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رییس جمهور پیشین افغانستان 
جهان  سیاستمدار  ثروتمندترین 

است.
نقل  به  فارس  خبرگزاری 
مس  مدیا  اینترنتی  پایگاه  از 
رییس  کرزی  حامد  شد  مدعی 
در  افغانستان  پیشین  جمهوری 
میلیون   82 بر  بالغ   2016 سال 

دالر درآمد داشته است.
خبر  این  انتشار  با  مس  مدیا 
از  درآمد  این  که  شد  مدعی 

تریاک  فروش  قندهار،  مینه«  »عینو  پروژه های 
و  طالبان  برای  اسلحه  فروش  و  قاچاق  هلمند، 
فرماندهان محلی و حضور در شرکت های خدماتی 

و ساختمانی بوده است.
انتشار این خبر هنوز از سوی حامد کرزی رییس 
جمهور سابق افغانستان و همچنین مسووالن دفتر 

وی تایید و یا تکذیب نشده است.
تنها سرمایه شخصی ریس جمهور پیشین افغانستان 
ساالنه  درآمد  همچنین  و  دالر  میلیون   245 مبلغ 
کرزی از ماه مارچ سال 2015 الی مارچ 2016، 82 

ملیون دالر بوده است.

در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که دیروز در ارگ 
برگزار شد، بر اهمیت کنفرانس وارسا برای افغانستان تأکید 

شده است. 
وضعیت  از  امنیتی  و  دفاعی  سکتور  وزرای  جلسه  این  در 
فاریاب،  بدخشان،  کندز،  ارزگان،  هلمند،  والیات  امنیتی 

سرپل و بغالن گزارش ارایه نمودند.
کلی  وضعیت  ملی،  امنیت  شورای  ارگ،  خبرنامة  براساس 
از بحث های  بعد  امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد و 
همه جانبه، هدایات الزم جهت مبارزه با تهدیدات امنیتی، 
ملی  ارگان های  به  هماهنگی،  و  انسجام  قوا،  احضارات 

دفاعی و امنیتی صادر شد.
در همین حال، دست آوردهای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی 
کشور در عملیات های اخیر و شهامت و دلیری این نیروها 
به هدف پاسداری و حفظ منافع ملی و تأمین امنیت کشور 

مورد تقدیر و تمجید شورای امنیت ملی قرار گرفت.
در  اشتراک  برای  افغانستان  آماده گی  موضوع  ادامه،  در 

کنفرانس وارسا مطرح شد. 
قرار است کنفرانس وارسا در ماه جوالی سال جاری میالدی 
جامعه  تازه  تعهدات  بخاطر  پولند  کشور  وارسای  شهر  در 

اقتصادی  وضعیت  بهبود  و  بازسازی  مورد  در  بین المللی 
افغانستان و حمایت از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور 

برگزار شود.
دست آوردهای  افغانستان  حکومت  کنفرانس  این  در   
خواهد  ارایه  گرفته  صورت  تعهدات  قبال  در  را  خویش 
کرد و همچنان با ارایه نیازمندی های قوای دفاعی و امنیتی 
افغانستان، پیشنهادات مشخص خود را در عرصه های مهم 

ابراز خواهد نمود.
با این حال، شورای امنیت ملی نتایج این کنفرانس را برای 
آینده افغانستان حیاتی دانسته و به نهادهای مربوطه جهت 

آماده گی های الزم هدایات مشخص را صادر کرد.

شکایت های  کمیسیون  کمیشنر  آریافر،  عزیزاهلل 
به  قصد  سوء  قضیه  پیگیری  خصوص  در  انتخاباتی 

جانش نهادهای امنیتی را به بی توجهی متهم می کند.
ابراز  امنیت خود و خانواده اش  تأمین  از  آریافر  آقای 
نگرانی کرده می گوید که حکومت باید برای پیشگیری 
از تهدیدات احتمالی در ...              ادامه صفحه 6
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قضیة کابل بانک به عنوان بزرگ ترین پروندة 
آغازین  در  افغانستان،  در  اداری  فساد 
با  غنی  آقای  جمهورِی  ریاست  روزهای 
به  باز شد، ولی  سروصداهای کالن دوباره 
نرسید.  دل خواهی  و  مطلوب  نتیجة  هیچ 
وقتی می گوییم نتیجة مطلوب و دلخواه به 
این معناست که آن چه را که جامعة جهانی 
و مردم افغانستان از دولِت تازه در عرصة 
مبارزه با فساد انتظار داشتند، برآورده نکرد؛ 
با  مبارزه  کارگزاراِن  که  دارد  احتمال  چون 
همین  دل خواه  و  مطلوب  مبارزۀ  از  فساد 
دست  آن  به  که  می کردند  اراده  را  چیزی 
کم سابقه یی  صورِت  به  غنی  آقای  یافتند. 
بحث اختالس در وزارت شهرسازی را نیز 
نتیجه  بدون  نیز  بحث  این  ولی  کرد؛  آغاز 
نشان  دیگر  موردِ  ده ها  و  این ها  ماند.  باقی 
می دهند که هم مدیریِت آقای غنی در عرصة 
حکومت داری و هم اقدام های او در مبارزه 

با فساد بسنده نبوده اند.
ایجاد  برای  فعلی  دولِت  که  را  راهی 
اصالحات و مبارزه با فساد برگزیده، بدون 
به  تجربه  این  نیست.  درستی  راهِ  شک 
صورِت مکرر نشان داده که موثر نیست و 

نمی تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند. 
ایجاد  با  که  نیست  چیزی  اداری  فساد 
شد.  چیره  آن  بر  بتوان  شورا  و  کمیسیون 
دولِت پیشین نیز وقتی در برابر سواِل مبارزه 
موثر  اقدام های  از  می گرفت،  قرار  فساد  با 
ایجاد  نهاد  و  کمیسیون  و  می گفت  سخن 
می کرد. این نهادسازی ها نه تنها در مبارزه 
نکردند،  ثابت  را  خود  موثریِت  فساد  با 
نمودند.  خلق  هم  را  تازه یی  مشکالِت  بل 
در  کاری  اختالل  و  اداری  ساختار  تورم 
در  سردرگمی  سبب  که  موازی  نهادهای 
چنین  پیامدهای  اولین  از  می شود،  نهادها 
اقدام های غیرموثر می تواند باشد. این نهادها 
که تعدادشان هم کم نیستند، مبارزه با فساد 
حاال  کرده اند؛  زیادی  چالش های  دچار  را 
فساد  با  مبارزه  بحث  واقعًا  این که  جای  به 
نهادها  این  موضوعیِت  بحث  باشد،  مطرح 

مطرح است. 
در  اصالحات  ایجاد  و  فساد  با  مبارزه 
شورا  و  کمیسیون  با  ساختارها،  و  نهادها 
بود،  مقدور  امری  اگر چنین  نمی شود.  حل 

بدون شک این سکه به نامِ حامد کرزی که 
خود  از  فوق العاده یی  نبوغ  نهادسازی  در 
کرزی  آقای  می شد.  ضرب  می داد،  نشان 
نهاد  همواره در آستانة هر اجالس جهانی، 
هم  هرگز  و  می داد  تشکیل  فساد  با  مبارزه 
است.  بوده  آن ها چه  برآیند  که  نمی پرسید 
با  با گسترش نهادهای مبارزه  جالب این که 
در  هم  فساد  به صورت ضرب دری،  فساد 
این  این که  مثل  است؛  یافته  افزایش  کشور 
نهادها واکسین معافیت در برابر فساد ایجاد 

کرده باشند. 
رییس جمهور غنی هم می خواهد در اقدامی 
تازه، این تجربه را که بدون شک تجربه یی 
تکرار  دیگر  بارِ  است،  پیامد  بدون  و  ناکام 
بار  این  غنی  آقای  که  می شود  گفته  کند. 
می خواهد نهاد تازه یی در عرصة اصالحات 
و  متورم تر  که  کند  ایجاد  فساد  با  مبارزه  و 
بزرگ تر از نهادها و ساختارهای قبلی است. 
در  جزییاتی  حال  به  تا  نهاد،  این  مورد  در 
آگاهان  برخی  گفتة  به  ولی  نیست؛  دست 
در رأس این نهاد شخص رییس جمهوری 

می خواهد قرار داشته باشد. 
 آقای غنی به نوع مدیریِت انحصارگرانه باور 
همه  می خواهد  او  که  می شود  گفته  دارد. 
باشد.  داشته  قرار  دیدش  معرِض  در  چیز 
امور کمیسیون ها  بیشتر  به همین دلیل هم، 
حاال  می کند.  نظارت  و  مدیریت  شخصًا  را 
به  رأس  در  که  می خواهد  غنی  آقای  هم 
اصطالح کمیسیون و یا شورای عالی مبارزه 
باشد تا خود همه چیز  با فساد قرار داشته 
را مدیریت کند. اما آیا واقعًا چنین مدیریتی 
را  خود  کارایی  قدرت  جدیِد  مناسباِت  در 

خواهد داشت؟ 
تجربة  در  می توان  را  سوال  این  پاسخ 
پیدا  غنی  آقای  یک ونیم سالة حکومت داری 
کرد. اگر او در یک ونیم سال گذشته که در 
کسب  موفقیتی  داشته،  قرار  قدرت  رأس 
کرده باشد، می توان گفت که در این عرصه 
آقای غنی  کارایی عمل خواهد کرد.  با  هم 
قدرت،  به  رسیدن  روزهای  نخستین  در 
شعار مبارزه با فساد را در سطحی گسترده 
هیچ  مورد  این  در  که  گفت  و  کرد  اعالم 
مصلحتی را نمی تواند بپذیرد. اما حرکت ها 
و اقدام هایی را که در راستای مبارزه با فساد 

روی دست گرفت، به هیچ بسنده گی خود 
را نشان ندادند.

بزرگ ترین  عنوان  به  کابل بانک  قضیة   
پروندة فساد اداری در افغانستان، در آغازین 
با  غنی  آقای  جمهورِی  ریاست  روزهای 
به  باز شد، ولی  سروصداهای کالن دوباره 
نرسید.  دل خواهی  و  مطلوب  نتیجة  هیچ 
وقتی می گوییم نتیجة مطلوب و دلخواه به 
این معناست که آن چه را که جامعة جهانی 
و مردم افغانستان از دولِت تازه در عرصة 
مبارزه با فساد انتظار داشتند، برآورده نکرد؛ 
با  مبارزه  کارگزاراِن  که  دارد  احتمال  چون 
همین  دل خواه  و  مطلوب  مبارزۀ  از  فساد 
دست  آن  به  که  می کردند  اراده  را  چیزی 
کم سابقه یی  صورِت  به  غنی  آقای  یافتند. 
بحث اختالس در وزارت شهرسازی را نیز 
نتیجه  بدون  نیز  بحث  این  ولی  کرد؛  آغاز 
نشان  دیگر  موردِ  ده ها  و  این ها  ماند.  باقی 
می دهند که هم مدیریِت آقای غنی در عرصة 
حکومت داری و هم اقدام های او در مبارزه 

با فساد بسنده نبوده اند. 
نتیجه  به  نهادسازی  با  فساد  با  مبارزه   
نمی رسد، اما با اراده و برنامه بدون شک به 
نهادهای  برخی  حاال  همین  می رسد.  نتیجه 
قبلی  نهادهای  کنار  در  که  فساد  با  مبارزه 
ساختار  دوِش  بارِ  فقط  شده اند،  ایجاده 
اداری کشورند. برای مبارزه با فساد، همان 
نهادهای متعارف کفایت می کنند که وظایِف 
خود را به درستی انجام دهند تا سطح فساد 
توجهی  قابل  میزان  به  کشور  در  اداری 

کاهش یابد. 
اقتدار  و  متعارف، صالحیت  نهادهای  اگر   
کنند،  حاصل  را  فساد  با  مبارزه  برای  الزم 
دگرگونی های  شاهد  می توان  شک  بدون 
زیادی در این عرصه بود. در وضعیِت فعلی 
هر قدر هم که بر تعداد نهادها افزوده شود 
قرار  آن ها  رأِس  در  کشور  اوِل  شخص  و 
بگیـرد، به دلیل این که به ریشه ها و عوامل 
اصلی و بنیادی توجه صورت نمی گیرد، این 
نهادها هرگز به نتایِج بزرگ دست نمی یابند. 
نتیجة گذشته  بدون  تلخ و  نباید تجربه های 
را تکرار کرد. این کار ها هیچ سودی به حاِل 
کشور ندارد و بیشتر خاک به چشِم مردم و 

