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با حضور در مجلس  داخله  نورالحق علومی وزیر 
امنیت  تأمین  بالی  سپر  افغانستان  کرد:  اعالم  سنا 

آسیای میانه، روسیه و چین شده است.
گفت:  سنا  مجلس  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  وی 
پاکستان با انجام عملیات های نظامی در وزیرستان و 
دیگر مناطق شمالی این کشور، شورشیان و مخالفان 

مسلح را به سوی افغانستان سوق داده  است.
تا  دارد  قصد  افغانستان  دشمنان  افزود:  علومی 
به  کشور  از  مستقالنه  دفاع  در  را  امنیتی  نیروهای 

چالش بکشند.
وزیر داخله افغانستان اظهار داشت: در حال حاضر 
افغانستان  ناامن  مناطق  در  پاکسازی  عملیات های 
راه اندازی شده، اما بخشی از مشکالتی که منجر به 
ناامنی ها در این کشور می شود وجود فساد می باشد.

تا  است  مصمم  داخله  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
این  که  کند  مبارزه  افغانستان  در  اداری  فساد  علیه 

و  بخش ها  دیگر  جانبه  همه  همکاری  نیازمند  امر 
ارگان ها با این وزارت خانه است.

علومی در ادامه اذعان داشت: اخیراً اتهاماتی مبنی بر 
عملکرد نادرست وزارت داخله و عدم انجام صحیح 

وظایف آن مطرح شده که هیچ یک صحت ندارد.
موارد  اغلب  در  افغانستان  پولیس  افزود:  وی 
هوایی  حمایت  و  تانک  سنگین،  سالح های  از 
برخوردار نیست که به...                  ادامه صفحه 6
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شما هنگامی احساس خوشبختی و موفقیت می کنید که کارتان را 
دوست داشته باشید  و آن را به خوبی انجام دهید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

معاون نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان در 
دیدار با رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی از تعهد 
امنیتی  و  نظامی  نیروهای  با  همکاری  برای  واشنگتن 

کشور خبر داد.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
برای  امریکا  ویژه  نماینده  معاون  بلنک  جرت  دیدار 
افغانستان و پاکستان در...                  ادامه صفحه 6

وزیر تحصیالت عالی می گوید که برای نظارت دقیق و موثر 
از موسسات تحصیالت عالی خصوصی به یک تشکیالت 

گسترده تر نیاز است.
داکتر فریده مومند وزیر تحصیالت عالی روز گذشته که در 
مجلس سنا صحبت می کرد، گفت: در تالش است تا ریاستی 
را که در چوکات این وزارت برای نظارت از فعالیت های 
موسسات تحصیالت عالی خصوصی کار می کند به معینیت 

ارتقا دهد.
خانم مومند افزود که در...                     ادامه صفحه 6

از  جالل الدین  که  می دهد  نشان  شده  منتشر  اسناد 
پاسپورت  بوده،  افغانستان  در  که  روزهایی  همان 
پاسپورت وی  نصیرالدین  داشته و پسرش  سعودی 

را به سفیر عربستان تحویل داده است
جنرال کیانی پیشنهاد داده بود که کرزی با رهبرگروه 
تردیدی  هیچ  کند و کرزی گفت که  دیدار  حقانی 
حقانی  رهبر  می ترسد  اما  ندارد،  دیدار  این  برای 

نخواهد او را مالقات کند
نشان  لیکس  ویکی  سایت  توسط  شده  منتشر  اسناد 
شبکه  با  اسالم آباد  در  عربستان  سفارت  که  می دهد 
حقانی در ارتباط بوده و به رهبر این گروه شبه نظامی 

کمک کرده تا برای درمان به عربستان برود.
به  لیکس  ویکی  توسط  شده  منتشر  اسناد  این 

قراردادهای اخیر میان مقام های سعودی و شبکه حقانی 
و رابطه دیرپای این دو حتی به روزهای حمایت سیا از 

افراط گرایان در افغانستان اشاره دارد.
وزارت امور خارجه عربستان پس از انتشار این اسناد 
توسط ویکی لیکس در بیانیه یی نگرانی خود را درباره 
انتشار علنی این اسناد اعالم کرده اما گفته که مطالب 

نیست.  مغایر  ریاض  خارجی  سیاست  با  شده  منتشر 
البته مقام های دولت عربستان از تایید یا تکذیب این 
اسناد خودداری کرده تنها از شهروندان خود خواسته اند 

تا این مطالب را رد کنند.
در یکی از این اسناد فاش شده که توسط سفیر سابق 
عربستان در اسالم آباد با عنوان »محرمانه« امضا شده، 
از  یکی  حقانی،  نصیرالدین  با  وی  دیدار  مساله  به 
اشاره  حقانی  شبکه  رهبر  حقانی،  جالل الدین  پسران 
شده است. این دیدار میان سفیر عربستان در پاکستان 
و نصیرالدین که پیک و مدیر مالی حقانی در آن زمان 

بود، در 15 فبروری 2012 صورت گرفته است.
اما  به محل این دیدار در سند افشا شده اشاره نشده 
سفارت  ساختمان  در  یا  معموالً  عربستان  سابق  سفیر 
ماموران  از  است  پر  دو  هر  که  اقامتش  محل  در  یا 
امنیتی  آژانس های  مقابل چشمان  امنیتی و درست در 
و اطالعاتی پاکستان، با پسر حقانی دیدار کرده است.

برای  را  این دیدار، نصیرالدین درخواست پدرش  در 
درمان در بیمارستانی...                    ادامه صفحه 6

معاون نمایندۀ ویژۀ امریکا در افغانستان:

متعهد به همکاری با نیروهای 
امنیتی افغانستان هستیم

وزیر تحصیالت عالی:

ریاست تحصیالت عالی خصوصی 

را به معینیت ارتقا می دهم

جنرال علومی:

پاکستان شورشیان را به سوی افغانستان سوق داده است
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ویکلی لیکس فاش کرد:

همدستی عربستان با شبکۀ حقانی

صفحه 6
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دکتر اشرف غنی:

صالحیت های اداری رییس جمهور محدود شود
تشکیالت دولت نیاز به بازنگری جدی دارد



فسیل های 
       سیاسی 

            در مسکو

آقای کرزی فکر می کند که شاید روزی روس ها او را چون 
ببرک کارمل، حاال با سناریویی متفاوت تر، دوباره به قدرت 

در  روسیه  که  کرده  فراموش  او  اما  برگردانند.  سیاسی 
وضعیت فعلی، بیشتر از همه نگران مرزهای اروپایی خود 

است و اگر نگرانی یی از جانب افغانستان دارد، به دلیل 
رابطۀ  آن ها  از  برخی  که  است  میانه  آسیای  کشورهای 

استراتژیک با روسیه دارند

حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان، 
با شماری از فسیل های سیاسِی نزدیک به خود 
در مسکو به سر می برد و در حال تحلیل وضعیِت 
از نوع کرملینِی آن است. آقای  منطقه و جهان 
کرزی که دو چیز او را به شدت خشمگین کرده، 
می خواهد با رفتن به مسکو و دیدار از آرامگاه 

لنین، میزان عصبانیِت خود را نشان دهد. 
را  کرزی  آقای  خشِم  که  موضوعی  نخستین 
در  سیاسی  قدرت  دادِن  دست  از  برانگیخته، 
خواهان  زبان،  به  هرچند  او  است.  افغانستان 
بود؛ ولی  انتخابات  از طریق  تسلیم دهی قدرت 
در عمل هرگز نمی خواست که این اتفاق بیفتد. 
برای  بود،  توانش  در  که  آن چه  دلیل،  به همین 
برهم زدن انتخابات ریاست جمهوری انجام داد. 
شاید سال ها بعد معلوم شود که بخش بزرگی از 
مشکالت انتخابات 93، از سوی آقای کرزی و 

هم قطاران سیاسی اش برنامه ریزی شده بود!  
وحدت  دولت  شدۀ  احیا  رابطۀ  دیگر،  موضوع 
ملی با امریکاست. آقای کرزی که در سال های 
پایانی حکومتش به منتقد سرسخِت امریکا مبدل 
این قدر  ملی  از سران دولت وحدت  بود،  شده 
برابر  در  را  او  سیاست های  که  داشت  توقع 
امریکا و غرب ادامه دهند؛ یعنی همان سیاست 
ُکشتی نرم و گاه سخت با غربی ها بر سِر مسایلی 
که حتا برای شخص آقای کرزی هم مشخص 

نیست که چیستند. 
آقای کرزی در سال های پایانی حکومت خود، 
دچار این توهم شده بود که مشکالت افغانستان 
که  است  و غرب  امریکا  سیاست های  از  ناشی 
در  را  کشور  این  واقعی  گونۀ  به  نمی خواهند 
رسیدن به صلح و ثبات کمک کنند. آقای کرزی 
فکر می کرد و حاال هم فکر می کند امریکایی ها 
بنیادگرایی در منطقه اند  خود عامل تروریسم و 
و اهدافی فراتر از مبارزه با این پدیده ها دارند. 
امریکایی ها  پروژۀ  نیز  را  داعش  کرزی  آقای 
می داند و به همین دلیل باور دارد که این گروه 
اداره  و  رهبری  کشور،  مرزهای  از  خارج  از 
می شوند. منظور از خارج از مرزهای افغانستان 
و  عربی  کشورهای  آن،  کرزیی  معنای  در  البته 
آقای  منظور  بل  نیست؛  یا خاستگاه های داعش 
امریکا و  از کشورهای خارجی، همواره  کرزی 

غرب بوده است. 
با مقام های  آقای کرزی در مسکو ضمن دیدار 

داده  انجام  نیز  سخنرانی هایی  روسیه،  بلندپایۀ 
به گونۀ  تلویزیونی،  مناظره های  از  برخی  در  و 
آقای  است.  کرده  شرکت  فشن  و  مد  شوهای 
تلویزیونی گفت  مناظره های  از  یکی  در  کرزی 
که امریکا در جنگ با تروریسم ناکام شده و به 
با  باید روسیه و چین در همکاری  همین دلیل 
هم به جنِگ آن بروند. حاال مشخص نیست که 
پس از خروج سربازان ناتو، باید سربازان روسیه 
این که طرِح  یا  و  افغانستان شوند  وارد  و چین 
به وسیلۀ  تروریسم  با  مبارزه  برای  کرزی  آقای 
برنامه ریزی شده  دیگری  گونۀ  به  کشورها  این 

است. 
که خواهان چیست  نمی داند  کرزی خود  آقای 
و چه گونه می شود روسیه و چین را در مبارزۀ 
مشترک با تروریسم قرار داد. روسیه در سال هایی 
جمهوری  ریاست  تخت  بر  کرزی  آقای  که 
نظامی  امکانات  دادن  از  بود،  داده  لم  افغانستان 
انجام  که  تالش هایی  وجود  با  کشور  ارتِش  به 
گرفت، اجتناب ورزید. استدالل کرملین آن زمان 
به هیچ صورت نمی خواهد  این بود که روسیه 
یک بارِ دیگر وارد منازعۀ افغانستان شود، آن هم 
و  نیرو  کشور  این  در  عماًل  غربی ها  که  زمانی 

پایگاه دارند. 
ناتو  نیروهای  که  نکنیم  فراموش  هم  را  این 
سربه خود وارد افغانستان نشدند. این نیروها در 
اثر تقاضای آقای کرزی و تصمیم شورای امنیت 
سازمان ملل، وارد افغانستان شدند. شاید حافظۀ 
آقای کرزی خوب کار نکند و بسیاری مسایل را 
فراموش کرده باشد، به همین دلیل نیاز است که 

