـرده  پیشـنهاد  نماینـدگان 
میلیـارد افغانـی بـرای تامیـن اعاشـه پولیـس، بودجه 

جدیـد تصویـب کنـد.
در همیـن حال، رمضان بشردوسـت یـک عضو دیگر 
مجلـس می گویـد کـه معاشـات 4 مـاه و اضافه کاری 
۶ مـاه پولیس در سـال 139۶ تا هنوز پرداخت نشـده 

است.
آقـای بشردوسـت بـا انتقـاد از وزارت داخلـه گفت: 
»معاشـات پولیـس را حیـف و میـل کـرده و حـاال از 
مجلـس می خواهـد کـه از پـول یتیـم و بیـوه، پـول 
معاشـات سـربازان را زیـاد کنیـم؛ اینها آنقـدر بی حیا 
شـده اند کـه از پول اعاشـه پولیس دزدی کـرده اند«.
پیـش از ایـن گزارش هایـی وجـود دارد کـه حـدود 
۲00 میلیـون دالـر از معاشـات و پول هـای اوپراتیفـی 

وزارت داخلـه حیـف و میل شـده اسـت.

اعاشهپولیسغزنیازدوهفته
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معاون رییس جمهور امریکا:

تاپیـروزینهـاییبهنبـرد
باتـروریستانادامهمیدهیـم

ــتان  ــت افغانس ــا دول ــه ب ــی ک ــاه دادن گروه های ــه از پن ــدار داده ک ــتان هش ــه پاکس ــربازان ب ــن س ــع ای ــس، در جم ــای پن آق
ــردارد. ــت ب ــد، دس می جنگن

معــاون رییــس جمهــوری امریــکا تاکیــد کــرد کــه کشــورش تــا »پیــروزی نهایــی« بــه نبــرد بــا تروریســت ها در افغانســتان 
ــد. ــه می ده ادام

معــاون دونالــد ترامــپ بــا اشــاره هشــدار چنــد مــاه پیــش رییــس جمهــوری امریــکا بــه پاکســتان، گفــت: »مــن یکبــار دیگــر 
ایــن مســأله را تکــرار می کنــم کــه پاکســتان در مشــارکت بــا امریــکا خیلــی چیزهــا بــه دســت مــی آورد. 



نخسـت بایـد تاکیـد کرد کـه این نوشـته بـه معنای 
حمایـت ازآقـای نـور و یـا حمایـت ازادامـۀ کار او 
بـه عنـوان والی بلخ نیسـت. ایـن نوشـته رویکردی 
دیگـر در ایـن خصـوص را دنبـال می کنـد و در پی 
اثبـات حرف هـای دیگر اسـت کـه به والیـت آقای 

نـور هیـچ ربطـی نمی گیرد.
از بـس سیاسـت گران و دولتمردان کشـور با نیرنگ 
و فریـب بـا مـردم برخـورد کـرده اند که حـاال اکثر 
آن هـا ایـن بـاور غیردقیـق و بی بنیـاد از امرسیاسـی 
را درسـت می داننـد کـه سیاسـت ورزی بـا چـال و 
فریـب توامـان بـه دسـت می آیـد. ایـن باور شـاید 
در سـده های پیشـین کـه هنـوز انسـان ها ابزارهـای 
مناسـب مهـار قدرت را در دسـت نداشـتند، باوری 
درسـت از سیاسـت بـوده باشـد؛ امـا امـروزه کـه 
سیاسـت بخشـی از زیسـتمان انسـان معاصر شـده، 
نمی توانـد  دیگـر  سیاسـت  از  برداشـتی  چنیـن 
برداشـت مبتنـی بـر واقعیـت باشـد. اما شـاید هنوز 
در افغانسـتان درگیـر جنگ و بحران سیاسـت ورزی 
یکـی  بـازی  نیرنـگ  و  فریـب کاری  همـان  بـا  را 

پنداشـتن تعبیـر درسـتی از ایـن پدیـده باشـد. 
آنچـه کـه در روزهـای اخیر، پـس از برکنـاری عطا 
محمـد نـور از والیـت بلـخ درفضـای کشـور نمود 
کاری  فریـب  و  بـازی  نیرنـگ  کـرد، همیـن  پیـدا 
در امـر سیاسـت ورزی بـود. ارگ در یـک تعامـل 
نادرسـت آقـای نـور را از سـمتش برکنارکـرد در 
حالـی که می شـد، چنیـن اتفاقـی در یـک وضعیت 
قانونـی  اساسـات  بـا  تـوام  و  مدارانـه  صداقـت 
صـورت پذیـرد، بـه ویـژه ایـن کـه شـخص آقـای 
نـور نیـز بارهـا به کنـار رفتـن از والیت بلـخ تمایل 
غنـی حکـم  آقـای  زمانـی  حتـا  بـود.  داده  نشـان 
رسـمی والیـت آقـای نـور را امضا کـرد و خود در 
یـک سـفر به ایـن والیـت آن را به دسـت والی بلخ 
داد، او بـه صراحـت در حضـور رییـس جمهـوری 
اعـالم کـرد کـه نمی خواهـد دیگـر به عنـوان والی 
بلـخ بـه کارش ادامـه دهد و آمـاده استعفاسـت. اما، 
آقـای غنـی که از همـان ابزارهای چـال و فریب در 
سیاسـت بیشـتر بهـره مـی بـرد، بـه بـودن و ماندن 
آقـای نـور تاکیـد ورزیـد و خـود باعث شـد که او 

ایـن سـمت را تـرک نکند. 
آیـا آقـای غنـی از همـان روزهـا در حالـی کـه در 
ظاهـر امـر نشـان مـی داد کـه بـا آقـای نـور هیـچ 
شـکل  بـه  او  زدن  کنـار  پـی  در  نـدارد،  مشـکلی 
دلخـواه خـود بـود؟ بـه نظـر مـی رسـد شـواهد و 
از  نـور  آقـای  کنـارزدن  دلیـل  بعـداً  کـه  قراینـی 
والیـت بلـخ شـدند، پاسـخ ایـن پرسـش را ارایـه 
بـه  مقطـع خـواص  یـک  در  نـور  آقـای  می کنـد. 
درخواسـت و تشـویق ارگ ریاسـت جمهـوری از 
داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی دولت وحـدت ملی 
بریـد و گویـا مذاکراتـی را بـرای رسـیدن بـه یـک 
توافـق سیاسـی از نشـانی حـزب جمعیت اسـالمی 

آغـاز کـرد. در آن زمـان ارگ ریاسـت جمهـوری 
بـا آقـای نـور بـه عنـوان والـی یـک والیـت وارد 
گفت وگـو نشـده بـود؛ هرچنـد کـه او زمـام امـور 
بلـخ را نیـز به عهـده داشـت. گفتگوهای آقـای نور 
بـا ارگ فراتـر و بلندتـر از سـطح یـک والـی بـود. 
ایـن چیـزی بود کـه ارگ ریاسـت جمهـوری عمال 
آن را بـه وجـود آورده بـود. اگـر رییـس جمهوری 
نیـت درسـت و خـوب می داشـت و می خواسـت 
بـا  نبایـد  کنـد،  عمـل  قانونـی  موازیـن  براسـاس 
مذاکـره  و  گفتگـو  وارد  والیـت  یـک  سرپرسـت 
زمـان  آن  ریاسـت جمهوری  ارگ  چـرا  می شـد؟ 

اعـالم نکـرد کـه نمی خواهـد بـا یکـی از کارمندان 
خـود وارد گفتگوهـای سیاسـی شـود؟ مشـخص 
اسـت کـه نـگاه ارگ در آن زمـان بـه آقـای نـور به 
عنـوان تنهـا یـک کارمند و سرپرسـت یـک والیت 
نبـود و فراتـر از یـک والیـت بـه او نـگاه می کـرد. 
در آن زمـان ارگ در تـالش بـود کـه آقـای نـور را 
از کنـار اصلـی تریـن متحـد آن یعنـی آقـای عبداهلل 
جـدا سـازد و چنیـن هـم کـرد. نبایـد انـکار ورزید 
کـه آقـای نور بـا آغـاز مذاکراتش با ارگ از نشـانی 
حـزب جمعیت اسـالمی کـه در همان زمـان برخی 
از سـران آن بـا چنیـن گفتگوهـای موافـق نبودنـد، 
اشـتباه جبران ناپذیـری را انجام داد کـه پیامدهایش 
همـان  از  نـور  آقـای  می بینـد.  عمـل  در  حـاال  را 
زمـان بایـد می فهمیـد کـه ارگ بـا او صادقانـه آن 
گونـه کـه توقـع دارد، برخـورد نمی کنـد و چنیـن 
انتظـاری نیـز اصـال موجـه نیسـت. نیت آقـای غنی 
در مـورد دو فـرد از همان ابتدای رسـیدن به قدرت 
کامـال آشـکار بـود و مـن بارهـا این موضـوع را در 
نوشـته های متعـدد تذکـر داده ام. نخسـت در مورد 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری جنـرال دوسـتم و 
دوم در مـورد والـی بلـخ عطـا محمـد نـور. آقـای 
غنـی بـه هیـچ صـورت و بـا هیـچ تعاملی ایـن دو 
تـن را تحمـل کرده نمی توانسـت و نه می خواسـت 
کـه تحمـل کند. هـردوی این فرد هرچنـد که در دو 
جبهـۀ متفـاوت قـرار داشـتند؛ ولی بـرای آقای غنی 
یـک سـان پنداشـته می شـدند و یـک نـوع نـگاه به 
هـردوی آن هـا داشـت و آن ایـن کـه هرچـه زودتر 
بایـد کار آن ها را در میدان سیاسـت افغانسـتان تمام 
کنـد و چنیـن هم شـد و هردوی ایـن دو تن چوب 
ندانـم کاری و عـدم فهم سیاسـت ورزی در صحنه 
رقابت هـای افغانسـتان را خوردند. این کاری اسـت 
کـه شـده و دیگر نمی تـوان آن را ترمیم کـرد. دیگر 
نـه آقـای دوسـتم) این خط و این نشـان( بـه عنوان 
معـاون اول بـر می گـردد و نـه آقـای نور بـه عنوان 
والـی بلـخ می مانـد. ایـن دو تـن اگـر می خواهنـد 
در سیاسـت افغانسـتان هـم چنـان محلـی از اعراب 
داشـته باشـند، باید از جـای دیگر کار خـود را آغاز 
کننـد و یـا عمـال بـا دنیـای سیاسـت وداع گوینـد. 
فرصـت دیگـر باقـی نمانـده و نـه بـرای شـان داده 
می شـود. آن هـا بـازی را بـد انجـام داده انـد و حاال 
هـم چـوب آن را می خورنـد. امـا، ایـن بـه معنـای 
را  آن  واقعـا  تـن  دو  ایـن  اگـر  نیسـت  کار  پایـان 
بداننـد. درمیـدان سیاسـت بارهـا سیاسـت گرانی که 
حرفـی بـرای گفتـن داشـته انـد، افتـاده انـد، ولـی 
توانسـته اند دوبـاره برخیزنـد. اما برخاسـتن دوباره 
اسـت، بـه شـرط این کـه واقعـا حرفی بـرای گفتن 
وجـود داشـته باشـد واال بهتـر اسـت که بازنشسـته 

بمانند.   باقـی 
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جمعـۀ گذشـته )اول جدی 139۶(، شـانزدهمین سـال روز انتقال 
مسـالمت آمیز قـدرت در تاریخ سیاسـی افغانسـتان بـود. در تاریخ 
اول جـدی سـال 13۸0، قـدرت بـه صـورت صلـح آمیـز و بـا 
برگـزاری مراسـمی، از آقـای ربانی رییس جمهور دولت اسـالمی 
افغانسـتان بـه حامـد کرزی رییـس ادارۀ موقـت افغانسـتان منتقل 
تاریـخ  انتقـال مسـالمت آمیز قـدرت در  ایـن نخسـتین  گردیـد. 
سیاسـی افغانسـتان بوده اسـت. از آن روزگار تاکنون شـانزده سال 
می گـذرد امـا هنـوز رویـای یـک انتقـال مسـالمت آمیـز قـدرت 
بـه یـک ابهـام و نگرانـی تبدیـل شـده اسـت. آن زمانی که اسـتاد 
ربانـی، قـدرت را بـه حامدکـرزی دودسـته تقدیم کره بـود، گفته 
بـود کـه بیـش از هـر وقـت دیگـری بـه آینده روشـن کشـورش  
امیـدوار اسـت. زیـرا دوره هـای سـخت مردمش، در حال سـپری 
شـدن اسـت و ملـت زجـر دیـده افغانسـتان بـا صلـح، امنیـت، 
آرامـش و رفـاه فاصلـه زیـادی ندارنـد. اگرچـه حـاال با گذشـت 
1۶سـال،  بـه صلـح، امنیت، آرامـش و رفاهـی که آقـای ربانی به 
آن امیـدوار بـود نرسـیده ایم؛ اما ایـن انتظار وجود دارد که سـنت 
اتتقـال قـدرت، بـه گونـۀ مسـالمت آمیز دیگـر تنهـا عنصـر انتقال 

دهنـدۀ قدرت باشـد. 
بنابرایـن اول جـدی در افغانسـتان یـک روز فـوق العـاده مهـم 
و یـک رخـداد مهـم در تاریـخ معاصـر کشـور مـان اسـت کـه 
بایـد از آن در سـطح ملـی بـه گونـۀ شـانداری تجلیـل صـورت 
گیـرد. تجلیـل و بزرگداشـت از روز و یـا هـم لحظاتیکـه هرگـز 
از حافظـۀ تاریـخ ایـن سـرزمین حـذف نخواهـد شـد دینـی بـر 
گـردن دولـت و مـردم ماسـت. زیـرا شـانزده سـال قبـل در یـک 
بـه صـورت  بـرای نخسـتین بار قـدرت سیاسـی  چنیـن روزی، 
کامـاًل مسـالمت  آمیز انتقـال یافـت و مـردم رنجدیـدۀ افغانسـتان 
بـرای نخسـتین بار جابجایی قدرت در کشـور خویـش را در یک 
فضـای آگنـده از تفاهـم و دوراندیشـی تجربه کرده انـد. در حالی 
کـه در گذشـته انتقال قـدرت فقط بـا قتل ها، کودتاهـا، جنگ ها و 
خـون ریزی هـا صـورت می گرفته اسـت و یاهم لشکرکشـی های 
خارجـی واشـغال کشـور عنصر اصلـی آن انتقـال بوده اسـت. اما 
شـانزده سـال قبـل، قدرتـی بـه حامدکرزی تسـلیم داده شـده  بود 
کـه بـه زور چنـگ و دنـدان در برابـر تجاوز سـنگین پاکسـتان به 
افغانسـتان حفـظ شـده بـود. اما پـس از سـرنگونی رژیـم طالبان، 
در شـهر بن آلمان، تصمیم گرفته شـد تا افغانسـتان در چارچوب 
حمایـت جهانـی صفحـۀ جدیـدی را آغاز کنـد. آن انتقـال قدرت 
چنـان فرصتـی را بـه درسـتی مسـاعد کرد و بـه همین دلیـل باید 
بـه خاطر داشـتن بـرای فـردای روشـن، از تجربۀ نخسـتین انتقال 
مسـالمت آمیز قـدرت بـه عنـوان نقطـۀ عزیمـت بـه سـمت مردم 
سـاالری اسـتفاده صورت گیـرد. در همین اول جــدی اسـت که 
یـک صفحـه مــاندگار و بـا افتخار در تاریخ سیاســی افغانسـتان 
رقـم می خـورد و یـک رسـم تاریخی تعویـض قــدرت و تداول 
ســلطه از راه غلبـه و زور بـا سـنت نیکـوی انتقال مسـالمت آمیز 
آن مبـدل می شـود. زیـرا انتقـال مسـالمت آمیز قـدرت یکـی از 
ویژه گی  هـای نظام هـای مردم سـاالر اسـت که اسـتاد ربانـی آن را 
تحویـل تاریـخ داد تـا فرصتی بـرای باهمـی و همگرایی مسـاعد 