جامعة بین المللی پاشیدن است!   
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مبارزهبافسادبانهادسازیبهنتیجهنمیرسد  

حکومِت  مشروعیت  یافتِن  پایان  بحِث  روزها،  این  در 
وحدت ملی تا پنج  ماهِ دیگر، وردِ زبان ها شده است. اولین بار 
این نکته دو ماه پیش توسط احمدولی مسعود مطرح شد؛ 
اواخر همة شخصیت های سیاسِی کشور ـ چه  این  اما در 
آن هایی که در حکومت هستند و چه آن هایی که بیرون از 
روزهای  آخرین  را،  رو  پیِش  ماه  پنج  ـ  دارند  قرار  دولت 
کارِی دولت وحدت ملی می دانند. در آخرین مورد، استاد 
عطا محمد نور والی بلخ  در گفت وگو با ماندگار، از پایان 
و  است  گفته  آینده سخن  ماه  پنج  تا  مشروعیِت حکومت 
دیگر  و  ثبات  و  حراست  جبهة  اعضای  نیز،  آن  از  پیش 
دولت  مشروعیِت  زودهنگامِ  پایان  از  سیاسی،  جریان های 

وحدت ملی سخن گفته اند. 
ملی  وحدت  دولت  کارِ  از  که  سالی  یک ونیم  مدِت  در 
و  خانه گی  کارهای  از  هیچ یک  که  شد  دیده  گذشت، 
برنامه های اصلِی این دولت عملی نشد؛ نه شناس نامه های 
برقی توزیع شد، نه اصالحاِت انتخاباتی به میان آمد و نه 
برای  این ها  نتیجة  در  تا  شد  خبری  پارلمانی  انتخابات  از 
عملی  اقدامِ  نظام  ماهیت  تغییر  و  اساسی  قانونی  تعدیل 
در  که  بود  قرار  سیاسی  توافق نامة  بنیاد  بر  گیرد.  صورت 
دو سال کاری دولت وحدت ملی، لویه جرگة تعدیل قانون 
اساسی به هدِف تغییر ساختار نظام برگزار شود و ادامة کارِ 
این دولت بر بنیاد قانون اساسی تضمین شود. اما متأسفانه 
هم داکتر غنی و هم داکتر عبداهلل در اجرای این توافقات 
سراِن  از  فزاینده  انتقادهای  سبب  همین  و  کردند  کوتاهی 

دولت وحدت ملی شده است. 
اگرچه بیشتر موانِع فراراه تطبیق توافق نامة سیاسی، از جانب 
آقای غنی به وجود آمده است؛ اما داکتر عبداهلل عبداهلل هم به 
دلیِل انعطاِف بیش از اندازه، مورد انتقاد قرار می گیرد. مسلمًا 
در صورتی که داکتر عبداهلل به جدیِت تمام فشارهایی را بر 
رییس جمهور وارد می کرد، برخی از توافقات به شکِل کامل 
عملی می شد. اما متأسفانه مصلحت یا خویشتن دارِی ایشان 
با توجه به وضعیتی که از لحاظ امنیتی کشور را احاطه کرده 
را  شده  امضا  توافقاِت  رییس جمهور  که  شد  سبب  است، 

پشِت پا بزند و یا به تأخیر اندازد. 
نشدن  تطبیق  هم،  ملی  وحدت  دولت  مشکل  همة  اما 
ریاست جمهوری  در  قدرت  انحصار  نیست.  توافق نامه 
در  که  فسادی  و  وزارت خانه ها  برخی  شدِن  شخصی  و 
تدارکات و قراردادها وجود دارد، مردم را به ستوه آورده 
آغاز  از  ریاست جمهوری  که  حاال  صورت،  هر  به  است. 
به کارِ کمیتة گزینش سخن می گوید، با توجه به چند ماه 
باقی مانده، نمی تواند انتخابات را عملی کند؛ زیرا پیش بینی 
می شود که این مدت باقی مانده نیز، با بحث ها و نزاع هایی 
بر سِر کمیتة گزینش و تعدیل ماده یی در قانون ثبت احوال 
دولت  کار  میعاد  پایان  در  مردم  و  می شود  سپری  نفوس 
بنیادی یی نخواهند بود.   وحدت ملی، شاهد هیچ دستاوردِ 
برنامه یی  چه  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست  این که 
معلوم  دارند،  رو  پیِش  ماهِ  پنج  از  بعد  کارشان  ادامة  برای 
یا  و  قانونی  مشروعیت  عدمِ  که  است  واضح  اما  نیست؛ 
هم سیاسی برای ادامة کار این حکومت، دشواری هایی را 
پیش روی آنان قرار خواهد داد. از این رو فرصِت باقی مانده 
داده  ملی  وحدت  دولت  سران  به  را  مجال  این  دست کم 
را  سیاسی  توافق نامة  مهِم  بندهای  از  یکی  که  می تواند 
صداقت  با  انتخاباتی ست،  نهادهای  اصالح  از  عبارت  که 
تغییرات در ترکیب کمیتة گزینش،  ایجاد  با  عملی کنند و 
اصالحات بنیادی را در نهادهای انتخاباتی وارد کنند و زمینه 
قبل  تا  پارلمانی مساعد سازند  انتخاباِت  برگزاری  برای  را 
از تکمیل پنج ماه، انتخابات پارلمانی و ولسوالی ها برگزار 
شود و لویه جرگه دایر گردد. در آن صورت، دولت وحدت 
ادامه  سیاسی اش  حیاِت  به  قانونی  مسیر  از  می تواند  ملی 
دهد. ولی در صورتی که چنین نشود، باید شخصیت های 
ملی و موثِر کشور روی برنامه و آجندای ملی یی که سبب 
به وجود آمدِن طرح دولت وحدت ملی شده بود، تمرکز 
کنند و روی فراخوانی واحد و ملی کنار بیایند، و باید این 
کار به گونة جدی روی دست گرفته شود تا از طریق چنین 
بن بسِت  از  نجات  برای  راهی  مردمی ،  و  مشروع  آدرِس 

دولت وحدت ملی دریافت شود.  

بنبسِتدولِتوحدتملی
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حملهانتحاریدرسیاگرد7
کشتهو29زخمیبرجاگذاشت

در یک حمله انتحاری دیروز سه شنبه )17 
حمل( در ولسوالی سیاگرد والیت پروان، 
7 تن کشته و به شمول یک سرباز پولیس، 

29 تن دیگر مجروح شدند.
امنیتی والیت پروان به روزنامة  مسووالن 
حمله کنندۀ  هدف  که  می گویند  ماندگار 
انتحاری فرماندهی امنیة ولسوالی سیاگرد 
به  رسیدن  از  پیش  که  بود  پروان  والیت 
هدف، از طرف منسوبان پولیس شناسایی 

و خود را انفجار داد.
پروان  امنیه  فرمانده   مموزی  زمان  محمد 
به روزنامة ماندگار می گوید: فرد انتحاری 
ولسوالی  امنیه  فرماندهی  می خواست 
و  دهد  قرار  حمله  مورد  را  سیاگرد 
اطالعات ما می رساند که این فرد پیش از 
این می خواست یک فرماندۀ پولیس محلی 
این ولسوالی را مورد حمله قرار دهد که 

به هدف نرسید.
انتحاری  این  »موتر  گفت:  مموزی  آقای 
فرماندهی  دروازه  وارد  می خواست  وقتی 
طرف  از  شود،  سیاگرد  ولسوالی  امنیة 
پولیس شناسایی شد و خود را انفجار داد. 

 29 سرباز  یک  شمول  به  انفجار  این  در 
تن شهید  غیرنظامیان مجروح و 7  از  تن 
شده اند. در بین  شهدا یک خانم هم وجود 

دارد.«
به گفتة او، در ولسوالی سیاگرد، نیروهای 
قوت های  کندک  یک  شمول  به  امنیتی 
روز  دشمن  روحیه  اند،  مستقر  عامه  نظم  
شده  ضعیف  ولسوالی ها  این  در  روز  به 
انتحاری  به حمالت  اما گه گاهی  می رود، 

و ماین گذاری در جاده ها دست می زنند.
فرمانده امنیه پروان افزود: در والیت پروان 
دشمن به شکل قوی وجود ندارد؛ اما هر 
از  گاهی دست به حمالت انتحاری مانند 
افراد  از  قربانی  بیشتر  که  می زنند  امروز 

ملکی می گیرد.
آقای مموزی، اوضاع امنیتی والیت پروان 
بهتر  کشور  الیات  و  سایر  به  نسبت  را 
دست  ناگزیری  از  دشمن  گفت:  خوانده 
توانایی  اما  می زند،  بزدالنه  حمالت  به 

رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارد.
مردم  نماینده گان  از  برخی  حال،  این  در 
پروان در مجلس، وضیعت امنیتی والیت 

خوانده،  نگرانی   قابل  را  پروان 
می گویند که به شمول پروان برخی 
اواخر  این  در  کشور  امن  والیات 

ناامن شده اند.
مردم  نماینده  خواصی  عبدالستار 
نماینده گان  مجلس  در  پروان 
اعمال  و  ناامنی ها  می گوید: 
افزایش  اواخر  این  در  تروریستی 
یافته است و در بین شهر های برخی 
والیات ترور  افراد صورت می گیرد 

که مایه نگرانی شده است.

امنیتی  مسووالن  از  افزود:  خواصی  آقای 
امنیت  تأمین  در  که  می خواهیم  پروان 
مردم پروان کوشش جدی خود را به خرچ 
دهند، پس از این که هوا گرم می شود، اگر 
جلو این حمالت و انفجارها گرفته نشود، 

وضیعت بدتر خواهد شد.
سایر  بسان  پروان  والیت  او،  گفتة  به 
بدخشان،  هلمند،  مانند؛  کشور  والیات 
کندز، بغالن و .... دستخوش ناامنی  است 
این  در  اختناق  ایجاد  و  انفجار  ترور،  و 
که  یافته  افزایش  والیت  این  در  اواخر 

نگرانی جدی مردم را برانگیخته است. 
او می گوید: دولت باید یک راهبرد ملی را 
به سطح کشور راه اندازی کند و جلو این 

ناامنی ها را در تمام والیات بگیرد.
از  هدف  این که  بیان  با  خواصی  آقای 
ملکی  مردم  با  دشمنی  امروز  انتحاری 
بود، می گوید: در ساحه یی که مردم ملکی 
مصروف دست فروشی و ... استند، انتحار 
و انفجار صورت می گیرد؛ این خود نشان 

دهندۀ دشمنی با مردم ملکی است. 

