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د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام چـې دهیـواد پـه ټولـو)۳۴( والیتونـو کـې یـي پـراخ کار او 

فعالیـت درلـود، پـه همـدې نـږدې وختونو کـې پای ته رسـیدلی او خپل ځـای » د وليس تړون ملـی پروگرام «  تر نامـه الندې بل 

لـوی پروګـرام تـه ورکـوي . د کلیـو د بیارغونـې او پراختیا وزارت د چارواکـو د وینا له مخـې ، ټاکل شـویده ددې پروګرام لومړی 

پـړاو د روان کال د سـلواغې پـه میاشـت کـې د هیـواد پـه کلیـو او ولسـوالیو کـې په دریـو برخو کې پيـل يش . دولـيس تړون مي 

پروګـرام لومړنـی بیـن الـوزاريت پروګـرام دی ، یعنـې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا ، ماليـې ، ښـوونې او روزنـې ، عامـې روغتیا 

، د کرنـې او مالـدارۍ وزارتونـه او د سـیمه ایزوارګانونـو خپلواکـه اداره پـه ګـډه لـه یـو بـل رسه کار او فعالیـت کـوي. دا پروګرام 

پـه کلیـو او ښـارونو کـې د پراختیايـي پـروژو پـه تطبیـق کـې د خلکـو نقـش تـه پراخوالـی ورکـوي . ددې مـي پروګـرام د منځته 

راتلـو اسـايس  موخـه د ښـې سـیمه ایزې واکمنـۍ اود ټولنیزې اواقتصـادي پراختیـا داغیزمنو بنسـټونوپه توګه د کلیـو د پراختیایي 

شوراګانوغښـتلتیا ، پراخوالـی او دوام  دی . 

د مـي پیوسـتون پروګـرام پـه )۱۳۸۰(  کال کـې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت لـه خـوا د سـیمه ایزې واکمنـۍ دټینګیدو 

، اقتصـادي پراختیـا ، او د کلیـود پراختیایـي شـوراګانو د بنسـټ ایښودلواوبنسـټیزه کولولـه پـاره تـرالس النـدې ونیـول شـو. دغه 

مـي پروګـرام پـه رښـتیا هـم د کلیوالوله پـاره د سـوکالۍ د هیلو دریڅه وه چـې د پراختیايـي او بیارغونې پروژو پـه تطبیق رسه یي 

ترزیاتـه حـده د خلکـو پـه پخوانيـو ټپونـو مرهم کیښـود. د مي پیوسـتون پروګـرام د دولت، نړیوالـې ټولڼې اوخلکو پـه هراړخیزو 

مرسـتو اومالتـړد بیارغونـې، پراختیـا اود بیوزلـۍ د کمـوايل پـه برخـو کې لویې السـته راوړنـې اود لیـدو وړبریالیتوبونـه پر ځای 

پرې ایښـي دي .

دغـه پروګـرام د بیارغونـې اوپراختیايـي پـروژود تطبیـق او د ظرفیتونـو د لـوړوايل پـه برخـه کـې څه نا څـه د ګران هیـواد ټول کي 

ترخپـل پوښـښ النـدې راوسـتي دي او د سـتونزو د حلولـو پـه برخو کـې یې هم له خلکـو رسه مرسـته کړیده. د کلیـو پراختیایي 

شـوراګانو، د مـي پیوسـتون پروګـرام پـروژې پـه خپلـو نـه سـتړي کیدونکوهڅو،هانـد او شـپه اوورځ زیارایسـتلو رسه تطبیـق 

اوعمـي کړېـدي چـې کاراو فعالیـت یـې د سـتاینې وړدی 

.د کلیـو د پراختیایـي شـوراګانوغړي پرتـه لـه دې چـې کـوم 

امتیـازاو یاکومـه تنخاه اومزدالسـته وروړي، یـوازې د خلکو 

اود خپلـو کلیـو د پرمختـګ اوودانولـو لـه پـاره خدمت کوي 

نـن پـه ویـاړ رسه ویلی شـو چې پـه افغانسـتان کـې د لومړي 

ځـل لـه پـاره د کلیـو د ټولـو چـارو اداره د کلیوالو لـه خوا تر 

رسه کیـږي. دا پروګـرام د ولسـواکۍ د تحقـق او لـه دولـت 

او نـورو دولتـي ارګانونـو رسه د خلکـو نـږدې والـی پـه برخه 

کـې یوازنۍ وسـیله وه . د مي پیوسـتون پروګـرام د یووايل ، 

همدلـۍ ، عدالـت او مسـاوات پـه تګ لـوري کـې توانیدلی 

ؤ  چـې د بیارغونـې او پراختیايـي پـروژو پـه تطبیـق رسه، تـر 

زیاتـه حـده زمونـږ پـه اکرثه کلیـوايل سـیموکې مثبـت بدلون 

راولـی او د خلکـو پـه ژونـد او اقتصـاد کـې یـي د لیـدو وړ 

بدلون منځتـه راووړ. 

ددې برنامـې لـه مهمـو موخـو څخـه یـو هـم، د بیوزلۍ کموالـی او د کلیوالـو د اړټیاوو پـوره کیدل ؤ چـې دغه هیله تـر زیاته 

حـده پـه عمـل کـې پلـې شـوې . کـوم يش تـه چـې کلیـوال زیاتـه اړټیـا لـري ، هغـه تـه لومړیتـوب ورکـوي او دهغـه د تحقق او 

تـررسه کیدلـو نووښـت پـه خپـل الس کـې لـري . دوی پخپلـه تصمیم نیـيس ، پخپله عمـل کوي او ځان ته ښـه ژونـد جوړوي . 

ددې مـي پروګـرام یـوه بلـه مهمـه السـته راوړنـه  د خلکو له خوا د ښـي سـیمه ایـزې واکمنۍ جوړښـت ، او خلکو تـه د تصمیم 

نیونـې واک ورکـول دي چـې دا کار پـه هیـواد کې د دموکراسـۍ د پي کیدواوغښـتي کیدو پـه برخه کې جوړونکـی نقش لري .

همدارنګـه د کلیـو دبیارغونـې او پراختیـا وزارت دمـي پیوسـتون پروګـرام د سـتاینې وړ بل کارکلیوايل ښـځو او نجونـو ته یي په 

پراختیايـي شـوراګانو کـې د پـراخ ګـډون ، د کي پـه تصمیـم نیونـې او نـورو ټولنیزو چاروکـې د وڼدې اخیسـتنې زمینـې برابرې 

. کړیدي 

پـه دې بنسـټ د کلیـود بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام اوکلیوالوټـول فعالیتونـه اوالسـته راوړنـې پـه د 

موکراتیکـه توګـه دخپلوکلیـود لومړیتوبونـو پـه ټـا کلـو کـې مهـم نقـش لـري او بایـد هیـرې نـي .

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت لـه خـوا د ورکـړل شـویو ارقامـو لـه مخـې ، د مـي پیوسـتون پروګـرام لـه پیـل نـه تراوسـه 

)۸۱،۴( میلیـارده افغانـۍ د ) ۸۹۳۸۹( پـروژو د تطبیـق لـه پـاره پـه بیالبیلـو برخـو کـې لګـويل دي . پـه دغـو اغیزمنـو اوګټـورو 

پـروژو کـې د کرنـې برخـه، د بریښـنا تأمین ، دڅښـاک اوبـو برابرول ، ترانسـپورت ، ښـوونه اوروزنـه ، روغتیـا ، ټولنیزمرکزونه او 

حـام شـامل دی .

کـه پـرون د مـي پیوسـتون پروګـرام د کلیـو د جوړونـې ، پراختیـا اود خلکو دهوسـاینې له پاره هڅـې کولـې او اوس د خپل مزل 

وروسـتي پـړاو تـه رسـیدلی ، دادی د هیـواد پـه کلیو او ښـارونو کـې د بیارغونې ، پراختیا ، او ښـه ژوندانه نوې سـبا ته د رسـیدو 

لـه پـاره بـه » د وليس تـړوڼ  په مـي پروګـرام « رسه دوام ورکړو. 

پـه » ولـيس تـړون مـي پروګـرام « کـې بـه زیاتـه پاملرنـه پراخـو پـروژو تـه وي او د کلیـو دپراختیایـي شـوراګانو سـطحه بـه د 

پراختیایـي شـوراګانو د کلسـرونو کچې ته لـوړه يش ، یعنې 

دا چـې څـو پراختیایـي شـوراګانې بـه رسه یوځـای کیـږي 

اوپـدې توګـه بـه پـروژې دیوه کي نـه د څو کلیو سـطحې ته 

لـوړې يش او لويـې پـروژې بـه تطبیـق يش .

د ولـيس تـړون مـي پروګـرام بـه پـه دریـو پړاوونـو د لسـو 

راتلونکـو کلونـو پـه تـرڅ کـې یعنـې تـر )۲۰۲۶( میـالدې 

کالـه پـورې تطبیـق يش. ددې پروګـرام پـه هـر پـړاو کـې به د 

دوولـس زره کلیو اوسـیدونکو ته پراختیایي پـروژې تطبیق او 

اسـايس خدمتونـه وړانـډې يش . ددې مي پروګـرام د تطبیق 

اوعمـي کیـدو لـه پـاره )۹۱۰( میلیون دالـرو ته اړتیـا ده چې 

اوس د )۵۴۳( میلیونـه ډالـرو مالـې ژمنـه شـتون لـري . پدې 

کـې )۴۰۰( میلیونـه یـې د نړیـوال بانـک لـه خـوا او )۱۳۴( 

میلیونـه نوريـې د حکومـت لـه خـوا ورکـول کیږي .

د» ميل پیوستون « څخه تر » وليس تړون « پورې
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اشـتباه های  کشـور  ارشـِد  مقام هـای  وقتـی 
بـزرگ مرتکـب می شـوند، چگونـه می تـوان این 
اشـتباه ها را توجیـه کـرد و یـا به راسـتی راهـی 

بـرای توجیـِه آن هـا پیــدا نمـود؟ 
در هفتـۀ گذشـته، دو تـن از ارشـدترین مقام های 
کشـور، خطاهایـی صـورت دادند که بـه یک باره 
تصویـِر دیگری از قدرت را به نمایش گذاشـتند. 
محافظـاِن اکلیـل حکیمی وزیر مالیۀ کشـور وقتی 
از منطقـۀ وزیراکبــرخاِن کابـل عبـور می کردند، 
بـا ترافیـِک محل درگیر شـدند و مأمـور ترافیِک 
بخت برگشـته را مـورد ضرب وشـتم قـرار دادند. 
بـر اسـاِس گفته هـای ترافیـک مضـروب، وزیـر 
مالیـۀ کشـور نیـز در یکـی از موترهـا حضـور 
داشـته و عمـًا ایـن صحنـه را تماشـا می کـرده 
آقـای حکیمـی  لحظـه  آن  در  نمی دانـم  اسـت. 
چـه احساسـی داشـته؛ آیـا از این کـه محافظاِن او 
فـردی را کـه در حال انجـام وظایـِف محوله اش 
بـوده زیـر مشـت و لگـد گرفتـه انـد، احسـاِس 

لـذت کـرده اسـت یـا انزجار؟ 
ایـن واقعـه از هرجهـت کـه بـه آن نـگاه شـود، 
واقعه یـی دردنـاک و به شـدت شـرم آور می تواند 
باشـد. وقتـی مجریـاِن قانـون و عدالـت دسـت 
دیگـر  می زننـد،  بی عدالتـی  و  قانون شـکنی  بـه 
بـه هیـچ کـس و هیـچ چیـزی نمی شـود اعتمـاد 
کـرد. شـاید در همیـن واقعـۀ مشـخص، آقـای 
حکیمـی و محافظـاِن او چنـدان مامت نباشــند 
ولـی بـرای کسـی کـه چنـان موقعیِت بلنـدی در 
هیـچ صـورت  بـه  دارد،  قـدرت  سلسـله مراتِب 
چنـان حرکـِت  بـه  دسـت  کـه  نیسـت  زیبنـده 

نادرسـتی بزنـد. 
 و امـا واقعـۀ دوم. رییـس جمهـوری کشـور در 
برگشـت از سـفر ترکمنسـتان و گشـایش خـط 
راه آهـن آقینه، به شـهر مزارشـریف رفـت. او در 
ایـن سـفر بـا مقـام هـای محلـی و جامعـۀ مدنِی 
داد.  انجـام  جداگانه یـی  دیدارهـای  شـهر  ایـن 
در یکـی از ایـن دیدارهـا با نظامیــان کشـور در 
شـهر مزارشـریف، وقتـی آقای غنی خواسـت به 
رسـانه های دیدارِی کشـور اشـاره کنـد، در موردِ 
آن هـا توصیـِف مشـمیزکننده یی را بـه کار برد. او 
گفـت "بـه تلویزیون هـای کشـور نبینیـد کـه چه 
می گوینـد، از آن هـا بـاد می آیـد ولـی از شـماها 

)اشـاره بـه نظامیـان( بمـب منفجر می شـود". 
رسـانه ها،  مـورد  در  "بـاد"  تعبیـر  از  اسـتفاده 

تعبیـری نابه جـا و به شـدت چنـدش آور اسـت. 
منظـور آقـای غنـی بـه عنـوان رییـس جمهوری 
از  کـه  می گویـد  وقتـی  چیسـت  کشـور 
تلویزیون هـای کشـور "بـاد" بیرون می شـود. آیا 
او از نحوۀ نشــراِت تلویزیون ها ناراضی اسـت و 
یـا این کـه از آزادی بیان دِل خوشـی ندارد؛ همان 
ارزشـی که به بـاور اکثـر تحلیل گـران، مهم ترین 
نشـانه و دسـتاورد مهِم سـال های اخیر افغانستان 

به شـمار مـی رود. 
آقـای رییـس جمهـوری دلیـِل اسـتفاده از چنین 
تعبیـری را در مورد رسـانه های دیـداری توضیح 
نمی دهـد، ولـی ایـن تعبیـردر دو جهـِت مختلف 
می توانـد اثرهـای بـدی بـر رونـد آزادی بیـان و 
کاردِ  این کـه  نخسـت  باشـد.  داشـته  رســانه ها 
برخـی از گروه هـای تنـدرو و مخالـِف نظـام را 
دسـته می کنـد کـه تلویزیون هـای کشـور را بـه 
اشـاعۀ ارزش هـای غیراسـامی و فرهنگـی متهم 
رییـس  می دهـد  نشـان  این کـه  دوم  می کننــد. 
ـ  عقیـده  و  بیـان  آزادی  بـه  کشـور  جمهـوری 
بـه عنـوان کسـی کـه بـا تعهـد بـه حفـظ چنیـن 
ارزش هایـی وارد صحنـۀ قـدرت شـده اسـت ـ 

نـدارد.  باور 
بـرای برطـرف کـردِن چنیـن شـبهه یی، یکـی از 
و  شـده  گـود  وارد  فـوراً  ارگ  مابنویس هـای 
مقالـۀ مفصلـی در مـورد تعهـد رییـس جمهوری 
یکـی  در  بیـان  آزادی  ارزش هـای  بـه  نسـبت 
از رسـانه های کشـور مرقـوم کـرده اسـت. ایـن 
مابنویـس بـا دالیـِل بنی اسـراییلی تـاش کرده 
کـه نشـان دهـد رییس جمهـوری هیـچ مشـکلی 
ایـن  از  به شـدت  و  نـدارد  رسـانه ها  آزادِی  بـا 

ارزش هـا پاسـداری می کنــد. 
البتـه مابنویِس ارگ هیچ اشـاره یی بـه گفته های 
فلسـفی و تاریخِی آقای غنی در شهر مزارشریف 
نکـرده، ولـی مشـخص اسـت کـه ایـن نوشـته 
رابطـۀ مسـتقیم بـا آن سـخنان دارد و می کوشـد 
بـه شـکل غیرمسـقیم، اثرهـای آن سـخنان را از 
ذهن هـا بزدایـد. چون به دنبـال این سـخناِن زیبا 

و فلسـفی)!( رییـس جمهـوری بود کـه نهادهای 
مدافـِع حقـوِق رسـانه ها آن هـا را غیرمسـووالنه 
عنـوان کردنـد و از رییـس جمهـوری خواسـتند 
کـه بـرای چنیـن اظهاراتـی عذرخواهی کنـد. اما 
آیـا در افغانسـتان کـه قـدرت هنـوز بـا عقانیت 
عصـر عثمانی هـا سـنجیده می شـود، یـک مقـامِ 
ارشـد حاضـر اسـت کـه از اشـتباهش در برابـر 

دیگـران عذرخواهی کنــد؟ 
شـاید اگر چنیـن اشـتباه هایی از سـوی مقام های 
یـک کشـور غربی رخ مـی داد، نه تنها بـرای آن ها 
عذرخواهـی صـورت می گرفـت که حتـا مقام ها 
مجبـور می شـدند از وظایـِف خـود کناره گیـری 
سادیسـِم  بـا  قـدرت  افغانسـتان،  در  امـا  کننـد. 
فـردی عجین شـده و کسـی حاضر نیسـت خود 
را بـرای اشـتباه هایی کـه انجـام می دهـد، مقصـر 
بدانـد. در ایـن کشـور چه آن کسـی کـه از غرب 
بـا آن پشـتوانۀ تخصـص و تکنوکراتیســم آمـده 
و چـه کسـی کـه از میـاِن دود و آتـِش سـال های 
مسـالۀ  در  برخاسـته، همـه  جنـگ و خشـونت 

