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در دنیــایی که پُر از افراد تبلیغاتچی است، یا خودمان
 به زنده گی خود خط بدهیم، یا دیگران خط خواهند داد.
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ماشـین  امـا  اسـت،  حق شـان  مـردم  نگرانـی 
والیـات  و  بغـان  والیـت  در  دشـمن  جنگـی 
همجـوار ضربـه  بسـیار سـنگین دیـده اسـت و 

اسـت. خـوب  امنیتـی  وضیعـت 
آقـای مهـدی افـزود: طالبـان تـاش می کردنـد 
بـا  را  شـهاب الدین  دنـد  و  غـوری  دنـد  کـه 
اصلـی  مرکـز  عنـوان  بـه  بهـار  فصـل  شـروع 
شـان درشـمال قرار دهنـد؛ امـا درعملیاتی که 
از طـرف دولـت انجـام شـد، طالبـان شکسـت 

خوردنـد.
در  مـردم  نماینـده گان  او، هشـدار  گفتـۀ  بـه 
پارلمـان در مـورد امضای ننگیـن موافقت نامۀ 
دندغـوری و  راه انـدازی عملیات خورشـید 20 

طالبـان را شکسـت داد. 

تعلیـم وتربیه وآینـدۀ بهترجـامعه
آمـوزش  تعلیـم ودانـش بـرای هـر فـرد یـک جامعـه و بویژه جامعـۀ افغانی که متأسـفانه بنـا برعوامل جنگ و نابسـامانی هـای چند دهۀ اخیـر، معارف آن لطمۀ بسـیاری دیده اسـت ، یک امر رضوری پنداشـته میشـود 

. ایـن مشـکل در بسـیاری از قـرا وروسـتا هـای کشـور، مشـهود بوده اسـت ، چنانچـه نبود مکتب بـرای مردم قریـۀ »آرام کوت «ولسـوالی کوه بنـد والیت کاپیسـاازدیر زمانی بدینسـو ، نیـاز بزرگی بود کـه همه اهالی 

تـاش داشـتند تـا ایـن کمبـود را ازمیـان بردارنـد ، زیـرا اکـر اطفـال ، جوانـان  ونوجوانـان قریۀ مذکورنسـبت عـدم موجودیت مکتـب از نعمت تعلیـم وآموزش بـی بهره بودنـد وازاین رهگذر ،  رسنوشـت آیندۀ شـان 

مغشـوش به نظر میرسـید.

 دردهکـدۀآرام کـوت کـه درآخریـن نقطـۀ ولسـوالی کوه بنـد والیت کاپیسـاموقعیت دارد بـه تعـداد )۳۰۰(فامیلزندگی مینامیند کـه اکریت اهالی ایـن قریه ازطریـق زراعت ومالداری امرارمعیشـت می مناینـد . تعداد 

بیشـری ازجوانـان نیـز، ازهمینطریـق بـرای فامیـل خـود نفقـه واعاشـه تهیـه میکننـدو یـک عـدۀ آنان ، بنـا بر اقتصاد نا مناسـب ، نداشـن سـواد وعـدم اشـتغال به والیـات همجوارمسـافرت منـوده و بـه کاروغریبی 

مشـغول اند.

بـا پوشـش قریـه بوسـیلۀ برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات وبعدازایجادشـورای انکشـافی مختلـط زنانـه ومردانه ، مـردم ایـن روسـتا توامنندیآنـرا یافتند که بسـیاری ازمشـکات خـودرا موفقانه 

حلوفصـل منایند.عاوهربایـن ، برنامـۀ همبسـتگی ملـی توانسـت باسـهم گیـری چشـمگیراهالی قریـه یک مکتب متوسـطۀ هشـت صنفـی مجهـزرا نیزدرآنجـا اعامرمناید.

محمد بهرام یکن ازباشنده گان این قریه درمورد چنین ابرازنظرکرد: 

»  قبـًا درقریۀمـا مـکان مناسـب جهـت فراگیـری تعلیـم وسـواد وجود نداشـت . ازطـرف دیگراقتصـاد مردم نیزتـا آن حد نبود که ، دسـت به تعمیـر مکتب بزنند. خوشـبختانه با ایجاد  شـورای انکشـافی قریـه ،  مردم 

تصمیـم گرفتنـد تـا درجهـت اعامرمکتـب اقـدام منایند.زیـرا اکراطفـال مـا درهوای گـرم وسـوزان درس میخواندنـد و به امـراض گوناگون مبتا میشـدند به همین سـبب ، والدیـن عده یـی از اطفال به فرزندان شـان 

اجازۀرفـن بـه مکتـب را منیدادنـد . درکنـار اینهمـه ، سـواد کافـی درقریـه موجـود نبود و اوالدهـای ما بدون تعلیـم وتربیه با بی رسنوشتیدسـت وگریبـان بودنـد . زمانیکه معامات خیرورش مطرح میشـد ، کسـی را به 

آسـانی رساغ نداشـتیم کـه بیایدلسـت مصارفـات مارا بنویسـد. خوشـبختانه اکنـون ازبرکت برنامۀ همبسـتگی ملـی ، قریۀ ما صاحب مکتب شـده واطفـال ما همـه روزه درس وتعلیـم را فرامیگیرند.«

محمدشفیق یکن دیگر ازباشنده گان این قریه که عضو شورای انکشافی قریۀ آرام کوت نیز میباشددر رابطه چنین اظهارمیدارد: 

» زنـان ، مـردان ،اطفـال ومـوی سـفیدان قریـۀ مـا ، همـه ،  ازاعامرایـن مکتب خیلی ها خوشـحال اسـتند . ما که از سـواد و تعلیم محـروم مانده ایـم ، منبعد  منیگذاریم بی سـوادی به نسـل های آیندۀ مـا انتقال کند. 

مامیخواهیـم نسـل بعـدی مـا باسـواد باشـند و آینـدۀ خـوب درپیـش رو داشـته باشـند . از زمانیکه ایـن مکتب تأسـیس گردیده اسـت ، همه اطفال به شـوق روانـه مکتب میشـوند . احرام بـه والدین درآنها بیشرشـده 

و خوانـدن نوشـن به عادت  اطفـال مبدل گردیده اسـت .«

ملک نورخان خزانه دارشورای انکشافی آرام کوت میگوید:

»بـا اعامرایـن مکتـب یـک تغییربنیـادی درقریه بوجودآمده اسـت .همـه فرزندان ما تاصنـف نهم درس میخوانندو ما بسیارخوشـحال هسـتیم.موضوع جالب این اسـت که برنامۀهمبسـتگی ملی وزارت احیاوانکشـاف 

دهـات مبلـغ)۳۰۰۰۰۰۰( افغانـی درایـن پـروژه هزینـه منوده اسـت ، درحالیکه سـهم مردم ینابر عاقنمندی شـدید شـان بـه تعلیم وفراگیری علـم ، بیشـراز ده فیصد بوده که بالغبـه )۴۷۰۰۰۰( افغانی میباشـد.

کارپروژۀ متذکره درماه جدی ۱۳۹۲ آغازوبه تاریخ ۱۰ سنبلۀ سال ۱۳۹۴تکمیل گردیده است «

ادارۀ اطالعات عامه

برنامه همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات

در اولیــن لحظاتی کــه بهانه یــی به خاطــر یــک عکــس ایجــاد شــده بــود، هدایــت دادم کــه عکــس دوبــاره بــاال شــود و بــه مســووالن هدایــت دادم 
ــود و گوشــه هایی از مرکــز و برخــی از رهبــری کابــل در  کــه قضیــه به شــکل جــدی بررســی شــود. امــا ایــن برنامــه از قبــل طرح ریــزی شــده ب

صفحه 3ایــن قضیــه دخیــل انــد

برخی اعضای شورای والیتی بغالن:

طالبان همچنان در 30 
درصد بغالن حضور دارند

صفحه 6

عطا محمد نور در گفت وگوی اختصاصی با روزنامۀ ماندگار:

مشـروعیت دولت وحـدت ملـی 
پنج ماه بعـد پایان مـی یابد
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ــا  ــد، حت ــح می گوین ــه از صل ــا هم ــن روزه ای
ــر  ــا ه ــتان. ام ــِت افغانس ــلِح دول ــاِن مس مخالف
کســی از نــگاهِ خــود صلــح را تعریــف می کند. 
ــاوت  ــان متف ــری چن ــا دیگ ــی ب ــِف یک تعری
می نماینــد.  جمــع  غیرقابــِل  کــه  اســت 
همــان  بــه  نیــز  صلــح  پیش شــرط های 
ــگ  ــد. ی ــل جمع ان ــاوت و غیرقاب ــزان متف می
ــور را  ــود در کش ــورِ خ ــد و حض ــروه می آی گ
همــوار کــردِن راه صلــح می خوانــد و دیگــری 
ــد  ــه رون ــروه ب ــدِن آن گ ــا آم ــه ب ــد ک می گوی
ــویی،  ــن بلبش ــت. در چنی ــق نیس ــح مواف صل
چه گونــه می تــوان بــه آن هــدِف مشــترک 
کــه عبــارت از برقــراری صلــح و قطــع جنــگ 

ــرد؟ ــدا ک ــت پی ــت، دس اس
را  مخالــف  کامــًا  روشــی  امــا  عده یــی   
برگزیده انــد؛ ایــن افــراد بــدون آن کــه راه حلــی 
پیشــنهاد کننــد، تاش هایــی را کــه آغــاز 
می کننــد  پنبــه  چشــم به هم زدنی  در  شــده، 
و بی اعتبــار جلــوه می دهنــد. اخیــراً عمــر 
ــتان و  ــۀ افغانس ــیِن داخل ــر پیش داوودزی وزی
ــت و  ــۀ حراس ــد جبه ــای ارش ــی از اعض یک
ثبــات، ضمــن نقــد رونــد فعلــِی صلــح گفتــه 
اســت کــه »پاکســتان هدف هــای خــود را 
ــای  ــردِن هدف ه ــرآورده ک ــد و ب ــال می کن دنب

ــت«.  ــی اس ــور غیرعمل ــن کش ای
ــتان  ــت افغانس ــای داوودزی، دول ــۀ آق ــه گفت ب
ــد »راه  ــدار، بای ــح پای ــه صل ــیدن ب ــرای رس ب
دیگــری« را انتخــاب کنــد. امــا آقــای داوودزی 
ــه آن راهِ  ــد ک ــخنرانی اش نمی گوی ــر س ــا آخ ت
ــه  ــی ک ــه میزان ــاید ب ــت. ش ــدام اس ــر ک دیگ
گفت وگوهــای  رونــد  بــه  نســبت  ایشــان 
ــی  ــدواری چندان ــز امی ــا نی ــد، م ــح بدبین ان صل
ــت  ــد وضعی ــی نق ــیم؛ ول ــته باش ــه آن نداش ب
فعلــی و عــدم ارایــۀ الترناتیــف بــرای آن هــم 
ــود.  ــی ش ــه تلق ــی خوش بینان ــد اقدام نمی توان
نخبــه گاِن افغانســتان وقتــی بــه نقــد وضعیــت 
ــل را  ــۀ راه ح ــی ارای ــد توانای ــد، بای می پردازن
ــزده ســال گذشــته،  ــز داشــته باشــند. در پان نی
ــه نقــد وضعیــت  ــی کم ســابقه ب ــه صورت ــا ب م
پرداخته ایــم بــدون آن کــه کــدام بدیــل را نشــان 
ــک کارِ  ــدون ش ــت ب ــد وضعی ــیم. نق داده باش
درســتی اســت و گاهــی ضــرورت اســت بدون 
ــه  ــیم، آن چــه را ک ــته باش ــه راه حــل داش آن ک
ــا منافــع ملــی کشــور  نمــی پســندیم و آن را ب

برابــر نمی دانیــم، نقــد کنیــم. امــا همیشــه 
ــد و از  ــا ورزی ــی اکتف ــد خال ــه نق ــوان ب نمی ت

ــرد.  ــاب ک ــل اجتن دادن راه ح
ــه  ــیدن ب ــک در رس ــدون ش ــی ب ــِت فعل دول
صلــح ـ اگــر چنیــن اراده یــی به راســتی داشــته 
ــادی برداشــته  باشــد ـ گام هــای اشــتباه آمیِز زی
اســت. ســران دولــت وحــدت ملی در رســیدن 
بــه صلــح، همــان راهــی را می رونــد کــه 
ــود؛  ــه ب ــِت پیشــین آن را رفت پیــش از آن، دول
ــم  ــاد خت ــه ناکجاآب ــدون شــک ب ــه ب ــی ک راه

می شــود.  
نقــد خــود  در  داوودزی  آقــای  این کــه  در 
از رونــد صلــح حــق بــه جانــب اســت، 
ــه از  ــد ک ــد. او می گوی ــک ورزی ــوان ش نمی ت
ــای  ــی از مقام ه ــواِن یک ــه عن ــود ب ــۀ خ تجرب
ــس  ــرزی ریی ــد ک ــه حام ــک ب ــد و نزدی ارش
و  می گویــد  ســخن  پیشــین،  جمهــوری 
ــِت  ــۀ دول ــه تجرب ــت ک ــن اس ــِت او ای برداش
پیشــین را در برنامــۀ صلــح نبایــد دنبــال کــرد. 
ــه  ــردی ک ــوان ف ــه عن ــه ب ــای داوودزی البت آق
ــنایی  ــز آش ــتان نی ــور پاکس ــا کش ــک ب از نزدی
دارد، ســخنان قابــِل تأملــی در مــورد ایــن 
ــد  ــای داوودزی می گوی ــد. آق ــور می گوی کش
ــال  ــه کشــور پاکســتان خواســت هایی را دنب ک
می کنــد کــه بــرآورده کــردِن آن هــا بــرای 
افغانســتان اگــر غیرقابــل اجــرا نباشــد، بــدون 
خواهــد  را  زیــادی  دشــواری های  شــک 
ــدر  ــۀ یکــی از دوســتان، هرق ــه گفت داشــت. ب
ــورت  ــه ص ــتان توج ــت های پاکس ــه خواس ب
گیــرد، بــه همــان میــزان گلیــِم خواســت هایش 