گردد.
 امـا متاسـفانه، خلـف اسـتادربانی، آقـای حامدکـرزی، نتوانسـت 
آن متانـت را در انتقـال قـدرت از خـود نشـان بدهـد و سـرانجام 
بـا تقلبـی سـاختن انتخابـات و برهـم زدن آن ورنـد ملـی، انتقال 
قـدرت بـا مشـکل مواجـه شـد و بـا دخالـت بیرونیـان به شـکل 

بسـیار نادرسـت آن امـا بـدون خـون ریـزی صـورت گرفت. 
ایـن تجربـه نشـان داد کـه انتقـال قـدرت می توانـد بـا توجـه بـه 
اندیشـۀ حاکمـان، بـار دیگـر از شـکل صلح آمیـز و دکراتیـک بـه 
روش هـای بـد و خونیـن غیـر دمکراتیـک انتقـال کنـد. این ترس 
بـا قومـی کردن سیاسـت و قدرت از طـرف ارگ، هر روز بیشـتر 

می شـود. 
طبیعتـًا  سیاسـی،  قـدرت  انتقـال  هـر  کـه  میدانیـم  را  ایـن  امـا 
پیامدهـای مثبتـی دارد و همچنـان می توانـد زمینـه سـاز ایجـاد 
فرصت هـای تـازه بـرای رهبـران و مدیـران جدید باشـد؛ چنانکه 
در شـانزده سـال گذشـته بـا وجـود مشـکالتی که وجود داشـت، 
شـاهد ایـن تغییـرات بودیم. امـا تداوم این راه اسـت کـه فرهنگ 
سیاسـی تغییر و تحول مسـالمت آمیز را بارور می سـازد و اسـباب 
پیشـرفت و ترقـی جامعـه و مـردم را فراهـم مـی آورد. بنابرایـن 
مدیـران امـروز کشـور ایـن تنهـا سـنت نیکـو در تاریـخ سیاسـی 
کشـور را سـر مشـق خویـش قـرار داده و از آن بـه هیـچ دلیلـی 

نکنند.  عـدول 
 

اولجدی
انتقالمسالمتآمیزقدرت
درتاریخافغانستان

فراتـر  ارگ  بـا  نـور  آقـای  گفت وگوهـای 
و بلندتـر از سـطح یـک والـی بـود. ایـن 
چیـزی بود كه ارگ ریاسـت جمهوری عمال 
آن را بـه وجـود آورده بـود. اگـر رییـس 
جمهـوری نیت درسـت و خوب می داشـت 
و می خواسـت براسـاس موازیـن قانونـی 
عمـل كند، نباید با سرپرسـت یک والیت 
وارد گفتگـو و مذاكره می شـد؟ چرا ارگ 
نکـرد  اعـالم  زمـان  آن  ریاسـت جمهوری 
كارمنـدان  از  یکـی  بـا  نمی خواهـد  كـه 
شـود؟  سیاسـی  گفتگوهـای  وارد  خـود 
مشـخص اسـت كه نگاه ارگ در آن زمان 
بـه آقـای نـور به عنـوان تنها یـک كارمند 
و سرپرسـت یـک والیت نبـود و فراتر از 

یـک والیـت بـه او نـگاه می كـرد

از  فـرد  دو  مـورد  در  غنـی  آقـای  نیـت 
همـان ابتـدای رسـیدن بـه قـدرت كامـال 
معـاون  مـورد  در  نخسـت  بـود.  آشـکار 
دوسـتم  جنـرال  جمهـوری  ریاسـت  اول 
محمـد  عطـا  بلـخ  والـی  مـورد  در  دوم  و 
بـا  و  بـه هیـچ صـورت  آقـای غنـی  نـور. 
هیـچ تعاملـی ایـن دو تـن را تحمـل كرده 
كـه  می خواسـت  نـه  و  نمی توانسـت 
تحمـل كنـد. هـردوی ایـن فـرد هرچنـد 
كـه در دو جبهـۀ متفـاوت قرار داشـتند؛ 
ولـی برای آقای غنی یک سـان پنداشـته 
می شـدند و یـک نـوع نـگاه بـه هـردوی 
آن هـا داشـت و آن این كـه هرچه زودتر 
میـدان سیاسـت  در  را  آن هـا  كار  بایـد 
افغانسـتان تمـام كنـد و چنیـن هـم شـد 
و هـردوی ایـن دو تـن چـوب ندانم كاری 
و عـدم فهـم سیاسـت ورزی در صحنـه 

خوردنـد را  افغانسـتان  رقابت هـای 
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ــرک در  ــان - ت ــب افغ ــک مکت ــر ی ــه ب حمل
افغانســتان بــرای حکومــت بــه یــک دردســر 
ــی  ــت مل ــوران امنی ــل شــده اســت. مام تبدی
ــب  ــک مکت ــه ی ــته ب ــه گذش ــتان هفت افغانس
ــن از  ــار ت ــد و چه ــه کردن ــرک حمل افغان -ت

ــد. ــا خــود بردن ــب را ب ــن مکت اســتادان ای
مکتب هــای  اســتادان  وجودیکــه  بــا 
ــده  ــگ کنن ــک هماهن ــز ی ــه ج ــرک ب افغان ت
ایــن مکتــب، از بازداشــت آزاد شــده اند؛ 
ــوزان  ــش آم ــای دان ــراض خانواده ه ــا اعت ام
در  دارد.  ادامــه  همچنــان  مکاتــب  ایــن 
ــای  ــده مکتب ه ــگ کنن ــر هماهن ــال حاض ح
ــه  ــی ب ــت خانگ ــرک در بازداش ــان - ت افغ
ــوزان  ــش آم ــای دان ــرد. خانواده ه ــر می ب س
ــن  ــا ســپردن ای ــن مکاتــب از انحــالل و ی ای
ــا هــر نهــاد  ــه دولــت ترکیــه و ی مکتب هــا ب

ــد. ــر نگرانن دیگ
از یــک هفتــه بــه این ســو خانواده هــای 
ــا  ــرک ب ــان - ت ــب افغ ــوزان مکات ــش آم دان
ــت  ــتان مخالف ــت افغانس ــدام حکوم ــن اق ای
نشســت های  برگــزاری  بــا  و  کــرده 
داده انــد.  نشــان  واکنــش  اعتراضــی، 
ــنبه  ــوزان روز پنجش ــش آم ــای دان خانواده ه
نیــز در یــک مراســم اعتراضــی از حکومــت 
خواســتند تــا از برخــورد سیاســی بــا مکاتــب 
افغــان - تــرک بپرهیــزد. عبدالکبیــر رنجبــر، 
عضــو کمیتــه اولیــای شــاگردان مکاتــب 
افغــان - تــرک گفــت: »بعــد از این کــه کودتا 
ــای  ــر خصومت ه ــط بخاط ــد، فق ــاکام ش ن
داخلــی ترکیــه کــه رهبــری ترکیــه بــا یکــی 
ــبکه های  ــام ش ــف دارد، تم ــران مخال از رهب
مکاتــب ماننــد افغــان تــرک را ضربــه زدنــد 
ــه کشــور  ــن[ ب و خواســتار برگشــت ]معلمی

ــدند.« ــان ش ش
آموزش در سایه سیاست

ــا ســفر  حملــه بــه مکتــب افغــان - تــرک  ب
جمهــور  رییــس  غنــی  اشــرف  محمــد 
افغانســتان بــه ترکیــه همزمــان بــود. آگاهــان 
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــد ک ــن باورن ــه ای ب
بــرای نشــان دادن حســن نیــت بــا حکومــت 
طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه، بــه 
ــرد. ــه ک ــرک حمل ــان - ت ــب افغ ــن مکت ای

ــاکام در  حکومــت ترکیــه پــس از کودتــای ن
ــا ایــن مکاتــب را  آن کشــور، تــالش کــرد ت
مســدود کنــد. حکومــت ترکیــه بــه ایــن باور 
اســت کــه ایــن مکاتــب از ســوی طرفــداران 

فتــح اهلل گولــن اداره می شــوند. فتــح اهلل 
گولــن متهــم بــه راه انــدازی کودتــای نــاکام 
در ترکیــه اســت، هرچنــد خــودش ایــن 

ــد. اتهــام را رد مــی کن
ــخ  ــه تاری ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان ب
ــگ  ــن هماهن ــاز آیتی ــال یولم ــوس امس ۲1 ق
کننــده امــور تعلیمــی ریاســت مکاتــب افغــان 
ــت  ــدت هف ــرد و م ــت ک ــرک را بازداش - ت
ــرار داشــت. در حــال  روز تحــت نظــارت ق
حاضــر او تحــت نظــارت خانگــی قــرار دارد.

کیفیت درسی
ــب  ــن مکات ــی در ای ــتادان ترک ــس اس تدری
ــویه های  ــا س ــاگردان ب ــا ش ــده ت ــبب ش س
بهتــر از ایــن مکاتــب فــارغ شــوند. ایــن در 
ــی  ــب دولت ــس در مکات ــه تدری ــت ک حالیس
بســیار بی کیفیــت اســت و بدیــل بــرای 
مکتب هــای افغــان - تــرک یــا وجــود نــدارد 

ــدک اســت.  ــا بســیار ان ی
خانواده هــای دانــش آمــوزان مکاتــب افغــان 
ــب  ــن مکات ــه ای ــد ک ــد کردن ــرک تاکی - ت
ــی در  ــای سیاس ــا فعالیت ه ــی ب ــچ ارتباط هی
ــر  ــای رنجب ــد. آق ــتان ندارن ــارج از افغانس خ
ــتند و  ــا هس ــب خودکف ــن مکات ــت: »ای گف
ــد. فقــط  ــول هــم از خــارج نمی گیرن یــک پ
ــد،  ــای شــاگردان می دهن ــه اولی ــه فیســی ک ب

ــتند.« ــا هس ــا خودکف این ه
خانواد ه هــای دانــش آمــوزان گفتنــد اســتادان 
بســیار خوبــی در ایــن مکاتــب تدریــس 
ــا  ــراض آن ه ــل اعت ــن دلی ــد و مهم تری می کنن
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــا ب ــب ه ــن مکت ــظ ای حف
ــرک  ــب افغــان - ت خــوب تدریــس در مکات

اســت.
ــی  ــعبه های اصل ــال ش ــه قب ــت ترکی حکوم
ایــن مکتب هــا در در ترکیــه را مســدود 
کــرده و خواهــان مســدود شــدن ایــن مکاتب 
ــان،  ــب ام ــز شده اســت. زین در افغانســتان نی
عضــو کمیتــه اولیــای شــاگردان مکاتــب 
افغــان - تــرک بــا خوانــش اعالمیــه ای 
ــات  ــوع مدعی ــن ن ــردن ای ــوان ک ــت: »عن گف
دسیســه و توطیــه بــه منظــور تســهیل پروســه 
ــت  ــب دول ــه جان ــرک ب ــان - ت ــال افغ انتق
ترکیــه می باشــد. ایــن گنــاه عظیمــی در 
ــات  ــان مقام ــال اذه ــر اوالد وطــن و اغف براب

ــتان.« ــالح افغانس ذیص

متحـد  ملـل  سـازمان  ویـژۀ  نماینـدۀ 
بـرای  افغانسـتان می گوید، پیشـرفت ها 
و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  در 
ریاسـت جمهوری در افغانسـتان تاکنون 

»ناکافـی« بـوده اسـت.
پنج شـنبۀ  روز  کـه  یاماماتـو  تادامیچـی 
هفتۀ گذشـته در شـورای امنیت سازمان 
ملـل متحـد صحبـت می کـرد هم چنـان 
گفت کـه برگزاری انتخابـاِت »به موقع، 
معتبـر و پذیرفتـه شـده« در افغانسـتان 

یـک امـر »حتمی« اسـت.
برگزاری انتخاباِت حیاتی است

آقـای یاماماتـو تأکیـد کرد کـه برگزاری 
انتخابـات بـه منظـور حفـظ اعتمـاد بـه 
نظـام و دولـت داری در افغانسـتان و نیز 
احتـرام بـه نظـم قانـون اساسـی در آن 
کشـور، مهـم و حیاتی به شـمار می رود.
 ۲01۷ سـال  گـزارش  آخریـن  در  او 
اعضـای  بـه  افغانسـتان  وضعیـت  از 
شـورای امنیـت ملـل متحـد گفـت کـه 
بـه  آماده گی هـا  بـرای  پیشـرفت  عـدم 
خاطـر برگـزاری دو انتخابـات پیشـرو 
و همچنـان انتقادهای »شـدید« نهادهای 
ذی دخـل از کارکرد کمیسـیون انتخاباِت 
افغانسـتان، سـبب شـده اسـت تا رییس 
این کمیسـیون از سـمتش برکنار شـود.
آقـای یاماماتو با اشـاره بـه این که اعالم 
انتخابـات  کمیسـیون  جدیـد  راهـکارِ 
افغانسـتان در پیونـد بـه چگونه گی ثبت 
نـام رأی دهنـدگان »یـک اقـدام مثبـت« 
راهـکار  ایـن  اگـر  کـه  افـزود  اسـت، 
مطابـِق برنامـۀ آن عملـی شـود، جلـو 
تقلـب در انتخابـات بـه گونـۀ گسـترده 

گرفتـه خواهـد شـد.
نماینـدۀ ویژۀ سـازمان ملـل متحد برای 
تعییـن  »عامـل  را  امنیـت  افغانسـتان، 
کننـده« برای برگـزاری انتخابـات معتبر 
و  افغانسـتان خوانـد  در  و همه شـمول 
از حکومـت وحـدت ملـی خواسـت تا 
یـک طـرح جامـع را برای تأمیـن امنیت 
تهیـه  کشـور  در  پیشـرو  انتخابـات  دو 

. کند
روز  شـام  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته، مایـک ینـس، 
معاون ریاسـت جمهوری ایـاالت متحدۀ 
امریـکا در یک سـفر اعالم ناشـده وارد 

کابـل شـد و بـا محمـد اشـرف غنـی و 
رییـس اجرایـی دیـدار کـرد.