برخی مسایل برای شان یادآوری شود. 
سقوط  طالبان  رژیم  تازه  که  سال ها  آن  در 
با  بین المللی مبارزه  ایتالف  نیروهای  کرده بود، 
داشت،  قرار  امریکا  آن  رأس  در  که  تروریسم 
صرفًا  نیروها  این  هدف  شدند.  افغانستان  وارد 
مبارزه با تروریسم بود و امنیت داخلی افغانستان 
باید به وسیلۀ نیروهای موجود در آن زمان تأمین 
می شد. اما آقای کرزی به نیروهای موجود باور 
نیز  جانِی خود  امنیت  به  نسبت  حتا  و  نداشت 
با  شخصًا  او  نخست،  وهلۀ  در  داشت.  تردید 
امریکا  امنیتی  خصوصی  شرکت های  از  یکی 
وارد معامله شد و شماری محافظ شخصی برای 
خود استخدام کرد. در مرحلۀ بعدی، آقای کرزی 
نیروهای  وسیلۀ  به  را  افغانستان  امنیت  طرح 

حافظ صلح ملل متحد مطرح کرد که سرانجام 
گرفت  تصمیم  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
واحدهایی از سربازان ناتو را در قالب نیروهای 
کمک به امنیت یا آیساف وارد افغانستان سازد. 
حضور  افغانستان  در  که  خارجی یی  نیروهای 
دارند، عماًل به درخواست شخِص آقای کرزی 
وارد شده اند. در آن سال ها آقای کرزی به این 
بدون  می گفت  که  داشت  باور  چنان  نیروها 
افغانستان  ملی  حاکمیت  ناتو،  سربازان  حضور 
چنین  کرزی  آقای  حاال  نمی شود.  محقق 
مخالِف  کشورهای  به  می خواهد  را  مأموریتی 
امریکا بسپارد. روسیه در این میان، مورد توجه 
خاِص حلقۀ شکست خوردۀ دولت پیشین قرار 
روزی  شاید  که  می کند  فکر  کرزی  آقای  دارد. 
با  حاال  کارمل،  ببرک  چون  را  او  روس ها 
سیاسی  قدرت  به  دوباره  متفاوت تر،  سناریویی 
آقای کرزی فراموش کرده است  اما  برگردانند. 
که روسیه در وضعیت فعلی، بیشتر از همه نگران 
مرزهای اروپایی خود است و اگر نگرانی یی از 
جانب افغانستان دارد، به دلیل کشورهای آسیای 
میانه است که برخی از آن ها رابطۀ استراتژیک 

با روسیه دارند. 
وضعیتی  در  منطقه یی،  مناسبات  در  روسیه 
را  خود  فعال  صورِت  به  بتواند  که  ندارد  قرار 
روسیه  که  آن چه  فعاًل  کند.  تازه  جنگی  درگیر 
را نگران کرده، مشکالت این کشور با اوکراین 
اوکراین  بحران  که  عالقه مندند  روس ها  است. 
را به گونۀ آبرومندانه حل کنند. افغانستان برای 
شمار  به  نیز  چهارم  و  سوم  اولویت  روس ها 
به  توجه  با  روسیه  دیگر،  جانب  از  نمی رود. 
اتحاد شوروی سابق و کشورهای عضو  تجربۀ 
ناتو در افغانستان، به هیچ صورت آماده نیست 
که مسوولیت جنگی را متقبل شود که نتایج و 
از دیگر  نیست.  به هیچ وجه مشخص  آن  زماِن 
افغانستان  ارتش  که  نیست  حاضر  روسیه  سو، 
کشور  این  که  کاری  کمترین  کند؛  تجهیز  را 
دهد.  انجام  می توانست  تروریسم  با  مقابله  در 
روس ها هنوز باور ندارند که جنگ افزارهای شان 
در نبرد افغانستان، در برابر خودشان مورد استفاده 
قرار نمی گیرد؛ به همین دلیل به درخواست های 

مکررِ آقای کرزی با سکوت پاسخ داده اند. 
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احمــد عمران

 

مجلس  در  را  سخنانی  پیش  روز  دو  کشور  داخلۀ  وزیر 
تأییدکنندۀ  و  تکان دهنده  بسیار  که  کرد  مطرح  نماینده گان 
به خصوص  امنیتی  نهادهای  در  دشمن  استخباراتی  نفوذِ 
داخله  وزیر  علومی  نورالحق  بود.  ملی  دفاع  وزارت  در 
دفاع  وزارت  نمایندۀ  و  ملی  امنیت  رییس  حضور  در 
چند  در  ملی  ارتش  پوسته های  که  گفت  مجلس  در  ملی 
هم چنان  است.  شده  واگذار  دشمن  به  بدخشان  ولسوالی 
رییس عمومی امنیت ملی در این در این نشست گفت که 
»اکنون سوال این است که چه گونه 3 راکت انداز، ۴ قبضه 
کالشینکوف، 32 خشاب، 3۴ قبضه بمب دستی و 2۶ عدد 
شده  آورده  نماینده گان  مجلس  محل  به  دستی  بمب  فیوزِ 
بود؟«؛ اما او نیز به این سوال پاسخ نداد. بنابراین، پرسِش ما 
نیز این است که: چرا رییس عمومی امنیت ملی، سوال را با 

سوال پاسخ می دهد و بر ابهام وضعیت می افزاید؟
این اظهارات و برخی اظهاراِت دیگِر رییس عمومی امنیت 
نهادهای  در  دشمن  که  می دهد  نشان  داخله  وزیر  و  ملی 
امنیتی، در سطوح بسیار باال و مختلف حضور دارد و این 
همواره  ماندگار  روزنامۀ  که  اظهاراتی ست  آن  تأییدکنندۀ 

مطرح کرده و امروز نیز آن را تکرار می کند. 
انتحاریاِن  نماینده گان حکومت که در مورد حملۀ گروهِی 
توضیح  نماینده گان  مجلس  به  ملی  شورای  مقِر  به  طالب 
والیت ها  دیگر  و  قندوز  ناامنی در  دربارۀ  نیز  و  می دادند 
صحبت می کردند، به نکاتی اشاره نمودند که همه تعقیِب 
جدی را می طلبد. حمله به پارلمان یک بارِ دیگر نشان داد 
که ستون پنجم در درون نهادهای امنیتی به شدت کار می کند 
و هر از گاهی که بخواهد، می تواند حمله یی را زمینه  چینی 
کند؛ چنان که این سخن در اظهارات رییس عمومی امنیت 

ملی کشور نیز به نحوی تبارز یافته است. 
پی  در  جانی  تلفاِت  نماینده گان،  مجلس  بر  هرچند حمله 
نداشت و فقط سبِب از بین رفتِن حمله کننده گان شد و حتا 
نشان داد که نیروهای امنیتِی ما توان مهارِ چنین حمالتی را 
دارند؛ اما وقوِع آن رویداد شِک همۀ مردم افغانستان و حتا 
از  که  کرده  وادار  را  آن  و  برانگیخته  را  هند  مثل  کشوری 

دولِت ما در مورد آن حمله خواهاِن اطالعات شوند. 
و  کشفی  نهادهای  کارِ  دیگر،  طرف  از  پارلمان  به  حمله 
استخباراتِی کشور را زیر پرسش قرار داده است؛ زیرا نفِس 
وقوع چنین حمله یی، ضعِف شدید نهادهای امنیتی را بازگو 
نهادهای  می دارد و سوال های بسیاری را متوجه مسووالن 
امنیتی  نظامی  نهادهای  در  مسووالن  این که  می کند.  امنیتی 
امنیتی  نهادهای  در  دشمن  که  می کنند  تأیید  خود  کشور، 
رخنه کرده و سربازان را وادار به عقب نشینی و ولسوالی ها 
را به طالبان واگذار می کنند و یا هم این که رییس امنیت ملی 
نداده اند؛  را  انتحاری ها  تعقیب  اجازۀ  کسانی  که  می گوید 
همه و همه نشان می دهد که ستون پنجم بسیار قوی شده و 
تا زمانی که علیه آن اقدام قاطع نشود، حوادث و ناامنی ها 

ادامه می یابند. 
عوامل  وجود  به  خود  کشور،  امنیتی  مسووالن  که  حاال 
دشمن در دستگاه های امنیتی اعتراف کرده اند، باید تصفیۀ 
عملی  سریع تر  هرچه  پنجم  ستون  شِر  از  امنیتی  نهادهای 
گردد. چهره ها و حلقاِت همکار دشمن در نهادهای امنیتی 
و  شوند  سپرده  نظامی  دادگاه  به  و  بازداشت  شناسایی، 
شوند.  گماشته  وطن دوست  و  صادق  افراد  آنان،  به جای 
امیـد می رود که مسووالن وزارت داخله و ریاست امنیت 
ملی، از محافظه کاری دست  بکشند و با قاطعیت، به تصفیۀ 
مجلس  که  می رود  انتظار  کشور  بپردازند.  امنیتی  نهادهای 
امنیتی  نیز این مهم را جدی بگیرد و نهادهای  نماینده گان 
را به شناسایی، معرفی، محاکمه و طردِ عوامل دشمن وادار 

بسازد. 

اعتراف وزیر داخله و سوال 
رییس عمومی امنیت ملی 

روایت گِر چیست؟



ناجیه نوری
عدم هم آهنگی میان ارگان های امنیتی و نبود وزیر دفاع 
در حکومت »دوسره« از یک سو و تالش پاکستان برای 
به چالش کشیدن ارتش افغانستان از سوی دیگر سبِب 

افزایش ناامنی ها در ماه های آینده خواهد شد.
شماری از آگاهان سیاسی و اعضای مجلس نماینده گان 
روز  سخنان  به  واکنش  در  و  مطلب  این  بر  تأکید  با 
توافق  نبود  امنیت ملی می گویند،  شنبۀ رییس عمومی 
میان رهبران حکومت وحدت ملی عامل اصلی تشدید 

بحران و نابسامانی در کشور است. 
که  کرد  اعالم  ملی  امنیت  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
در  آینده  ماه های  در  افغانستان  امنیتی  مشکالت 
نیروهای  او،  به گفته  یافت.  افزایش خواهد  افغانستان 
این  با  مقابله  برای  را  الزم  آماده گی  افغانستان  امنیتی 
هماهنگی  یک  که  است  نیاز  ولی  دارند،  حوادث 

سراسری ایجاد شود.
اما تحلیلگران هشدار می دهند که اگر حکومت وحدت 
ملی اختالفات درونی خود را کنار نگذارد، بدون شک 
جنگ در ماه های آینده در سراسر کشور افزایش خواهد 

یافت.   
شکیبا هاشمی عضو کمیسیون دفاعی مجلس می گوید، 
این  هم  ملی  امنیت  عمومی  رییس  شنبۀ  روز  سخنان 
مفهوم را می رساند که عدم هم آهنگی میان ارگان های 
امنیتی سبب خواهد شد تا دشمن از این خال استفاده 

کرده و حمالت شان را شدت ببخشند.

