
آییـن مـروت 
را از یـاد 
مبـریـد

سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1537  یک     شنبه             27 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    28رجب  ا لمرجب     y 1436   17  می        2015

در برابر یک قدرِت متشکل و منظم، فقط یک قدرِت متشکل 
و منظم تاِب مقاومت دارد.

آلبرت انشتین

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پالیسی های  که  می گوید  افغانستان  عامۀ  صحت  وزیر 
مشکالت  حل  در  پیشین  حکومت  در  شده  طرح 
کاربرد  و  آمده  کوتاه  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  معتادین 

عملی نداشته است.
گزارش تازه یی که با...                      ادامه صفحه 6

مسووالن محلی والیت غور می گویند که نیروهای امنیتی در ولسوالی های 
چارسده و پسابند والیت غور ضربات کوبنده یی بر طالبان وارد کرده  اند. 
نشست  یک  در  دیروز  غور  والیت  مقام  سرپرست  رحمتی  انور  سید 
خبری گفت«: از شش روز قبل طالبان با تمام قوا حمالت سنگین را در 
ولسوالی چارسده، از چهار استقامت باالی نیروهای امنیتی آغاز نمودند 
که با مقاومت شجاعانه و دلیرانه سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، نظم 
عامه، امنیت ملی، کماندو و نیروهای ویژه مواجه شده و دشمن پس از 

تلفات سنگین، پا به فرار گذاشتند. 
او گفت که در این درگیری از نیروهای...                  ادامه صفحه 6

مقامات حکومت افغانستان می  گویند پس از توافق وزیران 
خارجه کشورهای عضو ناتو برای حضور در افغانستان بعد 
مالی  تمویل  که  است  امیدوار  کشور  این   ،2016 سال  از 

نیروهای دولتی نیز پس از این سال ادامه یابد.
توافق  ثور   23 روز  ناتو  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران 
 2016 سال  از  پس  افغانستان  در  ناتو  ماموریت  که  کردند 
نیز ادامه یابد. ناتو در حال حاضر مصروف پیشبرد ماموریت 
شامل  ماموریت  این  است.  افغانستان  از  قاطع«  »حمایت 
آموزش و مشوره  دهی به نیروهای افغان است اما مقام های 
افغانستان می گوید بر اساس توافقی که در آنتالیای ترکیه به 
دست آمده، قرار است ناتو همکاری های بیشتری با نیروهای 

افغان داشته باشد.
نیروهای ناتو که در سیزده سال گذشته دوشادوش نیروهای 
افغانستان در برابر طالبان می جنگیدند، حاال در جبهات جنگ 
حضور ندارند اما این نیروها پولیس و اردوی افغانستان را 

آموزش و مشوره می دهند.
 26 شنبه،  روز  افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
ثور 1394، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »این یک 
قبل  ماه  تا چند  بود.  افغانستان  برای  دستاورد بسیار خوب 
مشارکت پایدار مطرح نبود اما در چند ماه اخیر با توجه به 
نوظهور  تهدیدهای  و  منطقه  و  افغانستان  خاص  وضعیت 
برای  نشست  این  در  و  داد  نتیجه  ما  تالش های  جدید،  و 
اولین  بار ناتو به ادامه همکاری هایش پس از سال 2016 به 

چهارچوب »ماموریت پایدار ارتقا یافته« تاکید کرد«.
آموزش های پیشرفته نظامی

کشورها  بسیاری  با  ناتو  گفت  افغانستان  خارجه  وزیر 
فرق  افغانستان  با  ناتو  همکاری  نحوۀ  ولی  دارد  همکاری 
می کند زیرا ناتو در چارچوب این همکاری ها آموزش های 
بیشتری به نیروهای افغان می دهد و در عرصه مشوره دهی 

نیز نقش برجسته تری دارد.