می شــود. فراخ تــر 
نگاهــی  پاکســتان،  نــگاه  این کــه  در   
اســت،  افغانســتان  بــه  تمامیت خواهانــه 
از  نــگاه  ایــن  داشــت.  تردیــد  نمی تــوان 
و  رهبــران  ســوی  از  دور،  گذشــته های 
شــده  طرازبنــدی  کشــور  ایــن  سیاســیوِن 
برابــِر  در  راه  نقشــۀ  عنــوان  بــه  حــاال  و 
دولت مــرداِن آن قــرار دارد. پاکســتانی ها در 
ــه  ــه ب ــد ک ــت کرده ان ــر ثاب ــۀ اخی ــار ده چه
واقعیت هــای  نمی خواهنــد  صــورت  هیــچ 
ــِل  ــه راه ح ــد و ب ــی را دریابن ــود منطقه ی موج
منطقــی در مناســبات خــود بــا دیگــر کشــورها 
ــت  ــتان نیس ــا افغانس ــن تنه ــرا ای ــند؛ زی برس
کــه قربانــی سیاســت های تمامیت خواهانــۀ 

پاکســتان شــده اســت. ایــن کشــور بــا برخــی 
ــه  ــه ک ــِر آن چ ــر س ــه، ب ــورهای منطق از کش
ــز  ــبات تنش آمی ــدارد، مناس ــود می پن ــع خ مناف
افغانســتان بــه  البتــه در ایــن میــان،  دارد. 
از  ژیوپولتیکــش،  خــاِص  وضعیــت  دلیــل 
ــیب پذیری های  ــه آس ــورهای منطق ــر کش دیگ

ــت.  ــته اس ــتری داش بیش
ــر در  ــی برت ــاِن نقش ــتان خواه ــه پاکس  این ک
مناســباتش بــا افغانســتان اســت، چیزی نیســت 
ــده  ــه دور مان ــراِن مســایل ب ــه از چشــم ناظ ک
ــرادرِ  ــش ب ــد نق ــور می خواه ــن کش ــد. ای باش
بزرگ تــر را بــرای افغانســتان بــه عهــده داشــته 
ــان در زمــان  باشــد؛ همــان نقشــی را کــه طالب
حاکمیــِت خــود بــه ایــن کشــور واگــذار شــده 
ــی  ــود سیاس ــای موج ــا واقعیت ه ــا ب ــود. ام ب
ــی  ــن نقش ــوان چنی ــه می ت ــی، چگون و منطقه ی

بــرای ایــن کشــور قایــل شــد؟ 
ــد  ــود را می کنن ــعِی خ ــام س ــتانی ها تم پاکس
کــه بــه ایــن خواستۀشــان برســند و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه جنــگ در افغانســتان 
واقعیت هــای  این هــا  نمی یابــد.  پایــان 
ــا  ــاال حت ــه ح ــد ک ــی و تاریخی ان ــِخ سیاس تل
کــودکاِن مکاتــِب افغانســتان نیــز از آن هــا خبــر 
دارنــد، امــا فهمیــدِن ایــن حقایــق بــه خــودِی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــد اب ــود نمی توان خ

ــد.  ــت باش ــح و امنی صل
نخبــه گاِن کشــور در کنــار این کــه از واقعیت هــا 
ــت  ــای بیرون رف ــد راه ه ــد، بای ــرده برمی دارن پ
نشــان  نیــز  را  بن بســت ها  و  چالش هــا  از 
دهنــد. این جاســت کــه ارایــه طــرح و برنامــۀ 

ــد.  ــدا می کن ــود را پی ــِت خ ــل، اهمی بدی
 دولــت افغانســتان بــدون تردیــد، دولتــی 
برنامــه اســت و اگــر  بــدون  ســردرگم و 
بــا  پیشــین،  برنامه هــای حکومــِت  همــان 
بودن شــان  ناکافــی  و  کاســتی ها  همــۀ 
ــه  ــد ک ــخص می ش ــت مش ــد، آن وق نمی بودن
ــه  ــدون برنام ــی ب ــدر دولت ــی چه ق ــِت فعل دول
ــرون شــدن از  ــرای بی ــا ب و راهــکار اســت. ام
ــۀ طــرح و  ــه ارای ــا ناچــار ب ــت، م ــن وضعی ای
برنامــه هســتیم؛ چیــزی را کــه آقــای داوودزی 
و دوســتانش نمی خواهنــد و یــا توانایــی آن را 

ــد.  ــام دهن ــه انج ــد ک ندارن
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در بلبشوِی بی برنامه گی ها

 

اطاعـاِت تـازه نشـان می دهنـد کـه طالبـان بـارِ دیگـر در 
والیت هـای شـماِل کشـور به خصوص در بغان کـه دروازۀ 
شـمال و شمال شـرق اسـت، فعـال شـده اند و بـار دیگـر 
حمات شـان را در ایـن والیـت بـه راه انداخته انـد. اکنـون 
بـر بنیـاد گزارش هـا، سـی درصـد بغـان در اختیـارِ طالبان 
قـرار دارد و حتـا آن هـا وضعیـت را در والیـت کنـدز نیـز 
نگران کننـده سـاخته اند. اما پرســِش اساسـی این اسـت که 
چـرا طالبـان یک بـارِ دیگِر توانسـتند در بغان فعال شـوند؛ 
زیـرا زمـاِن زیـادی از عملیات نظامـی بر مواضـِع طالبان در 
بغـان نمی گـذرد و نبایـد طالبـان بـه ایـن زودی هـا در این 
والیـت مجـاِل جنـگ می یافتــند. ایـن پرسـش ها در حالی 
مطرح انـد کـه مقام هـای خارجـی و داخلی می گوینـد که در 
بهـارِ پیـِش رو وضعیت در والیت های شـماِل کشـور بغرنج 
خواهـد شـد و نیـز بازی هایـی جریـان دارد کـه ادامۀ جنگ 
را تـا سـال های آینـده در ایـن کشـور تضمیـن می کنــد. از 
همیـن حـاال پیداسـت کـه اکنـون طالبـان جنگ هایـی را به 
شـکل پراکنـده و مقطعـی در بغـان راه انـدازی کرده اند که 
می توانـد بـا آغـاز جنـگ در کنـدز و برخـی والیت هـای 
دیگـر، آزمـون سـختی را در پیـش روی نیروهـای امنیتـی 
مـا قـرار دهـد. حـد اقـل در همیـن یـک مـورد مشـخص 
می تـوان گفـت کـه بارها اکثریت مـردمِ بغـان در رویه های 
مختلـف، خواهـان ادامـۀ جنـگ در برابـر طالبـان شـدند؛ 
امـا طبـق گزارش هـا دولـت بـه ایـن خواسـت ها توجهـی 
نکـرده اسـت و اکنـون طالبـان بـه دردسـری دوبـاره بـرای 
مـردم بغـان بدل شـده اسـت. چنان کـه در دو روزِ پسـین، 
نیروهـای دولتـی فقـط در برابـر حمـاِت طالبـان از خـود 
دفـاع کـرده انـد و بنـا بـه گزارش هـا، حـق پیشـروی هـم 
نداشـته اند کـه ادامۀ چنین وضعیتـی، فقط می توانـد به زیاِن 
نیروهـای دولتـی تمـام شـود. انتظـار می رفـت که حـد اقل 
بـا آغاز سـال نـو، دولـت برنامه هایـی را به هدِف سـرکوِب 
طالبان در سراسـر کشـور راه انـدزای کند؛ اما متأسـفانه دیده 
می شـود کـه از چنیـن برنامه  هایـی خبری نیسـت و سـوالی 
کـه همـواره مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه چـرا تـا کنون 
برنامه یـی بـه هـدف ریشـه کن کـردِن طالبـان در بغـان و 
بسـا نقـاط دیگـر روی دسـت گرفتـه نمی شـود و بـا آنـان 
مصلحت گرایانـه  و  خویشـتن دارانه  برخوردهـای  همـواره 
صـورت می گیـرد و در بـدل آن، فقـط سـربازان و افسـران 
مـا هسـتند کـه تلـف می شـوند و کسـی هـم مسـووِل ایـن 

وضعیـِت اسـف بار نیسـت. 
ایـن نکتـه هـم قابـل بحث اسـت کـه عده یی از پاک سـازی 
کامـِل دنـد غـوری و دنـد شـهاب الدین سـر بـاز زده انـد و 
هنـوز هـم عامـاِن جابه جا کـردِن طالبـان و امضاکننـده گاِن 
معاهـدۀ نگیـِن دنـد غـوری، ُگِل سرسـبِد ارگ شـده اند و 
هـر روز بیشـتر از گذشـته اعـزاز می شـوند.  در عیـن حال، 
بـه نظـر می رسـد کـه برخـی از مسـووالن امنیتـِی محلـی و 
فرماندهـان جنـگ نیـز در این زمینه مسـوول اند و در سـطح 
بـاال نیـز سیاسـت های حمایـت از طالبان نیز سـبب ظهور و 
حضـورِ دوبـارۀ طالبـان در بغان شـده اسـت. اما متأسـفانه 
دادرسـی نیسـت کـه از رییـس جمهـور و دیگـر مسـووالن 
بپرسـد کـه چرا همـه روزه بر سـِر مرم بازی موش و پشـک 
بـه راه انداخته می شـود و چه کسـی مسـووِل ایـن بازی های 

اسـت. ویرانگر 
 حکومـت در شـرایط کنونـی نه بـا طالبان جنـگ را به نحِو 
مطلـوب بـه پیـش می بـرد و نـه صلـح را بـه منـزِل مقصود 
رهنمـون می گـردد. حـد اقـل از ایـن دو راه، بایـد یکـی 
انتخـاب گـردد؛ امـا متأسـفانه چـون برخی ها منافع شـان در 
گـرِو جنـگ اسـت و طالبان بـرای آنـان به عنـوان عقبه های 
سیاسـی اهمیـت دارند، تـاش دارند که به هر شـکِل ممکن 
جنـگ را بـه صـورِت دوام دار حفـظ کننـد و پـرواِی این را 
هـم ندارنـد که چـه تعـداد انسـاِن مظلـوم در ایـن جنگ ها 
جـان می بازنـد و چـه مقـدار از سـرمایۀ ملـِی مـردم به هدر 

مـی رود و سرنوشـِت افغانسـتان سـیاه می گردد.

معمای حضوِر طالبان
 در بغالن
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سپاس از این که فرصت این گفت وگو را در اختیار 
روزنامة ماندگار گذاشتید. می خواهم در آغاز بپرسم 
ادامه  فاریاب  تا  بلخ شروع و  از  اخیراً  نزاع هایی که 

یافت، به کجا رسید؟
یک  روی  تنها  بود،  شده  شروع  بلخ  در  تظاهراتی که 
زدن  برهم  قصد  افرادی  می کنم  فکر  نبود.  عکس 
وضیعت امنیتی شهر بلخ را داشتند و تمام تاش شان 
برسانند؛  صدمه  را  امنیتی  پایگاه  تا  دادند  خرچ  به  را 
انتقال  والیت  این  به  مختلف  والیات  از  را  افرادی 
خشونت  یک  و  کرده  خراب  را  شهر  امنیت  تا  دهند 
تدابیر ضد حمله را  توانستیم که  ما  اندازند.  به  راه  را 
بگیریم. در تظاهراتی که مردم از والیات دیگر به بلخ 
انتقال داده  می شد، در پشت قطار های مردم، تانگ های 
دانستیم  ما  و  بود  با ساح های دهشکه  هاموی مجهز 
که موضوع عکس نیست و به برادران )جنبش(  گفتیم 
که به اساس قانون نافذۀ کشور، هر فرد حق راه پیمایی 
که  می کردند  تاش  افراد  این  اسلحه!  با  نه  اما  دارد؛ 
وارد شهر شوند و کمربندهای امنیتی را بشکنانند؛ اما 
اجازۀ ورد برای شان داده نشد. در داخل شهر مزار که 
هرقدر در جذب افراد تاش به خرچ دادند، از 600 تا 
700 تن اضافه جذب کرده نتوانستند. مردم بلخ به خاطر 
حفظ دست آوردهای شان،  در برابر حمله و خشونت 

آماده گی گرفته بودند. 
در اولین لحظاتی که بهانه یی به خاطر یک عکس ایجاد 
شده بود، هدایت دادم که عکس دوباره باال شود و به 
مسووالن هدایت دادم که قضیه به شکل جدی بررسی 
و  بود  شده  طرح ریزی  قبل  از  برنامه  این  اما  شود. 
این  در  کابل  رهبری  از  برخی  و  مرکز  از  گوشه هایی 
که  می کنند  برخی ها تاش  متأسفانه  اند.  دخیل  قضیه 
که  توانستیم  ما  ولی  بزنند؛  برهم  را  بلخ  شهر  امنیت 
این برنامه ها را حنثا کنیم، اما این توطئه ها به گونه های 

مختلف ادامه دارد.
که  می دادند  سر  شعار  عکس،  یک  به بهانۀ  برخی  
زیرا  دهیم،  پایان  ساله  سیزده  حاکمیت  به  می خواهیم 
اینجا انحصارگرایی و... است. در واقع آنان می خواهند 
تغییراتی که در  سیزده سال در والیت بلخ آمده است، 
وارد  بلخ  در  تغییراتی که  می توانید  شما  برود.  بین  از 
کنید؟  مقایسه  جوزجان  و  فاریاب  والیات  با  را  شده 
کسی رییس جمهور می شد، فرزندش گفت: پدر وقتی 
بساز!  پایتخت  رقم  را  مان  قریه  شدی  رییس جمهور 
پایتخت  رقم  را  قریه  اگر  که  گفت  و  خندید  پدرش 
نساختم، پایتخت را رقم قریه مان می سازم. این قصه به 
کار افرادی می ماند که والیت خود را ساخته نمی توانند 
و تاش می کنند تا والیاتی که حد اقل باسازی شده  را 

تخریب کنند و ناامن سازند.
آقای نور، پس از جنجال ها و کشمکش ها، میان شما 

و جنرال دوستم تماسی برقرار شد و یا خیر؟

عاقه  شاید  دوستم  و  بود  شده  سازمان دهی  توطئه 
نداشت که با من صحبت کند و من هم عاقه نگرفتم 
[من]  اغفال  به خاطر  فقط  بزنم.  گپ  همرای شان  که 
خان،  صاح الدین  محترم  به  می کردند.  صحبت هایی 
و  بلخ  والیتی  شورای  رییس  به  صالح،  امراهلل  محترم 
برخی از مسووالن دیگر تماس گرفته و از طریق آن ها 
پیام هایی به من می فرستادند. چنان که به رییس شورای 
شما  می گویند،  هرچه  ما  به  بچه ها  بود:  گفته  والیتی 
بگویید.  را   واقعیت  والیتی  شورای  رییس  عنوان  به 
رییس شورای والیتی گفته است که 40 تا 50 عکس  
شما در  داخل شهر وجود دارد و یک عکس شما را 
هم  یا  و  اختاف  یا خلق  و  آشوبگری  به خاطر  کسی 
افراد خودتان عکس را پایین کرده و پاره کرده اند. آقای 
دوستم گفته بود که خوب شد شما واقیعت را گفتید 
و به من )استاد عطا( هم سام گفته بود. چون من با 
جنرال دوستم بلد هستم، گفتم ما را اغفال می کند. در 
آن لحظه دستور دادم که کسی وارد شهر نشود و [در 
رسیده  کمربند  تا خط  موترهای شان  اقعًا  و  زمان]  آن 
بود.  پس از آن ما راه های سمنگان، جوزجان و فاریاب 
توقف  و  بستیم  مزار،   – در خود سرحد جوزجان  را 