بربنیـاد خبرنامۀ ارگ ریاسـت جمهوری: 
بـه  برگـزاری  بـه  طـرف  »هـردو 
و  ملـی  شـورای  انتخابـات  موقـع 
کردنـد«. تأکیـد  ریاسـت جمهوری 

گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات 
صـورت  بـه  کـه  کـرد  اعـالم  اخیـراً 
انتخابـات  برگـزاری  آمـادۀ  مشـروط 
پارلمانی در تابسـتان سـال آینده اسـت.
گالجـان عبدالبدیـع صیـاد، سـخنگوی 
 ۲1 سه شـنبه،  روز  کمیسـیون  ایـن 
قـوس در یـک نشسـت خبـری گفـت 
کـه انتخابـات بـه موقـع مطابـق جدول 
زمانـی تعییـن شـده، برگـزار می شـود 
بودجـۀ  تأمیـن،  امنیـت  این کـه  مگـر 
شـناس نامه های  و  فراهـم  انتخابـات 
فعلـی بـه تمـام شـهروندان از جانـب 
ادارۀ ثبـت احـوال نفـوس توزیع شـود.
مطابـق برنامۀ کمیسـیون انتخابات، قرار 
اسـت انتخابات شـوراهای ولسـوالی ها 
پارلمانـی  انتخابـات  بـا  همزمـان  هـم 
شـود.  برگـزار   139۷ سـرطان   1۶ در 
انتخابـات گفتـه  سـخنگوی کمیسـیون 
بـه  انتخابـات  بودجـۀ  اگـر  اسـت کـه 
قـرار  کمیسـیون  اختیـار  در  آن  موقـع 
نگیـرد، انتخابـات در موقع تعیین شـده 

برگـزار نخواهـد شـد.
پروسـۀ کابـل فرصـت مناسـب برای 

ن نستا فغا ا
بـه  سـخنانش  از  بخشـی  در  یاماماتـو 
نشسـت آینـدۀ »پروسـۀ کابـل« کـه در 
می شـود،  برگـزار   ۲01۸ فبـروری  اول 
اشـاره کـرد و آن را یـک فرصـت بـه 
بـرای  ایجـاد محیـط »مسـاعد«  خاطـر 
منطقـه  و  افغانسـتان  در  صلـح  آوردن 

خوانـد.
را  »فرصـت«  »ایـن  داشـت:  اظهـار  او 
نباید از دسـت داد؛ زیرا در این نشسـت 
حکومـت افغانسـتان طرح اسـتراتیژیک 
یـک  بـه  رسـیدن  بـه خاطـر  را  خـود 
راه حـل سیاسـی بـا گروه هـای مسـلح 
مخالـف ارایه خواهد کـرد و کابل برای 
ایـن طـرح خواسـتار حمایـت جامعـۀ 

می شـود«. جهانـی 
آقـای یاماماتـو همچنـان خواسـتار آغاز 

یـک »گفتمـان منظم« بـرای تأمین صلح 
در افغانسـتان شـد و از گـروه طالبـان 
خواسـت تا تمایـل صریح شـان را برای 
آغـاز مذاکـرات »بـه خاطـر رسـیدن به 

یـک راه حـل سیاسـی« ابـراز کنند.
نماینـدۀ ویژه ملل متحد برای افغانسـتان 
از افزایـش »رأی زنی«هـا پیرامـون تأمین 
صلح در افغانسـتان توسـط کشـورهای 
منطقـه اسـتقبال کـرد و گفـت کـه ایـن 
منافـع  کـه  انـد  کـرده  درک  کشـورها 
مشترک شـان بـا آینـدۀ افغانسـتان گـره 

اسـت. خورده 
تادامیچـی یاماماتـو بـه اعضای شـورای 
امنیـت ملـل متحـد گفـت که هـر چند 
تالش هـای نیروهـای امنیتی افغانسـتان 
بـرای حفاظـت از غیر نظامیـان منجر به 
کاهـش تلفـات غیـر نظامیـان در جریان 
جنگ شـده اسـت، اما ملـل متحد هنوز 
هـم از ادامۀ اسـتفادۀ »کورکورانـۀ« مواد 
انفجـاری تعبیـه شـده توسـط عناصـر 
غیـر  تلفـات  همچنیـن  و  ضددولتـی 
هوایـی  حمـالت  از  ناشـی  نظامیـان 
نیروهـای طرفـدار کابـل نگـران اسـت.

اظهـارات نمایندۀ ویژه ملـل متحد برای 
افغانسـتان در حالـی بیـان می شـود کـه 
ایـاالت  دونالـد ترمـپ، رییس جمهـور 
متحده در ماه اگسـت امسال، استراتیژی 
جدیـد کشـورش را بـرای افغانسـتان و 

منطقـه اعـالم کرد.
در ایـن اسـتراتیژی روی اعمـال فشـار 
تـا  شـده  تأکیـد  اسـالم آباد  بـر  بیشـتر 
برابـر  در  جـدی  مبـارزۀ  بـه  پاکسـتان 
کشـور  آن  در  مسـتقر  دهشـت افگنان 

شـود. سـاخته  مجبـور 
معـاون  اخیـر  دیـدار  در  هم چنـان 
سـران  و  امریـکا  رییس جمهـوری 
حکومـت وحدت ملـی در ارگ، معاون 
همـکاری  بـر  تأکیـد  ضمـن  ترامـپ 
کشـورش بـه افغانسـتان در عرصه هـای 
رشـد اقتصادی و تأمین صلـح و امنیت، 
گفته اسـت کـه محور اصلی اسـتراتیژی 
ایاالت متحدۀ امریکا در قبال افغانسـتان 
و آسـیای جنوبـی، صلـح، ثبـات و رفاه 

افغانسـتان اسـت.

اولیای شاگردان:

مکاتبافغان-ترکهیچوابستگی
سیاسیندارند

نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان:

بـرگـزاریانتخـاباِت
بهمـوقعحتمـیاست

بهزاد
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محمد رضا جعفری
امـروز شـانزدهین سـالروز انتقـال قـدرت از برهـان 
الدیـن ربانـی بـه حامـد کـرزی رییـس اداره موقـت 

افغانسـتان اسـت.
شـانزده سـال قبـل در تاریـخ اول جدی سـال 13۸0، 
قـدرت به صورت صلح آمیز و با برگزاری مراسـمی، 
از آقـای ربانـی رییـس جمهـور دولـت مجاهدیـن به 
حامـد کـرزی رییـس اداره موقـت افغانسـتان منتقـل 

گردید.
برهـان الدیـن ربانـی در مراسـم انتقـال قـدرت گفته 
بـود کـه، بیـش از هـر وقت دیگـری به آینده روشـن 
کشـورش  امیـدوار اسـت. او معتقـد بـود “دوره های 
سـخت مردمش، در حال سـپری شـدن اسـت و ملت 
زجـر دیـده افغانسـتان بـا صلـح، امنیـت، آرامـش و 

رفـاه فاصلـه زیادی نـدارد.”
اگـر چـه حـاال و با گذشـت 1۶ سـال، این کشـور به 
صلـح، امنیـت، آرامـش و رفاهـی کـه آقـای ربانی به 
آن امیـدوار بود نرسـیده اسـت امـا، انتقـال قدرت آن 
هـم بـه صـورت مسـالمت آمیـز در آن زمـان، نقطـه 
عطفـی در تاریـخ سیاسـی ایـن کشـور پنداشـته مـی 
شـود؛ کشـوری که در طـول تاریخش، منطق رسـیدن 
به قدرت اسـتفاده از زور، خشـونت، جنـگ، کودتا و 

قتـل بوده اسـت و آغـاز در به دری هـا و بدبختی ها.

تاریخ سراسر کودتا و خشونت
حـوادث تاریخـی افغانسـتان مملـو از خشـونت ها و 
قتـل هایـی اسـت کـه برای حفـظ قدرت و به دسـت 
گرفتـن قـدرت رخ داده اسـت. شـاهان ایـن کشـور 
همـواره، بـا جنگ و خشـونت های فـراوان به قدرت 
رسـیده انـد و بـه همین روش هـم از سـوی دیگران، 
از قـدرت کنـار زده شـده اند. اما از زمـان داوود خان 
کـه پایـان نظام پادشـاهی و آغـاز نظام جمهـوری در 
ایـن کشـور بـود هـم، ایـن سلسـله حـوادث خونین 
ادامـه یافـت و در برخـی مواقـع شـدت بیشـتری هم 
پیـدا کـرد.  حـوادث تاریخـی نشـان مـی دهـد کـه 
انتقـال قـدرت در ایـن کشـور، هرگـز آسـان نبـوده 

ست. ا
 

داوود خان
کودتای داوود خان

 135۲ سـال  سـرطان   ۲۶ تاریـخ  در  داوود  محمـد 
خورشـیدی، زمانـی که ظاهر شـاه بـه ایتالیـا رفته بود 
بـا کودتـای بـدون خونریزی، نظـام سـلطنتی را پایان 

داد و اینگونـه قـدرت را بـه دسـت گرفـت.
ظاهـر شـاه در واکنـش بـه ایـن کودتـای داوود خـان 
گفتـه بـود کـه هرگز تصـور نمی کـرد نزدیـک ترین 

افـراد خانـواده اش، بـر علیـه او کودتـا کنند.
 

نور محمد تره کی
کودتای تره کی

نـور محمـد تره کـی کـه یکـی از بنیانگـذاران حزب 
دموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود، در ۷ ثـور 135۷، 

علیـه داوود خـان کودتـا کـرد و قـدرت را به دسـت 
گرفت.

داوود خـان پـس از یـک روز مقاومـت، بـا اعضـای 
تاریـخ هشـتم  داراالمـان در  خانـواده اش در قصـر 
ثـور کشـته شـد و کودتـای تـره کی بـا خونریـزی به 

پیـروزی رسـید.
 

حفیظ اهلل امین
کودتای حفیظ اهلل امین

در کمتـر از یـک و نیم سـال بعد از به قدرت رسـیدن 
تـره کـی، ایـن بـار او هـم در کودتایـی به قتل رسـید 
کـه این بـار حفیظ اهلل امیـن راه اندازی کـرده بود. در 
۲5 سـنبله 135۸، تـره کی کشـته شـد و قـدرت را با 

مرگـش به امین سـپرد.
 

ببرک کارمل
کودتای ببرک کارمل

عمـر حکومـت حفیظ اهلل امین هم بسـیار کوتـاه بود. 
او تنهـا پـس از 100 روز، بـا حملـه شـوروی سـابق 
بـه افغاسـتان، در تاریـخ ۶ جـدی همـان سـال، در 
مقابـل چشـمان اعضای خانـواده اش به قتل رسـید و 
اینگونـه، ببـرک کارمل هـم با کشـتن و کودتا، قدرت 

را در دسـت گرفت.
 

دکتر نجیب اهلل
به قدرت رسیدن داکتر نجیب اهلل

دبیـر  از  حکومـت  سـال  از۷  پـس  کارمـل،  ببـرک 
کلـی حـزب دموکراتیـک خلـق کنـار زده شـد و در 
مـاه عقـرب 13۶5 از ریاسـت جمهـوری هـم برکنار 
گردیـد و سـپس داکتر نجیب اهلل از سـوی این حزب 

به قـدرت رسـید.
 

برهان الدین ربانی
به قدرت رسیدن برهان الدین ربانی

اگـر چـه کودتـای شـهنواز تنـی، علیـه داکتـر نجیب 
اهلل، نـاکام شـد امـا او هم سـرانجام بـا افزایش قدرت 
مجاهدیـن و ورود آنها به شـهر کابل در سـال 13۷1، 
از قـدرت کنـار زده شـد و بـه دفتـر سـازمان ملـل 
در کابـل پنـاه بـرد.  نجیـب اهلل هـم، چنـد سـال بعد 

توسـط طالبـان بـه قتل رسـید.
بـا ورود نیروهـای مجاهدیـن بـه کابـل، صبغـت اهلل 
مجـددی پـس از ایـن کـه دو مـاه بـه عنـوان رییـس 
اسـاس  بـر  کـرد،  کار  مجاهدیـن  موقـت  دولـت 
توافـق میـان برخـی گـروه هـای مجاهدیـن، قـدرت 
را بـه عنـوان اولیـن رییـس جمهـور دولت اسـالمی، 
بـه برهـان الدیـن ربانـی سـپرد. بـا ورود طالبـان بـه 
و  هـا  امنـی  نـا  پایتخـت،  بـر  تسـلط  و  افغانسـتان 
نابسـامانی هـا در ایـن کشـور ادامـه یافـت تـا زمـان 

سـقوط ایـن گـروه.
 

بـا ورود طالبان به افغانسـتان و تسـلط بـر پایتخت، نا 
امنـی ها و نابسـامانی هـا در این کشـور ادامه یافت

انتقال مسالمت آمیز قدرت
پـس از سـقوط طالبـان و بـر اسـاس کنفرانـس بـن، 
برهـان الدیـن ربانی در تاریخ 1 جـدی 13۸0، قدرت 

را رسـما بـه حامد کـرزی واگـذا کرد.
از ایـن زمـان و بـا روی کار آمـدن نظـام جدیـد در 
افغانسـتان، مبنـای رسـیدن بـه قـدرت در افغانسـتان 
توسـط  قـدرت  رسـمی  واگـذاری  از  کـرد.  تغییـر 
برهـان الدیـن ربانـی بـه حامد کـرزی، ایـن روند در 
افغانسـتان آغـاز شـد و مـردم این کشـور در طول 15 
سـال گذشـته شـاهد انتقال قدرت و گرفتن قدرت از 

راه هـای خشـونت بـار و خونبـار نبـوده انـد.
حامـد کـرزی هم پـس از 13 سـال حکومتـداری، در 
مراسـمی رسـمی  در  میـزان 1393خورشـیدی،  مـاه 
را  قـدرت  افغانسـتان،  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در 
رسـما بـه محمد اشـرف غنی رییـس جمهـور بعد از 

سـپرد. خودش 
 

جریـان واگـذاری قـدرت از رییس جمهـور کرزی به 
رییس جمهـور غنی

رییـس جمهور اشـرف غنـی در این مراسـم گفته بود 
کـه، مـردم افغانسـتان موفقانـه از امتحانی عبـور کرده 
انـد کـه در نتیجـه آن، انتقال قدرت به طور مسـالمت 

آمیز در کشـور نهادینه شـد.
او ایـن انتقـال مسـالمت آمیـز را به مـردم افغانسـتان 

گفت. تبریـک 
انتقـال قـدرت بـه صورتـی آرام و بـه دور از قتـل و 
کودتـا، از دسـتاوردها و تحـوالت ایـن دوره بـرای 
افغانسـتان پنداشـته می شـود؛ کشـوری کـه مردمش، 
انتقـال قـدرت  هرگـز خاطـرات خوشـی از فراینـد 

اند. نداشـته 
تاکید بر روش های دموکراتیک

حـاال و پـس از گذشـت 15 سـال از روزی کـه حامد 
ربانـی تحویـل  الدیـن  برهـان  از  را  کـرزی قـدرت 
گرفـت، دیگـر زبان رسـیدن به قـدرت در افغانسـتان 

رفتـه رفتـه تغییـر کرده اسـت.
 

حکومـت وحـدت ملـی حـدود دو سـال پیش در 
نتیجـه یـک توافق نامه سیاسـی تشـکیل شـد

در بیـش از دو سـالی کـه از عمـر حکومـت وحـدت 
ملـی مـی گـذرد، اگر چـه با اختالفـات میـان رهبران 
حکومتـی همـراه بـوده و موجـب افزایـش نگرانی ها 
در میـان شـهروندان ایـن کشـور شـده اسـت اما هیچ 
حـزب، گـروه یـا مسـووالنی از ایـن نظـام، راه عبور 
از ایـن بحـران هـا را کودتا و خشـونت ندانسـته و بر 
روش هـای دموکراتیـک مانند انتخابـات و جلوگیری 
از رفتـن کشـور بـه سـمت بحـران، تاکید داشـته اند.

بـه عنـوان نمونه، بـا افزایـش اختالفات میـان رهبران 
حکومـت وحدت ملـی، رهبـران احزاب اپوزیسـیون 
در ایـن کشـور، بـرای حـل اختالفـات بوجـود آمـده 
اعـالم آمادگـی کردند و گفتنـد ” اجـازه نخواهند داد 
کـه این کشـور بـه سـمت بحران سـوق داده شـود.”

راهی جدید در عرصه سیاسی
محمـد اکبـری نماینـده بامیـان در مجلس افغانسـتان، 
انتقـال قـدرت از برهـان الدین ربانی بـه حامد کرزی 
را، در تاریخ سیاسـی این کشـور بی پیشـینه می داند.