یکی از خواست های افغانستان از کشورهای عضو ناتو در 
به اردو و  ارایه آموزش های پیشرفته نظامی  آنتالیا،  نشست 
این  که  گفت  خارجه  وزیر  است.  بوده  افغانستان  پولیس 
قبول شده و جزییات آن در  )پرنسیب(  پیشنهاد در اصول 
کنفرانس آینده ناتو در...                        ادامه صفحه 6

وزیر صحت عامه:
پالیسی حکومت پیشین

 در مبارزه با مواد مخدر و حل 

مشکالت معتادان ناکام بود

تلفات سنگین طالبان 
در والیت غور
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هم بسته گِي
 دین و دانش 

و آگـــاهی

در برگ ها

پــایـان 
بـــازی

وزیر خارجۀ افغانستان:

تعهدات تازۀ ناتو برای افغانستان دست آورد است

صفحه 6

ناشران در سومین نمایشگاه کتاب در کابل:

کتاب های وزارت خانه ها همه توسط 
ناشران بیرونی چاپ می شوند

اگر این قراردادها به ناشران داخلی 
داده شود و چندین ناشر یک جا شده 
و بیست میلیون دالر را كتاب چاپ 

كنند، ناشران افغانستان سر پای خود 
می ایستند و ما ناشران نیرومند پیدا 
می كنیم و ناشران داخلی به مراتب 
ارزان تر از خارجی ها این كتاب ها را 

چاپ خواهند كرد.
اگر ما چاپ و نشر كتاب را در كشور 
رشد دهیم، گویا  صلح، معرفت و 
اقتصاد بهتر را به جامعه آورده ایم

صفحه 3

یک عضو مجلس:

چـرخبال ها به سنـگر دشمـن
مهمات پایین می کنند
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گذشته  در  که  کاری  نخسِت  روز  صد  برنامۀ 
از  حاال  می شد،  محدود  رییس جمهوری  به 
گسترش  چنان  ملی  وحدِت  دولت  برکِت 
برای  نیز  دولتی  مقام های  از  بسیاری  که  یافته 
خود ضرب االجِل صدروزه تعیین می کنند و یا 
برای  را  مهلتی  چنین  شخصًا  رییس جمهوری 

آنان مقرر می دارد. 
با  بود  همراه  جدید  کابینۀ  کارِ  به  آغاز 

ضرب االجِل صد روزِ نخسِت کاری که 
از سوی رییس جمهوری 

مراسم  در 
وزیراِن  سوگند 

جدید اعالم شد. 
گفت  غنی  آقای 

جدید  وزیراِن  که 
داد  خواهند  که نشان 

نخست  روز  صد  می توانند در  کاری، 
تغییراِت چشم گیری را در زنده گی مردم رونما 
کنند. او به گونۀ تلویحی برای برائِت خویشتن 
اعالم کرد که زمان تغییرات فرا رسیده و حاال 
تمام  در  تغییرات  که  بود  خواهند  شاهد  مردم 

ساحه ها آمدنی است.
به  پاسخ  در  دقیقًا  غنی  آقای  سخناِن  این 
دولِت  ایجاد  از  پس  که  شد  مطرح  انتقادهایی 
جدید همواره با آن ها مواجه بوده است. اکثریت 
افغانستان که تشکیل دولت وحدت ملی  مردم 
را به فاِل نیک گرفته بودند و فکر می کردند که 
شایسته ساالری  جدید،  دولت  ایجاد  محِض  به 
انفعال  بساط  به عمل خواهد رسید و  از شعار 
و ندانم کاری از اداره های دولتی برچیده خواهد 
شد، با گذشِت چند ماه از ایجاد دولت جدید، 
حتا  که  شد  تبدیل  یأس  به  امیدهای شان  چنان 
راضی  کرزی  آقای  فسادِ  در  غرق  به حکومت 

شدند. 
کرده  درک  را  وضعیت  این  که  جدید  رهبراِن 
تازه یی  فرصِت  را  جدید  کابینۀ  تشکیل  بودند، 
برای تمدید وعده های گذشته ساختند و گفتند 
که با ایجاد کابینۀ جدید، مردم به آرزوهای شان 
دست خواهند یافت و آن چه را که انتظار دارند، 
اقتصادی و  بازار  تا رونق  با بی کاری  مبارزه  از 
با کشورهای  از تأمین صلح تا گسترش روابط 

همسایه و جهان، به چشِم سر خواهند دید. 
را  مردم  اشتیاق  این که  برای  رییس جمهوری 

بخشد،  افزایش  شده  داده  وعده  تغییراِت  به 
وعده  و  گفت  کابینه سخن  برنامۀ صدروزۀ  از 
نخست،  روز  صد  در  جدید  کابینۀ  که  سپرده 
خواهد  اثبات  به  را  خود  شایسته گِی  و  اهلیت 
رساند. این در حالی است که از جهات مختلف، 
سپرده شده  مدِت  در  ملی  وحدت  دولت 