دادیم و از ورود افراد جلوگیری صورت گرفت.
شما شاهد بودید کسی که در والیت جوزجان به عنوان 
والی تعیین شده بود، برادران ازبیک را به خاک و خون 
کشانید؛ اما در پاره کردن عکس جنرال دوستم در بلخ 
اشک تمساح می ریخت و تاش کرد که آب را بیشتر 
ِگل آلود کند و به عنوان  دلسوزی با دوستم عکس خود 

را باال کرده بود.
نامبردید، به نظر شما نفع دوستم در  شما از توطئه 
این توطئه چه است؟ چنانچه درگیری در بلخ ایجاد 
دوستم سرایت  به  هم  و  به شما  هم  شود، ضررش 

می کند.
من نمی توانم واضح بگویم که چه نفع دوستم در این 
توطئه نهفته است؛ اما دوستم مأمور انجام توطیه بود. 
برخی ها دست آورد و حاکمیت قانون را در این والیت 
بلخ نمی خواهند. مهره هایی اینجا هستند به خاطر ایجاد 
حنثا  را  شوم شان  برنامه های  تمام  ما  اما  خشونت؛ 
ساخته  ایم. شما می دانید که در حال حاضر حرف اول 

را قانون و مردم می گویند، نه تفنگ و افراد غیره.
از دو روز به این طرف من در والیت بلخ هستم و 
پاکی شهر  از  این طرف و آن طرف زدم،  به  سری 
می رسند،  به نظر  راضی  مردم  می بینم.  را  امنیت  تا 
دلیلی که شما توانستید در تأمین امنیت موفق باشید، 
که  بگویید  اگر   تخمینی  شکل  به  نیز  و  چیست؟ 
در طول 15 سال چند حمله انتحاری در بلخ اتفاق 

افتاده است؟
تاش ما همیشه خدمت به مردم است، چه در ساختن 
یک سرک باشد و یا ایجاد یک کلینک. مهم است که ما 

با مردم و شورای والیتی بلخ تفاهم داشته باشیم و تیم 
کاری که ایجاد می  شود، چشمش به جیب مردم نبوده 
تا  کردیم  تاش  باشد.  مردم  به  خدمت  تاش  در  و 
کارهایی صورت بگیرد و بدون شک مردم با ما همکار 
بوده اند و سپاس گزاری می کنم. شاید مخالفان زیادی 
صادقانه  چشم  به  را  مردم  پیشرفت های  که  داشتیم 
نخورده  سر  آن ها  با  شما  ممکن  و  ببینند  نمی توانند 
باشید. هر قدر خدمت کنیم مخالفان در تاش تخریب 
کردن هستند؛ اما خوش هستم که اکثریت مردم  از کار 

ما راضی اند.
بیشترین حمله انتحاری در بلخ در سال گذشته صورت 
کنسولگری  باالی  گرفته  حمله های صورت  و  گرفت 
هند، دادستانی و در راه منسوبین قول اردو بود که نظر 
به  اهدافی که مخالفان داشتند، کمترین تلفات را داشتیم 
زنده  را  انتحاری  ساختیم؛  خنثا  را  توطئه ها  سایر  و 
گرفتیم، ماین ها را به دست آوردیم. این نشان می دهد 
که بلخ در محراق توجه دشمن قرار دارد؛ اما منسوبین 
انتحاری که  بیدار هستند. در گذشته ها کدام حمله  ما 
تلفات بزرگ را به  بار آورده باشد؛ اتفاق نیافتاده است. 
بود  پولیس شده  نان خوری  وارد سالون  انتحاری  یک 
و سایر انتحار کننده گان پیش از انجام حمله بازداشت 

شده اند.
بحث داغ دیگر در حال حاضر، گفت وگوهای صلح 
با  مستقیم  گفت و گوی  دیگر  بار  یک  طالبان  است. 
به جای  دولت  اما  نپذیرفتند؛  را  افغانستان  دولت 
حکمتیار  گلبدین  با  گفت وگو  طالبان،  با  گفت وگو 
را مطرح کرده است. حذف برخی نام اعضای حزب 
اسالمی که در لیست سیاه قرار دارند نیز به عنوان 
گفت و گوها  این  شما  است.  مطرح  آنان  شرط های 
را  امنیت  باالی  آن  تأثیر  و  حکمتیار  آقای  آمدن  و 

چه گونه می بینید؟
صلح یکی از ضروریات عمده و اساسی مردم افغانستان 
ارتباط دارد.  به صلح،  امنیت و ترقی  انکشاف،  است. 
مثمر  زیاد  دارد،  جریان  که  را  گفت وگوهایی  من  اما 
شورای  تشکیل  از  سال  چند  که  به خاطری  نمی دانم، 
عالی صلح می گذرد و پول و تمام امکانات این شورا 
در راستای تقویت گروه طالبان به مصرف رسیده است 
چپاول  افراد  برخی  توسط  پول ها  این  قسمت  یک  و 
شده که هدف من این جا رییس شورای صلح نیست؛ 
بلکه افراد دیگری در این شورا است. اما در صورتی که 
نشست های صورت گرفته از قلب آسیا تا نشست های 
چهارجانبه صادقانه باشند، بدون شک می تواند دست 

آوردی داشته باشد.
نشست ها  این  از  پس  طالبان  که  هستید  شاهد  شما 

همه چیز را رد کردند؟
تاهنوز هیچ صدای لبیک از طرف طالبان به گفت وگوی 
صلح بلند نشده؛ اما اگر این کار نتیجه بخش هم باشد و 

برخی از مهره های سوختۀ طالبان بیایند در پروسۀ صلح 
کابینه در قدرت داخل شوند، ولی  سهیم شوند و در 
ماشین جنگی جوان طالبان جنگ را ادامه می دهد و یا 
با تغییر بیرق سفید به سیاه جنگ دوام می یابد، در آن 

صورت جنگ در افغانستان خاموش نمی شود.
از  برخی  که  می دهد  نشان  داریم  ما  که  اطاعاتی 
در  داعش  افغانستان می شوند.  وارد  نیروهای خارجی 
و  است  گرفته  مرکز  ناوه  ولسوالی  خیل  زرین  قریه 
برج  قریه  طریق  از  و  می کنند  تقویت  را  خود  گروه 
نقاط  سایر  به  را  خود  نیروهای  زابل  والیت  جنگی  
والیات جنوبی؛ مانند: غزنی، خوست، پکتیا و پکتیکا 
انتقال می دهند و برخی از طالبانی که در موقیعت های 
مرکز افغانستان حضور دارند، جای خود را به داعش 
تخلیه می کنند، برخی از تندروها و گروه  حقانی و ... 
از وزیرستانی شمالی و صوات داخل مناطق بدخشان 
جنگ های  شاهد  ما  حال  این  با  می شوند.  و  شده اند 
و  بود  خواهیم  کشور  شرقی  شمال  مناطق  در  شدید 
اولویت گروه داعش جنگ در بامیان و دایکندی است 
و در مرحله دوم والیات سمنگان و سرپل و والیت 

بدخشان در جنگ خواهد بود.
به حکمتیار اشاره نکردید.

اگر آقای حکمتیار بخواهد صادقانه وارد پروسۀ صلح 
مخالفت  ما  بگذارد،  زمین  به  را  خود  ساح  و  شود 
نداریم. در حال حاضر شماری زیادی از برادران حزب 
اسامی در دولت هستند؛ ما همرای  شان خوش هستیم. 
اگر آقای حکمتیار که به عنوان یک مهرۀ سوخته هرچه 
هیچ  که  حال  اما  داد؛  انجام  سال  سیزده  در  توانست 
را  خود  بخواهد  دوباره  برنمی آید  دستش  از  کاری 
مطرح کند و تحمیل کند، باید یک رسیده گی جدی و 

تصمیم درست در موردش گرفته شود.
 گفته می شود که شما دیدارهایی با طالبان در دوبی 
چقدر  گفته ها  این  داشته اید،  دیگر  جا های   ... و 

صحت دارد؟
اما  نداشته ام؛  نشست  کدام  طالبان  با  هنوز  تا  نخیر 
است،  گرفته  صورت  طالبان  طرف  از  دعوت هایی 
طالبان  هستید.  ما  اصلی  طرف  شما  که  این  عنوان  به 
با ما  بنشینند و صحبت  کنند  عاقه نشان می دهند که 
و ما به خاطر این که دو دسته گی در داخل دولت ایجاد 

نشود، جواب رد دادیم.
به یک اجماع  با طالبان  شما می دانید که گفت وگو 
ملی نیاز دارد و طول 15 سال و در دو سال دولت 
وحدت ملی، گفت وگو توسط یک حلقه خاصی به 
پیش برده می شود. جریان مقاومت شامل این گفت و 

گوها بوده اند یا خیر؟ 
جریان  پرده  پشت  در  حاضر  حال  در  صلح  پروسۀ 
شورای  نه  طالبان  با  گفت وگو  نفس  از  است.  داشته 
صلح خبر دارد و نه ملت افغانستان و جریان مقاومت 

اصًا در جریان نیست.
نشان  کرده  درز  رسانه ها  در  اخیراً  که  اطالعاتی 
دولت  کابینة  در  تغییراتی  است  قرار  که  می دهد 
وحدت ملی به میان آید و آقای استانکزی سرپرست 
وزارت دفاع به حیث رییس امنیت ملی تعیین شود، 

آیا یک چنین چیزی درست است؟
درمورد تغییرات در کابینه تا هنوز معلوماتی در دست 
را  وزرا  تاهنوز  که  می توانم  گفته  قدر  این  اما  ندارم؛ 
و  می کند  کار  خوب  کی   که  کرد  تفکیک  نمی شود 
کی نمی تواند کار کند. وزرا تا هنوز صاحیت تعیین 

روسای خود در ادارات ندارند. 
تمام وزرا این صالحیت ها را ندارند یا تنها وزرایی 

که مربوط تیم شما می شوند؟
وزرای تیم ما مطلق صاحیت ندارند و از تیم رییس 
جمهور قسمًا صاحیت ندارند؛ فقط چند وزیر از تیم 
رییس جمهور هستند که صاحیت دارند و بس. وقتی 
در  باشد  نداشته  را  خود  کاری  صاحیت  وزیر  یک 
حقیقت معلول است و فقط به  نام وزیر در کابینه است. 
در مورد شخص آقای استانکزی چیزی نمی گویم؛ به 
را  زمینۀ خدمات  بتوانیم  که  کنونی  بحران  خاطر حل 
مساعد بسازیم، ضرور نیست که یک فرد را از دستش 
گرفته از یک جای به جای دیگر در چوکی قرار دهیم؛ 
و  اند  داده  امتحان خوب  که  دیگری  افراد  است  بهتر 

تجربه دارند در چوکی قرار بگیرند.
برخی ها مدعی اند که در دولت وحدت ملی، سهم 
تاجیک ها در اقتدار بسیار کم است، چرا چنین چیزی 
به میان آمده است؟...                  ادامه صفحه 6

عطا محمد نور در گفت وگوی اختصاصی با روزنامۀ ماندگار:

مشروعیت دولت وحدت ملی پنج ماه بعد پایان می یابد

گفتگو: نظری پریانی
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شخصیت 
سالم 

یعنی چه 
شخصیتی؟

بخش  دوم و پایانی

داکتر سیدعلی احمدی ابهری
یا تجربه هایی که  به تجربه های درونی ذهنی  پاسخ  رفتاری در  بارز  الگوهای  به 
انسان ها  ترتیب  این  به  می شود.  گفته  »شخصیت«  داریم،  خارج  جهان  مورد  در 
و  می  شوند  متفاوت  یکدیگر  با  دیدگاه  و  سلیقه یی  عقیدتی،  رفتاری،  لحاظ  از 
هر یک ویژه گی های شخصیتی خاص خودشان را پیدا می کنند. یعنی نوع لباس 
پوشیدن، آداب و رسوم و روابط اجتماعی هر فردی با دیگری تفاوت دارد، اما 
این ویژه گی های شخصیتی در بیشتر مردم هر جامعه یی نزدیک به هم و به گونه یی 
این  افراد یک جامعه،  همۀ  نمی آیند. معموالً  به چشم  تفاوت ها چندان  است که 

تفاوت های اندک را می پذیرند و با معیارهای طبیعی جامعه هماهنگ است. 
اگر بخواهیم انسان ها را در یک طیف گسترده بررسی کنیم، باید افراد سالم را در 
یک سِر طیف، و ناسالم ها را در سر دیگر طیف بگنجانیم. اما ویژه گی هایی وجود 

دارند که به سِر طیِف سالم نزدیک تر هستند و ما نیز آن ها را سالم می دانیم.
بوده و  بدبین  از مسایل  به خیلی  این گروه  انسان ها درون گرا هستند.  برخی  1ـ 
گوشه گیر هستند، به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند، هنگام بحث  و پیشامدها 
وفادارِی  به  نیستند،  مسوولیت پذیر  می کنند،  پرخاش  و  می شوند  عصبانی  زود 
دیگران تردید دارند و به طور کلی در جامعه به آدم های خشک و جدی معروف اند. 