 
محمد اکبری

محمـد اکبـری بـه خبرنامـه مـی گویـد کـه، انتقـال 
قـدرت به صورت مسـالمت آمیز، آن هم درکشـوری 
کـه مـوارد زیادی از کودتا ها و خشـونت هـا را دیده 
اسـت، اقدامی بی پیشـینه بـرای تحویـل دادن قدرت 

. بود
هماننـد آقـای اکبـری شـماری زیـادی از افغـان هـا 
بدیـن باورنـد که نخبـگان افغانسـتان دیگـر به روش 
هـای خشـونت بـار انتقـال قـدرت افغانسـتان نمـی 
اندیشـند و زمینه های دسـت به دسـت شـدن قدرت 

بـا خونریـزی نیـز تـا حـدی برچیده شـده اسـت.
بـا آن کـه افغانسـتان با شورشـی گری فعـال و جنگ 
گسـترده مواجـه اسـت، امـا به نظـر می رسـد نهادینه 
شـدن قـدرت دولـت مرکـزی و حمایـت هـای بیـن 
المللـی نظامـی و سیاسـی از ایـن کشـور، همـه راه 
هـای بازگشـت بـه فصـل خونبـار انتقـال قـدرت در 

ایـن کشـور را مسـدود سـاخته اسـت.



دي ماه، در ایران کهن، چهار جشن را در بر داشت: نخستین 
روزهاي  و  ـ  است  این جستار  موضوع  که  ـ  دي  ماه  روز 
نام ماه و نام  هشتم، پانزدهم و بیست وسوم؛ سه روزي که 
روز یکي بود. اما امروز از این چهار جشن، تنها شب نخستین 
روز دي ماه، یا شب یلدا را جشن مي گیرند؛ یعني آخرین 
پایان قوس، آغاز جدي  پاییز، نخستین شب زمستان،  شب 
و درازترین شب سال. واژۀ یلدا سریاني و به معني والدت 
است؛ والدت خورشید )مهر، میترا(، و رومیان آن را ناتالیس 
بنا  نامند.  شکست ناپذیر  )مهر(  تولد  روز  یعني  انویکتوس 
و  اهریمني  که  دراز،  شب  این  پایان  در  پیشینیان،  باور  بر 
شکست  تاریکي  مي دانند(،  )و  مي دانستند  نامبارکش 
مي خورد، روشنایي پیـروز و خورشید زاده مي شود و روزها 
است،  اکبر  میالد  روز  این  نام   ...« و:  مي نهد،  بلندي  به  رو 
مقصود از آن انقالب شتوي است. گویند در این روز نور 
از حد نقصان به حد زیادت خارج مي شود، و آدمیان نشو و 
نما آغاز مي کنند و »پري«ها به ذبول و فنا روي مي آورند.« 

زایش خورشید و آغاز دي را، آیین ها و فرهنگ هاي بسیاري 
از سرزمین هاي کهن، آغاز سال قرار دادند، به شگون روزي 
که خورشید از چنگ شب هاي اهریمني نجات مي یافت و 

روزي مقدس براي مهرپرستان بود.  
در  یلدا شده؛  دربارۀ  که  فراواني  پژوهش هاي  و  مقاله ها  از 
لغت نامۀ دهخدا، چکیده یي از برهان قاطع، انندراج، حواشي 
یشت ها،  بر  داود  پور  شرح  الباقیه  آثار  بر  قزویني  عالمۀ 
مرحوم دهخدا  یادداشت هاي  و  معین  دکتر  فارسي  فرهنگ 
آمده: »یلدا لغتی سریاني است به معني میالد عربي، و چون 
شب یلدا را با میالد مسیح تطبیق مي کرده اند؛ از این رو، بدین 
نام نامیده اند. باید توجه داشت که جشن میالد مسیح که در 
تثبیت شده، طبق تحقیق، در اصل جشن ظهور  ۲5 دسمبر 
میترا بوده که مسیحیان در قرن چهارم میالدي آن را روز تولد 
مسیح قرار دادند. یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است که 
درازترین شب هاي سال است. و در آن شب یا نزدیک بدان، 
آفتاب به برج جدي تحویل مي کند و قدما آن را سخت شوم 
و نامبارک مي انگاشتند.  در میان بیشتر فارسی زبانان در این 
و هم چنین  یار  زلف  انجام مي شود. شاعران  مراسمي  شب 
روز هجران را از حیث سیاهي و درازي بدان تشبیه کنند. و 
از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنایي، معزي، خاقاني و 
سیف اسفرنگي، رابطۀ بین مسیح و یلدا ادراک مي شود. یلدا 
برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جاللي و شب 

بیست ویکم دسمبر فرانسوي است. 
جمله  از  مي توان،  را  جشن  این  ماندن  پایدار  انگیزه هاي 

بدین گونه برشمرد:
1ـ شب زایش خورشید )مهر( است، از باورهاي دیني کهن.
است؛  تاریکي  طوالني ترین  یعني  سال،  شب  بلندترین  ۲ـ 
نشانۀ اهریمني شبي شوم و ناخوشایند که از فردا به کوتاهي 

مي گراید.
استراحت  فصل  آغاز  و  صیفي  محصول  برداشت  پایان  3ـ 
در جامعۀ کشاورزي است. همۀ قشرها و گروه هایي که از 
در  بهره مندند،  کشاورزان  تالش  و  کشاورزي  فراورده هاي 
جشن نخستین روز دي ماه و برداشت محصول، در شگون و 

شادي کشاورزان شرکت مي کنند. 
تا به امروز  آیین و جشن شب یلدا و یا شب چلۀ بزرگ، 
در تمامي سرزمین کهن سال ایران و در بین همۀ قشرها و 
خانواده ها برگزار مي شود.  یلدا را هم چنین مي توان جشن 
و گردهمایي خانواده گي دانست. در شب یلدا خویشاوندان 
نزدیک درِ خانۀ بزرِگ خانواده گرد مي آیند. به بیاني دیگر، 
نیمۀ  تا  در سرماي آغازین زمستان، دور صندلی نشستن و 
از  کردن،  فال حافظ گوش  به  و  غذا خوردن  و  میوه  شب 

ویژه گي هاي شب یلدا است.
نام جشن  بتوان  اگر  یلدا،  مراسم  برگزاري  جشنخانوادهگي: 
به  گردهمایي ها  و  است،  خانواده گي  آییني  نهاد،  آن  بر 
خویشاوندان و دوستان نزدیک محدود مي شود. در کتاب ها 
و سندهاي تاریخي، به برگزاري مراسم شب یلدا اشاره یي 
نشده است. ابوریحان بیروني از جشن روز اول دي ماه، که 
یاد  پادشاهي  و  دستگاه حکومتي  در  نامند،  را خرم روز  آن 
مي کند و نامي از شب یلدا در میان نیست، که مي توان دلیِل 

خانواده گي و همه گاني و غیر رسمي بودِن آن دانست.
صندلی  امروز،  نسل  جوانان  براي  بي گمان  صندلی:  کنار
و  توضیح  به  نیاز  نشستن،  صندلی  دور  یا  کنار  گذاشتن، 
نیز  و  ـ  تکنالوژي جدید  گرمازاي  ابزارهاي  دارد.  توصیف 
عامل هاي دیگر ـ صندلی و فرهنگ مربوط به آن را به دست 
فراموشي سپرده است. در زمستان ها، استفاده از صندلی براي 
یلدا،  از شب  گرم کردن خانه و دور صندلی نشیني معموالً 
نخستین شب زمستان، شروع مي شد و تا پایان چلۀ بزرگ - 
و در برخي خانواده ها تا پایان چلۀ کوچک - ادامه داشت. 
اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ، دور صندلی، که روي 

آن را میوه پوشانده بود، مي نشستند. 
  تا مي توان ز فرش چو ُکرسي جدا مباش / آتش به فرق 

ریز و مکن اختیار برف  )میرالهي همداني (
ابتدایي  جامعه هاي  در  آیین ها،  و  جشن ها  همۀ  در  خوراک: 
و  مشغولیت ها  از  بخشي  آشامیدن،  و  خوردن  متمدن،  یا 
یلدا،  براي شب  اما  را تشکیل مي دهد.  سرگرمي هاي جمع 
بسته گي  شب  غذای  تهیۀ  و  نمي شناسیم،  ویژه یي  خوراک 
به وضع اقتصادي و روند تغذیۀ خانواده دارد. خوردني هاي 
ویژۀ شب یلدا، میوه هاي فصل تابستان چون خربُزه، تربوز، 
انگور، انار، سیب، بادرنگ، بهی و مانند آن است. میوه هایي 
این شب تمامي آن ها به جز سیب و بهی  که مي بایستي در 
زمستان  فرداي  یعني  فردا،  براي  چیزي  و  شوند  خورده 
مي گذشت،  آن  بر  یلدا  شب  که  را  میوه هایي  نماند.  باقي 

نمي خوردند.
گرفتن  حافظ  فال  یلدا،  شب  رسم هاي  از  یکي  حافظ:  فال
است. اگر رسم ها و آیین هاي دیگر یلدا را میراثي از فرهنگ 
چندهزارساله بدانیم )که بایستي چنین باشد(، ولي فال حافظ 
شب  رسم هاي  به  اخیر  سده هاي  در  یلدا  شب  در  گرفتن 
یلدا افزوده شده است. فال حافظ گرفتن در شب نشیني هاي 
صفر،  ماه  آخر  چهارشنبۀ  چون  مناسبت هایي  و  زمستان 
چهارشنبه سوري، شب سیزده صفر و بعد ازظهر سیزده بدر 
نیز از باورهاي همه گاني است. ممکن است در شب یلدا، 

براي فال حافظ گرفتن، به خانۀ مال و باسواد محل رفت:
در برخی مناطق، خواندن کتاب حافظ چندان رونقي ندارد. 
اما تنها در سال یک بار، آن هم در شب یلدا از دیوان حافظ 
فال مي گیرند. براي فال گرفتن، غروِب شب یلدا همسایه گان 
ده  مالي  خانۀ  به  تازه  میوۀ  و  خشک  میوۀ  با  نزدیکان،  و 

مي روند تا او فال شان را ببیند.
دور صـندلی  )به جز  را  یلدا  آیین هاي شب  و  رسم ها  همۀ 
بر  را  خود  حرف  است  نتوانسته  اصطالح  به  که  نشستن، 
کرسي بنشاند( تا آن جا که پژوهش ها اجازه مي دهد، در همۀ 

شهرها و آبادي ها سراغ داریم.
پژوهش و مطالعۀ کمي دربارۀ برگزاري آیین ها و رسم هایي 
نیست،  آسان  دارد،  خانواده گي  جنبۀ  و  است  همه گاني  که 
و  مشاهده  را  انگشت شمار  نمونه هایي  مي توان  تنها  و 
مطالعه کرد. امروز نمود برگزاري آیین و رسم شب یلدا را 
مي توان در روزهاي بیست ونهم و سي ام آذرماه، در بازارها 
و فروشگاه هاي میوه و خشکبارفروشي ها دید. این خریدها 
نیز  لحظه ها  آخرین  در  دارد.  ادامه  یلدا  شب  از  پاسي  تا 
کساني را مي بینیم که از سر کار برگشته و میوه هایي چون 
نگه داري  یخچال  در  نمي توان  به آساني  که  را  تربوز  و  انار 
کرد، مي خرند. باشد که این جشن و آیین، که در حد جشن 
با  بوده،  نو  و سال  نوروز  روایتي، خود جشن  به  و  نوروز 
وجود اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي امروز، به عنوان 
گوشه یي از نمودهاي فرهنگي و قومي و تاریخي این مرز و 

بوم، به دست فراموشي سپرده نشود!
همۀ شب هاي غم آبستن روز طرب است / یوسف روز ز 

چاه شب یلدا آید
ابكمهربد:جشن شب یلدا، تولد مهر یا چله است. یلدا، گاه 
پیروزي فرشته بر دیو است که میراث داراِن یکي از کهن ترین 
مهر،  پیدایش  و  صبح  تا  را  آن  همه ساله  بشري  تمدن هاي 
میان  در  یلدا  شب  مي نشینند.  انتظار  به  سرور  و  شادي  با 
اقوام ایراني تسلط سرما، تاریکي و طوالني ترین شِب سال 
است که این مردماِن همیشه امیدوار آن را تا طلوع صبح و 
شکسِت دیو تاریکي و سرما و دمیدِن خورشید جهان افروز 
بیـدار مي نشینند. در فرهنگ برهان قاطع آمده: یلدا کلمه یي 
سریاني به معناي میالد است و زمان آن نیز اول ماه جدي و 
آخر ماه قوس است؛ شب یلدا یا چلۀ بزرگ، طوالني ترین 
شب سال نشانۀ یکي از ژرف ترین باورهاي اقوام ایراني به 
و  سیاهي  و  ظلمت  بر  روشنایي  و  نور  همیشه گي  پیروزي 
نیکي بر پلیدي است. پیشینۀ یلدا و مراسمي که در نخستین 
سابقه یي  مي کنند،  برپا  سال  بلندترین شب  و  زمستان  شب 
بسیار دراز داشته و مربوط به ایزد مهر است. این رسوم ویژۀ 
آریایي هاست و هزاران سال است که آن را در ایران زمین برپا 
مي دارند. شب یلدا، شب زایش مهر است که به یادگار این 
سنت و باور آن را جشن مي گیرند. ریشۀ این باور و اعتقاد 
برمي گردد به گاه شماري و اندیشه هایي که ایرانیان پیرو مهر 

یا میتراییسم از آن داشتند. 
مراسم شب یلدا، یا آن چنان که اصطالحًا در بین تودۀ مردم 
در  قبل  سال  هزار  چندین  از  است،  معروف  چله  شب  به 
ایران برگزار مي شود. نخستین شب زمستان، فردایش اولین 
روز زمستان، زایش خورشید یا جشن تولد مهر، خورشید 
خورشید  تابش  و  روز  روشني  زیرا  است؛  شکست ناپذیر 
و  خوشایند  و  نیک  مظاهر  ایرانیان،  نظر  در  هوا  اعتدال  و 

امیدوارکننده است. آن ها تاریکي شب و سرما را نیز از اعمال 
اهریمني مي پنداشتند، با ژرف نگري مشاهده مي کردند که در 
شب ها  و  مي شود  بلند  بسیار  روزها  فصول،  و  ایام  بعضي 
و  نور  که  شد  پیدا  براي شان  باور  این  کم کم  است.  کوتاه 
کشمکش  و  نبرد  در  مرتب  تاریکي  و  ظلمت  و  روشنایي 
هستند، در طول سال دریافتند که کوتاه ترین روزها، آخرین 
روز پاییز، یعني روز سي ام آذر و بلندترین شب ها شب اول 
زمستان یعني نخستین شب دي ماه است. پس از بلندترین 
شب سال، از آغاز دي ماه، روزها به تدریج بلندتر و شب ها 
کوتاه تر مي شود. خورشید هر روز بیشتر در آسمان مي پاید 
به  مي دارد،  عرضه  جهانیان  به  را  خود  گرماي  و  نور  و 
همین جهت آن شب را یلدا نامیدند، یعني زایش خورشید 

شکست ناپذیر.
اروپایي،  ایراني و هند و  از هند و  اقوام قدیم آریایي، اعم 
به ویژه  مي گرفتند،  زمستان  آغاز  در  را  آفتاب  تولد  جشن 
ژرمني ها عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان گرفته و آن را 
به خداي آفتاب نسبت مي دادند، و این با بلندتر شدن روزها 
 ۲55 ص  الباقیه  آثار  در  بیروني  ابوریحان  است.  هماهنگ 
آورده: روز اول ماه دي، خور نیز نامیده مي شود. در قانون 
شده،  ثبت  روز  خره  لندن،  بریتاني  موزیم  نسخۀ  مسعودي 