وزیر جنگ، عدم هم آهنگی  نبود  وی همچنان گفت، 
رهبران  میان  توافق  نبود  و  امنیتی  نیروهای  میان 
در  ناامنی  افزایش  اصلی  علت  ملی  حکومت وحدت 

ماه های آینده است.
مانند  کشوری  در  جنگ  وزیر  نبود  می کند،  تاکید  او 
از حلقات در  این است که شماری  بیان گر  افغانستان 

دورن حکومت خواهان افزایش ناامنی اند.
وزارت  موجودیت  صورت  در  هاشمی،  بانو  گفته  به 
جنگ رییس جمهور هر هفته با قوماندان امنیه والیات 

را  جنگ  وزیر  کار  و  می کند  صحبت  داخله  وزیر  و 
خود به پیش می برد، اما جنگ همچنان هر روز شدت 

می گیرد.
افغانستان  این که پالن جنگ  این عضو مجلس، ضمن 
را در دست دیگران عنوان می کند می گوید، در ماه های 
شورای  به  را  کاری  پالن  یک  داخله  وزرات  گذشته 
امنیت ارایه کرده است، اما این پالن تا اکنون روی میز 

شورای امنیت بدون پاسخ باقی مانده است.
او افزود، معرفی نکردن وزیر دفاع، بی توجهی شورای 

داخله و عدم هم اهنگی  کاری وزارت  پالن  به  امنیت 
میان ارگان های امنیتی سبب شده که هر روز شماری 

از ولسوالی ها در شمال به دست دشمن سقوط کند.
در همین حال، عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی می گوید، 
حکومت  در  امنیتی  نیروهای  میان  هم آهنگی  عدم 
دوسره سبب خواهد شد که در آینده وضعیت امنیتی 

در کشور بدتر شود.
این آگاه نظامی، گفته های روز شنبه رییس امنیت ملی 
را هشداری می داند مبنی بر این که عدم هم آهنگی میان 
تقویت  استفادۀ دشمن و  امنیتی سبب سوی  نیروهای 

جنگ در ماه های آینده خواهد شد.
قوه  سه  میان  هم آهنگی  عدم  همچنان  کرد،  تاکید  او 
تا  شد  خواهد  سبب  بیرونی  کشورهای  تالش های  و 

طالبان سنگرشان را در ماه های آینده گرم تر کنند.
اختالفات  ملی  وحدت  اگرحکومت  گفت،  امرخیل 
میان خود را کنار نگذارند، بدون شک جنگ در ماه های 
آینده نه تنها در شمال، بل در مناطق جنوب نیز افزایش 

خواهد یافت.  
با این حال، نورالحق علومی، وزیر امور داخله افغانستان 
در پاسخ به نگرانی های نماینده گان گفته است که در 
سال جاری مسوولیت تامین امنیت سراسر افغانستان به 
این  قرار گرفته است که  افغان  امنیتی  نیروهای  دوش 

خود موجب مشکالت زیاد شده.
در  هماهنگی   عدم  و  امکانات  نبود  که  کرد  تاکید  او 
سطوح پایین نهادهای امنیتی باعث شده که افراد دشمن 
در بعضی والیت ها بتوانند به موفقیت های دست یابند.
مناطق  در  را  طالبان حمالت شان  جدید  سال  آغاز  از 
از  شماری  که  شدند  موفق  و  داده  افزایش  شمال 
ولسوالی ها را در والیت های کندز، بدخشان و سرپل 

تصرف کنند.
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آگاهان اقتصادی، اعضای مجلس و فعالین مدنی:

پرونده های اختالس فراموش می شود
ابوبکر مجاهد

بررسی  و  پیگیری  برای  وحدت  ملی  حکومت 
وزارت های  در  اختالس  به  متهم  افراد  پرونده های 
شهرسازی، معارف و کابل بانک ارادۀ جدی ندارد.

این  بیان  با  مدنی  فعاالن  و  کارشناسان  از  برخی 
مطلب می گویند، افراد متهم به فساد میلیون  دالری 

از داخل دستگاه دولت حمایت می شوند.
 آنان خاطر نشان می کنند که اسناد و مدارک ارایه 
ناامن  مناطق  در  که  می دهد  نشان  در والیات  شده 
مکاتب فعال نبوده، ولی امتیاز آن از بودجۀ وزارت 

معارف تادیه شده است.
 سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه 
جدی  اراده  ملی  وحدت  حکومت  می گوید:  کابل 
فساد  و  اختالس  عاملین  پرونده های  پیگیری  برای 

ندارد. 
به گفته او، در حکومت فعلی چهره های فاسد به یک 
طرف  از  و  دارند  پیوند  حکومت  درون  در  تیمی 

دستگاه دولتی حمایت می شوند.
در  اختالس  به  متهم  افراد  می افزاید:  آقای سیحون 
پست های بلند دولتی از زور کار می گیرند و پروندۀ 

شان فراموش می شود.
پیگیری  باور دارد که دولت در  استاد دانشگاه  این 
و  شهرسازی  اداره  در  اختالس  به  متهم  افراد 
پروندۀ  پیگیری   و  نکرد  عمل  جدی  کابل بانک 
خواهد  فراموش  نیز  معارف  وزارت  در  اختالس  

شد.
در  اختالس  افشای  می کند:  تأکید  سیحون  آقای 
ادارات آموزش و پروش و شهرسازی نشان می دهد 

که افراد مهم این ادارات در فساد دست داشتند.
در این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ  مدنی 
افغانستان می گوید: وجود مکاتب چوب خطی، فساد 
مالی و دست برد در کمک های خارجی به وزارت 
نظام آموزش و پرورش از طرف  مسووالن پیشین 
عدلی  ارگان های  و  شود  تحقیق  باید  وزارت،  این 
و  آموزش  اداره  در  اختالس  مسألۀ  باید  قضایی  و 

پرورش را به صورت جدی پیگیری کنند.
آقای رفیعی می افزاید: چندی قبل فعاالن مدنی غور 
اسنادی را ارایه کردند که نشان می داد در برخی از 

مکاتب این والیت دانش آموزان حضور نداشتند. 
به گفتۀ او، اسناد ارایه شده نشان می دهد که غور و 
اما  والیات دیگری استند که مکاتب وجود داشته، 

دانش آموزان در آن مکاتب حضور ندارند.
اما، کرام الدین رضازاده نمایندۀ مردم غور در مجلس 
غور  والیت  ناامن  مناطق  در  می گوید:  نماینده گان 
در سال گذشته مکاتب فعال بوده و گروه مخالف 
که   بودند  داده  اجازه  آموزگاران  برای  نیز  دولت 

تدریس کنند.
نفوذ  تحت  ساحاتی که  می گوید:  زاده  رضا  آقای 
مکتب  به  روزه  همه  آموزگاران  بود،  طالبان  گروه 

می رفتند و به دانش آموزان درس می دادند.
اخیر  گزارش  پخش  به  اشاره  با  مجلس  این عضو 
سیگار در پیوند به اختالس های میلیونی در وزارت 
از حیف  اداره  این  که   می گوید  افغانستان  معارف 
ادارات  در  فساد  و  شده  کمک  پول های  میل  و 

افغانستان نگران است.
وزارت  نشرات  مسوول  حقمل  کبیر  حال،  این  در 
معارف با رد یافته های سیگار می گوید که حیف ومیل 
پول های کمک شده به اداره معارف توسط مسووالن 

پیشین این وزارت، درست نیست. 
اداره بازرس  آقای حقمل خاطرنشان می کند: »نامۀ 
ما  نزد  افغانستان  برای  امریکا  متحدۀ  ایاالت  ویژه 
 usid اداره  از  نامه،  آن  قسمت  هیچ  در  که  است 
خواسته نشده از پول های مصرف شده در وزارت 

معارف بازرسی صورت گیرد.«

جدید  وزیر  که  می گوید  همچنان  حقمل  آقای   
معارف در سخنان خود در مجلس نماینده گان نگفته 
ولی  نداشته،  وجود  مکاتب  ناامن  ساحات  در  که 
و  آموزش  وزارت  از  مکاتب  این  نام  به   امتیازات 

پرورش گرفته شده است.
این در حالی است که وزیر جدید معارف افغانستان 
گفته است که پول های کمک شده در این وزارت 
میل  و  حیف  اداره  این  پیشین  مسووالن  طرف  از 

شده است.
 اسداهلل حنیف بلخی وزیر جدید معارف در مجلس 
در  شده  کمک  پول های  که  بود  گفته  نماینده گان 
وزارت  این  در  از طرف مسووالن  معارف  وزارت 

حیف و میل شده است. 
مناطق  در  که  بود  کرده  نشان  خاطر  بلخی  آقای 
ناامن مکاتب وجود نداشته، ولی پول، تخته و سایر 

امتیازات آن از وزارت معارف گرفته شده است. 
امریکا  ویژۀ  بازرسی  بین المللی  اداره  یا   SIGAR
امریکا  توسعه  اداره  از  افغانستان،  باسازی  امور  در 
برای افغانستان یا USID خواستار بازرسی پول های 

مصرف شده در ادارۀ معارف افغانستان شد.
 این اداره گفته است که تنها از ماه می سال 2015 
تا کنون 7۶9 میلیون دالر به اداره آموزش وپرورش 

کمک کرده است.

دابینز:
 مال عمر عامل وحدت طالبان است

نماینده گان مجلس و تحلیلگران:

»حکومت دوسره« به تشدید بحران نپردازد

نماینده ویژه سابق امریکا در امور افغانستان و پاکستان بر این 
باور است که مالعمر رهبر طالبان منبع اتحاد میان اعضای این 
باشد می تواند روند  به هر شکلی که  بوده و مرگ وی  گروه 

صلح را با مشکل روبرو کند.
و  افغانستان  امور  در  امریکا  سابق  ویژه  نماینده  دابینز  جمیز 
پاکستان می گوید: مالعمر رهبر طالبان منبع اتحاد میان اعضای 
این گروه بوده و مرگ وی به هر شکلی که باشد می تواند روند 

صلح را با مشکل روبرو کند.
دابینز در گفت وگو با صدای امریکا اظهار داشت: هنوز روشن 
نیست و تایید هم نشده که مالعمر خود حامی روند صلح باشد 

اما اجازه مذاکرات صلح را به طالبان داده است.
تاکید  امریکا  امنیت  و  دیپلماسی  مسایل  ارشد  کارشناس  این 
روند صلح  پیرامون  پاکستان  دیدگاه  در  مثبتی  تغییرات  نمود: 
فرصت های  می تواند  مسأله  این  و  آمده  وجود  به  افغانستان 

بیشتری برای صلح با طالبان به وجود آورد.
باور وی، شبکه حقانی جزو طالبان بوده و گمان نمی رود  به 
که با روند صلح مخالفت نشان دهند و از سویی دیگر؛ طالبان 
در  بهتر  دنبال موضع  به  افغانستان  در  افزایش حمالت شان  با 

مذاکرات صلح هستند.
صلح  روند  در  پاکستان  صداقت  بر  تأکید  با  دیگر  بار  دابینز 
بازداشت  با  نیست  حاضر  اسالم آباد  که  است  گفته  افغانستان 
برای  گروه  این  ساختن  مجبور  و  پاکستان  در  طالبان  رهبران 

حضور در میز مذاکره، طالبان را دشمن خود کند.
دابینز پیش از این نیز گفته بود که اکنون زمان مذاکرات صلح 

فر رسیده و امریکا باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرد.
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سیداحمد اشرفی
خدمات اجتماعی و مشارکت های مردمی 

تکافل  و  تأمین  و  اجتماعی  خدمات  تقدیم 
و  اجتماعی  رفاه  به  یافتن  دست  و  اجتماعی 
توسعۀ اجتماعی، مستلزمِ مشارکت های مردمی 
پیامبر  و اجتماعی است. قباًل یادآور شدیم که 
اکرم ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ چه گونه از بسیج 
خدمات  اهداف  تحقق  برای  مردمی  مشارکت 
که  حاضر  عصر  در  نمود.  استفاده  اجتماعی 
مشکالت و گرفتاری ها نسبت به گذشته بیشتر 
ادارۀ  برای  دولت ها  و  ملت ها  است،  گردیده 
مشارکت  و  همیاری  از  ناگزیر  جوامع خویش 
بدون  امور  از  بسیاری  انجام  زیرا  هستند؛ 
مثال  به طور  است.  تقریبًا غیرممکن  مشارکت 
در برنامۀ توسعۀ روستایی، باید مردم در مراحل 
اجرا  و  برنامه ریزی  تصمیم گیری،  مختلف 
زیست  محیط  بخش حفظ  در  کنند.  مشارکت 
باید مردم در کاشت نهال و رسیده گی به فضای 

سبز سهم بگیرند. 
امروز ارتباط مردم با حکومت ها و دستگاه های 
دولتی از طریق نهادها و سازمان هایی صورت 
می گیرد که به سازمان های غیردولتی )انجیوها( 
جهان،  در  خیریه  انجمن های  شده اند.  معروف 
معموالً به وسیلۀ کمک های مردمی، شرکت های 
خصوصی تولیدی و خدماتی فعالیت می کنند. 
گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی، نیازمند 
ایجاد تشکل ها و سازمان های مردمی غیردولتی 

است. 
که  دارند  ویژه گی هایی  غیردولتی  سازمان های 
بودن،  غیرسیاسی  و  غیردولتی  آن ها،  مهم ترین 
و  مردمی  بودن،  عام المنفعه  و  غیرانتفاعی 

خودانگیخته و دموکراتیک بودن است. 
در افغانستان در حال حاضر نهادهای خصوصِی 
به  خدمت  راستای  در  انجیوها  نامِ  به  فراوانی 
مردم مشغول فعالیت هستند، اما اکثریت آن ها 
مدیران  شخصِی  منافع  جهت  در  متأسفانه 
الزمِ  خصوصیات  فاقد  و  می کنند  کار  آن ها 
سازمان های خدمات و تأمین اجتماعی هستند. 