با آغاز فصل بهار، طرف های درگیر در 
افغانستان برای یک جنگ دیگر آماده گی 
با  امسال  افغانستان  حکومت  می گیرند. 
با طالبان قوی تر  ناتو در جنگ  حمایت 
تالش  نیز  طالبان  و  شد  خواهد  ظاهر 
را  گروه  این  متفرق  دسته های  دارند 

منسجم تر سازند.
دشواری  سال  امنیتی  نظر  از  افغانستان 
حضور  و  کندز  سقوط  کرد.  سپری  را 
بار  یک  تهاجمی  جنگ های  در  طالبان 
ولسوالی ها  سقوط  خطر  زنگ  دیگر 
هرچند  آورد.  در  صدا  به  را  والیات  و 
به  برای  خود  هدف  به  طالبان  گروه 

دست آوردن جغرافیا نرسید.
صلح  چهارجانبه  گفت وگوهای  آغاز  با 
انتظار می رفت که موفقیت پروسه صلح 
از شانه های  را  بار سنگین جنگ  بتواند 
این  اما  بکاهد  افغانستان  حکومت 
گفت وگوها نیز در عمل نتیجه یی در پی 
مقام های  اخیر  هفته های  در  و  نداشت 
برای  آماده گی ها  از  افغانستان  حکومت 

یک جنگ دیگر سخن گفتند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله 
یک  در   1395 17 حمل  شنبه  سه  روز 
کنفرانس خبری گفت نیروهای امنیتی به 
اندازه کافی برای رویارویی با تهدیدهای 
مخالفین مسلح آماده اند: »دشمن به هیچ 
صورت نمی تواند افغانستان را شکست 
اما  دهد.  تغییر  را  مردم  اراده  و  دهد 
و  دارد  وجود  دشواری ها  هرحال  به 
و  تصاویر  همیشه  امنیتی  نیروهای 
تهدیدهای مختلف را برای خود ترسیم 

می کنند ولی ما امکانات خوبی داریم.«
افغانستان  داخله  و  دفاع  وزارت های 
عملیاتی را زیر عنوان »شفق« آغاز کرده 
و در حال حاضر این عملیات در چندین 
حاضر  حال  در  دارد.  جریان  والیت 
نیروهای امنیتی در والیات کندز، بغالن، 
زابل، قندهار و هلمند مصروف پیشبرد 

همین عملیات هستند.
جدیت در مبارزه با داعش

والیات  در  داعش  فعالیت  و  حضور 
به  گذشته  سال  فراه  و  هلمند  ننگرهار، 
نگرانی جدی تبدیل شد. هرچند برخی 
هدف  افغانستان  در  گروه  این  سران  از 
این  ولی  شدند  کشته  و  گرفتند  قرار 
گروه توانست در سه ولسوالی ننگرهار 

سربازگیری کند.
برابر  در  افغانستان  حکومت  جدیت 
داعش سبب شد تا این گروه در ننگرهار 
با شکست مواجه شود. در نتیجه حمالت 
هوایی و عملیات زمینی نیروهای اردو، 

در  داعش  گروه  اعضای  از  تن  ده ها 
کشته  بتی کوت  و  اچین  ولسوالی های 
شدند و اعضای باقی مانده به نورستان 

و کنر فرار کردند.
در همین حال ساکنان محل در والیات 
 2000 حدود  که  گفته اند  زابل  و  غزنی 
تن از جنگجویان داعش در این والیات 
این  در  صدیقی  آقای  شده اند.  جابجا 
جدی  را  موضوع  این  »ما  گفت:  مورد 
می گیریم و نهادهایی نیز موظف شده اند 
دقیق  صورت  به  را  اطالعات  این  تا 
جمع آوری کنند تا مشخص شود که این 

افراد در کجا و چگونه فعالیت دارند.«
همکاری ناتو

هزار   350 با  حاضر  حال  در  افغانستان 
نیروی امنیتی در برابر طالبان می جنگد. 
مقدار  این  که  باورند  این  به  آگاهان 
نیروی برای جنگ افغانستان کافی است 
نبودن  تجهیز  جنگ،  اصلی  چالش  ولی 

این نیروها است.
اردوی افغانستان جنگنده های هوایی در 
نوعیت  دلیل  همین  به  و  ندارد  اختیار 
نیز  نیروها  این  برابر  در  طالبان  جنگ 
تغییر کرده است. طالبان در چهارده سال 
گذشته تنها قادر به عملیات های کوچک 
این   2015 سال  در  اما  بودند  دزدانه  و 
قدرت  هوایی  حمالت  نبود  در  گروه 
امنیتی  نیروهای  و  کردند  پیدا  مانور 
به  جنگ  میدان های  در  را  افغانستان 

چالش گرفتند.
مجبور  افغان  نیروهای  گذشته  سال 
بر  دوربرد  سالح های  نصب  با  شدند 
از  را  طالبان  لوجستیکی،  هلیکوپترهای 
هوا هدف قرار دهند. اما در سال جاری 
نه تنها این نیروها با چند بال هواپیمای 
در  نیز  ناتو  بلکه  شده  مجهز  نظامی 
هوایی  حمالت  با  ضرورت  صورت 

نیروهای افغان را حمایت خواهد کرد.
ما  توقع  »امسال  گفت:  صدیقی  آقای 
ما  با  که  همان گونه  ناتو  تا  است  بیشتر 
همکار بود، همچنان با ما همکار باشد. 
و  آموزش  تجهیز،  عرصه های  در  ما 
افزایش ظرفیت های  برای  کمک هایی که 
نیروهای ما نیاز است، ما به همکاری آن ها 

نیاز داریم.«
اول  خط  در  افغانستان  افزود  صدیقی 
تنها  نه  و  دارد  قرار  تروریسم  با  جنگ 
برای امنیت خود که برای امنیت جهان 
با تروریسم می جنگد بنابراین به گفته او 
افغانستان را در این  نیاز است تا جهان 

جنگ تنها نگذارد.

وزارتداخله:

برایامنیتجهانبا
تروریسممیجنگیم

ابوبکر مجاهد

خریدارانکابلبانکمشخصشدند

مالیه گفته است که  رییس خزاین وزارت 
دو شرکت واجد شرایط برای خرید کابل 
این  قدرت خرید  که  بانک مشخص شده 

بانک را دارند.
آقا محمد کوهستانی، روز شنبه 17 حمل 
در یک نشست خبری گفت که پنج شرکت 
داده  درخواست  بانک  این  خرید  برای 

بودند.
پاکستانی  بانک  افزود  کوهستانی  آقای 
»مسلم کمرشل« و شرکت »جوین استاک« 
شرایط  که  هستند  شده  مشخص  نهاد  دو 

الزم را برای خریداری این بانک دارند.
او افزود که انتظار می رود تا چهار ماه دیگر 

این بانک به یکی از این دو شرکت فروخته 
شود.

شرکت  یک  استاک«  »جوین  که  گفت  او 
میلیون   20 بجای  توانسته  و  است  داخلی 
صورت  دالر  میلیون   168 از  بیش  دالر 

حساب بانکی ارائه کند.
او افزود که این شرکت تعهد کرده که در 
صورت برنده شدن تا یک میلیارد دالر در 

کابل بانک سرمایه گذاری کند.
بعد از بحران مالی کابل بانک این بار سوم 
گذاشته  فروش  به  بانک  کابل  که  است 

می شود.
برای  بانک  این  خرید  شرایط  جمله  از 

کاری  رابطه  گونه  هیچ  نداشتن  شرکت ها؛ 
با کابل بانک و گذاشتن حداقل 20 میلیون 

دالر ضمانت بانکی است.
این  افغانستان  دولت  اعالم  براساس 
پس  تا  دارند  فرصت  ماه  چهار  شرکت ها 
از تکمیل بررسی ها، برای خرید کابل بانک 

قیمت ارائه کنند.
فروخته  گذشته  دور  دو  در  بانک  کابل 
که  بود  کرده  اعالم  افغانستان  دولت  نشد. 
اصول  با  خریدار  شرکت های  طرح های 

بانکداری مطابقت نداشته است.
بانک  کابل  زمانیکه  پیش  سال  پنج  حدود 
افغانستان  مرکزی  بانک  شد،  ورشکست 
مدیریت آنرا به عهده گرفت و نام آنرا به 

»کابل بانک نو« تغییر داد.
فساد  بانک،  این  بحران  اصلی  علت 
گستردهو کاهش نقدینگی اعالم شد. سهام 
آنرا  اداره  مسئولیت  که  بانک  اصلی  داران 
برای  را  هنگفتی  پول  داشتند،  عهده  به 
از  دوبی،  مسکن  بازار  در  سرمایه گذاری 

کابل بانک خارج کرده بودند.
تصمیم فروش کابل بانک نو توسط کابینه 
افغانستان گرفته شده و صندوق بین المللی 
افغانستان  دولت  به  آنرا  فروش  نیز  پول 

پیشنهاد کرده بود.
کابل بانک چنجالی ترین پرونده فساد مالی 

در افغانستان بوده است.

ACKU



بخش نخسـت
آزادی بیان یکی از بنیان های اساسی 

جامعۀ دموکراتیک به شمار می رود و 
عالوه بر آن، بسیاری معتقدند رعایت 
این حقوق از شروط اساسِی پیشرفت 
و توسعه در جوامع انسانی است. اما 
با تحول زنده گی بشر، مفاهیم موجود 

در حقوق بشر از جمله آزادی های 
مختلف بشری نیز متحول می گردند. 
هرچند چند دهۀ پیش، آزادی بیان 

و آزادی مطبوعات به عنوان عناصر 
بسیار پیشرفتۀ حقوق بین المللی بشر به 
شمار می رفتند، ولی امروزه و در سایۀ 

تحوالت تکنولوژیک، بشر به حقوق 
جدیدی نیاز دارد که هرچند پایه های 

آن همان هایی است که پیش از این 
نیز مورد استناد بوده اند، اما با توجه 

به پیشرفت های جوامع بشری، تغییر و 
تحوالت الزم را به دست آورده اند. 

وقتی مطبوعات و روزنامه ها به عنوان 
یک عنصر اطالع جدید در اختیار بشر 

قرار گرفت، آزادی بیان گامی به پیش 
گذاشت و در این مرحله این حق به 
حق آزادی مطبوعات متحول گردید. 
البته ذکر این نکته نیز خالی از فایده 
نخواهد بود که ابتدا آزادی ها شکل 

منفی داشتند. 
دولت ها ابتدا به حقوق بشر به عنوان 

مالیات های سنگینی می نگریستند 
که بنا به اجبار پرداخت می شدند 
و حتا اگر زمینه های آن نیز فراهم 

می شد، سرکشی هایی نیز در مقابل 
آن به وقوع می پیوست. این مرحله 
وقتی متحول شد، تبدیل به آزادی 
منفی شد، بدین معنی که هر چند 

دولت ها دیگر به حقوق بشر به عنوان 

مالیات های سنگین بر علیه حاکمیِت 
خود نمی نگریستند، لیکن این 

آزادی ها به معنای آزادی از مداخله و 
محدودیت بود. معنای واضح تر آزادی 
منفی این است که اصل بر مداخله و 
محدودیت بود، ولی دولت ها تحت 

شرایطی به انسان ها حق می دادند 
که از مداخله و محدودیت در امان 

باشند. این مسأله معنای ادنای آزادی 
نسبت به فلسفه های جدید آن است، 
زیرا هم اکنون آزادی مثبت جای آن 

را فراگرفته است. این جا دیگر آزادی 
برای خدمت به نسل بشریت و جامعۀ 
انسانی تلقی می گردد و سخن آزادی 
از محدودیت نیز از بین رفته است. 

هر چند هم اینک نیز رعایت آزادی و 
فلسفه آن را که مثبت یا منفی یا حتا 
به مثابه مالیات بر حاکمیت باشد، در 

تمام کشورهای جهان به یک نحو 
نمی توان سراغ گرفت. 

در عین حال که بسیاری از کشورهای 

جهان حتا هم اکنون نیز دربارۀ آزادی ها 
تصورات عجیب و غریبی دارند، 
نمی توان تصور کرد که هم اینک 

آزادی منفی در هیچ جا وجود ندارد. 
اگر تصور کنیم امکان دارد که در 
فبروری سال 2005 انتخاباتی در 

نقطه یی از جهان برگزار شود و در 
آن هنوز به زنان نه تنها حق انتخاب 

شدن، بلکه حق انتخاب کردن نیز داده 
نشود، چنین واقعیت هایی ملموس تر 

نیز خواهد بود.
به هر نحو آزادی مطبوعات به عنوان 

یک حق بسیار مترقی جایگاه خود 
را رفته رفته پیدا کرد، ولی این تا 

زمانی بود که مطبوعات و رسانه های 
جدید پدید آمدند. آزادی مطبوعات 

در این برهه یک قدم نیز جلوتر 
رفت و با پیشرفت خود جایش را به 

آزادی اطالعات داد. آزادی اطالع 
در زمانی به وجود آمد که اطالعات 
جای پای خود را به عنوان خمیرمایۀ 
تمدن جدید محکم می کرد. رفته رفته 

دانشمندان و متفکران به این نتیجه 
می رسیدند که هر کسی در هزارۀ 

سوم بر اطالعات دسترسی بیشتری 
داشته باشد، جایگاه مناسب تری را در 

رینکینگ جهانی به دست خواهد آورد. 
تحت همین شرایط بود که حق اطالع 

به عنوان اصلی مترقی وارد حقوق 
بشر شد. ولی چرخۀ تحوالت به همین 
جا نیز محدود نگردید، زیرا به زودی 
انسان ها از این که تنها دریافت کنندۀ 

اطالعات باشند، خسته شدند و تصمیم 
گرفتند تصور دیگری را به عنوان حقی 
مترقی و جدید مطرح سازند. این حق 

جدید، حق ارتباط بود. 
این حق یک تفاوت با تمامی حقوق 
مشابهِ خود که قبل از این در زمینۀ 

آزادی بیان مطرح شده بودند، داشت. 
تمامی حقوق پیشین هر چند مراتب 
مختلفی را نشان می دادند، ولی همه 
از یک قماش بودند، اما حق ارتباط 
برعکس همۀ آن ها زمینه یی دوجانبه 
داشت، یعنی نه تنها بر حق به دست 
آوردن دانایی تأکید می ورزید، بلکه 
بر حق انتقال آن نیز اصرار داشت. 

