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بـا  بلـخ  والـی  نـور  عطامحمـد  اسـتاد 
ارسـال پیامـی در مراسـم اعـام حمایـت 
شـورای انسـجام قزلباش هـای افغانسـتان 
از ائتـاف نجـات افغانسـتان، بـه شـدت 
از سیاسـت های نفـاق افگنانـه حکومـت 

انتقـاد کـرده اسـت.
شـورای انسـجام قزلباش های افغانسـتان، 

روز پنجشـنبه )23 قـوس( طی مراسـمی، 
نجـات  ائتـاف  از  را  خـود  حمایـت 

افغانسـتان اعـام کـرد.
در  بلـخ  والـی  نـور  عطامحمـد  اسـتاد 
انسـجام  شـورای  تصمیـم  ازایـن  پیامـی 
قزلباش هـای کشـور اسـتقبال و قـدر دانی 

کـرده اسـت.

مـردم  کـه  آمـده  نـور  آقـای  پیـام  در 
افغانسـتان با سـال ها مجاهدت، فداکاری، 
و تحمـل مشـقت های فراوان و شکسـت 
دادن دشـمنان خارجـی، بیـش از هر ملتی 
لیاقـت دارند تـا اکنون  یـک زندگی آرام، 
رو بـه ترقـی، امیـدوار بـه آینـده ی بهتـر 
و عادالنـه و شـرافت مندانه داشـته باشـند.

آقـای نـور گفته:«امـا دریـغ و افسـوس؛ 
و  کـه خوشـحالی  مدتهاسـت خبرهایـی 
و  خانواده هـا  کانـون  بـه  را  امیـدواری 
همـه  نمی شـنویم.  برسـاند  مـا  اجتمـاع 
روزه خبرهایـی گوش و روان مردم را می 
آزارد کـه مملـو از خشـونت، عقبگردهـا، 
قومگرایـی،  انحصارگرایـی،  واگرایی هـا، 
تنش هـا و جنجـال سـازی ها مـی باشـد؛ 
و تأسـف بیشـتر آن اسـت که منبع تمامی 
ایـن خبرهـای بـد و ناامیدکننـده، جایـی 
قـرار دارد کـه وظیفـه دارد تـا تکیـه گاه 
مـردم باشـد و زمینـه آسـایش روانـی و 

اجتماعـی مـردم را فراهـم آورد«.
مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  بلـخ  والـی 
داشـته  بیـان  کشـور  اساسـی شـهروندان 
کـه حکومـت افغانسـتان بـه جـای حـل 

مشـکات بنیـادی کشـور و مردم، بیشـتر 
وقـت خود را مصروف جنجال سـازی ها، 
بحـران آفرینـی، کارهـای غیرضـروری و 
غیراصولـی، انجـام برنامه هـای مشـکوک، 
سـازی،  بحـران  حذف گرایـی،  سیاسـت 
تصامیـم غیرعقانـی و ... سـاخته اسـت.
و  حکومـت  کـرده  تاکیـد  نـور  آقـای 
نیـاز  افغانسـتان جـداً  سیسـتم حکومتـی 
سیاسـت های  و  دارد  اصاحـات  بـه 
مـورد  بایـد  حکومـت  حذف گرایانـه 
ایـن  بگیـرد.  قـرار  جـدی  بازنگـری 
بازنگـری بایـد منجـر بـه احیـای اعتمـاد 
سیاسـی  جامعـه  و  کشـور  در  ملـی 

شـود. افغانسـتان 
و  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  افـزوده  وی 
شـوراهای ولسـوالی بایـد بطور شـفاف و 
عاجـل و انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 
شـوراهای والیتـی بایـد در موعـد قانونی 
خـود برگـزار شـود و سـاختار کمیسـیون 

هـای انتخاباتـی بازنگـری شـود.
نهادهـای  کـه  داشـته  بیـان  بلـخ  والـی 
مسـوول انتخابـات بایـد کامـا بی طـرف 
و مسـتقل و در...         ادامـه صفحـه 3
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ترکیـه دانشگـاهی زنانه 

به نـام »موالنا« در کابـل می سازد

یورش نظامی 

به مکتب افغان ترک برای چه
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از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود

اوضـاع عمومـی کشـور و نگرانی هــا بـه همـۀ 
مـان معلـوم اسـت کـه قابـل تعریـف نیسـت. 
تاریـک  و  پیچیـده  چنـان  عمومـی  وضعیـت 
اسـت کـه انکشـافات بعـدی بـرای هــیچ یک 
مفـادات  ایـکاش  نمي باشـد.  پیش بینـی  قابـل 
توافقنامه یـی کـه حاصل رأی میلیون هــا انسـان 
هــمین سـرزمین بود، پیاده مي گردیـد تا دولت 
ملـی، قانونمنـد و مشـروع مي داشـتیم و امـروز 
و  ملـت  یـک  تیره بختـی  سـردرگمی،  شاهــد 

نمي بودیـم. فروپاشی هــا 
مـن  عقـل  بـه  امـروز  آنچـه  رفتـه  هـم  روی 
مي رسـد، بـرای مهار بحران و گـذار از وضعیت 
موجـود بـه وضعیـت مطلـوب و دسـتیابی بـه 
حداقـل ثبـات، قطعـًا بایـد؛ قبل از رفتـن بطرف 
انتخابـات و قبولـی فرآیند انتخابـات، ابتدأ میان 
خـود روی چندتـا مبانـی بـه وفـاق برسـیم؛ از 
جملـه یکـی تصویـر روشـن از نـوع نظـام بعد 
میکانیـزم واقع گرایانـه جهــت  انتخابـات و  از 
زمینه سـازی بـرای گـذار منطقـی از حکومـت 
موجـود بـه دولـت و رهــبری ملـی مي باشـیم. 
در ایـن راسـتا و در جهـت تغییر سیاسـی نظام، 
چنـد گزینـه بایـد...             ادامـه صفحـه 3

جمعیت اسالمی:

پایان  تا شش ماه کار حکومت 
می یـابـد

آمـوزش زنان ارتـش افغـانستان 
در هنــــد

2۰ تـن از زنـان ارتـش افغانسـتان بـرای حضـور در برنامه هـای 
آموزشـی در دانشـکده آمـوزش نظامیـان وارد چنای هند شـدند.

بـه گـزارش خبرگـزاری آسـیا، ایـن برنامـه آموزشـی بـا هـدف 
ارتقـای مهارت هـای زنـان نظامـی برای مبـارزه با طالبـان برگزار 

می شـود.
همچنیـن ایـن برنامـه در راسـتای ارتقـای روابـط هند با کشـور 

جنگ زده افغانسـتان اسـت.
در ایـن برنامـه آموزشـی 2۰ روزه زنـان افغانـی آموزش هایی در 
حـوزه تسـلیحات، نقشـه ها، ارتباطـات، کامپیوتر، نحوه اسـتفاده 

از قطب نمـا را می آموزنـد.
در طـول چنـد مـاه اخیر حمـات طالبـان در افغانسـتان افزایش 

یافته اسـت.

توافق روى انتخاب رییس جمهور 
از محرومترین اقلیت افغانستان، 

منحیث نماد ملى
در مالقات با داکتر سارا بنت، مسوول بخش سیاسی سفارت انگلستان

صفحه 3

صفحه 3
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نماینده هاى نظامى پاکستان 
در مراکز نظامى افغانستان جابجا مى شوند
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خیالی،  مکتب های  تنها  افغانستان،  معارف  سر  درد 
نصاب غیرمعیاری، معلمان کم سواد و گاه بی سواد، 
و  پول ها  میل  و  حیف  و  متخصص  غیر  مدیران 
فرصت ها نیست؛ بل سیستمی است که عمًا به دلیل 
دست اندازی سیاست مداران کشور، رو به فرسایش 

گذاشته است. 
افغان  دختران  مکتب  به  را  سربازان  یورش  وقتی 
ترک از طریق رسانه می دیدم، که دختران سراسیمه 
و وحشت زده اشک می ریختند و کسی نمی دانست 
که چه اتفاقی افتاده و یا قرار است بیفتد، ذهنم به 
سال های حکومت تحت حمایت شوروی برگشت. 
و  دغدغه  همیشه  که  دردآلودی  و  تلخ  سال های 
لحظه  بگیری  قرار  سؤظن  مورد  که  این  نگرانی 
رهایت نمی کرد. وقتی در مکتب درس می خواندیم 
دولت داری  و  سیاست  مورد  در  چیزی  هیچ  و 
بهانۀ  به  که  داشتیم  را  نگرانی  این  اما  نمی دانستیم، 
واهی نیروهای امنیتی ما را از سر صنف مستقیمًا به 
یکی از بازداشتگاه های رژیم ببرد. من این ترس را 
روزی که نیروهای امنیتی دست به محاصرۀ مکتب 
دختران افغان ترک زدند، در چشم های دختران این 
مکتب می خواندم. آن ها نگران چیزهای دیگری نیز 
بودند. نگران این که مکتب شان از سوی مخالفان 
و  انتحاری  نگران  نگیرد.  قرار  هجوم  مورد  مسلح 
به کشتار  دلیلی حاضراند دست  بی هیچ  که  افرادی 
داشته  وجود  کشتن  برای  دلیلی  وقتی  حتا  بزنند. 
باز کسی حق ندارد که چنین عمل زشت و  باشد، 
مجوزی  چنین  کسی  هیچ  دهد.  انجام  را  ناپسندی 
روز  آن  اما  بزند.  قتل  و  کشتن  به  دست  که  ندارد 
من این نگرانی را در چشم های دختران این مکتب 
که  بود  شده  سبب  چیزی  چه  می دیدم.  روشنی  به 
اگر  ببرند؟  هجوم  مکتب  یک  به  امنیتی  نیروهای 
این مکتب ها و برخی معلمان آن ها مشکل سیاسی 
باز از راه های دیگر می شد، مشکل را حل  داشتند، 

کرد. 
دولت و نیروهای امنیتی، فقط به بهانه این که افرادی 
این مکتب ها مورد شک قرار دارند، حق  در داخل 
ندارد که به یک مکتب هجوم مسلحانه ببرد. بحث 
که  شد  داغ  زمانی  از  دقیقًا  افغان ترک  مکتب های 
از  و  ترک  افغان  مکتب های  مسوول  گولن  عبداهلل 
از  ترکیه  رییس جمهوری  اوردغان  سیاسی  مخالفان 
کودتا  در  داشتن  دست  به  کشور  این  دولت  سوی 
متهم شد. دولت ترکیه مدعی است که آقای گولن 
سازمان دهندۀ اصلی کودتا در ترکیه بوده است، در 
آقای  پذیرد.  نمی  را  اتهام  این  او  که شخصا  حالی 

گولن در حال حاضر در امریکا به سر می برد. 
حاال سوال این جاست که مشکل داخلی یک کشور، 
چرا وارد فضای سیاسی افغانستان شده است؟ گفته 
می شود که دولت ترکیه خواهان واگذاری مدیریت 
مکتب های این کشور در افغانستان، به دولت ترکیه 
شده است، اما از آن جایی که مکتب های موسوم به 
افغان ترک از سوی یک نهاد غیردولتی ترکیه اداره 
اگر  حتا  است.  شده  زا  چالش  مساله  این  می شود، 
جانب  به  حق  کاما  خود  ادعای  در  ترکیه  دولت 
نیز باشد، باز چنین واقعیتی نمی تواند برای نیروهای 
به  برای دستگیری عده یی  که  باشد  امنیتی مجوزی 

یکی از مکتب ها یورش ببرند. 
به  بردن  یورش  معنای  به  مکتب  به  بردن  یورش 
از هرگونه  باید  حریم آموزش و پرورش است که 
هم  آن  شود.  داشته  نگه  دور  به  سیاسی  رقابت 
رقابت سیاسی ای که هیچ ربطی نمی تواند به دولت 

افغانستان داشته باشد.
معارف  وزارت  مقام های  استدالل  دیگر  جانب  از 
نیز در این خصوص واقعا تعجب انگیز و به شدت 
معارف  وزارت  سرپرست  است.  کارانه  محافظه 
افغانستان در واکنش به انتقادهایی که در مورد حمله 
گفته  شده،  مطرح  کابل  در  دخترانه  مکتب  یک  به 
امنیتی دستور محاصره  است که دولت به نیروهای 
مکتب و دستگیری معلمان را صادر نکرده بود. اگر 
مدعی  معارف  وزارت  سرپرست  که  است  چنین 
امنیتی  نیروهای  به  کسی  چه  پس  است،  شده  آن 
چنین دستوری داده بود؟ آیا غیراز مقام های امنیتی 

و دولتی کس دیگری هم در افغانستان به نیروهای 
امنیتی امرو نهی می کند؟ سخنان سرپرست وزارت 
وضعیت  الپوشانی  می تواند  فقط  کشور  معارف 
اتهام  معنای  به  این سخنان  در عین حال  اما  باشد؛ 
زدن به نیروهای امنیتی کشور هم هست. سرپرست 
متهم می کند که  را  امنیتی  نیروهای  معارف  وزارت 
وقتی  چون  است.  گرفته  دستور  مشکوک  منابع  از 
گفته شود که این نیروها به دستور مقام های دولتی 
و امنیتی به مکتب افغان ترک حمله نکرده اند، پس 
به وجود می آید که حتما کسان دیگری  این شایبه 

نیروهای  به  نیز  امنیتی  و  دولتی  مقام های  از  غیر 
امنیتی دستور می دهند. اگر چنین است که سرپرست 
که  شود  معلوم  باید  پس  می گوید  معارف  وزارت 
این افراد کی ها اند؟ آیا نیروهای امنیتی به دستور 
مخالفان مسلح به مکتب افغان ترک هجوم برده اند و 
یا به دستور کشوردیگری؟ چنین اتهامی به نیروهای 
امنیتی وارد کردن واقعا باید پیگیرد قانونی به دنبال 
داشته باشد که متاسفانه در افغانستان ندارد. پرسش 
مقام های  و  رییس جمهوری  که  است  این  اما  دیگر 
کشور هیچ راه حل دیگری برای مشکل مکتب های 
نداشتند، که تاش کردند در روز  افغان ترک سراغ 
چه  این  ببرند؟  حمله  دانشی  مرکز  یک  به  روشن 
که  است  یک  و  بیست  قرن  در  دولتمداری  منطق 
با  این که  به محض  اند و  آموخته  ما  مردان  دولت 
مشکلی رو به رو می شوند، می خواهند آن را از راه 
منطق درست و  این  اگر  کنند.  نظامی حل و فصل 