خدمات اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه 
سازمان های  و  اجتماعی  خیریۀ  نهادهای 
فعالیت های  محور  بر  مردم نهاد  و  غیردولتی 
فعالیت  می چرخند.  رضاکارانه  و  داوطلبانه 
یا  بدنی  تالش  هر  از  است  عبارت  داوطلبانه 
انسان به طور داوطلبانه و  یا فکری یی که  مالی 
الزام  با رضایت، بدون این که از جهتی بر وی 
شده باشد، انجام می دهد و در برابر آن مزدی 

دریافت نمی کند.
درک  و  ایثار  خودگذری،  نگاه  از  آدم ها 
بعضی ها  متفاوت اند:  اجتماعی  مسوولیت های 
دیگری  کِس  به  خودشان  شخص  جز 
مسوولیت های  از  تنها  نه  آن ها  نمی اندیشند. 
از  بلکه  می کنند،  خالی  شانه  اجتماعی 
نموده،  فرار  هم  خانواده گی  مکلفیت های 
اهمیتی  آنان  برای  دیگران  و  جامعه  سرنوشت 

ندارد. اما در برابر آنان، نمونه های درخشان و 
زیبایی یافت می شوند که لذت و عزت و کماِل 
خود را در خدمت به دیگران می بینند، و مصدر 
جامعۀ  به  فراموش ناشدنی  و  بزرگ  خدمات 

بشری می گردند.
 احساس خیرخواهی و حِب خدمت به دیگران 
نهاد  در  فطری  و  غریزی  امر  یک  عنوان  به 
همۀ انسان ها وجود دارد و به هر اندازه یی که 
وجدان فطری یک انسان زنده و بیدار می ماند، 
و  قوی  وی  در  احساس  این  اندازه  همان  به 
کارنامه های  صورت  در  و  می باشد  نیرومند 
فعالیت های  و  خیرخواهانه  و  انسان دوستانه 

رضاکارانه تبارز می کند. 
بهترین معیار برای ترقی و تکامِل یک ملت و 
بارزترین نشانه برای شایسته گی آن به رهبری 
عالم؛ قوت عواطف انسانی و خیرخواهانه، ایثار 
و خودگذری در میان افراد آن ملت است. امت 
اسالمی در گذشتۀ تاریخ به خصوص در دورۀ 
صدر اسالم، از این ناحیه به اوج قله رسیده بود. 
موضع انصار مدینه در برابر مهاجرین، یکی از 
ایثار و خودگذری و  پرشکوه ترین داستان های 
زیباترین جلوه های غریزۀ خیرخواهی  از  یکی 
نمایش  به  را  بشری  تاریخ  در  نیک اندیشی  و 
کنونی،  شرایط  در  متأسفانه  اما  می گذارد. 
مسلمانان نسبت به دیگران، در این بخش عقب 

افتاده اند.
یک   )CAF( خیریه ها  به  کمک  بنیاد 
کمک های  که  است  بین المللی  خیریۀ  مؤسسۀ 
و  بخشش  فرهنِگ  و  تشویق  را  بشردوستانه 
زمینۀ  در  مؤسسه  این  می کند.  ترویج  را  اهدا 
 ،2011 سال های  در  بشردوستانه  کمک های 
یا  خیرخواهانه  رفتار  و  داده  انجام  تحقیقی 
نیکوکارانۀ 52 درصد از جمعیِت جهان را تحلیل 

قابل توجه است که  اما  و بررسی کرده است؛ 
کشورهایی که در این عرصه، پیشرو به حساب 
می آیند، لزومًا آن دسته از کشورهایی نیستند که 
انسان دوستی  و  خیرخواهی  به  عموم،  باور  در 
ایاالت  شده،  یاد  گزارش  طبق  دارند.  شهرت 
و  است  جهان  کشور  َخیِّرترین  امریکا  متحدۀ 
ایرلند و استرالیا به ترتیب رتبۀ دوم و سوم را 
به خود اختصاص داده اند. در منطقۀ خاورمیانه 
و آسیای غربی، قطر در جایگاه اول و اسراییل 
و امارات متحدۀ عربی به ترتیب رتبه های دوم 
ایران  که  حالی  در  کرده اند،  کسب  را  سوم  و 
در  اخیراً  است.22  گرفته  قرار  نهم  جایگاه  در 
میان غیرمسلمانان افرادی ظهور کردند که گوی 
یکی  ربوده اند.  ما  از  میدان  این  در  را  سبقت 
مهاتما  بشریت،  و خیرخواه  َخیِّر  انسان های  از 
فقید هند است که عمرش را در  گاندی رهبر 
راه دفاع از محرومین و مظلومین گذرانید. یکی 
مادر  ایثارگر،  و  آدم های خیرخواه  آن  از  دیگر 
ترزا راهبۀ کاتولیک آلبانیایی است که بنیان گذار 
امور خیریه در هندوستان به شمار می رود. مادر 
ترزا در سن 17 ساله گی از اروپا به هندوستان 
فقیرترین  و  کثیف ترین  در  مرگ،  دم  تا  و  آمد 
اماکن کلکتۀ هند، در کارهای خیریۀ رضاکارانه 
فعالیت نمود. وی 35 سال اخیر عمر خود را در 
خدمت به افراد مریض و محتضر، آدم های فقیر 
و کثیف، پیرمردان و پیرزناِن به حاِل خود رها 
شده، کودکان ولگرد، کودکان دور انداخته شده 
در زباله دانی ها، زنان جوان با فرزندان نامشروع، 
نمود.  رانده شده گان جامعه سپری  و  جذامیان 
در سال 1979 به مادر ترزا به پاس خدمات و 
فداکاری هایش، جایزۀ نوبل اهدا شد. در پایان 
مراسم اهدای جایزه قرار شد مهمانی ویژه یی به 
از آن جلوگیری  او  اما  برگزار شود،  افتخارش 
نمود و خواهان خرج مصارف آن به نیازمندان 

گردید.
چند سال پیش یک امریکایی به نام تید تورنر، 
کِل  یک سومِ   CNNتلویزیونی شبکۀ  مؤسس 
بالغ  دالر  میلیارد  یک  به  که  را  خود  دارایی 
متحد  ملل  انسانی  سازمان های  به  می گردید، 

بخشید. 23 
فعالیت های داوطلبانه در اسالم

از آن جا که اسالم دیِن رحمت و نیکویی است، 
به کارهای خیرخواهانه و فعالیت های داوطلبانه 
نیکوکاری،  به  را  مردم  و  نموده  خاص  توجه 
به  رضاکارانه  خدمت  و  ایثارگری  احسان، 
نگاه  از  است.  نموده  تشویق  به شدت  دیگران 
فقه اسالمی، این چنین اعمال در جملۀ فروض 
بر جامعۀ  آن  انجام  کفایی محسوب گردیده و 
اگر  است؛  الزمی  مجموع  به طور  اسالمی 
ذمۀ همه ساقط  از  دادند،  انجام  را  آن  تعدادی 
گنهکار  و  مقصر  جامعه  همۀ  ورنه  می گردد، 

شناخته می شود. 
بی شمار  و  گوناگون  انواع  داوطلبانه  کارهای 
هالک  نجات  است:  جمله  آن  از  دارد، 
دستگیری  گم شده گان،  راهنمایی  شونده گان، 
ضعفا و افتاده گان، کفالت بی سرپرستان، کمک 
مظلومان و  از  دفاع  مستمندان،  و  فقرا  به  مالی 
نماز  و  اموات  تدفین  و  تکفین  ستمدیده گان، 
از منکر،  به معروف و نهی  امر  آنان،  بر  جنازه 

تسلی نومیدان و دل شکسته گان و... .
)بقره:   »  « می فرماید:  کریم  قرآن  در  خداوند 
خود  دلخواه  و  میل  به  هرکس  یعنی:   )17۴
خیری  و  کند  نیکی  بیشتر  داوطلبانه،  به طور 

افزون انجام دهد، پس برای او بهتر است. 
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عبدالحفیظ منصور
ساختار طبیعی و سیاسی پنجشیر

پنجشیر دره یی ست تنگ، طویل و مانند قلعۀ محصور به کوه های مرتفع و دارای دره های 
فرعی زیاد. این دره در شمال شرق کابل مرکز افغانستان موقعیت دارد، و با والیات پروان، 

کاپیسا، لغمان، بدخشان، تخار، بغالن و نورستان هم سرحد است.
سالنگ که به حیث گلوی کابل شناخته شده، در جوارِ آن واقع است و فرودگاه مهم بگرام 
نیز از آن چندان دور نیست؛ به دلیل همین قرابت است که جبهۀ پنجشیر توانست دایمًا 

این دو نقطۀ مهم را زیر فشار بگیرد.
از  پنجشیر در میان سلسله کوه های هندوکش جنوبی موقعیت دارد، و هندوکش آن را 
شمال افغانستان جدا کرده است. طوالنی بودِن این دره در تجزیه کردِن قوای مهاجم، 
نقش خوبی را بازی نموده و کوهستانی بودنش امتیازات زیادی دارد که برخی از آن 

عبارت اند از:
در مناطق کوهی دشمِن مهاجم را به خوبی می شود ترصد نمود، قوای توپچی و هوایی 
کم تر اثر دارد، مدافعه در این اراضی بهتر صورت می گیرد، برای ایجاد پناهگاه ها بسیار 
مناسب است و دشمن با قوای اندک و نابلد نمی تواند پایگاه های کوهی را به محاصره 

کشاند.
دو خصوصیت دیگری که در سلسله کوه های هندوکش و به ویژه در پنجشیر به مشاهده 
می رسد، آن است که کوه های آن مانند موج دریا از پایین به باال قرار گرفته اند که برای 
استفاده از تاکتیک »جنگ و گریز« برای چریک ها مساعد اند. هم چنان دره های فرعی که 
در دو جناح دریای پنجشیر واقع اند، به طور طبیعی اکثراً دو به دو مقابل هم اند؛ مثاًل فراج 
مقابل زمانکور، تاواخ مقابل آبدره، حصارک مقابل چمالورده، پارنده مقابل منجهور... . 
این ویژه گی مجاهدین را قادر می ساخت تا در مواقع ضرورت، با حمله باالی دشمن از 
فشار باالی قرارگاه مقابل شان بکاهند، و در مواقعی نیز هم زمان از دو جانب باالی قوای 

دشمن حمله کنند.
البته کوهستانی بودِن منطقه در روح و جسم باشنده گانش نیز اثرات خوبی برجا می گذارد، 
افراد شجاع، مقاوم و با تحمل را در خود می پروراند، که این امر در جهاد بی اثر بوده 
نمی تواند؛ زیرا مردمان کوهسار برای آغاز جنگ چریکی، به تمرینات کم تری نیاز دارند.
از آن جایی که این دره با مناطق زیادی هم سرحد می باشد، راه های مواصالتی متعددی 

دارند، که قطع تمام راه های اکماالتی پنجشیر برای دشمن کار بس دشواری می باشد.
آب وهوای پنجشیر نه آن قدر سرد است که در زمستان مانع فعالیت مجاهدین گردد و نه 