برخی از آن ها خرافاتی هم هستند و به جادو و فال و رمالی اعتقاد دارند. 
بزنند  حرف  دارند  تمایل  بیشتر  دارند؛  برون گرایی  خصوصیات  افراد  برخی  2ـ 
و هرچه بیشتر خود را نمایش دهند، ظاهر هیجانی دارند و گاهی طوری لباس 
می پوشند که غیرعادی جلوه می کنند. آن ها عاقه دارند حدومرزها را بشکنند و از 
این کار نیز هیچ ابایی ندارند. ممکن است رفتارهای خشنی از خود نشان  دهند و 

قانون را هم زیر پا بگذارند و از این کار لذت می برند.
دارند  دوست  و  نیستند  آرامی  و  راحت  آدم های  اصًا  مضطرب،  انسان های  3ـ 
نداشته  خیال پردازانه  افکار  شاید  باشد.  داشته  وجود  نظم  کارشان  در  بیش ازحد 
باشند و گوشه گیر هم نباشند، اما زیاد با دیگران نمی جوشند و رفتارهای اجتماعِی 
اجتماعی شان دچار مشکل  تعامات  نمی دهند و  نشان  از خود  خیلی خوبی هم 
کمال گرا  افراد وسواسی اصوالً  نیز به این گروه تعلق دارند و  است. وسواسی ها 
و  مضطرب ها  کلی  طور  به  می کنند.  زنده گی  هیچ  یا  همه  قانون  با  و  هستند 
وسواسی ها، در روابط با دیگران نرم نیستند. بی قراری، یک دنده گی و لجاجت از 
خصوصیات بارز آن هاست و قصد دارند برای هر موضوعی دلیل تراشی کنند و 
توجیه عقانی داشته باشند. اهل مزاح و شوخی نیستند و دیگران نیز به سختی 

می توانند با آن ها سازش کنند.

آیا همة ما انسان ها در این سه گروه قرار می گیریم؟
ویژه گی های شخصیتی دیگری نیز داریم که در این سه گروه جای نمی گیرند؛ مثًا 
افراد وابسته نمی توانند مستقل عمل کنند و همیشه سعی دارند به کمک دیگران 
و  هستند  مطیع  خیلی  دیگر،  بعضی  ندارند.  اعتماد به نفس  اصًا  و  شوند  مطرح 
تملق  به هدف،  برای رسیدن  آورند و  به دست  را  دارند دل دیگران  اغلب سعی 
و  نیستند  افسرده  افراد  این  هستند.  ناراحت  همیشه  نیز  افراد  از  بعضی  می کنند. 
عایم افسرده گی ندارند، ولی ُخلق پایینی دارند و از آن نیز لذت می برند و این 

حالت برای آن ها به صورت یک عادت درآمده است.

پیدا  را  ویژه گی ها  این  از  بعضی  چرا  و  می گیرد  شکل  چه گونه  شخصیت 
می کنیم؟

در باب چه گونه گِی شکل گیری شخصیت و عوامل تاثیرگذار، تاکنون نظریه های 
متفاوتی داده شده است؛ این که ژن ها در این مورد نقش دارند یا نه، هنوز به درستی 
قابل اثبات نیست، اما عوامل محیطی، تعلیم و تربیت، فضای خانواده و آداب و 

رسوم جامعه، در شکل گیرِی شخصیت تاثیر زیادی دارند.
اما هر کدام از ویژه گی های شخصیتی، به میزان کم می توانند نقش بسیار مفیدی در 
افراد جامعه داشته باشند. وجود کمی خودشیفته گی، کمی اضطراب و وسواس یا 
سایر صفت ها حتا می تواند باعث موفقیت انسان شود. اما همان طور که می دانیم، 
که  این  است.  روان شناختی  ناهنجاری های  از  نوعی  نمایشی،  شخصیت  اختال 
کار  اصًا  بکشد،  دیگران  رخ  به  و  کند  مطرح  را  خود  کند  سعی  همیشه  انسان 
صحیحی نیست، اما اگر به فکر ظاهر خود نباشد و به نظر دیگران در مورد شکل 
حرکت  این  و  می برد  پیش  شلخته گی  سوی  به  را  او  ندهد،  اهمیت  ظاهرش  و 
غیراجتماعی است. ویژه گی های شخصیتی اگر باعث آسیب رساندن به خود فرد و 
آزار دیگران نشوند، به هیچ وجه بیماری محسوب نمی شوند. داشتن همۀ ویژه گی ها 

به میزان اندک، کامًا طبیعی است.
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ناژین صفوی مقدم 
آگوسـتین می گویـد: اگـر از مـن بپرسـند 
زمـان چیسـت، بافاصلـه می دانـم زمـان 
چیسـت. امـا اگـر بپرسـند ماهیـت زمـان 
چیسـت، در آن صـورت نمی توانـم پاسـخ 
دهـم؛ زیـرا ماهیت زمـان برای مـا نامعلوم 
اسـت. از آن جـا که زمان متصل و متشـکل 
از لحظات تقسـیم پذیر اسـت، لذا اسـتمرار 
اسـت؛  زمـان  اصیـل  سرشـت  مـدت،  و 
امـری کـه بعدهـا توسـط برگسـون مطرح 
از نظـر آگوسـتین سـه نـوع زمـان  شـد. 
وجـود دارد: گذشـته، حـال و آینـده. و از 
میـان ایـن سـه، از زمـان تنهـا بـه صورت 
»حـال« می تـوان سـخن گفـت، زیـرا زمان 

گذشـته یعنـی حافظه و آینـده یعنی انتظار.  
و امـا مفهوم زمـان نزد کانت: مسـالۀ زمان 
نـزد کانـت از چنـان اهمیتـی برخـوردار 
اسـت کـه او زمـان را یکـی از دو شـرط 
ماتقـدم هـر نوع شـهود حسـی دانسـت و 
حتـا بر برتـری وجودی زمان بـر مکان نیز 
تأکیـد کرد و متذکر شـد که مـکان، تنها از 
طریـق زمان اسـت که می توانـد وارد ذهن 
شـود، پـس از اهمیـت بیشـتری برخوردار 
را  کانـت در مـورد زمـان  نظریـۀ  اسـت. 
و  نقـادی  از  پیـش  دورۀ  دو  بـه  می تـوان 
پـس از نقادی تقسـیم کـرد: در دورۀ پیش 
از نقـادی، زمـان را مبـدای صـوری عالـم 
محسـوس و امـر بدیهی، مطلـق و در عین 
حـال ذهنـی ـ شـرط ذاتـی ـ می دانـد؛ نـه 
امـری عینـی، واقعـی، و نـه حتـا از جنس 
جوهـر و عـرض. امـا در دوران پـس از 
بـه  متافیزیکـی  کانـت در بحـث  نقـادی، 
زمـان اشـاره می کنـد کـه: زمـان تصـوری 
تجربـی )برگرفتـه از تجربه( نیسـت، بلکه 
زمـان الگـوی ماتقـدم ضـروری اسـت که 
نامتناهـی هـم می باشـد. می تـوان گفت که 
احتمـاالً نگرش آگوسـتین نسـبت به زمان 

بـر دیـدگاه کانـت مؤثـر بـوده اسـت. بـه 
نظـر کانـت زمان شـرطی اسـت که بـا آن، 
تغییـرات اشـیا را می فهمیم؛ چـرا که تغییر 
یـا حرکت صرفًا توسـط زمـان اندازه گیری 
می شـود. هم چنیـن بـه اعتقـاد او زمـان بـا 
توالـی و اسـتمرار اشـیای خارجـی اسـت 
کـه ایجـاد مـی شـود و نیـز - همـان طور 
کـه ذکـر شـد - نامتناهـی اسـت، چـرا که 
انسـان نمی توانـد بـرای آن آغـاز و پایانـی 
در نظـر بگیـرد. از دیگـر خصوصیاتـی که 
کانـت بـرای زمـان برمی شـمرد، غیـر قابل 
برگشـت بـودن آن اسـت، زیرا زمـان رفته 

هیـچ گاه بـاز نخواهد گشـت. 
نکتۀ اساسـی در نظریۀ کانت، شـکل گیری 

تحولـی اساسـی در تاریخ اندیشـۀ بشـری 
پیرامـون زمـان بـوده اسـت. به طـور کلی، 
کانـت زمـان را صـورت ذهنـی می دانـد و 
معتقـد اسـت کـه زمـان خـارج از ذهن و 
خـارج از انطبـاق ذهن بـر پدیدارها وجود 
نفـس  در  اشـیا  ترتیـب،  ایـن  بـه  نـدارد. 

خویـش بیـرون از زمان هسـتند. 
هایدگـر فیلسـوف بـزرگ دیگـری اسـت 
کـه مباحث زیـادی پیرامـون مفهـوم زمان 
دارد، چنان کـه نـام بزرگ تریـن اثـر خـود 
را »هسـتی و زمـان« نهاده اسـت. بـه تعبیر 
هایدگـر متقـدم در هسـتی و زمـان، وجود 
تنهـا در افـق زمـان فهمیـده می شـود. بـه 
ایـن معنـا کـه وجـود در زمـان اسـت کـه 
خـود را آشـکار می کنـد. انسـان هـم مانند 
وجـود، موجودی زمان مند اسـت. در واقع 
زمـان بـه تعبیـر هایدگر، مقوم ذات انسـان 
اسـت. بـه طـوری کـه اگر زمـان نبـود، ما 
نمی توانسـتیم زنده گـی کنیـم، چـون امید، 
عمـل، سـعی و تاش که مقـوم ذات آدمی 
بـه شـمار می آینـد، همـه منـوط بـه درک 
زمان اسـت. یعنـی ما در ضمـن اعمال مان 
درکـی عمیـق از زمان داریم. بـه عقیدۀ او، 

انسـان وجـود نامتناهـی نیسـت و می دانـد 
کـه محل ظهـور وجود اسـت و این وجود 
زمان منـد اسـت و باالخـره روزی بـه پایان 
می خواهـد  هایدگـر  واقـع،  در  می رسـد. 
بگویـد ایـن عالـم نـه تنهـا بـا وجـود مـا 
مغایـر نیسـت، بلکـه بـا حضـور زمانـی ما 
یکـی اسـت، پـس زمـان همـان حضـور 

ست.  ا
حـال،  سـه گانۀ  لحظـات  میـان  هایدگـر 
توالـی نمی دیـد.  آینـده و گذشـته رابطـۀ 
گذشـته پیـش از حـال و آینـده پـس از آن 
نیسـت، حتـا بهتـر اسـت گفتـه شـود کـه 
گذشـته از حـال و آینده درمی گـذرد، حال 
بـا گذشـته و آینـده و آینـده بـا گذشـته و 
حـال تـام و تمـام می شـود و در حقیقـت 
سـه گانه  لحظـات  ایـن  از  لحظه یـی  هـر 
دربردارنـدۀ دیگـر لحظه هـا و منـدرج در 
کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  نکتـۀ  آن هاسـت. 
االهیـات از نظـر هایدگر با دازاین انسـانی 
یعنی هسـتی نـزد خـدا و هسـتی زمان مند 
در انسـان سـر و کار دارد. امـا خـدا نیازی 
بـه الهیـات نـدارد و ایمان بـه او وجودش 
را سـبب نمی شـود. دازایـن در نهایی ترین 
امـکان هسـتی خـود زمـان اسـت نـه در 
زمـان کـه زمـان خـودش در آن و از آن 

وجـود دارد. 
بنابرایـن دازایـن خـود بایـد نفـس زمـان 
باشـد. در مجمـوع هایدگـر بـر ایـن بـاور 
را  یک دیگـر  زمـان  و  وجـود  کـه  اسـت 
تعریـف می کننـد، امـا ظـرف و مظـروِف 
هـم نیسـتند، بـه طوری کـه دربـارۀ وجود 
نمی توانیـم بگوییـم کـه در زمـان اسـت و 
دربـارۀ زمـان نمی توانیـم بگوییـم کـه در 

وجـود اسـت. 

زمــان
             در 

                   انـدیشه
زمان به تعبیر هایدگر، 
مقوم ذات انسان است. به 
طوری که اگر زمان نبود، 
ما نمی توانستیم زنده گی 
کنیم، چون امید، عمل، 
سعی و تاش که مقوم ذات 
آدمی به شمار می آیند، 
همه منوط به درک زمان 
است. یعنی ما در ضمن 
اعمال مان درکی عمیق از 
زمان داریم. به عقیدة 
او، انسان وجود نامتناهی 
نیست و می داند که محل 
ظهور وجود است و این 
وجود زمان مند است و 
باالخره روزی به پایان 
می رسد. در واقع، هایدگر 
می خواهد بگوید این عالم 
نه تنها با وجود ما مغایر 
نیست، بلکه با حضور زمانی 
ما یکی است، پس زمان 
ACKUهمان حضور است



چکیـده
آشنایی با متون نظم و نثر کهِن زبان فارسی و کشف 
رمزها و اشارات و اصطاحات و اندیشه های موجود 
در زبان و بیان شاعران و نویسنده گان کهن، حلقۀ پیوند 
گذشته و حاِل پارسی زباناِن جهان است و موجب غنا، 
کنونی  مقطع  در  فارسی  ادب  پویایی  و  تنوع  تحول، 
آغاز  آینۀ  آثارشان  که  نویسنده گانی  و  شاعران  است؛ 
اجتماعی،  فرهنگی،  تفکر  خاِص  رگه های  انجامِ  و 
عرفانی، اخاقی و به تعبیری، مجمع اضداد در جامعۀ 

ما بوده است.
تأثیرپذیری بسیارِ این شاعران و نویسنده گان گران مایه 
از قرآن کریم، احادیث، روایات، تاریخ، اشعار و امثال 
شاعران عرب، به کارگیری علوم، همراه با قدرت خلق 
معانی و تعابیر و امثال، ریزنگری ها و چابک دستی های 
شاعرانه، همراه با عذوبِت کام و ایجاز، هم برگیرایی 
کام می افزاید و هم دریافت کنِه معانی کتب عرفانی 

را دشوار می نمایاند. 
واژه گان کلیدی: عرفان، تصوف، نثر، قرن پنجم، کتب 

عرفانی
مقّدمه

دوره یی که مورد مطالعۀ ماست، یکی از مهم ترین ادوار 
نثر فارسی محسوب می شود. در قرن  کمال و توسعۀ 
چهارم و اوایل قرن پنجم، نثر فارسی تازه ظهور کرده 
آغاز  در  هنوز  داشته،  که  پیشرفت هایی  همۀ  با  و  بود 
راه سیر می کرده است و چون به نیمۀ دوم قرن پنجم 
قرن  در  و  می شویم  مواجه  آن  بلوغ  دورۀ  با  برسیم، 
و  پخته گی  حال  در  را  آن  هفتم،  قرن  اوایل  و  ششم 

کمال می یابیم.
بزرگ  نویسنده گان  یک صدوهشتادساله،  دورۀ  این  در 
از  متنوع  آثار گوناگون  پارسی ظهور کرده و  در زبان 
موضوعات  در  کتاب  تألیف  نهاده اند،  برجای  خود 
مختلف علمی متداول شد، و کمترموضوعی از مسایل 
حکمی و کامی و عرفانی و علمی و ادبی باقی ماند 
که در آن کتاب یا کتاب هایی ننوشته باشند، و همین امر 
خود موجب تعدد آثار منثور این دوره شد و با آن که 
ماوراءالنهر  پارسی که در خراسان و  از کتب  بسیاری 
نوشته بودند، در حملۀ خانمان سوز مغول نابود گردید، 

بازهم آن چه از این دوره به ما رسیده بسیار است.
تنها آثار منثور پارسی و تنوع آن ها در این دوره قابل 
توجه نیست، بلکه تکامل سبک در آن ها خود از مسایل 
مهم و قابل اعتناست. در این عهد هم روش نثر مرسل 
به کمال رسید و هم نثر مصنوِع مزین تداول یافت و 
هم ترسل در مراحل و درجاتی عالی سیر کرد، و بدین 
ترتیب، میدان های وسیع مختلفی برای آزمایش ذوق و 

هنر نویسنده گان به وجود آمد. 
از مسایل بسیار مهمی که در تاریخ نثر این عهد جلب 
نظر می کند آن است که فارسی زبانان بر اثر انتزاع کلی 
از حکومت مرکزی اسام، خیلی بیشتر از دورۀ پیشین 
به نوشتن کتاب پارسی توجه کردند. بیشتر نویسنده گان 

در همان حال از نوشتن کتب عربی غافل نبودند.
قّوت متصوفه و رواج تصوف در این عهد هم از اسباب 
و علل مهم برای رواج نثر و تألیف کتب و مقاالتی به 
پارسی گردید، چنان که از اوایل این دوره تا پایان عهد 
چندین کتاب معتبر متصوفه به نثر فارسی نوشته شده و 

در آن ها از مسایل مختلف مانند بیان اصول تصوف و 
عرفان و شرح احوال متصوفه سخن رفته است. 