پسندیده است، پس چرا این قدر داد و بیداد می کنند 
نظامی می خواهند مشکل  راه  از  که مخالفان مسلح 
راه  از  اگر حل مشکل  کنند.  دولت حل  با  را  شان 
را  کاری  اولی  به طریق  پس  نیست،  منطقی  نظامی 
که دولت با مکتب افغان ترک انجام داده، بی منطق 
ترین شیوه حل مشکل بوده است. البته این را هم در 
پایان بیفزاییم که ما هیچ دلچسپی به مسایل سیاسی 
ترکیه نداریم و نه می خواهیم از کسی و یا گروهی 
دفاع کنیم، بل نگرانی ما مشکل معارف کشور است 

که هر روز به گونه یی سربرمی آورد. 
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احمدعمران

یورش نظامى 
به مکتب افغان ترک براى چه

 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، اخیـراً در یـک کنفرانـس 
خبـری، از بی تعهـدی و بـی میلـی دولـت در برگـزاری 
انتخابـات پارلمانی، انتقاد کرد. مسـووالن این کمیسـیون، 
در ایـن کنفرانـس خبـری یک صـدا حکومـت را متهم به 
اعتـراض  انتخابـات کرده انـد.  برگـزاری  بـه  بی توجهـی 
کمیسـیون انتخابـات زمانـی بلنـد شـده اسـت کـه همـه 
جریان هـا و شـخصیت های سیاسـی، از برگزار نشـدن به 
موقـع انتخابـات، معترض بـوده از همین حـاال انتقادهایی 

را بارهـا داشـته اند. 
اعتـراض خـود را  انتخابـات،  امـا حـاال کـه کمیسـیون 
رسـمًا مطرح کرده اسـت، به معنای آن اسـت که ریاسـت 
جمهـوری چنـان بـه برگـزاری انتخابـات بی میـل شـده 
اسـت که حتا فغـان نهـاد برگزارکنندۀ آن دراورده اسـت. 
برگـزاری  در  ارگ  بی میلـی  ایـن  کـه  میرسـد  نظـر  بـه 
انتخابـات، فرصت یابی برای مهندسـی انتخابات پارلمانی 
بـه گونه یی اسـت که بتوانـد مجلس نماینـده گان را از آن 
طریـق بـه کنتـرل خـود دراورد که این خـود یک حرکت 

اشـتباه تقلـب آشـکار خواهـد بود.
بخواهـد  حکومـت  کـه  صورتـی  در  دیگـر  جانـب  از 
انتخابـات برگـزار نشـود، بـدون شـک خطـای بزرگی را 
مرتکـب می گردد؛ زیرا برگزار نشـدن انتخابـات، فرصتی 
بـرای عملـی شـدن ابزارهـای خشـومت آمیز بـرای بقای 
مـردم  آن  از  را مسـاعد می گردانـد و جـدا  قدرتمنـدان 
نمی تواننـد در برابـر حکومتـی کـه بـرای انتقـال قـدرت 
بدهنـد؛  انجـام  مدنـی  نیسـت، حرکـت  آمـاده  سیاسـی 
بـه خصـوص حکومتـی کـه نشـان داده اسـت در برابـر 
نـرم سیاسـی، سـخت سـرکوبگرانه عمـل  خیزش هـای 

می کنـد. 
انتخابـات،  برگـزاری  بـه  بی میلـی  حسـاب،  ایـن  بـا 
جریان هـا و حرکت هـای سیاسـی، رسـانه ها و نهادهـای 
مدنـی را در برابـر دولت مسـتبد، تشـویق می کند. شـکل 
گرفتـن موجـی در برابـر دولتـی کـه بـا انتخابـات میانـۀ 
خـوب نداشـته باشـد، فرصت کنش هـای سـختگیرانه بر 
دولت ضد دیمکراسـی مسـاعد می کند آنهم در شـرایطی 
کـه جهـان در افغانسـتان حضـور دارد تـا دیمکراسـی در 

کشـور پیـاده گردد. 
انتخاباتـی هـم در  از طـرف دیگـر، کمیسـیون موجـود 
شـرایطی نیسـت کـه بتوانـد یک انتخابـات قابـل قبول را 
بـرای مـردم برگزار کنـد. اصاحـات جـدی در نهادهای 
انتخاباتـی، به خصوص ملی شـدن این نهـاد و از رأس تا 
بدنـه یـک نیاز جدی اسـت امـا در صورتی کـه حکومت 
اراده یـی برای برگزار شـدن یک انتخابات شـفاف داشـته 
باشـد، الکترونیکـی کـردن انتخابـات می تواند ایـن برنامه 
را هـم زود و هم موفقیت آمیز و شـفاف به اتمام برسـاند؛ 
امـا متاسـفانه آزمندی ها و فسـاد جاری و نیـز عدم تمایل 
سیاسـی بـرای دایـر شـدن انتخابات شـفاف، سـبب شـد 

کـه آن پروسـه تاکنون روی دسـت گرفته نشـود. 
بـه هـر صـورت، ریاسـت جمهـوری، هیـچ راهـی جـز 
برگـزار کـردن انتخابات ندارد و در غیـر آن فرصت برای 
عملـی شـدن طرح هایی مسـاعد می شـود که خالـی از دو 
حالـت نیسـت. یـا رفتـه رفتـه اسـتبداد شـکل می گیرد و 
تباهـی مـردم و یـا هـم طرح های عملـی خواهد شـد که 
همـه تجربه هـا و راه هـای رفتـه در ایـن هفده سـال را از 

سـر دنبال خواهـد کرد. 
بنابرایـن خوب اسـت که دولـت آقای غنـی- عبداهلل حد 
اقـل ایـن فرصـت را بـه عنـوان تنهـا کار بـه یادماندنـی 
شـان در تاریـخ مسـاعد کنند که مـردم بتوانند بـا انتخاب 
نماینده هـای شـان نقشـی در تغییر مثبت وضعیت کشـور 
کشـورهای  و  نهادهـا  دیگـر  جانـب  از  باشـند.  داشـته 
خارجـی حامـی دولت افغاسـتان بایـد از روندهای منتهی 
بـه دیمکراسـی حمایـت کننـد و بایـد دولـت را وادار به 
تمکیـن کـردن بـه خواسـت های مـردم سـازند. زیـرا در 
غیـر آن، ایـن حکومـت زیان هـای زیـادی خواهـد دید.

هیـچ راهـى جز برگـزارى 
انتخـابات نیست

سخنان سرپرست وزارت معارف کشور فقط می تواند الپوشانی وضعیت باشد؛ اما 
در عین حال این سخنان به معنای اتهام زدن به نیروهای امنیتی کشور هم هست. 
سرپرست وزارت معارف نیروهای امنیتی را متهم می کند که از منابع مشکوک 
دستور گرفته است. چون وقتی گفته شود که این نیروها به دستور مقام های دولتی 
و امنیتی به مکتب افغان ترک حمله نکرده اند، پس این شایبه به وجود می آید 
که حتما کسان دیگری غیر از مقام های دولتی و امنیتی نیز به نیروهای امنیتی 
دستور می دهند. اگر چنین است که سرپرست وزارت معارف می گوید پس باید 
معلوم شود که این افراد کی ها اند؟ آیا نیروهای امنیتی به دستور مخالفان مسلح 
به مکتب افغان ترک هجوم برده اند و یا به دستور کشوردیگری؟ چنین اتهامی 
به نیروهای امنیتی وارد کردن واقعا باید پیگیرد قانونی به دنبال داشته باشد که 
متاسفانه در افغانستان ندارد. پرسش دیگر اما این است که رییس جمهوری و 
مقام های کشور هیچ راه حل دیگری برای مشکل مکتب های افغان ترک سراغ 
نداشتند، که تالش کردند در روز روشن به یک مرکز دانشی حمله ببرند؟ این چه 
منطق دولتمداری در قرن بیست و یک است که دولت مردان ما آموخته اند و به 
محض این که با مشکلی رو به رو می شوند، می خواهند آن را از راه نظامی حل و 
فصل کنند. اگر این منطق درست و پسندیده است، پس چرا این قدر داد و بیداد 
می کنند که مخالفان مسلح از راه نظامی می خواهند مشکل شان را با دولت حل 
کنند
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اســامی  جمعیــت  ســخنگوی 
ــش  ــه ش ــد ک ــتان می گوی افغانس
مــاه تــا پایــان کار حکومــت باقــی 

ــت.  اس
حکیمــی،  واقــف  عبدالشــکور 
ــامی در  ــت اس ــخنگوی جمعی س
مراســم حمایــت جنبــش گــذار از 
ائتــاف نجــات افغانســتان در کابل 
گفــت: حکومــت وحدت ملــی در 
اصــل، یــک حکومــت موقــت 
اســت زیــرا بــر اســاس موافقتنامــه 
حکومــت وحــدت ملــی، موظــف 
اســت تــا وظایــف محولــه در ایــن 
توافقنامــه را عملــی نمایــد. به گفته 
آقــای واقــف، ایــن وظایف شــامل 
وظایــف شــکلی و ماهــوی اســت.

واقــف حکیمــی افــزود: حکومــت 
وحــدت ملــی وظیفــه دارد تــا 
ــی و  ــون اساس ــل قان ــرای تعدی ب
تعدیــل نظام سیاســی، لویــه جرگه 
قانــون اساســی را تشــکیل دهــد و 

از طریــق تصویــب نماینــدگان 
ــی را  ــام صدارت ــه، نظ ــه جرگ لوی
ــم  ــه جــای نظــام ریاســتی، حاک ب

ــازد. بس
اســامی  جمعیــت  ســخنگوی 
اســاس  بــر  افــزود: حکومــت 
ــدرت را  ــد ق ــل، بای ــه کاب توافقنام
5۰ درصــدی میــان دو تیــم رقیــب 
امتخاباتــی تقســیم مــی کــرد و لــذا 
هرنــوع دســتکاری در ایــن مســئله 
و ســایر مــواد توافقــی، مشــروعیت 
حکومــت را کامــا خدشــه دار 

می ســازد.
عبدالشــکور واقــف افــزود: مطابــق 
مــاده صریــح قانــون اساســی، 
عمــر حکومــت وحــدت ملــی تــا 
ــاه دیگــر تمــام  بیشــتر از شــش م
قانــون  در  کــه  چــرا  می شــود 
ــه  ــر شــده ک ــاً ذک اساســی صراحت
پایــان دوره کاری رییــس جمهــور، 
ــد از  اول جــوزای ســال پنجــم بع
انتخابــات اســت. و تــا اول جوزای 
ســال 97 عمــر ایــن حکومــت 

ــود. ــام می ش ــاً تم قانون
فضــل احمــد معنــوی رییــس 
اســبق کمیســیون انتخابــات در این 
محــل گفــت: اشــرف غنــی از دین 

ــتفاده  ــزار اس ــک اب ــوان ی ــه عن ب
می کنــد و دیــن را هــم نمی فهمــد 
و تعــدادی دیــن فــروش هــم فقط 

ــد. ــه می کنن او را توجی
آقــای معنــوی گفــت: از هــر گروه 
ــخصیت  ــی و ش ــان سیاس و جری
را  حکومــت  ایــن  کــه  ملــی 
زیرفشــار قــرار بدهــد تــا حکومت 
انحــراف،  و  خودســری  از  را 
ــی  ــت م ــازد حمای ــرف بس منص
کنــد؛ چــرا کــه بــه گفتــه وی، اگــر 
همیــن ممانعــت هــا نباشــد بدتــر 
از آن چیــزی اتفــاق خواهــد افتــاد 

ــتیم. ــاهد آن هس ــا ش ــه فع ک
آقــای معنــوی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــم الشــان،  ــرآن عظی ــد در ق خداون
فرعــون را بعنــوان نمــاد طغیــان و 
سرکشــی و اســتبداد معرفــی کرده، 
افــزود: »اگــر فرعــون هــای زمــان 
ــا »عــون« مــی داشــتند، فرعــون  م
هــای زمــان موســی فرامــوش مــی 

ــوم او را مامــت  ــد ق شــد؛ خداون
ــام  ــه از مســتکبری بن ــد ک ــی کن م
فرعــون اطاعــت مــی کردنــد. 
وقتــی رهبــر، ماننــد فرعــون باشــد 
و قــوم هــم، پــس ســنت الهــی بــر 
ایــن قــرار مــی گیــرد کــه مــا انتقام 
مــی گیریــم و لــذا کل شــان را 
غــرق مــی کنیــم«. معنــوی افــزود 
کــه در هــر زمــان اگــر رهبــر مانند 
ــردم وارد  ــد م ــد، بای ــون باش فرع
عمــل شــوند و همراهــی بــا ظالــم، 

خــودش ظلــم اســت.
بــه گفتــه آقــای معنــوی، اگــر 
بــرای  فرصــت  خداناخواســته 
زعامــت آنهــا در دور دوم هــم 
ــه  ــد ک ــد دی ــود خواهی ــم ش فراه
ــی  ــب بزرگ ــاهد مصائ ــه ش چگون
در کشــور خواهیــم بــود کــه حتــی 
تصــورش را هــم کــرده نمــی 

ــم. توانی
بــه بــاور آقــای معنــوی، حکومــت 
برگــزار  را  انتخابــات  هرگــز 
نخواهــد کــرد بــه ایــن دلیــل کــه 
ایــن حکومــت از طریــق انتخابات 
بــه قــدرت نرســیده و هرگــز هــم 
بــه حکومــت نخواهــد رســید؛ 
چــرا کــه نــه حــزب دارد، نــه 

ــرد  ــه هــم کارک ــت دارد و ن جذابی
قابــل دفــاع دارد؛ و بــه حــدی 
عوامفریــب اســت کــه یک پــروژه 
را ده بــار افتتــاح مــی کنــد. و باری 
ــه  ــود ک ــرده ب ــا ک ــی ادع ــم غن ه
ظــرف یک ســال، بــرق افغانســتان 
را بــه خــارج صــادر مــی کنیــم در 
حالیکــه اکنــون حتــی بــرق کابــل 
را هــم نمــی تواننــد تأمیــن کننــد.