به حدی گرم است که در تموز.
پنجشیر در تشکیالت اداری افغانستان، یک ولسوالی است و اراضی زراعتِی آن نیز بسیار 
اندک می باشد. از این رو بخشی از پنجشیریان در زمین های کوچِک خود به دهقانی و 
تعدادی هم به دامداری مصروف اند که آن هم پاسخ گوی نیازشان نمی باشد. بقیۀ اهالی 
مختلف  والیات  در  یا  دارند  اشتغال  دفتری  کارهای  به  دره،  آن  از  خارج  در  پنجشیر 
صاحب کسب و هنر اند. این ویژه گی از یک سو برای جواناِن مجاهِد آن جا زمینۀ فعالیت 
متواتر جهادی داده بود؛ زیرا کسب وکار زراعتی زیادی در منطقه وجود نداشت، و از 
سوی دیگر وجود اکثریت پنجشیریان در خارج، موجب تسهیالتی در باب جمع آوری 
اطالعات و مسایل اقتصادی به جبهه گردید. چون غالبًا درۀ پنجشیر صحنۀ زدوخورد 
با روس ها بود، اهالی مجبور بودند که به نقاط دیگر مهاجرت کنند که وجود اقارب و 

خویشاوندان شان در جاهای دیگر، مهاجرین تازه وارد را یاری می داد.
عدم وابسته گی اقتصاد مردم پنجشیر به زراعت، موجب گردید تا فشار شدید جنگ باالی 
پنجشیر، از نظر اقتصادی مردم آن جا را در مضیقۀ شدید قرار داده نتواند. از جانب دیگر 

اشتغال به امور علمی، اداری، فنی و تجارتی باعث توسعۀ روابط مردم گردیده است. 
نیز  پنجشیر  علیای  قسمت  در  »زمرد«  گران بهای  سنگ  معادن  وجود  اقتصاد،  باب  در 
ارزشمند بوده؛ زیرا مردم آن جا از آن بهره گرفته اند و جبهه نیز با اخذ »خمس« از آن 

مستفید بوده است.
وحدت و یک پارچه گِی مردم پنجشیر در افغانستان معروف است و این امر زادۀ وحدت 
مذهبی، وحدت زبانی و وحدت قومی و در جریان جهاد، وحدت تنظیمی بوده است، 

که این وحدت برای پنجشیر اقتـدار کمایی کرد.
معتدل،  اقلیم  جنگ،  برای  مناسب  فیزیکی  ساختمان  موقعیت حساس،  دارای  پنجشیر 
نفوس وافر، مردم شجاع و هوشیار و اقتصاد غیر وابسته به زراعت بوده، که این همه به 
حیث عوامل زمینه ساز در جهاد آن جا نقش خوبی ایفا نمودند؛ ولی آن چه به حیِث عامِل 
تبارزدهنده توانست از این استعدادها بهره گیری کند، لیاقت و کارآیی احمدشاه مسعود 

بود که در پنجشیر جبهۀ نمونه ایجاد کرد.

کـارنامـۀ
مســعود نگاهی 

به خدمات 
اجتماعی 

در اسالم



عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش ششـم

بی اعتنایی به زمان
نیچه در نقدی بر کانت گفته بود: کانت دیرآمده یی است که متعلق به گذشته است. 
این سخِن نیچه را باید مانیفیسِت عامِ اندیشۀ دینی در افغانستان دانست. مدعیانی 
از دین چنان حرف می زنند که گویی عصر خلیفۀ اول اسالم است و هیچ آب از 
آب تکان نخورده است، نه تکنالوژی مناسباِت انسانی را عوض کرده است و نه 
انترنتی در کار است، و نی هم از مهبط وحی فاصله گرفته ایم؛ آن چه  هم اتم و 
نیست عنصر تغییر است و دگردیسی هایی که ساختارهای اجتماعی و ذهنی بشر 

را متحول می کند.
کاش می شد بفهمیم که ما در کدام جهان زنده گی داریم، گفتمان های بر سِر اقتدار 
چیستند، دین مورد اعتقاد ما چه مزایایی دارد و ادیان گذشتۀ تاریخی چگونه و چرا 
به حاشیه رفتند، آیا رابطه یی میان اندیشۀ دینی ما با اتفاقات پیرامونی وجود دارد، یا 
نه فهِم ما از دین هیچ پیوندی با گفتمان های مسلِط زمان ما ندارد؛ نفِس اندیشیدن 
به این پرسش ها ولو پاسخ درخوری به-دست نیاید، راهگشا و امیدوارکننده است. 
وقتی ایستگاه گذرندۀ زماِن خویش را ندانیم و جغرافیای تاریخی مان را، و این که 
»در کجای تاریخ قرار داریم؟« را مرز نشناسیم، فرزنِد زماِن خود نیستیم و همان 
دیرآمده یی هستیم که هم روزگاراِن ما به تاریخ پیوسته اند و ما پسان تر از دیگران 

از راه رسیده ایم. 
درهم پیچیده گی وضِع کنونی را باید فقدان غیِر قابل جبیرۀ »اکنون« دانست که هم 
از دید سنت گرایاِن دینی، و هم روشن فکراِن ما مغفول مانده است. دردِ بزرِگ ما 
ندیدِن زمان است که حول و حوِش ما را پوشانده است؛ همان زمانی که خداوند 
- به آن سوگند یاد کرده و پیامبر گفته است:« التسبّواالدهر فإن الدهر هواهلل«، ما از 
کنارِ آن بی اعتنا و با جسارت گذشته ایم و التفاتی هم به موقعیِت تاریخی ـ زمانی 

خویش نداریم.
عده یی گذشته را از یاد برده اند و کسانی آینده را؛ یکی چنان به فردا چشم دوخته 
است که انگار صد سال از زمان پیش افتاده و سبک تر از زمان در حرکت است، 
و دیگری چنان رو به قفا می تازد که گویی اشتباهًا به عصر ما آمده است ورنه 
از جنس انساِن امروز می اندیشد. این دو، خط های متقاطعی ایجاد کرده اند. آن چه 
همه گان در آن نمی نگرند و به او نمی گرایند، همان »اکنون« است؛ »اکنون«ی که آن 

را واقعیت می نامند و امروزِ ما را شکل بخشیده است. 
ارشد( در رشتۀ شریعت  )کارشناسی  ماستری  پایاِن دورۀ  از  دارم که پس  یاد  به 
برای نوشتِن تحقیق  اکثریِت هم صنفانم موضوعاتی که  قانون، متوجه شدم که  و 
ماسترِی خویش انتخاب کرده بودند، کمترین دردی را در این زمان دوا نمی کرد، 
بلکه سال ها ما را به عقب می راند. مثاًل؛ نوشتِن رساله یی قطور پیرامون »شهادت 
از دیدگاه شریعت و قانون« و تحقیق پیرامون آن از چه اولویتی برخوردار است؟ 
مگر فقهای بسیاری در این مورد کتاب ها ننوشته اند و زوایای تاریک آن را روشن 
نکرده اند؟ آیا در عصری که افراطی گری و بهره بردارِی ابزاری از دین در همه جا 
به چشم می خورد، نوشتن رساله یی پیرامون شهادت و یا حضانت و...، ضرورتی 
با  که  نبندیم  به کار  افراطیّت  ریشه یابی  باب  در  را  زحمت  این همه  چرا  دارد؟ 
مسأله یی چون حکم  به  پرداختن  مگر  است؟  گره خورده  ما  امروزِی  سرنوشت 
کرده  احاطه  را  ما  شعور  و  ماده  از  تکنولوژی  که  عصری  در  موبایل  از  استفاده 
است، با اهمیت تر از تبارشناسی داعش، حزب التحریر، سلفی گرایی، اسالم هراسی 
و جنگ های میان گروهی و... است؟ قطعًا که چنین نیست. ما باید نگاه های مان را 
به مسایل کالن کشوری و جهانی معطوف بداریم و در عین حال، از پرداختن به 
مسایل جزوی نیز فروگذاشت نکنیم، اما متوجه باشیم که پرداختن به مسایل فرعی 

باعث نشود به سرنوشت عمومی و مسایل کالن دینی بی اعتنایی کنیم.
عالم دیِن ما به یاد ندارد که چه تحوالتی در جهان رخ داده و در حال روی  دادن 
است و روشن فکر ما از روی دادها هم سبک تر پرواز می کند و افزون بر ناآگاهی 
نیز پیشتر رفته  از واقعیّت های حول و حوِش خویش  نسبت به گذشتۀ خویش، 
است. روشن فکر ما گمان می کند که در هاروارد است و در کرسی ویلیام جیمز 
تکیه زده و به دانشجویان امریکا درس می دهد، درحالی که خودش در خانۀ کرایی 

زنده گی دارد و اطراِف خانۀشان را کثافات احاطه کرده است. 

جزم اندیشی روشن فکران
است.  بوده  مواجه  بسیاری  آسیب های  با  آمدیم،  گفته  چنان که  روشن فکری 
نظر  و  عمل  یک دستی  از  روشن فکری  مدعیان  بهتر،  تعبیری  به  یا  روشن فکران 
برخوردار نیستند و صدق اخالقِی آن ها موردِ پرسش های بسیاری است. آنان گاهی 
مارِک  آن ها  که  کسانی  و  آنان  میان  تفاوِت  که  می کنند  عمل  چنان جزم اندیشانه 
جزم اندیشی بر جبین شان می کوبند، از میان می رود. مدعیان روشن فکری دینی در 
جامعۀ ما همچون سنت گرایان دینی، نهایتًا سخت جان برخورد می کنند و علی رغم 
پرتگاه  در  دینی می خوانند، خود  اندیشۀ  آفت های  از  یکی  را  آن که جزم اندیشی 
جزم  اندیشی فرورفته اند. اینان شبیه همان شخصي اند که چون بر شتر سوار مي شد 
و شتران را شمار مي کرد، تعداد آن ها 9 نفر بود، اما هنگامی  که از شتر فرود مي آمد 
و شترانش را برمي شمرد، تعداد آن ها به 10 نفر می رسید. مشکل آن بود که شخص 
مذکور هنگامي  که سوار بر شتر بود، شتري را که خود بر آن سوار بود در شمار 
نمي آورد. مسأله در موردِ روشن فکران نیز همین گونه است. آنان بیشتر از خویش 
به کسانی متوجه اند که با آن ها اختالف فکری دارند و کمتر فرصت و اندیشه یی به 
بازاندیشِی پیش فرض ها و شرایط تکویِن اندیشه های خویش  اختصاص نداده اند.