و در گاه شماري ص 5۸ »خرم روز« نام گذاري شده است.
وجود  هفته  ایام  باستان  ایران  )در  دیگان  روز  و  یلدا  شب 
استواري  پیوند  نامي داشت(  براي خود  نداشت و هر روز 
چیره  تاریکي  بر  روز  این  از  که  مهر  با  دارد،  خورشید  با 
مي شود و رو به افزایش مي نهد. اول دي روز خورشید است، 
روز مهر است و نزد ایرانیان، به ویژه مهرآیین ها بسیار گرامي 
یا خورشید  بود و بزرگ ترین جشن یعني جشن تولد مهر 
مهر  آیین  مي شد.  محسوب  سال  آغاز  و  مي رفت  شمار  به 
روم  در  یافت،  گسترش  غرب  جهان  در  ایرانیان  سوي  از 
 ۲1 روز  همین جهت  به  اروپایي،  کشورهاي  از  بسیاري  و 
دسمبر را که برابر با اول دي ماه بود، به عنوان روز تولد مهر 
یا میتراي شکست ناپذیر جشن مي گرفتند؛ اما در سدۀ چهارم 
مهر  تولد  داد،  کبیسه روي  در  که  اشتباهاتي  اثر  بر  میالدي 
نجات بخش، یا مسیحاي منجي در ۲5 دسمبر واقع شد و از 
آن زمان این امر تثبیت شد. الزم به یادآوري است تا آن زمان 
تولد عیسي مسیح در ششم جنوری جشن گرفته مي شد، در 
آن دوران دین اغلب رومیان و کشورهاي اروپایي آیین مهر 
و میترا بود. هنگامي که کم کم مسیحیت در روم جا باز کرد، 
متولیان کلیسا چون نتوانستند با برانداختن جشن تولد مهر 
در ۲5 دسمبر غلبه کنند، همان روز را زایش حضرت مسیح 

اعالم کردند.
ثعالبي در کتاب شمارالقلوب مي گوید: شب یلدا شب میالد 

عیسي است و در درازي بدو مثل مي زنند.
در فرهنگ سریاني به زبان انگلیسي تألیف پاین اسمیت هم، 
یلدا با بابانوئل تطبیق داده شده است. الزم به ذکر است که 
فقط تولد مهر و هنگام و موقع زماني آن نبود که در آیین 
مسیحیت تأثیر بسیار داشته، بلکه در سلسله مراتب روحانیت 
)هفت مرحله تکامل مهري( و نوع لباس کاردینال ها و آداب 
و مراسم مذهبي آنان تأثیر شگرفي داشته و دارند. بیان این 
نکته الزم است که رنگ قرمز )سرخ( رنگ مورد عالقه و 
استفادۀ مهرآیینیان بوده و هست، بدین جهت عنایت خاصي 
داریم؛  و  داشته  شب  این  در  تربوز  و  انار  بودن  قرمز  به 
امروزه همۀ  زیرا رنگ شاد و سرورانگیزي است. در واقع 
و  مي گیرند  را جشن  مسیح  تولد  که شب  جهان  مسیحیان 
تا بامداد بیدار مي مانند و به شادي مي گذرانند، همان تولد 
جشن  را  سوشیانت  یا  نجات بخش  مسیحاي  میترا،  یا  مهر 
مي گیرند و اغلب مراسم و مناسک و آداب شان اقتباس شده 
به  این همان چیزي است که در غرب  آیین مهر است؛  از 
شکل بابانوئل مصداق مي یابد و در هیبت پیرمردي با لباس 
باید گفت همۀ  انبوه ظاهر مي شود.  قرمز و ریشي سفید و 
داشته  ما وجود  باستاني  باورهاي  در  دیگر  نوعي  به  این ها 

ناباروري،  سرما،  تقابل  نشان گر  یلدا  جشن  باالخره  است. 
و  سبزي  باروري،  روشنایي،  گرما،  با  مرگ  و  پژمرده گي 

زنده گي است.

سفرۀشبيلدا
سفرۀ شب یلدا، به نام سفرۀ میزد MYAZD هم معروف 
است و میزد عبارت است از میوه هاي تازه مانند انار، تربوز 
خشک  میوه هاي  به  و  خربُزه  و  گالبي  و  سیب  انگور،  و 
مانند برگۀ زردآلو، برگۀ آلو، انجیر خشک، سنجد، کشمش و 
چهارمغز و بادام، پسته. به افتخار و ویژه گي مهر یا خورشید 
همۀ حاضران از آن بهره مند می شوند و اگر فرد ناتواني در 
حاضر  ن جمع  آ  در  نتواند  که  باشد  داشته  وجود  خانه یي 
تبرک  عنوان  به  را  خوردنی ها  و  میوه ها  از  قسمتي  شود، 
برایش هدیه مي برند تا در این کار خیر هم بهره گردد. در این 
شب معموالً رسم بر این بود که جهت حفظ کیان خانواده 
و اجتماع و بزرگداشت سالمندان، این گونه مراسم در خانۀ 
یکي از بزرگان فامیل مثل پدربزرگ، مادربزرگ و ... برگزار 
شود و همه گی براي عبرت آموزي، تا صبح به نقل قصه و 
اسطوره هاي دل انگیز و امیدوارکننده، و نیز خواندن شاهنامه  

و گرفتن فال، بپردازند. 
          گرفته شده از: وبالگ مسـعود جهانی
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در مورد
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يلدا 
چه می دانیم؟
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مایـک پنـس معـاون رییس جمهـور ایاالت متحـدۀ امریکا 
می گویـد کـه زمان پنـاه دادن بـه گروه های تروریسـتی در 

پاکسـتان به پایان رسـیده اسـت. 
آقـای پنـس که با نظامیـان امریکایـی در مقر پایـگاه بگرام 
دیـدار می کـرد، تأکیـد کـرده که مبـارزه بـا تروریسـتان از 
اولویت هـای امریـکا و  شـرکای  بین المللـی در افغانسـتان  

است. 
معـاون رییـس جمهـور امریـکا بـا تأکیـد افزوده کـه زمان 
بـه  پاکسـتان  در  تروریسـتی  گروه هـای  بـه  دادن  پنـاه 
سـر آمـده اسـت و ایـن کشـور بایـد بـرای از بین بـردن 
کشـور  آن  خـاک  در  تروریسـتی  گروه هـای  پناه گاهـای 

صادقانـه وارد عمـل شـود.

آقـای پنـس هم چنـان تاکید کرده کـه همکاری پاکسـتان با 
امریـکا بـه نفـع آن کشـور اسـت، در حالی که این کشـور 
بـرای سـال ها بـه طالبـان و گروه هـای تروریسـتی دیگـر 

پنـاه داده اسـت. امـا آن دوران دیگـر پایان یافته اسـت.
معـاون رییـس جمهوری امریـکا در این دیـدار تأکید کرده 
کـه طالبـان و سـایر گرو هـای تروریسـتی در افغانسـتان 
شکسـت خورده انـد و تـالش  نیروهـای نظامـی موفقیـت 

آمیـز بوده  اسـت.
آقـای پنـس، در جمـع ایـن سـربازان به پاکسـتان هشـدار 
داده کـه از پنـاه دادن گروه هایـی کـه بـا دولـت افغانسـتان 

می جنگنـد، دسـت بـردارد.

معـاون رییـس جمهـوری امریـکا تاکید کرد که کشـورش 
تـا »پیـروزی نهایـی« به نبرد با تروریسـت ها در افغانسـتان 

می دهد. ادامـه 
معـاون دونالـد ترامـپ بـا اشـاره هشـدار چنـد مـاه پیش 
رییـس جمهـوری امریـکا بـه پاکسـتان، گفت: »مـن یکبار 
دیگر این مسـأله را تکرار می کنم که پاکسـتان در مشارکت 
بـا امریـکا خیلی چیزهـا به دسـت مـی آورد. برعکس، این 
کشـور بـا پنـاه دادن به جنایتـکاران و تروریسـت ها، خیلی 

چیزهـا را از دسـت خواهد داد.«
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود، اسـتراتیژی امریکا 
افـزود: »مـا بـه  افغانسـتان را موفقیت آمیـز خوانـد و  در 
صـورت چشـمگیری حمالت هوایـی را افزایـش داده ایم. 

طالبـان حـاال در موضـع دفاعـی قـرار گرفته اسـت.«
آقـای پنـس گفت: »در همکاری با شـرکای افغانسـتانی مان 
برای اولین بار در سـه سـال گذشـته مانع حملـه این گروه 
بـه مراکـز والیات شـدیم. بـا حمله به شـبکه قاچـاق مواد 
مخـدر طالبـان، بـه صورت بی سـابقه یی بـه منابـع مالی آن 
ضربـه زدیـم. در سـوی دیگـر، داعش در حال فرار اسـت. 
خالفـت این گـروه در عـراق، افغانسـتان و جاهـای دیگر 

از بین رفته اسـت.«
گفتنـی اسـت کـه پـس از اعـالم اسـتراتیژی امریـکا برای 
افغانسـتان و جنـوب آسـیا، مقـام هـای امریکایـی بارهـا 
خـاک  در  تروریسـتان  امـن  پناهگاه هـای  موجودیـت  از 
پاکسـتان انتقـاد کرده انـد و گفته انـد که ایـن وضعیت برای 

واشـنگتن قابـل قبول نیسـت.
مقـام هـای امریکایـی بارهـا از پاکسـتان خواسـته انـد تـا 
اقدامـات عملـی را در امـر مبارزه با تروریسـم بـر دارد در 
غیـر آن امریـکا روابـط خود بـا پاکسـتان را کاهش خواهد 

داد.
پنـس، معاون رییس جمهـوری امریکا در دیـدار با رهبران 
حکومـت وحـدت ملـی نیـز تأکید بـر برگـزاری انتخابات 

شـفاف، سراسـری و بـا اعتبار تأکید کرده اسـت. 
آقـای پنس بـا اسـتقبال از دسـتاوردهای حکومت وحدت 
ملـی یـک بـار دیگـر از حمایـت دوامـدار ایـاالت متحدۀ 

آمریـکا بـرای افغانسـتان خبـر می دهد.
محمـد اشـرف غنـی  رییـس حکومـت وحدت ملـی، در 
ایـن گفت وگـو بـا اسـتقبال و حمایـت از راهبـرد تـازۀ 
ایـاالت متحـده آمریـکا بـرای افغانسـتان و جنـوب آسـیا٬ 
ایـن طـرح را گامـی موثـر در مبـارزه بـا دهشـت افگنی و 
تأمیـن ثبـات در افغانسـتان و منطقـه و پیش زمینه یـی برای 

می دانـد. منطقه یـی  همکاری هـای  و  توسـعه 
آقـای غنـی نابـودی پناه گاه هـای تروریسـتی و همـکاری 
کشـورهای منطقـه را در مبارزه با تروریسـم شـرط بنیادی 

بـرای شکسـت ایـن پدیـده عنـوان می کند.

د  والیتونـو  بدخشـان  او  تخـار  کنـدز،  د 

بنسـټ  پـر  خـرو  د  چارواکـو  سـیمه ییزو 

چـې له څلـور ورځو راهیسـې تاجکسـتان 

پرمـخ  افغانانـو  د  الرې  رسحـدې  خپلـې 

تـړيل چې غـواړي نومـوړي هېواد ته سـفر 

وکـړي، خـو د سـوداګریزو چـارو پـه برخه 

کـې کومـه خاصـه سـتونزه نشـته او د پخوا 

پـه شـان واردات او صادرات جریـان لري.

د افغانسـتان درې شـال ختیـځ والیتونـه 

د ۱۲۰۶  بدخشـان  او  تخـار  کنـدز،  لکـه 

کیلـو مرته پـه اوږوالـۍ رسه له تاجکسـتان 

رسه رسحـد لـري.

لـه  الرې  لـه  بنـدر  شـېرخان  د  کنـدز 

تاجکسـتان او د منځنۍ اسـیا هېوادونو رسه 

دي. شـوي  نښـلول 

د دغـه والیـت سـیمه ییز چارواکـي وايـي 

چـې له څلورو ورځو راهیسـې تاجکسـتان 

خپـل رسحـد د افغانانـو پـر مـخ تړلـی او 

افغانانـو تـه اجـازه نه ورکوي چـې نوموړي 

هېـواد تـه سـفر وکړي.

د کنـدز د وايل ویانـد نعمـت اللـه تیموري 

پـه دې اړه یـې ازادي راډيـو تـه وویل:

»تـر اوسـه د دې موضـوع عوامـل معلـوم 

نـه دي چـې ولـې دغـه رسحـد تړل شـوی، 

خـو موږ دغه سـتونزه د افغانسـتان د بهرنیو 

چـارو وزارت رسه او همدارنګـه پـه کنـدز 

کـې د یونامـا دفـرت رسه رشیـک کـړې چې 

پـه دې اړه لـه تاجکسـتان رسه خرې وکړي 

او دغـه سـتونزه هـواره کړي.«

پـه  والیـت  دې  د  کـې  وخـت  ورتـه  پـه 

شـېرخان بنـدر کـې د افغـان سـوداګرو د 

ټولنـې مـر سـید مجتبـی هاشـمي ازادي 

راډيـو تـه وویـل چـې د سـوداګرېزو چارو 

پـه برخـه کـې کومـه سـتونزه نشـته ده، خو 

یـوازې افغانـان نـه يش کـوالی تاجکسـتان 

تـه سـفر وکـړي.

دی وايي:

»د افغانسـتان او تاجکسـتان ترمنـځ رسحد 

تـړل شـوی او خلکـو تـه اجـازه نـه ورکـو 

کېږي چې تاجکسـتان تـه والړ يش او حتي 

سـوداګر هـم نه يش کـوالی سـفر وکړي او 

دغـې مسـئلې د خلکو پر وړاندې سـتونزې 

زېږويل.«

پـه همـدې حـال کـې د کنـدز د والیتـي 

شـورا ځینې غړي، د تاجکسـتان د رسحد د 

بندېدلـو علـت د مخدره توکـو د قاچاقرانو 

رسحـدي  د  هېـواد  نومـوړي  د  له خـوا 

ځواکونـو د یـو تـن قومانـدان وژل کېدل په 

کوي. ګوتـه 

د دې والیـت د والیتـي شـورا یـو تن غړی 

غـام ربـاين ربـاين پـه دې اړه ازادي راډیـو 

تـه وویل:

»کـوم معلومـات چـې مـوږ ترالسـه کړي، 

ویـل کېـږي چـې څـو ورځـې وړانـدې د 

تخار د چاه اب ولسـوالۍ د سـمتي سـیمې 

څخـه پورتـه د تاجکسـتان خـاورې پـه ۵۰ 

کیلومټـرۍ کـې د نومـوړي هېـواد یـو تـن 

رسحـدي قومانـدان له دوه تنـو رستېرو رسه 

پـه مرمـوز ډول وژل شـوی دی.«

د نومـوړي والیـت د وايل مرسـتیال احمـد 

فریـد ذکـي ازادي راډيـو تـه وویـل چـې د 

نامعلومـه عواملـو له کبله له څلـورو ورځو 

راهیسـې تاجکسـتان د ای خانم بندر الره د 

افغانانـو پـر مـخ تړلې ده.