متصوفاِن  و  دبیران  که  بزرگ سلجوقی  دولت  تشکیل 
آن همیشه از تربیت یافته گان خراسان و عراق بوده اند، 
پارسی  منشات  شیوع  برای  بزرگ  وسیله یی  خود 
گردید، چنان که دیگر کمتر نامه و منشور و فرمانی به 
زبان تازی نگاشته می شد. اگر در دورۀ پیشین وزیران 
وزراء  و  و صاحب  عمید  ابن  مانند  مشهور  دبیران  و 
و مترسان عهد سامانی مجموعه هایی از رسایل خود 
مترسان  از  دوره  این  در  می دادند،  ترتیب  عربی  به 
عهد مشهور زمان چنان که خواهیم دید، مجموعه هایی 

مشهوری از منشات پارسی ترتیب می یافت. 
با توجه به این عوامل مختلف است که باید دورۀ مورد 
و  قدیم  ایراِن  در  پارسی  نثر  رواج  عهد  را  ما  مطالعۀ 
برتری یافتن آن بر نثر عربی دانست، و وضع شدیدتری 
را که از این حیث در قرن هفتم می بینیم، دنباله و مکمل 

وضعی شمرد که در این دوره پیدا شده بود. 
در این پژوهش چند اثر معروف این دوره انتخاب شده 
با شرح  بیشتری  آشنایی  تا  است  بوده  آن  بر  و سعی 
حال نویسنده گان و موضوعات و اندیشه های آثار آن ها 

حاصل شود. 
منشای تصوف و رابطة آن با دین اسالم 

تأییدها،  محل  و  مطرح  هر سرزمینی  در  همواره  دین 
دین  پذیرش  با  است.  بوده  مباحثات  و  تکذیب ها 
پارسی زبان ها فلسفه، حکمت و تصّوف  اسام توسط 
اسامی از جمله مسایلی بود که وارد ایدیولوژی آن ها 
کهِن  ایران  مختص  تنها  مباحث  این  هرچند  گردیدـ 
اسامی نبود و در سایر ممالک مسلمان نیز رواج یافته 
برخاسته  ذاتًا  تصّوف  که  برآنند  محققان  اکثریت  بود. 
محققان  از  دیگر  گروهی  اما  است.  اسامی  عرفان  از 
همچون سعید نفیسی و ادوارد برون تصّوف را به طور 
کلی از اسام جدا دانسته و آن را واکنشی آریایی در 

برابر دین اسام به حساب می آورند. 
ترک  و  درویشی  به  آوردن  روی  صوفیان  کام  جان 
ظواهر دنیا بود. اغلب برای خود تشکیاتی داشتند و 
نیز مریدانی که از شیخ یا مراد خود تبعیت می نمودند و 
اکثریت آن ها در مکان هایی به نام خانقاه با اندکی غذا 
و چّله نشینی روزگار می گذراندند و سعی در تذهیب 

نفِس خود داشتند. 
کامی  و  فقهی  اعتقادات  مختلف،  شهرهای  صوفیان 
متفاوت داشتند و همه پیرو یک طریقت معین نبوده، 
گفت  می توان  اما  بودند.  پراکنده  متعدد  مکان های  در 
به  هجری  سّوم  قرن  در  آن ها  مرکز  مهم ترین  بغداد 
حساب می آمد. نقطۀ عطف تاریخ تصّوف را می توان 
قتل حّاج دانست که پس از آن محوریت نسبی بغداد 

در زمینۀ تصّوف نیز از بین رفت. 
صوفیان در دوره های مختلِف تاریخی با عکس العمل های 
مختلِف حکومت و مردم مواجه می شدند. در قرن ششم 
هم زمان با اواخر دورۀ سلجوقی، تصّوف در میان مردم 
اجرای  اجازۀ  آزادانه  و صوفیان  کرد  پیدا  نفوذ  امرا  و 
مناسِک خود را داشتند. پس از آن حکمراناِن مغول در 
ابتدای حکومِت خود با آیین تصّوف مخالف بودند و 
بسیاری از پیروان این طریقه را به قتل رساندند، اما با 
گذشت زمان ایلخانان مغول نیز مجذوب تصّوف شدند 

و صوفیان را مورد لطف خود قرار دادند. اما تا آن جا 
تاریخچۀ  از  صحبت  است،  مرتبط  ما  موضوع  به  که 
تصّوف کافی است. در قرن چهارم، ادبیات تصّوف پا به 
منصۀ ظهور نهاد و صوفیان به نوشتن کتب و رساله در 
مورد اعتقادات و آیین های خود پرداختند که از جمله 
می توان به قّوت القلوب نوشتۀ ابوطالب مکی و کتاب 
کاباذی  ابوبکر  نوشتۀ  التصّوف  اهل  لمذهب  التعّرف 
اشاره کرد. ابوابراهیم اسماعیل مستملی بخاری، کتاب 
فوق را به فارسی ترجمه نمود و اولین دائرۀالمعارف 
تصّوف به فارسی نوشته شد. این روند با نگارش کتب 
فارسی و عربِی بسیاری در زمینۀ تصّوف ادامه یافت. 
نیز  اعتقادات نظری و  کتب این دوره، بیشتر به شرح 
عملی صوفیان اختصاص داشت و آداب و اعمال آنان 
آن ها  در  طعام  و  پوشیدن  لباس  شعر،  سماع،  همانند 

ذکر شده بود. 
اما با پدیدار شدن شعر در آثار صوفیه بود که تحولی در 
دیدگاه های شان نیز صورت پذیرفت. از نیمۀ قرن سّوم، 
رابطۀ  از  الهی خود  شعرای صوفیه در توصیف عشق 
میان  به  مرد( سخن  و  زن  بین  )عشق  زمینی  عاشقانۀ 
آوردند. از قرن پنجم به بعد با سرایش اشعار نظم و نثر 
عاشقانه شکلی  کام  این  فارسی زبان،  توسط صوفیاِن 
بدیع و زیبا به خود گرفت و اوج آن در دورۀ مغول بود 
که آثار منثور صوفیان به پخته گی رسید و آثار منظوم 
آن ها با شعر شاعرانی چون سنایی، عطار و مولوی به 

کمال شعری نزدیک گردید. 
در این بخش به معرفی اجمالی چند اثر معروِف قرن 

پنجم و ششم می پردازیم: 
کیمیای سعادت 

کتاِب کیمیاِی سعادت چکیده یی است از کتاِب بزرگ 
احیاء علوم الدین با افزون و کاستی که می توان گفت: 
غزالی آن را با همان نظم و ترتیب با نثری روان و زیبا 
به زباِن مادرِی خود نوشته است که دانشوران، آن را 

دایرۀالمعارف اسامی و عرفانی به شمار آورده اند.
پنجِم  قرِن  سال های  آخرین  در  را  کتاب  این  غزالی، 
هجری نوشته است و اکنون حدود نُه صدسال از عمر 
این اثِر نفیس می گذرد. شگفت آن که مطالب این کتاِب 
نه صدساله و نثِر زیباِی فارسی آن از جهاِت بسیار، هنوز 

هم زنده و نغز و لطیف و زیباست. 
کمتر  شاید  گفته اند:  کتاب  این  ارجمندی  موردِ  در 
تا  او  سبِک  که  یافت  بتوان  وی  نوع  از  نویسنده یی 
و  تشبیه  باشد.  غنی  حال  عیِن  در  و  دقیق  اندازه  این 
تمثیل، کتاب های عمدۀ او ـ همچون احیاء علوم الدین 
و کیمیای سعادت ـ را در موجی از لطِف بیاِن شاعرانه 
نمونه یی  که  سعادت  کیمیاِی  حیث،  این  از  می شوید. 
می کند،  عرضه  را  فارسی  سادۀ  لطیِف  نثِر  از  دلپذیر 

پیشرِو سبِک بیانی است که در آثار عطار و مولوی به 
اوج می رسد.

را  انسانی  احواِل  غالبًا  که  او  استعاراِت  و  تشبیهات 
مقایسه  احواِل ُگل و گیاه و سنگ و کوه و جانور  با 
مثنوی  جهاِن  مثِل  هم  را  غزالی  آثار  دنیای  می کند، 
روح  چیز  همه  گویی  آن  در  که  می کند  جلوه  دنیایی 

دارد و همه چیز با انسان حرف می زند. 
زنده گی مؤلف 

هـ   450 سال  در  طوسی،  محمدغزالی  امام  ابوحامد، 
و  کودکی  بزاد.  مادر  از  طابراِن طوس  روستای  در  ق 
و  شد  جهانگردی  و  دانش اندوزی  صرِف  جوانی اش 
در مرز چهل ساله گی در انواع رشته های علوم اسامی، 
در  نامش  و  گشت  خود  روزگارِ  دانشوراِن  سرآمِد 
سراسِر جهاِن اسامِ آن روزگار زبانزد همه گان گردید.

غزالی با نوشته های عمیق و پُرمغِز خود به قالب انواع 
تصوف  زمینۀ  در  و  دمید  تازه یی  جاِن  اسامی  علوم 
اخاق،  و  روان شناسی  احکام،  و  فلسفه  عرفان،  و 
برای  بعد  به  ساله گی  سی ونه  از  وی  کرد.  نوآوری ها 
تصفیۀ روح و نگارِش ارزنده ترین آثار خود، مردم گریز 
شد و تا پایاِن عمر در گمنامی و گوشه نشینی به سر برد.
سال  پنجاه وپنج  از  پس  ق  هـ   505 سال  در  سرانجام 
ُفرو  زادگاهش  در  زنده گی اش  چراغ  پرثمر،  زنده گِی 
ُمرد. اما مشعل پرفروغ اندیشه اش در کنار آثار فراوان 
و ارزنده یی که از خود باقی گذاشته، همچنان فروزان 
مسلمانی  کیش  تا  زنده گی  فروغ  این  و  مانده  برجای 
پایدار،  پارسی  و  تازی  بان های  وز  باشد  برجای 
صاحبدالن را در مسایل دینی و اخاقی و اجتماعی و 

ادبی روشنگِر بسیاری از حقایق خواهد بود.
آثار غزالی

بلندآوازه یی است  از دانشوران  غزالی همچون ارسطو 
گذشِت  با  خودش،  اصلِی  نوشته های  بر  عاوه  که 
زمان، کتاب های فراواِن دیگری به وی نسبت داده اند. 
که  است  رقمی  شش برابر  تعدادش  که  کتاب هایی 
خودش دو سال پیش از مرگ در نامه یی که به سنجر 
نوشته، یادآور شده است. آمیختِن همین آثار فراوان با 
کتاب های اصلِی او، کار پژوهش را بر اهِل تحقیق چنان 
نادرست،  از  درست  شناسایی  برای  که  کرده  دشوار 
پژوهشگران را به معیار دقیق نیاز افتاده است. تعدادی 

از این آثار عبارت اند از:
1ـ مقاصدالفاسفه 2ـ تهافت الفاسفه 3ـ معیارالعقول 
بدایۀ الهدایه  6ـ  علوم الدین  احیاء  5ـ  میزان العمل  4ـ 
7ـ جواهرالقرآن ۸ـ کتاب االربعین فی اصول الدین ۹ـ 
االنوار  زاد آخرت 11ـ مشکات  کیمیای سعادت 10ـ 
12ـ تلبیس ابلیس 13ـ حقیقه القرآن 14ـ نصیحۀالملوک 

15ـ رسالۀاالقطاب 16ـ منهاج العابدین. 
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بررسی متون عرفانی 

در سده های ۵ و ۶ هجری

علی محمدرضایی هفتادر/ بخش نخسـت
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مشروعیت دولت وحدت ملی...
شده  تعیین  قبل  از  برنامه یی  کدام  که  نمی گویم  من 
وجود دارد؛ اما این را می گویم که هیچ وقت دولت 
صورت  تاش  و  نشده  تشکیل  افغانستان  در  ملی 
نگرفته تا یک ازبیک و هزاره در کرسی های وزارت 
این  دهندۀ  نشان  این  بگیرد.  قرار  و...  داخله  دفاع، 
وجود  افغانستان   در  برتری جویی  و  فخر  که  است 
دارد. اصل استعداد و توانایی و شایسته ساالری در 
نظر گرفته نمی شود. در کل وقتی می توانیم به طرف 
ملت شدن برویم که نظر به استعداد و شایسته ساالری 

عمل بکنیم و از فخرفروشی دست برداریم.
به نظر من هنوز هم تاجیک ها در دولت سهم خود را 
دارند و قرار بود به اساس توافق نامۀ دولت وحدت 
کاری  تاهنوز  متأسفأنه  اما  شود؛  صدارتی  نظام  ملی 
در مورد صورت نگرفته است. وزارتخانه هایی مانند؛ 
خارجه، داخله، صحت و... در دست تاجیک ها قرار 