مۀ  نا ر بسیاری کا و  نداشته  موفق 
عملی  آن  وعده های  از 
دولت مرداِن  است.  نشده 
امنیت  تأمین  که  جدید 
دغدغۀ  عمده ترین  را 
برمی شمردند  خود 
ضعف های  بیشتر  و 
الپوشانی  آن  با  را  موجود 
ساحات  دیگر  در  اگر  می گفتند  می کردند، 
کاری انجام نداده ایم، به این دلیل است که تأمین 
امنیت مهم ترین وظیفۀ ما در حاِل حاضر است و 
مردم حق دارند به زودی شاهد برقراری امنیت 

در شهرهای شان باشند. 
که  ملی  وحدت  دولت  آیا  شد؟  چه  نتیجه  اما 
کرده  انتخاب  اولویِت خود  مهم ترین  را  امنیت 
را  قابل مالحظه یی  موفقیت  راستا  این  در  بود، 

نصیب شده است؟! 
آمدِن  وجود  به  از  پس  کشور  امنیتِی  وضعیت 
امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  و  جدید  دولت 

و ناتو چنان در سراشیِب سقوط قرار 
در  هراس  این  که  گرفت 

بخش های  میان 
مردم  از  وسیعی 

به  که  یافت  قوت 
تسخیر  شاهد  زودی 

به  والیت ها  برخی 
مخالف  نیروهای  دسِت 

در  قندز  بود.  ل خواهند  شما
نبردها  سخت ترین  شاهد  غرب،  در  فراه  و 
که  داد  نشان  نبردها  این  و  بود  شورشیان  با 
گونۀ  به  مخالف  گروه های  فعالیت های  دایرۀ 
طرف  از  است.  یافته  افزایش  نگران کننده یی 
دیگر، حضور گروه های تازه نفس در میدان های 
افغانستان نشان دهندۀ آن است که حاال حاالها 

نباید به آمدِن امنیت در کشور امیدوار بود. 
دولت وحدت ملی نخستین گام ها به سوی صلح 
و امنیت را برداشته نتوانست و اعتماد خود را به 

میزان قابل توجهی در میان مردم از دست داد. 
گفت وگوهای صلح با مخالفان که چنان با بوق 
و کرنا از آن سخن گفته می شد، چیزی در حِد 
انتخاباتی بود که بستر مطمینی برای  شعارهای 
که  داد  نشان  غنی  آقای  و  بود  نشده  سراغ  آن 
در این عرصه کم تجربه تر از گذشته گاِن زیرک 
چنان  پاکستانی ها  است.  خود  استفاده جوِی  و 
کردند  تبدیل  تلخ  تجربه یی  به  را  صلح  برنامۀ 
که حاال هر گونه پیش بینی در مورد قریب الوقوع 
بی مزه  شوخی یی  به  گفت وگوها،  این  بودِن 

شباهت یافته است. 
کارنامۀ دولت وحدت ملی در جمع کردِن بساط 
بی کاری و فقر نیز به شدت کارنامه یی ناکام بوده 
است. این دولت ظرف هفت ماه گذشته نتوانست 
دقیق  به صورِت  این باره  در  که  دهد  نشان 
می اندیشد و حامِل برنامه و طرح و نظر است. 
برخی  پیوستِن  از دالیل  یکی  که  گفته می شود 
افراد به گروه های شورشی، موضوع بی کاری و 
فقر است. بر اساس برخی گزارش ها، گروه هایی 
مثل داعش و طالبان ماهانه مبلغ پنج تا هفت صد 
دالر برای هر داوطلب می پردازند و این می تواند 
با  که  باشد  افرادی  برای  خوبی  بسیار  انگیزۀ 
گرسنه گی و فقر زنده گی می کنند. کی می تواند 

بگوید که: »چرا از فقر به این افراد 
و گرسنه گی نمردید و 
به گروه های مخالف 
حدیثی  پیوستید؟« 
که  دارد  وجود 
اگر   « می گوید 
دروازه  از  فقر 
از  ایمان  شود،  داخل 
پنجره فرار می کند«. و یا این حدیث 
کفر  دیوار  به  دیوار  همسایۀ  »فقر  می گوید  که 

است«. 
وجود  جامعه  در  بی کاری  و  فقر  که  زمانی  تا 
هم  طالبان  و  داعش  شک  بدون  باشد،  داشته 
حضور خواهند داشت. کارنامۀ صدروزۀ کابینۀ 
جدید از همین حاال مشخص است. این کابینه به 
دلیل سوءمدیریت و مشکالت ذات البینی، هیچ 
مشکالت  اساسی ترین  رفع  برای  عملی  اقدام 
باشند  انتظار نداشته  مردم نخواهد کرد و مردم 
که پس از صد روز، در دسترخوان شان تغییری 