دی وايي:

الرې  لـه  بنـدر  خانـم  ای  د  مهـال  »اوس 

افغانـان نـه يش کوالی تاجکسـتان ته سـفر 

وکـړي، ځکه نوموړي هېـواد خپل رسحد د 

افغانانـو پرمخ تړلی، خـو د بهرنیو اتباعو پر 

مـخ خاصـه ده، همدارنګـه د سـوداګرېزو 

چـارو پـه برخه کې هم کومه سـتونزه نشـته 

او د سـوداګرېزو توکـو واردات او صادرات 

لري.« دوام 

چـې  الرې  لـه  پلونـو  پنځـو  د  بدخشـان 

پـه  والیـت  دې  د  رس  پـر  سـېند  امـو  د 

او  نیسـۍ  شـغنان،  اشکاشـم،واخان 

درواز ولسـوالیو کـې جـوړ شـوي دي، لـه 

بیـا  خـو  نښـلول شـوي،  تاجکسـتان رسه 

پـه دې والیـت کـې هـم د څـه بانـدې ۱۵ 

خپلـې  هېـواد  نومـوړي  راهیسـې  ورځـو 

تـړيل. مـخ  پـر  افغانـو  د  الرې  رسحـدي 

محمـد  نیـک  ویانـد  وايل  د  بدخشـان  د 

نظـري پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه وویـل:

»څـه بانـدې ۱۵ ورځـې کېږې تاجکسـتان 

خپـل رسحـدي الرې پـه دې والیـت کې د 

خلکـو پـر وړانـدې تـړيل دي، خـو افغـان 

حکومـت خپلـې هلـې ځلې پيـل کړي څو 

ډېـر ژر دغـه رسحـدي الرې بېرته خاصې 

کړي.«

خـو په کنـدز کې یو شـمېر افغان سـوداګر 

بیـا وايي چـې باید د افغانسـتان حکومت د 

بهرنیـو چارو وزارت له طریقه د تاجکسـتان 

حکومـت رسه خرې وکړي او دغه سـتونزه 

کړي. هواره 

د  کـې  کنـدز  پـه  چـې  ده  وړ  یادونـې  د 

کالـو  دوه  لـه  کبلـه  لـه  ناامنیـو  موجـوده 

راهیسـې تاجکسـتان خپلـه قونسـلګرۍ په 

دغـه والیـت کـې تړلـې ده، نـو پـه همدې 

د  چـې  کـوالی  ونه شـو  هـم  مـوږ  دلیـل 

دغـې سـتونزې عوامـل د نومـوړي هېواد د 

قونسـلګرۍ لـه چارواکـو څخـه وپوښـتو.

بغـان،  والیتونـو  ختیـځ  شـال  د  کنـدز 

د  بدخشـان زون دی همدارنګـه  او  تخـار 

تاجکسـتان  لـه  الرې  لـه  بنـدر  شـېرخان 

رسه نښـلول شـوی دی او نومـوړی بنـدر د 

افغانسـتان له مهمـو بندرونو څخه شـمېرل 

کېـږي.

معاون رییس جمهور امریکا:

تاپیروزینهاییبهنبرد
باتروریستانادامهمیدهیم

کندز، تخار او بدخشان کې تاجکستان خپلې 

رسحدي الرې د افغانانو پر مخ تړيل

حملۀ طالبان با موتر ضدگلوله 

در میوند کندهار

مقام هـای امنیتـی والیـت کندهـار می گوینـد حوالی سـاعت پنج 
صبـح روز )جمعـه( یـک حملـۀ کننـدۀ انتحـاری بـا اسـتفاده از 
موتـر بمبگذاری شـده، سـاختمان قومندانی امنیه را در ولسـوالی 
میونـد ایـن والیـت هـدف قـرار داد کـه منجـر بـه کشـته شـدن 

شـش پولیـس و زخمـی شـدن هشـت دیگر آنان شـد.
در میـان زخیمـان ایـن رویـداد، څارمـن حاجـی اکا، قومنـدان 

پولیـس محلـی ولسـوالی میونـد نیـز شـامل اسـت.
سـمونوال سـلطان محمد، قومنـدان امنیه ولسـوالی میوند والیت 
نظامـی  از موتـر  اسـتفاده  بـا  انتحـاری  کندهـار گفـت، حملـه 

حامـوی زرهـی صـورت گرفتـه اسـت.
سـمونوال محمـد افزود که حمله کننـده در دروازۀ دوم قومندانی 
خـود را منفجـر سـاخت کـه در در اثـر آن سـاختمان قومندانـی 
امنیـه ویـران شـده و بـه منازل مسـکونی محـل نیز آسـیب  مالی 

رسـیده است.
سـمونوال سـلطان محمـد گفت«انفجـار بسـیار قـوی بـود، سـه 
هـزار کیلـو مـواد انفجـاری در تانـگ مـادل نـو حامـوی جابجـا 
شـده بـود، حملـه کننـده در دروازۀ نخسـت شناسـایی شـد و 
محافظـان بـاالی وی شـلیک کردند؛ امـا حمله کننـده در دروازه 
دوم خـود را منفجـر سـاخت کـه شـش تـن مـا کشـته شـده و 

هشـت تـن دیگـر مـا زخمی اسـت«.
امـا یـک مقـام پولیـس والیـت کندهـار بـه شـرط ذکـر نشـدن 
نامـش، بـه رادیو آشـنا – صـدای امریکا گفت کـه در این رویداد 
هشـت پولیس کشـته شـده و ده پولیس دیگر زخم برداشـته اند.
تـا اکنـون هیچ گروهی مسـؤولیت این حملۀ را بـه دوش نگرفته 

است.
ولسـوالی میونـد کندهـار یکـی از ولسـوالی های بـزرگ و ناامـن 
کندهـار اسـت و با ولسـوالی های شـمالی هلمند هم مرز اسـت.
ایـن سـومین رویـداد در کندهـار اسـت کـه مخالفـان مسـلح بـا 
اسـتفاده از وسـایط نظامی حمالت انتحـاری و انفجاری را انجام 

اند. داده 
سـمونوال سـلطان محمـد، گفـت کـه در جریـان درگیـری در 
والیـات هلمنـد و ارزگان وسـایط نظامـی نیروهـای دولتـی بـه 
دسـت مخالفـان مسـلح افتـاده اسـت و اکنـون آنـان در حمالت 

شـان از ایـن وسـایط اسـتفاده می کننـد.

ابوبکر صدیق

انتقادها از ناکارایی ادارۀ 

محلی هرات در مرصف بودجه
ناهیـد فریـد، عضو مجلـس نماینـده گان در گفت وگویـی ویژه با 
سـالم وطندار از ناکارایـی حکومـت محلـی هرات انتقـاد می کند 
و می گویـد، ایـن اداره نتوانسـته ۷۷ درصـد بودجۀ انکشـافی اش 

را مصـرف کند.
مصرف نشـدن  علـت  هـرات  محلـی  اداره هـای  کـه  حالـی  در 
بودجۀ شـان را عدم ارسـال آن از سـوی وزارت خانه هـا می دانند، 
اداره هـای محلـی در قبـال  از  بانـو فریـد می گویـد، هـر یـک 
در  نماینده گان شـان  بایـد  و  مسـؤول اند  بودجۀ شـان  نرسـیدن 
مجلـس را در جریـان بگذارنـد. بـه گفتـۀ خانـم فریـد، برخی از 
اداره هـای محلی هرات صـرف 3 درصد از بودجۀ انکشافی شـان 

را مصـرف کرده انـد کـه رقـم خیلـی کمـی اسـت.
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان از کـم کاری والـی هـرات انتقاد 
می کنـد و می  گویـد، او بـرای جلوگیری از آشکارشـدن ضعف ها 
و کاسـتی هایش نمی خواهـد اعضـای شـورای والیتـی و مجلس 

نماینـده گان در نشسـت هایش حضور داشـته باشـند.
امـا جیالنی فرهاد، سـخنگوی والـی هرات ناکارایـی ادارۀ محلی 
در پی گیـری ارسـال بودجـه از سـوی حکومـت مرکـزی را رد 
می کنـد و می گویـد، چندیـن نشسـت را بـا رییسـان اداره هـای 
محلـی پیرامـون ارسـال بودجـه از سـوی وزارت خانه هـا برگزار 
کرده انـد، امـا حکومـت مرکـزی در ایـن زمینـه توجهـی نکـرده 

ست. ا
نماینـده گان  مجلـس  در  هـرات  وکالی  از  نیـز  فرهـاد  آقـای 
می خواهـد کـه در راسـتای ارسـال بودجۀ سـال مالی پیـش رو با 

اداره هـای محلـی ایـن والیـت همـکاری کننـد.
عـدم ارسـال بودجه یکی از چالش های اساسـی در هرات اسـت 
کـه از چنـد سـال بـه این سـو حل ناشـده باقـی مانـده اسـت. بـه 
گفتـۀ آگاهـان اقتصـادی، عـدم ارسـال بودجـۀ انکشـافی هـرات 

سـبب توقـف یـا کنـدی کار پروژه ها شـده اسـت.
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ورزش
هارون معترف

و  توهــم  یــا  قومــی  برتری جویــی 
! ؟ گــی د جن ز

ــی در افغانســتان  ــا حــل مســئله ی مل ــاور م ــه ب ب
جــز بــا توزیــع عادالنــه قــدرت میســر نیســت و ایــن منــوط 
بــه برســمیت شــناختن و احتــرام گذاشــتن بــه واقعیت هــای 
ــاری و  ــی، تب ــای قوم ــی و هویت ه ــت اجتماع ــی، باف عین
زبانــِی متکثــر الــی تحقــق کامــل حقــوق شــهروندی اســت و 
سیاســت حــذف و دیــد قوم محورانــه هیچگاهــی نمی توانــد 
ــات سیاســی و اجتماعــی  ــه ثب یــک کشــور کثیرالقومــی را ب
ــه  ــد ک ــدا می کن ــق پی ــی تحق ــول زمان ــن مأم ــاند و ای برس
ــه  ــده ب ــی و در قاع ــور در رأس پارلمان ــی کش ــام سیاس نظ

فدرالــی تغییــر کنــد.
ــز  ــد از تمرک ــی می توان ــوع پارلمان ــزی از ن ــت مرک  حکوم
قــدرت در دســت یــک فــرد یــا گــروه مشــخص جلوگیــری 
و  گروه هــا  تمــام  مشــارکت  بــرای  را  زمینــه  و  نمایــد 
اقشــار سیاســی مســاعد ســازد و ایاالت هــا نیــز دارای 
ــی  ــاری داخل ــا خودمخت ــی ب ــی انتخاب ــای محل حکومت ه
می توانــد ایالــت را در رشــد و توســعه سیاســی و اقتصــادی 
ــر  کمــک شــایان نمــوده و از طــرف دیگــر ایالت هــا در براب
هــم در زمینــه پیشــرفت و رفــاه بــه رقابــت می پردازنــد کــه 

ــد. ــده باش ــرای آین ــد ب ــه ی امی ــد مای می توان
امــا دیــده می شــود کــه در ملــک خــداداد بــه نــام افغانســتان، 
فاشــیزم از یــک طــرف در صــدد آنســت کــه هویــت تبــاری 
خــود را برتمــام اقــوام تحمیــل نمایــد و افتخــارات تاریخــی 
و فرهنگــی چندهــزار ســاله دیگــران را بســتانند، مســخ کننــد 
ــا حمایــت  ــد و از ســوی دیگــر ب ــام خــود مصــادره کن و بن
ــردان  ــا کارگ ــد ت ــالش دارن ــا ت ــی بیرونی ه ــی و مال نظام
اصلــی سیاســت باشــند و دیگــران را کامــاًل از صحنــه خــارج 

نماینــد کــه کــور خوانــده انــد. 
نمی دانــم در قــرن بیســت و یکــم و در عصــر انفجــار 
ــوق  ــل حق ــق کام ــرای تحق ــریت دارد، ب ــه بش ــات ک اطالع
ــال  ــد و تق ــوق اساســی انســان ها گام برمی دارن ــردی و حق ف
ــه ی  ــاریده و کهن ــیده و ش ــت پوس ــن سیاس ــه ای ــد ب می کنن
ایــن فاشیســتان و بیمــاران روانــی چــه نامــی می تــوان نهــاد، 

ــی. ــزرگ بین ــم و خودب ــی و توه ــز جن زدگ ج

عزیز حکیمی

آثــار حکیمــی بــا »بی بی ســی دری« مصاحبــه 
ــرد! نک

ــا  ــت. م ــرورت اس ــک ض ــی دری« ی ــم »بی بی س تحری
ــا افــراد نداریــم. کم ســوادی مدیــران بی بی ســی  هیــچ پدرکشــته گی ب
افغانســتان مشــکل مــا نیســت و بــه آن اعتراضــی نداریــم. در نهایــت، 
ــتخدامش،  ــد و روش اس ــودش می دان ــی خ ــن کالن ــه ای ــازمان ب س
ــن  ــرف در ای ــری بی ط ــازمان خب ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــا بی بی س ام
قضیــه اصــول ســردبیری خــودش را زیــر پــا گذاشــته و عمــداً یــک 
آشــوب و تنــش سیاســی و اجتماعــی بــه پــا کــرده.  مطمیــن باشــید 
ــام  ــر ن ــه تغیی ــد ک ــی می دانن ــان بی بی س ــران و کارکن ــه مدی ــه هم ک
ــی  ــول کاری بی بی س ــن اص ــض روش ــه »دری« نق ــرویس ب ــن س ای
ــن کار  ــه ای ــت ب ــی، دس ــای قوم ــر گرایش ه ــه خاط ــی ب ــت، ول اس
زده انــد و امیــدوار بودنــد و هســتند کــه ایــن ســروصداها بخوابــد. 

در خــودِ بی بی ســی فقــط همیــن یکــی دو مدیــر پشــت ایــن 
ــتان )کاًل  ــش افغانس ــدان بخ ــتر کارمن ــه و بیش ــازی را گرفت »دری« س
ــر  ــه ه ــی »دری« ب ــم بی بی س ــا تحری ــد. ب ــی( مخالفن ــش فارس بخ
شــکل ممکــن،  َدین مــان را نســبت بــه تاریــخ سیاســی و فرهنگی مــان 
ادا می کنیــم. کاری کــه مدیــران بی بی ســی بــه دنبــال آن انــد، 
ــی  ــون اساس ــی از قان ــان فارس ــر از حــذف زب ــوان کمت ــچ عن ــه هی ب
ــا  ــد ت ــم چن ــازه ندهی ــت. اج ــاروا نیس ــه و ن ــال 1343 موذیان در س
ــار  کم ســواد قوم گــرا بــرای منافــع شــخصی و گروهــی خــود یــک ب
دیگــر زبــان فارســی را از فرهنــگ مــردم افغانســتان را حــذف کننــد.

داوود عرفان

ــم  ــی، رس ــدت مل ــت وح ــدن حکوم ــد از روی کار آم بع
بــدی بــرای رســیدن بــه مقــام و قــدرت در جامعــه نهادینــه 
شــده اســت. بــرای رســیدن بــه مناصــب دولتــی، نیــاز بــه 
ــن  ــی مهم تری ــی و حزب ــگاه قوم ــت. پای ــته گی نیس ــص و شایس تخص
ــری را  ــد؛ راه دیگ ــی ندارن ــن پایگاه ــه چنی ــی ک ــرای آنان راه اســت و ب
بازگذاشــته انــد: چاپلوســی! جوانــان زیــادی را دیــده ام کــه غــرق در کیش 
شخصیت پرســتی انــد. مقــاالت آن چنانــی در وصــف رییس جمهــور یــا 
ــی  ــرای آینده ی ــی ب ــود و راه ــی ش ــه فرج ــند، بلک ــیون می نویس اپوزیس
روشــن گشــوده شــود. کیــش شخصیت پرســتی، مختــص جوامــع بیمــار 

اســت!

گواردیوالدرفهرستمظنونانشورش
برایاستقاللکاتالونیاقرارگرفت

لیورپول-آرسنال
آزمونبزرگدرآخرینایستگاهنیمفصل

فیـسبـوک نـــامــه

فوتبـال منچسترسـیتی در خصـوص  تیـم  فعالیت هـای سیاسـی سـرمربی 
اسـتقالل طلبی ایالـت کاتالونیـا ممکـن اسـت او را بـه دردسـر بینـدازد.