فضــل احمــد معنــوی خاطرنشــان 
بــه  بین المللــی  جامعــه  کــرد: 
دنبــال برگــزاری انتخابــات اســت؛ 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــا خواســته م ام
اگــر قــرار باشــد انتخابــات آینــده 
هــم ماننــد انتخابــات قبلــی باشــد 
ــزار  ــا برگ ــه اص ــت ک ــر اس بهت
ــت  ــه وی، حکوم ــه گفت ــود! ب نش
هــای  قریــه  ســطح  در  حتــی 
ــوذ و  ــال نف ــه دنب ــز ب ــک نی کوچ
کنتــرل صندوق هــا بــه نفــع خــود 

ــت. اس

وی بــا نقــل خاطــره ای از یکــی از 
ــه در وصــف  ــی ک ــات اروپای مقام
ــود: »  ــه ب ــته، گفت ــات گذش انتخاب
یــک کابــوس وحشــتناک اســت« ؛ 
خطــاب بــه حکومــت گفــت کــه 
ــی شــرم  ــت بســیار ب ــن حکوم ای
ــود  ــه روی خ ــه اصــا ب اســت ک

هــم نمــی آورد.
معنــوی افــزود: اعضای کمیســیون 
ــا  ــد و ت ــتقال ندارن ــات اس انتخاب
ــر  ــه منتظ ــد ک ــته ان ــد وابس آن ح
ــرف  ــان را اش ــس ش ــتند رئی هس

ــد. ــی کن ــرای شــان معرف ــی ب غن
از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــت: شــخصیت های  ســخنانش گف
کان و بــزرگ سیاســی، آنانــی 
نیســتند کــه پــول زیــاد و قــدرت 
زیــاد دارنــد بلکــه آنهایــی هســتند 
ــردم، در  ــق م ــاع از ح ــه در دف ک
برابــر ایــن حکومــت مــی ایســتند.

آقــای معنــوی در پایــان ســخنانش 
بــا اشــاره بــه قــدرت جوانــان 
گفــت: حکومــت در پــی اســتمرار 
کار خــود اســت امــا مــا بــه 
ــم کــه  ــاور داری ــان ب ــدرت جوان ق
ــه ایــن حکومــت  ایــن اجــازه را ب

نخواهنــد داد.

یـک هیـأت پارلمـان پاکسـتان جهـت 
وارد  افغـان  مقام هـای  بـا  گفت وگـو 

شده اسـت کابـل 
بـه  پاکسـتان  پارلمـان  هیـأت  یـک 
افغانسـتان آمـده اسـت تا بـا مقام های 
کابـل روی بهبـود روابـط  دو کشـور 

کنـد. گفت وگـو 
می گویـد  پاکسـتان  خارجـه  وزارت 
افغانسـتان  بـا  روابـط  بهبـود  در  کـه 
پیشـرفت هایی صـورت گرفته  اسـت.

بـه گـزارش رسـانه های پاکسـتانی این 
هیئـت تحـت رهبـری رنا افضـل خان 
عضـو اسـامبله ملی پاکسـتان از حزب 
مسـلم لیگ در کابـل روی بهبود روابط 
گفت وگـو  افغانسـتان  مقام هـای  بـا 

کرد. خواهـد 
ایـن رسـانه ها، سـفر هیئـت پارلمانـی 
پاکسـتان بـه افغانسـتان را مرحلـه دوم 
طرحـی خوانده انـد کـه »آنسـوی مرز« 

شده اسـت. نام گـذاری 
ایـن طـرح در سـال 2۰۱5 میـادی به 
هـدف تمـاس مـردم دو کشـور جهت 

بهبـود روابـط آغاز شـد.

فیصـل  محمـد  دیگـر،  جانـب  از 
سـخنگوی وزارت خارجه پاکستان در 
یک نشسـت خبـری گفت، کشـورش 
با افغانسـتان به توافق رسـیده تـا برای 
نخسـتین بـار به خاطـر هماهنگی هـای 
بیشـتر امنیتـی، نماینده های دو کشـور 
جابجـا  همدیگـر  نظامـی  مراکـز  در 

. ند شو
پاکسـتان  سـخنگوی وزارت خارجـه 
همچنـان طرحـی را به نـام پان عملی 
برای همبسـتگی افغانسـتان و پاکستان 
افشـاء کـرد و گفـت کـه این پیشـنهاد 
در 25 مـاه نومبـر امسـال بـا جانـب 

افغانسـتان شـریک سـاخته شد.
امـا در کابـل دولت وزیری سـخنگوی 
وزارت دفـاع افغانسـتان می گویـد، در 
مورد فرسـتادن نماینده هـای نظامی در 
مراکـز نظامـی دو کشـور توافق نشـده 

 است.
آقـای وزیـری افـزود: ایـن پیشـنهاد از 
سـوی مقام های پاکسـتانی مطرح شـد 
امـا تـا حـاال حکومـت افغانسـتان آنرا 

نپذیرفته اسـت.

وی گفت:
»در سـندی که بـه گفتـه پاکسـتان بـا 
در  توافـق شـده،  آن  افغانسـتان روی 
آغـاز گفت وگوهـای جامـع و  مـورد 
سـودمند در امـور سیاسـی، اقتصـادی، 
نظامی، اسـتخباراتی و مسئله مهاجران، 
مطـرح  جانبـه  همـه  پیشـنهادهای 

شده اسـت.«
توافـق  بـه  افغانسـتان  بـا  پاکسـتان 
رسـیده تـا برای نخسـتین بـار به خاطر 
امنیتـی،  بیشـتر  هماهنگی هـای 
مراکـز  در  کشـور  دو  نماینده هـای 

شـوند. جابجـا  همدیگـر  نظامـی 
پاکسـتان  سـخنگوی وزارت خارجـه 
پاسـخ  منتظـر  کشـورش  کـه  گفتـه 

اسـت. افغانسـتان  رسـمی 
بـه گفتـه وی، ایـن پیشـنهاد در جریان 
سـفر قمر جاویـد باجوه لوی درسـتیز 
اردوی پاکسـتان بـه کابـل کـه در مـاه 
اکتوبـر امسـال صـورت گرفـت، برای 
رئیـس جمهـور اشـرف غنـی مطـرح 

بود. شـده 

توافق روى انتخاب... 
یکی  روی  سرانجام  تا  شود  گرفته  بحث  به 

توافق صورت گیرد. 
۱- تغییر سـاختارهای سیاسـی نظـام، معطوف 
بـه ایجـاد تعـادل در منظومۀ قـدرت در دولت 
مرکـزی و والیـات و اصل تعادل قـدرت میان 

مرکـز و والیات. 
2ـ توافـق روی انتخاب رییـس جمهور از یک 
اقلیـت محـروم افغانسـتان بحیـث نمـاد ملـی، 
تـا منبعـد هیـچ کسـی نتوانـد از نـام و جـای 
و پایـگاه قومـی، اقـوام دیگـر را ماننـد رهبری 
آقـای  و  نظـام  درون  از  غنـی،  آقـای  امـروز 
حکمتیـار بـه وکالت نظـام تهدید نمایـد. بلکه 
فقـط با تمسـک با قانـون، کشـور را رهبری و 
مدیریـت نمایـد. ) ایـن گزینـه می تواند حالت 

عبـوری و یـا موقتـی هم داشـته باشـد(. 
3ـ اگـر دولـت وحـدت ملـی ادامـه مي یابـد، 
مـودل  و  اجتماعـی  بافـت  نظرداشـت  در  بـا 
دیموکراسـی مشـارکتی، در رأس پایه های مهم 
دولت، هــریکی ریاسـت جمهوری، صدارت، 
مجلـس و قضـا از چهـار قـوم کان و بـرای 
هــر رکن دولـت، دو دو معـاون از اقوام دیگر 
کـه جملـه می شـود ۱2 عضو از اقـوام مختلف 
کشـور در حـوزۀ تصمیـم گیـری و سیاسـت 
مشـترک  خانـۀ  منحیـث  افغانسـتان  گـذاری 
هــمه، اتحاد ملـی را نمایندگی کننـد. اعضای 
اسـاس  بـر  دولـت  مأموریـن  بقیـه  و  کابینـه 
تخصص و شایسـته سـاالری توظیـف گردند.

جمعیت اسالمی:

تا شش ماه کار حکومت 
پایان می یـابـد

اسالم آباد:
نماینده هاى نظامى پاکستان در مراکز نظامى افغانستان جابجا مى شوند

کابل:
 دربارۀ نماینده هاى نظامى توافق نشده است

برنامه ... حکومت مشغول 
مشـورت بـا جریان هـای سیاسـی و نهادهـای مدنـی و مردمـی تعییـن 
شـوند. سیسـتم اعتمادسـاز ملی برای مشـارکت شـفاف مـردم و احترام 
بـه آرای پـاک آنـان بایـد در تفاهـم بـا طرف های سیاسـی، ایجاد شـود.

آقـای نـور همچنیـن تاکیـد کرده کـه مسـووالن حکومت وحـدت ملی 
و حلقـات مشـکوک در درون حکومـت بایـد از توطئـه برضـد احزاب 
و شـخصیت های ملـی و جهـادی دسـت بردارند و کشـور را به سـمت 

بحـران و تاریکی بیشـتر سـوق ندهند.
در  تـا  خواسـته  افغانسـتان  المللـی  بیـن  همـکاران  از  همچنیـن  وی 
مناسـبات داخلی افغانسـتان تابع سیاسـت های احساسـی و کوته نگرانه 
برخـی مقامـات تنگ نظـر و توطئه گر نباشـند و واقعیت های سیاسـی- 
اجتماعـی و حساسـیت های مردمـی را در نظـر آورنـد. اراده عمومـی و 
خواسـت تـوده هـای وسـیع مردمـی، فراتـر و ارزشـمندتر از خواسـته 

هـای شـوم حلقاتـی اسـت که فقـط بـه انحصارگـری می اندیشـند.
والـی بلـخ همچنیـن به تحـوالت اخیر در شـمال کشـور اشـاره کرده و 
گفته که شـمال افغانسـتان آبسـتن تحوالت جدیدی اسـت که مسـئولین 

امـر، سـهل انگارانه چشـم بر آن مـی بندند.
آقـای نـور تاکیـد کـرده:« جابجایی تروریسـت هـای داعشـی در قوش 
تیپـه و درزاب والیـت جوزجـان و سـربازگیری از اطفـال و نیـز انتقـال 
جنگجویـان سـرگردان داعشـی از عـراق و سـوریه که در برخـی مناطق 
شـمال کشـور مـا جابجـا شـده انـد و متاسـفانه حکومـت بـه آن توجه 
جـدی نـدارد؛ تهدیـد جـدی بـرای امنیـت شـمال کشـور محسـوب 
می شـود. نمونه هـای مشـابه در برخـی دیگـر از مناطـق کشـور وجـود 
دارد کـه بـه ایـن تهدیدها توجـه و برخـورد منطقی صـورت نمی گیرد. 
حکومـت بایـد تدابیـر جـدی و قاطع در راسـتای سـرکوب هسـته های 

داعـش روی دسـت گیرد«.

ACKU



حبیب اهلل حاتمي

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2164  شنبه      25قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   28 ر بیع اال و ل     y 1439  16 د سمبر     42017 www.mandegardaily.com

یین آ
ختالف ا

م سـال ا ر  د
شش. رأی اکثریت

دلیل و برهان در همه جا کارساز نمی باشد؛ زیرا 
در پاره یی از موارد هر دو جانب دالیلی ارایه 
می دارند و خود را ذی حق می شمارند. در این 
رأی  به  دادن  تن  اختافات  حِل  راه  صورت، 
پارلمان ها  همۀ  در  که  آن گونه  است،  اکثریت 
معمول می باشد. کثیری از اندیشمنداِن مسلماِن 
مصوبه های  و  پذیرفته  را  دموکراسی  معاصر، 
پارلمان را مشروع می شمارند؛ مصوبه هایی که 

با رأی اکثریت به تصویب می رسند.
رأی اکثریت برابر با حقانیت نیست، ولی تنها 
راه ترِک مخاصمت است و بدون توسل بدان، 
ناممکن است.  به یک تصمیِم واحد  دسترسی 
چه بسا که رأی اکثریت پس از مدتی ناکارآمد 
دوباره  تصمیم  آن  و  می شود  ثابت  زیان بار  و 
در  دیروز  که  جانبی  رأی  و  می گردد  شکسته 
اقلیت قرار داشت، به منصۀ اجرا نهاده می شود. 
مرجح بودن رأی اکثریت در مسایل اجتهادی 
در میان دانشمنداِن مسلمان از دیرزمان بدین سو 
“نظر  به  آن  از  و  است  شده  پذیرفته  امر  یک 

جمهور” یاد می شود. 
هفت. عیب جویی

عنوان  زیر  بلندی  شعر  در  الهوری  اقبال 
می آراید.  فرضی  مجلسی  ابلیس”،  “پارلمان 
جست وجوی  مجلس،  این  بحث  موضوع 
این  در  است.  مسلمانان  تضعیِف  راه های 
مناسب ترین  ناسیونالیسم  گوید  یکی  مجلس، 
دیگری  است،  مسلمانان  کوبیدن  درهم  وسیلۀ 
راه  را  فرقه یی  اختافاِت  به  زدن  دامن 
همین گونه  به  می خواند.  امر  بدین  دست یابی 
هر یک طرحی ارایه می دارد و سخنی به میان 
عنوان  به  جلسه  رییس  پایان  در  اما   می آورد؛ 
است  آن  حربه  بهترین  می گوید،  بحث  نتیجۀ 
مباحثاِت دستوری  که علمای مسلمان سرگرمِ 
مجالی  تا  گردند  دل خوش  کار  بدین  و  باشند 
برای اندیشیدن پیرامون مسایِل عمده و اساسِی 

جهاِن اسام نیابند.
در نقدهای امروزی فراوان دیده شده که منتقد 
وقت  نمی پردازد،  چندان  موضوع  اصل  به 
جزیی  نکته های  بازنمایی  در  را  خود  تواِن  و 
جمله ها  نارسایی های  از  می رساند،  خرچ  به 
برمی شمارد  را  امایی  اشتباهاِت  و  می گوید 

می خواهد  را  خویش  مخالِف  بدین صورت  و 
به زیر کشد و حرفش را بی مقدار نشان دهد. 
نه مخالفِت  نقد است و  نه  این شیوه در واقع 
روش مند، بلکه عیب جویِی محض است که نه 
به نویسنده سودی بار می آورد و نه به خواننده.