تفاوت دیگرِ آن نیز با زمینه های پیشین 
در این است که در حقوق قبلی نقطۀ 

ثقل و مسألۀ مهم قضیه رساندن اطالع 
به شخص بود، لیکن در حق ارتباط 
هر چند همین عنصر نیز باقی است، 

ولی نقطۀ ثقل حق اطالع بر حق 
انتقال اطالعات سنگینی می کند، نه 

حق به دست آوردن آن ها. در مقایسۀ 
ترجیحی حقوق پیشین و موجود 

بایستی اشاره کرد که هر چند آزادی 
مطبوعات تمامی آزادی هایی که آزادی 

اطالعات شامل آن می شوند را در 
برنمی گیرد، در عین حال همین مقیاس 
در مورد آزادی اطالع و آزادی ارتباط 
وجود دارد. زیرا هر مرحله که پیش تر 

می رویم، آزادی های موجود رنگ و 
بوی متکامل تری می یابد. مسالۀ  دیگر، 
اصطکاک های موجود بر سر راه این 
حقوق است. هر چند تحول آزادی 
مطبوعات به آزادی اطالع به خاطر 

مبارزاتی که در راه آزادی مطبوعات 
انجام گرفته بود، اصطکاک های سیاسی 

کمتری را متوجه آزادی جدید کرده 
بود، ولی آزادی ارتباط با دشواری های 

حقوقی متعددی مواجه گردیده است.
به هر نحو آن چه قابل توجه است 

این که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که 
در مادۀ 19 خود حق انسان برای 
اطالع را به رسمیت شناخته بود، 

امروزه در آستانۀ تحول قرار گرفته و 
الزم است تا یک حق گسترده تر را که 
آن هم حق انسان برای ارتباط است نیز 

به رسمیت بشناسد. 
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بخش دوم

راه هاي رشد فكري و مغزي كودك

حقوقبشروانترنت
مهدی صمدی

اگر کودِک شما به کودکستان می رود و ساعاتی از روزش را در محیط های 
آموزشِی کودکانه سپری می کند، حتمًا به طور مرتب با مربیاِن او در تماس 
باشید و از آن ها بپرسید آیا نوع آموزش و مراقبِت آن ها از کودِک شما به 
گونه یی هست که او را تشویق به رشد فکری و یا کشف چیزهای تازه کند؟ 
محیط  در  او  تربیتی  و  آموزشی  برنامه های  نوع  دربارۀ  کاماًل  کنید  سعی 
کودکستان حساس باشید و با آگاهی کامل از آن برنامه ها، به همان نحو و 

کیفیت، آن ها را در خانه نیز انجام دهید.
 در این جا نکاتی را در مورد گروه های سنی مختلف یادآور می شویم:

1ـ نوزادان
ـ تغذیة خوب و مناسب برای رشد بدن و مغز کودکان بسیار حایز اهمیت 
است. پس از شیر مادر، از سبزیجات، میوه جات، دانه ها و غالت می توان به 

عنوان برخی از مواد غذایی مغذی استفاده کرد.
ـ با او زیاد صحبت کنید. زبان، طبیعی ترین راه برای جلب توجه و برقراری 
ارتباط با کودک است. هر صدایی که درمی آورد، شما هم آن را تکرار کنید 
یا برایش الالیی بخوانید. وقتی در حال انجام کار خاصی هستید، مثاًل به او 
لباس می پوشانید یا او را حمام می کنید، برایش بگویید که دارید چه کاری 

انجام می دهید.
ـ برایش کتاب بخوانید. کودکان خواندن و نوشتن را از طریق شنیدِن مکرر 
یاد می گیرند. کتاب های بسیاری در بازار وجود دارند که می توانید آن ها را 

برای نوزادان بخوانید.
ـ به حرکات و واکنش هایش پاسخ دهید. وقتی کودک تان گریه می کند، در 
واقع با این کار می خواهد توجه شما را به خود جلب کند .برای پاسخ گویی 
به این خواسته اش به او نگاه کنید، او را بردارید و راه ببرید. شیرش بدهید 
یا پمپرش را تبدیل کنید. فکر نکنید که با این کارها او را نازدانه می کنید، 
بلکه به او می آموزید که به او و نیازهایش توجه دارید و می توانید تکیه گاه 

خوبی برای احساساتش باشید.
ـ احساس امنیت را در نوزادتان تقویت کنید. محیط خانه را آرام و ایمن 
نگه دارید تا کودک احساس راحتی کند. مراقبِت همراه با مهر و عاطفه، به 
او کمک می کند تا احساس آرامش خاطر و امنیت کند؛ همین امر موجب 

سالمتِی روان و رشد مغزی او می شود.

2ـ کودکان نوپا
به منظور توسعة توانایی های زبانی کودک، مرتب از او سوال کنید. به عنوان 
بخواهید  او  از  بخوری؟«  داری  دوست  صبحانه چی  »برای  بپرسید:  مثال 
انگشتی  بازی های  از  کن«  باز  را  کتابت  »حاال،  دهد  انجام  ساده  کارهای 
مثل »لي لي حوضک...« استفاده کنید. این، روش بسیار مناسبی هم برای 

سرگرمی و توسعة مهارت های زبانی کودک محسوب می شود.
افزایش  بپردازید. حرکت موجب  او  با  انجام حرکات ساده و نرمش  به  ـ 
سطح هوشیاری و تکامل ذهنِی کودک می شود. به منظور سرگرمی کودک 
نوپای خود، او را قدم به قدم راه ببرید یا به وسیلة وسایل ارزان قیمت و 

سامان بازی های خانه گی با او بازی کنید. 
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 علی محمدرضایی هفتادر
بخـش سـوم و پایانی

ابوالفضل  تألیف  عدۀاالبرار  و  کشف االسرار  تفسیر 
عبداهلل  تفسیرخواجه  اساِس  بر  میبدی  رشیدالدین 
انصاری منبعی غنی از تفسیر، تأویل، معارف اسالمی، 
شعر و ادب عربی و فارسی است. در بین ترجمه ها و 
کشف االسرار  فارسی،  زبان  به  قرآن  معتبر  تفسیرهای 
ارزشی واال و مقامی خاص دارد. آن گونه که همه گان 
می دانند، این کتاب را میبدی در اوایل سال 520 هجری 
معروف  تفسیر  کار،  این  در  او  سرمشِق  و  کرده  آغاز 
اکنون  متأسفانه  بوده است که  انصاری  خواجه عبداهلل 
به تمامی در دسترس نیست و احتمال دارد که در اثر 

حوادث روزگار از میان رفته باشد. 
این کتاب گنجینة گرانبهایی از لغات، امثال، تشبیهات 
و تعبیرات فارسی است، در عین این که واجد مزایای 
در  که  زیرا همان بحث هایی  نیز هست.  دیگر  تفاسیر 
تفاسیر عربی دربارۀ قرائت، شأن نزول، لغت، صرف، 
نحو و بیان به زبان عربی شده، در این تفسیر به زبان 
شیرین و روان فارسی ادا شده و حتا اخبار و احادیث 
ترجمه  فارسی  زبان  به  موارد  بیشتر  در  هم  اشعار  و 
گردیده است و در نوبت اول، کاماًل دقت و توجه شده 
که کلمة فارسی که در ترجمة کلمه عربی قرار می گیرد، 
برابر با آن بوده باشد که رعایت امانت در سخن خدا 
فارسی دور  از سیاق  موارد، کالم  بعضی  بشود، و در 

می شود تا این منظور عملی گردد. 
ضمن  در  که  است  تفاسیری  جمله  از  تفسیر  این 
برخورداری از حالوت زبان فارسی در بردارندۀ نکات 
در  و  است  ادبی  و  تاریخی  تفسیری،  عرفانی،  جالب 
این  که  لذاست  و  نیست  اشکال  از  خالی  حال،  عین 
با  تا  می طلبد  را  منصفانه  و  نقدگونه  نگرشی  کتاب 
کاوشی دقیق و کندوکاوی عمیق و نگاهی ژرف، نقاط 
ناسره جدا  از  را  و سره  بشناسد  را  آن  منفی  و  مثبت 

سازد.
الهروی خواجه  تفسیر  اساس  بر  میبدی  تفسیر:  روش 
را  عّدۀاالبرار  و  کشف االسرار  کتاب  انصاری،  عبداهلل 
اساس  است.  آورده  در  تحریر  رشتة  به  مجلد  ده  در 
کار میبدی در این است که هر آیه یی را سه بار مطرح 

می کند:
نوبت اول

در نوبت اول، معنی تحت اللفظی آیه )و در عین حال 
لغات  قسمت،  این  در  که  می آید  آن(  روان  و  سلیس 
کلمات  مقابل  در  فارسی  جالب  بسیار  ترکیبات  و 
بسیار  تدقیق  و  تحقیق  شایستة  و  است  آمده  عربی 
ترجمة  در  که  نکته یی  مهم ترین  و  نخستین  است. 
می خورد،  به چشم  اول  نوبت  در  قرآن کشف االسرار 
برابرهای پارسی است که میبدی در برگرداندن برخی 
لغت های قرآن آورده، و بسا که بعضی از آن ها نوساختة 
واژه سازی  شیوۀ  از  است  نموداری  و  اوست،  خود 
مترجم  قرآن های  مزیت  و  ویژه گی  دومین  پیشینیان. 
کهن سال تنها در استعمال واژه های زیبا و رسای پارسی 
به  نکتة مهم تر دقت و توجهی است که  بلکه  نیست، 
ریزه کاری ها و ظرایف موجود در آیات قرآن داشتند، 
این نکات  آنان را وامی داشت که  و تقوای علمی شان 
منعکس  نیز  ترجمة سخن خدا  در  را  دقیق  و  ظریف 
کنند، تا نکته یی فرو گذار نشود، و قصور یا تقصیری 

متوجه آنان نگردد.
و  تفسیر  این  قرآنی  لغات  که  رسد  فرا  روزی  اگر 
به صورت فرهنگی درآید، آن کتاب  فارسِی آن  معانی 
بود،  خواهد  لغت  ارزشمند  و  نفیس  کتب  از  فرهنگ 
نتیجه گرفته می شود که زبان فارسی  و در ضمن این 
معنی  نوع  هر  برای  که  است  مایه ور  و  توانا  به حدی 
باشد، دارد. خاصه  لغتی سزاوار که رسانندۀ آن معنی 
آن که ترکیب در زبان فارسی باعث شده که هر معنی و 
مفهومی را بتوان برای آن لغت ساخت و این پاسخی 
است به آنان که معتقدند زبان فارسی باید از زبان های 
دیگر دریوزه گری کند. و نیز لغات و ترکیبات فارسی 
و  گردد  جمع آوری  اگر  رفته  به کار  کتاب  این  در  که 
موارد استعمال آن تفحص و بررسی گردد، به سرمایة 
این  آن که  خاصه  می شود.  افزوده  فارسی  زبان  لغوی 

خاص  دورۀ  یک  نمودارِ  سبک شناسی،  نظر  از  لغات 
از نثر فارسی می باشد، و حتا از نظر لهجه شناسی نیز 
استفادۀ شایانی برده می شود. آنان که به کار دستور زبان 
می پردازند، این کتاب منبع سرشاری برای آنان خواهد 
بود؛ زیرا خصایص صرفی و نحوِی آن بی حدوشمار 
است و همچنین برای سبک شناسی که در زبان فارسی 
فنی نوین است و در تکمیل آن نیازمند به مآخذ و منابع 
بسیاری از نظم و نثر فارسی هستیم، این کتاب بسیار 
مفید است. در این کتاب، به نکات سبکی یی برخورد 
مانند  انگشت شماری  در کتب  را  آن  نظیر  که  می کنیم 
تاریخ بیهقی و تذکرۀاالولیای شیخ عطار شاید بتوانیم 