قـدرت شـبیه بـه یکدیگـر اند. 
جامعه یـی کـه در آن روان هـا رنجـور و پریشـان 
تقدیـم  نیـز  پریشـان  و  رنجـور  مقام هـای  انـد، 
داشـتن  کشـوری،  چنیـن  در  مقام هـا  می کنـد. 
یـک موقعیِت برتِر سیاسـی و اجرایـی را فرصتی 
را  آن  بـل  نمی داننـد،  خدمت گـزاری  بـرای 
فرصتـی در خدمـِت عقده هـای فروخوردۀشـان 
بـه شـمار می آورنـد. آن هـا از دیـد روان شناسـی 
فرویـدی، با به دسـت آوردن قـدرت، عقده هایی 
کـه از دوراِن طفولیـت آزارشـان مـی داده را ارضا 

می کننـد. 
فـردی  عنـوان  بـه  حکیمـی  آقـای  حرکـِت 
آقـای  سـخناِن  و  متخصـص،  و  تحصیل کـرده 
غنـی بـه عنـوان دومیـن مغـز متفکـِر جهـان در 
ازهم گسـیخته گی  مـورد رسـانه ها، چیـزی جـز 
رفتاری شـان کـه ریشـه در گذشـتۀ تاریخی آن ها 
باشـد.       داشـته  دیگـری  تعبیـِر  نمی توانـد  دارد، 
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احمــد عمران

 

 امــروز ششــمین کنفرانــِس قلــب آســیا با اشــتراک نماینــده گاِن 
بیــش از 30 کشــور از جملــه امریــکا و روســیه و چیــن و ده 

دنهــاد بین المللــی در هنـــد برگــزار می شــود. 
وزارت خارجــۀ افغانســتان پیشــاپیش اعــام کــرده اســت کــه 
ــا تروریســم   بررســی چالش هــا، اســتراتژی مشــترِک مبــارزه ب
و توســعۀ اقتصــادی، از جملــه مســایِل مــورد بحــث در ایــن 
ــخنگوی وزارت  ــاون س ــۀ مع ــه گفت ــد.  ب ــس می باش کنفران
ــی و  ــایِل سیاس ــتر روی مس ــت، بیش ــن نشس ــه، در ای خارج
ــا تروریســم،  ــارزه ب ــد اعتمادســازی، مب ــه ـ مانن ــِی منطق امنیت
بــا حــوادث و همــکاری  مبــارزه  زیربناهــا،  تجــارت و 
ــوزش و  ــش آم ــکاری در بخ ــز هم ــی و نی ــادِی منطقه ی اقتص

ــرد. ــورت می گی ــز ص ــد و تمرک ــات ـ تأکی تحصی
امــا آن چــه اکنــون در ایــن مقــال مــورد توجــه ماســت، آثــار و 
پیامدهــای مثبــت و ســازندۀ ایــن نــوع نشســت ها بــر اوضــاع 

افغانســتان طــی چنــد ســاِل اخیــر اســت. 
ــیا در  ــب آس ــۀ قل ــه پروس ــت ک ــد گف ــه، بای ــت از هم نخسـ
ــته  ــا گذاش ــه بن ــتان و ترکی ــنهاد افغانس ــه پیش ــال 2011 ب س
ــت در  ــن نشس ــار ای ــر ب ــون، ه ــا کن ــان ت ــده و از آن زم ش
ــور  ــه  14 کش ــداد آن ب ــه تع ــو ک ــورهای عض ــی از کش یک
ــی  ــه نام ــا ب ــس بن ــن کنفران ــردد. ای ــزار می گ ــد، برگ می رس
ــود  ــد بهب ــیا(، می بای ــب آس ــده )قل ــرای آن انتخــاب ش ــه ب ک
اوضــاع افغانســتان را ســرلوحۀ فعالیــِت خویــش قــرار دهــد و 
ــی  ــه به راحت ــه ســایر کشــورهای عضــو ک ــن رهگــذر، ب از ای
ــد شــوند  ــتأثر و زیان من ــی در افغانســتان مـ ــد از ناامن می توانن

ــد.  ــز خدمــت کن نی
ــن کنفرانــس قلــب آســیا در اســام آباد  ســال گذشــته، پنجمی
ــۀ  ــت، هم ــن نشس ــد. در ای ــزار گردی ــتان برگ ــِت پاکس پایتخ
ــدید  ــن تهـ ــم را بزرگ تری ــم تروریس ــاِق ه ــه اتف ــورها ب کش
ــه  ــامِ کشــورهای منطق ــرای تم ــه ب ــه، بلک ــتان ن ــرای افغانس ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــد ک ــه کردن ــتند و فیصل ــان دانس و جه
ایــن پدیــده، یــک اســتراتژی قاطــع و مشــترک طــرح و اجــرا 

می کننــد. 
ــدود  ــام آباد و ح ــِت اس ــال از نشس ــک س ــه ی ــون ک ــا اکن ام
ــا  ــن پروســه می گــذرد، نه تنهـ شــش ســال از بنیان گــذاری ای
هیــچ تغییــِر مثبتــی در اوضــاع نزدیــک بــه بحــراِن افغانســتان 
بــه میـــان نیامــده، کــه هنــوز اعضــای کنفرانــس قلــب آســیا 
در اعتمادســازی و تدویــِن راهبــرد مشــترک بــرای فعالیــت و 

ــد.  ــی حاصــل نکرده ان ــه تروریســم توفیق ــارزه علی مب
جــدا از این کــه هنــوز مقامــاِت پاکســتانی و افغانســتانی 
ــم  ــی در کشورهای شــان مته ــت از ناامن ــه حمای یکدیگــر را ب
می کننــد و هــر روز ســندی آشــکار از حمایــِت ســازمان 
آی اس آی از طالبــان و نیروهــای دهشــت  افکن در هــر دو 
ــِد حاضــر  ــد، کشــورهای قدرتمن ــرز به دســت می آی ســوی م
ــران، در  ــکا و ای ــیه و امری ــون روس ــز چ ــه نی ــن پروس در ای
ــا در  ــه یکدیگــر و حت ــادِی محــض نســبت ب فضــای بی اعتم
ــد.  ــه  به ســر می برن ــا یکدیگــر در منطق ــی ب ــگ نیابت حــاِل جن
ــتان و  ــردم افغانس ــر م ــه اکث ــده ک ــث ش ــی باع ــن حالت چنی
ــد  ــاور و ناامیـ ــه بی ب ــن پروس ــه ای ــبت ب ــران نس صاحب نظ
شــوند و همــۀ نشســت های صــورت گرفتــه زیــر نــام »قلــب 
آســیا« را بــه مهمانی هــای بی مضمــون و محتــوا تشــبیه کننــد. 
آگاهــان امــور در افغانســتان غالبــًا بــه ایــن بــاور هســتند کــه 
کشــورهای منطقــه و نیــز کشــورهای عضــو در پروســۀ قلــب 
آســیا، در قبــاِل مبــارزه بــا تروریســم صداقــِت کامــل ندارنــد 
ــا دیگــری، از تروریســم  و حتــا برخــی از آن هــا در رقابــت ب
ــفانه  ــض متأس ــن تناق ــد، و ای ــره می جوین ــت گری به و دهش
آن هــا را در دورِ باطــِل شــعار و بی برنامه گــی قــرار داده 

اســت. 
ــت  ــران دول ــه س ــت ب ــۀ نخس ــاف، در درج ــن اوص ــا ای ب
ــه  ــه کشــورهای منطق ــدی ب ــاِت بع ــی و در درج وحــدت مل
ــت های  ــن نشس ــِر ای ــد از خی ــا بای ــه ی ــود ک ــنهاد می ش پیش
تشـــریفاتی و بی بــازده بگذرنــد و یــا این کــه بایــد بــا 
ــارزه  ــال مب ــا در قب ــِت پوی ــه و سیاس ــردِ صادقان ــاذ رویک اتخ
بــا تروریســم، بحــِث اعتمادســازی را در صحنــۀ عمــل پیــاده 
کنننــد تــا در ســایۀ آن، کشــورهای منطقــه بتواننــد اســتراتژِی 
ــه  ــرده و آن را ب ــن ک ــا تروریســم را تدوی ــارزه ب ــترِک مب مش

ــد.  ــرا بگذارن ــۀ اج منص
امیـــد مــی رود کــه در نشســِت امروز و فــردا در هنـــد، اعضای 
ــد و  ــتوانه بگذرن ــراری و بی پش ــعارهای تک ــیا از ش ــِب آس قل
بــه ایــن ضعــف و تناقــِض بــزرگ اعتــراف کــرده و راهــکاری 
ــن در  ــای روش ــمِت فرداه ــه س ــت ب ــِع آن و حرک ــرای رف ب

منطقــه تــدارک ببیننــد. 

نشست های قلب آسیا 

در دور باطِل شــعار و بی برنامه گی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1915    یک   شنبه         14قوس / آ ذ ر        y    1395   4 ربیع اال و ل    y 1438   4 د سمبر 2016

اما در افغانستان، قدرت با 
سادیسِم فردی عجین شده 
و كسی حاضر نیست خود را 
برای اشتباه هایی كه انجام 
می دهد، مقصر بداند. در 

این كشور چه آن كسی كه از 
غرب با آن پشتوانۀ تخصص و 

تکنوكراتیسـم آمده و چه كسی 
كه از میاِن دود و آتِش سال های 

جنگ و خشونت برخاسته، 
همه در مسالۀ قدرت شبیه به 

یکدیگر اند. 
جامعه یی كه در آن روان ها 

رنجور و پریشان اند، مقام های 
رنجور و پریشان نیز تقدیم 

می كند. مقام ها در چنین 
كشوری، داشتن یک موقعیِت 

برتِر سیاسی و اجرایی را 
فرصتی برای خدمت گزاری 

نمی دانند، بل آن را فرصتی در 
خدمِت عقده های فروخوردةشان 

به شمار می آورند

بیماران روانی 
حاکم بر افغانستان
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بزرگ داشت از روز جهانی معلوالن در کابل

رییس اجرایی:

 ادارات به معلوالن توجه کنند

در  معلولیت،  دارای  افراد  جهانی  روز  از 
کابل بزرگ داشت شد. این برنامه از سوی 
معارف،  معلوالن،  و  شهدا  وزارت های 
 13 دیروز)شنبه  احصاییه  ادارۀ  و  عدلیه 

قوس( در کابل برگزار شد.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی در محفل بزرگ داشت از روز 
جهانی معلوالن گفت که معلولیت ممکن 
این  اما  بیفتد،  اتفاق  برای هر کسی  است 
محسوب  نقص  انسان  برای  آمد  پیش 
ایمان و  انسان در  نمی شود، زیرا فضیلت 

تقوا است.
به  گذشته،  در  اجرایی:  رییس  گفتۀ  به 
معلوالن با دید تحقیرآمیز نگریسته می شد، 
اما امروز با توان مندی هایی  که آنان از خود 
تنها  نه  داده   اند و دست آوردهایی که  نشان 
برای خود بلکه برای جامعه نیز داشته اند، 

نمی توان آنان را نادیده گرفت.
شعار  از  استفاده  با  افزود:  عبداهلل  آقای 
برای  هدف   1۷ به  جهانی-دست یابی 
ما  زمینه ها  این  از  برداری  بهره  و  آینده- 

باید برای اهداف ملی خود کار کنیم.
هدف  پنج  از  اجرایی:  رییس  گفتۀ  به 
عمده چون آموزش با کیفیت، کار مناسب 
نابرابری ها،  کاهش  اقتصادی،  رشد  و 
ساخت شهرها و جوامع پایدار و همچنین 
معلوالن  که شامل  اهداف  برای  مشارکت 

می شود، باید استفاده اعظمی را برد.
شرایط  که  حالی  عین  در  عبداهلل  آقای 
تأکید  کرد،  توصیف  خاص  را  افغانستان 
کرد: در برابر افراد دارای معلولیت در هر 

شرایطی همه مسوولیت دارند.
ادارات  که  کرد  خاطرنشان  عبداهلل  آقای 
مسوولیت های شان  متوجه  را  مربوطه 
خواهد ساخت تا بیشتر از گذشته به افراد 

دارای معلولیت توجه داشته باشند.
در این حال، نسرین اوریاخیل وزیر کار، 
امور اجتماعی، شهدا و معلوالن می گوید: 
ناموس  و  وطن  از  دفاع  برای  که  کسانی 
ملی، جان های شان را از دست داده اند و یا 
معلول شده اند، باالی تمام مردم افغانستان 

حق دارند.
به گفتۀ بانو اوریاخیل: در انکشاف پایدار 
با  آموزش  چون  مختلف  هدف های  که 
کیفیت، کار مناسب، رشد اقتصادی، کاهش 
مشارکت  و  پایدار  جوامع  برابری ها،  نا 
بخش های  می شود،  دنبال  اهداف،  برای 

مهم آن شامل معلوالن نیز می شود.
اجتماعی،  امور  کار،  وزیر  وزیر  گفتۀ  به 
این  مهم  بخش های  معلوالن،  و  شهدا 
اهداف را در وزارت کار و امور اجتماعی 
تشکیل  معلوالن  به  درست  رسیدهگی 
با  تا  است  مصمم  وزارت  این  و  می دهد 
اهداف  ذیربط  ارگان های  سایر  همکاری 

مذکور را تا حد امکان عملی سازد.

که  می کند  نشان  خاطر  اوریاخیل  بانو 
کمترین  از  تاکنون  افغانستان  در  معلوالن 
حقوق  جز  و  اند  بوده  برخوردار  امتیاز 
ماحظۀ  قابل  کمک  افغانی،  پنج هزار 
از  و  نگرفته  صورت  آنان  به  دیگری 

بسیاری حقوق شان محروم بوده اند.
وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن 
کار افزود: در آیندۀ نزدیک بخش معینیت 
سپرده  آنان  خود  به  کار  وزارت  معلوالن 
خواهد شد تا با اختیارات بیشتر از حقوق 

این قشر مظلوم دفاع کند.
و  تخنیکی  معین  فرمولی،  محمد  رحیل 
با  آموزش  از  نیز  معارف  مسلکی وزارت 
کیفیت و همه شمول برای معلوالن در این 

معنیت خبر داد.
به گفتۀ آقای فرمولی: در حال حاضر 9.6 
میلیون کودک به شمول معلوین در معارف 
شامل هستند، اما درحدود 3 و نیم میلیون 
به شمول اطفال معلول هنوز هم به معارف 

دست رسی ندارد.
معارف  وزارت  مسلکی  و  تخنیکی  معین 
دلیل عمده محرومیت اطفال از معارف را 
اقتصاد  ضعف  و  کشور  درسطح  امنی  نا 
حال  "در  گفت:  و  پنداشته  خانواده ها 
حاضر تنها 3 و نیم هزار جوان معلول در 
معنیت تخنیکی و مسلکی معارف در چند 
دارد  قرار  آموزش  تحت  محدود  والیت 
خدمات  هنوز  والیت   20 در  حداقل  و 
نگرفته  صورت  آنان  برای  شایسته یی 

است."
وزارت  از  نمایندهگی  به  فرمولی  آقای 
در  نزدیک  آینده  در  سپرد  وعده  معارف 
24 والیت کشور خدمات شایسته از سوی 
معلوالن  برای  مسلکی  و  تخنیکی  معنیت 

صورت خواهد گرفت.
محمد اکبر احمدی، معین امور شهرسازی 
و مسکن نیز از امن و پایدارسازی شهرها 
آنها  مقاوم ساختن  و  بودوباش  و جاهای 
در برابر حوادث خبرداد و ضمنًا از ایجاد 
معلوالن  برای  ساختمان ها  در  سهولت 

یادآور شد.
به گفتۀ آقای احمدی وزارت شهرسازی و 
مسکن افزون بر این که برنامۀ محکم کاری 
نظر  در  را  ساختمان ها  ساختن  مقاوم  و 
دارد، در بخش های مختلف ساختمان های 
دولتی سهولت برای معلوین را نیز درنظر 
گرفته است تا آنان در وقت انجام وظیفه با 

مشکل روبهرو نشوند.
اداره  مسلکی  معاون  موحد،  حسیب اهلل 
گفت:  محفل  این  در  احصاییه  مرکزی 
انکشاف پایدار بویژه در قسمت معلوالن، 
آنرا  باید  دولت  که  دارد  الزم  آالتی  ابزار 
و  اجرایی  برنامه  آن  غیر  در  کند  فراهم 

عملی نخواهد شد.
احصاییه  مرکزی  اداره  مسلکی  معاون 

معلوالن  به  کمک  تاکنون  که  این  ابراز  با 
فقط در سطح شعار بوده است، افزود: در 
حال حاضر اکثر مردم افغانستان به شمول 
معلوالن فقیر هستند و تا زمانی که فقر از 
کشور ریشه کن نشود رسیدهگی کامل به 