و  تحقیقـات  یک سـری  آغـاز  از  گزارشـی  انتشـار  بـا  اسـپانیا  پولیـس 
بازجویی هـا در خصـوص جنبش هـای سیاسـی اخیـر در ایالـت کاتالونیـا 
بـرای اسـتقالل طلبی ایـن ایالت و انتشـار فهرسـتی از افراد معـروف مظنون 
بـه تبلیـغ و فعالیت هـای غیرقانونـی در ایـن حـوزه خبـر داد کـه نـام پـپ 

گواردیـوال، سـرمربی کاتـاالن منچسترسـیتی هـم در آن قـرار دارد.
گواردیـوال در ایامـی کـه فعالیت هـای تبلیغاتـی بـرای همه پرسـی اسـتقال ل 
ایالـت کاتالونیـا بـه اوج رسـیده بـود، بارهـا در مصاحبه هایـش از مـردم 
کاتالونیـا دعـوت کـرد کـه در این همه پرسـی شـرکت کننـد و در تاریخ 11 
جـون امسـال هـم بیانیه یـی در موافقـت با اسـتقالل ایالـت کاتالونیا منتشـر 
کـرد کـه همیـن فعالیت های سـبب شـده نام او در فهرسـت مظنونـان پلیس 

اسـپانیا قـرار بگیرد.
در گـزارش پولیـس اسـپانیا کـه نشـریۀ ناسـیونال آن را منتشـر کـرده، آمده 
اسـت: فعالیت هـای انجـام شـده بـا هـدف دفـاع از همه پرسـی و تبلیـغ 
یک طرفـه بـرای ایـن همه پرسـی بوده انـد و پـپ گواردیـوال هم یکـی از آن 

افـرادی بـود کـه بیانیه یـی منتشـر کرده اسـت.
گواردیـوال هرگـز هیـچ ابایی از حمایـت از اسـتقالل کاتالونیا نداشـته و در 
هفته هـای اخیـر بـه صـورت علنی از ایـن موضـوع حمایت کرده اسـت. او  
دو هفتـه پیش در دربی منچسـتر نشـانه یی زرد روی کاپشـن خـود قرار داده 
بـود تـا حمایـت خـود را از زندانیان سیاسـی که بـه جرم تالش بـرای جدا 

کردن کاتالونیا از اسـپانیا دسـتگیر شـده اند، نشـان دهد.

لیورپــول و آرســنال بــا حــال و روزی تقریبــا شــبیه هــم مقابــل یکدیگــر 
صف آرایــی می کننــد. حســاس ترین بــازی هفتــۀ نوزدهــم و پایانــی 
ــارات  ــگاه ام ــنال در ورزش ــی آرس ــه میزبان ــر ب ــگ برت ــل اول لی نیم فص
ــوپ  ــول کل ــبیه لیورپ ــال و روزی ش ــر ح ــم ونگ ــه تی ــود ک ــام می ش انج
دارد؛ ناامیــد از قهرمانــی و در تــالش بــرای کســب ســهمیۀ فصــل آینــدۀ 

ــا. ــان اروپ ــگ قهرمان لی
شرایط جدول 

لیورپــول بــا پیــروزی پُــر گل در بــازی هفتــۀ هجدهــم بــه رونــد 
ــه ردۀ چهــارم رســید. آرســنال هــم  تســاوی های خــودش خاتمــه داد و ب
بــا وجــود داشــتن یــک رونــد پرفــراز و نشــیب یــک امتیــاز و یــک پلــه 
ــن  ــروزی در ای ــاف پی ــن اوص ــا ای ــرار دارد. ب ــوپ ق ــم کل ــر از تی پایین ت
بــازی بــرای هــر ۲ تیــم حیاتــی بــه نظــر می رســد، چــون عــالوه بــر دور 
شــدن از رقیــب، امــکان باالتــر رفتــن در جــدول رده بنــدی را بــرای تیــم 

ــی آورد. ــه وجــود م ــروز ب پی
غایبان بازی 

ــکل  ــر مش ــه خاط ــوی اش را ب ــم فرانس ــرو، مهاج ــه ژی ــنال، اولیوی آرس
ــکاوری را  ــاکان دوران ری ــم کم ــزی ه ــدارد. رم ــار ن همســترینگ در اختی
ــول نمی رســد. یورگــن  ــل لیورپ ــازی مقاب ــه ب پشــت ســر می گــذارد و  ب
کلــوپ، ســرمربی لیورپــول هنــوز نمی توانــد روی حضــور جوئــل متیــپ، 
ــل  ــت. دنی ــدوم اس ــاکان مص ــون او کم ــد چ ــاب کن ــش حس ــع تیم مداف
ــاورده  ــه دســت نی ــل را ب ــی کام ــم آمادگ ــول ه ــتوریج، مهاجــم لیورپ اس
ــو در دســترس کلــوپ نیســت امــا  ــود. مورن و احتمــاال غایــب خواهــد ب
ــه دســت  ــردن را ب ــازی ک ــت، فرصــت ب ــان محرومی ــس از پای ــان« پ »ج

ــی آورد. م
رویارویی های قبلی 

ــول ۸۶  ــت. لیورپ ــن رویارویــی رقبــا اس ــم، ۲۲4می ــن دو تی بــازی ای
ــری رســیده و ســایر  ــه برت ــار ب ــه دســت آورده، آرســنال ۷۸ ب ــروزی ب پی
ــوپ در 5  ــت. کل ــه اس ــه یافت ــاوی خاتم ــا تس ــم ب ــای ۲ تی رویارویی ه
ــداد ۲  ــن تع ــه از ای ــورده ک ــت نخ ــنال شکس ــل آرس ــر مقاب ــدال اخی ج
جــدال در ورزشــگاه تیــم لندنــی انجــام شــد. جــدال فصــل قبــل ۲ تیــم در 

ــید. ــان رس ــه پای ــول ب ــر 3 لیورپ ــری 4 ب ــا برت ــنال ب ــن آرس زمی

شبیلدا،نگرانیهستیشناسانه
ازپایانجهان

ــودآگاه  ــه ناخ ــی ب ــکاوی یونگ ــر روان ــن از نظ ــتانی و که ــن های باس جش
جمعــی ماقبــل تاریخــی جامعه هــای بشــری رجعــت می کنــد. جشــن شــب 
ــان، جشــن شــب چلــه نیــز از جشــن های  ــه تعبیــر فارســی زبان ــا ب یلــدا ی
ــا  ــی م ــودآگاه جمع ــر ناخ ــه بیان گ ــت ک ــی اس ــل تاریخ ــتانی و ماقب باس
اســت. به صــورت دقیــق تاریــخ پیدایــش ایــن جشــن را نمی توانیــم 
ــد  ــت باستان شناســی و اســاطیری نشــان می ده ــا دریاف ــم، ام مشــخص کنی
ــران،  ــه، ای ــینه دارد. در خاورمیان ــال پیش ــزار س ــن جشــن هشــت ه ــه ای ک

ــت. ــده اس ــزار می ش ــه و... برگ ــیای میان ــتان، آس افغانس
ــت  ــود، الزم اس ــه ش ــدا پرداخت ــن یل ــتگاه جش ــه خاس ــه ب ــش از این ک پی
ــریانی  ــدا، واژۀ س ــود. یل ــح داده ش ــه« توضی ــدا« و »چل ــارۀ »یل ــی درب اندک
ــی  ــه، واژۀ فارس ــد. چل ــا می ده ــش معن ــد و پیدای ــش، تول ــه زای ــت ک اس
ــا  ــد و برخی ه ــل روزه می دانن ــک دوره چه ــا آن را ی ــه برخی ه ــت ک اس
ــد کــه  ــی می دانن ــد روز باشــد، یــک دورۀ زمان ــه را جــدا از این کــه چن چل
ــزرگ و  ــۀ ب ــۀ نخســت را چل ــد. چل ــۀ دیگــر می آی ــه، چل ــن چل ــد از ای بع

ــد. ــک می گوین ــۀ کوچ ــۀ دوم را چل چل
روستانشــینان افغانســتان جشــن چلــه و شــب چلــه را می شناســند؛ ضمــن 
ــی  ــای طبیع ــوع رویداده ــرای وق ــی ب ــا، آماده گ ــم و رواج ه ــزاری رس برگ
ــم  ــداد مه ــک روی ــه ی ــن، چل ــر ای ــد. بناب ــز می گیرن ــرما را نی ــل س فص
تقویمــی و معرفــت تقویمــی در جامعــۀ مــا بــوده اســت کــه وقــوع چلــه، 
ــته  ــی داش ــانه را در پ ــناختانه و غایت شناس ــای هستی ش ــا و امیده هراس ه
اســت. شــب چلــه یــا شــب یلــدا، دو نــام بــرای وقــوع یــک رویــداد اســت 
کــه ایــن رویــداد، شــب اول زمســتان، شــب اول جــدی )دیمــاه( اســت. ایــن 
شــب، درازتریــن شــب ســال اســت کــه پــس از ایــن شــب، روزهــا درازتــر 
ــک  ــم ی ــه را می توانی ــب چل ــن، ش ــر ای ــر. بناب ــب ها کوتاه ت ــوند و ش می ش

رویــداد طبیعــی در بخشــی از کــرۀ زمیــن بدانیــم.
اگــر بخواهیــم چگونه گــی پیدایــش جشــن چلــه را بررســی کنیــم؛ 
ــن جشــن و دیگــر جشــن های باســتانی  ــم خاســتگاه و پیدایــش ای می توانی
ماننــد جشــن نــوروز، مهــرگان و... براســاس رویدادهــای طبیعــی تأویــل و 
تفســیر کنیــم. شــب چلــه یــا شــب یلــدا یــک رویــداد طبیعــی اســت کــه 
ــبت  ــناخته و نس ــی را ش ــداد طبیع ــن روی ــش ای ــال پی ــا س ــان، هزاره انس
ــی را  ــای طبیع ــتان رویداده ــان باس ــت. انس ــان داده اس ــش نش ــه آن واکن ب
درک و احســاس می کردنــد، امــا براســاس واقعیــت و علــت طبیعــی، 
ــداد طبیعــی  ــن، درک و احســاس هــر روی ــر ای نمی توانســتند بشناســد. بناب
ــن  ــی داد. ای ــط م ــی رب ــر و بیرون ــت غی ــاطیری و دس ــز و راز اس ــه رم را ب
دســت غیــر و رمــز و راز اســاطیری بــرای انســان باســتان بــر مبنــای معرفــت 
ــتان  ــان باس ــرای انس ــود. ب ــه ب ــل توجی ــدی( قاب ــی و ب ــه )نیک تقابل گرایان
به ویــژه در جغرافیــای آســیای میانــه، افغانســتان، ایــران و... بنــا بــه واقعیــت 
ــرما در  ــا و س ــل گرم ــید، فص ــه دور خورش ــن ب ــت زمی ــا و حرک جغرافی
تفکرشــان بــه عنــوان نیکــی و بــدی تعییــن کننــده بــود. بنابــر ایــن، موقعــی 
ــاه می شــود و  ــا کوت ــد، روزه ــه بع ــان تابســتان ب ــه متوجــه شــدند از پای ک
ــه  ــود ک ــه می ش ــه توجی ــن گون ــان ای ــه برای ش ــن توج ــب ها دراز؛ ای ش
شــب، تاریکــی و ســرما )بــدی( بــر روز، روشــنایی و گرمــا )نیکــی( درحــاِل 
ــا ایــن کــه بیــن امــر خیــر و شــر، جنــگ و درگیــری  چیره شــدن اســت، ی
ــا شــر  ــره می شــود ی ــر شــر چی ــر ب ــه خی ــوم نیســت ک ــان دارد و معل جری
بــر خیــر. ایــن نگرانــی تــا نخســتین شــب چلــه کــه درازتریــن شــب ســال 
ــه اوِج اظطــراب و  ــه ب ــی در شــب چل ــن نگران ــت و ای ــه می یاف ــود، ادام ب
نگرانــی اســاطیری می رســید کــه انســان باســتانی بــا نگرانــی بســیار ویــژه، 
ایــن شــب را ســحر می کــرد و هــر لحظــه، نگــران سرنوشــت خــود و جهــان 
بــود کــه مبــادا شــب و تاریکــی )بــدی( بــر روز و روشــنایی )نیکــی( چیــره 
ــد.  ــان برس ــه پای ــر، ب ــدن ش ــا چیره ش ــان ب ــان و جه ــی انس ــود و زنده گ ش
ــداد طبیعــی  ــه از درک یــک روی ــا شــب چل ــدا ی این جاســت کــه شــب یل
فراتــر مــی رود و بــه درک یــک رویــداد معرفتــی و هستی شناســانه اســاطیری 
غایت شناســانه می رســد کــه نگرانــی و اظطــراب )امیــد و ناامیــدی( انســان 

ــد. ــا می بخش ــتان را معن باس
ــش، می نشــیند و منتظــر  ــژۀ اســاطیری خوی ــراری وی ــا ناق انســان باســتان ب
ــت  ــنایی( اس ــی و روش ــر )تاریک ــر و ش ــری خی ــزاع و درگی ــن ن جدی تری
تــا ببینــد کــه خیــر پیــروز می شــود یــا شــر. اگــر شــر پیــروز شــود، جهــان 
ــر و نیکــی  ــر خی ــد؛ اگ ــوع نمی کن ــک می شــود و خورشــید دیگــر طل تاری
ــب،  ــن ش ــد از ای ــد و بع ــوع می کن ــید طل ــود، خورش ــروز ش ــدی پی ــر ب ب
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــر تاریک ــید ب ــی خورش ــا، چیره گ ــدن روزه ــا دراز ش ب
ــود.  ــرار می ش ــال تک ــر س ــت و ه ــدنی نیس ــن دور، تمام ش ــا ای ــت، ام اس
خوش بختانــه، توقــع و امیــد انســان تــا هنــوز بــرآورده شــده اســت، بعــد از 

هــر شــب یلــدا، خورشــید طلــوع کــرده اســت.
در اوســتا، مــاه جــدی »دی« نــام دارد کــه بــه آن »دیمــاه« می گوینــد. دی در 
ــر ایــن، فــردای شــب یلــدا کــه اولیــن  ــا می دهــد. بناب انگلیســی »روز« معن
ــیدروز  ــا خورش ــید ی ــم روز خورش ــن روز را می توانی ــت، ای ــا اس روز دیم
ــر  ــت. اگ ــز اس ــتایی نی ــزدان اوس ــی از ای ــام یک ــتا ن ــم. »دی« در اوس بدانی
ــوان  ــه عن ــم، ب ــدا پژوهــش کنی ــا شــب یل ــه ی ــارۀ شــب چل ــم درب بخواهی
یــک جشــن ماقبــل تاریخــی و روایــت اســاطیری نیــاز بــه پژوهــش جــدی 
ــت  ــت اس ــل اهمی ــی قاب ــی و باستان شناس ــر اسطوره شناس ــه از نظ دارد ک
ــت؛ از  ــته اس ــی داش ــر فرهنگ ــر تأثی ــای بش ــن ها و فرهنگ ه ــر جش و ب
ــز  ــمیس نی ــن کریس ــه جش ــد ک ــر ان ــن نظ ــه ای ــان ب ــه، اسطوره شناس جمل
ادامــۀ رواج و تحــول جشــن یلــدا در اروپــا اســت کــه یــازده جــدی برگــزار 
می شــود و بعــد از مســیحیت، ایــن جشــن بــه نــام تولــد حضــرت عیســی 
ــق ســاحه یی  ــک پژوهــش و تحقی ــم ی ــر بخواهی ــا اگ ــزار می شــود. حت برگ
)پژوهــش همزمانــی( دربــارۀ رســم و رواج هــای شــب چلــه یــا شــب یلــدا 
ــم و  ــای مه ــم و رواج ه ــه رس ــم، ب ــام بدهی ــتان انج ــای افغانس در والیت ه
معنــاداری دســت می یابیــم کــه هنــوز از مراســم قابــل برگــزار در فرهنــگ 

مــردم افغانســتان اســت.