رونما شود. 
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این  می شود  مطرح  که  پرسشی  درشت ترین  روزها  این  در 
کمیسیون های  نمی خواهد  ریاست جمهوری  »چرا  که  است 
انتخاباتی اصالح شوند؟« در کنار این پرسش، معلوم نبودِن 
اعتماد  به کاهش  منجر  پارلمانِی کشور  انتخاباِت  سرنوشت 
ایجاد  به  امیدواری ها  و  شده  سیاسی  نظامِ  به  نسبت  مردم 
داده  کاهش  به شدت  را  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 

است. 
همین اکنون برنامۀ برگزاری انتخابات پارلمانِی کشور روی 
دست نیست و کمک ها به نهادهای انتخاباتی قطع شده است؛ 
این زمینه هیچ واکنشی ندارد و مسووالن در  اما دولت در 
نهادهای انتخاباتی نیز همچنان از برگزاری انتخاباِت شفاف 
دم می زنند که این وضع بسیار بدمزه و تلخ به کامِ مردم تمام 

می شود.
به شدت  را  مردم  کشور  در  ناامنی ها  رشد  این،  با  هم زمان 
نگران ساخته و اشتیاِق مردم را برای شرکت در انتخابات از 

میان برده است. 
تمویل کننده گاِن خارجِی نهادهای انتخاباتی هم به دلیل عدم 
ایجاد اصالحات در کمیسیون ها و هم به دلیل ترس از بدتر 
را  کمک های شان  افغانستان،  در  انتخابات  وضعیت  شدن 
تابوِت  بر  میخ  آخرین  عنوان  به  نیز  این  که  کرده اند  قطع 
این  به  می شود.  شمرده  انتخاباتی  موجودِ  کمیسیون های 
به کمک های خارجی  افغانستان که هنوز  ترتیب، حکومت 
در همۀ عرصه ها به خصوص عرصۀ انتخاباتی وابسته است، 
مالِی  وجوه  بتواند  آن  به  اتکا  با  که  ندارد  دیگری  مدرِک 

برگزاری انتخابات پارلمانی را تأمین کند.
کمک کننده گاِن بزرِگ افغانستان یعنی ایاالت متحدۀ امریکا و 
بریتانیا قباًل کمک های خود را در زمینه های دیگر به نصف 
کاهش داده بودند، اما حاال سازمان ها و نهادهای کمک کنندۀ 
داشتند  فعالیت  افغانستان  انتخابات  زمینۀ  در  که  بین المللی 
ایجاد اصالحاِت  بدون  فعالیت های شان  پیشبرد  به  مایل  نیز 
وجود  با  ملی،  وحدت  دولت  هم  هنوز  اما  نیستند.  بنیادی 
قطع کمک های جامعۀ جهانی به کمیسیون های انتخاباتی، در 
از  این وضع جدا  به سر می برد و  بی برنامه گی  بی توجهی و 
مسالۀ انتخابات پارلمانی، روی سرمایه گذاری های خصوصی 
تأثیر منفی  اقتصادِی کشور  و سایر فعالیت های اجتماعی و 

گذاشته است. 
نگرفتِن  و جدی  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به  بی توجهی 
قطع کمک ها به نهادهای انتخاباتی و وقع نگذاشتن به اصالح 
انتخاباتی از جانِب ارگ نشان می دهد که زمینه ها  نهادهای 
برای دفِن دموکراسی و دست یافتن به نصاب های استبدادی 

سیاسی مساعد است.
در حالی که در آغازِ شکل گیری دولت موجود، هر دو رهبِر 
افغانستان، داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر  دولت وحدت ملی 
مبنای شکل گیری  که  سیاسی  توافق نامۀ  بنیاد  بر  اشرف غنی 
نهادهای  که  بودند  کرده  فیصله  بود،  ملی  وحدت  دولت 

انتخاباتی را اصالح می کنند.
انتخاباِت شفاِف  برگزارِی یک  از  نظر می رسد که ترس  به 
پارلمانی سبب شده که ریاست جمهوری عالقه یی به ایجاد 
کمیسیوِن باصالحیِت اصالِح نهادهای انتخاباتی نداشته باشد 
خصوص  این  در  بیشتر  وقت کشِی  برای  فرصتی  هر  از  و 