اما  است  بزرگی  فضیلِت  درست نویسی، 
نوشتن  درست  اندیشیدن،  درست  شرط 
اند که  اندیشمندانی  متفکران و  فراوان  نیست. 
برپا  بدیع شان در عالم غوغا  نظریه های بکر و 
کرده اما نوشته های شان را ویراستاران تنظیم و 
ترتیب کرده اند. جهاِن امروز نویسنده گی را از 
ویراستاری جدا کرده و هر نوشته می باید زیر 

تیِغ ویراستار برود تا چاپ و نشر گردد. 
هشت. نقد 

سخِن تکراری یی است که نقد باید نشان دهندۀ 
چنان  گفته  این  بر  ما  کشورِ  در  باشد.  راه حل 
تکیه می شود که گویی سخنی از لوح محفوظ 

است!
باطل  را  نظریه یی   )۱ است:  گونه  دو  نقد 
دو  هر  می نمایاند.  تازه یی  راه   )2 می سازد؛ 
یک  خطای  این که  اند.  اهمیت  حایز  آن  گونۀ 
است؟  اندکی  کارِ  مگر  گردد،  آشکار  نظریه 
این که زیان های یک دارو برما گردد، آیا اقدامِ 
به جای  بی بهایی است؟ مسلمًا آن هایی هم که 
برشمردِن کاستی های یک اثر، راه های بدیل را 
نشان دهی می کنند، کارِ نیکویی انجام می دهند. 
چشم  اثر  یک  محاسِن  از  هیچ گاه  توانا  منتقِد 
نظر  مورد  اثِر  خوبی های  نخست  و  نمی پوشد 
را بازتاب می دهد. چنین منتقدی، دیدگاه خود 
را به گونه یی بیان می دارد که باعث جریحه دار 
پایان،  در  و  نگردد  طرف  احساساِت  شدِن 
عقده گشایی های  عرصۀ  به  دیدگاه ها  تفاوِت 
شخصی بدل نشود. به سخن بهتر، منتقِد توانا 
در بیان نظریۀ خویش از “ُحسن تعبیر” استفاده 

می برد. 
اند  فراوان  نیست؛  تخصص  نقادی  شرط 
به  دست  گوناگون  عرصه های  در  که  آن هایی 
ابداع و ابتکار زده اند، بدون آن که تخصص الزم 

را در آن مورد دارا باشند.
در افغانستان شرط داشتِن تخصص برای نقد، 
موجب شده که خودسانسوری حاکم گردد و 
کسانی از بیِم آن که از او نپرسند “چه سررشته 

لب  می زنی؟”  حرف  زمینه  این  در  که  داری 
سینه  در  را  خود  دیدگاه هاِی  و  می بندند  فرو 
در  که  بیانی  آزادی  اندک  می کنند.  حبس 
موارد  از  پاره یی  در  گردیده،  حکم فرما  کشور 
در  هم  غیرمسلکی  اشخاِص  که  شده  باعث 
معماری  و  تجارت  اقتصاد،  سیاست،  باِب 
نمایش  به  از خود  کارنامه های درخورِ وصفی 

بگذارند، که می سزد به آن ها شادباش گفت. 
کسانی  بسا  چه  است،  ابتکار  همنشین  نقد 
تحصیل می کنند و سال ها فعالیت می ورزند اما 
دماغ شان از ابتکار تهی است و شخصی دیگر 
خطاهای  که  می زند  حرفی  پیشینه  هیچ  بدون 
یک اثر نمایان می گردد و طرحی می ریزد که با 
دفتر و دیواِن متخصصان نمی خواند اما سازنده 

و مفید می باشد.  
نُه. اهل  حل و عقد 

از  اهلِ  حل و عقد  ادبیات،  از آن جایی که در 
جایگاه رفیعی در تصمیم گیری ها برخوردارند، 
را  آن  اهِل  و  دریافت  را  آن  معنِی  که  می سزد 
تونسی،  نامدار  متفکر  غنوشی،  راشد  شناخت. 
تجربه  و  تخصص  اهِل  را  عقد”  و  “اهل  حل 
معناست  بدین  سخن  این  است.  کرده  معنی 
وجود  جامع الکماالت  اشخاِص  اسام  در  که 
در  که  نیست  آن  را صاحیِت  ندارند و کسی 
که  هر  بلکه  باشد،  داشته  باز  دسِت  امور  همۀ 
امور  ساخته اند. صاحب نظراِن  کاری  بهِر  از  را 
سیاسی عده یی اند و اشخاص واجد صاحیت 
دیگر.  افرادی  اقتصادی،  و  نظامی  عرصۀ  در 
هرکدام در بخش معینی اهِل  حل و عقد شمرده 
قابل  و  توجه  درخورِ  سخن شان  و  می شوند 

رعایت است.
را  تجربه  و  تخصص  اسام  دیگر،  بیان  به 
به  نظر  را  کسی  هر  و  می نهد  ارج  به شدت 
تخصص و درایتش در همان مورد “اهل  حل و 

عقد” می شمارد. 
ده. اولویت بندی

برای اختاف ورزیدن، زمینه های زیادی وجود 
اختاف  مورد  ده ها  در  می توان  روز  هر  دارد. 
کرد و به بحث پرداخت، عرق ریخت و معرکه 
ورزیدن  اختاف  از  زنده گی  در  آراست... 
ناگزیریم، ولی روی چه مسایلی  باید به عرصۀ 

مبارزه رفت؟
رده بندی  به  زمانی  هر  در  هوشیار  مسلماِن 
به جدال  نکته ها  آن  روی  و  می پردازد  مسایل 
و  باشد  داشته  بیشتر  اهمیِت  که  برمی خیزد 
سازد.  سعادتمند  را  کثیری  اشخاص  آن،  حل 
اختاف روی مسایل جزیی، در اوضاع بحرانی، 

کارِ افراد کم مایه است.
منـابـع:

آیین اختاف در اسام، نوشتۀ طه   .۱
جابر العلوانی، مترجم: فضل الرحمن فاضل

گفت وگو با مخالف از منظر قرآن،   .2
نوشتۀ مولود بهرامیان

دین باوری، ادب نقد، نوشتۀ محمد   .3
احمدیان. 

را  کسـی  شـما  اسـت.  متوجـه  و  مراقـب  عاقه منـد،  موجـودی  مهرطلـب  شـخصیت 
پرمحبت تـر، مشـتاق تر و دلواپس تـر از او نسـبت بـه خـود پیـدا نمی کنیـد. مهرطلب هـا 
از روابـط زناشـویی گرفتـه تـا جمـع خانـواده و جامعـه، صمیمـی، وفـادار و ماحظه کار 
هسـتند. خواسـته های آنـان همـان خواسـته های دیگـران اسـت و شـادی آن، منـوط بـه 
تحقـق خواسـته های دیگـران می باشـد. شـخصیت مهرطلـب کسـی اسـت کـه می گوید: 
»اگـر شـما شـاد شـوید، مـن هـم شـاد می شـوم.« و این عیـن حقیقت اسـت. شـخصیت 
مهرطلـب در جامعـه زیـاد یافـت می شـود و در میـان زنان و مـردان به یک نسـبت توزیع 
شـده اسـت. از دیربـاز مهرطلبـی به ویژه در زن ها تشـویق شـده اسـت. از دیربـاز به زنی 
کـه همسـری از خودگذشـته و متکـی بـه تصمیمـات شـوهرش باشـد و خـود را وقـف 

آسـایش افـراد خانـواده کنـد، بهـا داده اند.
ویژه گی های شخصیت مهرطلب 

۱ـ پایبنـدی و سـپارش: مهرطلب هـا بـه شـدت پایبنـد روابـط در زنده گـی خود هسـتند. 
آن هـا بـه پایـداری روابط و مناسـبات خـود ارزش قایل هسـتند. به پایبندی هـای زنده گی 

زناشـویی، بهـا می دهنـد و بـه سـختی برای حفـظ این مناسـبات تـاش می کنند.
2ـ باهـم بـودن: ترجیـح می دهند کـه باهم و بـا دیگران باشـند، آن ها تنهایـی و تنها بودن 

را دوسـت ندارند. 
3ـ کار گروهـی: شـخصیت مهرطلب بیشـتر یک اطاعت کننده اسـت تا یـک هدایت کننده. 
وی از حـس همـکاری و تعـاون زیـادی برخـوردار اسـت، بـه دیگـران متکی اسـت و از 

دیگـران خـط می گیرد.
4ـ هنـگام تصمیم گیـری بـا خوشـحالی نظـرات دیگـران را جویـا می شـود و بـه توصیـۀ 

آن هـا عمـل می کند.
5ـ هماهنگـی: مهرطلب هـا سـعی دارنـد میـان خـود و اشـخاص مهـم در زنده گـی خود، 
روابـط خوبـی برقـرار نماینـد. آن هـا بـه افزایـش هماهنگـی عاقه منـد انـد و می خواهند 

موفـق و مـودب ظاهر شـوند.
6ـ مراعـات: شـخصیت مهرطلـب بـه فکـر دیگـران اسـت. مراعـات آن هـا را می کنـد و 
در پـی راضـی کـردن آن هاسـت. او حاضـر اسـت بـرای رعایت حـال اشـخاص مهم در 

زنده گـی خـود، از منافـع و خواسـته هایش بگـذرد. 
7ـ دلبسته گی: برای مهرطلب ها روابط با اشخاص، حرف اول را می زند.

با مهرطلب ها چه گونه کنار بیاییم؟
۱ـ شـخصیت مهرطلـب بـه راضـی کـردن شـما عاقه منـد اسـت. ایـن را از او بپذیرید و 
به خاطـر قبـول آن چـه او بـه شـما ارزانـی می کند، احسـاس گنـاه نکنیـد. به جـای آن، از 

اقداماتـش بـرای راضـی کردن شـما، لـذت ببرید. 
2ـ توجهـات او را فـرض مسـلم و مفت ندانید: شـخصیت مهرطلِب زنده گِی شـما ممکن 
اسـت بـه خوبـی امیال شـما را پیش بینـی کند و ایـن امیـال را در ردیف مقدم قـرار دهد. 
مهرطلب هـا اغلـب بیـش از آن چه هسـتند، مطمیـن و قاطع بـه نظر می رسـند. وقتی آن ها 
چیـزی را از شـما می خواهنـد، ممکن اسـت به روی خـود نیاورند و خواسته های شـان را 
مطـرح نسـازند. منتظـر می مانند تا شـما این نیازها را تشـخیص دهید. از جملـه مهم ترین 
نیازهـای آن هـا، گرفتـن تضمیـن و اطمینـان خاطـر اسـت. مهرطلب ها به احسـاس شـما 
نسـبت بـه آن ها، به شـدت حسـاس هسـتند. مهـر و صمیمیت خـود را صادقانـه به آن ها 
ابـراز کنید. توجه داشـته باشـید کـه مهرطلب ها بیشـترینه، برای گرفتن تاییـد و تعریف از 
شـما درخواسـت نمی کننـد. آن هـا فـرض را بر ایـن می گذارند کـه اگر شایسـتۀ دریافت 

ترفیـع و توجه باشـند، شـما آن را به آن هـا می دهید.
3ـ توجـه داشـته باشـید کـه انتقـاد از مهرطلب ها او را نسـبت بـه خود مـردد می کند: چه 
بسـا در مقـام سـرزنش خـود برآیـد کـه واکنـش سـازنده یی نیسـت. وقتـی می خواهید با 
یـک مهرطلـب رفـع اختـاف کنیـد، تـا حد امـکان بـه او اطمینـان خاطـر بدهیـد. اجازه 
ندهیـد کـه مهرطلـب همۀ تقصیرهای مشـکات میان شـما و خودش را به گـردن بگیرد.
4ـ بـه نقطه نظرهـای او بهـا بدهید و از آن اسـتقبال نمایید: هرچه شـدت مهرطلبی بیشـتر 
باشـد، بیشـتر تمایـل دارد کـه بـرای راضـی نمـودن شـما حرفـی بزنـد، اما ممکن اسـت 
در واقـع نظـر دیگـری داشـته باشـد. بنابریـن مراقب باشـید که حـرف او با سـخن دلش 

یکی باشـد. 

شخصيت ِمهرطلب  را
 بهتر بشناسيد

 عبدالحفیظ منصور

بخش سوم و پایانی
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از سـال ۱36۱ خورشـیدی تا سـال ۱369 خورشیدی، یعنی 
مـدت 8 سـال، من همـراه با بـرادرم عزیزاهلل ایما، در شـهر 
کابـل ضمـن وظیفـۀ دولتـی و محصـل بـودن، در منطقـۀ 
فروشـگاه و پـل بـاغ عمومـی کابـل، دکان داری می کردیـم. 
ایـن فروشـگاه سـیار از سـال ۱36۱ تـا ۱365 خورشـیدی، 
دولتـی و بعـداً از سـال ۱365 تـا سـال ۱369 خورشـیدی، 
دکان سـیار شـخصی بـود کـه: مـن، بـرادرم و دوسـتی بـه 
نـام نورالدیـن در آن کار می کردیـم. بـرادرم ایمـا کـه از 
دکان داری چنـدان راضـی نبـود، در یکـی از مکاتـب شـهر 
کابـل نیـز بـه حیـث اسـتاد وظیفه اجـرا می کـرد. مـن ابتدا 
متعلـم مدرسـۀ دارالعلـوم عربی کابـل بودم و بعـداً محصل 
بـاغ  پـل  مـا در  مغـازۀ سـیار  کابـل.  دانشـکدۀ شـرعیات 
عمومـی کابـل، بـه پاتوقـی بـرای فرهنگیـان کشـور تبدیل 
شـده بـود؛ بـه ایـن دکاِن سـیار اکثـراً: عبدالقهـار عاصـی، 
شـبگیر پوالدیـان، شـیرمحمد خـارا، سـام سـنگی، نیاب 
عاصـی،  بـرادر  عبدالجمیـل  رئوفـی،  خلیـل اهلل  رحیمـی، 
انجنیـر کریـم، انجنیـر امین، محب بـارش و دیگر دوسـتاِن 

فرهنگـی سـر می زدنـد.
 سـال هایی کـه در ایـن دکان مصـروف بـودم، سـال های 
سـرد و درد بـود؛ سـال های سـیاهِ سیاسـت، و مـا در چنبرۀ 
تراژیـدی ایـن سیاسـت در کابـل محبـوس بودیـم و کابـل 
نیـز گـروگاِن سیاسـت بازان. گویـی زمـان تکـرار می شـود؛ 
به رغـِم گذشـت 34 سـال از آن روزگار هنـوز هم وضعیت 
ابتـر،  همچنـان  سیاسـت مدارانش  و  سیاسـت  و  کابـل 

نابسـامان و فاجعه بـار اسـت!
دکان مـا در پـل بـاغ عمومـی، در واقـع مرکـزی فرهنگـی  
بـود. در ایـن دکان عـاوه از نقـد سیاسـِت روز و شـعر 

و شـاعری و قصه هـای روزگار سـخت، بـرای 
هجـو  مـورد  در  اضطـرار«  »شـعر  اولین بـار 
دولت سـروده شـد. جالـب بودِن این شـعر در 
ایـن نکتـه بود کـه دیگـران در بیرون کشـور و 
جبهـات، برضـد رژیـم می نوشـتند و اکثـراً بـه 
مـردم کابـل نمی رسـید، امـا ایـن اضطرارنامـه 
در مرکـز کابـل، توسـط فرهنگیـاِن نام آشـنا در 
حضـور حکومـت سـروده شـد و دسـت بـه 