یعقوب یسنا/////// بخش نخست



نشنال اینترست
تحـوالت یکسـال گذشـته در ارتبـاط بـا 
مناقشـه کوریای شـمالی چهـار واقعیت را 

بـه جهانیـان شـنان داد.
شـمالی  کوریـای  بـرای  گذشـته  یکسـال 
کشـور  ایـن  بـود.  العـاده  فـوق  سـالی 
سـرانجام توانسـت بـه هـدف  خـود کـه 
چندیـن دهـه بـرای آن تـالش کـرد یعنی 
برابـر  در  مسـتقیم  هسـته ای  بازدارندگـی 

آمریـکا دسـت پیـدا کنـد.
بـا ایـن حـال کوریـای شـمالی بـه رغـم 
چندیـن مـاه لفاظی هـای تنـد و تهدیدهای 
آمریـکا  رئیس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 
بـه کارش ادامـه داده و تبدیـل بـه اولیـن 
کشـور خودسـر جهان شـد که به موشـک 
حمـل  قابلیـت  بـا  قاره پیمـای  بالسـتیک 
اسـت.  یافتـه  دسـت  هسـته ای  کالهـک 

ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن وضعیت 
کوریـای  بـا  مذاکوریـای  بـرای  شـرایط 
شـمالی هرچـه بیشـتر دشـوار می شـود اما 
همزمـان بـه دلیل عـدم هیچگونـه نظارتی 
از سـوی سـازمان های بین المللـی در ایـن 
شـدید  فشـاری  بـا  نیـز  ،آمریـکا  کشـور 
بـرای وارد شـدن بـه مذاکرات بـا کوریای 

شـمالی روبـرو شـده اسـت.
کوریـای  مناقشـه  گفـت  بتـوان  شـاید 
شـمالی در سـال ۲01۷ چهـار واقعیـت را 

داد: نشـان  جهانیـان  بـه 
1-پیونـگ یانـگ مصمـم بـه دسـتیابی بـه 

سـالح هسـته ای بـه هـر قیمتـی اسـت.
شـاید مهمتریـن درسـی کـه امسـال فـرا 
گرفتیـم ایـن اسـت کـه کوریـای شـمالی 
مصمـم به داشـتن سـالح هسـته ای اسـت 
و برایـش مهـم نیسـت که باقـی جهان چه 
چیـزی گفتـه و  چـه کاری انجـام می دهد 
کنـد.  پرداخـت  بایـد  را  تاوانـی  چـه  و 
کوریـای شـمالی از زمان سـقوط مذاکرات 

شـش جانبه هسـته ای هرچه بیشـتر تحریم 
و منـزوی شـد. بـا ایـن حـال ایـن کشـور 
انـزوا  دهـه  چندیـن  رغـم  بـه  سـرانجام 
بـه ایـن سـالح ها دسـت پیـدا کـرد. ایـن 
نشـان می دهـد کـه هـر کشـوری در جهان 
بـا داشـتن منابـع کافـی و الزم می توانـد 
بـه ایـن سـالح ها دسـت پیـدا کنـد. اگـر 
کوریـای شـمالی توانسـت ایـن کار را بـه 
رغـم همـه تالش هـا علیـه آن انجـام دهد 
پـس تعـداد زیـادی از دیگـر کشـورهای 
دردسـر سـاز احتماال این مسـیر را در نظر 

گرفته انـد.
را  آنهـا  جلـوی  تندگویـی  و  ۲-لفاظـی 

گرفـت. نخواهـد 
زبـان تنـد ترامـپ علیـه کوریـای شـمالی 
اکنـون ایـن تجربـه را نشـان داده اسـت. 
آمریـکا  تاریـخ  در  رئیس جمهـوری  هیـچ 

آنقـدر تنـد بـا کوریـای شـمالی صحبـت 
نکـرده اسـت اما آیـا این موجب وحشـت 
کوریای شـمالی شـد؟ ترامـپ همانطوری 
شـمالی  کوریـای  کـه  کـرد  صحبـت 
سال هاسـت بـا آمریـکا صحبت کـرده و به 
عنـوان مثـال پیونـگ یانـگ چندیـن سـال 
اسـت کـه تهدیـد کـرده سـئول تبدیـل به 
دریـای آتـش می کنـد. ترامـپ تنهـا تالش 
کـرد ایـن لفاظی هـای آتشـین را بـه خـود 
کوریـای شـمالی بازگردانـد و تهدیـد کرد 
کـه بـا خشـم و آتـش کوریـای شـمالی را 
کامـال نابـود می کنـد. بـا ایـن حـال ایـن 
لفاظی هـا موثـر نیفتـاد و کوریـای شـمالی 
تنهـا مقابلـه بـه مثـل کرده و تسـلیم نشـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه حتـی خـود ترامـپ 
هـم متوجـه شـد کـه ایـن لفاظی هـا راه به 
جایـی نمی بـرد چراکـه گزینه هـای حملـه 
پرخطـر  بسـیار  شـمالی  کوریـای  علیـه 

. هستند
کوریـای  در  هسـته ای  ایمنـی  مسـاله   -3

شـمالی اهمیـت و توجه بیشـتری می یابد.
با هسـته ای شدن کوریای شمالی در خارج 
 IAEA از سـازمان های بین المللـی نظیـر
و MPT سـوال ها دربـاره ایمنی هسـته ای 
در کوریای شـمالی اهمیت هرچه بیشـتری 
پیـدا می کنـد و مـا اطالعـات کمـی درباره 
وضعیـت راکتورهـای کوریـای شـمالی و 
تاسیسـات  در  آنهـا  امنیـت  پروتکل هـای 
پسـماندها  دفـع  نگهـداری و  مخصـوص 
داریـم. اخیرا تونلی در تاسیسـات آزمایش 
هسـته ای کوریـای شـمالی فـرو ریخت اما 
ایـن کشـور هیـچ چیـزی بـروز نـداد. در 
صورتـی کـه مذاکـرات با کوریای شـمالی 
از سـر گرفتـه شـود ایـن مسـاله می توانـد 
یـک اهـرم جـدی بـرای کوریـای شـمالی 
تمایـل  شـدیدا  خارجـی  ناظـران  باشـد. 
تاسیسـات  از  بازرسـی  بـرای  کـه  دارنـد 
هسـته ای کوریـای شـمالی بـه این کشـور 
برونـد و دسـت کم اطمینـان پیـدا کننـد که 
این کشـور در خطر ذوب راکتور هسـته ای 
یـا گسـترش مـواد رادیواکتیـو قـرار ندارد. 
خیلـی  آینـده  سـال های  در  مشـکل  ایـن 

بدتـر خواهد شـد.
4- جنـگ طلب هـا بـر مناقشـه کوریـای 

شـمالی تسـلط دارنـد.
دربـاره  بحـث  در  کـه  نظـر می رسـد  بـه 
جنـگ  شـمالی  کوریـای  بـه  پاسـخ دهی 
اکثـر  هسـتند.  امـور  راس  در  طلب هـا 
رسـانه های غربـی نظیر سـی ان ان و فاکس 
اکونومیسـت تحـت  آتالنتیـک و  نیـوز و 
تسـلط کارشناسـان جنگ طلـب در حوزه 
کوریـای شـمالی قرار گرفته انـد. حتی مون 
جائـه  ایـن، رئیس جمهور کوریـای  جنوبی 
کـه حامـی نزدیکـی بـه کوریـای شـمالی 
بـود و مخالـف جنگ با این کشـور اسـت 
مجبـور بـه پیـروی از ترامپ بـرای اعمال 
فشـار بـر کوریـای شـمالی شـده اسـت. 
چیـن نیز هرچه بیشـتر وارد مسـیر افزایش 
می شـود.  شـمالی  کوریـای  بـر  فشـار 
ایـن تسـلط جنـگ طلبـان هرچـه بیشـتر 
صداهایـی را کـه به مذاکوریـای با کوریای 
شـمالی تشـویق می کننـد تضعیـف می کند 
و  تحریـم  افزایـش  بحـث  نیـز  اکنـون  و 
بـه حمـالت  فشـار و حتـی دسـت زدن 
هوایی علیه کوریای شـمالی رسـیده اسـت 
هرچنـد که خـودداری کوریای شـمالی از 
مذاکوریـای نیـز به این وضعیـت دامن زده 

. ست ا
آتـی  میـالدی  سـال  در  نمـی رود  انتظـار 
ایـن چهار رونـد کلـی تغییر چندانـی پیدا 
کننـد. بعیـد اسـت کـه کوریـای شـمالی 
برنامه هـای تسـلیحاتی خـود را مهـار کند 
و بـه ایـن ترتیـب هرچـه بیشـتر مخالفـان 
جنـگ و فشـار در ایـن مناقشـه به حاشـیه 

رانـده خواهد شـد.
شـمالی  کوریـای  برنامـه  پیشـروی  بـا 
نگرانی هـا بـر سـر ایمنـی افزایـش خواهد 
آمریـکا،  اسـت  ممکـن  حتـی  و  یافـت 
بـه  دوبـاره  را  ژاپـن  و  جنوبـی  کوریـای  
مذاکـرات برگردانـد. بـا ایـن حـال ترامپ 
یـک تـرس بـزرگ دارد و آن ایـن اسـت 
کـه کوریـای شـمالی تسـلیم هیـچ گونـه 
برنامـه  از  بـرای چشم پوشـیدن  تهدیـدی 

هسـته ای خـود نخواهـد شـد.

کسب  از  نشان  کاتالونیا  در  آرا  اولیه  شمارش  نتایج 
اکثریت کرسی های پارلمان توسط احزاب جدایی طلب 

در این منطقه اسپانیا دارد.
درصد   99 با شمارش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
استقالل  احزاب حامی  کاتالونیا  انتخابات محلی  آرای 
کرسی  دو  یعنی  محلی  پارلمان  کرسی   ۷0 منطقه  این 

بیشتر از اکثریت مطلق را به دست آوردند.
با این حال، آن طور که از نتایج شمارش 99 درصد آرا 
اعالم شده است، حزب اتحادگرای »شهروندان اسپانیا« 
درصد   ۲5 حدود  یعنی  آرا  تعداد  بیشترین  توانسته 
از  کرسی   3۶ حزب  این  ترتیب  بدین  کند.  کسب  را 
پارلمان جدید را به خود اختصاص خواهد داد. پارلمان 

کاتالونیا 135 کرسی دارد.
در  را  آرا  بیشترین  که  حزبی  کاتالونیا،  قوانین  بر  بنا 
دولت  تشکیل  برای  دارد  اجازه  کند،  کسب  انتخابات 

محلی اقدام کند.
اتحادگرای  حزب  اگر  که  است  معنا  آن  به  این 
اجازه  کند،  را کسب  آرا  بیشترین  اسپانیا«  »شهروندان 
تشکیل دولت جدید را خواهد داشت اما همزمان، در 
این  پایان  در  بتوانند  جدایی طلب  احزاب  که  صورتی 
کنند،  کسب  پارلمان  در  را  کرسی  بیشترین  انتخابات 

ممکن است آنها مدعی تشکیل دولت شوند.
جوان  رهبر  گارسیا،  آریمدس  اینس  حال،  همین  در 
خودمختاری  حامی  که  اسپانیا  شهروندان  حزب 
اسپانیا است، ضمن  از  استقالل  به  نیاز  بدون  کاتالونیا 

انتخابات  در  آرا  بیشترین  کسب  از  خوشحالی  ابراز 
با  ائتالفی  اخیر گفت، با وجود این که تشکیل دولت 
مشارکت احزاب جدایی طلب بعید به نظر می رسد، اما 

او تالش خود را خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی، کارلس پوجدمون، رئیس برکنار 
شده دولت محلی کاتالونیا که به نظر می رسد حزب 
او در میان احزاب جدایی طلب بیشترین رأی را کسب 
کرده، پیش  تر خواستار لغو اتهامات واردشده علیه او و 
سایر جدایی طلبان در صورت پیروزی آنان در انتخابات 

شده بود.
مقیم  فعال  خودخواسته  تبعیدی  در  که  پوجدمون 
احزاب  پیروزی  با  است  امیدوار  است،  شده  بلژیک 
قدرت  به  کاتالونیا  استقالل  طرفداران  جدایی طلب، 
بازگردند و همچنین چند مقام سابق دولت او که اکنون 
به جرم »براندازی نظام« در زندان به سر می برند، آزاد 

شوند.
پارلمان  استقالل طلب،  احزاب  پیروزی  صورت  در 
احزاب  میان  مجادله  صحنه  دیگر  بار  یک  کاتالونیا 
طرفدار استقالل محلی بدون جدایی از اسپانیا در یک 
استقالل  و  طرف و حامیان تشکیل یک کشور جدید 

کامل از مادرید در طرف دیگر خواهد شد.
انتخابات روز پنج شنبه در پی آن برگزار شد که دولت 
اسپانیا ماه اکتبر گذشته با غیرقانونی خواندن همه پرسی 
انتخابات  برگزاری  خواستار  کاتالونیا،  در  استقالل 

زودهنگام در این منطقه خودمختار شد.

گفت:نیروی  هند  هوایی  نیروی  در  ارشد  مقام  یک 
 1-MK( هوایی هند تقاضای خرید این تعداد تجاس
A( را که به صنایع داخلی تولید کننده تجهیزات نظامی 
و دفاعی ارائه داده است. 10 فروند از این تعداد، برای 
مقاصد آموزشی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
ناوگان هواپیماهای جنگنده هند هم اکنون متشکل از 
اما  است،  فرانسوی  و  انگلیسی  روسی،  اسکادران   33
با پاکستان و چین، دو  ارتش این کشور برای برابری 

همسایه رقیِب خود، به 45 اسکادران نیاز دارد.
این  از  فروند  دو  بار  اولین  برای   ۲015 سال  در  هند 
سبکترین  که  را  هند  بومی  تهاجمی  و  سبک  جنگنده 
جنگنده مافوق صوت جهان شناخته می شود به نیروی 

هوایی این کشور افزود.
تک  جنگنده  فروند  دو  ،این  دفاعی  مقامات  گفته  به 
موتوره ، 33 سال از آغاز پروژه ساخت، تحویل نیروی 

هوایی هند شد.
این  جدید  های  نسل  است  قرار  هند،  هوایی  نیروی 
به  پرنده‹  های  ›خنجر  اسکادران  در  را  ها  جنگنده 

خدمت بگیرد.
انتظار می رود این اسکادران جدید هوایی هند تا سال 

۲0۲0 تکمیل شود.
شرکت هوایی هندوستان )هال( که سازنده این جنگنده 
هاست تا چند ماه آینده ، تعداد دیگرای از این جنگنده 

ها را به نیروی هوایی هند تحویل خواهد دهد.
قرار بود این جنگنده ها در سال ۲011 تحویل نیروی 

هوایی هند شود ولی کمبود قطعات و مشکالت مالی 
باعث تاخیر تحویل آنها شد.

داری  نگه  کردند،  اعالم  هند  هال  شرکت  مقامات 
جنگنده های مدرن نیروی هوایی هند بسیار هزینه بر 

است.
به گفته کارشناسان دفاعی،آمادگی کمتر از ۶0 درصدی 
نگرانی  باعث  هند  هوایی  نیروی  سوخوی  اسکادران 

نیروی هوایی این کشور شده است .
اجرای طرح ساخت جنگنده سبک تجاس تاکنون بیش 

از 1۷0 میلیارد روپیه برای هند هزینه داشته است. 
ازسوی  که  تجاس  سبک  جنگنده  ابتدایی  آزمایش 
شرکت هندوستان ائروناتیکس ساخته شده در جنوری 

سال ۲011 تایید شد.
فروند   ۲00 آینده  در  دارد  قصد  هند  هوایی  نیروی 

جنگندۀ تجاس را به ناوگان هوایی کشور بیافزاید.

2۰17؛
سـالکـوریایشمـالی

جداییطلبان
کاتالونیااکثریتپارلمانراگرفتند
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