بیابیم.
نوبت دوم

دفعة دوم یعنی در نوبت ثانیه شأن نزول آیه و ناسخ 
و منسوخ بودِن آن و تفسیر آن از نظر شرعی و اقواِل 
مفسران آمده است که در حقیقت، بخش اعظم کتاب 
قسمت  این  در  هم  و  است  شده  قسمت  این  صرف 
است که احادیث نبوی و اقوال صحابه و بزرگاِن دین 
می کند،  اسالمی سرشار  معارف  از  را  کتاب  و  می آید 
این  در  نیز  بی هویت  و سخنان  مجعول  احادیث  البته 
میان بسیار است اما غلبه با احادیث صحیح و سخنان 
فارسی  زبان  نظر  از  هم  قسمت  این  است.  مأخذ  با 

کم اهمیت نیست.
از این گذشته در این قسمت از کتاب به مطالب فقهِی 
مسایل  در  هرچند  مولف  و  می کنیم  برخورد  بسیاری 
ذکر  از  ولی  می دهد،  ترجیح  را  شافعی  آرای  فقهی 
در  نمی کند. و همچنین  دیگر خودداری  فقهای  اقوال 
ولی  است  اشعری  کالم  به  متمایل  او  کالمی،  مسایل 
اقوال قدریان و اهل اعتزال را هم ذکر می کند و سپس 
به رّد آن می پردازد. نه تنها در این کتاب رّد بر قدریان 
و معتزلیان دیده می شود، بلکه رّد فالسفه و زنادقه و 
برای  که  می خورد  چشم  به  نیز  فِرق  دیگر  و  جهمیه 
کسانی که در ملل و نحل اهتمام می ورزند، این ایرادها 

سودمند است. 
یا  رفته،  به کار  کتاب  این  در  که  عربی  اشعار  بیشتر 
ترجمه شعری آن پس از آن آورده شده و یا به نثر روان 
وقتی  مطلب  این  و  برگردانده شده  فارسی  به  رسایی 
ضمیمه با ترجمة تحت اللفظی آیات و احادیث شود، 
مترجمان عربی و دانشجویان ادب فارسی و عربی را 

سود بسیار می بخشد.
در این بخش، عشق و محبت میبدی به خاندان پیامبر 
به  بی شماری  فضایل  و  می نماید  تبلور  گرامی)ص( 
عنوان شأن نزول آیات ویژۀ پنج تن آل عبا و اصحاب 
کسا نقل می نماید. وی دیباچة کالم خود را به خوبی 
اشکر  اهلل  کلمات  »خیر  نگارش جملة  با  و  می گشاید 
رّب  هلل  فالحمد  الحمد  من  القرآن  به  افتتح  ما  علی 
اجمعین  آله  و  محمد  رسوله  علی  الصلوۀ  و  العالمین 
اما بعد...«) میبدی،ج 1 / 1( عمل به این سخن مروی 

که  است  کرده  از صاحب شریعت رسول خاتم)ص( 
ناقص  را  آن  من  بر  فرستادن  درود  هنگام  به  فرمود: 
آنان  و  فرستید  نیز درود  بر خاندان من  بلکه  نگویید، 
را از من جدا مسازید، همانا که در روز قیامت تمامی 
سبب ها و نسب ها جز سبب و نسب من وجود نخواهد 

داشت. 
نکات تاریخی بسیار جالب و قابل توجه و دقت نظر 
نثر  با  گاه  که  پیامبر  آل  فضایل  از  برخی  با  رابطه  در 
است،  آمیخته شده  و  زیبایی مشحون  فوق العاده  ادبی 
نمونه  عنوان  به  که  می خورد  چشم  به  تفسیر  این  در 
به بعضی از آن ها فهرست وار اشاره می گردد، ماجرای 
مباهلة پیامبر )ص( و اصحاب کسا را با ترسایان نجران 
که حضرت  را  اخوت  عقد  داستان  و  می سازد  مطرح 
و  مهاجران  میان  و  داد  انجام  مدینه  در  رسول)ص( 
انصار برادری برقرار کرد و افرادی را که با هم تناسب 
داشتند، به برادری ایمانی گزینش کرد و علی)ک( را که 
سی سال از آن حضرت کوچک تر بود، برادر خویش 

انتخاب نمود. 
والیت علی بر مومنان را در شأن نزول آیه 55 مائده 
نقل فرموده و آیة نجوا را ویژۀ حضرت علی می داند و 
از نقش و تأثیر به سزای علی در فتح خیبر و از فضایل 
و محاسن فاطمة زهرا و حسن و حسین علیهم السالم 
آن قدر بیان می کند که به عنوان ویژه گی این تفسیر به 

حساب می آید. 
او در یک جا چنین نوشته است: »علی مرتضی ابن عم 
مصطفی شوهر خاتون قیامت فاطمه زهرا که خالفت را 
حارس بود و اولیا را صدر و بدر بود... رقیب عصمت 
و  اخالص  بود،  حکمت  و  علم  عنصر  بود،  نبوت  و 
صدق و یقین و توکل و تقوی و ورع شعار و دثار وی 
بود، حیدر کرار بود صاحب ذوالفقار بود، سید مهاجر 

و انصار بود. )میبدی،ج 3 / 150( 
نوبت سوم

دفعة سوم یعنی در نوبت ثالث چند آیه که در نوبت 
اول آمده است، از نظر عرفانی مورد بحث قرار گرفته 
است و در این قسمت به اشعار عربی و فارسی فراوانی 
بیرون  از حالت یک نواختی  را  تفسیر  برمی خوریم که 
می آورد و هنر نویسنده گی و ذوق میبدی و تأثّر او از 
باید  خواجه عبداهلل را نشان می دهد و این قسمت را 
شاهکاری در تفسیر و نویسنده گی و ذوقیات دانست. 
اما چنان که اشاره شد همه آیات قرآنی در این قسمت 

مطرح نشده است. 
در نوبت سوم، مطالب شیرین و دل پذیر و داستان های 
را  دل ها  سخت ترین  که  است  آورده  فراوان  اخالقی 
نرم می کند و آدمی هنگام مطالعة آن، خود را فراموش 
می کند و این داستان های جذاب و حکایات جالب که 
در نوبت سوم آمده، اگر گردآوری شود، خود مجموعة 
نفیسی از حکمت و عرفان عملی خواهد بود. و برای 
به  و  دم سازند  عطار  و  حافظ  مولوی،  آثار  با  که  آنان 

که  است  آشکار  کاماًل  آشنایند،  عرفانی  اصطالحات 
این گونه داستان ها و مطالب چه قدر دلپذیر و روح بخش 

می باشد.
نتیجه گیری

همان گونه که مالحظه گردید، قرن پنجم تا اوایل قرن 
هفتم یکی از مهم ترین دوران های کمال و توسعة نثر 
نویسنده گان  دوره  این  در  می شود.  محسوب  فارسی 
گوناگون  آثار  و  کرده  ظهور  فارسی  زبان  در  بزرگ 
در  کتاب  تألیف  نهاده اند.  برجای  خود  از  متنوع  و 
موضوعات مختلف علمی متداول گردید و اکثر مسایل 
ادبی  و  علمی  و  عرفانی  و  کالمی  اجتماعی، حکمی، 
از  یکی  هم  عهد  این  در  تصوف  رواج  شد.  نوشته 
و  کتب  تألیف  و  نثر  رواج  برای  مهم  علل  و  اسباب 
این دوره  اوایل  از  پارسی گردید. چنان که  به  مقاالتی 
نثر  به  این عهد، چندین کتاب معتبر متصوفه  پایان  تا 
فارسی نوشته شد و در آن ها از مسایل مختلف مانند 
متصوفه  احوال  شرح  و  عرفان  و  تصوف  اصول  بیان 

سخن به میان رفت. 
از حیث  الفاظ،  این دوره در عین ساده گی  کتاب های 
معنوی  آرایش  دنبال  به  مضامین،  و  معانی  در  دقت 
رایج  نثر  در  آن شیوۀ سجع  بر  بودند. عالوه  لفظی  و 
از  غزالی  آثار  عصر،  این  نویسنده گان  بین  در  گردید. 
وجوه مختلف قابل بررسی است و در آن به مواردی 
همچون تصوف، تفسیر و کالم و عقاید خاِص او در 

باب حکمت اشاره شده است. 
تفاسیر  نوشتن  که  است  زمانی  هجری،  پنجم  قرن 
رونق فراوان یافته بود، از جمله تفسیر خواجه عبداهلل 
انصاری، که در دوران بعد مالک کار رشیدالدین میبدی 
در نوشتن کشف االسرار گردید. کشف االسرار میبدی از 
جمله مهم ترین تفاسیر پارسی این دوره است. میبدی 
در حقیقت به شرح کتاب خواجه عبداهلل در تفسیر قران 
این  در  عین القضات  آثار  و همچنین  است  داشته  نظر 
عهد حاوی عقاید و آرای او در مسایل مختلف مربوط 

به تصوف و مسایل اعتقادی است. 
غزالی،  محمد  نظیر  دوره،  این  معروِف  نویسنده گان 
غزالی،  احمد  میبدی،  رشیدالدین  جام،  احمد  شیخ 
عین القضات همدانی، سنایی و... در زمینه های مختلف، 
خود  از  آثاری  عرفانی  و  فلسفی  اخالقی،  حکمی، 
زبانزد خاص  آن ها  از  بعضی  آثار  که  نهاده اند  برجای 

و عام گردیده است. 
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از یکی از شرط  های کلیدی خود  گلبدین حکمتیار، 
این  در  جنگ  سال   40 از  بیش  به  دادن  پایان  برای 
کشور یعنی خروج همه سربازان خارجی از افغانستان 

کنار کشیده است.
نماینده  یک  آسوشیتدپرس،   خبرگزاری  گزارش  به 
افغانستان که  گلبدین حکمتیار،  رهبر حزب اسالمی 
به طور مخفیانه زنه دگی می کند گفت که وی از شرط 
کلیدی برای پایان دادن به بیش از 40 سال جنگ در 

افغانستان دست برداشته است.
امین کریم،  یک مقام حزب اسالمی افغانستان گفت: 
گلبدین حکمتیار دیگر تقاضای خروج همه سربازان 

خارجی از افغانستان را ندارد.
مدت  برای  حکمتیار  گلبدین  میالدی  گذشته  سال 
کوتاهی از سایه بیرون آمد تا شروطش را برای صلح 
با دولت افغانستان که شامل خروج نیروهای خارجی 

از این کشور می شد مطرح کند.
برای  آسوشیتدپرس گفت:  به خبرگزاری  کریم  امین 
از  خارجی  سربازان  همه  خروج  حکمتیار  گلبدین 

افغانستان یک شرط نیست بلکه یک هدف است.
یک  عنوان  به  امریکا  سوی  از  حکمتیار  گلبدین 
تروریست جهانی تعیین شده و سازمان ملل نیز او را 
در فهرست سیاه قرار داده است. گمان برده می  شود که 
او در حال حاضر جایی در پاکستان به سر می برد هر 

چند که حامیانش تاکید دارند او در افغانستان است.
بهانة  به  او  که  می گویند  حکمیتار  آقای  منتقدان  اما 
پانزده  افغانستان،  در  امریکا  و  ناتو  نیروهای  حضور 
افغانستان  اسالمی  و  قانونی   ، مشروع  دولت  با  سال 
جنگید؛ اما اکنون به خاطر رسیدن به قدرت، به اهداف 

که از پیش تعیین کرده بود، پشت کرده است. 
سیاسی  استقالل  هرگز  حکمتیار  که  می گویند  آنان 
نداشته است و همواره جهت سیاسی و عملکردهای 
او را سازمان استخبارات پاکستان تعیین کرده است. 
چنانکه گفته می شود بعد از بی نتیجه ماندن نشست های 
صلح،  مذاکرات  به  طالبان  رد  دست  و  چهارجانبه 
پاکستانی ها تالش می ورزند حکمتیار را به عنوان یک 
امتیاز وارد گفت وگوهای صلح سازند و در کنار ایجاد 

مصروفیت ذهنی برای مردم افغانستان می  کوشند تا به 
وی امتیازاتی را در داخل نظام به دست آورند. 