دسـت  گشـت. 
وضعیـت سیاسـی کابل خـوب نبـود؛ حزب و 
دولـت بیـِن خـود درگیر بودنـد، ببـرک کارمل 
وضعیـِت  از  خلقی هـا  و  بـود  دولـت  رییـس 
پیش آمـده ناراضـی بودنـد، گروه هـای مسـلح 
مجاهدیـن نیـز در چهاراطـراِف کابـل در حاِل 
نیرومند شـدن قـرار داشـتند. در حقیقت، کابل 
پایتخـت افغانسـتان بـه سـختی بـا کمربندهای 
کابـل  در  می شـد.  حفاظـت  نظامـی  مهـم 
زمزمه هایـی شـنیده می شـد کـه گویـا دولـت 
بـرای این کـه بر اوضاع تسـلط کامل پیدا کنــد 
و مخالفیـِن خـود را درهـم بکوبـد و نگـذارد 
حالـِت  شـود،  برپـا  هرج ومـرج  پایتخـت  در 
فوق العـاده و یـا حالـت اضطـراری را اعـام 

می کنـد. 
مـردم کابـل از ایـن وضعیـت خـوش نبودنـد 
و اکثـراً گمـان می کردنـد کـه بـا اعـان ایـن 
دچـار  هـم  نیم بنـد  وضعیـِت  همـان  حالـت، 
کشـور  در  غیرعـادی  حالـت  و  تحـول شـده 
حاکـم خواهـد شـد. همان بـود کـه فرهنگی ها 
و شـاعرانی کـه بـه مغـازۀ سـیار مـا آمدوشـد 
داشـتند، منظومه یـی را سـر کردنـد کـه اولیـن 
بیـِت آن چنیـن بود: »اضطـرار  ای اضطرار  ای 

اضطـرار
 می کنیـم آخر ز دسـت تو فرار«

 بـه همیـن ردیـف و قافیـه، نظمـی طوالنـی آمـاده شـد که 
هـر بند آن را شـاعری متفاوت سـروده بود. مـا در همکاری 
بـا گروه هـای مقاومـت، بـا تعـدادی از آن ها هماهنـگ بوده 
و همـکاری می کردیـم. یـاد آن روزهـا بخیـر کـه بـا چـه 
خوش بـاوری، بـه کارهـای خطرآفرینـی دسـت می زدیـم. 
از توزیـع تبلیغـات مجاهدیـن گرفتـه تـا نصب پوسـترهای 
آن هـا در شـهر کابـل. در واقع ایـن کار سـرباختن و بازی با 
ُدمِ حیـوان درنده بود که شـهامت و شـجاعت می خواسـت؛ 
ولـی مـا ایـن کارها را عاشـقانه و بدون هیچ چشم داشـت و 

انجـام می دادیم. پاداشـی 
چنان چـه یـاد شـد، مغـازۀ سـیار این مرکـز فرهنگـی، جای 
آمدوشـِد نخبـه گان فرهنگـی بـود و مـا در ایـن دکان، چای 
سـیاه و سـبز، چاکلیت، شیرخشـک، شـامپو و کریـم دندان 
می فروختیـم. در آن روزگار سـخت کـه کابـل در محاصـرۀ 
مجاهدیـن قـرار داشـت و ایـن شـهر درد دیـده، در بی نانی 
بی تیلـی و بی برقـی روزگار می سـوخت. مـا بـرای عبـور از 
ایـن تنگـۀ سیاسـت و زنده گـی تـاش داشـتیم و امیـدوار 
بودیـم کـه افغانسـتان روزی آزاد و آبـاد گـردد. مـا جوانان 
سرشـوخ و سرشـار از انـرژی و مبـارزه، بـا شـوِق زیـاد 
کارهایـی بـرای فرهنـگ و فرهنگیـان انجام می دادیـم. برای 
شـاعران و نویسـنده گان بـا نام و نشـاِن کشـور عروسـی بر 
ارج گـزاری  بـرای  شـانداری  محفل هـای  و  می کردیـم  پـا 
بـه فعالیت های شـان دایـر می کردیـم و در پهلـوی آن کار 
هـای فرهنگـی، بـا جریان هایی هـم در تماس بودیـم که در 

مخالفـت بـا رژیـم فعالیت داشـتند.
و  گرفتـه  کار  اقتصـادی  خـوب  شـیوۀ  از  دکان  ایـن  در 
مشـتری های بی شـماری داشـتیم؛ طـوری که مـا در یک صد 

افغانـی صـرف ده افغانـی مفـاد می گرفتیم، در ایـن کار حتا 
مـا رقابـت کـرده نمی توانسـت. گاه نرخ هـای  بـا  دولـت 
دولتـی از قیمـت اجنـاِس مـا بلندتـر بـود. مغـازۀ سـیار مـا 
در بیـن فرهنگی هـای کابـل بسـیار مشـهور شـده بـود، حتا 
دوسـتانی کـه بـه مرکـز شـهر کمتـر رفت وآمـد داشـتند، 
گاهـی سـری بـه ایـن دکان می زدنـد: واصـف باختـری، 
ظهـوراهلل ظهـوری، عفیـف باختـری، رزاق مأمـون، حیدی 
صاحـب وجـودی، مسـعود اطرافـی، فرهـاد دریـا، دگروال 
عبدالغیـاث مامـا، عبدالفتـاح کاکا، قاضـی صاحـب محمـد 
عظیـم، حضـرت وهریز، بال جان، سـید کمـال، عمرجان، 

احمـداهلل و قلنـدر هراتـی.
 در مـاه حوت سـال ۱369 خورشـیدی، به خاطـر ماموریت 
و مصروفیـت عسـکری، موتـر سـیار را در یـک مجبوریت 
تمـام، بـا دل ناخواسـته و به سـختی فروختـم. بعـد از سـال 
۱37۰ خورشـیدی، شـرایط در کابـل کامـًا عـوض شـد و 
بعـد از سـقوط رژیـم داکتـر نجیـب اهلل و تأسـیس حکومت 
اسـامی، همـه چیـز برهـم خـورد و شـهر کابـل بـه شـهر 
جنگـی و وحشـت تبدیـل شـد، امـا مـن یـک سـال پیـش 
از ایـن حادثـاِت ناگـوار موتـر سـیار خـود را فروختم و در 
وزارت عدلیـه مأمور شـدم. بعـد از آن، در رادیـو تلویزیون 
دولتـی افغانسـتان وظیفـه گرفتـم. می گوینـد 
کـه امیـد داشـتن، بهتـر از هـر چیـز دیگری 
اسـت، مـا بـرای امیدهـای کان صادقانه در 
راه خدمـت بـه ایـن سـرزمین ویـران تاش 
کـه سـوگمندانه  آرزوهایـی  کردیـم و چـه 

رفتند!  بربـاد 
نامـۀ منظـوم فرهـاد دریـا، هنرمنـد مشـهور 
کشـور، کـه آن را در جرمنی در سـال ۱37۰ 
دکاِن  شـأِن  و  مـا  مـورد  در  خورشـیدی، 

سـیارمان نوشـت و بـه کابـل فرسـتاد:
حضرت بیگانۀ من صد سام! 

نصف آن در صبح، پنجایش به شام 
آشنایانه سامت می کنم

 باده یی نوشین به جامت می کنم
 ای که داری جان پاک و بی خطر

 از تو یاران را کجا آید ضرر
 شاعران پیش ترا سامانه اند 
مطربان شمع ترا پروانه اند 
شاعران در نور از دیدار تو
 مطربان مسرور از گفتار تو

 نام بخت و طالعت برجست 
جای دل در سینه ات درجست 

و درج ذکر خیرت نان صبح و شامِ ماست
چشم تو گه پسته و گه بادام ماست

نامۀ هشتم ز تو بر ما رسید! 
نی ازین پایین کز آن باال رسید 

باز کردم نامه را با اشتیاق
 تا دهم دل را صفا بر این سیاق 
نامه نی که حال بود و شور بود 

آسمان صاف نورانور بود
نامه ات درد دلم را چاره کرد 
رشتۀ اوقات بد را پاره کرد 

از رفیق »ایما« چه احوال و خبر؟
زین عزیز ما و زین نور نظر 
شعرهای تازه می گوید مگر؟ 

قند معنی را می آمیزد شکر!
یا که بگزیدست کار مختصر
 گشته تنها بهر اوالدش پدر؟

خود نوشتی که شدی مأمور، حیف!
 از حضور جان شدی معذور، حیف!

 موتر سیار تو هنگامه بود
 مرکز ایجاد صد عامه بود!

 ناق آن را در فروش انداختی 
جان یاران در خروش انداختی 

وضع آن حلقه ازین پس شد وخیم
شین و دال و یا و ت و یا و میم 

راستی از مرد مردان هنر
 از تهمتن زاده ای اشعار تر
 از خمستان سخن پرداز ما 
الیزالی گنج سوز و ساز ما

زان دیالکتیک پرداز پدر!
 واصف او گشته اهل باختر

هیچ شرح و قصه یی داری زبر؟ 
که کجا باشد کجا دارد نظر؟ 

گفت یاری کو به ایران رفته است
بر مزار پیر پیران رفته است
 بعد آن دیگر ندانم حال او

 شرح خیر و قصه و احوال او
 گر بدیدی آن عزیز قوم را 
وان مبارک سال و ماه یوم را

 صد سام از ما نثارش کن رفیق!
 احترام ما قطارش کن رفیق!

 از بال و سید کمال و سید عمر
 بازگو بیگانه! چی داری خبر؟ 

روی هرسه را برایم ماچ کن
 از برای خاطر ما ناچ کن!

 یار و یاران دگر را نیز هم 
گر بدیدی گو سامم ای صنم! 
 راستی آیا قلندر جان چه شد؟ 
آن قلندر مرد باایمان چه شد؟ 

احترام این فتی را نیز هم 
دیدیش گر بازگو نی بیش وکم

 تا نه افتی بیشتر در دردسر
از خودم کمتر بگویم گل پسر!

 جان جور و بخت بازو کون تنگ!
 نیستم با آسمان اندر به جنگ!
شکرگویان زنده گانی می کنم 

همره تو ماچکانی می کنم
 زنده باشی رحمت اهلل خان مدام
 تا خط و مکتوِب دیگر والسام!

فرهــاد دریا
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ترکیـه دانشگـاهی زنانه 

به نـام »موالنا« در کابـل می سازد
رجـب طیـب اردوغـان رییس جمهـور ترکیـه 
در دیـدار بـا رییس جمهـور افغانسـتان وعـده 
سـپرده اسـت که انقـره دانشـگاهی مخصوص 
بـرای زنـان را زیر نـام موالنـا جاالدین محمد 

بلخـی در کابـل می سـازد. 
رؤسـای جمهـور افغانسـتان و ترکیـه کـه در 
هـای  همـکاری  سـازمان  نشسـت  حاشـیه 
اسـامی در اسـتانبول دیـدار کردنـد، مسـایل 
گوناگـون بـه ویـژه همـکاری  هـای دوجانبـه 
میـان کابـل و انقـره را بـه بحـث گرفتنـد. در 
ایـن دیـدار حکومـت ترکیه حمایـت اش را از 
رونـد صلـح بـه رهبـری افغـان هـا نیـز اعام 

کـرده اسـت. 
بـه گفتـه  شـاه حسـین مرتضـوی، سرپرسـت 
دفتر سـخنگوی ریاسـت جمهوری افغانسـتان، 
رجـب طیـب اردوغـان بـه همتـای افغـان اش 
گفتـه اسـت که بـرای از میان برداشـتن تنش ها 
میـان کابـل و اسـام آبـاد، انقره آمـاده هرگونه 

اسـت.  همکاری 
ماقاتـی  »در  گفـت:  مرتضـوی  شـاه حسـین 
کـه رییـس جمهـور بـا رییـس جمهـور ترکیه 
داشـت، روی همـکاری هـای دوجانبه صحبت 
شـد. از جملـه رییس جمهور خواسـتار حضور 
شـرکت هـای ترکی در بخـش های بازسـازی 
و زیرسـاخت هـا در افغانسـتان شـد. همچنان 
یـک  سـاخت  بـرای  را  اش  آمادگـی  ترکیـه 
پوهنتـون کـه مخصـوص زنـان اسـت، اعـام 

» کرد.
تاش ها برای گسترش روابط کابل با انقره

سـفر رییـس حکومـت وحـدت ملی بـه ترکیه 
زیـر سـایه یـورش نیروهـای امنیتـی بـه یـک 
مکتـب دخترانـه افغان-ترک و بازداشـت چهار 
معلـم یک مکتـب دیگـر افغان-تـرک صورت 
گرفـت. سـاخت دانشـگاهی از سـوی ترکیـه 
در حالـی وعـده داده شـده اسـت کـه اخیـراً 
بازداشـت چهـار تـن از اسـتادان مکتـب افغان 
تـرک در کابـل از سـوی نیروهـای امنیـت ملی 

پرسـش هـای زیـادی را برانگیختـه اسـت.
برخـی از آگاهـان سیاسـی بـه ایـن بـاور انـد 
کـه حکومـت افغانسـتان بـا بازداشـت چهـار 
آمـوزگار افغـان ترک کوشـیده تا بـه یک نوعی 

خواسـت حکومـت ترکیـه را بـرآورده سـازد. 
مقـام هـای ترکیـه مکتب هـای افغان-تـرک را 
متعلـق بـه جنـش فتـح اهلل گولـن می داننـد و 
بـه ایـن دلیل خواسـتار واگـذار کـردن کنترول 
ایـن مکتـب ها بـه حکومت ترکیه شـده بودند.