غرب  و  مدرنیته  دست آوردهای  به  چنان  ما  جامعۀ  روشن فکران  جانبی  هم،  از 
موردِ  در  آنان  نمی دهند.  را  آن  بازاندیشِی  و  نقد  برای  فرصتی  که  اند  دل باخته 
غرب با تسامِح آشکاری برخورد می کنند اما رویکرد آنان به دین این گونه نیست. 
روشن فکران جامعۀ ما کوچک ترین تسامحی در باِب دین را روا نمی دارند و از 
دین، بر لبه های تیِز آن می ستیزند و از ساحت های هموار و پرعاطفۀ آن با بی مهری 

تمام عبور می کنند.
برخوردی گزینشی با دین و دست چینِی هدف مندانه و توأم با بدبینی را باید آسیب 
ما  روشن فکران  گریبان اند.  به  دست  آن  با  دینی  روشن فکران  که  دانست  کالنی 
به جای آن که جست وجوگِر حقیقت باشند و از خالل پژوهش های علمِی خویش 
به نتیجه برسند، برای مدعایی که از پیش پذیرفته اند، به گزینش نمونه های مثبِت 
دست می زنند، شواهدی که بتواند ادعای تعیین شدۀ آنان را به لحاظ دینی ثابت 
سازد. این نوع رویکرد به دین، به معنای فرو کاستِن دین در محدودۀ گزاره های 
از  فرو می ریزد و جنبه هایی  را  دین  پیوسته گی  قطعًا  که  است  دین  از  مشخصی 
دین - خواه به صورت هدف مندانه و خواه غیرهدف مندانه - بیش از حد معمول 
فربه می شود و جنبه های دیگری نادیده گرفته می شود و نهایتًا به رشد نامتوازِن 

دین در حوزۀ عمل می انجامد. 
روشن فکری، آن هم در ساحِت دین، کاری بس دشوار و سنگین است. روشن فکِر 
دینی باید از سعۀ صدرِ بیشتری برخوردار باشد و قبل از کار در راستای روشن گری، 
به پرورده گی و تمریِن فضیلت های اخالقی در خویشتن اهتمامِ شایانی به خرچ 
دهد. در غیاب فضیلت هایی همچون تحمل و تسامح، هم دیگرپذیری، دلسوزی 
خالصانه، نیک اندیشی و خوش خلقی و ...، کار روشن گری بیش از آن که ایجادگر 
و روشنایی بخش باشد، ویران گر و ظلمت گستر خواهد بود. فقدان فضایل فوق در 
روشن فکران دینی باعث شده است تا روشن فکری نتواند از زنجیرهایی که پیرامون 
آن کشیده شده است، بیرون بجهد و روشن فکران از تنگناهای خردکنندۀ رذایل 

اخالقی رهایی یافته، به حوزه های عمومی گام بگذارند.
سیر کند و نباید یکی را با معیار دیگری روشن فکر باید در میانۀ سنت و مدرنیته 

عیار و ارزش یابی کند. جست وجوگری و تکاپو برای حقیقت را باید جوهر کارِ 

روشن گری به حساب آورد. روشن فکر باید در پی حقیقت باشد و جز با جرعۀ 
را  مدرنیته  که  است  این  ما  جامعۀ  روشن فکراِن  مشکل  نشود.  سیراب  حقیقت 
نصب العیِن خویش قرار می دهند و با تمام توان، تالش می ورزند تا دین و معرفِت 
دینی را بر مبنای آن عیار سازند. در این رویکرد، دین موضوعیِّت خودش را از 
دست می دهد و به عنوان امری ثانوی، با محِک مدرنیته سنجیده می شود. اما هرگز 
از محک  بودِن مدرنیته و این که مبانی مدرنیته و کار در راستای تعمیِم آن تا کجا 

مؤجه است، پرسیده نمی شود.
این آسیب بسیار جدی است که روشن فکران ما همواره در آن لغزیده اند. شاید 
سخت ترین کار روشن فکرانه، حرکتی متوازن و غیرجانب دارانه در میانۀ سنت و 
مدرنیته باشد و این که قلمرو سنت تا کجاست و ماهیت تکوین مدرنیته را از نظر 
به دور نداریم. در این که اخالق روشن فکری باید با کار روشن فکری همگام باشد، 
تردیدی نیست. روشن فکر، پیش از عمل روشن فکرانه ، باید به ارزش های اخالقی 
آراسته شود و افزون بر اندیشه، با عمل کرد خویش نیز در جهت غفلت زدایی و 

ُهشیارباشِی جامعه گام بگذارد.
خالصۀ بحث:

1. روشن فکر دینی غیر از محقِق دین است و محقق دین غیر از فیلسوف دین، 
میان،  این  در  است.  دینی  احیاگر  و  فرهنگی  از روشن فکر  غیر  دین  فیلسوِف  و 
اصطالحات  سایر  از  بیش  دین دار  روشن فکران  یا  دینی  روشن فکری  اصطالِح 
مرسوم بوده است. این اصطالح با گذشتن از خّط مرزهای گفتمانی ایران به کشور 

ما سرازیر شد و داعیه داراِن بسیاری برای خودش یافت.
رویکردها به مسألۀ روشن فکری دینی در ایران گوناگون و گاه نایکسان بوده، و 
حتا در مواقعی در تعارض هم واقع شده اند. مصطفی ملکیان عبارِت روشن فکری 
دینی را از درون ناسازگار،  و آن را دارای ناهم خوانِی درونی می داند. او به نوعی 
ذات باوری در حوزۀ اعتباریاِت اجتماعی معتقد است که تعبد، ذاِت دین است و 
در  را  آزاد  تعّقل  و  دست بسته  تعبّد  نمی توان  بنابراین،  روشن فکری؛  ذاِت  تعّقل 
کنارهم نشاند و ترکیبی چونان روشن فکری دینی به دست داد. این نوع استدالل بر 
مبانی-یی همچون ذات باوری و تبایِن ذاتی تعّقل و تعبّد استوار است که همچون 
مربِع سه ضلعی، ناسازگار و غیرقابل جمع اند. اشتباه ملکیان آن است که وی دین 
و روشن فکری را - همچون آب غورۀ فلزی که سروش دبّاغ توجه داده است ـ 
دارای ذاتی واحد پنداشته، و در باب مفاهیم اعتباری همچون مفاهیم حقیقی به 

قضاوت دست برده است.  
2. در این میان، اندیشمندانی به جای مقولۀ روشن فکری دینی از روشن فکراِن دین دار 
سخن گفته اند؛ روشن فکرانی که دین دار اند و روشن فکری را مالزم نفِی دین داری 
نمی دانند. اما مقولۀ روشن فکران دین دار، تفاوِت قابل دیدی با روشن فکری دینی 
است.  دینی  فاعلی روشن فکری  دین دار صفِت  ندارد. روشن فکر  عبارت  در  جز 
صفتی که از اسمی ساخته شده است، تابِع معنای همان اسم است و فقط موقعیِّت 
صرفی و نحوی آن ها تغییر می یابد. کسانی هم چون سروش دبّاغ، دین داری را الزمۀ 
روشن فکری ندانسته، و تعریف ِ آن ها از روشن فکری دینی، اندیشمنداِن بی دین اما 
دین پژوه را نیز در بر می گیرد. در این رویکرد که بیشتر از فاعل روشن فکری دینی 
به کارِ روشن فکری دینی توجه شده است، می توان روشن فکران غیر دین دار را 

نیز زیر چتر روشن فکری دینی درآورد و دایرۀ شمول روشن فکری را بسط داد. 
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روشن فکری 
دینـی

و چالش های 
فــراراه
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متعهد به همکاری با نیروهای...
نظامی  و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  چگونه گی  مورد 

افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
طرف  دو  شد  انجام  کابل  سپیدار  قصر  در  که  دیدار  این 
مذاکرات صلح  روند  و  نظامی  مورد تحوالت سیاسی،  در 

گفت وگو کردند.
روابط منطقه یی و بین المللی افغانستان از دیگر مواردی بود 

که عبداهلل و بلنک آن را بررسی کردند.
در  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  معاون 
ادامه این دیدار اظهار داشت: امریکا حمایت قاطع و همه 
اعالم  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  از  را  خود  جانبه 
نظامی  و  امنیتی  نیروهای  با  همکاری  به  متعهد  و  می کند 

افغانستان برای مبارزه با تروریسم است.
در این دیدار جان کمپبل فرمانده ناتو و نیروهای امریکایی 
حضور  نیز  کابل  در  امریکا  سفیر  معاون  و  افغانستان  در 

داشتند.
امریکا  سفیر  مک کینلی  مایکل  و  عبداهلل  می شود  یادآور 
در کابل چند روز پیش ضمن دیدار با یکدیگر به بررسی 

مسائل سیاسی و نظامی افغانستان پرداختند.
سفیر امریکا نیز در دیدار با عبداهلل گفت که امریکا متعهد به 
همکاری و حمایت همه جانبه از اولویت ها و سیاست های 

حکومت وحدت ملی افغانستان است.
دیدار عبداهلل با معاون نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و 
پاکستان در قصر سپیدار کابل، چهارمین دیدار او در یک ماه 

اخیر با مقامات امریکایی می باشد.

پروسۀ  مسووالن  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور 
میان  از  که  گفته  دولتی  نهادهای  در  اصالحات 
از  افغانستان  برداشتن تداخل وظیفه یی در دولت 

اهداف عمدۀ چهار سال آینده ما است.
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، در جلسه یی که 
دیروز در ارگ برگزار شده بود، مسووالن پروسۀ 
اصالحات، نظریات و پیشنهادات مفصل شان را در 
راستای مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی و بهبود 

قابلیت ارایه خدمات ملکی مطرح نمودند.
تداخل  مورد   21 خصوص  در  گزارش  این  در 
وظیفه یی توضیحات ارایه شد و برای ساده سازی 
31۴ موارد تشخیص شده، معلومات ارایه گردید. 
همچنان در رابطه به دو مورد ذکر شده پیشنهاد شد 

که در نشست کابینه مطرح شود.
برای ساده سازی  کابینه  رییس جمهور غنی گفت: 
ترتیب خواهد  را  نشستی  داری  پروسه حکومت 
و  آماده  را  ویژه یی  گروپ  راستا  این  در  و  داد 
تعین  ضرب االجل  مشخص  پالن  یک  اساس  بر 

خواهد شد.

سیستم  عملی شدن  از  قبل  کشور  جمهور  رییس 
و  طرح  آماده ساختن  برقی،  داری  حکومت 
بازنگری  او  دانست.  حتمی  را  پروسه  این  نقشه 
تشکیالت برای ساده سازی پروسه حکومت داری 
خوب را یک نیاز جدی خواند و اضافه نمود که 
در زمان مرحوم داوود خان تمام کارمندان ادارات 
والیت  فعلی  کارمندان  از  تنها  تعدادشان  ملکی 

هرات کمتر بودند.
که  می خواهم  من  گفت:  غنی  جمهور  رییس 
و  محدود  جمهور  رییس  اداری  صالحیت های 
نمود  تاکید  وی  شود.  حاکم  بیشتر  قانون  آن  در 
پروسۀ  اولویت  در  معلوماتی  تکنالوژی  ادارۀ  که 

ساده سازی قرار گیرد.
موارد  به تشخیص  رابطه  در  رییس جمهور غنی 
را  کمیسیون  کار  قسمت  یک  وظیفه یی،  تداخل 
درست و بخش دیگر را مورد دقت بیشتر دانسته 
ما  آینده  اهداف عمده چهار سال  نمود که  تاکید 
تشخیص وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن 
تداخل وظیفه یی می باشد که آغاز آن از امور زیر 

بنایی و ساختمانی خواهد شد.
تداخل  در  که  کرد  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
امور  تر  مشکل زا  و  مهمتر  همه  از  وظیفه ییی 
همین  ادارات  اکثر  اکنون  هم  و  است  ساختمانی 
روند ساختمانی را به پیش می برند. او عالوه نمود 
ادارات  به سایر  نسبت  فساد  بودجه و  توجه،  که 
بیشتر در همین سکتور متمرکز است و متاسفانه 
اصلی شان  و  اصلی  به  وزارت ها  فرعی  وظایف 
و  وزارت ها  همچنان  است.  شده  مبدل  فرعی  به 
واضح  تعریف  به  وظایف شان  لحاظ  از  والیات 

ضرورت دارند.
وظیفه یی،  تداخل  خصوص  در  جمهور  رییس 
وزارت ترانسپورت را مورد مثال قرار داده گفت 
که در بخش ترانسپورت 9 اداره دخیل می باشند 
و این بدان معناست که در 9 نقطه برای پیشرفت 
که  نمود  اضافه  وی  دارد.  وجود  موانع  کار  یک 
در  ملکی  و خدمات  اداری  اصالحات  کمیسیون 

آینده ضرورت جدی به بازنگری دارد.
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پاکستان شورشیان را به سوی...
مواجه  مشکاالتی  با  خود  عملیات های  در  آن  خاطر 
می شود و بر همین اساس افغانستان نیازمند همکاری های 

نیروهای خارجی است.
خارجی  نیروهای  کرد:  تصریح  افغانستان  داخله  وزیر 
افغان  امنیتی  نیروها  با  اطالعاتی  و  شناسایی  بخش  در 

همکاری می کنند.
علومی خاطرنشان سخت: ما می خواهیم تا همکاری های 
جامعه جهانی با افغانستان تداوم یابد، اما ادامه آن باید در 

چارچوب قانون اساسی این کشور باشد.