که  می رساند  ماندگار  روزنامة  روزنامة  اطالعات 
حکمتیار  که  دارد  عالقه  شخصاً  غنی  رییس جمهور 
را وارد نظام سازد و با تأمین و تضمین امنیت او و 
از  را  او  وی،  به  اقتصادی  و  امنیتی  امکانات  سپردن 
انزوا خارج ساخته و به عنوان یکی از رهبران جهادی 
حامی خودش به سان صبغت اهلل مجددی و پیر سید 

احمدگیالنی در بیاورد. 
داخل  در  حکمتیار  بودن  که  می کند  فکر  غنی  آقای 
رهبر  و  دارد  سیاسی  اهمیت  او  شخص  برای  نظام 
حزب اسالمی نیز با نگرانی از ختم نشدن سرنوشت 
انزوا نیز  به سرنوشت مال عمر و بیرون شدن از چاه 
قابل  فرد  به عنوان یک  نظام  می پسندد که در داخل 

محاسبه عرض اندام کند. 
و  حکمتیار  آمدن  منتقدان  نظر  به  حال،  همین  در 
پیوستنش به دولت با هر امتیازی که باشد، سبب اعادۀ 
حیثیت او نمی گردد، زیرا او سال ها پیش پس از تولد 
صحنه  از  و  شد  تبدیل  سوخته  مهرۀ  یک  به  طالبان 

رانده شد. 
حکمتیار  آقای  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکتة 
با رقابت های سنگین پنهانی در داخل حزب اسالمی 
مواجه است. اکنون، چهره های درحزب اسالمی سر 
کشیده اند که می توانند بهتر از حکمتیار تعامل کنند. 
این چهره ها اکنون در هر دو ستون دولت وحدت ملی 
حضور دارند و بخشی از کابینه و اداره های دولتی را 
در کنترل گرفته اند. این سیاست مداران نیز از آمدن 
با  که  می کنند  فکر  و  هستند  نگران  حکمتیار  آقای 
حضور او در نظام، رقابت ها در حزب اسالمی تشدید 
می یابد و حکمتیار در برابر پیروان که تا اکنون از او 
به شکل رسمی اعالم برائت نکرده اند، قرار می گیرد.
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که  است  گفته  ماندگار  روزنامة  به  آگاه  منبع  یک 
رییس جمهورغنی در نظر دارد که جنرال منیر منگل را 
به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کند. هنوز منابع 
رسمی این خبر را تایید نکرده اند. آقای منگل پیش از 
این در سمت معنیت و سرپرست وزارت داخله کار 
ملی  دفاع  وزارت  افسران  از  منگل  آقای  است.  کرده 
بوده است و بعدها به اداره پولیس تبدیل شد. او در 
اردوی سیالب  تا سمت فرماندهی قول  وزارت دفاع 
ایفای وظیفه نموده بود. منگل از دانش مسکلی نظامی 
کرده  تحصیل  پیشین  شوروی  در  و  داراست  برخور 
است. منبع می گوید که با انتخاب منیر منگل به عنوان 
وزیر دفاع، آقای استانکزی به سمت مهم دیگری تعیین 
خواهد شد. این در حالی است که در روز پیش مجلس 
نماینده گان خواهان معرفی نامزد وزیر وزارت دفاع به 
پارلمان شده بود. وزارت دفاع در دولت وحدت ملی 
ریاست  این  از  پیش  می شود.  اداره  سرپرست  توسط 
ملی  امنیت  ریاست  داخله،  وزارت  نامزدان  جمهوری 
و  است  کرده  معرفی  مجلس  به  را  سارنوالی  لوی  و 

مجلس امروز برای آنان صندوق می گذارد.

»حکمیتارخواهانخروج
نیروهایخارجینیست«

حشمت رادفر
 17 سه شنبه  روز  جبل سراج،  سمنت  کارخانة 
حمل، پس از 20 سال رکود دوباره گشایش یافت. 
مسووالن در وزارت معادن و پترولیم گفته اند که 
این کارخانه در 24 ساعت، ظرفیت تولید 100 تن 

سمنت را دارا خواهد بود. 
به   1337 سال  در  جبل سراج  سمنت  کارخانة 
در  افغانستان،  سمنِت  کارخانة  نخستین  عنوان 
یکی از دامنه های سرسبِز هندوکوه تأسیس شد و 
برای حدود 35 سال در کنار کارخانه های نساجی 
سرتاسر  از  هزاران تن  برای  گلبهار،  و  جبل سراج 
نمادهای  از  و  می کرد  فراهم  کار  زمینة  افغانستان 

توسعه و پیشرفت در سرزمیِن شمالی بود. 
آبادی های پیراموِن این سه کارخانه به والیت های 
مدرن  و  عصری  زنده گِی  رنِگ  کاپیسا  و  پروان 
گوشة  گوشه  از  نام آورانی  نیستند  کم  و  می داد 
افغانستان که در 600 کوتی شرکت گلبهار یا هم 

در سه کوتی جبل سراج به دنیا آمده اند. 
کلوپ کارخانة سمنت جبل سراج از سال 1371 تا 
1380 خورشیدی قدمگاه شهید احمدشاه مسعود 
بود و او در بدترین شرایط و دشوارترین روزهای 
جنگ و ناآرامی، اجازه نداد چرخه های تولید این 

کارخانه از پا بایستد.  
 1375 سال  تا  جبل سراج  سمنت  کارخانة 
خورشیدی که برای مدت کوتاهی به دست طالبان 
افتاد، فعال بود و بخشی از نیاز داخلی کشورِ ما را 

تأمین می کرد.
من روزی را که جت های جنگندۀ پاکستانی پس 
سال  در  شمالی  در  طالبان  مفتضحانة  شکست  از 
1375 خورشیدی، با پرتاب بمب های سنگین این 

کارخانه را ویران کردند، از یاد نمی برم.
بر  کوتاه شان  حاکمیت  دورۀ  در  طالبان  همچنان 

گذرگاه جبل سراج در سال 1377 فابریکة نساجی 
جبل سراج را آتش زدند تا وظیفة استراتژیک شان 
که همانا نابودی زیرساخت های اقتصادی مقاومت 
بازار فروش  افغانستان  باشند و  داده  انجام  را  بود 

سمنِت چرات و عسکری پاکستانی باشد.
به  تالش ها  از  بار  چندین  گذشته،  ساِل   10 در 
اما  دادند،  خبر  کارخانه  این  بازسازی  منظور 
همواره نبود برِق کافی در محل، بزرگ ترین مانِع 
است.  عنوان شده  کارخانه  این  در  سرمایه گذاری 
مانند  کارخانه  این  بازسازی  کار  دیگر،  سوی  از 
چارچوب  در  کشور،  تولیدی  دستگاه های  دیگر 
طرح خصوصی سازی تصدی های دولتی، موضوِع 
جنجال ها و زدوبندهای مافیایی افراد و دسته های 
حال  در  می رسد  نظر  به  که  بوده  نیز  نظام  درون 
حاضر وزارت معادن از واگذاری کارخانة سمنت 
کرده  نظر  به سکتور خصوصی صرف  جبل سراج 

است. 

اکنون و باالخره پس از چند سال تالش و رویارویی 
به  داخلی،  اقتصادی  مافیای  و  بیرونی  عوامل  با 
همت وزارت معادن و با هزینة 70 میلیون افغانی، 
مسووالن،  گفتة  به  و  شده  بازسازی  کارخانه  این 
روزانه 100 تن سمنِت باکیفیت تولید خواهد کرد.

آغاز به کار این کارخانه، گامی مثبت و امیدبخش 
جبل سراج  سمنت  کارخانة  کارِ  تداوم  اما  است؛ 
گرو  در  کشور،  تولیدی  دستگاه های  دیگر  و 
داخلی  صنایع  از  حمایت  در  دولت  راسِخ  ارادۀ 
مسووالن  هدفمندانة  و  هوشمندانه  نقش  ایفای  و 
و  نظام  درون  اقتصادِی  مافیای  با  رویارویی  در 
از  که  می باشد  پیچیده یی  بازی های  و  توطیه ها 
سال های سال بازار مواد ساختمانی به ویژه سمنت 
پشتوانه های  و  زیرمجموعه ها  انحصار  در  را 
اقتصادی و دستگاه های تولیدِی مرتبط با ارتش ها 

و سازمان های استخباراتِی منطقه قرار داده است.

منیرمنگلنامزد
وزارتدفاعمیشود

برابر رجال برجسته و چهره های سیاسی اقدامات الزم 
را روی دست گیرد.

نزدیکی  در  در  محافظان وی  قرارگاه  که  می گوید  او 
منزلش حدود دو هفته قبل هدف یک انفجار نیرومند 
قرار گرفت؛ اما ارگان های امنیتی در زمینة نشر حقایق 
و پیگیری جدی این قضیه غیر مسووالنه عمل کردند.

کابل  در  نشست خبری  در یک  شنبه  روز سه  که  او 
از  تن  دو  رویداد  آن  در  گفت:  می کرد،  صحبت 
دلیل  به  آنها  از  یکی  که  برداشتند  زخم  محافظان اش 
جراحات شدیدی که داشته بود، یک پایش را از دست 

داد.
آریافر تأکید کرد: در اولین ساعتی که انفجار صورت 
و  آوردند  تشریف  امنیتی  مسووالن  از  برخی  گرفت، 
در  گرفت  مرحله صورت  اولین  در  که  صحبت هایی 
فکر  رسانه ها  تا  بود  رسانه یی  اغفال  نحوه  آغاز  واقع 
و  گرفت  صورت  کی  باالی  حمله  این  که  نکنند 
خواستند که این مسئله با نحوی ابهام به پایان برسد. 
بود  این  بود،  کارگذاری شده  که  بمبی  اساسی  هدف 
که همزمان تمام محافظان من کشته شوند، بی توجهی 
مسووالن امنیتی و مسووالن حکومت در مورد حمله 
از  جلوگیری  برای  پیشگیرانه  و  عاجل  تدابیر  عدم  و 
حمالت بعدی باعث شد تا با رسانه ها امروز صحبت 

کنم.«
این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که 
در جریان  اما  ندارد  هیچ کسی خصومت شخصی  با 
ایستاده  بی عدالتی  و  تقلب  برابر  در  گذشته  انتخابات 

گی کرده است.
ملی، سفارت های کشورهای  از شورای  آریافر،  عزیز 
تا  می خواهد  جهانی  جامعه  و  انتخابات  در  ذیدخل 
در ارتباط به شناسایی عوامل و انگیزه های اصلی این 

رویداد با حکومت افغانستان تماس بگیرند.
تأمین  بخاطر  که  می گویند  کابل  امنیتی  مسووالن  اما 
الزم  تدابیر  برجسته  رجال  و  دولتی  مقامات  امنیت 
گرفته شده و در این زمینه کدام نگرانی جدی وجود 

ندارد.