فتـح اهلل گولـن یـک واعـظ تبعیـدی ترکیه در 
ایـاالت متحده اسـت کـه حکومت ترکیـه او را 
مسـئول کودتای ناکام سـال گذشـته مـی داند، 
امـا شـاه حسـین مرتضوی مـی گوید که بسـته 
شـدن مکتب هـای افغـان ترک در دسـتور کار 
حکومـت افغانسـتان نیسـت: »رویـدادی که در 
کابـل اتفـاق افتاد، بـر علیه مکتب نبوده اسـت. 
علیـه دو مظنـون و یـا چهار فرد مظنـون بودند 
کـه در آن هـم امنیـت ملـی در حضور داشـت 
نماینـده سـارنوالی اقـدام کردند که آن مشـکل 

حـل خواهد شـد.«
چهـار تـن از آمـوزگاران مکتب افغـان ترک از 
روز سـه شـنبه بـه این سـو در بنـد امنیت ملی 
افغـان هسـتند و روشـن نیسـت که سرنوشـت 

ایـن آمـوزگاران  چی خواهد شـد.
مکتب های افغان-ترک در افغانسـتان از سـوی 
یـک سـازمان غیردولتـی اداره مـی شـوند. این 
سـازمان مدعی اسـت که به صورت مسـتقانه 
عمـل مـی کنـد و ارتباطـی بـا جنبـش گولـن 

ندارد، 
امـا یـک تـن از آگاهـان سیاسـی تـرک کـه از 
می گویـد  می کنـد  خـودداری  نامـش  افشـای 
ایـن  بـه   ۱995 سـال  از  گولـن  جنبـش  کـه 
طـرف در افغانسـتان فعـال اسـت و حکومـت 
ترکیـه  در  را  جنبـش  ایـن  نفـوذ  اردوغـان 
ریشـه کن سـاخته اسـت. بـه گفتـه ایـن آگاه 
سیاسـی تـرک، حکومت ترکیه نیـز تاش دارد 
تـا  بـه فعالیت هـای جنبـش گولـن در بیـرون 
از  ترکیـه  نقطـه پایـان بگـذارد. بـه بـاور ایـن 
کارشـناس سیاسـی، حکومـت افغانسـتان هـم 
نمی خواهـد تـا کمک هـای حکومـت اردوغان 

را بـه مخاطـره بیانـدازد. 
در حـال حاضر در هفت والیت افغانسـتان ۱4 
مکتـب افغـان- تـرک فعالیـت دارد و در ایـن 
مکتب هـا در حـدود 8۰۰۰ هـزار دانـش آمـوز 

مشـغول آمـوزش و پرورش هسـتند.

مسـؤوالن موسسـه افغان هـای متأثـر از مایـن می گویند 
کـه رقـم تلفـات قربانیـان ماین سـال گذشـته ۱3۱۰ تن 
بـود امـا ایـن رقـم امسـال بـه ۱943 تن رسـیده اسـت. 
بنابـر ایـن رقـم، افغانسـتان پـس از یمن مقـام دوم را از 

لحـاظ قربانیان مایـن دارد.
اسـام الدین محمـدی، رییـس ایـن مؤسسـۀ پنجشـنبه 

در نشسـتی خبـری در کابـل با ارایـه گـزارش »کمپاین 
گـزارش  اسـاس  بـر  می گویـد،  مایـن«  علیـه  جهانـی 
کمپایـن جهانـی توقـف مایـن، آمـار قربانیـان مایـن در 

افغانسـتان »بسـیار بلنـد« اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای محمـدی رقـم جهانـی قربانیـان مایـن 
در سـال 2۰۱6 میـادی بـه 86۰5 تـن می رسـد کـه از 

ایـن رقـم 78 را درصـد غیرنظامیـان تشـکیل می دهند و 
از ایـن میـان 42 درصـد زنـان و کودکان انـد. محمـدی 
کمبـود  و  افغانسـتان  دولـت  توجـه  عـدم  می افزایـد، 
بودجه سـبب شـده بـه گونۀ کافی بـه قربانیـان ماین در 

کشـور رسـیده گی نشـده اسـت.
در ایـن نشسـت شـماری از قربانیـان مایـن نیـز حضور 
داشـتند. آنان می گوینـد، قربانیان ماین در کشـور از دید 
منفـی شـهروندان، عـدم توجه حکومت و رسـیده گی به 

مشـکات آنـان رنـج می برند.
توان بخشـی  و  بهزیسـتی  رییـس  هاشـمی،  سـیدعالم 
امـور اجتماعـی شـهدا و معلولیـن عـدم  وزارت کار، 
و  می پذیـرد  را  کشـور  در  مایـن  قربانیـان  بـه  توجـه 
می گویـد، آنـان برنامه هایـی را بـرای رسـیده گی بهتـر 

قربانیـان مایـن روی دسـت دارد. بـه 
افغانسـتان بـر اسـاس میثـاق اوتاوا ملزم اسـت تا سـال 
2۰23 میـادی، سـاحات ماین گذاری شـده را پاکسـازی 
نبـود بودجـۀ  ماین پاکـی  نهادهـای  امـا همـواره  کنـد؛ 
کافـی، تـداوم جنـگ و ماین گـذاری دوبـارۀ سـاحات 
مشکات شـان  بزرگتریـن  جملـه  از  را  پاکسازی شـده 

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف عنـوان می کننـد.

مرتضوي:

 له افغانستان رسه باید 

د هېوادونو اړیکې دولت په دولت وي

پوتین: 

آمادۀ همکارى 
با امریکا در افغانستان هستیم

افغـان حکومـت د ولسـمرش والدمیـر پوتیـن د هغو څرګندونـو په ځواب 

کـې چـې وايـي، پـه افغانسـتان کـې امنیتـي ګواښـونه پـه زیاتېـدو دي، 

غربګـون ښـودلی او ویـي یـې دي چـې افغانسـتان د ترورېـزم پرضـد د 

مبـارزې پـه لومړۍ کرښـه کـې دی.

د افغانسـتان پـه شـال کـې د ترورېسـتي ډلـو د فعالیتونـو پـر زیاتېـدو د 

روسـیې د ولسـمرش لـه خـوا د اندېښـنو لـه څرګندولـو وروسـته، افغـان 

حکومـت وايـي چـې افغانسـتان د ترورېـزم پرضـد د مبـارزې پـه لومړۍ 

کرښـه کـې دی، پـه دې برخـه کـې مسـؤالنه عمـل کـوي او لـه نـورو 

هېوادونـو څخـه هـم د مسـؤالنه چلنـد متـه لـري.

مسـکو چـې له افغـان طالبانـو رسه په همکارۍ تـورن دی، پـه وار وار په 

افغانسـتان کـې د طالبانـو د سـیالې ډلـې داعـش د فعالیتونـو پـر زیاتېدو 

اندېښـنه څرګنـده کـړې او پـرون پنجشـنبه ولسـمرش والدمیـر پوتیـن پـه 

افغانسـتان کـې د امریـکا او روسـیې ګـډ کار تـه چمتووالی وښـود.

ولسـمرش پوتیـن پـه خپلـه کلنـۍ خـربي غونـډه کـې وویـل چـې پـه 

افغانسـتان کـې امنیتـي ګواښـونه پـه زیاتېـدو دي او مسـکو لـه افغـان 

حکومـت رسه مرسـتې تـه چمتـو دی، خـو لـه ازادي راډیـو رسه په خربو 

کـې د افغانسـتان د جمهـوري ریاسـت رسپرسـت ویانـد شـاه حسـین 

مرتضـوي پرتـه له دې چې د روسـیې نوم واخـي، له هېوادونو وغوښـتل 

چـې لـه افغانسـتان رسه خپلـې ټولـې اړیکې د ډلو نـه، بلکـې د دولت په 

کچـه ټینګـې کړي.

ښاغي مرتضوي وویل:

»لومـړی د ترورېـزم پرضـد پـه مبـارزه کـې د ټولـو هېوادونـو لـه خـوا د 

مسـؤلیت منـل دي، دوهـم دا چـې هېوادونـه د خپلـو هدفونـو او نیتونـو 

لپـاره بایـد ترورېـزم د یوې وسـیلې پـه توګه ونـه کاروي او درېیـم دا چې 

لـه افغانسـتان رسه اړیکـې بایـد لـه دولـت رسه د دولـت اړیکـي وي او 

لـه بېالبېلـو ډلـو رسه اړیکـې چـې پـه هـره بڼـه وي، لـه سـولې او ثبـات 

رسه مرسـته نـه کـوي، بلکـې کـوالی يش چـې پـه یـو ډول رسه امنیت ته 

وکـړي.« ګواښ 

رويس چارواکـو لـه دې مخکـې پـه افغانسـتان کـې د متحدوایاالتـو پـر 

پالېسـیو انتقـاد کړی او یوه اوونۍ مخکې د روسـیې د بهرنیـو چارو وزیر 

رسګـي الوروف پـه ویانـا کـې وویل چـې د افغانسـتان لپاره د ولسـمرش 

ډونالـد ټرمـپ سـراتېژي د زور پر بنسـټ والړه ده.

ده زیاتـه کـړه چې د افغانسـتان سـتونزه له پوځي الرې نـي حل کېدای، 

خـو افغـان حکومـت یـې پـه ځـواب کـې وویـل چـې د امریـکا نـوې 

سـراتېژي د افغانسـتان پـه ګټـه ده.

کـه څـه هـم افغـان حکومـت لـه وسـله والـو طالبانـو رسه د روسـیې د 

مرسـتو د ادعـاوو په اړه مسـتقیم غربګون نه دی ښـودلی، خـو د والیتونو 

پـه کچـه چارواکـو څـو ځلې ویـي چې روسـیه لـه وسـله والـو طالبانو 

رسه د وسـلو او تجهیزاتـو مرسـته کـوي.

پـه افغانسـتان کـې د نړیوالـو ځواکونـو عمومـي قومانـدان جـرال جـان 

نېکلسـن هـم څوځلـې پـر روسـیې تـور لګولـی چـې لـه طالبانـو رسه 

مرسـتې کـوي، خـو روسـیې دا تورونـه رد کـړي او وايي، لـه طالبانو رسه 

د دې لپـاره اړیکـې نیـي چـې لـه افغـان حکومـت رسه سـولې تـه یـې 

وهڅـوي.

در  خـود  خبـری  سـاالنه  نشسـت  در  روسـیه  رییس جمهـور 
مسـکو اعـام کرد: روسـیه بـرای همکاری بـا امریکا بـرای حل 

مشـکات افغانسـتان آمـاده اسـت.
والدیمیـر پوتیـن تاکیـد کـرد: تهدیـدات تروریسـتی و همچنین 
مـواد مخـدر در افغانسـتان رو به افزایش اسـت، لـذا دولت کابل 

نیـاز به حمایـت بین الملـل دارد.
بـه گفتـۀ پوتیـن، اگر روسـیه و آمریکا بـرای مبارزه با تروریسـم 
و مـواد مخـدر افغانسـتان همـکاری گسـترده مـی داشـتند، قطعا 

می توانسـت موثر باشـد.
پوتیـن همچنیـن تاکیـد کـرد کـه روسـیه آمـاده اسـت ماننـد 
سـال های قبـل، افغانسـتان  را در تامیـن تسـلیحات، آمـوزش و 

تجهیـز نیروهـای امنیتـی کمـک کنـد.
نگرانی از ناامنی در شمال افغانستان

والدیمیر پوتین می گوید روسـیه از ناامنی های شـمال افغانسـتان 
به شـدت نگران است.

بـه گفتـه وی  در حـال حاضـر گروه هـای افراطـی در شـمال 
افغانسـتان در نزدیکی با کشـورهای آسـیای مرکزی رو به رشـد 

. هستند
افغانسـتان 2384 کیلومتـر مـرز مشـترک بـا کشـورهای آسـیای 

مرکـزی دارد.
در  تروریسـتی  گرو هـای  گسـترش  خطـر  از  بارهـا  مسـکو 
افغانسـتان و تهدیدهـای بالقـوه علیـه منافـع کشـورهای منطقـه، 

اسـت. داده  هشـدار 
بـه گفتـه تحلیلگـران، گـروه طالبـان، شـبکه حقانـی، تحریـک 
طالبـان پاکسـتان، تحریـک اسـامی ترکسـتان شـرقی، تحریـک 
هـای  گـروه  داعـش،   و  القاعـده  شـبکه  ازبکسـتان،  اسـامی 
تروریسـتی هسـتند کـه در حـال حاضـر با اهـداف منطقـه ای و 

می جنگنـد. افغانسـتان  در  بین المللـی 
مقامـات روسـیه گفته اند کشـورهای آسـیای مرکـزی باید برای 
مقابلـه بـا هرگونـه تهدیـد احتمالی گروه  هـای تروریسـتی آماده 

باشند.
بـه بـاور آنان هزاران تروریسـت شکسـت خـورده در جنگ های 

عراق و سـوریه وارد والیت های شـمالی افغانسـتان شـده اند.
رییـس جمهور روسـیه گفته اسـت گروه های شورشـی تهدیدی 
پایـگاه  امنیـت کشـورهای آسـیای مرکـزی و همچنیـن  بـرای 
2۰۱ ارتـش روسـیه در تاجیکسـتان و پایـگاه هوایـی روسـیه در 

قرقیزسـتان محسـوب می شـوند.
مواد مخدر افغانستان در بازار روسیه

رییـس جمهور روسـیه در کنفرانس خبری روز گذشـته از ورود 
مـواد مخدر افغانسـتان به بازار روسـیه هـم خبر داد.

وی اظهـار تاسـف کرد که افغانسـتان کشـوری اسـت کـه در آن 
بیشـترین مـواد مخـدر جهان تولید می شـود و مقـداری از آن هم 

وارد بازار روسـیه می شـود.
پوتیـن گفت: این موضوع برای روسـیه بسـیار جـدی و ناراحت 

است. کننده 
پیـش از ایـن هـم  رییس سـازمان مبارزه بـا مواد مخدر روسـیه 
از رشـد چشـمگیر قاچاقچیـان مـواد مخـدر در منطقه و روسـیه 
خبـر داده بـود. بـه گفته وی در قاچـاق مواد مخدر از افغانسـتان 

بـه آسـیای مرکـزی و روسـیه تقریبـا صد هـزار نفر فعـال اند.
طبق تحقیقات و گفته  های مقامات روسـیه، در شـمال افغانسـتان  
آزمایشـگاه های مـواد مخـدر وجـود دارد کـه افـراد فعـال در آن 

تـاش می کننـد مواد مخـدر را به روسـیه قاچـاق کنند.
طبـق یـک آمار غیـر رسـمی، مافیـای مواد مخـدر سـاالنه هفتاد 
بیلیـون دالر از کشـت کوکنار در افغانسـتان سـود مـی برند.  این 
نگرانـی ها سـبب شـد که سـازمان مبـارزه با مواد مخدر روسـیه 
بـه سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی پیشـنهاد ایجـاد یـک ارگان 

مبـارزه با مـواد مخـدر در افغانسـتان را کند.
گفتـه شـده کـه ایـن ارگان در صـورت تاسـیس، در چارچـوب 

سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی شـروع بـه کار خواهـد کرد.