معلوالن نیز غیرممکن خواهد بود.
روز جهانی معلولین از سال 1992 که از 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سوی 
 3 یا  قوس   12 در  ساله  هر  شد،  اعام 
دسامبر برگزار می شود. هدف از تعیین این 
بارۀ  در  عمومی  اذهان  رشد  و  ارتقا  روز 
مختلف  معلولیت های  به  مربوط  مسایل 
که  است  بوده  آگاهی هایی  افزایش  و 
معلول  افراد  پیوستن  مسأله  از  می بایست 
اجتماعی،  سیاسی،  جنبه های  تمامی  در 
منتج شود.  زندهگی  فرهنگی  و  اقتصادی 
در  تا  منوال طی شد  همین  به  این وضع 
)امکان  مضمون  با  شعاری   1999 سال 
جدید(،  هزاره  در  همه  برای  دست رسی 
برگزیده شد و سرلوحۀ کارها قرار گرفت. 
بیش از پنجصد میلیون نفر به دلیل نقص 
در سامانۀ روحی و مغزی جسمی و حسی 
از معلولیت رنج می برند. اینان هر کجا که 
از دنیا که به سر  باشند و در هر نقطه یی 
برند به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با 
مواجه  زندهگی خود  در  محدودیت هایی 

می شوند. 
کوشش های  اخیر  سال  بیست  طی  در 
معرفی  و  شناساندن  در  چشم گیری 
اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت 
پذیرفته است. یکی ازمواردی که می توان 
از آن به عنوان نقطۀ عطفی در این زمینه 
به  میادی   19۸1 سال  اعام  برد  نام 
که  است  معلوالن  جهانی  سال  عنوان 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  توسط 
 )19۸1( بعد  سال  در  پذیرفت.  صورت 
میادی   19۸3  –  1992 سال های  فاصله 
تا کیفیت  نام گرفت  دهه جهانی معلوالن 
و شرکت فعاالنه و همه جانبه افراد معلول 
و  گسترش  و  اجتماعی  زندهگی  در  را 

پیشرفت آنها ارتقا بخشد.
از  یکی  افغانستان  که  است  شده  گفته 
یک  به  که  نزدیک  است  کشورهای 
میلیون انسان در زمان تجاوز قشون سرخ 
فعالیت های  اثر  بر  آن  از  پس  و  شوروی 
ُکشنده گروه های تروریستی به ویژه طالبان 
روند  این  و  شدند  معیوب  یا  و  معلول 
دهشت  گروه های  دارد.  ادامه  نیز  تاکنون 
حمات  ماین  گذاری ها،  طریق  از  افگن 
افراد  استثنٔا  بدون  انفجاری  و  انتحاری 
هدف  نیز  را  کودکان  و  زنان  حتا  ملکی، 
قرار می دهند و گاهی در مناطق جنگی از 
آنان به عنوان سپر استفاده می کنند که این 
و  اسامی  ارزش های  برخاف  عملکرد 

انسانی است.

همکاری های  ادامۀ  به  ترامپ  دونالد 
تعهد  افغانستان  حکومت  با  کشورش 
حامی  نیز  او  که حکومت  گفت  و  سپرد 
افغانستان خواهد بود و در کنار این کشور 

می ایستد.
تیلفونی  گفت وگویی  در  ترامپ  آقای 
گفته  اشرف غنی  با  خویش  جمعه شب 
افغانستان  نیاز  صورت  در  که  است 
ایاالت  امنیتی،  بیشتر  همکاری های  به 
به  ضرورت ها«  »ارزیابی  از  پس  متحده 
تاش هایش در این بخش بیشتر از پیش 

ادامه می دهد.
بر پایۀ خبرنامۀ ریاست جمهوری، رییس 
که  است  افزوده  آمریکا  منتخب  جمهور 
اند  ماحظه  قابل  افغانستان  طبیعی  منابع 
و دولت آمریکا حکومت افغانستان را در 
کرد.  خواهد  کمک  منابع  این  از  استفاده 
ترامپ افزود که افغانستان توانایی مناسب 
منابع سرشار  اقتصادی دارد و  در توسعۀ 
طبیعی کشور از عناصر اصلی این توانایی 

شمرده می شود.
منطقه یی  مسایل  مورد  در  ترامپ  و  غنی 
گفت وگو  تروریسم  علیه  مبارزه  ویژه  به 
شاخصه های  و  عناصر  بررسی  و  کردند 
مبارزۀ  و  پدیده  این  حامی  دولت های 
از  تروریسم  برابر  در  کشور  دو  مشترک 
دیگر محورهای گفت وگوهای دو رییس 

جمهور بود.
جمهوری  ریاست  خبرنامۀ  پایۀ  بر 
افغاستان، در این گفت وگو رییس جمهور 
آمریکایی  نیروهای  قربانی های  از  کشور 
مردم  و  دولت  انکشافی  کمک های  و 
آمریکا به افغانستان یاد کرده و گفته است 
در  واشنگتن  ـ  کابل  مشترک  مبارزۀ  که 
برابر تروریسم، ایاالت متحده را شریکی 
بنیادین برای مردم افغانستان ساخته است.
که  است  افزوده  غنی  آقای 
برای  متحده  ایاالت  سرمایه گذاری های 
ابتدایِی  مراحل  در  افغانستان  انکشاف 

ثمربخشی اند و تداوم این تاش ها زمینۀ 
خودکفایی را آماده می کند.

رییس جمهور افغانستان در این گفت وگو 
کرده  اشاره  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
ثبات  حفظ  در  نیروها  این  که  افزوده  و 
نمی کنند.  دریغ  تاشی  هیچ  از  افغانستان 
حمایت  از  همچنان  غنی  محمداشرف 
و  آمریکایی  نیروی  هزار   10 حدود 
مالی  کمک های  و  ناتو  اعضای  نیروهای 
این  و  کرده  یاد  نیروها  این  تخنیکی  و 
امنیتی  نیروهای  توانمندی  در  را  کمک ها 

افغانستان حیاتی خوانده است.
در پایان این گفت وگوی تیلفونی، ترامپ 
از رییس جمهور غنی خواست تا سفری 
روی  بیشتر  بحث های  برای  واشنگتن  به 
موارد گوناگون داشته باشد. آقای غنی نیز 
در  تا  خواسته  آمریکا  جمهور  رییس  از 
کند؛  دیدن  افغانستان  از  مناسب  فرصتی 
است  گفته  و  پذیرفت  نیز  ترامپ  دونالد 
و  آمریکایی  نیروهای  با  دیدار  برای  که 
دیدن افغانستان در اولین فرصت به کابل 

خواهد آمد.
داشت  وجود  نگرانی هایی  این  از  پیش 
ایاالت  تازۀ  جمهور  رییس  گویا  که 
متحده سیاست متفاوتی نسبت به روسای 
جمهور پیشین آمریکا به افغانستان داشته 
باشد. این ابرتاجر آمریکایی، پس از ماه ها 
نفس گیر  رقابت  یک  و  انتخاباتی  کارزار 
با  عقرب/آبان   19 کلینتون،  هیاری  با 

اکثریت آرا به کاخ سفید راه پیدا کرد.
با   2016 انتخابات  در  ترامپ  دونالد 
و  خاص  زبان زد  جنجالی اش،  سخنان 
عام شد. او نخست مهاجران مکزیکی را 
تجاوزکار و قاچاقچی خواند و گفت که 
دیواری در مرز مکزیک می کشد تا جلوی 
بگیرد. چند  را  غیرقانونی  مهاجران  ورود 
به  مسلمانان  ورود  توقف  از  هم  بعد  ماه 

آمریکا حرف زد.

سه کارگر در انفجار کنارجاده ای 
در پکتیکا کشته شدند

ترامپ به غنی:

در کنار افغانستان می ایستیم

جنـوب  در  پکتیـکا  والـی  دفتـر 
شـرق افغانسـتان اعـام کـرده کـه 
سـه غیرنظامـی در انفجـاری کشـته 

ند. شـده ا
دفتـر مطبوعاتـی والـی پکتیـکا روز 
اطاعیـه ای  در  قـوس(   13( شـنبه 
نوشـته کـه ایـن انفجـار در منطقـه 
"گومـل" زمانـی کشـته شـدند کـه 
بمـب کنـار جـاده ای در بـر سـر راه 

آن هـا منفجـر شـد.
ایـن  اطاعیـه،  ایـن  براسـاس 
غیرنظامیـان عـازم کـوه بـرای جمع 

کـردن هیـزم بودنـد کـه این بمب بر سـر 
شـد. منفجـر  آن هـا  راه 

تـن  افـزوده شـده کـه سـه  در اطاعیـه 
دیگـر در ایـن انفجار زخمی شـده و برای 

درمـان بـه بیمارسـتان منتقـل شـده اند.
دفتـر مطبوعاتـی والـی پکتیـکا گفتـه کـه 

وضـع سـامت زخمیـان خـوب اسـت.
هنـوز هیچ فرد یـا گروهی مسـئولیت این 

حادثـه را به عهده نگرفته اسـت.
مناطـق مختلف والیت پکتیـکا هرازگاهی 
گـروه  و  می شـود  ناامنـی  دسـتخوش 
طالبـان در بخش هایـی از آن نفـوذ دارد.

هارون مجیدی

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1915    یک   شنبه         14قوس / آ ذ ر        y    1395   4 ربیع اال و ل    y 1438   4 د سمبر 42016 www.mandegardaily.com

ازدواج، طبیعت خلقت است 
ــود  ــت وج ــچ ازدواجــی در طبیع ــه هی ــد ک ــه تصــور کنی ــک لحظ ی
ــی زود  ــط خیل ــد، فق ــی نمی افت ــاق خاص ــه اتف ــد... البت ــته باش نداش

ــم!  ــورها می پیوندی ــه دایناس ــا ب ــۀ م هم
ازدواج از همــان روز نخســت آفرینــِش جهــان هســتی، جــزِو قوانیــن 
ــد، االن  ــم ازدواج نمی کردن ــا ه ــر ب ــوا اگ ــود. آدم و ح ــش ب آفرین
انســانی روی زمیــن وجــود نداشــت. قانــون زوجیــت نــه فقــط بــرای 
انســان، بلکــه بــرای همــۀ موجــودات جهــان از گیاهــان و جانــوران 
ــرای  ــم ب ــان ه ــود دارد و انس ــا وج ــا و اتم ه ــا مولکول ه ــه ت گرفت
این کــه بــه کامیابــی حقیقــی برســد، بایــد خــود را بــا قوانیــن هســتی 

هماهنــگ کنــد. 
ازدواج خوشبخت مان می کند! 

حتمــًا پایــان داســتان های شــیرین دوران کودکــی یادتــان هســت: »آن 
ــی و خوشــی  ــه خوب ــر ب ــان عم ــا پای ــد و ت ــم ازدواج کردن ــا ه دو ب
ــن  ــه ای ــد ک ــر می کردی ــال فک ــه ح ــا ب ــاید ت ــد!« ش ــی کردن زنده گ
ــد  ــت کرده ان ــمندان ثاب ــروزه دانش ــا ام ــت، ام ــش نیس ــانه یی بی افس

ــادی دارد.  ــر زی ــا تاثی ــًا روی خوشــبختِی م ــه ازدواج واقع ک
در یــک مطالعــۀ جدیــد کــه در 1۷ کشــور پیشــرفتۀ دنیــا انجــام شــده، 
ــبخت تر از  ــیار خوش ــل بس ــراد متاه ــه »اف ــت ک ــده اس ــخص ش مش
مجردهــا هســتند«. جالــب این کــه همــۀ ایــن ملت هــا، خوشــبختی و 
ــوط می دانســتند. مارتیــن ســلیگمن،  ــه هــم مرب ازدواج را به شــدت ب
ــذار روان شناســی  روان شــناس برجســتۀ دانشــگاه پنســیلوانیا و پایه گ
مثبــت می گویــد: »ازدواج بیشــتر از هــر پیونــد دیگــری بیــن 
ــه  ــت ک ــد اس ــش دارد.« او معتق ــا نق ــبختِی آن ه ــان ها، در خوش انس
ــد  ــد و می گوی ــا می ده ــراد معن ــی اف ــه زنده گ ــه ب ــت ک ازدواج اس
ــه ازدواج  ــتند ک ــرادی هس ــان اف ــا از می ــراد دنی ــبخت ترین اف خوش

کرده انــد. 
طبــق شــواهد موجــود و نظــر کارشناســان، دو عاملــی کــه بیشــترین 
نقــش را در خوشــبختِی تمــام انســان های کــرۀ زمیــن ایفــا می کننــد 

ــه خــدا و 2ـ ازدواج.  ــان ب ــد از: 1ـ ایم عبارت ان
ازدواج به ما آرامش می دهد 

ــق  ــه او عش ــه ب ــی ک ــا کس ــان را ب ــم، رابطۀم ــی ازدواج می کنی وقت
ــا  ــد م ــن می توان ــازیم و همی ــه گی می س ــی و همیش ــم، دایم می ورزی
را از اســترس ها و تنش هــای یــک رابطــۀ عاشــقانه نجــات دهــد. بــا 
ازدواج رابطــۀ مــا از آن چــه کــه هســت، اســتوارتر می گــردد و دیگــر 

ایــن نگرانــی را نداریــم کــه ممکــن اســت او را از دســت بدهیــم. 
ــی  ــق آرامش ــروی عش ــت. نی ــق اس ــش، عش ــن آرام ــِت ای ــک عل ی
ــدا  ــم آن را پی ــی می توانی ــر جای ــا می دهــد کــه در کمت ــه م ــر ب بی نظی
کنیــم. ایــن نکتــه را خداونــد هــم در قــرآن مجیــد نقــل بــه مضمــون 
ــه واســطۀ  ــا ب ــم ت ــان آفریدی ــرای شــما همســرانی از جنــس خودت فرمــوده اســت: »ب

ــم.«  ــرار کردی ــه آرامــش برســید و بیــن شــما محبــت و دوســتی برق آن هــا ب
ازدواج برای سامتی مان خوب است! 

ــرای حفــظ ســامتی مان بایــد ورزِش منظــم و مصــرف میوه هــا  همــه می دانیــم کــه ب
و ســبزیجات تــازه را در برنامــۀ روزانۀمــان داشــته باشــیم. امــا مــن یــک عامــل دیگــر 
را هــم بــه آن اضافــه می کنــم: ازدواج!... یــک همســر خــوب می توانــد نقــش موثــری 

در ســامتِی شــما داشــته باشــد. 
ــد کــه ازدواج نقــش مثبتــی  دانشــمندان قدیــم و جدیــد بارهــا و بارهــا ثابــت کرده ان
در ســامتِی افــراد دارد. در یــک بررســی نشــان داده شــد کــه رابطــۀ خــوب بــا همســر، 
ــا  ــه حت ــد و این ک ــت می کن ــی تقوی ــل توجه ــزان قاب ــه می ــدن را ب ــی ب ــتم دفاع سیس
زخم هــای افــرادی کــه رابطــۀ خوبــی بــا همسرشــان دارنــد، زودتــر خــوب می شــود. 