دارد.
پنج ماه به پایان کار دولت وحدت ملی باقی مانده 
است. در این مدت، دولت کاری را از پیش خواهد 
چگونه  را  ملی  وحدت  دولت  کار  روند  برد؟ 

ارزیابی می کنید؟
عمل  توافق نامه  اساس  به  ملی  دولت وحدت  سران 
انتخابات  نشد،  توزیع  برقی  شناس نامه های  نکردند؛ 
شورای  نشد،  دایر  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی 
اساسی  قانون  تعدیل  و  جرگه(  )لوی  ملی  بزرگ 
ملی  درسطح  که  بود  تعهداتی  این  نگرفت.  صورت 
دولت  و  نشد  که  می شد  انجام  باید  بین المللی  و 
وحدت ملی در طول این مدت که نخواسته کاری را 
انجام دهد، در پنج ماه پیشرو هم  کاری را انجام داده 
نمی تواند. پنج ماه بعد دولت وحدت ملی مشروعیت 
خود را از دست می دهد و کاری هم انجام نمی شود 

و وضیعت بحرانی تر خواهد شد.
راه حل چیست؟

راه حل! باید توافق نامۀ سیاسی عملی می شد. بدون 
اینکه  الی  نمی توانم؛  کرده  را درک  راه حلی  آن من 

یک نشست در سطح ملی داشته باشیم.
چه نوع نشست؟

اجماع ملی شکل بگیرد و یا به سطح ملی یک نشست 
و  قدرت مند  سیاسی  احزاب  و  شود  انداخته  اه  به 
تا  بدهند  نظر  مورد  در  ملی  نفوذ  با  شخصیت های 
این که به ادامۀ این نظام مشروعیت دهیم و از بحران 

نجات پیدا کنیم.
جناب استاد! اگر بحث را آهسته آهسته جمع کنیم، 
نگاه شما به آینده سیاسی کشور چگونه است و با 

این وضیعت کشور به کجا خواهد رفت؟ 

خوشبین  آینده  به  انسان  که  نیست  خوبی  کار  این 
نباشد. به آینده به یک دید مثبت می نگریم، به شرطی 
اما در  بیاید،  بگیرد. اصاحات الزم  که کار صورت 
معقول  پان  و  طرح  داریم،  قرار  که  کنونی  شرایط 
صورت  اعتمادسازی  تیم  دو  میان  و  ندارد  وجود 
صورت  باید  که  الزمی  تغییرات  است.  نگرفته 

می یافت، نیافت.
چرا دولت وحدت ملی توافق نامة سیاسی را عملی 

نکرد؟
سیاسی  توافق نامۀ  امضای  می کند.  فرق  دیده گا ها 
نظام  ایجاد  و  نظام  فروپاشی  از  جلوگیری  به هدف 
از  را  قدرت  صدارتی  به  نظام  تغییر  بود.  صدراتی 
انحصار بیرون می کشد، در نظام صدارتی یک دولت 
نظام  افراد در  برخی  اما  ایجاد می شد،  میان مردم  از 
حفظ  باید  ریاست جمهوری  نظام  که  باورند  این  به 
شود که از فان زمان میراث مانده است، قدرت در 
دست یک نفر باقی باشد. این را شما هم می دانید که 
استبداد  نقطه،  تمرکز در دست یک شخص در یک 
است و حکومت پاسخگو نمی باشد و تا هنوز همه 
حکومت های به میان آمده پاسخگو به مردم نبوده اند. 
رهبران دولت وحدت ملی در جریان جنجال های 

آقای دوستم و شما، تماسی با شما داشتند؟
ما  با  تماسی  هیچ  مرکزی،  دولت  رهبران  متأسفأنه 
نداشتند و چهار - پنج روزی که سه- چهار والیت 
صورت  اقدامی  بود،  خشونت ها  دستخوش  کشور، 
نگرفت. باالخره برنامۀ طرح شده گی، از طرف مردم 
بود  شده  تعیین  که  اهدافی  به  بدبینان  و  شد  دفع 
نرسیدند. پس از آن صدای حکومت برامد و گفتند 
که این قضیه را تحت تعقیب قرار می دهند و بررسی 

می کنند.
نتیجه بررسی ها چه شد؟

چون  است.  نشده  معین  بررسی ها  نتیجه  هنوز  تا 
تاهنوز هیأتی به این هدف نیامده است.

به عنوان سوال اخیر؛ منتقدین شما را به قاچاقبری 
و فساد متهم می کنند. به خواننده گان ما بگویید شما 
در کدام عرصه مصروف قاچاقبری هستید و چرا 

شما را به فساد متهم می کنند؟
این حرف های دشمنان من است. دشمنانی که با من 
طاقت رویارویی ندارند و به بهتان زدن و تهمت بستن 
به  غربی  رسانه های  از  برخی  مانند  کرده اند.  عادت 
این موضوعات دامن می  زنند. این درحالی است که 
ما  همجوار  والیات  و  بلخ  والیت  در  تریاک  کشت 
به صفر رسیده و اگر کوکنار کشت می شود، هزارها 
کیلومتر از ما دور کشت می شود؛ در جایی که بیشتر 
تحت تصرف قوای بین المللی ناتو و قوای ملی کشور 

است و در دور چین های تانک های شان کشت کوکنار 
آن  در  ما  که  است  ممکن  می گیرد. چگونه  صورت 
طرف  از  است  توطئه  یک  این  باشیم.  داشته  دست 
مافیا و قاچاقبران مواد مخدر که در طول 14 سال ما 
کوکنار را در این والیت و و الیت همجوار به صفر 
رسانیدیم در برابر ما دست به چنین توطئه های کاذب 

می زنند.
مواد  با  مبارزه  در  دالر  میلیارد   ۸،7 که  می دانید  شما 
مخدر در افغانستان مصرف کرده اند، در کجا مصرف 

شده است. 
بیرون  دوباره  دریچه  از  و  آمده  دروازه  از  پول  این 
کرده شده و به جیب مافیا و پول دزدها رفته است. 
وقتی ما در این والیت کشت تریاک را صفر کردیم، 
افرادی که پول می گرفتند به نام مبارزه با مواد مخدر 
که مقدار بیشتر آن به جیب شان می رفت و نهادهایی 
و انجوهایی که پول می گرفتند به نام این که در مبارزه 
می رسانند  مصرف  به  افغانستان  در  مخدر  مواد  با 
وقتی وضعیت را اینگونه دیدند، برخاستند و در برابر 
تصمیم   13۹5 سال  از  سر  بنابرین  کردند.  توطئه  ما 
گرفته ام که دیگر مبارزه با مواد مخدر نکنم تا روابط 
موادمخدر  با  مبارزه  چرا  می گویند  دوستانی که  با  ما 
میکنی خراب نشود! تاش ما برای محو فساد در بلخ 

از آغاز تا این دم جریان دارد.  
یک بندر حیرتان است که یک پٌل دارد که موترهای 
باربری از آن می آیند و کشتی از پایین آن. هیچ وقت 
پشنهاد رییس گمرک را من نکردم و هر فردی را که 
تأیید کردیم. رییس گمرک  ما  اند،  از مرکز فرستاده 
نبوده و همیشه  از طرف من  نبوده و  بلخ  از والیت 
ریاست های پول آور به اساس لزوم دید وزارت مالیه 
و ریاست جمهوری فرستاده شده است و مورد تأیید 

ما قرار گرفته است.
با فساد مباره می کنم و در این والیت کار و خدمت 
کرده ام. حریف های من به شکل ناجوانمردانه و به 
شکل غیر اخاقی، دست به تهمت و توطئه می زنند 
و هیچ استدال قانونی ندارند. برخی بنادر هستند که 
موترها در آن از مالیه فرار می کنند و عواید دولت در 
بین افراد از پایین تا باال تقسیم می شود؛ اما، یک مورد 
هم در والیت بلخ چنین چیزی وجود ندارد. برخی ها 
دالر  میلیون  چندین  عطا  استاد  که  می زنند  برچسپ 
دارد، چندین میلیارد دالر دارد، 500 بلند منزل دارد؛ 
در حالی که درتمام شهر مزار بیش از 200 بلند منزل 
نیست. تمام این ها ادعاهای دروغین دشمنان ما است. 

تشکر  
از شما هم
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سازمان ملل: 
افغانستان تا 2023 

از وجود ماین پاک می شود

مقام هــا در ســازمان ملــل متحــد می گوینــد کــه 
افغانســتان تــا ســال 2023 میــادی بــه گونــۀ کلــی از 

ــود. ــاک می ش ــن پ ــود مای وج
مــارک بــاودن، مســؤول کمک هــای بشردوســتانه 
ــنبه  ــتان روز یک ش ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل س
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــل ب ــری در کاب در نشســتی خب
ــچ  ــتان را در هی ــازمان افغانس ــن س ــه ای ــد ک می گوی

ــت. ــد گذاش ــا نخواه ــی تنه حالت
ــت در  ــر دول ــک، وزی ــس برم ــت وی ــن نشس در ای
ــه  ــد ک ــز می گوی ــوادث نی ــه ح ــیده گی ب ــور رس ام
ــاک  ــن پ ــود مای ــور از وج ــد کش ــون 77 درص تاکن
شــده اســت. آقــای برمــک می افزایــد کــه ماین هــا و 
ــگ  ــن دهــه جن ــده از چندی ــواد منفجــرۀ به جــا مان م
در افغانســتان، ســاالنه 112 تــن کشــته و صدهــا تــن 

ــذارد. ــا می گ ــی برج ــر زخم دیگ
ــن  ــون مای ــش از 1۹ میلی ــا حــال بی ــار ت ــۀ آم ــر پای ب
ــاحت  ــه در مس ــاری در 4200 منطق ــات انفج و مهم
ــع و در 1570 روســتای  ــر مرب مجموعــی 611 کیلومت
ــده اســت. ــی مان ــده باق ــوز منفجرناش ــتان هن افغانس

ــی  ــچ تاش ــه از هی ــن ک ــا ای ــد ب ــؤوالن می گوین مس
بــرای ازبیــن بردن مــواد منفجرناشــده و میــراث دوران 
ــی  ــراد و گروه های ــا اف ــد، ام ــغ نمی کنن ــگ دری جن

ــوند. ــان می ش ــت آن ــع فعالی مان
ــه از  ــد کــه در ســال جــاری 25۸ حمل ــان می گوین آن
ســوی گروه هــای مختلــف بــه کارمنــدان ماین روبــی 
صــورت گرفتــه کــه در نتیجــۀ آن هــا ۸۸ تــن کشــته 

شــده و 12۸ تــن دیگــر زخــم برداشــته انــد.

ابوبکر مجاهد
اعضــای شــورای والیتــی بغــان دولــت را متهــم 
ــت  ــن والی ــت ای ــن امنی ــی در تأمی ــه بی پروای ب

می ســازند. 
ــه  ــان ب ــی بغ ــورای والیت برخــی از اعضــای ش
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــدگار می گوین ــۀ مان روزنام
در  مخالفــان  طــرف  از  چریکــی  جنگ هــای 
ــان دارد  ــان جری ــت بغ ــف والی ــاحات مختل س
ــور  ــان حض ــت طالب ــن والی ــد ای و در 30 درص

ــد. دارن
ــای  ــه چالش ه ــاحاتی ک ــد: در س ــان می گوین آن
امنیتــی وجــود دارد مــردم و وکای شــورای 
ــد  ــرده ان ــنهاد ک ــت پش ــه دول ــان ب ــی بغ والیت
کــه عملیــات  بایــد ادامــه یابــد؛ امــا دولــت پــس 
از عملیــات خورشــید 20 دیگــر واکنشــی نشــان 

ــداده اســت. ن
از ســویی هــم،  شــهروندان والیــت بغــان 
می گوینــد: در والیــت بغــان 50 درصــد طالبــان 
ــر  ــد دیگ ــد و 50درص ــتبداد می کنن ــم و اس ظل
ــور  ــردم را مجب ــد م ــراد زورمن ــای اف عملکرده

ــد. ــان بپیوندن ــا مخالف ــا ب ــاخته ت س
ــک  ــری در ی ــنده پلخم ــروف باش ــوی عبدال مول
تمــاس تیلفونــی بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
در والیــت بغــان طالبــان اگــر 50 درصــد 
ظلــم و اســتبداد می کننــد، 50 درصــد دیگــر 
ــور  ــردم را مجب ــد، م ــراد زورمن ــای اف عملکرده

ــد. ــان بپیوندن ــا مخالف ــا ب ــاخته ت س
او گفــت: در برخــی از ولســوالی های بغــان 
ــا  ــند؛ ام ــل می رس ــه قت ــراد ب ــمار اف ــه ش روزان
ــتر  ــرد و بیش ــی گی ــورت نم ــان ص ــچ پرس هی
ناامنی هــا هــم ریشــه در همیــن قضایــا دارد.