ریاست تحصیالت عالی خصوصی...
اندک اش  تشکیالت  با  ریاست  حاضر،  حال 
تحصیالت  موسسات  فعالیت های  از  نمی تواند 

عالی خصوصی به درستی نظارت کند.

کردند  مطرح  را  سواالتی  و  شکایات  سناتوران 
که گویا برخی مقام های بلندپایه دولتی در برابر 
عالی  تحصیالت  موسسات  به  پول  پرداخت 
فراغت  سند  غیر حضوری  به شکل  خصوصی، 

حاصل می کنند.

وزیر تحصیالت عالی نیز این مشکالت را تایید 
از  برای جلوگیری  این وزارت  کرد و گفت که 
راهکارهای  عالی،  تحصیالت  موسسات  تقلب 
تطبیقی را در نظر دارد که به زودی عملی خواهد 

کرد.

همدستی عربستان با...
دیگری  افشا شده  در سند  بود.  داده  به سفیر  در عربستان 
علت  که  آمده  سال،  همان  فبروری   25 تاریخ  به  مربوط 
اعالم  سفیر  به  پسرش  توسط  حقانی  جالل الدین  بیماری 

نشده بود.
رسانه ها مدعی اند که جالل الدین حقانی که در سال 2012، 

۶2 ساله بوده از پارکینسون یا بیماری لوپوس رنج می برد.
در  الدین  جالل  زمان  آن  در  که  آمده  شده  افشا  سند  در 
وزیرستان بوده و پزشکان به وی پیشنهاد کرده بودند باید 
بستری شود. دیدار میان نصیرالدین و سفیر عربستان دو هفته 
پس از آن صورت گرفته که حامد کرزی، رییس جممهوری 
رییس  جمهوری  زرداری،  علی  آصف  با  افغانستان  سابق 
دیدار  پاکستان  ارتش  سابق  رییس  کیانی،  اشفق  و  پیشین 
کرد و از آنها خواست تا دیداری را با رهبر طالبان مالعمر 

ترتیب دهند.
براساس یکی از اسناد افشا شده، جنرال کیانی پیشنهاد داده 
بود که کرزی با رهبرگروه حقانی دیدار کند و کرزی گفت 
رهبر  می ترسد  اما  ندارد  دیدار  این  برای  تردیدی  هیچ  که 

حقانی نخواهد او را مالقات کند.
جالل الدین حقانی پس از سقوط طالبان در سال 2001 به 
در  ساکن شد. وی  پاکستان  در  و  رفت  وزیرستان شمالی 
دوران طالبان وزیر امور مرزی بود. او وزیرستان شمالی را 
به محلی برای انجام عملیات شبکه حقانی تبدیل کرد. این 

گروه عامل برخی حمالت مرگبار در افغانستان است.
پسرش  به  حقانی  شبه نظامیان  فرماندهی  بیماری،  پی  در 

سراج الدین واگذار شد.
تحریم های  فهرست  در   2001 جنوری   31 از  جالل الدین 
علیه وی و گروهش ممنوعیت سفر  ملل است و  سازمان 

بین المللی و کمک اعمال شده است.
همان  از  جالل الدین  که  می دهد  نشان  شده  منتشر  اسناد 
داشته  سعودی  پاسپورت  بوده،  افغانستان  در  که  روزهایی 
سفیر  به  را  وی  پاسپورت  نصیرالدین  پسرش  و  است 

عربستان تحویل داد.
سفر  زمان  جزئیات  به  اشاره ای  شده  منتشر  اسناد  در  البته 
جالل الدین حقانی یا اینکه اصال وی از این سفر بازگشته، 

نشده است.

دکتر اشرف غنی:

صالحیت های اداری رییس جمهور محدود شود
تشکیالت دولت نیاز به بازنگری جدی دارد

رییس ستاد ارتش افغانستان گفت که طالبان مسلح در تالش 
هستند تا با تصرف برخی مناطق موضع خود را برای حضور 

در روند مذاکرات صلح با دولت افغانستان تقویت کنند.
سفر  جریان  در  افغانستان  ارتش  ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم 
به والیت نورستان اعالم کرد که طالبان مسلح قصد دارند تا 
افغانستان در روند  از به تصرف درآوردن برخی مناطق  پس 

مذاکرات صلح با دولت کابل حاضر شوند.
آزادسازی  در  افغانستان  ارتش  نیروهای  از  تقدیر  وی ضمن 
نیروهای  گفت:  نورستان   والیت  »وانت وایگل«  ولسوالی 
امنیتی و نظامی افغان توانایی الزم برای دفاع از افغانستان و 

والیت های آن را دارند.
شهیم افزود: در حال حاضر مخالفان مسلح توان مقابله و جنگ 
با نیروهای مسلح افغانستان را ندارند و به همین دلیل در نظر 
دارند با تصرف برخی مناطق افغانستان موضع خود را برای 

حضور در روند مذاکرات صلح تقویت کنند.

غنی،  اشرف  محمد  که  اعالم کرد  افغانستان  محلی  ارگانهای  اداره 
رییس جمهوری کشور سیما جوینده را به عنوان والی والیت غور 

منصوب کرده است.
براساس خبرنامه این نهاد که روزگذشته به رسانه ها ارسال شده است، 
نماینده گان  نماینده مردم غور در مجلس  این  از  قبل  خانم جوینده 

بوده است.
)چغچران  فیروزکوه  ولسوالی  1351در  سال  متولد  جوینده  خانم 

سابق( والیت غور و دارای مدرک لیسانس است.
او به عنوان معلم، کارمند وزارت توسعه روستاهای افغانستان و هم 
جوینده  خانم  ست.  ا  کرده  کار  خیریه  موسسات  کارمند  عنوان  به 
عضو لویه جرگه قانون اساسی و اضطراری افغانستان نیز بوده است.
نخستین والی زن در تاریخ افغانستان حبیبه سرابی، والی والیت سابق 
بامیان بود که در زمان زمامداری حامد کرزی به این سمت گماشته 

شد.
محمد اشرف غنی چندی پیش معصومه مرادی را برای اداره والیت 
دایکندی در مرکز افغانستان انتخاب کرد. آقای غنی وعده داده که سه 

والی را از میان زنان انتخاب  کند.

رییس ستاد ارتش:

طالبان در تالش 
تثبیت خــود هستند

سیما جوینده والی 
غور شد
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ورزش

کارلس پویول اشاره به زمانی کرده که در تمرینات مسی را تخریب کرده است.

او در مصاحبه یی اعتراف کرده که برای مهار مسی فقط باید از نیروی بدنی استفاده می 

کرده است و گواردیوال بارها به او هشدار داده که این کار را نکند.

کاپیتان محبوب و پیشین بارسا گفت: یک مسابقه کوتاه داشتیم. یک به یک. با خودم 

فکر کردم باید ببینم می توانم او را متوقف کنم یا نه. اما ویران کننده بود. پپ گفت 

او را مصدوم  نکنی. من هم گفتم اگر نمی خواهی اتفاقی برای او بیفتد باید تمرین را 

متوقف کنی. پیش از آن همه کار کرده بودم و هر روشی را امتحان کرده بودم، اما او مرا 

مغلوب کرده بود. همیشه از این بارسا به عنوان بارسای مسی یاد می شود. او باالتر از 

هر چیزی است که من تا به حال دیده ام. حاال او از ۴ سال پیش بهتر هم شده است. 

بازی خوانی اش بهتر شده و مهار نشدنی شده است.

کریستیانو رونالدو پس از مدتها باالخره سکوتش را شکست و 
عنوان کرد در بهترین تیم دنیا بازی می کند.

مقابل  مادرید  رئال   0-۴ برد  زمان  از  که  رونالدو  کریستیانو 
بود  کرده  پیشه  خبری  سکوت  فبروری،  در  مادرید  آتلتیکو 

سرانجام لب به سخن گشود.
ها  رسانه  با  بود  مدتی  گفت:  اسپورت  روزنامه  به  رونالدو 
صحبت نکرده بودم. یک استثنا قائل می شوم تا بگویم داستانی 
که روزنامه ABOLA منتشر کرد دروغ است. هدف آنها تنها 
بوده  مادرید  رئال   باشگاه  و  من  بین  درگیری  و  تنش  ایجاد 
است. من در این باشگاه خوشحالم و روی فصلی جدید پر از 
موفقیت تمرکز کرده ام. تکرار می کنم که من در بهترین باشگاه 
جهان هستم و این یعنی می خواهم با این باشگاه به روزهای 

موفق بازگردم.
روزنامه پرتغالی یاده شده گزارشی منتشر و در آن عنوان کرده 
بود رونالدو دیگر انگیزه بازی در رئال مادرید را از دست داده 

است و عالقه یی به همکاری با رافائل بنیتس ندارد.

باشگاه  رییس 
کرد  تاکید  بارسلونا 
بازیکنی  دنبال  به  تیم  این 
است که در حد و اندازه های ژاوی 
هرناندس باشد؛ هرچند که این بازیکن غیر 

قابل جانشینی است.
جوزپ ماریا بارتومئو که رییس کنونی بارسلونا به شمار 
شده  نامزد  نیز  تیم  این  ریاست  بعدی  انتخابات  برای  می رود، 
است. او سخنرانی های انتخاباتی زیادی انجام می دهد و امیدوار است 

بار دیگر رییس این تیم شود.
دوباره اش  انتخاب  در صورت  باشگاه  مورد خریدهای جدید  در  بارتومئو 
به عنوان رییس این باشگاه گفت: بارسلونا به چند تغییر کوچک نیاز دارد. 
یکی از بازیکنان مورد نظرمان آلکس ویدال بود و همان طور هم که لوییس 
انریکه گفت، باید بازیکنی به نوکمپ بیاوریم که در حد و اندازه های ژاوی 
هرناندس باشد. البته همان طور که همه می دانیم، کسی نمی تواند جانشین 
ژاوی شود. او غیر قابل جایگرینی است. به خاطر تمام کارهایی که او برای 
باشگاه انجام داده است، نمی توانیم تصور کنیم بازیکن دیگری بتواند مانند 

او شود. هیچ وقت بازیکن دیگری مانند ژاوی نخواهد آمد.
یونیسف  با  بارسلونا  باشگاه  ارتباط  مورد  در  به صحبت  ادامه  در  بارتومئو 
و  روسل  ساندرو  بارسلونا،  پیشین  رییس  الپورتا،  خوان  از  پس  پرداخت. 
بارتومئو به دنبال همکاری با شرکای قطری رفتند که این مساله به شدت 
مورد انتقاد الپورتا، رقیب انتخاباتی بارتومئو قرار گرفته است. رییس کنونی 
بارسلونا در این باره هم گفت: ارتباط باشگاه با یونیسف خیلی خوب است. 
در زمان روسای قبلی، ما 1.5 میلیون یورو به این موسسه کمک می کردیم 
و اکنون ۴.5 میلیون یورو کمک می کنیم. روشن است که سران یونیسف از 

همکاری با بارسلونا احساس رضایت کامل داشته باشند.

اسطوره سابق رئال مادرید بر این باور است که لیونل مسی به زودی پله را نیز جای 

خواهد گذاشت و برترین بازیکن تاریخ می شود.

هر چند مسی در کوپا آمه ریکا عملکرد موفقی نداشته است ولی باز هم مورد تمجید 

نیز یک  او  تیم رقیب هوگو سانچس که  اسطوره  از سوی  بار  این  قرار گرفته است. 
گلزن ذاتی بود.

سانچی درباره مقایسه مسی با پله و مارادونا گفت: پله همواره الگو و مرجع من در 

فوتبال بود اما پس از او دیدیم که مارادونا آمد و با او به رقابت پرداخت. در این سال ها 

نیز مسی قدم در راه آنها گذاشته و در حال حاضر به سطح توانایی های مارادونا رسیده 

است. اعتقاد دارم که دیر نخواهد بود که وی به خوبی یا حتی بهتر از پله نیز شود.