استفاده  ببرد.
اصالح نشدِن نهادهای انتخاباتی بدون شک جامعۀ جهانی را 
از افغانستان و نظامِ موجود ناامیـد می سازد و برگزار نشدِن 
آن، می تواند  برگزار شدن  نادرست  یا  پارلمانی و  انتخابات 
داشته  دنبال  به  مردم  و  کشور  برای  را  دیگری  بحران های 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  به  دیگر  بارِ  یک  ما  باشد. 
همت  انتخاباتی  نهادهای  اصالِح  به  که  می شویم  یادآور 
سمِت  به  افغانستان  دیگر  بارِ  که  ندهند  اجازه  و  گمارند 

بحران برود. 
نهادهای  اصالح  که  سیاسی  توافق نامۀ  صادقانۀ  تطبیق 
جامعۀ  و  دولت  وظایِف  از  است،  آن  رئوِس  از  انتخاباتی 
جهانی است که باید به این تعهدات به گونۀ جدی بپردازند.

سرنوشت مبهِم انتخابات 
پارلمانی افغانستان

تا زمانی كه فقر و بی كاری در جامعه وجود 

داشته باشد، بدون شک داعش و طالبان هم 

حضور خواهند داشت. كارنامۀ صدروزة كابینۀ 

جدید از همین حاال مشخص است.

این سخناِن آقای غنی دقیقاً در پاسخ به 

انتقادهایی مطرح شد كه پس از ایجاد دولِت 

جدید همواره با آن ها مواجه بوده است. 

اكثریت مردم افغانستان كه تشکیل دولت 

وحدت ملی را به فاِل نیک گرفته بودند
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جهانی  عبدالباری  با  دیروز  غنی  رییس جمهور 
از  دیگر  شمار  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
صد  پالن  و   کرد  دیدار  وزارت  آن  مسوولین 
روز نخست وزارت اطالعات و فرهنگ را مورد 

ارزیابی قرار داد.
عبدالباری  دیدار  این  در  ارگ،  براساس خبرنامۀ 
جهانی، پالن صد روز نخست وزارت اطالعات 
و فرهنگ را در زمینه های رشد و ارتقای فرهنگ 
و هنر، موزیم ملی، آبادات تاریخی، آرشیف ملی، 
کابل ننداری، افغان فلم، کتابخانه عامه، رسانه ها، 

انتشارات بیهقی، مطابع آزادی، موسیقی، توریزم 
و جوانان، ارایه کرد.

صد  پالن  شنیدن  از  پس  غنی  جمهور  رییس 
گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نخست  روز 
اولویت های  از  یکی  فرهنگ  عرصه  در  کار  که 
توجه و دقت  زمینه  این  در  باید  و  است  دولت 
بیشتر صورت گرفته و ساختار وزارت اطالعات 
عیار  امروزی  نیازمندی های  اساس  بر  فرهنگ  و 

گردد.
رییس جمهور تاکید کرد که باید  کار با رسانه ها 

امور  صدر  در  آنان  مشکالت  حل  چگونگی  و 
دولت قرار داشته باشد.

از  یکی  را  بیان  آزادی  غنی،  جمهور  رییس 
از  حمایت  بر  و  خوانده  جامعه  مهم  ارزشهای 
تاکید  اطالعات  به  دسترسی  حق  و  بیان  آزادی 

کرد.
گردشگری  اینکه صنعت  بر  توجه  با  غنی  آقای 
در رشد اقتصاد کشور مهم است، گفت که روی 
صورت  بیشتری  های  کار  باید  توریزم  صنعت 

گیرد.
اشرف غنی ضمن تاکید بر اینکه اقدامات دولت 
باشد، گفت  به مسایل فرهنگی واضح  رابطه  در 
که وزارت  اطالعات و فرهنگ باید بخاطر حفظ 
اقدامات اساسی را روی دست  تاریخی،  آبادات 

گیرد.
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ناشران در سومین نمایشگاه کتاب در کابل:

کتاب های وزارت خانه ها همه توسط ناشران بیرونی 
چاپ می شوند

هارون مجیدی
ناشران  از  شماری  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
برگزاری  با  کتاب  هفتۀ  از  گذشته  روز  خصوصی 

نمایشگاهی در کابل تجلیل کردند.
نام  زیر  ثور  ماه  اخیر  هفتۀ  کشور،  رسمی  تقویم  در 