به گفتــۀ او، برخــی مقامــات کــه در داخــل نظــام 
قــدرت دارنــد، افرادشــان در والیــت بغــان 
دســت بــه خصومــت می زننــد و افــرادی را 
ــان  ــان پرس ــی از ایش ــانند وکس ــل می رس ــه قت ب

نمی کنــد.
ــروز الدیــن ایمــاق عضــو شــورای  ــان، فی هم چن
ــاحات  ــی س ــد: در برخ ــان می گوی ــی بغ والیت
ــد  ــًا حضــور دارن ــان عم ــان مخالف ــت بغ والی
ــه  ــد ک ــات می زنن ــه تعرض ــت ب ــی دس و گه گاه

ســبب نگرانــی مــردم شــده اســت.
کــه  ســاحاتی  در  افــزود:  ایمــاق  آقــای 
چالش هــای امنیتــی وجــود دارد مــردم و وکای 
شــورای والیتــی بغــان بــه دولــت پشــنهاد 
ــت  ــا دول ــد؛ ام ــه یاب ــات ادام ــه عملی ــد ک کرده ان
ــات خورشــید 20 دیگــر واکنشــی  ــس از عملی پ

ــت. ــداده اس ــان ن نش
بــه گفتــۀ او، پیــش از ایــن هــم در ســاحاتی کــه 
مخالفــان دولــت پیشــروی داشــتند و دســت بــه 
ــه  ــی ب ــت دفاع ــت حال ــد، دول ــرض می زدن تع

ــت. ــود می گرف خ
ــح  ــان تصری ــی بغ ــن عضــوی شــورای والیت ای

ــی از  ــای چریک ــر جنگ ه ــال حاض ــرد: در ح ک
ــت  ــف والی ــاحات مختل ــان در س ــرف مخالف ط
از  30درصــد  کل  در  و  دارد  جریــان  بغــان 

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب ــان در ناامن ــت بغ والی
ــد  ــوری، دن ــت: دندغ ــان داش ــاق اذع ــای ایم آق
ــک و  ــه و برف ــوری، تال ــۀ غ ــهاب الدین، دهن ش
ــت  ــن والی ــوالی های ناام ــه ولس ــه از جمل بُرک

ــت.  ــان اس بغ
ــای ایمــاق خاطــر نشــان کــرد: مــردم بغــان  آق
ــت  ــاد امنی ــه در ایج ــد ک ــت می خواهن از حکوم
تــاش به خــرچ دهــد امــا، دولــت در مهــار 
ــده  ــاکام مان ــت ن ــن والی ــی در ای ــاختن ناامن س

اســت.
ــردم  ــده م ــدی نماین ــن مه ــر محی الدی ــا، داکت ام
می گویــد:  نماینــده گان  مجلــس  در  بغــان 
ــین  ــا ماش ــت، ام ــان اس ــردم حق ش ــی م نگران
ــات  ــان و والی ــت بغ ــمن در والی ــی دش جنگ
ــده اســت و  ــه  بســیار ســنگین دی همجــوار ضرب

ــت. ــوب اس ــی خ ــت امنیت وضیع
ــد  ــان تــاش می کردن ــزود: طالب ــای مهــدی اف آق
کــه دنــد غــوری و دنــد شــهاب الدین را بــا 
ــی  ــز اصل ــوان مرک ــه عن ــار ب ــل به ــروع فص ش
شــان درشــمال قــرار دهنــد؛ امــا درعملیاتــی کــه 
ــان شکســت  ــت انجــام شــد، طالب از طــرف دول

ــد. خوردن
بــه گفتــۀ او، هشــدار نماینــده گان مــردم در 

پارلمــان در مــورد امضــای ننگیــن موافقــت نامــۀ 
دندغــوری و  راه انــدازی عملیــات خورشــید 20 

ــت داد.  ــان را شکس طالب
ایــن نماینــده مــردم بغــان در مجلــس تصریــح 
کــرد: در والیــت بغــان برخــی از طالبــان بومــی 
ــتر  ــه پیش ــی ک ــه اندازه ی ــا ب ــد؛ ام ــود دارن وج
ــرار داشــت، در  ــۀ دشــمن ق ــان تحــت حمل بغ
حــال حاضــر حالــت امنیتــی بهبــود یافتــه اســت. 
او بــا بیــان این کــه تأکیــد مــا بــه ادامــه عملیــات 
اســت و در هــر ســاحۀ والیــت بغــان کــه طالب 
ــود،  ــود ش ــا ناب ــلیم و ی ــد تس ــود دارد، بای وج
ــوری و  ــان در دندغ ــته طالب ــد: در گذش می گوی
ــتند و  ــق داش ــت مطل ــها ب الدین حاکمی ــد ش دن
ــد،  ــاحات اجــرا می ش ــی در آن س ــن طالبان قوانی
امــا در در حــال حاضــر در هیــچ نقطــه والیــت 

ــد.  ــت ندارن ــان حاکمی بغــان طالب
ــان در  ــی از طالب ــد: برخ ــدی می افزای ــای مه آق
ســاحات ولســوالی تالــه و برفــک وجــود دارنــد 
و بــه احتمــال زیــاد ایــن افــراد دســت از مخالفت 
می کشــند و در حــال حاضــر مصــروف بازبینــی 
ــت  ــا دول ــه ب ــه چگون ــتند ک ــود اس ــع خ موض

بپوندنــد.
ــرد: در برخــی از  ــای مهــدی خاطــر نشــان ک آق
ــدراب گرو ه هــای  ــد ان ولســوالی های بغــان مانن
ــه  ــت ب ــه دس ــتند ک ــوول اس ــر مس ــلح غی مس
شــورش گری می زننــد، امــا ایــن گروه هــای 
ــت افگن  ــای دهش ــا گروه ه ــی ب ــک ارتباط کوچ

ــد. ندارن

برخی اعضای شورای والیتی بغالن:

ACKUطالبان همچنان در 30 درصد بغالن حضور دارند
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ورزش

براســاس آمــار بــه دســت آمــده، مفتــی عربســتان ســعودی در 
ســال گذشــته 5 هــزار و 107 فتــوا صــادر کــرده اســت.

مفتــی ُکل عربســتان ســعودی در ســال گذشــته 5 هــزار 
ــال  ــد، او در س ــان می ده ــه نش ــرد، ک ــادر ک ــوا ص و 107 فت
قبــل، هفته یــی 100 تــا 110 فتــوا صــادر کــرده اســت، کــه بــا 
ایــن توصیــف می تــوان گفــت، او در حــدود 14 فتــوا در روز 

ــرده اســت. صــادر ک
عبــداهلل الحربــی، عضــو شــورای مشــورتی عربســتان ســعودی 
ــه افزایــش روز افــزون  ــا توجــه ب در ایــن خصــوص گفــت: ب
ــال  ــا در س ــش فتواه ــور، و افزای ــن کش ــوا در ای ــدور فت ص
گذشــته نســبت بــه ســال قبــل از آن، مــا خواســتار محول شــدن 
وظایــف دفتــر فتواهــای مربــوط بــه طــاق بــه مرکــز اصلــی 
صــدور فتــوا هســتیم، تــا در ایــن خصــوص ایــن مســأله رونــد 

ــرد. ــود بگی ــه خ ــری ب منظم ت
ــه  ــعودی در ادام ــتان س ــورتی عربس ــورای مش ــو ش ــن عض ای
افــزود: بایــد صــدور فتــوا در عربســتان بــه نهادهــای قضایــی 
اخیــراً  عربســتان  در  این کــه  به خصــوص  شــود،  ســپرده 
دادگاه هایــی بــرای رســیده گی بــه احــول شــخصی هــم 
تأســیس شــده اســت، تــا بعــد از صــدور فتــوا احــکام مرتبــط 

ــد. ــه اجــرا در آین ــز ب نی
ــا  ــم آن ه ــش اعظ ــاق بخ ــه ط ــوط ب ــای مرب ــزود: فتواه او اف
ــه  ــرا ک ــت، چ ــرا گذاش ــه اج ــن ب ــق تلف ــوان از طری را نمی ت
طــرف  دو  گفته هــای  شــنیدن  نیازمنــد  آن هــا  از  بخشــی 
ــا نیازمنــد  شــکواییه دارد، از ایــن رو پیــش  از هــر تصمیمــی م

شــنیدن خواســته های طرفیــن هســتیم.

بـه  امریـکا رو  ترکیـه گفـت: اسام هراسـی در  رییس جمهـور 
افزایش اسـت و نامزدهای ریاسـت جمهوری امریـکا در جریان 

رقابت هـای انتخاباتـی، مسـلمانان را هـدف قـرار می دهنـد.
رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور ترکیه دیروز یکشـنبه در 
سـخنانی در مراسـم افتتـاح یـک مسـجد در نزدیکی واشـنگتن 
کـه بـا حمایـت مالـی انـکارا سـاخته شـده اسـت، تأکیـد کـرد: 
اسام هراسـی در جامعـۀ امریکا افزایش یافته اسـت و نامزدهای 
ریاسـت جمهـوری در رقابت های انتخاباتی، مسـلمانان را هدف 

می دهند. قـرار 
ایـن مسـجد ظاهـرا بزرگ تریـن مـکان مذهبـی مسـلمانان در 

به شـمار مـی رود. امریـکا  سراسـر 
اردوغـان در ادامـه تصریح کرد: افرادی هسـتند که به مسـلمانان 
مـن  می داننـد.  تروریسـت  را  آن هـا  و  می گوینـد  تروریسـت 
مواضـع برخـی نامزدهـای ریاسـت جمهـوری امریـکا را مـورد 
بررسـی قـرار داده ام و برخی از نامزدهـا در رقابت های انتخابات 

ریاسـت جمهـوری، هنـوز از ایـن موضـع دفـاع می کنند.
امریـکا،  انتخاباتـی  رقابت هـای  در  جمهوری خـواه  نامزدهـای 
مـوج اسام هراسـی در ایـن کشـور را تشـدید کرده انـد. دونالـد 
ترامـپ نامـزد پیشـتاز ایـن حـزب خواسـتار ممنوعیـت ورود 
مسـلمانان بـه امریـکا شـده اسـت و تـد کـروز رقیـب اصلی او 
نیـز گفتـه اسـت کـه پولیـس بایـد گشـت های خـود در مناطـق 

مسـلمان نشـین امریـکا را افزایـش دهـد.
اردوغـان گفـت: متأسـفانه در شـرایطی قـرار داریـم کـه عـدم 
تحمـل در قبـال مسـلمانان در امریـکا و جهـان رو بـه افزایـش 
اسـت. ایـن مطلقـًا غیـر قابـل قبـول اسـت که همـه مسـلمانان 
را  میـادی   2001 سـپتامبر   11 حمـات  رنـج  و  درد  هزینـه 

بپردازنـد.
رییـس جمهـور ترکیـه اظهار داشـت: حمـات اخیر که توسـط 
داعش در بروکسـل و پاریس انجام شـده اسـت، قابل مقایسـه با 
آن چیـزی اسـت کـه ترکیه در مقابلـه با تروریسـت ها و کردها و 

گروه هـای تنـدرو انجـام می دهد.
پاریـس  و  بروکسـل  در  کنونـی  شـرایط  در  گفـت:  البتـه  او 
تروریسـم وجـود دارد، ولـی اجـازه بدهیـد فرامـوش نکنیـم که 
سـطح تروریسـم در بروکسـل و پاریـس قابل مقایسـه با سـطح 

تروریسـم در ترکیـه نیسـت.

تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان پــس از شکســت ســنگاپور در آخریــن 
بــازی مرحلۀ گروهــی مقدماتــی جــام جهامــی 201۸ روســیه و 
ــا  ــی رقابت ه ــه مرحلۀ نهای ــیا 201۹ ب ــای آس ــام ملت ه ــی ج مقدمات

راه پیــدا کــرد.
ــار تیم هــای ســنگاپور، کویــت،  ــال افغانســتان در کن ــم ملــی فوتب تی
ــتان،  ــطین، قرقیزس ــان، فلس ــمالی، اردن، عم ــای ش ــن، کوری بحری
ــه  ــار، ب ــام و میانم ــن، ویتن ــوام، فیلیپ ــتان، گ ــگ، ترکمنس ــگ کن هن

ــرده اســت. ــدا ک ــوم راه پی ــۀ س مرحل
ــه  ــی آف ب ــای پل ــزاری رقابت ه ــس از برگ ــز پ ــر نی ــم دیگ 6 تی
ــه را  ــن مرحل ــم ای ــا 24 تی ــرد ت ــد ک ــود خواهن ــی صع مرحلۀ نهای

ــد. ــکیل دهن تش
مرحلــۀ ســوم و نهایــی رقابت هــای مقدماتــی جــام ملت هــای آســیا 
ــروه 4  ــا در 6 گ ــود و تیم ه ــی می ش ــر قرعه کش ــاه اوکتب 201۹ در م

تیمــی بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد.
ــر  ــا اســت. اگ ــدی فیف ــه اســاس جــدول رده بن ــا ب قرعه کشــی تیم ه
ــن  ــتان آخری ــود، افغانس ــه ش ــر گرفت ــل در نظ ــاه اپری ــدی م رده بن
ــه ســید ســوم  ــه ســاده گی ب ــد ب ــم در ســید دوم اســت و می توان تی

ــد. ســقوط کن
ــگ و  ــگ کون ــطین - بحرین-هون ــای ترکمنستان-فلس ــْا تیم ه فع
ــتان  ــر افغانس ــتند. اگ ــید دوم هس ــتان در س ــار افغانس ــام در کن ویتن
بتوانــد جایــگاه خــود را در ســید دوم حفــظ کنــد بــا ایــن پنــج تیــم 

ــد شــد. ــه رو نخواه روب
ــار 12  ــتقیم در کن ــورت مس ــه ص ــروه ب ــر گ ــای اول و دوم ه تیم ه
ــای  ــام ملت ه ــی ج ــتقیم راه ــورت مس ــه ص ــل ب ــه از قب ــی ک تیم

ــرد. ــد ک ــب خواهن ــود را کس ــواز صع ــده اند، ج ــیا ش آس
ــخ  ــتین بار در تاری ــرای نخس ــتان ب ــه افغانس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــه رســیده اســت. ــن مرحل ــه ای ــن کشــور ب ــال ای فوتب
مرحلــۀ ســوم رقابت هــا در مــاه مــارچ ســال 2017 آغــاز خواهــد و 
افغانســتان تــا آن زمــان ســرگرم رقابت هــای تدارکاتــی و غیررســمی 

خواهــد بــود.

بازیهـای تمرینـی تیـم ملـی تکوانـدوکاران افغانسـتان بـرای کسـب 
سـهمیۀ مسـابقات المپیکـی و آمادهگـی هـر چـه بیشـتر به مسـابقات 

آسـیایی در کوریـای جنوبـی جریـان دارد.
بشـیر ترهکـی، مربـی تیم ملـی تکواندوی افغانسـتان به رادیـو آزادی 
گفـت اسـت که ایـن آمادهگیهـا در شـهر بوسـان کوریـای جنوبی از 

چهـار روز به این سـو ادامـه دارد.
او افـزود: تـا حـال بازیکنـان افغانسـتان در دو بـازی تمرینـی در برابر 

بازیکنـان کوریـای جنوبـی خوب درخشـیده اند.
او همچنـان گفـت کـه در این کمـپ تمرینـی روح اهلل نیکپـا، محمود 
حیـدری، شـریف مـرادی، محسـن رضایـی، سـمیه غامـی و نیـا 

دارند. اشـتراک  احمـدی 
بـه گفتـۀ آقـای ترهکی، قرار اسـت ایـن بازیکنـان جهت اشـتراک در 
مسـابقات کسـب سـهمیۀ المیپک 2016 برازیل و مسـابقات آسیایی تا 

دو هفتـه دیگـر عازم فلیپین شـوند.