افغانستان بیشرتین قربانی ماین را دارد

ACKU
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ورزش
عطا محمد نور

سالروز پرواز شکوه البرز، گرامی باد !
امــروز مصــادف بــه ســالروز شــهادت اســتاد عبدالقادر 
ذبیــح اهلل و یــاران باوفایــش اســت. درســت در چنیــن 
روزی ایــن مــرد اســتوار و شــکوه البــرز در یــک کمیــن دشــمنان 
ــاران پاکبــازش، آســمانی شــدند و بلــخ و  ــا شــماری از ی زبــون ب

ســرزمین مــان را بــه ســوگواری نشــاندند.
اســتاد عبدالقــادر ذبیــح اهلل، بــه عنــوان آغــاز گــر جهــاد و مبــارزه 
ــاد جبهه یــی  ــان، بنی ــا شــکل دهــی هســته هایی از جوان در بلــخ، ب
را نهــاد کــه شــهره آفــاق شــد و در مدیریــت، مبــارزه، نظــام منــدی 
ــن و  ــود از متقی  تری ــه خ ــد. او ک ــگان ش ــزد هم ــت، زبان و صاب
ــز  ــرای همســنگرانش نی ــود، ب ــن مــردان راه خــدا ب ــاز تری ــاک ب پ
تقــوا، پاکــی، مردانگــی و متانــت را می آموخــت. هرگــز بــه 
ــرای  ــات ب ــن امکان ــدک تری ــا ان ــرد و ب ــی ک ــت نم ــمن پش دش
ــا  ــا ســاز و بــرگ نظامــی مجهــز بودنــد، ســد ن لشــکرهایی کــه ب

ــود. شــکن، ایجــاد کــرده ب
ــادر  ــتاد عبدالق ــهادت اس ــالروز ش ــومین س ــی و س ــه س در حالیک
ذبیــح اهلل را گرامــی میداریــم، یــاد و خاطراتــش همیشــه در 

ــود. ــد ب ــده خواه ــدی زن ــل های بع ــا و نس ــای م دل ه
روحش شاد، یادش انوشه باد و راهش پر رهرو!

اسداهلل حقجو
 

جلو فاجعه انسانی را بگیرید :
بــا مــردم قریــه تِبــر ولســوالی ســانچارک والیــت 

ســرپل همصــدا شــویم .
ــوالی  ــر ولس ــنده های تِب ــل از باش ــزار فامی ــه 5 ه ــک ب نزدی
ــه  ــن قری ــقوط ای ــان و س ــات طالب ــر حم ــانچارک در اث س
خانــه های شــان را تــرک نمــوده و بــه قریــه جــات اطــراف 
تبــر، شــهر ســرپل و حتــی بــه مــزار شــریف آواره شــده اند.

تــا اکنــون حکومــت و هیــچ نهــادی دســت کمــک بــه طــرف 
آنــان دراز نکــرده و مــردم در هــوای ســرد زمســتان در 
وضعیــت خیلــی نگــران کننــده و اســفبار ایــن دو روز خــود 
را گذشــتانده اند. از حکومــت و تمــام نهادهــای امــداد رســان 
تقاضــا می کنیــم قبــل از وقــوع فاجعــه انســانی بــه داد مــردم 

تِبـِـر برســد.

طاُرق عظیم

حاال که برف آمد و مبارِک همه ی ما!
امــا، اگــر فــردا ایــن متــن را در صفحــٔه ارگ یــا 
ــا  ــد، اص ــوی خواندی ــاب مرتض ــوک جن فیس ب
ــه در  ــور ک ــی همان ط ــور غن ــس جمه ــد: ریی ــب نکنی تعج
ــف  ــز حری ــرف نی ــت، در آوردن ب ــان اس ــردی قهرم پیاده گ

ــدارد. ن
ــم  ــه چش ــور را ب ــاعت کار رییس جمه ــٔه ۱6 س ــما نتیج ش
ــل از  ــت روز قب ــع برف)هف ــن موق ــدن ای ــد. آم ــر می بینی س
ــت  ــت آورد های حکوم ــن دس ــی ازبزرگ تری ــتان(، یک زمس
کــه  آن  از  پــس  رییس جمهــور  اســت.  ملــی  وحــدت 
آب هــای افغانســتان را مهــار کــرد، حــاال تــاش می کنــد کــه 

ــارد. ــرف نب ــتان ب در پاکس
این جا افغانستان است. ساعت به وقت در جان بزنی

عبدالحی خراسانی

سالروز سقوط قلعه الموت 
آخریــن  ســقوط  روز  ؛   Dec  ۱5  ، امــروز 
ــماعیلیه  ــت اس ــان حکوم ــوت و پای ــه الم ــروای قلع فرمان

. شــد می با
ــن  ــن الدی ــای رک ــامبر ۱256 تاش ه ــرانجام در ۱5 دس س
منصــرف  بــرای  اســماعیلیه  حاکــم  آخریــن  خورشــاه، 
ســاختن هاکــو خــان موثــر نیفتــاد و ســرانجام رکــن الدیــن 
ــن طوســی و دیگــر  ــراه خواجــه نصیرالدی ــه هم ــاه ب خورش
اطرافیانــش، از قلعــه میمــون ذر، پاییــن آمدنــد و خــود را بــه 
لشــکر هاکوخــان تســلیم کردنــد و ایــن نقطــه پایانــی بــرای 
ــن  ــود. بدی ــران ب ــدر اســماعیلیان در فــات ای حکومــت مقت
ترتیــب قلعــه المــوت بــه تصــرف امپراطــوری مغــل درآمــد 
و حکومــت اســماعیلیه بعــد از ۱7۰ ســال بــه پایــان رســید و 
بــه دســتور منگوقــاآن بــرادر هاکــو، خورشــاه کشــته شــد.

بیشترین رکوردها متعلق 
به مسى است یا رونالدو؟

رکورد خاص سیتى در لیگ جزیره

فیـسبـوک نـــامــه

دو سـتاره بارسـلونا و رئـال مادریـد رکـورد هـای فوق العـاده ای را بـه نـام 
خـود ثبـت کردند.

 بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آس، جهـان فوتبـال مدت هاسـت شـاهد 
درخشـش دو سـتاره بـه نـام های لیونل مسـی و کریسـتیانو رونالدو اسـت. 
دو مهاجـم آرژانتینـی و پرتغالـی هـر سـال رکورد شـکنی می کننـد و آماری 
دسـت نیافتنـی را بـه نام خـود ثبت می کنند. هـر دو بازیکن بـه رکورد های 
بـاور نکردنـی رسـیدند و در هـر رقابـت یـک آمار قابـل توجه به نـام خود 
ثبـت کردنـد. ایـن قضیه تنهـا در رقابت های باشـگاهی دیده نمی شـود بلکه 

مسـی و رونالـدو در تیـم هـای ملی شـان نیز می درخشـند.
چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و پنج توپ طا

رونالـدو در نهایت امسـال توانسـت پس از پشـت سـر گذاشـتن یک سـال 
فـوق العـاده بـه رکـورد های مسـی برسـد. مهاجم مادریـد به همـراه تیمش 
فاتـح لیـگ قهرمانـان اروپا و اللیگا 2۰۱7 شـد. او همچنیـن برنده توپ طا 
در این سـال شـد. اکنـون دو مهاجم پرتغالـی و آرژانتینی پنـج قهرمانی لیگ 
قهرمانـان را در کارنامـه خـود می بیننـد و صاحـب پنـج توپ طا شـدند. تا 
پایـان سـال 2۰۱7 تنهـا ۱5 روز باقی مانده اسـت. این دو سـتاره اکنون برای 
گلزنـی در یـک سـال در حال رقابت هسـتند. مسـی بـا به ثمر رسـاندن 53 
گل باالتـر از رونالـدو 52 گلـه  قـرار دارد. هـر دو بازیکـن دو بازی فرصت 
دارنـد تـا بتواننـد برتریـن گلزن سـال جـاری شـوند. ال کاسـیکو دوم دی 

آخریـن رویایـی این دو بازیکن در سـال 2۰۱7 اسـت.
رکورد های خاص مسی و رونالدو

رونالـدو توانسـت در آخریـن روزهـای سـال در جـام جهانـی باشـگاه هـا 
رکـورد خاصـی را بـه نـام خـود ثبـت کنـد امـا ایـن تنهـا رکـورد مهاجـم 
مادریـد نبـوده اسـت. او بـه همـراه مسـی رکوردهای فـوق العـاده ای به نام 

خـود ثبـت کردنـد کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره می شـود.
بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان:

رونالدو ۱۱۴ گل
بهترین گلزن اللیگا

مسی 3۶۲
بیشترین عناوین باشگاهی

مسی 3۰ جام
بهترین گلزن تاریخ جام جهانی باشگاه ها

رونالدو ۶ گل
برترین گلزن همه رقابت های اروپایی

رونالدو ۱۱۷
بهترین گلزن در یک سال

مسی ۹۰
برترین گلزن به همراه تیم های ملی آرژانتین و پرتغال

مسی ۶۱ گل
رونالدو ۷۹

شــاگردان گواردیــوال بــا پیــروزی برابــر سوانســی یــک رکــورد خــاص را 
در تاریــخ رقابت هــای لیــگ برتــر انگلیــس بــه ثبــت رســاندند.

هفدهــم  هفتــه  در  منچسترســیتی  اســپورت،  اســکای  گــزارش  بــه  
رقابت هــای لیــگ برتــر انگلیــس بــه مصــاف سوانســی رفــت و توانســت 

ــد. ــروزی برس ــه پی ــار گل ب ــا چه ب
شــاگردان گواردیــوال بــا ایــن  پیــروزی یــک رکــورد  خــاص را بــه دســت 
آوردنــد. آنهــا بــه تنهــا تیمــی در تاریــخ رقابت هــای لیــگ برتــر انگلیــس 

تبدیــل شــدند کــه ۱5 پیــروزی پیاپــی را بــه دســت آورده انــد.
منچسترســیتی بــا پیــروز در داربــی شــهر منچســتر بــا کســب چهاردهمیــن 
بــرد متوالــی بــا رکــورد تاریخــی آرســنال برابــری کــرد و حــاال بــا ۱5 بــرد 

پشــت ســر هــم، بــه تنهایــی صاحــب ایــن رکــورد اســت.

»پانى پت«، نامى موحش 

براى هندیان

ــی از  ــدم؛ و  در یک ــد آم ــه هن ــته ب ــه ی گذش ــر هفت روز آخ
مســافر خانه هــای شــهر دهلــی- کــه بــه بیمارســتان مشــهور 

مِدانتــا نزدیــک اســت-رخت اقامــت افگنــدم.
ــوود قصــد  ــم کــه ســینمای بالی آری، در اینجــا آگاهــی یافت
دارد فیلمــی بنــام »پانــی پــت ســوم« بســازد. راســتش اینکــه، 
در ابتــدا، از شــنیدن ایــن خبــر کــه قرار اســت »ســنجی دت« 
ــد  ــش احم ــم نق ــن فیل ــد - در ای ــر آوازه ی هن ــد پ -هنرمن
ــه مــن دســت  ــازی کنــد، نوعــی شــعف ب شــاه ابدالــی را ب
داد؛ چــون او را می شناســم و بــه توانایی هــای ایــن هنرمنــِد 
دو ســویه )از پــدر و از مــادر(  بــاور دارم. از اینــرو مطمینــم 
ــًا،  ــد. عاوت ــر می آی ــر ب ــر خطی ــن ام ــده ی ای ــه او از عه ک
ــمایلی  ــا ش ــنجی دت، ب ــره ی س ــک چه ــباهت هاِی نزدی ش
ــی  ــد، او را کمــک م ــی کشــیده ان ــاه ابدال ــد ش ــه از احم ک
ــان را  ــد أوازه ِی افغ ــاه بلن ــه ِی ش ــد کارنام ــا بتوان ــد ت کن

ــی تمثیــل کنــد. بخوب
امــا بــه زودی، وقتــی بــه محتــوای فیلــم و در واقــع بــه آنچه 
کــه در ســه نوبــت، در موضعــی بنــام »پانــی پــت« روی داده، 
و در هــر ســه نوبــت یــک طــرف قضیــه افاغنــه بــوده، فکــر 
ــم نوعــی  ــم ک ــادم؛ و ک ــاز افت ــی ب ــردم، از آن شــعف أول ک
دلهــره بــر مــن مســلط گشــت؛ از آن ترســیدم کــه نشــود بــاز 
ــه رخ مــان بکشــند کــه از دیدنــش پشــیمان  چیزهایــی را ب
گردیــم. نگــران شــدم کــه نکنــد می خواهنــد ثابــت ســازند 
ــه،  ــم. وگرن ــام دحشــت افکــن بوده ای ــم االی ــا از قدی ــه م ک
چــرا در ایــن زمــان، ایــن ســوژه توجــه فیلــم ســازان هنــدی 
ــن  ــان ای ــبتی می ــه مناس ــت؟ چ ــرده اس ــب ک ــود جل را بخ
ــتان را  ــام افغانس ــه ن ــروزی ک ــاِی ام ــه، و رویداده فیلمنام

ــود دارد؟ ــاخته اند، وج ــاق س ــهره ِی أف ش
بــه هــر حــال، خــدا کنــد این هــا توهماتــی باشــند کــه فقــط 
در عالــم رویــا ذهــن مــرا بــه خــود مشــغول داشــته انــد؛ و 
ــند.  ــته باش ــّدي در دل نداش ــت ب ــدی، نیّ ــازان هن ــم س فیل
ولــی بــا اینحــال، ایــن خبــر بهانــه ای بــه دســت مــن داد تــا 
ــو مختصــر- در خصــوص ســه جنگــی کــه  معلوماتــی -ول

در محلــی بنــام »پانــی پــت« رخ داده انــد، ارائــه نمایــم.
ــمال  ــری ش ــت در 86 کیلومت ــی اس ــام موضع ــت ن ــی پ پان
ــه و 24  ــي 29 درج ــرض جغرافیای ــی، روی ع ــرب دهل غ
دقیقــه ی شــمالی، و طــول 76 درجــه و 58 دقیقــه ا ی شــرقی، 
جــزو ایالــت هاریانــا؛ بــرای کســی کــه از غــرب می خواهــد 
بــه ســوی دهلــی بیایــد و وارد وادی وســیع رودهــای گنــگا 
ــی  ــوگاه باریک ــه ی گل ــه مثاب ــت ب ــی پ ــود. پان ــا ش و جمن
ــا در  ــای هیمالی ــوب، و کوه ه ــی در جن ــان بیابان ــت می اس
شــمال، و از نظــر ســوق الجیشــی کامــًا مشــرف بــر دهلــی.