نگرانامنیتخود...
بازگشایینخستینکارخانۀسمنتافغانستان
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ورزش

تحقیق موسسة تحقیقات بین المللی صلح استکهام حاکی است که تنها 10 درصد 
هزینه های نظامی جهان برای دست یابی به هدف پایان دادن به فقر و گرسنه گی در 

جهان طی 15 سال کافی خواهد بود.
برای  میالدی   2015 سال  در  جهان  نظامی  هزینه های  میزان  افزود:  گزارش  این 

نخستین بار در چهار سال گذشته با رشد یک درصدی روبه رو شده است.
این گزارش حاکی است که هزینه های نظامی جهان سال گذشته به بیش از 1700 
میلیارد دالر رسیده است. گرچه هزینه های نظامی امریکا طی سال گذشته با کاهش 
متحده  ایاالت  ولی  رسیده،  دالر  میلیارد   596 به  و  شده  روبه رو  درصدی   2.4

همچنان بیشترین سهم را در هزینه های نظامی جهان در اختیار دارد.
افزایش  با 7.4 درصد  نیز طی سال 2015 میالدی  میزان هزینه های نظامی چین 
نظر  از  دوم  رتبة  در  امریکا  از  و چین پس  رسیده  دالر  میلیارد  از 215  بیش  به 

هزینه های نظامی قرار دارد.
عربستان سعودی و روسیه در رتبه های سوم و چهارم هستند و انگلیس در جایگاه 

پنجم قرار گرفته است.
سال  طی  نظامی  هزینه های  افزود:  استکهام  صلح  بین المللی  تحقیقات  موسسة 
 10 و  داده  تشکیل  را  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   2.3 از  بیش  گذشته 
درصد این رقم برای دست یابی به هدف پایان دادن فقر و گرسنه گی تا سال 2030 
میالدی کافی خواهد بود. 193 کشور عضو سازمان ملل در ماه سپتامبر به توافق 

رسیدند تا فقر و گرسنه گی را تا سال 2030 میالدی ریشه کن کنند.
آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که 800 میلیون نفر در جهان در فقر مطلق به 
سر برده و از گرسنه گی رنج می برند. کشورهای جنگ زده و بی ثبات با بیشترین 

نرخ فقر اقتصادی روبه رو هستند.
گزارش موسسة صلح استکهلم همچنان نشان می دهد که هزینه های نظامی طی 
سال گذشته در آسیا، اروپای شرقی و مرکزی و خاورمیانه با افزایش روبه رو شده 

است.
حوزۀ  و  التین  امریکای  غربی،  اروپای  شمالی،  امریکای  در  نظامی  هزینه های 
کاراییب و افریقا با کاهش روبه رو شده است. بحران اقتصادی و کاهش قیمت 
نفت و خروج نظامیان از افغانستان و عراق تاثیر زیادی بر کاهش هزینه های نظامی 

در این مناطق داشته است.
که  ویتنام  و  سعودی  عربستان  روسیه،  آذربایجان،  الجزایر،  مثل  کشورهایی 
و جنگ  منازعه  با  یا  داده اند،  افزایش   2015 سال  در  را  نظامی خود  هزینه های 

روبه رو هستند یا با افزایش تنش های منطقه یی مواجه شده اند.

رییس گروه رسانه یی موبی و یکی از مسووالن برگزاری رقابت های 
لیگ برتر فوتبال افغانستان، گفته است که احتمال برگزاری فصل پنجم 

این رقابت ها در زیر نور و در ساعات شب وجود دارد.
شفیق گوهری و یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان 
روز گذشته با همایون خیری رییس ادارۀ تربیت بدنی افغانستان دیدار 

کردند.
یکی از موضوعات بحث شده در این دیدار، برگزاری رقابت های فصل 

پنجم لیگ برتر فوتبال افغانستان در زیر نور بود.
فدراسیون  ورزشگاه  نورافکن های  است  قرار  جاپان،  کشور  به کمک 
کرده  اعالم  همین رو، گوهری  این  از  و  گردد  کابل نصب  در  فوتبال 
تا  تالش اند  در  برتر  لیگ  رقابت های  برگزاری  مسووالن  که  است 

رقابت های فصل پنجم را در زیر نور و ساعات شب برگزار کنند.

اهانتی که هواداران تیم فوتبال بارسلونا در جریان ال کالسیکو به مهاجم 
پرتغالی حریف کردند، ممکن است برای تیم آن ها گران تمام شود.

سازمان حمایت از حقوق شهروندان اسپانیا شکایت نامه یی علیه باشگاه 
بارسلونا تنظیم کرده و دلیل آن هم اهانتی بوده است که هواداران این 

باشگاه به کریستیانو رونالدو انجام دادند.
فقید  کرایف  یوهان  یاد  گرامی داشت  برای  ال کالسیکو  آغاز  از  پیش 
یک دقیقه سکوت اعالم شد که در آن یک دقیقه گروهی از هواداران 

بارسلونا با الفاظی رکیک رونالدو را خطاب کردند.
باشگاه  از  اسپانیا  از حقوق شهروندان  سازمان حمایت  دلیل  به همین 
شکایت  اسپانیا  ورزش  وزارت  با خشونت  مبارزه  کمیته  به  بارسلونا 

کرده است.
فرانسیسکو رامیرس، رییس سازمان حمایت از حقوق شهروندان اسپانیا 
در بیانیه یی در خصوص این ماجرا گفت: طبق قوانین ورزشی، چنین 
حرکات رقت  انگیز و شرم آوری شایستة مجازات هستند و در سال های 
بارها هدف چنین اهانت هایی واقع شده اند،  بارها و  نیز داوران  اخیر 
اما پیش از این هیچ اقدام جدی برای ممانعت به عمل آوردن از تکرار 
چنین اتفاقاتی صورت نگرفته است. سکوت باشگاه بارسلونا در مقابل 
حرکت ناپسند هوادارانش، با توجه به تعهدی که به ما در خصوص 

تالش برای دفاع از حقوق شهروندان داده بود، تأمل برانگیز است.
دردسرهای  باشگاه  این  برای  اخیر  سال  یک  در  بارسلونا  هواداران 
فراوانی ایجاد کرده اند، از جمله شعارهای سیاسی و به نمایش درآوردن 
بازی  دو  در  کاتالونیا  ایالت  استقالل  از  حمایت  مضمون  با  بنرهایی 
که  اسپانیا  حذفی  جام  فینال  و  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  آبی و اناری ها 

برای شان جرایم نقدی به همراه داشت.

۱0درصدهزینههاینظامیجهان
برایازبینبردنفقرکافیاست

فصلجدیدلیگبرترافغانستان
درزیرنوربرگزارمیشود

شکایتازبارسلونابهدلیلشعار
توهینآمیزهوادارانشعلیهرونالدو

تابش فروغ
 با رجزخوانی و ساده سازی، ملت ساخته نمی شود!

نگاه ماکسیمالیستی به بحث  ملت سازی با توجیة 
»مصلحت اندیش « هیچ چیزی کمتر از بی سوادی 
سیستماتیک فرد به مباحث جامعه شناختی را بر 

نمی تاباند. بسط چنین دیدگاهی با هر بیان زیبا و قشنگ، همچنان 
بنیاد فتنه انگیز دارد و به جای حل معضل فقط می تواند برای مدتی 
تنش را منجمد بسازد. وقتی مارتین لوتر کینگ از هویت شهروند 
سیاه  امریکایی و حق برابر او با همة شهروندان امریکایی در دهة 

شصت میالدی سخن گفت، ُرک وراست برای عدالت خواهی ایستاد 
و بی پرده از نابرابری  اجتماعی نقد کرد. کینگ یک تمامیت خواه 

نبود، او می خواست به  جامعة امریکایی بفهماند که زیستن زیر چتر 
یک هویت همه شمول بیش تر و پیش تر از هر چیزی تضمین برابری 

حقوق شهروندی انسان های یک جغرافیاست. این تضمین حقوقی 
می بایست در قوانین شهروندی امریکا بازتاب بیابد، که خوش بختانه 
یافت هرچند هنوز راه درازی تا برابری اجتماعی در امریکا باقیست.

شاید اتفاق بیفتد که ما در جریان کار و مبارزۀ مان با تبعیض ساختاری 
رو به رو نشده  باشیم، اما قرار نیست همه گانی بودن چنین قاعدۀ را 

ساده لوحانه باور کرد. انصافا دشوار نیست که به یاد اریم چگونه حتا 
تاکستان ها به جرم »رابطة تباری «!! در کشور ما به اتش کشیده  شدند و 
یا اناتومی چهرۀ انسان هزارۀ افغانستان دلیل مرگ ده ها و هزاران پیر و 

برنا شده است.
کوتاه  سخن این که، به جای »مسکه  مالی«، ساده سازی و عمومیت 
بخشی به پدیده های اجتماعی، ما می توانیم به عنوان نسل با سواد 

افغانستان، فارغ از تعصب و تمامیت خواهی، به گفتمان و گفت وگوی 
اجتماعی کمک کنیم و به جای بسط یک دیدگاه پوپولیستی، بیاییم 

انسانی، دموکراتیک و اکادمیک بحث کنیم.
تا وقتی قوانین نانوشته  و ذهنیت شهروندی درجه اول و درجه دوم 

فرونپاشد و من تاجیک در هلمند به والیت نرسم، و یک پشتون 
با سواد فرصت استان داری بلخ را نیابد و یک هزارۀ بادرد امکان 

رهبری افغانستان را نداشته باشد، و یک ازبیک با دیدگاه حق برابر 
با احمدزی و کرزی نیابد، به یادداشته  باشید صد  تا کارت قشنگ 

شهروندی به نام افغان و افغانستانی و نمی دانم این و ان توزیع شود، 
معضل اجتماعی ان کشور حل شدنی نیست.

ملت شدن یعنی ظرفیت ایستادن در برابر تاریخ نابرابری و بی عدالتی  
و طرح نو افگندن بر بنیاد عقل و اصول مردم ساالری. به جای طفره  

رفتن و رجز خواندن، نسل باسواد افغانستان باید تمرین پرورش این 
ظرفیت را بکند.

جمشيد یما اميری
حملة انتحاری در ولسوالی سیاگردِ پروان بار دیگر 

شماری از هموطنان مان را به خاک وخون کشاند.
گفته می شود یک حمله کنندة انتحاری مواد انفجاری 

خود را در میان مردم در مقابل شفاخانة محلی سیاگرد 
منفجر کرده و 30 تن را کشته و زخمی ساخته است. این دومین 

حملة انتحاری است که در روزهای پسین در این ولسوالی صورت 
می گیرد.

متأسفانه ولسوالی سیاگرد به یکی از مراکز مهم طالبان در شمال 
کابل مبدل شده و اما دولت مرکزی و محلی هیچ برنامه یی برای 

پاک سازی و تصفیة این ولسوالی از لوث طالبان ندارد. دست کم 30 
درصد ولسوالی های سیاگرد و شینواری در کنترل طالبان قرار دارد؛ اما 

مقامات محلی همواره وجود طالبان را در این مناطق رد کرده اند.
به قول رییس شورای والیتی پروان، بی توجهی به امنیت غوربند سبب 

شده که داعش نیز به پایگاه سازی در این منطقه بپردازد.
در کشتار مردم بی گناه در پروان، طالبان را مقصر نمی دانم؛ زیرا ایین 
آن ها بر کشتار، دهشت و  وحشت بنا یافته است و جز این، انتظاری 

از آن ها برده نمی شود. اما مقصر اصلی تلفات غیرنظامیان در سیاگرد 
یکی از نماینده گان پروان و مقامات محلی این والیت می باشد.

سکوت در برابر کشتار دسته جمعی مردم و فاجعة انسانی در سیاگرد 
غیرقابل تحمل است.

مجيب مهرداد
نقد سیاست تبعیض نباید به شکل گیری فاشیزم دیگر 

منتج شود. اقوام افغانستان آن گاه که به جای پاسخ دادن به 
نفرت های همدیگر به عشق های همدیگر پاسخ بگویند و 
گفت وگوی عشق ها جای گفت وگوی نفرت ها را بگیرد و 
گفت وگوی سازنده مصلحان جای گفت وگوی فاشیست ها 

را در حوزه عمومی بگیرد آن گاه میتوان به آغاز شکلگیری یک روح 
جمعی با وجود تنوع قومیتها و زبان ها امید بست. نقد سیاست تبعیض 

کاماًل موجه است، اما هرگاه این نقد سیاست تبعیض به باز تولید فاشیزم در 
طرف عدالت طلبان بینجامد و عدالت طلبان نیز به ادبیات نفرت تن دهند، 
مردود است. باید یک خط سومی به وجود بیاید. خط عدالت طلبی منهای 
ادبیات نفرت، صف عدالت طلبانی که زیبایی های هویت طرف مقابل را 

نیز انکار نکنند. من به عنوان یک تاجیک پشتون ها هزاره ها و اوزبیک هایی 
را می شناسم که قلب های شان سرشار از حس انسانی است، نادیده گرفتن 

این بخش کوچک ترین امکان های همدیگرپذیری و صلح اجتماعی را از ما 
می گیرد. پیشنهاد مشخص من این است: در کنار نقد فاشیزم، هرگز دل از 

مهر این اقلیت نکنیم. با غوطه ور شدن در گفتمان نفرت قوم پرست ها، این 
اقلیت خوب را از یاد نبریم تا کوچک ترین جرقه های همدیگرپذیری از میان 

نرود، ما باید در گفتمان قومیت همه حواس مان معطوف به نفرت پراکنان 
نباشد. این طوری است که زمینة فراگیری گفتمان سازندۀ این اقلیت را فراهم 

می کنیم که جز این، راه دیگری اگر هست نشانم دهید.