مفتی عربستان سعودی سال گذشته 

روزانه ۱4 فتوا صادر کرد

اردوغان:

نامزدهای ریاست جمهوری امریکا 

مسلمانان را هدف قرار داده اند

نام افغانستان در میان تیمهای صعود کننده 

به مرحلۀ نهایی مقدماتی جام ملت های آسیا

تمرینات تکواندوکاران افغانستان
 در کوریای جنوبی جریان دارد

حسیب معترف

اسامی  حزب  نمایندۀ  ظاهراً  سفیدی  چشم  به 
حکمتیار فکر می کنم که با چه بی شرمی و دیده درایی 
پس از چند دهه خون ریزی و انسان ُکشی، چنان از 
موضع اخاقی برتر از صلح حرف می زنند که گویا حکمتیار در 
 Peace« 15 سال گذشته در پشاور و اسام آباد، نقشۀ راه صلح
Road Map« را ترسیم می کرد و این ها خواهان صلح بودند، 

ولی مردم خواهان جنگ.
پس از سقوط لشکر سیاه طالب، هر چند تمامی گروه ها و احزاب 
سیاسی متخاصم در یک اجماع بزرگ، صلح را پذیرفتند و راه را 
به سوی ملت سازی و نظام سازی باز کردند، ولی این گروه بی راه، 
همچنان بر طبل جهالت کوبید و 15 سال دیگر هم از هیچ گونه 
جدید  سناریوی  این  به  من  نکرد.  دریغ  انسان ُکشی  و  قصاوت 
بوی  نمی کند،  روند صلح  به  کمکی  این که  از  دارم. جدا  تردید 

توطیۀ جدید نیز به مشام می رسد.

محمد اکرام اندیشمند

بسـیاری از کوچـه هـا و جاده های شـهر کابـل پایتخت 
پنـج ملیونـی کشـور روزهـای بارانی زیر آب می شـوند. 
و  سـخت  زنده گـی  نشـین  پایتخـت  اتبـاع  و  رعیـت 
دردآوری را در چنیـن روزهـا سـپری می کننـد. رعیت مظلـوم پایتخت 
و حتـا جماعـت کثیـری از طبقـۀ متوسـط تحصیـل یافتـه و صدهـا 
هـزار کارمنـد دولـت، ایـن بی تفاوتـی و بی مسـوولیتی دولت مـداران 
را فقـط می بیننـد. هیـچ اعتـراض و نافرمانـی مدنـی در برابـر ایـن 
وضعیـت ناگـوار و رنج آفریـن به وجـود نمی آیـد. حتـا در شـبکه های 
اجتماعـی، ایـن مظلومیـت و رنـج مـردم در پایتخـت کشـور، انتقاد و 
اعتـراض جـدی را بـر نمی انگیـزد و تصاویـر دردنـاک ایـن صحنه هـا 
تنهـا بـه عنـوان شـوخی و مـزاح منتشـر می شـود. در حالـی کـه ایـن 
وضعیـت بـرای شـهروندان هیـچ کشـور دیگـر قابـل تحمل نیسـت و 

دولت مدارانـش در برابـر مـردم پاسـخ گویی دارنـد.
خبـر تلـخ و ناگـوار ایـن اسـت کـه بـا افزایـش گرمـی ابحـار کـه بـه 
افزایـش و گسـترش باران هـای موسـمی شـبه قـارۀ هنـد می انجامـد، 
کابـل و اطرافـش شـامل قلمـرو ایـن باران هـا می شـود و میـزان آب 
کوچـه و سـرک های شـهر هر سـال بیشـتر از سـال دیگر خواهـد بود.

توسلی غرجستانی

سوء استفاده از آزادی بیان با چه قیمتی!
-چندی سـت کـه برخـی با سـوء اسـتفاده از آزادی بیان 
موجـود بـه جعـل و تزویـر حکـم باالترین مقام کشـور 

بـه تشـویش اذهـان عمومـی می پردازند!
-سـوء اسـتفاده از آزادی بیـان موجـود ممکـن اسـت وضعیـت را بـه 
سـمت و سـوی مدیریـت کنـد کـه بـه ضـرر آزادی بیـان تمام شـود.

-بهتـر اسـت از آزادی بیـان بـرای اصاح گری اسـتفاده شـود، در غیر 
ایـن صـورت، هرکشـور و نظامـی برای خـود خطوط سـرخی دارد که 

عبـور از آن عواقبـی را بـه دنبال خواهد داشـت.
-ارزش آزادی بیـان موجـود را بـا حرکـت و اتهام زنی هـای بی پایـه و 
اسـاس و تخریـش افکار عمومی لوث نسـازیم کـه آزادی بیان موجود 

ارزان به دسـت نیامده اسـت.

ملک ستیز

»دلم به پناه جویان نمی سوزد«!
رییس جمهورِ یکی از دولت های جهان در سدۀ 21

حقـوق بشـر رابطـۀ ارگانیک میـان دولت و شـهروند را 
گوینـد. رهبـران و مدیـران دولت هـا هـم راه بـا فعـاالن مدنـی رابطـۀ 
شـهروند-دولت را انسـجام می بخشـند. خانواده، اساسـی ترین پای گاه 

می باشـد. مدنی  جامعـۀ 
کان تریـن تخطـی حقـوق بشـر در گسسـت ایـن رابطـۀ ارگانیـک 
از سـوی دولـت تفسـیر شـده اسـت. از این روسـت کـه شـهروندان، 
می کننـد.  مدنـی«  »بایکـوت  را  بشـری  حقـوق  ضـد  دولت هـای 
شـهروندان  گروهـی  مهاجـرت  را  مدنـی  بایکـوت  نـوع  رایج تریـن 
گروهـی  پناه جویـی  تقاضـای  و  بومـی  دولت هـای  نفـوذ  سـاحۀ  از 

می دهـد. شـکل  دیگـر  دولت هـای  بـه  شـهروندان 
حـاال صد هـا هزار شـهروند افغانسـتان به ایـن دولت »نه« گفتـه و آنرا 
بایکـوت کرده انـد. آن هـا بـه قیمـت جـان بهـای گسسـت ایـن رابطۀ 

ناپایـدار بـا دولـت را پرداخته اند.
حاال باید مشـخص شـود، آیـا این حاکمان دولت هسـتند کـه در برابر 
شـهروندان خویـش مسـوول اند یـا شـهروندان کـه قربانی ایـن دولت 

شـده اند.

فیـسبـوک نـــامــه
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وزارت زراعت و مالی داری قراردادی را به ارزش 
انکشافی  صندوق  با  افغانی  میلیارد  یک  از  بیش 
قرضه های  بانک  اولین  با  المللی  بین  زراعت 
برای دهاقین کشور  برای پرداخت قرضه  کوچک 

به امضا رساند.
مالداری دیروز در  اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و 
کنفرانس خبری گفت: تغییر در زندگی دهاقین در 

صدر برنامه های این وزارت قرار دارد.
وی افزود: "امروز قراردادی را به ارزش 1 میلیارد 
و 474 میلیون افغانی را با صندوق انکشاف زراعت 
و اولین بانک قرضه های کوچک به امضا رسید که 
در نتیجه آن، بخش عمده از مشکات دهاقین حل 

می شود".
اصاح  تخم  دهاقین  برای  که  گفت  ضمیر  آقای 
شده، کود کیمیاوی توزیع می شود تا در وضعیت 

زراعت کشور تغییرات به وجود بیاید.
دهاقین،  قرضه،  این  از  قرارداد،  این  اساس  بر 
سرمایه گذاران کوچک، تولید کنندگان محصوالت 
کنندگان مستفید می  ارزش زراعتی و پروسس  با 

شوند.

صندوق  رییس  کارتر،  جول  حال؛  همین  در 
انکشاف زراعت، گفت که این نهاد از سال 2010 
افغانی  میلیون  میلیارد 42۹   4 از  پیش  این سو  به 
فعالین سکتور  و  دهاقین  از  تن  به 35هزار  قرضه 
زراعت به همکاری وزارت زراعت و مالداری در 

33 والیت کشور توزیع نموده است.

سایر  رشد  عدم  دلیل  به  افغانستان  در  کشاورزی 
بخشهای اقتصادی از قبیل صنعت و تجارت سهم 

اساسی را در تولید ناخالص ملی داشته است.
اکنون در حدود 75 درصد از مردم افغانستان دهقان 
هستند و از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند. 
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اظهارات سخنگوی شورای  به  واکنش  در  مجلس سنا 
تاکید  پروژه   2400 از  اختاس  مورد  در  صلح  عالی 
باید  عالی صلح  اختاس در شواری  ادعای  که  کردند 

بررسی شود.
در  که  کردند  اعام  سنا  مجلس  نماینده گان  از  برخی 
مورد ادعای شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح 
این کشور مبنی بر اختاس 2400 پروژه از بودجه این 

شورا تحقیق شود.
ماهیانه  حقوق  دریافت  که  افزودند  نماینده گان  این 
برخی از اعضای شورای عالی صلح از سفارتخانه های 

خارجی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
بود  گفته  عالی صلح  شهزاده شاهد سخنگوی شورای 

که برخی اعضای ارشد این شورا برای سفارتخانه های 
خارجی کار می کنند و بودجه بیش از 2400 پروژه نیز 

در سالهای اخیر اختاس شده است.
شاهد مدعی شده بود که فردی در شورای عالی صلح 
حقوق  خارجی  سفارتخانه یی  از  یورو  هزار   ۹ ماهانه 
دریافت می کرد و مقامات ارشد این شورا برای انتشار 
اخبار صلح به یک تلویزیون خصوصی 3.5 میلیون دالر 

بودجه اختصاص داده بودند.
که  گفت  کلمه  این  مورد  در  نیز  ایزدیار  علم  محمد 
اتهامات وارده بر مقام های پیشین شورای عالی صلح 
اسنادی در زمینه وجود داشته  اگر  باید بررسی شوند؛ 
قضایی  و  عدلی  پیگرد  تحت  ذیدخل  افراد  باید  باشد 
این گونه اظهارات  از  اینصورت  قرار گیرند و در غیر 

باید جلوگیری شود.
ساختار تشکیات جدید شورای عالی صلح افغانستان 

دارای 50 عضو است.

مجلس سنا:

 اختالس 2400 پروژه در شورای عالی صلح باید بررسی شود

نماینده سازمان ملل در افغانستان:

کابل از هیچ تالشی
 برای صلح دریغ نمی کند

نیکوالس هیسم، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان 
می گوید، می دانند که حکومت افغانستان در کنار ادامۀ تاش های 
صلح از گزینۀ نظامی کار می گیرد و از هیچ تاشی برای تأمین 

ثبات در کشور دریغ نمیکند.
روز  استانبول  روند   - آسیا  قلب  نشست  در  که  هیسم  آقای 
گذشته حضور داشت، همچنان بر عملی شدن تعهدات پاکستان 

در نشست پیشین قلب آسیا - روند استانبول تأکید می کند.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان می کند که فعالیت های گروه های 
این  افزایش  و  یافته  افزایش  منطقه  و  افغانستان  در  تروریستی 

پدیده ها کشور و تمام منطقه را با خطر روبه رو می کند.
هیسم خاطرنشان می کند که نشست امروز فرصت مناسبی برای 
همکاری های  ایجاد  او  است.  تروریسم  با  مبارزه  زمینه سازی 
از  و  می داند  اثرگذار  تروریسم  علیه  مبارزه  برای  را  منطقه یی 

کشورهای منطقه می خواهد تا در برابر این پدیده متحد شوند.
این  نیز در  حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه 
در  تروریستی  فعالیت های  افزایش  از  نگرانی  ابراز  با  نشست 
افغانستان و منطقه می گوید که افغانستان قربانی تررویسم شده 

است.
را  استانبول  روند  آسیا   قلب  امروز  نشست  هم  کرزی  آقای 
فرصت خوبی برای مبارزه علیه تروریسم می خواند و می گوید 
که قرار است در این نشست راهکاری با همکاری کشورهای 

منطقه برای مبارزه علیه تروریسم و هراس افگنی ایجاد شود.
نیمه  در  استانبول  روند   – آسیا  قلب  بعدی  است نشست  قرار 

سال روان میادی در هند برگزار گردد.
قزاقستان،  ایران،  هند،  چین،  آذربایجان،  پاکستان،  افغانستان، 
ترکیه،  تاجیکستان،  سعودی،  عربستان  روسیه،  قرقیزستان، 

ترکمنستان و امارات متحده عربی عضو این روند اند.
این نشست به پیشنهاد افغانستان و ترکیه در 2011 بنا گذاشته 

شد و هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

قرارداد یک میلیاردی وزارت 
زراعت و صندوق انکشاف بین المللی

آمیتا باچان:

 در حد ریاست جمهوری هند نیستم
ــزب "ســاماجوادی"  ــابق ح ــر س رهب
وزیــر  نخســت  کــرد  اعــام  هنــد 
ــان،  ــا باچ ــد دارد آمیت ــور قص ــن کش ای
بازیگــر سرشــناس بالیــوود را بــرای 
ــد  ــی هن ــوری آت ــس جمه ــمت ریی س
معرفــی کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــرده  ــام ک ــناس اع ــر سرش ــن بازیگ ای
ــوری  ــت جمه ــد ریاس ــود را در ح خ

نــد. نمی دا
بــه گــزارش هندوســتان تایمــز، رییــس 
پرانــاب  هنــد  کنونــی  جمهــوری 

ــه در ســال 2012 و  موخرجــی اســت ک
ــد. ــاله روی کار آم ــج س ــک دوره پن ــرای ی ب

ــح  ــد تصری ــر ســابق حــزب ســاماجوادی هن رهب
ــودی،  ــدرا م ــه نارن ــان را ب ــا باچ ــه آمیت ــرد ک ک

ــهاد  ــور پینش ــن کش ــر ای ــت وزی نخس
کــرده تــا بــه عنــوان رییــس جمهــوری 
آینــده هنــد فعالیــت کنــد؛ ایــن بازیگــر 
ســفیر  اکنــون  هنــدی  سرشــناس 

ــت. ــرات اس ــگری گج گردش
ایــن بازیگــر سرشــناس در واکنــش بــه 
انتشــار ایــن اخبــار گفــت: مــن از ایــن 
ــد  ــا در ح ــحالم ام ــیار خوش ــر بس خب

پذیــرش چنیــن پســتی نیســتم.
ــز در  ــال 1۹۸4 نی ــان در س ــا باچ آمیت
انتخاباتــی بــرای کنگــره شــرکت کــرده 
ــه  ــس از س ــا پ ــود ام ــده ب ــروز ش و پی

ــرد. ــتعفا ک ــمتش اس ــال از س س
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