بخش دوم
بخش سـوم

محمد محق

در حقیقـت، این تنـوع در عناصر سـازندۀ 
بـودِن  غیراختیـاری  علی¬رغـم  هویـت، 
برخـی از آن¬هـا، ایـن امـکان را بـه هـر 
سـازندۀ  او خـود  تـا  شـخص می¬دهـد 
هویـِت خویشـتن باشـد. یعنـی می¬تواند 
تصمیـم بگیـرد کـه کـدام عناصـر را بـر 
ایـن طریـق،  از  و  بیفزایـد  هویـِت خـود 
برخـی عناصـر را کـه در نظـرش چنـدان 
و  برانـد  حاشـیه  بـه  نیسـتند،  مطلـوب 
قـرار  دیگـر  عناصـری  تحت الشـعاع 
بدهـد. فی المثـل، اگـر شـخصی از جایگاه 
از  یـا  نیسـت  ُخرسـند  خانواده گـی¬اش 
بابـِت زبـان مـادری¬اش بخت پیشـرفِت 
نظـر  از  یـا  نـدارد،   را  ادبـی  و  علمـی 
جسـمانی نارسـایی¬هایی دارد کـه هویت 
فردِی او را آسـیب می¬رساند، در عوض، 
او می¬توانـد با کسـب برخی مهارت¬ها، 
تحصیـل برخـی دانش¬ها و سـهم گرفتن 
در برخـی از فعالیت¬هـا، هویـت فردی-
اش را بـه عنـوان فردی هنرمنـد، خاق یا 
فعـال در عرصه¬هـای دیگـر بـه دیگـران 

معرفـی کنـد. 
فزاینده¬یـی  امکان¬هـای  امـروز  دنیـای 
قـرار می¬دهـد کـه  مـردم  اختیـارِ  را در 
بـدان وسـیله بتوانند بر بهسـازی و تقویِت 
هویـِت خـود بـه دلخـواهِ خویشـتن همت 
بگمارنـد. حتـا دربـارۀ هویـت ملـی، کـه 
اجبـاری  عناصـر  نـوع  از  در گذشـته¬ها 
هویـت به شـمار می¬رفت، امـروزه برای 
بسـیاری از انسـان¬ها کم وبیـش مسـاعد 
تابعیـِت یـک  بـا تـرک  شـده اسـت کـه 
کشـور و حصـول تابعیت کشـوری دیگر، 
ایـن بخـش از هویـِت خـود را بازسـازی 

. کنند
رابطۀ دین و هویت

در ایـن میـان، موضوعـی کـه جـای تأمـل 
دارد و ظاهـراً بـه حـد الزم بـدان پرداخته 
نشـده اسـت، هویـت دینـی یـا دیـن بـه 
مثابـۀ عنصـر هویتـی اسـت. گاهـی دیـده 
می¬شـود که برخـی از متدینان بـا افتخار 
می گوینـد کـه دیـِن مـا هویـِت مـا اسـت. 
هدف شـان ظاهراً از این سـخن این اسـت 
کـه دیـن بـرای مـا به حـدی اهمیـت دارد 

از آن نمی¬گذریـم.  بـه هیـچ¬روی  کـه 
مـا  کـه  بگوینـد  می¬خواهنـد  شـاید  یـا 
را بـا هویـِت دینی¬مـان بشناسـید و ایـن 
عنصـر را بـر دیگر عناصر هویتـِی ما مقدم 
بداریـد. شـاید می¬خواهنـد بگویند که ما 
اگـر بر سـِر هـر موضوعـی آمـادۀ بحث و 
گفت وگـو باشـیم، بر سـر دیِن خـود آمادۀ 
هـم  شـاید  نیسـتیم.  گفت وگـو  و  بحـث 
مقاصـد و مفاهیـِم دیگـری در این سـخن 
نهفتـه باشـد کـه بـا توضیـح صاحبـاِن آن 

بهتر مشـخص گـردد.
در این¬کـه دیـن یکـی از عناصـِر مهـِم 
هیـچ  انسان¬هاسـت،  بـرای  هویت سـاز 
شـکی نیسـت، امـا فروکاسـتِن آن بـه یک 
عنصـر هویتی یـا آن را مهم¬ترین کارکرد 
از  گردانیـدن،  خـود  زنده گـِی  در  دیـن 
موضوعاتی سـت کـه ابعـاد پیچیده¬تـری 
دارد و گاه عوارضـی بـه دنبـال مـی¬آورد 
کـه شـاید اگـر بسـیاری از متدینـان به آن 
پـی ببرنـد، دیگـر نخواهند بـر آن تأکیدی 

بورزند. 
اساسـًا  هویـت  شـد،  اشـاره  چنان¬کـه 
کارکـرد منفعتـی دارد و ابـزار مهمـی برای 
رسـیدن بـه منافـع دنیـوی اسـت. از طریق 
هویـت، جایـگاه شـخص در نظر سـایرین 
تثبیـت می¬شـود و آنـان می¬فهمنـد کـه 
چـه نسـبتی بـا او برقـرار کننـد و کـدام 
حقـوق و مزایـا را برایـش قایـل باشـند. 
هویـت اساسـًا نقـش فاصـل و جداکننـده 
حریـِم  و  می¬سـازد  مـرز  هویـت  دارد. 
شـخصی ایجـاد می¬کنـد. هویـت سـبب 
می¬شـود کـه شـخص بتوانـد بـه خـود 
ببالـد، بـه داشـته¬هایش بنـازد و تفـاوِت 
نمایـش گـذارد.  بـه  از دیگـران  را  خـود 
این¬هـا الزمۀ هویت اسـت، تا بر اسـاِس 
ایـن تفاوت¬هـا، هم شـناخته¬تر گردد و 
هـم بـه حقـوق و مزایـای ناشـی از آن بـه 

شـکِل واضح¬تـری دسـت یابـد.
از سـویی، علـت منازعـه و کشـکمش در 
پژوهش¬گـران  چنان¬کـه  بشـر،  تاریـخ 
و فاسـفه ریشـه¬یابی کرده¬انـد، دعـوا 
و کشـمکش بـر سـِر منافـع بـوده اسـت. 
وقتـی کـه پـای منافـع بـه میـان می¬آید؛ 
تقابـل، جـدل، نـزاع، دشـمنی و جنگ نیز 
بـرای  آن می¬آیـد.  دنبـال  بـه  کم وبیـش 

تأمیـن منافـع، و بـرای مقابلـه بـا رقبـا، و 
در جایـی کـه نیـاز بـه یارگیـری و بسـیِج 
طـرف داران اسـت، برسـاختِن هویـت یک 
ابـزار مهـم و کارآمـد به شـمار مـی¬رود. 
در تاریـخ فراوان¬انـد کسـانی کـه خود را 
بـه تبـارِ خاصـی نسـبت داده¬انـد، نسـِب 
پیونـد  مشـهوری  شـخِص  بـه  را  خـود 
زده¬انـد، ادعـای همخـون بودن با کسـی 
یـا کسـانی را سـر داده¬انـد، و بـه دنبـال 
نسـبت¬های کذایی گشـته¬اند تـا بتوانند 
جبهـۀ خـود را تقویـت ببخشـند و رقیبـاِن 

خـود را بـر زمیـن بکوبنـد.
هویـت اگرچـه نـه همیشـه و به صـورت 
تعصـب  بـه  غالبـًا  امـا  گریزناپذیـر، 
می¬انجامـد. یـک علتـش ایـن اسـت کـه 
آنـی  منافـع  بـه  تنهـا و منحصـراً  هویـت 
غالبـًا چنیـن  کـه  برنمی¬گـردد، هرچنـد 
آن،  بـر  افـزون  امـا  هسـت،  ایـن  اسـت. 
دارد.  هـم  روانـی  ریشـه¬های  هویـت 
وقتی کسـی بـا نامـی، صفتی، داشـته¬یی، 
نسـبتی و خصوصیتـی شـناخته می شـود، 
ذهـِن  در  او  از  کـه  چهره¬یـی  چـون 
دیگـران نشسـته بـا ایـن امـور پیونـد یافته 
اسـت، حفاظـت و پاسـداری از آن چهـره 
بـرای او اهمیـت می¬یابـد. هـر تعـرض، 
آن  متوجـه  کـه  انتقـادی  و  عیب¬جویـی 
هویـت یـا بخش¬هایـی از آن بشـود، او 

می¬پنـدارد. خویشـتن  بـه  تعـرض 
هویـت مـرز می¬آفرینـد و از ایـن طریـق 
پاسـخ  آدمـی  خودخواهـِی  غریـزۀ  بـه 
می¬دهـد. گاهـی هویت می¬تواند سـبب 
غرور، تکبـر، خودپسـندی، زیاده¬خواهی 
و تحقیـر دیگـران شـود، و از ایـن لحـاظ 
رذایـِل  بـه  شـخص  درغلتیـدِن  موجـب 
البتـه صـورِت  امـر  ایـن  اخاقـی گـردد. 
دایمـی ندارد، امـا کامًا منتفی هم نیسـت. 
کسـانی کـه عیـوِب یـاد شـده را دارنـد، 
معمـوالً به داشـته¬هایی می¬نازنـد که به 
آنان هویت بخشـیده و احسـاس می¬کنند 
کـه داشـتن چنیـن هویتـی بـه آنـان حـق 
برتـر  از دیگـران  می¬دهـد کـه خـود را 
بپندارنـد و یـا دیگـران را فروتـر بینگارند. 
به خاطـر  هویتـش  بـه  آدمـی  وابسـته گی 
منافعـی کـه برایـش دارد، یک امـر عقانی 
اسـت؛ امـا ایـن امـر ابعـاد غیرعقانـی هم 
دارد. در نظـر بگیریـد بـرای نمونه، کسـی 
بـه زبـان فارسـی عاقه¬مند اسـت به این 
دلیـل که زبـان مادرِی او اسـت. با شـعر و 
ادِب فارسـی آشـنا شـده و با زیبایی¬های 
آن انـس گرفتـه اسـت. او تصـور می¬کند 
کـه زبان مـادری او، بهترین زباِن دنیاسـت. 
بـه  می¬شـود  موفـق  امـا  بعـد  مدتـی 
او  آورد.  روی  زبان-شـناختی  مطالعـات 
متوجـه می¬شـود کـه، از منظـر ایـن علم، 
هیـچ زبانـی وجود نـدارد که زبـاِن کامل و 

بی¬نقـص باشـد. 
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اشــاره: یوهــان ولفگانــگ فــن گوتــه 1838-1749 
بزرگ تریــن شــاعر آلمانــی اســت کــه بــا آثــار فــراوان 
و ارزشــمندش در ردیــف بزرگ تریــن شــاعران جهــان 
از فرهنــگ و  او  تاثیرپذیــری  قــرار گرفتــه اســت. 
ــع  ــگفت انگیزترین وقای ــی، از ش ــامی و پارس ــدن اس تم
ــه در  ــرقی او ک ــی ـ ش ــوان غرب ــت و دی ــی اوس زنده گ
ــه شــمار مــی رود،  ــری درخشــان ب ــان اهــل ادب، اث می

ــت.   ــرق اس ــه ش ــی او ب ــفر روحان ــل س حاص

چنـان  اسـام  بـا  گوتـه  ارتبـاط  و  برخـورد  چگونه گـی 
شـگفت انگیز و جالـب توجـه بـوده که شایسـته اسـت آن 
را بـه شـیوه یی علمـی و دقیـق بررسـی کنیم. عاقـۀ گوته 
بـه اسـام، عاقه یـی درونـی و خـارج از قواعـد معمولی 
اسـت. گوتـه عاقـه اش را بـه اسـام در مقاطـع مختلـف 
زنده گـی بـروز داده اسـت. نخسـتین جلـوۀ ایـن عاقـه 
بـه دوران جوانـی گوتـه یعنـی  23سـاله گی  و گرایـش 
او بازمی گـردد کـه مدحـی بسـیار زیبـا در وصـف پیامبـر 

گرامـی اسـام می سـراید. 
در ۷0 سـاله گی نیـز آشـکارا بیـان می کنـد کـه در ایـن 
اندیشـه اسـت کـه همـۀ شـب های قـدر را کـه قـرآن در 
آن نـازل شـده اسـت، شـب زنده داری کنـد و ایـن فاصلـۀ 
زمانـی، یعنـی بیـن 23 تـا  ۷0سـاله گی دوره یـی طوالنـی 
از زندگـی گوتـه را شـامل می شـود کـه این شـاعر آلمانی 
بـه شـیوه های مختلـف عاقـۀ خـود را بـه اسـام نشـان 

می دهـد. 
گرایـش بـه اسـام در گوتـه بیـش از هـر چیـز در دیـوان 
شـرقی نمـود می یابد. این کتـاب در کنار اثر بـزرگ گوته، 
فاوسـت، از مهم تریـن آثـار او بـه شـمار مـی رود. یکی از 
ابیـات شـگفت انگیز دیـوان، بیتـی اسـت که شـاعر در آن 

گمـان ایـن را کـه مسـلمان اسـت، منتفـی نمی داند. 
بیشـتر  کـه  اسـت  دوره یـی  بـا  هم زمـان  گوتـه  عصـر 
جریان هـای پیشـین بـرای منفـی جلـوه دادن اسـام رو به 
زوال نهـاده انـد. قرن هـای پیـش از دورۀ گوتـه، تبلیغـات 
فراوانـی علیه اسـام در غرب جریان داشـت. موضع گیری 
گوتـه نسـبت به اسـام، اگرچـه اهمیـت دارد، امـا تنها به 
او منحصـر نمی شـد، چـرا که جریـان روشـنگری و رواج 
عقیـدۀ تحمـل عقایـد دیگـران در آن دوران موجب شـده 
بـود، بسـاط قضاوت های نادرسـت پیشـین برچیده شـود. 
عاقـۀ گوتـه بـه شـرق، گرایشـی درونـی بود و بـه همین 
سـبب تـاش کـرد تـا آن جـا کـه ممکـن اسـت دربـارۀ 
مشـرق زمین اطاعاتـی به دسـت آورد. نخسـتین نشـانه یی 
کـه عاقـۀ او را بـه اسـام نشـان می دهـد، به سـال 1۷۷2 
بازمی گـردد. ایـن نشـانه در نامه یـی کـه گوته به اسـتادش 
گوتفریـد هـردر می نویسـد، مشـهود اسـت: »می خواهـم 
بـرای تـو ماننـد موسـی)ع( در قـرآن دعـا کنـم، آن جـا 
کـه می فرمایـد: رب اشـرح لـی صـدری« گوتـه ایـن آیـه 
را از قـرآن یادداشـت کـرده اسـت، امـا زمانـی می توانیـم 
دریافـت او را از ایـن آیـه دریابیـم کـه ادامـه را بخوانیـم: 
»و یسـرلی امـری واحلـل عقـدۀ من لسـاني. گوته نسـبت 
بـه زیبایی هـای زبانـی قرآنـی و اعجاز زبانی آن احساسـی 
عمیـق دارد. او در یادداشـت های خـود بـرای فهـم بهتـر 
دیـوان شـرقی در وصـف قـرآن چنیـن می نـگارد: »سـبک 
قـرآن قـوی، باعظمـت، پربـار و تـوام بـا حقیقی شـگرف 
اسـت.« هرکـس زبـان گوتـه را بشناسـد، می دانـد کـه او 
تعبیـر »حقیقـت شـگرف« را همه جا بـه کار نمی بـرد، مگر 

آن کـه اثـر، شـاهکاری عظیم باشـد.

اگـر مطالعـات قرآنـی گوتـه را در این دوره بررسـی کنیم، 
متوجـه می شـویم او قصـد داشـته اسـت زبـان و نوشـتار 
بـه  مطالعـات  ایـن  میـان  در  هم چنیـن  فراگیـرد.  عربـی 
اوراقـی برمی خوریـم که یادداشـت های گوتـه را از برخی 
آیـات قـرآن )ترجمـۀ مگرلیـن و ترجمـۀ التیـن مارسـی 
سـی( نشـان می دهـد. گوتـه برخـی آیـات را از 10سـورۀ 
قـرآن یادداشـت کـرده اسـت. ایـن آیـات، آیاتـی بسـیار 
جالـب هسـتند و در آن ها می توان برخـی درس ها و تعالیم 
بنیادیـن اسـام را مشـاهده کـرد. برخـی از ایـن تعالیـم با 
اندیشـه و تفکر گوته بسـیار سـازگار اسـت. عقیـدۀ اصلی 
گوتـه ایـن اسـت کـه خداونـد در طبیعـت جلـوه می کنـد 
و از ایـن رو ایـن آیـات را یادداشـت می کنـد: »مشـرق و 
مغـرب از آن خداسـت، پـس هرجا رو کنیـد، همان جا رو 
به خداسـت. خدا فـراخ رحمت و داناسـت.« )بقره، 115( 
از مهم تریـن دسـتاوردهای دیـن  را  ایـدۀ توحیـد  گوتـه 
اسـام می دانـد. یکـی دیگـر از موضوعاتـی کـه گوتـه به 
آن می پـردازد، ایـن اسـت کـه خداونـد فقـط با یـک زبان 
و بـا یـک واسـطه بـا مـردم سـخن نمی گویـد، بلکـه بـا 
وسـایل مختلـف بـا انسـان ها سـخن مـی گوید. بـه همین 
سـبب آیـه 144 سـورۀ آل عمـران را یادداشـت می کنـد: 
جـز این نیسـت کـه محمـد پیامبری اسـت که پیـش از او 
پیامبرانـی دیگـر بـوده انـد کـه اگـر بمیرد یا کشـته شـود، 
شـما بـه آییـن پیشـین خـود بازمی گردیـد. برخـی دیگـر 
از یادداشـت های گوتـه نیـز عاقـۀ او را بـه شـخصیت و 
تاثیرگـذاری حضـرت محمد)ص( نشـان می دهـد: کافران 
می گوینـد: »چـرا از جانـب پـروردگارش معجزه یـی بر او 
نـازل نمی شـود؟ بگو خدا هر کـه را بخواهـد، گمراه کند 
و هرکـه را بـه درگاه او رو کنـد، هدایـت می کند...«)رعد، 

2۷( گوتـه بـه ایـن نکتـه از قـرآن کـه خداونـد بـرای هر 
قومـی پیامبـری فرسـتاده اسـت، عاقه یـی فـراوان نشـان 
می دهـد. در سـال 1۸19 در نامه یـی بـه یکـی از علمـای 
قـرآن  در  کـه خـدا  دارد  »حقیقـت  نویسـد:  مـی  جـوان 
می گویـد: مـا هیـچ پیامبـری بـر قومـی نفرسـتادیم، مگـر 