هفتۀ کتاب و کتاب خوانی درج شده است. 
تجارتی  مرکز  در  مناسبت  همین  به  برنامه یی که  در 
بابرشاه برگزار شده بود، در آن شماری از چهره های 

دولتی، ناشران و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
ملی  امنیت  شورای  رسانه یی  مشاور  منلی  نجیب 
پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور را به 
خوانش گرفت که در آن آمده بود: کتاب در فرهنگ 
نگریسته  قدر  دیدۀ  به  آن  به  و  دارد  ویژه  جایگاه  ما 
با  تمدن ها  پشرفت  که  می دهد  نشان  تاریخ  می شود؛ 
پیشرفت فرهنگ میسر است که در پیشرفت فرهنگ 

نشر و پخش کتاب نقش اساسی داشته است.
برای  سهولت  ایجاد  خود  پیام  ادامۀ  در  غنی  آقای 
از  را  کتاب  خواننده گان  و  ناشران  نویسنده گان، 
مسوولیت های مهم فرهنگی دولت گفته افزوده بود: از 
خانواده ها می خواهم که برای ایجاد فردای بهتر برای 
فرزندان شان در خانه های خود به کتاب جایگاه بدهند 

و آنان را به مطالعه بیشتر ترغیب کنند.
در پیامی که از آدرس عبدالباری جهانی وزیر اطالعات 
و فرهنگ در این برنامه خوانده شد، آمده بود: به باور 
نهادینه  کشور  در  کتاب خوانی  و  کتاب  فرهنگ  من 

نشده که این کار مستلزم تالش های زیاد می باشد.
وزیر اطالعات و فرهنگ در ادامۀ پیام خود گفته بود 
که هرگونه تالش بدون عالقه مندی جوانان به کتاب 
ثمربخش نخواهد بود و خطاب به جوانان می گویم که 

کتاب کلید خزانۀ علوم و فنون است.
جمهور  رییس  فوق العادۀ  نمایندۀ  مسعود  احمدضیا 
یکی  و  خوب  حکومت داری  و  اصالحات  امور  در 
دیگر از سخنرانان این برنامه گفت: »کتاب نقش بسیار 
بزرگی برای ذهنیت سازی و پیشرفت و ترقی کشورها 
داشته است و کتاب خواندن یک مسوولیت ملی برای 

جوانان کشور است.«
بیچاره شده ایم!

گرامی داشت  در حالی  کتاب خوانی  و  کتاب  هفتۀ  از 
می شود که شماری از ناشران و نویسنده گان با انتقاد 
ناشران  به  توجهی  هیچ گونه  می گویند،  دولت  از 

افغانستانی نمی شود. 
روزنامه های  عمومی  رییس  آریان فر  شمس الحق 
دولتی که خود از نویسنده گان و پژوهش گران نام دار 
طول  در  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  است،  افغانستان 
چهار سال گذشته ناشر و نشر کتاب رشد آن چنانی 
نداشته و در داخل افغانستان بازار تولید کتاب تا هنوز 

نداریم.
این مسأله سبب  باور است که  این  به  آریان فر  آقای 
رشد فرهنگ در کشور نشده است. او می گوید: اگر 
ناشران نیرومند در کشور داشته باشیم، آنان نویسنده 
تولید  سبب  دادها  قرار  بستن  با  و  می کنند  کمک  را 

کتاب های خوب در کشور می گردند.
از  افغانستانی  ناشران  این که  بیان  با  پژوهش گر  این 
طرف دولت باید حمایت شوند، خاطر نشان می کند: 
چاپ  کتاب  را  دالر  میلیون  چندین  ساالنه  »دولت 
می کند که در همین تازه گی ها هم شاید بیست تا سی 
میلیون دالر کتاب های وزارت معارف چاپ می شود و 

سیستم را قسمی ساخته اند که همه قراردادها توسط 
شرکت های خارجی گرفته می شود و حتا پیش از آن 
که قرار داد بسته شود کتاب ها به پاکستان انتقال داده 
چاپ  کتاب  پول ها  از  میلیون  پنج  شاید  و  می شود 
میل  و  حیف  همه  باقی مانده  پول های  و  می شود 