او ادامه داد: آیا عدم قهرمانی او در کوپا آمه ریکا یا جام جهانی به همراه آرژانتین او را 

از حضور در جمع بهترین های تاریخ بازمی دارد؟ خیر، به هیچ وجه. او تا همین جا هم 

نشان داده که شایسته حضور در این گروه است.

سرانجام پس از حدس و گمان های فراوان، باشگاه کاتاالنی پیشنهاد 
رسمی خود را به تورین رساند.

پیشنهادی  با  پوگبا،  داشتن  اختیار  در  برای  است  مایل  بارسلونا 
سخاوتمندانه به بیانکونری ها مراتب کار را به پیش ببرد.

آبی و اناری های اسپانیا، به یوونتس پیشنهاد داده اند که پوگبا را یک 
سال دیگر برای خود داشته باشند. 90 میلیون یورو دریافت کنند و 10 
میلیون هم در ازای پاداش ها از بارسلونا دریافت کنند. به این ترتیب 
هم 100 میلیون یورو مبلغ درخواستی یووه وصول می شود، هم این 
مورد  بازیکن  انتقاالت،  و  نقل  در  محرومیت  وجود  با  بارسلونا  که 
عالقه اش را برای خود حفظ خواهد کرد. بازی برد - برد برای دو تیم 

راه راه پش ایتالیا و اسپانیا.
الماس سیاه فوتبال فرانسه، هنوز برای جدایی از یوونتوس ابراز عالقه 

نکرده است.

پویول: 
مسی ویران کننده بود

رونالدو:

هستم جهان  باشگاه  بهرتین  در 

بارسا: س  ریی

باشد ژاوی  حد  در  که  واهیم  یمخ بازیکین   

سانچس:
ود یمش بهرت  هم  پله  از  یس   م

پیشنهاد 
بارسلونا  سخاومتندانه 

نقل مبب  جذب  برای 
انتقاالت! و   



Year 7 y NO 1568 y Monday 29 June 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.
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غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

رسانه های غربی پیش بینی می کنند که داعش عملیات خود را در دوره 
آتی متوجه عربستان کند تا حکومت را از چنگ خاندان حاکم سعودی 

درآورده و خود آن را در دست بگیرد.
بلندپروازی های  نوشت:  باره  این  در  امریکا  صدای  رادیو  ویژه  پایگاه 
داعش تنها به مرزهای سوریه و عراق و حتی لیبی منتهی نمی شود بلکه 
سیطره  تحت  مناطق  به  منطقه  کشورهای  از  زیادی  مناطق  الحاق  برای 

خود تالش خواهد کرد.
این رسانه به نقل از »رایان کروکر« سفیر سابق امریکا در عراق گفت: 
هدف داعش تصرف شهر مکه و مدینه و تبدیل آنها به مقر پایتخت به 

اصطالح »دولت اسالمی« خود است.
این راستا به حمالت تروریستی داعش در هفته های  امریکا در  صدای 
گذشته علیه مساجد شیعیان و دعوت از پیروان خود برای خونریزی های 

بیشتر و گسترش عملیات تروریستی اشاره دارد.
با این جمله »باید تاج وتخت  سرکشان و طاغوت ها را به  داعش اخیراً 
تروریستی  عملیات  به  دست  تا  خواسته  خود  پیروان  از  بکشیم«  آتش 

گسترده تر بزنند.
تروریست های داعش در هفته های گذشته حمالتی را علیه شیعیان در 
مسجد حضرت علی )ع( و مسجد امام حسین )ع( در والیت قطیف و 

دمام عربستان انجام دادند که موجب کشته و زخمی شدن ده ها نمازگذار 
نیز داعش دست به سه حمله در کویت،  شده بود. روز جمعه گذشته 
تونس و لیون فرانسه زد که در جریان آن ده ها تن کشته و زخمی شدند.

دولت چین در گزارشی به انتقاد از سیاست های دولت امریکا پرداخته و این 
کشور را که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می داند به نقض گسترده حقوق 
اقلیت ها، خشونت و اعمال شکنجه علیه زندانیان متهم می کند و این در حالی 
است که نخستین رییس جمهور سیاهپوست این کشور نیز با این مساله موافق 

است.
به گزارش پایگاه خبری اگزماینر، مایک بیکر، استراتژیست سیاسی می گوید: 
اظهارات اخیر باراک اوباما، رییس  جمهوری امریکا احتماالً آنقدر بهانه به دست 
جمهوری خلق چین می دهد که بتواند در 10 سال آتی تبلیغاتش را اشاعه دهد.
اطالعات شورای کشور چین در گزارشی که اخیراً درباره حقوق بشر امریکا 
منتشر کرده، آورده است: امریکا در سال گذشته میالدی هیچ پیشرفتی در رابطه 

با مسائل حقوق بشری نداشته است.
که  کشوری  در  است،  مدعی  خود  گزارش  در  چین  حقیقت  در  افزود:  بیکر 
مشکالت  کرده،  انتخاب  را  خود  آفریقایی  امریکایی-  رییس جمهور  نخستین 

جدید و بزرگی وجود دارد.
در گزارش دولت چین آمده است: پول در سیاست های امریکا یکی از عوامل 
کامل حفظ  طور  به  امریکایی  سیاسی شهروندان  است، حقوق  تصمیم گیرنده 
نمی شود و تالش های کافی برای تضمین حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان 

امریکا صورت نگرفته است.
اوباما نیز اخیراً در اظهاراتی گفت، نژادپرستی در خون امریکایی ها است و باید 

به این مشکل رسیدگی شود تا تغییر کند.
مکرر  وقوع  و  سالح  مالکیت  افزایش  گرفتار  امریکا  است:  کرده  تاکید  چین 
جنایت های خشونت آمیز شده است. بیش از دو سوم از خودکشی های رخ داده 

در سال 201۴ میالدی در امریکا با استفاده از سالح های گرم بوده است.

به ویژه  بازجویی ها  در  از شکنجه  استفاده  به  را  امریکا  این گزارش همچنین 
متهم  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  آژانس  توسط  شده  استفاده  روش های 
می کند. این در حالی است که دولت اوباما و اکثر اعضای حزب دموکراتیک 

امریکا نیز چنین شکایتی را مطرح کرده اند.
مایک بیکر گفت: به نظر می آید که دولت اوباما و حزب دموکراتیک با دولت 

کمونیست چین همفکر هستند.
که  می دهند  نشان  شواهد  و  حقایق  از  بسیاری  است:  آمده  چین  گزارش  در 
میالدی،   201۴ سال  در  بشر  حقوق  خودخوانده  مدافعان  از  یکی  امریکا، 
جدید  مشکالت  گرفتار  بلکه  نداشته  بشری  حقوق  مسائل  در  پیشرفتی  هیچ 
چشمگیری نیز شده است. در حالی که وضعیت حقوق بشر امریکا به شدت 
وخیم شده، واشنگتن در کشورهای دیگر نیز به طور بی شرمانه ای حقوق بشر 

را نقض کرده است.
در گزارش چین که طی آن امریکا به داشتن مشکالت تبعیض نژادی از جمله 
تبعیض بنیادین علیه اقلیت های قومی متهم می شود، آمده است: تبعیض نژادی 
دارد.  امریکا وجود  قانون  اجرای  و  کیفری  عدالت  داخل سیستم  در  گسترده 
اقلیت ها و افراد بومی مورد نابرابری هایی در خدمات درمانی، آموزش، عدالت 

و دیگر حوزه ها قرار دارند.
»کمیته نابودی تبعیض نژادی سازمان ملل« در اوت سال 201۴ میالدی امریکا را 
به خاطر نقض حقوق اقلیت های قومی، مردم بومی، مهاجران و دیگر گروه های 

اقلیت محکوم کرد.
در این گزارش همچنین به مسائل حفاظت نامناسب از حقوق زنان و کودکان 
و جاسوسی غیرقانونی از رهبران جهان و غیرنظامیان توسط آژانس امنیت ملی 

امریکا نیز اشاره شده است.

داعش برای حمله به مکه و مدینه آماده می شود

چین:

امریکایی ها خشن، مسلح و نژادپرست هستند

وزیر دفاع انگلیس:

 حمالت داعش لرزه 
بر اندام ما نمی اندازد

در  خونین  جمعه  رخدادهای  به  اشاره  با  انگلیس  دفاع  وزیر 
گروه  این  که  اقداماتی  گفت:  داعش  توسط  جهان  کشور  سه 
تروریستی در فرانسه، تونس و کویت انجام داد باعث نمی شود 

که ما بترسیم.
انگلیس  دفاع  وزیر  فالون،  مایکل  دیلی میل،  روزنامه  نوشته  به 
فرانسه  و  تونس   ، کویت  درباره حمالت خونین  یادداشتی  در 
آورده است: مردم در حالی قربانی حمالت افراد مسلح شدند 
در کویت مشغول  و  تعطیالت  تونس مشغول گذراندن  در  که 
عبادت روز جمعه بودند. در فرانسه هم تیراندازی مرد مسلحی 
و  گرفته  داعش صورت  توسط  اینها  گرفت.  را  نفر  چند  جان 
بیان هستند و هدف متزلزل کردن ما و  خشونت هایی غیرقابل 

بیمناک کردن ما است.
وی در ادامه آورده است: از 38 فردی که در ساحل تونس کشته 
شدند، 15 تن انگلیسی بودند. این حمالت نشان دهنده ذات و 
ماهیت جهانی تروریسم است. ما در کنار دوستانمان در فرانسه، 
تونس و کویت می مانیم و تیم مشاوره در محل داریم و کمک 
می کنیم تا به اوضاع رسیدگی شود. ما باید با این تروریسم و 

بیان مسموم افراط گرایی مقابله کنیم.
طرز  و  ایدئولوژی  یک  این  است:  نوشته  انگلیس  دفاع  وزیر 
فکری است که می خواهد خالفتی را در خاورمیانه شکل دهد 
و از آنجا به عنوان پایگاهی برای انجام حمله به انگلیس و سایر 
اقدامات  به  منوط  بریتانیا  دفاع  و  امنیت  کند.  استفاده  کشورها 
رادیکالی  از  تا  است  آن  ایدئولوژی  و  گروه  این  علیه  مناسب 
تروریستی  توطئه های  و  کند  جلوگیری  جوانان  تندرو شدن  و 
را خنثی کند و با سایر کشورها و شرکا به مقابله با این گروه 
روز  حمالت  بردارد.  میان  از  را  داعش  امن  مناطق  و  بپردازد 
جمعه به ما یادآوری می کند که ما چقدر به سرویس های امنیتی 
و نیروهای مسلح وابسته هستیم تا ایمن بمانیم. در روز نیروهای 
مسلح انگلیس ما به تمام افراد چه در داخل و چه در سایر نقاط 
جهان که برای حفاظت از ما در مقابل تروریسم مستقر هستند، 
ادای احترام کردیم. از سپتامبر 201۴، هواپیماهای ما قریب به 
1000 ماموریت و 300 حمله علیه داعش انجام داده اند. در ماه 
جاری میالدی هم ما 125 سرباز دیگر را برای آموزش نیروهای 
اعزام  جاده ای  کنار  یا  چسبان  بمب های  با  مقابله  برای  عراقی 

کردیم.
مایکل فالون در پایان تاکید کرده است: هم اکنون بیش از 900 
پرسنل بریتانیا در خاورمیانه به مقابله با تروریسم کمک می کنند. 
با  مقابله  به  خودمان  مسلح  نیروهای  نیز  انگلیس  در  اینجا  در 
تروریسم می پردازند و هر آنچه را که الزم است برای امنیت ما 
انجام می دهند. حمالت تروریستی تنها باعث قوی تر شدن ما و 

تقویت امنیت برای حفاظت از کشورمان می شود.