بـه زبان قـوم او.« 
در سـال 1۸2۷ نیـز در نامه یـی بـه "کارالیـل" ایـن آیـه از 
قـرآن را مـی آورد: »مـا هیـچ پیامبـری را جـز ایـن کـه بـه 
زبـان قومـش تکلم کند، بـه پیامبـری مبعـوث نکردیم...«(
ابراهیـم، 4( گوتـه همیـن نـکات را در مقاله یـی بـه سـال 
1۸2۸ یـادآور می شـود. مطالعـات قرآنـی گوتـه در سـال 
1۷۷2 دسـتاوردی بـزرگ بـرای او دارد، چرا کـه او انگیزه 
می یابـد تـا بـه تدویـن نمایشـنامۀ محمـد بپـردازد. اگرچه 
ایـن نمایشـنامه هرگـز مجـال اجرا نیافـت، اما در بخشـی 
از ایـن نمایشـنامه کـه گوتـه آن را یادداشـت کرده اسـت، 
می تـوان بـه مفاهیـم زیبایـی از اسـام و بنیان گـذار ایـن 
دیـن مبیـن در نـزد گوتـه برخـورد و از ایـن رو بررسـی 
اسـام  بـا  گوتـه  رابطـۀ  بهتـر  دریافـت  بـرای  اثـر  ایـن 
نمونه هایـی  بـه  نمایشـنامه  ایـن  در  راه گشاسـت.  بسـیار 
دالیـل و چگونه گـی عاقـۀ شـخصی  کـه  برمی خوریـم 
گوتـه را نسـبت به اسـام نشـان می دهد. در ایـن میان، دو 
جلـوه نمـودی بیشـتر دارند: نخسـت شـخصیت حضرت 
محمـد )ص( و دوم تعالیـم حیات بخـش اسـام کـه گوته 

به سـبب ایـن دو جلوه، عاقه یی درونی نسـبت به اسـام 
می یابـد. یکـی از بخش های زیبـای این نمایشـنامه، "نغمۀ 

محمـد" نـام دارد. 
گوتـه ایـن شـعر را بهار سـال 1۷۷3 می سـراید چـرا که او 
تـا ایـن زمـان کتاب هـای بسـیاری دربارۀ حضـرت محمد 
)ص( مطالعـه کـرده بـود. گوتـه در ایـن شـعر شـخصیت 
بنیان گـذار دیـن اسـام را بـه مثابـه رهبر معنوی بشـریت 
تصویـر می کنـد و برای بیـان بهتر موضوع از تمثیل سـیلی 
عظیـم و آبـی فراوان بهـره می جویـد، تا بدان وسـیله آغاز 
حرکـت او را از نقطه هـای کوچـک تـا رسـیدن بـه قدرت 
معنـوی بـزرگ بهتـر بیـان کنـد. )همان گونـه کـه قطـرات 
بـاران انـدک انـدک جمـع می شـوند و سـرانجام سـیلی 
عظیـم بـه راه می اندازنـد( گسـترش و ادامـۀ پیشـرفت این 
جریـان عظیـم اتحـاد و وصـال بـا اقیانـوس بـا جـال و 
شـکوه و عظمـت اسـت. اقیانـوس در ایـن مقام نمـادی از 

اسـت.  حق 
ایـن تمثیـل حامـل پیـام ذیـل اسـت کـه: او اسـتعدادهای 
روحانـی و تمایـات فطـری دیگـر برادرانـش را بـا خود 
همـراه سـاخت تـا آن هـا را بـا خویش روانـه دریا سـازد. 
ایـن قطره هـا، آب هـا و نهرهـا و رودها سـرانجام به هم می 
پیوندنـد و روانـۀ اقیانـوس می شـوند. یکـی از مفاهیم بلند 
تعالیـم حیات بخـش اسـام که گوته را بسـیار تحـت تاثیر 
قـرار داده اسـت، مفهوم توحید اسـت و روشـن اسـت که 
عـاوه بـر شـخصیت پیامبـر، آن چـه موجب شـده اسـت 
گوته نمایشـنامۀ محمد را به رشـتۀ تحریـر درآورد، مفهوم 

حیـد  تو
اسـت.

برخـی دیگـر از اندیشـه های گوته نیز نزدیکی و مشـابهت 
زیـادی بـا تفکـرات اسـامی دارنـد، اعتقـاد بـه تقدیـر و 
قسـمت، یکـی از این اندیشه هاسـت. در نظر گوته اسـام 
تسـلیم شـدن در برابـر خداسـت و او هرگـز نمی خواهـد 

خویـش را مقابـل خواسـت الهی قـرار دهد. 
گوتـه اواخـر عمـر توجـه زیـادی بـه ایـن مفاهیـم دارد 
می کنیـم:  اشـاره  این جـا  در  آن  از  نمونـه  چنـد  بـه  کـه 
هنـگام لشکرکشـی فرانسـه در سـال 1۷92 گوتـه گرفتـار 
ایـن رو  از  می افتـد.  خطـر  بـه  زنده گـی اش  و  می شـود 
ایـن موقعیـت و لحظـۀ خطـر می گویـد:  شـاعر دربـارۀ 
خطـر مـرا بـه شـدت تهدیـد می کـرد و مـن ناگهـان بـه 
تقدیـر و سرنوشـت معتقـد شـدم و همیـن اعتقـاد مـرا در 
آن لحظـۀ حسـاس یـاری داد و قوت بخشـید و به راسـتی 
کـه اسـام در این موقعیـت بهتریـن رهنمون من بـود. در 
سـال 1۸20 نیز یکی از بسـته گان گوته به بیماری سـختی 
دچـار می شـود. شـاعر آلمانـی در این بـاره بـه دوسـتش 
می نویسـد: نمی توانـم در این بـاره چیـزی بگویـم. مگـر 
آن کـه چـون آن چـه اسـام فرمـوده، رفتـار کنـم. هم چنین 
او در پاسـخ به یکی از دوسـتانش که از او خواسـته بود او 
را پنـد و موعظه یـی دهـد، می نویسـد: در این جـا نمی توان 
دیگـران را نصیحـت کـرد. هـر کـس بایـد خـود تصمیـم 

بگیـرد. اگـر به ایـن موضوع توجه داشـته باشـیم، که همۀ 
مـا در اسـام زنده گی می کنیم )تسـلیم خداوندیـم( در آن 
صـورت می توانیـم به خویشـتن جرات و جسـارت دهیم.
گوتـه 4 هفتـه پیش از مرگ و در ۸2 سـاله گی می نویسـد: 
در این جـا و در هـر مـکان، انسـان بـه ایـن فکـر گرفتـار 
اسـت که مقابله بـا ناگواری هـا امکان ناپذیر اسـت؛ اما اگر 
بـا دقتـی بیشـتر بنگریـم، درمی یابیـم انسـان ها می تواننـد 
خویـش را از تـرس نجـات دهنـد؛ البته به شـرط آن که در 
تفکـر شـفابخش اسـام رهـا شـوند و بـه خداونـد توکل 
کننـد. برای ما روشـن اسـت که گوتـه بسـیاری از مفاهیم 
اسـامی را تجربـه کـرده و آن هـا را بـه دوسـتانش نیـز 
توصیـه کـرده اسـت. در مجموعه گفت وگوهـای گوته که 
از سـوی اکرمـن گـردآوری شـده، می تـوان توصیف هـای 

زیبایـی را دربـارۀ اسـام مشـاهده کرد. 
در زمـان لشکرکشـی ناپلیـون بـه آلمـان، گوتـه از فرصت 
به دسـت آمـده بهـره می جوید تـا با سـربازان مسـلمان که 
با سـربازان روسـی همـراه بودند، برای تکمیـل اطاعاتش 
دربـارۀ مسـلمانان ارتبـاط برقـرار کنـد. گوتـه در وایمـار 
حتیـا در یکـی از مراسـم مسـلمانان شـرکت می کنـد، کـه 
ایـن موضوع نـه تنها خود شـاعر، بلکه اطرافیـان و ناظران 
را بسـیار زیـر تاثیـر قـرار می دهـد، بـه گونه یـی کـه افراد 
بسـیاری بـه کتابخانـۀ شـهر مراجعـه می کننـد، تا قـرآن را 
بـرای مطالعـه بـه امانـت گیرنـد. گوته پیـش از ایـن نیز با 
قـرآن ارتبـاط یافته بود، چرا که سـربازان وایمـار از جنگ 
در اسـپانیا برگه یـی از قـرآن را کـه روی آن آخرین سـورۀ 

قـرآن، نـاس نوشـته شـده بـود، بـا خود بـه ارمغـان آورده 
بودنـد و گوتـه از شرق شـناس آلمانـی لوربـاخ می خواهد 
تـا ایـن سـوره را برایـش ترجمـه کنـد و خـود گوتـه نیز 
سـعی می کنـد از نوشـته های عربـی آن رونویسـی کنـد. 
و  را سـرود  غربـی شـرقی  دیـوان  اشـعار  بعدهـا  گوتـه 
بی گمـان اگـر او چنیـن اطاعـات و مطالعاتـی را نسـبت 
بـه اسـام نداشـت، این اثـر تا این حـد نمی توانسـت جو 
و فضـای اسـامی را در خویـش بگنجانـد و منعکس کند. 
منابـع گوتـه برای مطالعۀ دین اسـام - که انگیزۀ سـرودن 
از: قـرآن،  دیـوان را در او پدیـد آورد ـ عبـارت بودنـد 
سـنت پیامبـر و کتاب هایـی کـه دربـارۀ زندگـی حضـرت 

محمـد)ص( نوشـته شـده بود. 
شـعر زیبـای زیـر متاثـر از یکـی از آیـات قـرآن اسـت و 
نشـان دهندۀ تاثیرپذیـری گوتـه از قـرآن کریـم: »شـرق از 
آن خداسـت، غرب از آن خداسـت، سـرزمین های شمالی 
و جنوبـی در دسـتان او آرمیـده انـد.« ایـن شـعر متاثـر از 
آیـه شـریفه »وهلل المشـرق و المغرب...« اسـت. و یا شـعر 
زیـر برگرفتـه از مغنی نامـه که متاثـر از آیه »اهدنـا الصراط 
المسـتقیم« اسـت »هـرگاه کـه بـه کار مشـغولم و یا شـعر 
می سـرایم تـو راه راسـت را بـه من نشـان بده و یا شـعر و 
سـتاره گان را در آسـمان نهـاد راهنمایانـی در بـر و بحر که 
شـما را نشـانه باشند با درخشـش خود در بلندای آسمان.« 

شـعر  ایـن 

متاثـر از آیـه  1۷سـوره نحل اسـت: »و عامـات و بالنجم 
هـم یهتـدون«. در دیـوان بـه تفکـر و اعتقـاد گوته نسـبت 
بـه سرنوشـت نیـز اشـاره مـی شـود: آفریننـده همـه چیـز 
را اندیشـیده اسـت و تقدیـر معیـن شـده، پـس حکمـت 
را پیـروی کـن، راه آغـاز شـده، پـس سـفر را کامـل کـن. 
در دیـوان حکمت نامـه اندیشـۀ گوتـه دربـارۀ موجـودات 
و طبیعـت و نیـز آن کـه نشـانه های خـدا را می تـوان در 
طبیعـت مشـاهده کـرد، در دیـوان بـه شـکلی بسـیار زیبـا 
و بـا تاثیـر از آیـه مبارکـه: »ان اهلل الیسـتحیی ان یضـرب 
مثـا مـا بعوضه«. »خـدا از مثال زدن به پشـه نیـز خجالت 
نمی کشـد« )بقـره26( در شـعری زیبـا تجلـی یافته اسـت: 
»آیـا نبایـد ایـن تمثیـل را اسـتفاده کنم که مـورد عاقۀ من 
اسـت؟ خـدا حیات را برای مـا در تمثیلی از پشـه توضیح 

داده اسـت.«
گوتـه در جـای جـای دیوان شـرقی عاقه اش را به اسـام 
نشـان می دهـد و اشـعار زیـادی را می تـوان از دیـوان او 
اسـتخراج کـرد کـه برگرفته از آیات قرآن اسـت. در شـعر 
زیبایـی از "زلیخانامـه" بـه اسـمای صدگانـۀ الهی اشـارت 
دارد و نیـز مفهـوم توحیـد را مهم تریـن دسـتاورد دیـن 
اسـام می شـمارد. بررسـی تـک تـک ایـن اشـعار مجالی 
فراخ تـر می طلبـد. از ایـن رو ایـن مقـال را بـا شـعر زیبای 
گوتـه در سـاقی نامۀ دیوان شـرقی پایـان می بریـم: »این که 
قـرآن، قدیـم اسـت مـن نمی دانـم و این کـه قـرآن، حادث 
کتـاِب  قـرآن  کـه  می دانـم  تنهـا  نـدارم؛  پرسشـی  اسـت 

کتاب هاسـت.« 
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امروز یک شنبه )14 قوس(  قرار است  یادداشت: 
نماینده گان بیش از 30 کشور جهان در نشست قلب 
آسیا در هند دورهم جمع شوند. بررسی  چالش های 
توسعه  و  تروریسم  با  مبارزه  عضو،  کشورهای 
اقتصادی در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. 

نشست قلب آسیا به پیشنهاد افغانستان و ترکیه در 
کشورهای  در  ساله  همه  و  شد  ایجاد   2010 سال 
قرار  یک شنبه  امروز  می شود.  برگزار  عضو 
شود.  برگزار  دهلی  در  آسیا  قلب  نشست  است 
نشست  این  در  افغانستان  اهداف  خصوص  در 
مصاحبه یی را با دکتر فرامرز تمنا رییس مطالعات 
انجام  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  استراتژیک 

داده  ایم که اینک می خوانید.

آقـای دکتـر تمنـا سـپاس از زمینه سـازی بـرای ایـن 
گفت وگـو. به عنوان پرسـش نخسـت، اهمیت نشسـت 
قلـب آسـیا که قـرار اسـت امـروز در دهلـی پایتخت 
افغانسـتان  بـرای  شـود،  برگـزار  هندوسـتان  کشـور 

؟ چیست
افغانسـتان در سیاسـت خارجی خویش بـرای بهبود روابط 
بـا کشـورهای منطقـه تـاش دارد؛ در حالـی کـه اوضـاع 
امنیتـی، سیاسـی و اجتماعـی در منطقـه بـاالی افغانسـتان 
ایـن فراینـد متقابـل سیاسـی -  تاثیـر خـود را دارنـد و 
اجتماعـی بـاالی همدیگـر تاثیر گـذار اسـت. ایـن نشـان  
می دهـد آنچـه کـه در کشـورهای منطقـه اتفـاق می افتـد 
از  منطقه گرایـی  بنابرایـن،  دارد.  تأثیـر  افغانسـتان  بـاالی 
جملـه سیاسـت های بـزرگ افغانسـتان اسـت کـه بـرای 
انکشـاف و ترقـی ایـن کشـور ممـد تمـام می شـود. صلح 
افغانسـتان گـِره خـورده  بـا  ثبـات کشـورهای منطقـه  و 

اسـت. نشسـت قلـب آسـیا کـه در سـال 2010 بـه خاطـر 
منطه گرایـی بیشـتر آغـاز بـه کار کـرد، می تواند افغانسـتان 
را بـه کشـورهای منطقـه و کشـورهای منطقـه را بـا ایـن 
کشـور وصـل سـازد و دغدغه هـای منطقه یـی کـه میـان 
کشـورها وجـود دارد، از طریـق یـک گفـت و گـوی چنـد 

جانبـه مـورد بحـث قـرار گیرد.
سیاسـت خارجی افغانسـتان چـه ظرفیت هایـی دارد تا 
بتوانـد از چنیـن نشسـت هایی بـه نفع کشـور اسـتفاده 

ید؟ نما
پروسـه نشسـت قلـب آسـیا در اسـتانبول به ابتـکار دولت 
افغانسـتان و همـکاری کشـور ترکیـه ایجـاد شـد که خود 
موفقیـت بـزرگ اسـت. ایـن پروسـه تـاش می کنـد تـا 
رونـد حمایـت از تروریسـم، فسـاد و قاچـاق را در یـک 
نسشـت منطقه یی پایان ببخشـد. افغانسـتان در حال حاضر 
یکـی از بازیگـران منطقه یـی در امـر مبارزه با تروریسـم و 
مـواد مخـدر اسـت، در حالـی کـه پیـش از این افغانسـتان 
خاسـتگاه  بـه  متهـم  منطقـه  کشـورهای  تمـام  سـوی  از 
تروریسـم، افراط گرایـی و سـایر اعمـال دهشـت افگنی در 

منطقـه محسـوب می شـد.  
نشسـت قلـب آسـیا کـه از سـال 2010 آغـاز شـده تا 
هنـوز چـه تأثیـری بـاالی اوضـاع سیاسـی - امنیتـی 

افغانسـتان داشـته اسـت؟
نشسـت قلب آسـیا یک پروسـه اسـت . پروسـه ها در دراز 
مـدت و میانـه مدت روی برنامه ها تاثیـر می گذارند و برای 
دسـت آوردهای  از  یکـی  می دهنـد.  نیازمندی هـا جـواب 
ایـن نشسـت ایـن اسـت کـه کشـورهای منطقه بـا تناقض 
منافعـی کـه دارنـد، دورهم جمع شـده مشـکات خود را 
بـه صورت واضح بیـان می کننـد. دوم این که افغانسـتان از 
تهدیـدات امنیتـی منطقـه بیـرون شـده در حالـی کـه پیش 
از ایـن انگشـت انتقـاد همۀ کشـورها بـه طرف افغانسـتان 

بلنـد بـود؛ امـا افغانسـتان در طـول چنـد دهه توانسـت به 
کشـورها نشـان دهـد کـه ریشـه افراط گرایی، تروریسـم و 
قاچـاق مـواد مخدر در این کشـور نیسـت بلکه در کشـور 
دیگری اسـت. افغانسـتان از این ناحیه در رنج قرار دارد و 