می شود.«
آقای آریان فر می افزاید: اگر این قراردادها به ناشران 
شده  یک جا  ناشر  چندین  و  شود  داده  افغانستان 
ناشران  کنند،  چاپ  کتاب  را  دالر  میلیون  بیست  و 
افغانستان سر پای خود می ایستند و ما ناشران نیرومند 
از  ارزان تر  مراتب  به  داخلی  ناشران  و  می کنیم  پیدا 

خارجی این کتاب ها را چاپ خواهند کرد.
آقای آریان فر باور دارد که اگر ما چاپ و نشر کتاب 
را در کشور رشد دهیم، گویا  صلح، معرفت و اقتصاد 

بهتر را به جامعه آورده ایم. 
معارف  کتاب های  نشر  تا  می خواهد  دولت  از  او 

افغانستان را به ناشران داخلی بسپارند.
امیری  انتشارات  مدیر  امیری  وسیم  حال،  این  در 
می گوید: مشکالت ناشران از حد و اندازۀ گفتن بیشتر 
است و به این مشکالت هیچ توجهی صورت نگرفته 

است.
نمایشگاه  سومین  برگزاری  به  اشاره  با  امیری  آقای 
که  است  مروج  دنیا  تمامی  »در  می افزاید:  کتاب 
نهادهای مربوط در چنین روزهایی به ناشران سهولت 
دوش  به  را  نمایشگاه ها  مصارف  تمام  و  می دهد 
می داشته باشد و کتاب ها با تخفیف ویژه به شهروندان 
صورت  افغانستان  در  کار  این  که  می گردد  عرضه 

نگرفته است.«
این ناشر می گوید که وزارت اطالعات و فرهنگ هیچ 
بودجه یی برای نشر کتاب ندارد و کتاب های وزارت 
بیرون  معارف، تحصیالت همه  فرهنگ،  و  اطالعات 
از افغانستان و توسط ناشران بیرونی به نشر می رسند.

افغانستان  »دولت  می گوید:  امیری  انتشارات  مدیر 
وزیر  ندارند،  ناشر  و  کتاب  به  احترام  هیچ گونه 
نمایشگاه  این  در  باید  امروز  فرهنگ  و  اطالعات 
آنان خبر  از مشکالت  و  می دید  ناشران  با  و  می آمد 
می شد و نیامدن آن ها نشان گر این است که به فرهنگ 

افغانستان عالقه ندارند.«
آقای امیری که دل پُر دردی از دولت داشت در ادامۀ 

روز  چند  تا  که  است  مهربان  »خدا  گفت:  سخنانش 
دیگر دولت وحدت ملی ما را تبعید کند و ما دامن 
نشر را رها کنیم! ولو اگر پاکستان به ما پناه بدهد، ما 
از افغانستان می رویم که بسیار سیر آمده ایم و بیچاره 

شده ایم.«
ذکیه میرزایی مدیر انتشارات تاک که کتاب های نشر 
می گوید:  بود،  گذاشته  نمایش  به  را  بنگاه  این  شدۀ 
مشکالت  حل  برای  دولت  درون  در  منظمی  سامانۀ 
بنیاد  بر  ناشران  و  ندارد  وجود  افغانستان  ناشران 
حل  به  دارند  دولت  درون  در  که  شناخت هایی 

مشکالت خود می پردازند.
بانو میرزایی از  وزارت اطالعات و فرهنگ می خواهد 
افغانستان  قوانین  در  کتاب  نشر  برای  آزادی هایی که 
کسی  هیچ  و  شود  عملی  تا  بگذارند  را  دارد  وجود 

خالف مواد قانون کاری نکند.
می گوید:  خیام  انتشارات  مدیر  نژند،  کتال  هم چنان، 
افغانستان جایی برای عرضه و فروش کتاب  ناشران 
دست  که  این  جای  به  افغانستان  دولت  و  ندارند 
ناشران داخلی را بگیرد با پرداخت پول های هنگفت 
به  را  نهادهای دیگر  قرار چاپ کتاب های معارف و 

بیرونی ها می سپارد.
آقای نژند می گوید: با وجود آن که ناشران داخلی نوپا 
اند اما توانایی عرضۀ چاپ و نشر بهترین کتاب ها را 

دارند. 
آقای نژند با اشاره به اقدامات اخیر وزارت اطالعات 
و فرهنگ می گوید: »ما سانسور کتاب را نمی پذیریم 
و هر گاه ناشری و یا کسی موردی را خالف منافع 
مراجع  از  استفاده  با  برساند،  نشر  به  افغانستان  ملی 
قانونی باید با آن برخورد کند، قراری که ما خبر داریم 
با ساختن کمیسیونی کارهای  این وزارت می خواهد 
را  آن  هرگز  ما  که  باشد  داشته  نظر  زیر  را  ناشران 

نمی پذیریم«
وزارت اطالعات و فرهنگ پیش از این در اقدامی از 
فرستادن چندین عنوان کتاب به نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران جلوگیری کرد که با واکنش های زیادی 
روبرو  افغانستان  نویسنده گان  و  رسانه یی  جامعۀ  در 

شد.
این نمایشگاه تا یک هفتۀ دیگر در کابل ادامه خواهد 

داشت. 