ــه  ــب ب ــد ملق ــن محم ــت اول- 932ه ق: ظهیرالدی ــی پ پان
ــور  ــر تیم ــه امی ــت ب ــج پش ــه پن ــه ب ــیر(، ک ــی ش بابر)یعن
گــورکان مــی رســد، ســرزمین فرغانــه را کــه ملــک 
ــد؛ دشــمنان او کــه  ــود، نتوانســت حفــظ کن ــی اش ب موروث
ــدار  ــترش اقت ــع گس ــد، مان ــش بودن ــدا عموزاده های در ابت
ــدی چــون  ــف نیرومن ــدی حری ــه ی بع او گشــتند. در مرحل
محمــد خــان شــیبانی وارد رقابتهــای سیاســی و نظامــی فــرا 
رودان یــا آســیای میانــه گردیــد، کــه حتــی همســویی هــای 
ــت  ــر تخ ــر را ب ــت باب ــم نتوانس ــوی ه ــمعیل صف ــاه اس ش
ــرا حــق مســلم خویــش مــی  ــر آن ســلطنت ســمرقند)که باب
دانســت( مســتقر نمایــد. بــا آنکــه شــیبانی- بانــی ســلطنت 
ازبکیــه- خــود در ایــن جنگهــا جــان باخــت، ولــی احفــاد و 
اعقابــش توانســتند شــهزادگان تیمــوری را بــرای همیشــه از 

ــد. ــرون برانن ــر بی ماوراءالنه
بابــر بــه کابــل روی آورد، و اینجــا را از دســت عمــوزاده ی  
دیگــِر خــود بیــرون کشــیده بنــای حکمروایــي بــر آن 
نهــاد)9۱۰ ه ق(. او از ایــن موقعیــت تــازه نیــز باربــار 
ــم در  ــی را ه ــد ماه ــی چن ــتافت، و حت ــر ش ــه ماوراءالنه ب
ــرای  ــا را ب ــرانجام آنج ــی س ــرد، ول ــلطنت ک ــمرقند س س
همیشــه از دســت رفتــه خوانــد، و حــوزه ی گســترش قلمــرو 
خــود را، ســرزمین های شــرق کابــل انتخــاب کــرد، و خیــال 

ــد.  ــاغ پروری ــد را در دم ــح هن فت
ادامه دارد .....

داكتر محی الدین مهدی  /////// بحش نخست
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سـازمان پزشـکان بدون مرز اعـام کرد، 
روهینجایـی  مسـلمان   67۰۰ دسـت کم 
بـروز  از  پـس  مـاه  یـک  طـول  در 
خشـونت های گسـترده در مـاه اگسـت 
سرشـماری  همچنیـن  شـدند.  کشـته 
پناهجویـان فـراری بـه بنگادش نشـان 
آمـار  از  بیـش  آوارگان  تعـداد  می دهـد 
رسـمی 4۰۰ مـورد اسـت کـه میانمـار 

اعـام کـرده اسـت.

بی بی سـی،  بـه گـزارش شـبکه خبـری 
اعـام  مـرز  بـدون  پزشـکان  سـازمان 
کـرد: »ایـن واضح تریـن نشـانه ای اسـت 
کـه بیانگـر خشـونت گسـترده مقام های 
میانمـاری اسـت.« ارتـش میانمـار ایـن 
خشـونت ها را به »تروریسـت ها« نسـبت 
می دهـد و هرگونـه اقـدام اشـتباه را رد 

می کنـد.
به گفته این سـازمان، بیـش از 647 هزار 
مسـلمان روهینجایـی از مـاه اگسـت بـه 
بنـگادش فـرار کردنـد. یافته هـای ایـن 
گـروه امـدادی همچنین نشـان می دهند، 
 25 بیـن  روهینجایـی   9۰۰۰ دسـت کم 
اوت و 24 سـپتامبر در میانمـار مرده انـد 
کـه می تواند عللـی از جمله غرق شـدن 

و یـا مـرگ طبیعی داشـته باشـد.
در  دارد،  تاکیـد  گـزارش  ایـن 
بـرآورد«  حالـت  »محتاطانه تریـن 
دسـت کم 67۰۰ تـن بـر اثر خشـونت ها 
کشـته شـده اند و ایـن شـامل دسـت کم 
سـال  پنـج  سـن  زیـر  کـودک   73۰

می شـود. پیشـتر نیروهای مسـلح میانمار 
 4۰۰ حـدود  کـه  بودنـد  شـده  مدعـی 
را  آنهـا  اکثـر  کـه  شـده اند  کشـته  تـن 

بـود. نامیـده  مسـلمان«  »تروریسـت 
سـوی  از  متعـددی  گزارش هـای 
پایـه  بـر  محققـان  و  روزنامه نـگاران 
روهینجایـی  پناهجویـان  بـا  مصاحبـه 
صـورت گرفته اسـت و رد کردن اوضاع 
حقـوق  نقض هـای  و  اسـفناک  انسـانی 

بشـری کـه عمدتـا بـه دسـت نیروهـای 
امنیتـی میانمـار رخ داده اسـت، دشـوار 
سـازمان  تحقیق شـده  آمارهـای  اسـت. 
می دهنـد،  نشـان  مـرز  بـدون  پزشـکان 
ارتـش  سـرکوب گرایانه  عملیـات  ایـن 
میانمـار بـه حـدی وحشـیانه بـوده کـه 
بین المللـی  دادگاه  در  اسـت  ممکـن 
بشـریت  علیـه  جرایـم  بـرای  کیفـری 

شـود. مطـرح 
سـیدنی ونـگ، مدیـر پزشـکی سـازمان 
پزشـکان بـدون مـرز گفـت: آنچـه مـا 
هـم  بـود؛  حیرت انگیـز  کردیـم،  فـاش 
بـه لحـاظ شـمار افـرادی کـه گـزارش 
در  خانواده شـان  عضـو  یـک  دادنـد 
و  شـده  کشـته  خشـونت ها  نتیجـه 
روش هـای وحشـتناکی کـه بـر اثـر آنها 
زخمـی  شـدیدا  یـا  و  کشـته  افـراد  آن 
شـده اند. براسـاس آمـار مـا، 69 درصـد 
از مرگ هـای مرتبـط بـا خشـونت بر اثر 
شـلیک تیـر، 9 درصـد بـر اثـر سـوخته  
شـدن روسـتاییان در خانه هایشـان و پنج 

درصـد بـر اثـر ضـرب و شـتم منتهی به 
مـرگ اسـت.

سـازمان پزشـکان بـدون مـرز همچنیـن 
اعـام کرد، در میان کـودکان روهینجایی 
زیـر پنـج سـال، بیـش از 59 درصـد بـر 
اثـر شـلیک گلولـه، ۱5 درصـد بـر اثـر 
سـوختگی، هفـت درصد ضرب و شـتم 
منتهـی بـه مـرگ و دو درصـد بـر اثـر 

انفجـار مین کشـته شـدند.  
صلیب سـرخ جهانی: زندگـی در راخین 

متوقف شـده است
کمیته بین المللی صلیب سـرخ در بازدید 
میدانـی از ایالت راخین اعـام کرد، آثار 
زندگـی در ایـن اقلیـم از بیـن رفتـه بـه 
طـوری که مسـلمانان روهینجایـی مانده 
بعـد از حملـه شـدید ارتش میانمـار که 
سـازمان ملـل آن را »پاکسـازی نـژادی« 
خوانـده در فضایـی از وحشـت زندگـی 
می کننـد بـه طوریکـه روسـتاها بـه طور 

ویـران شـده اند. کامل 
عملیـات  مدیـر  اسـتیلهارت،  دومینیـک 
در کمیتـه مذکـور بعـد از بازدیـد سـه 
راس  در  راخیـن  ایالـت  از  روزه اش 
هیئـت ایـن کمیته گفـت: تجار مسـلمان 
بـاز  را  بازارهـا  و  مغازه هـا  می ترسـند 

کننـد.
اسـتیلهارت تصریح کرد، روسـتاهای در 
هر دو مسـیر جـاده به طور کامـل ویران 
شـده اند. بـه نظـر می رسـد زندگـی در 
بازارهـا  و  اسـت  شـده  متوقـف  آنجـا 

بسـته اند.
این مسـؤول افـزود: ۱8۰ هزار مسـلمان 
روهینجـا همچنـان در راخیـن زندگـی 
می کننـد در حالیکـه 65۰ هـزار تـن بـه 
دلیـل حملـه وحشـیانه نیروهـای دولت 
گریخته انـد.  بنـگادش  بـه  میانمـار 
همچنـان نیـز روزانـه حـدود 3۰۰ تن از 

ایـن منطقـه فـرار می کننـد.
وقایـع  رغـم  بـه  کـرد،  تاکیـد  وی  امـا 
شـده  آرام  راخیـن  وضعیـت  پراکنـده 
دو  بیـن  شـدید  تنش هـای  امـا  اسـت 
طـرف ادامـه دارد و ایـن گونه احسـاس 
یعنـی  اصلـی  طایفـه  دو  کـه  می کنـی 
بودایی هـا و مسـلمانان از همدیگر ترس 
بـود  تعجـب آور  ن  بـرای  ایـن  دارنـد. 
کـه تنهـا مسـلمانان نگـران نیسـتند بلکه 

دارنـد. تـرس  هـم  بودایی هـا 
ناوئـرت،  هـدر  دیگـر،  سـوی  از 
سـخنگوی وزارت خارجـه آمریکا اعام 
کـرد، ایـن وزارتخانـه از نزدیـک مسـاله 
بازداشـت خبرنگاران رویتـرز در میانمار 
را بـه نام هـای »وا لـون« و »کیـاو سـوی 

می کنـد. دنبـال  را  او« 
میانمـار  در  آمریـکا  سـفیر  افـزود:  وی 
بـا مقامـات دولتـی در ایـن بـاره مذاکره 
کـرده اسـت و مـا بـه سـامت و امنیـت 
خبرنـگاران بین المللـی توجـه داریـم و 

بـه پیگیـری خـود ادامـه خواهیـم داد.

قتل ۶۷۰۰ مسلمان 
روهینجایی در یک ماه

نماینــدگان ایالــت کنتاکــی 
در کنگــره امریــکا بــا شــلیک 
ــت.  ــود را گرف ــان خ ــر ج تی
ــد روز  ــا چن ــدام تنه ــن اق ای
ــه  ــد ک ــام ش ــس از آن انج پ
ــرد در ۱7  ــد ک ــک زن تاکی ی
ــت  ــورد آزار و اذی ــالگی م س
ــرار  ــده ق ــن نماین ــی ای جنس

ــت.  ــه اس گرفت
ــری  ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
گفتــه  بــه  نیــوز،  فاکــس 
پولیــس، »دن جانســون« 57 
جمهوری خواهــان  از  ســاله 
ــکا  ــدگان آمری ــس نماین مجل
ــت  ــه وق ــنبه ب عصــر چهارش
محلــی روی یــک پــل دســت 
بــه خودکشــی زد، جنــازه اش 
ســاح  و  آمــد  آب  روی 
ــدا  ــراف پی ــان اط ــم در هم ه
ــون  ــش از آن، جانس ــد. پی ش
فیس بوکــی  پیامــی  در 
»ایــن  کــه  بــود  گفتــه 
ادعاهــا ســاختگی اســت و 
تنهــا خداونــد حقیقــت را 

» نــد. می دا
تحقیقــات  مرکــز  دوشــنبه 

زنــی  شــکایت  کنتاکــی 
را منتشــر کــرده بــود کــه 
اول  در  داشــت  تاکیــد 
ــت  ــورد اذی ــوری 2۰۱3 م جن
و آزار جنســی از ســوی دن 
جانســون قــرار گرفتــه اســت. 
ــب  ــد در ش ــن زن می گوی ای
واقعــه در منــزل او مهمــان 
بــوده اســت و همــان زمــان از 
ــا  ــرد ام جانســون شــکایت ک

ــده را  پلیــس لوئیســویل پرون
ــت. ــام بس ــراد اته ــدون ای ب

بــه  سه شــنبه  جانســون 
ــن  ــود ای ــه ب ــگاران گفت خبرن
ــاختگی«  ــا س ــات »تمام اتهام
ــزاب  ــران اح ــا رهب ــت ام اس
ــرات  ــواه و دموک جمهوری خ
ــده  ــتعفای او ش ــتار اس خواس

ــد. بودن

از  لیســتی  امریــکا  ملــی  امنیــت  مشــاور 
ــه و  ــرد و ترکی ــه ک دشــمنان کشــورش را ارائ
ــوژی  ــتن »ایدئول ــل داش ــه دلی ــم ب ــر را ه قط

افراطــی« در آن گنجانــد.
تــودی،  ایجیپــت   پایــگاه  گــزارش  بــه 
هربــرت مک مســتر مشــاور امنیــت ملــی 
امریــکا در دیــدار بــا همتــای انگلیســی خــود 
ــم  ــد مه ــه دو متح ــر ک ــه و قط ــت: ترکی گف
ــه  ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــتند، در ح ــکا هس امری
ــی  ــت خارج ــاله در سیاس ــکل زاترین مس مش

ــتند. ــکا هس امری
ــی  ــان اصل ــور از حامی ــن دو کش ــزود: ای او اف
ــاله  ــن مس ــتند و همی ــلمین هس ــوان المس اخ
ــا  ــه ب ــط ترکی ــا رواب ــده ت ــب ش ــم موج ه

غــرب در ســال های اخیــر لطمــه ببینــد.
ــم  ــاد ک ــا انتق ــکا ب ــی امری ــت مل ــاور امنی مش
ســابقه از رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس 
جمهــور ترکیــه و حــزب عدالــت و توســعه او 
گفــت کــه بیشــتر مشــکات ترکیــه بــه خاطــر 
ــت. او  ــان اس ــخص اردوغ ــزب و ش ــن ح ای
بــه صراحــت اردوغــان را بــه حمایــت از 

ــرد. ــم ک ــم مته تروریس
بــه  نســبت  همچنیــن  مک مســتر 
ــه  ــلمین ب ــوان المس ــز اخ ــی و نی اسام سیاس
خاطــر »ایدئولــوژی افراطی شــان« هشــدار داد.
مشــاور امنیــت ملــی دولــت ترامــپ در ادامــه 
ســخنانش بــا تاکیــد بــر اینکــه ترکیــه و قطــر 
بــه اخــوان المســلمین کمــک مالــی کرده انــد، 
ــا  ــارزه ب ــه مب گفــت دولــت امریــکا مصمــم ب
ــن  ــت. او همچنی ــی اس ــای افراط ایدئولوژی ه
گفــت اخــوان  المســلمین از طــرف خیریه هــا 
مالــی  تامیــن  اجتماعــی  ســازمان های  و 

می شــود.
گرچــه پیشــتر هــم برخــی از کشــورهای 
ــای  ــا گروه ه ــکاری ب ــه هم ــر را ب ــی قط عرب
ــه  ــا دوح ــد ام ــم کرده ان ــدد مته ــی متع افراط
ــد دارد  ــرده و تاکی ــات را رد ک ــی اتهام تمام
ــارات،  ــتان، ام ــوی عربس ــی از س ــن کمپین ای
تخریــب وجهــه  بــرای  بحریــن  و  مصــر 

ــت. ــورش اس کش

خودکشی      یک     نماینده    کنگره      امریکا 
در        پی    رسوایی  جنسی

مک مستر:

اردوغان از تروریسم حمایت مى کند
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