ایـن موفقیت هـا در گـذر زمان باید سـنجیده شـود.
در نشسـتی که قرار اسـت در هند برگزار شـود، دولت 
افغانسـتان چه پیشـنهادات مشـخصی را به کشـورهای 

منطقـه پیشـکش خواهد کرد؟
در ایـن نشسـت بر جایـگاه افغانسـتان به عنـوان ترانزیت 
منطقه  یـی تأکیـد خواهـد شـد و بـر افزایـش روابـط میـان 
کشـورهای منطقـه، گـذراز سیاسـت امنیت محـور بـه یک 
سیاسـت اقتصـاد محـور پـا می فشـاریم. افغانسـتان نیاز به 
ثبـات اقتصـادی بـه اسـاس  سیاسـت اقتصـادی دارد، نـه 
امنیتـی.  ایـن سیاسـت باید ایجاد شـود و تعهداتـی که در 
گذشـته در میـان تمام اعضای نشسـت قلب آسـیا صورت 
گرفتـه بررسـی  شـود. هم چنـان توافـق جدیـد افغانسـتان 
بـرای مبـارزه بـا تروریسـم بـه اعضای شـرکت کننـده در 
ایـن اجاس تقدیم خواهد شـد و افغانسـتان بـه تهدیدات 

امنیتـی منطقـه خواهـد پرداخت.
بـا توجـه به اوضـاع فعلـی این نشسـت به افغانسـتان 

چقـدر مهـم تمام می شـود؟
متقابـل  وابسـته گی  در  کـه  داریـم  قـرار  جهانـی  در  مـا 
قـرار دارد. کشـورها از حماتـی کـه در درون شـان ایجـاد 
متاثـر هسـتند. در چنیـن حالـت منطقه گرایـی  می شـود، 
بـه عنـوان یـک سـتون در سیاسـت خارجی تمام می شـود 
و کشـورهای منطقـه را وادار می کنـد کـه در امـر مبـارزه 
بـا تروریسـم کـه بـرای ثبـات افغانسـتان و منطقـه حیاتی 
اسـت تـاش کننـد و صداقـت پاکسـتان در امر مبـارزه با 
تروریسـم یکـی از اهداف اساسـی افغانسـتان در نشسـت 
قلـب آسـیا اسـت و این کشـور می خواهـد تا پاکسـتان به 
جدیـت و صداقـت بیشـتری در امـر مبارزه با تروریسـم و 
ایجـاد صلـح و ثبـات در منطقـه تـاش کند. اگر پاکسـتان 
بـه ایـن کار توجـه نکنـد، طبیعی اسـت که به عنـوان یک 
کشـور منطقه یـی از تحوالت در کشـورهای منطقه آسـیب 

پذیـر خواهد شـد.
اشـتراک پاکسـتان و اشـتراک نکردن پاکسـتان در این 

نشسـت به افغانسـتان چه تأثیـری دارد؟
چـون  می کننـد.  اشـتراک  نشسـت  ایـن  در  پاکسـتانی ها 
نمی خواهنـد کـه در انـزوای منطقه یـی قـرار بگیرنـد، مـا 
امیـدوار هسـتیم کـه بـا کنـار رفتـن راحیل شـریف رییس 
سـتاد ارتـش پاکسـتان، یک تغیـر در اسـتراتیژی پاکسـتان 
در مسـایل اوضـاع امنیتـی افغانسـتان رونمـا گـردد و ایـن 
تعییـرات و موقف افغانسـتان را پاکسـتان در اجاس قلب 
آسـیا نشـان دهـد و پاکسـتان بـا یـک روایـت و قرائـت 

جدیـد در ایـن نشسـت اشـتراک کننـد.
تشکر از شما.
از شما هم.
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ــدان  ــه می ــیون پ ــواک کمېس ــو خپل ــري حقون ــتان د ب د افغانس

ــام  ــه ع ــوري پ ــه ل ــو ل ــله والو طالبان ــې د وس ــت ک ورګ والی

ــې  ــه ی ــدل او هغ ــول وغن ــدام ک ــل اع ــو محص ــې د ی ــر ک مح

ــه. ــل وبال ــدي قت عم

ــه ورځ  ــنبې پ ــري د ش ــا لنګ ــد ضی ــړي احم ــیون غ ــه کمېس د دغ

ــه  ــې ل ــري چ ــه ل ــق ن ــوک ح ــڅ څ ــل هی ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــم ووژين. ــا ه ــازات او ی ــوک مج ــه څ ــب پرت ــوين موج قان

نوموړي زیاته کړه:

"هــر قتــل چــې لــه هــرې منبــع څخــه وي د قوانینــو لــه رعایتولــو 

ــر  ــي دا غی ــې راځ ــو ک ــدي قتلون ــه عم ــه پ ــررسه يش هغ ــه ت پرت

ــه  ــون ل ــري د قان ــه ل ــق ن ــم ح ــوک ه ــڅ څ ــل دي هی ــوين قت قان

ــد واخــي." ــه د چــا ژون موجــب پرت

د میــدان وردګــو ســیمه ییــز چارواکــي وايــي، وســله والو طالبانــو 

ــې  ــوان چ ــو ځ ــوم ی ــه ن ــان پ ــض الرح ــه ورځ د فی ــې پ د جمع

ــه  ــل وو پ ــورم کال محص ــون د څل ــک پوهنت ــل د پولیتخنی د کاب

ــه دار وزړاوه. ــې پ ــوالۍ ک ــک ولس چ

پــه ټولنیــزو رســنیو کــې د پوهنتــون د دی محصــل د اعــدام پــه اړه 

ــه دار  ــاره شــوي عکســونه ښــیي چــې مــخ پټــي وســله وال پ خپ

د خېــژول شــوي فیــض الرحــان لــه جســده عکســونه اخــي او 

خلــک یــې ننــداره کــوي.

وســله والو طالبانــو د روان کال د رسطــان پــه میاشــت کــې 

ــه فــراه والیــت کــې هــم د اســتیناف محکمــې یــو قــايض لــه  پ

تښــتونې وروســته پــه خــاک ســفید ولســوالۍ کــې اعــدام کــړی 

و او هــم یــې د اســد پــه میاشــت کــې پــه همــدې والیــت کــې د 

ــړل. ــدام ک ــري اع ــه رستې ــي اردو پنځ م

پــه عیــن حــال کــې د میــدان وردګــو د وايل ویانــد عبدالرحــان 

منــګل ازادي راډیــو تــه وویــل، د دوی معلومــات ښــیي چــې دا 

ځــوان د دغــه والیــت لپــاره د وســله والو طالبانــو د اســتخبارايت 

مســؤل ډاکټــر میــروس او د هغــه د ملګــري مصبــاح د وژنــې پــه 

جــرم د طالبانــو لخــوا اعــدام شــوی دی.

نوموړي زیاته کړه:

"فیــض الرحــان پــه بشــپړه توګــه یــو بــې ګنــاه کــس و، دولــت 

رسه یــې هیــڅ اړیکــه نــه درلــوده یــو محصــل و او زده کــړې یــې 

کولــې، خــو کلــه چــې مخالفینــو هغــه ونیــو د اعــدام حکــم یــې 

وربانــدې صــادر کــړ او د جمعــې پــه ورځ یــې د چــک ولســوالۍ 

پــه ســیواکه ســیمه کــې پــه عــام محــر کــې اعــدام کــړی."

کــه څــه هــم وســله والو طالبانــو تراوســه پــه دې اړه څــه نــه دي 

ویــي، خــو د دغــې ډلــې ویانــد ذبیــح اللــه مجاهــد ازادي راډيــو 

تــه وویــل چــې د پوهنتــون د دې محصــل د اعــدام د انګېــزې پــه 

اړه د دوی لخــوا څېړنــې پيــل شــوي.

ــې د  ــواړي چ ــه غ ــه حکومت ــورا ل ــي ش ــو والیت ــدان وردګ د می

ــه  ــت ت ــو امنی ــو او محصلین ــره د زده کوونک ــه تې ــو پ ــو خلک عام

ــړي. ــام وک ــړی پ ځانګ

ــې  ــن دی چ ــت ژم ــي، حکوم ــي واي ــو چارواک ــدان وردګ د می

ــره  ــه خ ــو د دوی پ ــړي، خ ــدي ک ــت خون ــو امنی ــو خلک د عام

ځینــې وخــت صحرايــي محکمــې پــه هغــو ځایونــو کــې 

ــله والو  ــزوری او د وس ــې کم ــت پک ــي حاکمی ــې دولت ــږي چ کې

ــات وي. ــې زی ــه پک ــو فعالیتون مخالفیون

دکتر فرامرز تمنا:  برنامة افغانستان در نشست قلب آسیا

عبور از امنیت محوری به اقتصاد محوری است
بشري حقونه:

 میدان وردګو کې د یوه 
محصل اعدام عمدي قتل دی

جنرال ارشد امریکایی:

کشورهای منطقه طالبان را مشروعیت بخشیده و توانا ساخته اند
جنرال ارشـد امریکایی گفت کـه نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان بخش هـای کوچکـی از 
مناطـق تحـت کنتـرول خـود را از دسـت 
داده انـد؛ امـا بـه طـور کلـی در سـرکوب 
طالبـان درحـال پیشـرفت هسـتند. تلفـات 
میـادی  جـاری  سـال  در  نیروهـا  ایـن 

افزایـش یافتـه اسـت.
ارشـد  فرمانـده  نیکلسـون،  جـان  جنـرال 
نیروهـای امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان 
کابـل  حکومـت  کـه  گفـت  جمعـه  روز 
 30 نفـوس  درصـد   64 حاضـر  حـال  در 
میلیونـی افغانسـتان را مسـتقیما در کنترول 
خـود دارد. او اوایـل سـال روان میـادی 
عنـوان  را 6۸ درصـد  اوایـل  میـزان  ایـن 

کـرده بـود.
بـا  کـه  داد  توضیـح  نیکلسـون  جنـرال 
ایـن حـال، افغان هایـی کـه زیـر کنتـرول 
در  الزامـا  نیسـتند،  افغانسـتان  حکومـت 
در  آنهـا  بلکـه  نمی باشـند  طالبـان  دسـت 
مناطقـی زندگـی می کننـد کـه بـر سـر آنها 
»در  گفـت:  او  دارد.  جریـان  "رقابـت" 
حالـی که دشـمن اندکـی بیشـتر از قبل بر 
مناطقـی کنتـرول یافته، با آن هـم آنها نفوذ 
و کنتـرول بـر افراد بیشـتری نسـبت به ماه 

اپریـل ندارنـد«.
مسـتقیمًا  هنـوز  افغانسـتان  حکومـت 
کنتـرول دو سـوم نفوس خود را در دسـت 
دارد. نیکلسـون گفت: »دشـمن کمتر از 10 
درصـد نفـوس را در کنتـرول خـود دارد، 
مابقـی در مناطـق تحـت رقابـت زندگـی 

کنند«. مـی 
شـمول  بـه  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
امنیتـی  مسـوولیت  ملـی  پولیـس  و  اردو 
افغانسـتان را در سـال 2015 به طول کامل 

از نیروهـای ناتـو بـه دوش گرفتنـد. سـال 
نخسـت ایـن مسـئولیت یـک فاجعـه بـود 
چـرا کـه در ایـن سـال نیروهـای امنیتـی 
بیـش از پنـج هـزار تـن تلفـات دادنـد و 
شـهر اسـتراتژیک کنـدز به مدتـی کوتاه به 

چنـگ طالبـان افتـاد.
بـا وجـود شـمار بـاالی تلفـات نیروهـای 
گفـت  نیکلسـون  روان،  سـال  در  امنیتـی 
کـه نیروهـای حکومـت افغانسـتان تلفات 
سـنگینی را بـر طالبـان وارد کـرده انـد و 

هشـت  تسـخیر  بـرای  شورشـیان  تـاش 
مرکـز والیـات را دفـع کرده انـد. او گفت: 
»هـر کـدام از ایـن تـاش هـای طالبـان با 
مـورد  ایـن  در  او  شـد«.  روبـرو  ناکامـی 
توضیـح داد: »ایـن یـک نشـانی از اردویی 
اسـت کـه ظرفیتش در حال رشـد اسـت و 
در توانایـی خـود بـرای مدیریـت حمات 
)ناگهانـی( و پیچیدگـی میـدان جنگ پخته 

تـر می شـود«.
طالبـان  شورشـیان  کـه  گفـت  نیکلسـون 
اخیـرا بـه ویـژه در والیـت هلمنـد، یکـی 
از مراکـز جهانـی تولیـد موادمخـدر، فعال 
بـوده انـد و بـا قاچاقچیـان کار می کننـد. 
شـبکه های  و  شورشـیان  »بیـن  گفـت:  او 
کـه  دارد  وجـود  رابطـه  یـک  جنایتـکار 
در هلمنـد شـاهد آن هسـتیم، ایـن مسـئله 

جنـگ هلمنـد را دشـوار کـرده اسـت«.
بدخیـم"  "نفـوذ  از  همچنـان  نیکلسـون 
شـمول  بـه  بیرونـی"  "عامـان  برخـی 
افغانسـتان  در  ایـران  و  پاکسـتان، روسـیه 
بـه شـدت انتقـاد کـرد و گفـت کـه ایـن 
کشـورها گـروه های شورشـی را در داخل 
افغانسـتان توانـا سـاخته اند یا مشـروعیت 

داده انـد.

گفت وگو از:  ابوبکر صدیق

ACKU
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ورزش

با  تلفنی  گفت وگوی  به  اقدام  امریکا  منتخب  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد 
با او را  رییس جمهور تایوان کرده و سیاست کشورش برای عدم گفت وگو 
که از سال 19۷9 از زمان قطع روابط واشنگتن با تایوان تا کنون بر قرار بوده، 

نقض کرد.
این اقدام دونالد ترامپ، موجی جدید از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی 
در پی داشته و برخی از آن به عنوان یک رسوایی سیاسی یاد کرده اند. تیم 
انتقال قدرت دونالد ترامپ اعام کرد که دو رهبر به "روابط نزدیک اقتصادی، 

مناسبات سیاسی و امنیتی" میان امریکا و تایوان اشاره کردند.
صدها  کشور  این  می کند.  قلمداد  جدایی طلب  استان  یک  را  تایوان  چین، 
تهدید کرده که در صورت  رفته و  نشانه  تایوان  به سوی جزیرۀ  را  موشک 

لزوم، با توسل به زور این جزیره را خواهد گرفت.
تسای  پیروزی  امریکا  منتخب  رییس جمهور  که  گفت  هم چنین  ترامپ  تیم 
 59 تسای  است.  گفته  تبریک  را  تایوان  ماه جنوری  انتخابات  در  اینگ-ون 
به  تایوان است، در رأس حزب دموکراتیک مترقی  اولین رهبر زن  ساله که 
از چین  استقال  حامی  سنتی  طور  به  این حزب  رسید.  قاطع  پیروزی  یک 

بوده است.
جیمی کارتر، رییس جمهور امریکا در سال 19۷9 با قطع روابط با تایوان بر 
سیاست "چین واحد" تأکید کرده بود و این تبدیل به سیاست رسمی امریکا 

از آن زمان به بعد در قبال تایوان شد.
با این حال، امریکا روابط غیررسمی دوستانه با تایوان را حفظ کرده و حتا به 
این منطقه ساح می فروشد. دولت تسای اینگ ون، سیاست "چین واحد" را 

نمی پذیرد؛ سیاستی که می گوید تایوان بخشی از چین است.
همزمان، ند پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که 
گفت وگوی تلفنی ترامپ با تسای به معنی تغییری در سیاست دیرینۀ امریکا 

نیست.
او گفت: ما قویًا به سیاست چین واحد متعهدیم. منافع بنیادی ما در روابط 

صلح آمیز و باثبات دو طرف تنگه تایوان نهفته است.
ترامپ با این گفت وگوی تلفنی با رییس جمهور تایوان، ریسک تحریک چین 

و واکنش جدی این کشور را به وجود آورده است.
وانگ یی، وزیر امور خارجۀ چین دیروز در گفت وگو با تلویزیون فونیکس 
حس  که  بوده  تایوانی  طرف  "حقه"  تلفنی  تماس  این  گفت،  کنگ  هنگ 

می کرده به همین ساده گی نمی تواند سیاست چین واحد را تغییر دهد.
او خاطر نشان کرد: من فکر نمی کنم این اتفاق تغییری در سیاست چین واحد 
که دولت امریکا سال ها در پیش گرفته صورت دهد. اصل چین واحد ستون 
توسعۀ سالم روابط چین و امریکا بوده است و ما نمی خواهیم شاهد هیچ گونه 

دخالت یا از بین رفتن این اصل سیاسی باشیم.