فيـسبـوک نـــامــه

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا طی سخنانی گفت که یکی از مهم ترین وظایف 
ناتو که در حال اجرای آن بوده، کمک کردن و آموزش نیروها در عراق و اردن 

است.
رییس جمهور امریکا افزود: با دبیر ُکل ناتو دربارۀ ادامة هماهنگی موضوعاتی نظیر 

لیبی به توافق رسیدیم.
چندی پیش نیز مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس تأکید کرد که 30 نظامی دیگر 
انگلیسی در عراق مستقر می شوند تا آموزش های الزم را به نیروهای عراقی در 

مقابله با تروریست های داعش، بدهند.
با احتساب این 30 نفر، تعداد کل نظامیان انگلیسی که در عراق مستقر می شوند 

به بیش از 300 نفر افزایش خواهد یافت.
انگلیس در ایتالف موسوم به ضد داعش به رهبری امریکا حضور دارد و حمالت 

هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه را انجام می دهد.
از سپتامبر  از 60 کشور جهان،  امریکایی موسوم به ضد داعش متشکل  ایتالف 
2014 میالدی حمالت هوایی علیه مواضع داعش را در خاک سوریه آغاز کرده اند. 

این حمالت بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است.
بشار  دولت  علیه  تاکنون  میالدی   2012 سال  از  داعش  تکفیری  تروریست های 
اسد در سوریه می جنگد. این گروه از جون 2014 میالدی حمالت خود را به 
عراق نیز گسترش داد و بخش های زیادی از شمال و غرب این کشور را تصرف 

کرده است.

مشاور امنیت ملی پاکستان اعالم کرد که تفکر منفی مقامات دهلی نو نسبت به چین، 
با  تبعیض آمیز  رفتار  جهانی  قدرت های  باید  و  است  کرده  نزدیک  غرب  به  را  هند 

پاکستان در امور دفاعی و هسته یی را پایان دهند.
ناصر جنجوعه، جنرال بازنشستة و مشاور امنیت ملی پاکستان در واکنش به مخالفت 
غرب با برنامه هسته یی کشورش گفت: قدرت های جهانی رفتار تبعیض آمیز با پاکستان 

در امور دفاعی و هسته یی را پایان دهند.
او افزود: تفکر منفی هند نسبت به چین، این کشور را به غرب نزدیک کرده است و 

چنین کاری دهلی نو را مستحق کمک بیشترغربی ها قرار داده است.
»اقدامات همکاری های  ملی در نشست  امنیت  امور  پاکستان در  مشاور نخست وزیر 
بین المللی برای توسعه صلح جهانی« در اسالم آباد اظهار داشت: کشورهایی که ادعای 

برقراری صلح و امنیت در جهان می کنند، باید پای میز مذاکره حاضر شوند.
جنجوعه خاطرنشان کرد که پاکستان در دوران جنگ شوروی به افغانستان به مردم این 

کشور کمک کرد در حالی که جامعه جهانی این کشور را تنها گذاشته بودند.
جنجوعه از قدرت های جهانی خواست که قربانی های پاکستان در جنگ های مختلف 

علیه تروریسم را درک کنند و رفتار تبعیض آمیز با کشورش را متوقف کنند.
باراک اوباما، رییس جمهور امریکا چندی قبل با ارایه مالحظاتی در مورد تأمین امنیت 
هسته یی پاکستان، گفته بود که پاکستان باید اقدامات بیشتری در مورد امنیت برنامه 

هسته یی خود انجام دهد.
مقامات پاکستانی مدعی اند که امنیت برنامه هسته یی این کشور نسبت به هند بیشتر 
است، زیرا اسالم آباد اقدامات مناسب و بهتر از دهلی نو در این خصوص انجام داده 

است.

اوباما:

آموزشنیروهادرعراقواردناز
مهمترینوظایفناتواست

مشاورامنیتملیپاکستان:

تفکرمنفیمقاماتدهلینونسبتبهچین،
هندرابهغربنزدیککردهاست
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

این کشور  تا زمانی که  امریکا است و  افغانستان به دست  سناتوران در مجلس سنا می گویند که صلح 
نخواهد صلح و ثبات در افغانستان تامین نخواهد شد.

کشور  این  هم  هنوز  ناتو،  و  امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  وجود  با  می گویند،  سنا  مجلس  اعضای 
نمی خواهد در افغانستان صلح بیاید؛ اگر امریکا بخواهد پاکستان را نیز می تواند به کمک به روند صلح 

افغانستان مجبور سازد.

نظر محمد فقیری یک عضو مجلس سنا گفت: » همه می داند که صلح افغانستان به دست امریکا است و 
این کشور هم دولت افغانستان را تقویت می کند و هم برای شعله ور ساختن جنگ مخالفان دولت را 

تقویت می کند و اسلحه می دهد«.
عبدالطیف نهضت یار دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: » اگر امریکا می خواهد که به روند صلح افغانستان 

کمک کند باید اول سرچشمه های تروریزم و خشونت که در خاک پاکستان است را خشک کند«.
این سناتوران خواستار اقدامات عملی و صادقانه امریکا و پاکستان در راستای صلح در افغانستان شدند.
سناتوران پاکستان را نیز عامل اصلی خشونت در افغانستان یاد کردند و تاکید ورزیدند تا زمانی که دولت 

افغانستان مشکل خود را با آن کشور حل نکند، رسیدن به صلح نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.
لطف اهلل بابا یکی از اعضای دیگر مجلس سنا خاطر نشان کرد: » ما با کسانی )طالبان( می خواهیم صلح 
کنیم که قبضه آنان به دست دیگران است؛ تا زمانی که خواست های پاکستان پذیرفته نشود صلح نا 

ممکن خواهد بود«.
آقای بابا افزود: حکومت افغانستان باید دیگر روند صلح را ختم کند و به بهبود نظام داری خود توجه 
نیز تضعیف  اگر در جلب حمایت و رضایت مردم خود کامیاب شود در آن صورت مخالفان  کند و 

خواهند شد.
این سناتوران تاکید ورزیدند: زمانی که افغانستان پیمان امنیتی با امریکا و ناتور را امضا کردند؛ تصور بر 
این بود که وضعیت امنیتی افغانستان نیز بهبود می یابد؛ اما با گذشت زمان معلوم شد که امضای پیمان 

با امریکا نه تنها بر وضعیت کمک نکرد بلکه بد تر نیز شده است.
از سویی هم؛ نشست های صلح با هیات حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمت یار نیز در جریان است 
و برخی اعضای شورای ملی می گویند که صلح با این حزب نیز در بهبود امنیت کمک چندانی نخواهد 
کرد؛ اما برخی دیگر می گویند که حزب اسالمی از نفوذ بیشتر در افغانستان برخوردار است و صلح با 

این حزب می تواند برای مردم افغانستان مفید واقع شود.
هنوز از نتایج نشست های صلح با هیات حزب اسالمی نیز خبرهای دقیقی به بیرون درز نکرده است.

بین المللی  موسسه  گزارش 
نشان  استکهلم  صلح  تحقیقات 
ارتش های  هزینه های  می دهد، 
جهان در سال 2015 به حدود یک 
تریلیون و 700 میلیارد دالر رسید 
چشمگیر  افزایش  اولین  این  و 
از  و  است  اخیر  سال های  در 
گروه  با  جمله  از  درگیری هایی 
تحت  جنگ  داعش،  تروریستی 
امر عربستان در یمن و نگرانی ها 

درباره ایران نشات گرفته است.
که  می دهد  نشان  همچنین  شد،  منتشر  سه شنبه  روز  که  مذکور  گزارش  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از جدایی طلبان  به خاک روسیه و حمایت  الحاق شبه جزیره کریمه  و  دریای چین جنوبی  در  توسعه طلبی چین 

اوکراینی نیز باعث افزایش یک درصدی هزینه ها نسبت به سال 2014 شدند.
حمالت هوایی بی امان علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه و نیز بمباران های ائتالف تحت امر ریاض در یمن 
نیز به معنای افزایش چند میلیارد دالری فروش تسلیحات برای تولیدکنندگان سالح بوده است. در همین حال فعاالن 
حقوق بشر ادامه توافق های تسلیحاتی امریکا با عربستان را زیر سوال برده اند چرا که کمپین یمن جان غیرنظامیان 
بسیاری را گرفته است. از سوی دیگر فروش جنگنده های امریکایی به خریداران نظامی جدید از جمله قطر و متحد 

دیرینه امریکا کویت به نظر متوقف شده است.
براساس گزارش ساالنه موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، ایاالت متحده امریکا با هزینه های دفاعی 596 
میلیارد دالری و چین با حدود 215 میلیارد دالر هزینه نظامی جزو کشورهای پیشتاز در سال 2015 بودند. همچنین 
عربستان با هزینه 87 میلیارد و 200 میلیون دالر که نسبت به سال 2006 دو برابر شده است، در جایگاه سوم قرار 

گرفت. همین امر موجب شد تا برای اولین بار از سال 2011 هزینه های نظامی در سطح جهان افزایش یابد.
براساس گزارش مذکور، عراق در سال 2015 برای ارتش خود 13 میلیارد و 100 میلیون دالر هزینه کرده که نسبت 
به سال 2006 بیش از 500 درصد رشد داشته است. دولت بغداد در پی خروح امریکا و رشد گروه تروریستی داعش 

به بازسازی نیروهای مسلح خود اقدام کرده است.
در حالی که بخشی از ائتالف امریکا با افراطگرایان مبارزه می کنند، عربستان نیز جنگی را از مارس 2015 در یمن 
به راه انداخته که به بهانه حمایت از دولت آن است. پادشاهی آل سعود، حوثی های یمن را یک قدرت شیعی نایب 

ایران می داند و به مقابله با آنها برخاسته است.
محقق ارشد این موسسه مستقر در استکهلم همچنین اعالم کرد، امارات متحده عربی نیز که در هر دو ائتالف حضور 
دارد میلیاردها دالر برای حمایت از ارتش خود در سال 2015 هزینه کرده اما این نهاد نتوانسته میزان دقیق آن را 
مشخص کند. عربستان و امارات هر دو همچنین نیروهایی را در سال 2011 در بحرین مستقر کردند تا با اعتراضات 

الهام گرفته از بهار عربی مقابله کنند.
پیتر وزمن، محقق ارشد موسسه صلح استکهلم همچنین گفت: این مساله قطعا دلیلی برای این کشورهاست تا به 
اصطالح نیروهای امنیتی خود را ارتقا دهند و بتوانند هم با قیام های داخلی با ماهیت صلح آمیز و هم خشونت طلبانه 

مقابله کنند اما همزمان قادر باشند تا در کشورهای همسایه مداخله کنند.
در همین حال کمپین هوایی تحت امر عربستان و ائتالف تحت حمایت امریکا در یمن از سوی فعاالن حقوق بشر 
هر روز مورد انتقاد قرار می گیرد و از اقدامات آنها به عنوان عامل کشتار غیرنظامیان یاد می شود. حمالت هوایی 
عامل 60 درصد از 3200 غیرنظامی کشته شده در این درگیری شناخته می شود؛ حمالتی که بازارها، مراکز درمانی 

و بیمارستان ها را هدف می گیرد.
همزمان با ادامه فروش تسلیحات، سخنگوی وزارت خارجه امریکا درباره تلفات غیرنظامیان گفت است که ایاالت 
متحده »به شدت نگران آمار مخرب این بحران در یمن« است. رومن شوایزر، از تحلیلگران دفاعی معتقد است که 
جنگ در یمن و مبارزه با داعش موجب می شود تا فروش کارخانجات تسلیحات سازی همچنان در سال 2016 باال 
باشد. شرکت هایی که احتماال شاهد افزایش درآمد خواهند بود، شامل شرکت های بوئینگ، جنرال داینامیکز، الکهید 
مارتین و شرکت ریتون خواهند بود. امریکا در سال گذشته 33 میلیارد دالر سالح به متحدان خود در کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس فروخته است که شامل توافق 25 / 11 میلیارد دالری با عربستان و خرید چهار کشتی 

جنگی مسلح می شود.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا قرار است 21 آوریل برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس به 
عربستان سفر کند. این نشست با حضور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات خواهد بود و مساله فروش 

جنگنده و ایران جزو محورهای اصلی مذاکرات است.

سناتوران:

امریکانخواهد،صلحنمیآید
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