ــتان  ــت وزیر پاکس ــاز نخس ــی خبرس ــاس تلفن ــس از تم ــار روز پ چه
ــواز شــریف  ــکا، ن ــد ترامــپ" رییس جمهــوری منتخــب امری ــا "دونال ب
ــت  ــور سیاس ــود در ام ــژۀ خ ــتیار وی ــا دس ــت ت ــه اس ــم گرفت تصمی
ــکیل  ــم تش ــا تی ــی ب ــام رأی زنی های ــات و انج ــرای ماق ــی را ب خارج

ــد. ــزام کن ــکا اع ــه امری ــپ، ب ــۀ ترام کابین
رســانه های پاکســتان دیــروز شــنبه بــه نقــل از جلیــل عبــاس جیانــی، 
ســفیر پاکســتان در امریــکا اعــام کردنــد کــه قــرار اســت طــارق فاطمی 
ــا تیــم تشــکیل کابینــۀ  در ســفری بــه واشــنگتن، عــاوه بــر ماقــات ب
دونالــد ترامــپ، بــا مقاماتــی از دولــت کنونــی امریــکا نیــز دیدارهایــی 

انجــام دهــد.
دونالــد ترامــپ قــرار اســت در روز اول بهمــن مــاه ســال جــاری، رســمًا 

ریاســت دولــت امریــکا را به دســت بگیــرد.
ســفیر پاکســتان در واشــنگتن از برنامــۀ ســفر دو هفته یــی دســتیار ویــژۀ 
نــواز شــریف در امــور سیاســت خارجــی بــه امریــکا در شــرایط کنونــی، 
ــارق  ــرده اســت. ط ــف ک ــم" توصی ــک "ســفر بســیار مه ــوان ی ــه عن ب
ــرۀ  ــد کنگ ــای جدی ــی اعض ــا برخ ــت ب ــرار اس ــن ق ــی هم چنی فاطم
امریــکا کــه در جریــان انتخابــات اخیــر، برگزیــده شــدند، ماقــات کنــد.

تمــاس تلفــن ترامــپ و نــواز شــریف کــه طبــق ادعــای دولــت کنونــی 
امریــکا، بــدون هم آهنگــی و اطــاع قبلــی بــا دســتگاه های ذیربــط ایــن 
کشــور انجــام شــده بــود، موجــب انتقــاد دســتگاه دیپلماســی واشــنگتن 

و برخــی رســانه های امریکایــی از ترامــپ شــده اســت.
طبــق بیانیه یــی کــه دولــت پاکســتان از ایــن گفت وگــوی تلفنــی صــادر 
کــرده، ترامــپ بارهــا بــه تعریــف و تمجیــد از شــخص نــواز شــریف، 
ــه  ــی ک ــه گونه ی ــه ب ــت پاکســتان پراخت ــت و مل ــرد او و دول عملک
ــورد  ــدت م ــه ش ــی ب ــوی تلفن ــن گفت وگ ــه در ای ــه کار رفت ــات ب ادبی
توجــه رســانه های بین المللــی قــرار گرفتــه و رســانه های امریــکا، 
ــک، ســرزنش  ــت نکــردن عرف هــای دییلماتی ترامــپ را به خاطــر رعای

کرده انــد.
ــل  ــه مای ــت ک ــه اس ــا گفت ــی حت ــاس تلفن ــن تم ــپ در ای ــد ترام دونال

ــد. ــام ده ــتان انج ــه پاکس ــفری ب ــه زودی س ــت ب اس
ــا قبــل از تشــکیل دولــت  دولــت پاکســتان ســخت در تــاش اســت ت
آینــدۀ امریــکا، زمینــۀ روابــط دوســتانه بــا دونالــد ترامــپ را طراحــی و 
ــط  ــر ســر رواب ــی ب ــای کنون ــایۀ تنش ه ــد، س ــد و اجــازه نده ــا کن مهی
ــه  ــز ادام ــپ نی ــا، در دوران ریاســت ترام ــاراک اوبام ــت ب پاکســتان دول

یابــد.

میلیونی  مولتی  مالیاتی  تخلف  کردن  فاش  برای  اروپایی  معتبر  روزنامه های 
ستاره های نامدار جهان فوتبال، دست به کار شدند.

تایمز« و »ال موندو« اعام  از جمله »اشپیگل«، »ساندی  اروپایی  12 روزنامۀ 
کرده اند که قصد دارند تا سه هفتۀ آینده، نتیجۀ تحقیقات در مورد اتهام فساد 

گسترده زیر نظر پرچم »فوتبال لیکس« را فاش کنند.
براساس اسنادی که از سوی هفته نامۀ »اشپیگل« آلمان منتشر شده، کریستیانو 
رونالدو، ستارۀ تیم ملی فوتبال پرتغال و رئال مادرید، رقم 150 میلیون یورو را 
در پناهگاه های مالیاتی در سوئیس و جزایر بریتیش ویرجین پنهان کرده است. 
»اشپیگل« هم چنین خبر داد که فوق ستارۀ رئال مادرید برای این رقم تنها 5.6 

میلیون یورو مالیات پرداخت کرده که حدود 4 درصد می شود.
براساس ادعاهایی که مطرح است، رونالدو از سیستمی که توسط ژرژ مندز، 
مدیر برنامه هایش ایجاد شده، برای پنهان کاری میزان درآمدش سود می برده 
 2014 تا   2009 سال های  بین  به  رونالدو  مالیاتی  تخلف  مورد  اولین  است. 
بریتیش ویرجین رقم  »تولین« در جزایر  به نام  ثبت شرکتی  با  برمی گردد که 

۷4.۸ میلیون یورو از درآمدش را مخفی کرده است.
ژرژ مندز اتهامات مطرح شده علیۀ کریستاینو رونالدو را بی اساس خوانده و 
این درحالی است که وکای این مهاجم پرتغالی گفته اند، ادارۀ مالیات اسپانیا 

در حال حسابرسی حساب های کریستیانو رونالدو است.
رونالدو  که  شده اند  مدعی  کرده اند،  منتشر  را  اخبار  این  که  روزنامه هایی 
از قرارداد حق  از پرداخت 31 میلیون یورو مالیات بردرآمد ناشی  هم چنین 

بازاریابی بین سال های 2015 تا 2020 طفره رفته است.
براساس ادعای موسسۀ همکاری تحقیقاتی اروپایی)EIC(، ژوزه مورینیو هم 
به توصیۀ ژرژ مندز، رقم 12 میلیون از درآمدش را در یک حساب سوئیسی 
این  است.  کرده  پنهان  است،  ویرجین  بریتیش  جزایر  کمپانی  به  متعلق  که 
موضوعی بوده که توسط مقامات مالیاتی اسپانیا مورد حساب رسی قرار گرفته 
و منجر به پرداخت 4.4 میلیون یورو به عاوه جریمه های در نظر گرفته شده 

است.
در  حضورش  زمان  در  اوزیل،  مسعوت  که  کرد  فاش  هم چنین  اشپیگل 
از  و  مرتکب شده  مالیاتی  تا 2013 تخلف  بین سال های 2010  رئال مادرید 
پرداخت 2.۸ میلیون یورو به عنوان مالیات شانه خالی کرده است. او هم چنین 
متهم به این است که اطاعات مالی مربوط به شرکت خودش یعنی »شرکت 

بازاریابی اوزیل« را در اختیار مقامات مالیاتی اسپانیا قرار نداده است.
ستارۀ  برادر  اوزیل،  موتلو  شده  مدعی  هم  اسپانیا  »ال کانفیدنسیال«  روزنامۀ 
ماه سپتامبر 2014 درخواست  در  اوزیل«  بازاریابی  مدیر »شرکت  و  آرسنال 
ماقات با مقامات مالیاتی اسپانیا را رد کرده و حاضر به ماقات و شفاف سازی 

مالی نشده است.
هم چنین مجلۀ ایتالیایی »اسپرسو« مدعی شد که ردپای 6 باشگاه ایتالیایی به 
نام های یوونتوس، اینتر، میان، رم، ناپولی و تورینو در این تخلفات مالیاتی 

دیده می شود.

قرارداد همکاری شرکت آدیداس با اتحادیۀ جهانی فدراسیون های دوومیدانی 
سه سال زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.

در جریان برگزاری کنگرۀ اتحادیۀ جهانی فدراسیون های دوومیدانی که بخشی 
از آن به منظور تصویب اصاحات بود، خبر پایان همکاری با شرکت آدیداس 

اعام کرد.
بدین ترتیب، قرارداد IAAF با آدیداس که ارزش آن 33 میلیون دالر بود، سه 

سال زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.
بیانیه یی اعام کرد: »آدیداس و  این خبر در  انتشار  از  شرکت آدیداس پس 
IAAF توافق کردند که همکاری خود را در یک توافق دو جانبه، در پایان 
سال 2016 قطع کنند. می خواهیم از اتحادیۀ جهانی فدراسیون های دوومیدانی 
برای این همکاری موفق و حرفه یی تشکر کنیم و برایش آرزوی بهترین ها 

را برای آینده داریم. آدیداس هم چنان خود را به دوومیدانی متعهد می داند.«
هم چنین IAAF با انتشار یک بیانیه از پشتیبانی بلندمدت آدیداس تشکر و 

اعام کرد که حامی رسمی بعدی به زودی معرفی خواهد شد.

ترامپ سنت 37 ساله را 
شــکست

تالش های پیش دستانۀ پاکستان برای 

طرح دوستی با دولت آیندۀ امریکا

رونمایی گسترده از تخلف 
مالیاتی در جهان فوتبال

قطع همکاری آدیداس با اتحادیۀ جهانی 
فدراسیون های دوومیدانی

كام بخش نیکویی

همه گانی شدن امر سیاسی!
ــه  ــدن جامع ــی ش ــا عقای ــت و ن ــی از بداه ــن یک ای
ــا را در  ــهری م ــی و ش ــۀ مدن ــک جامع ــوزۀ کوچ و ح
کشــور نشــان می دهــد کــه در هــر مــوردی یــا از ســر ریــا و یــا هــم 
ســر نافهمــی، بــرای شــخصیت تراشــی کاذب، خــود و دیگــری، در 
دنیایــی مجــازی مواضعــی را لــه و برعلیــه بیــان و مطــرح می کنیــم. 
ــخ  ــع تل ــن، طب ــی روی ــا و اعــام مواضع ــن طــرح واره ه شــاید چنی
ــا  ــد، ام ــا را خــوش بیایی ــه فکــران جامعــۀ ســراپا جهــل و ری کوتول
ــب و  ــه دارد ش ــلی ک ــی نس ــل؛ یعن ــک نس ــد، ی ــه می توان ــه ک آنچ
ــتوده و  ــواردی س ــد و در م ــت می کش ــی کار و زحم ــر زمین روز، زی
مســتحکم مواضــع اش را بــه گونــۀ بنیادیــن طــرح می کنــد و در پــی 
ــی و  ــر سیاســی و حــوزۀ کار فکــری اســت، خیل ــی شــدن ام عقان
ــر سیاســی آن هــم  ــی شــدن ام ــن همه گان ــد. ای ــی آســیب می زن خیل
ــل  ــرد جه ــگاه نب ــه میدان ــازی ک ــی مج ــز دنیای ــای هیبت انگی در فض
ــره زده و  ــان روزم ــا را چن ــس از م ــا و پ ــل م ــت، نس ــان اس جاه
ــی«  ــن »زمان ــی« و ای ــا »اکنون ــا و تنه ــه تنه ــازد ک ــاک می س هیبت ن
)منظــور روزمره گــی اســت( فکــر می کنیــم و مــدح و ســتایش 
نامه هــای عریضــی بــرای پیشــوایان و رهبــران ســاخته شــده 

ــده)؟( ــم ش ــن ه ــه چنی ــیم ک می نویس
ــدن  ــی ش ــن همه گان ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک ــن چنی ــن، م ــر ای بناب
ــًا شــبکۀ فیســبوک و اعــام  امــر سیاســی در دنیایــی مجــازی خاصت
ــه  ــردا را ب ــروز و ف ــل ام ــبوکی، نس ــتاتوس های فیس ــع در اس مواض
ــدن و  ــد. کن ــر و اندیشــه ســوق می ده ــاع تفک ــل و امتن ــاق جه بات
بریــدن از طــرح چنیــن مواضعــی کــه اصــل و بنیــاد مســایل را پنهــان 
ــل  ــا و نس ــت. م ــی اس ــا الزام ــدۀ م ــل آین ــا و نس ــرای م ــد، ب می کن
پســتر از مــا هرچــه بــر طبــل فخــر و مفاخــر؛ چــه گذشــته های دور 
و نزدیــک و چــه امــروزی بکوبنــد و بزننــد، همــان بــادی و فریــادی 
ــیاه  ــت س ــط درش ــا خ ــا ب ــخ م ــیرازۀ تاری ــه در ش ــود ک ــد می ش بلن
صــدای شمشیرکشــی ســلطان غزنــه و احمدشــاه ابدالــی بــرای فتــح 
ــن  ــود! از ای ــد می ش ــده، بلن ــته ش ــرمایۀ نوش ــارت س ــرزمینی و غ س
رهگــذر، صــواب کار مــا در ایــن اســت کــه در پاتوق هــای فرهنگــی 
ــس از  ــه نســل خــود و پ ــان ب ــای اجتماعی م و سیاســی و موقعیت ه
خــود راه اندیشــیدن و فکــر کــردن بــه موقعیــت امــروزی و فــردا را 

نشــان بدهیــم، تــا زمــان را بــر وفــق مــراد خویــش رقــم بزننــد.

عبداالحد هادف

جای اصلی تکفیر
دانشــجوی بی گنــاه راهــی خانــه می شــود تــا بــه 
مــادرش مهــر دهــد و از او مهــر بگیــرد و کانــون 
خانــواده را بــا حضــور خــود گــرم ســازد و بــا دیــدن آن هــا بــه کانون 
دل خــود گرمــی بخــرد، امــا بــه دســت طالبــان می افتــد کــه او را بــه 
ــۀ  ــد او صحن ــد و از جس ــز می کنن ــد و حلق آوی ــمت دار می برن س

ــد! ــت می کنن ــردم درس ــه م ــا ب تماش
ــه در  ــۀ همیش ــن و ورث ــرم دی ــون گ ــان خ ــت حامی ــا اس ــاال کج ح
ــراز  ــد و از ف ــم، ورم کن ــان از خش ــه رگ گردن ش ــاء ک ــۀ انبی صحن
منبــر و محــراب صــدای اصلــی تکفیــر را ســر دهنــد و بگوینــد کــه 
ــه  ــا، ب ــکاب همچــو صحنه ه ــا ارت ــد و ب ــر ان ــت کاران کاف ــن جنای ای
ــد و  ــه ناحــق گــردن می زنن ــی را ب ــه مؤمن ــر برگشــته اند ک ــن کف آیی

ــد. ــران واقعی ان ــا کاف ــد. این ه ــردن می بندن ــا گ ی
چــرا نقــد یــک مضمــون این همــه شــور تکفیــر می آفرینــد و 
ــادی اســت؟ چــرا ســیر زجرکشــی ها از  ــک قصــۀ ع ــن ی ــل مؤم قت
فرخنــده شــروع تــا ایــن دانشــجو هنــوز رگ ایمــان و غیــرت مــا را 
ــه  ــی ک ــوراند؟ گردن ــا را نمی ش ــر م ــس تکفی ــد و ح ــکان نمی ده ت
شــاهرگش از ایــن صحنه هــا ورم نکنــد، بســته اســت و تکفیــری کــه 
در ایــن مواقــع صــورت نگیــرد، بــه فــرق خــود شــخص می خــورد...

امراهلل صالح

ــر  ــک انجنی ــدام ی ــر از اع ــی خب ــای اجتماع ــانه ه رس
ــان  ــه حکــم و دســت طالب ــت وردک ب جــوان در والی
پهلــوی  در  مــا  هموطنــان  از  شــماری  میدهنــد. 
ســوگواری گلــه منــد نیــز هســتند کــه طالــب چــرا ایــن جنایــت را 
انجــام داده اســت. پیــام مــن بــه همیــن عــده ایــن اســت کــه از گایــه 
ــین  ــزد خــر یاس ــردن ن ــه ک ــب گای ــاخته نیســت. از طال ــزی س چی
ــان  ــار پای ــت ب ــن وضــع رق ــه ای ــد ب ــر میخواهی ــدن اســت. اگ خوان
ــت دســت  ــن جنای ــه دری ــی ک ــه طالبان ــت هم ــد در تثبی ــم بیایی دهی
ــان را  ــجره ش ــا و ش ــره ه ــم. چه ــکاری نمایی ــت هم ــا دول ــد ب دارن
افشــا ســازیم. آنهــا را در لیســت ســیای قلــب هــا و وجدانهــای مــا 
شــامل ســازیم. ســاحه زنــده گــی را برایشــان تنــگ ســازیم. بیاییــد 
ــد  ــب مانن ــل شــویم و در آنصــورت طال ــی تبدی ــه رضــاکاران امنیت ب
خزنــده هــای شــب از روشــنی فــرار کــرده و بــه مغــاره هــای نمنــاک 
ــا  ــی خــود م ــی تفاوت ــر ب ــا در براب ــا م ــد کــرد. ت ــرار خواهن خــود ف
ــر  ــم ب ــه نکنی ــا غلب ــن خودم ــرس و جب ــا ، ت ــدان م ــکوت وج ، س
ــی  ــب معن ــر طال ــم. ســکوت در براب ــرده نمــی توانی ــه ک ــب غلب طال
اش حمایــت از جهــل و بربریــت اســت. هیــچ توجیــه دیگــر داشــته 

ــد. نمیتوان

فیـسبـوک نـــامــه
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روح اهلل بهزاد

نماینـدۀ  منصـور،  عبدالحفیـظ  اخیـر  اظهـارات 
پـای  نماینـده گان،  مجلـس  در  کابـل  مـردم 
و  حـج  ارشـاد،  وزارت خانه  هـای  مسـووالن 
اوقـاف، معـارف، تحصیـات عالـی و اطاعات 

کشـانید. پارلمـان  بـه  را  فرهنـگ  و 
)شـنبه،  دیـروز  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
نحـوۀ  در  بازنگـری  و  توجـه  بهـر  از  آذر(   13
تدریـس و محتـوای مضمون ثقافت اسـامی در 
دانشـگاه ها و مراکـز دینـی، ایـن مسـووالن را به 

مجلـس نماینـده گان اسـتجواب کردنـد.
در  پرسـش  بـاب  امـروزه  گفتنـد،  نماینـده گان 
زمینـۀ محتـوای درسـی ثقافـت اسـامی و دیگر 

مضامیـن دانشـگاه ها و مکاتـب بسـته اسـت.
شـمار دیگـری از اعضـای مجلـس از نشـرات 
رسـانه ها بـه ویژه رسـانه های تصویری شـکایت 
کـرده گفتنـد، رسـانه های تصویـری دسـت بـه 
پخـش و نشـر سـریال ها و آهنگ هایـی می زننـد 
کـه بـا فرهنـگ، ارزش هـا و باورهـای اسـامی 

نـدارد. مطابقت 
شـده  اسـتجواب  وزریـران  حـال،  حیـن  در 
در  مشـکات  برخـی  موجودیـت  پذیـرش  بـا 
مکاتـب  و  دانشـگاه ها  فعلـی  آمـوزش  نصـاب 
گفتنـد، بازنگـری مضامین درسـی را در اولویت 

داد. خواهنـد  قـرار  کاری شـان 
هم زمـان بـا ایـن، داکتر جعفـر مهـدوی، نمایندۀ مـردم کابل 
در مجلـس نماینـده گان گفت: مردم افغانسـتان شـاهد بودند 
ننگرهـار، دانشـجویان پرچـم  کـه سـال قبـل در دانشـگاه 
داعـش را بلنـد کردنـد و بـر بنیاد گـزارِش ریاسـت عمومی 
امنیـت ملـی، در دانشـگاه های شـهر کابـل، نماینده گی هـای 

حلـب و جـذب داعش وجـود دارد.
هم زمـان بـا این، یکـی دیگر از اعضـای مجلـس نماینده گان 
گفـت: موجودیت آموزش اسـامی در کشـورهای اسـامی، 
امـر ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت، اما آنچه سـوال برانگیز 
اسـت، محتـوای آنچـه به نام دیـن و ثقافت به خـورد جوانان 

داده می شـود اسـت کـه آیا درسـت اسـت یا نه؟
اسـداهلل سـعادتی عضـو مجلـس نماینـده گان گفـت: امروزه 
در ایـن زمینـه بـاب پرسـش بسـته اسـت، در دانشـگاه های 
افغانسـتان، دیـن از مرجـع و منبـع عقانـی و معرفتـی آن 
بحـث نمی شـود، بیشـتر از جنبـۀ تبلیغـی آن بحث می شـود.

بـه گفتـۀ او، کسـانی که ایـن اندیشـه را بـه خـورد دانشـجو 
می دهـد، خـود را در جایـگاه دیـن می نشـاند، وقتـی بگویید 
برداشـت شـما از اسـامی نادرسـت اسـت، طـرف را بـه 

کفرگویـی متهـم کـرده و او را واجب القتـل می دانـد.
ایـن نماینـدۀ مـردم تأکیـد کـرد: اگـر جلو ایـن تفکـر گرفته 
نشـود، افغانسـتان را در شـطی از خشـونت پـرت خواهـد 
کـرد. بنابـر این، در مسـاجد ما هم وضع بهتر از این نیسـت، 
علمـای مـا به جای اینکـه اخوت و محـب و بـرادری را بین 

فرقه هـای اسـامی تبلیـغ کننـد، جدایـی را تبلیـغ می کنند.
او اظهارداشـت: کشـور مـا اسـامی و مـردم مـا مسـلمان 

اسـت، بنـٌا تبلیـغ در برابـر نظـام و مـردم ایـن سـرزمین، از 
هـر آدرسـی کـه باشـد نـاروا اسـت. او از وزرای معـارف، 
تحصیـات عالـی و حـج و اوقاف خواسـت تا طرح شـان را 
در قسـمت جلوگیـری از سـقوط کشـور بـه کام افرط گرایی 

دهند. توضیـح 
در سـویی دیگـر، صالـح محمـد سـلجوقی، نماینـدۀ مـردم 
هـرات در مجلـس گفـت: امـروز افراط گرایی با نـوع نگرش 
تندروانـه و پرخاش گـر از مبانـی دین اسـام تلقی می شـود، 

درحالـی کـه اسـام اعتـدال را تداعی می بخشـد.
آقـای سـلجوقی افـزود: افراط گرایـی و تنـدروی به بسـتری 
تبدیـل شـده اسـت کـه حتـا در دانشـگاه ها و مسـاجد و 

مدرسـه های مـا هـم راه  پیـدا کـرده اسـت.
تحصیـات  و  اوقـاف  و  حـج  وزرای  از  سـلجوقی  آقـای 
عالـی خواسـت تـا در پیونـد بـه ایـن مسـأله برنامه هـا و 

کننـد. ارایـه  را  طرح های شـان 
عبدالحفیـظ منصـور، نماینـدۀ دیگـر مـردم در مجلـس در 
ادامـۀ اظهـارات اخیـرش بـر لـزوم مبـارزه بـا افـکار افراطی 
در جامعـه، اشـاره بـه چنـد عنـوان کتابـی کـرد کـه زیـر نام 
ثقافـت اسـامی، در کتاب هـای درسـی دانشـگاه ها تدریـس 

می شـوند.
ترویـج  از  نمونه هایـی  را  داشـته اش  دسـت  کتاب هـای  او 
ایـن  در  گفـت:  دانسـته،  دانشـگاه ها  در  افراطـی  افـکار 
کتاب هـا تنهـا حکومـت مسـلمان ها را خافـت و شـرایط 
یـک زمام دار مسـلمان را قریشـی بـودن ذکر کرده اسـت، بنًا 
شـما بـا این نوع نوشـته ها، دانشـجو را عمـًا در برابـر نظام 

فعلـی قـرار می دهیـد.

هم چنـان  کتاب هـا  ایـن  "در  کـرد:  اضافـه  منصـور  آقـای 
زن را اجـازه نمی دهـد تـا رییس جمهـور، قاضـی و وزیـر 
برگزیـده شـود. هم چنـان گفتـه شـده که اگـر میـان پارلمان 
بـا  حـق  می آیـد،  وجـود  بـه  اختافـی  رییس جمهـور  و 

اسـت". رییس جمهـور 
بـه گفتـۀ این نماینـدۀ مردم، دموکراسـی و انتخابـات در این 
کتاب هـا نظـام جاهان قلمداد شـده و براسـاس ایـن کتاب، 
زمـام دار تـا زنـده اسـت، می توانـد بـه عنـوان زمـام دار باقی 

ند! بما
فیـض محمـد عثمانـی، وزیـر اشـاد، حـج و اوقـاف گفـت: 
وقتـی مـا مشـکاتی را در قسـمت ارشـاد متوجـه شـدیم، 
بـاالی راه حـل در ایـن زمینـه تمرکـز کردیـم و اولیـن گام 
در ایـن راسـتا، تأسـیس انتسـتیتوت تعلیمـان »ائمـه« اسـت 
کـه از مـاه حمـل سـال بعـد کارش به صـورت عملـی آغاز 

می شـود.
او گفـت: خطیـب مسـجد تـا زمانـی کـه از انسـتیتوت ائمه 
فـارغ نگـردد، نمی توانـد بـه بـه عنـوان امـام مسـجد وظیفه 

اجـرا کنـد و ایـن مهم تریـن کار ایـن انسـتیتوت اسـت.
آموزشـی  نصـاب  وزارت  ایـن  عثمانـی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
واحـدی را بـرای تدریـس یـه کـودکان در مسـاجد در نظـر 
گرفتـه اسـت کـه بـه زودی بـا فیصلـه و مشـوره بـا علمـا، 

می گـردد. تدویـن 
وزیـر ارشـاد حج و اوقـاف تصریح کرد: بـرای جلوگیری از 
پخـش افـکار افراطـی نیاز بـه رسـانه داریم که کار تأسـیس 
یـک رادیـو را آغـاز کرده ایـم کـه در آن علمـای متعهـد بـه 
اسـامِ اعتدالـی و منافـع مردم به کار گماشـته خواهند شـد.

او بـا بیـان این کـه علمـا بایـد در زمـان حـرف زدن از منبـر 
آگاهانـه حرف بزننـد و امنیت روانی مردم را مختل نسـازند، 
اظهـار داشـت: "مـا نمی توانیـم آزادی بیـان و اظهـار عقیـدۀ 
مـردم، بـه ویژه علما را بگیریـم و اگر جلـو آزادی بیان علما 

گرفتـه شـود، جامعـه با مشـکل مواجه خواهد شـد."
آقـای عثمانـی می پذیـرد کـه علمـا و اسـتادانی هسـتند کـه 
بـه نفـع نظـام حـرف نمی زننـد و عمـل نمی کننـد، 
امـا بـاور دارد کـه شـمار زیـادی از علمـای دینـی 

طـرف دار نظـام و قانـون اساسـی کشـور هسـتند.
اوقـاف  و  ارشـاد  "وزارت  داشـت:  اذعـان  او 
تـا  دارد  وظیفـه  کـه  کـرده  ایجـاد  را  کمیسـیونی 
کتـاب خطبـۀ نمـاز جمعـه کـه در آن مسـایل روز 
و نیازمندی هـای جامعـه گنجانیـده شـده اسـت را 
تدویـن کنـد تـا از طریـق پخـش آن به مسـاجد، از 
خطبه هـای شـخصی و سـلیقه یی جلوگیری شـود."
وزیـر ارشـاد، حـج و اوقـاف گفـت کـه مذاهـب و 
فقـه رسـمی افغانسـتان حنفـی و جعفری اسـت، اما 
در مـواردی کشـورهایی هسـتند کـه افرادشـان بـه 
فکـر آن هـا را در جامعـۀ افغانسـتان تبلیـغ می کنند.

اسـتادن  معـاون  بـری صدیقـی  دیگـر،  در سـویی 
بـا پذیرفتـن مشـکات  وزارت تحصیـات عالـی 
در مضمـون ثقافـت اسـامی، گفـت: مـا در وزارت 
یکـی  عمـده  کار  دو  عالـی مصـروف  تحصیـات 
بازنگـری و تجدیـد نظر در مضمون ثقافت اسـامی 
و دیگـر، ایجاد کمیسـیون نظـارت از تطبیـق ثقافت 
اسـامی هسـتیم تـا جلـو سوءاسـتفاده از مضمـون 

ثقافـت گرفته شـود.
آقـای صدیقـی افـزود: مـا مسـایلی را کـه از سـوی 
وکای مـردم مطـرح شـد، شـنیدیم و بـه زودی در 

حـل آن هـا اقـدام خواهیـم کرد.
معـاون اسـتادان تحصیات عالـی از وکای پارلمان 
اسـتادان دانشـگاه و علمـای کشـور می خواهـد، اگر 
مشـکاتی را در زمینـۀ مضامیـن دانشـگاه ها می بیننـد ایـن 

وزارت را در جریـان بگـذارد تـا بـه آن رسـیده گی شـود.
او گفت: "در گذشـته اگر در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه های 
کابـل، دانشـگاه اسـتاد ربانـی و سـایر دانشـگاه های دولتـی 
سـربازگیری گروه هـای تروریسـتی وجود داشـته اسـت، در 

هم آهنگـی نهادهـای امنیتـی بـه آن رسـیده گی کرده ایم."
در عین حال، سـیده مژگان مصطفوی، معین نشـراتی وزارت 
اطاعـات و فرهنـگ هـم قانـون رسـانه های همه گانـی را 
ناقـص خوانـد و گفـت کـه در این قانـون راجع بـه محتوای 

نشـرات رسـانه یی هیـچ  چیزی گفته نشـده اسـت.
نفاق افگنانـه  بحـث  سـخنانش  ادامـۀ  در  مصطفـوی  بانـو 
کـرد  تأکیـد  و  خوانـد  گسـیخته گی  لجـام  را  رسـانه ها  در 
کـه برخـی رسـانه های ارزشـی، کار کـرد خوبـی در رشـد 
فرهنگـی کشـور دارند، ولی برخی رسـانه های دیگر مسـایل 

فرهنگـی جامعـه را رعایـت نمی کننـد.
معیـن نشـراتی وزارت اطاعـات و فرهنـگ گفـت کـه این 
وزارت می کوشـد تـا رابطـه میـان علما و رسـانه ها را بیشـتر 
سـازد، تولیـدات داخلی سـینمایی بیشـتر گردد و مشـکات 

قانـون رسـانه ها نیـز برطـرف گردد.
وزیـران حـج و اوقاف، تحصیـات عالی و معـارف درحالی 
اسـتجواب می شـوند کـه عبدالحفیـظ منصور، نماینـدۀ مردم 
در مجلـس نماینـده گان در مـورد ترویـج افراط گرایـی در 
دانشـگاه ها و مسـاجد افغانسـتان در این اتاق شـکایت کرده 

. بود

هارون مجیدی
از  کتابی  چهارمین  عنوان  کامی،  عقانیت  تا  فقهی  عقانیت  از 
به نشر  تازه گی در کابل  به  سلسله مقاالت جمعیت فکر است که 

رسیده است.
استادان  و  پژوهش گران  مقالۀ  یازده  برگ،   230 در  کتاب  این 

دانشگاههای افغانستان را در خود جا داده است.
تا عقانیت کامی را روح اهلل یوسف زاده  از عقانیت فقهی  کتاِب 
ویرایش کرده، رفیع جسور به آن طرح پشتی ریخته و نشر پرند آن 

را در هزار نسخه به نشر رسانده است.
از  نخسِت  برگ های  در  که  فکری«  »کار  عنوان  زیر  یادداشتی  در 
عقانیت فقهی تا عقانیت کامی آمده، گفته شده است: "جمعیت 
از  مسلمان،  مشکل  کان ترین  که  است  رسیده  باور  بدین  فکر 

از چاه نمی شناسند و هرچه دیگران  ناحیه فکری است؛ چون راه 
به آن عمل  به خوردشان می دهند، دربست می پذیرند و خاضعانه 

می کنند."
در ادامۀ این یادداشت آمده است، تجربۀ تاریخی گوامی می دهد که 
به جای آن که مرحم زخم ها  ساح و پول بدون دانش و آگاهی 
بوده باشد، زهری است که به کام ملت ها فرو می ریزد و در معرض 

هاکت قرار می دهد.
هم چنان، تجارب یک سده برای مردم افغانستان و سایر مسلمانان 

باید بسنده باشد تا از آن بیاموزند و راه دانش آموزی فرا گیرند.
شکن  تابو  مجتهدی  ترابی؛  دکتر  اسام،  در  میانه روی  و  اعتدال 
از  بیرونی؟،  یا  درونی  اسام؛  انحطاط  جنجالی،  سیاست مداری  و 
اقتدارگرایی تا مردم ساالری، از بنیادگرایی تا تروریسم، از عقانیت 

»رویاهای رسوالنه«،  بر  عقانیت کامی، ماحظاتی چند  تا  فقهی 
نگرشی بر چگونه گی رابطۀ وحی و شخص پیامبر، بحث کوتاهی 
پیرامون گذار به دموکراسی و هم نشینی به از کتاب مخواه!، عنوان 

مقاالت نشر شده در این کتاب اند.
شماری از این مقاالت پیش از چاپ در کتاِب از عقانیت فقهی تا 

عقانیت کامی، در روزنامۀ ماندگار به نشر رسیده بودند.
محمد امین احمدی، محمد شکیب اندیشه، علی امیری، عبدالمنان 
دهزاد، عبدالحفیظ منصور، مهران موحد، عبدالبشیر فکرت، احمد 
حاصل  که  اند  گانی  نویسنده  حامد،  الدین  کمال  و  خاورنیا  ذکی 

پژوهش و برگردان های شان در این کتاب به نشر رسیده است.

جمعیت فکر در دو سال گذشته، کتاب های: اسام و تجدد، استعفای 
عقل و روایت سوم را نیز نشر کرده است. برخی از آن مقاله ها نیز  

پیشتر در روزنامه ماندگار به نشر رسیده بودند.

وزارت های حج، معارف، تحصیالت عالی و اطالعات و فرهنگ:

بازنگری در مواد درسی دانشگاه ها اولویت ماست

از عقالنیت فقهی تا عقالنیت کالمی چاپ شد

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