تا سه ماه دیگر نیروهای داخلی کنترل 
هوایی کشور را به دست می گیرند

رییس جمهور غنی هنگام شنیدن گزارش صدروز نخست وزارت فرهنگ:

کار در عرصۀ فرهنگ اولویت ماست

سیگار یا اداره بازرسی ویژه ایاالت متحده امریکا در امور 
بازسازی افغانستان، به تازگی گزارشی را از حریم هوایی 
که  آمده  گزارش  این  در  که  است  کرده  نشر  افغانستان 
اما هنوز هم،  با وجود مصرف بیش از ۵00 میلیون دالر 

حریم هوایی افغانستان توسط امریکا کنترل می شود.
اداره  های  کمک  وجود  با  سیگار؛  گزارش  بنیاد  بر 
هوانوردی ایاالت متحده امریکا، در این چند سال گذشته، 
ماموران اداره هوانوردی افغانستان به ویژه ترافیک هوایی، 

از سوی امریکایی ها آموزش داده نشده است.
در پیوند به این گزارش؛ اداره هوانوردی ملکی افغانستان 
هر چند این گزارش را تایید می کند و گفت که از سال 
امریکا  دست  به  هوایی  حریم  کنترول  سو،  بدین   2001

بوده است.
شاه محمود حبیبی معین اداره هوانوردی ملکی افغانستان 
هوایی  حریم  درصد   ۵0 حاضر،  حال  در  که  گوید  می 

توسط خود افغان ها کنترول می شود.
آقای حبیبی تاکید می کند که قرار است تا سه ماه دیگر، به 
همکاری شرکت های بین المللی، حریم هواییی افغانستان 

توسط خود افغان ها مدیریت و کنترول شود.
به گفته این مقام اداره هوانوردی؛ در حال حاضر، شش 
حکومت  با  تا  اند  شده  مند  عالقه  المللی،  بین  شرکت 
افغانستان همکاری کنند و قرار است تا آخر همین ماه، 

پیشنهاد و طرح های این شرکت ها نهایی شود.
در گزارش سیگار آمده است که با وجود مصارف گزاف، 

نیروهای هوایی در افغانستان آموزش داده نشده است.
امری که این موضوع را اداره هوانوردی افغانستان تایید 
کرده و گفت: ایاالت متحده امریکا در زمینه آموزش افغان 

ها در راستای کنترول حریم هوایی، کمک نکرده است.
بدین سو  از سال 2001  افغانستان  کنترول حریم هوایی 
توسط ایاالت متحده امریکا کنترول می شد و قراردادی 
 2014 سال  اواخر  بود؛  شده  واشنگتن   - کابل  میان  که 
میالدی این قرارداد به پایان رسید اما به دلیل این حکومت 
افغانستان آماده پذیرفتن این مسوولیت نبود، کنترل حریم 
هوایی افغانستان تا شش ماه دیگر توسط رییس جمهور 

غنی به امضا رسیده است.
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نیم  به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
جریان  افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن 
داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 
و  به زودی  بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا 
بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی 
این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز 
گردیده و رفته رفته، شدت و سرعت می یابد 

و باالخره به انجام می رسد.
مبنای  بر  که  نیست  تحقیق  یک  نوشته  این 
ثبت شده،  اطالعاِت  و  منابع  یا  ارقام  و  آمار 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
ابعاد  برای همه، در  قابل دسترس  موجود و 
و  کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
آیندۀ احتمالِی افغانستان در پیوند به مناسبات 
در  و حضور  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی، 
یک  عنوان  به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ 
)با  پیش بینی  یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی، 
پیش بینی(  و  پیش گویی  تفاوت  بر  تأکید 

مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
ایجاد  مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
بخش های  به  اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود 
دیگر تالش خواهد شد پاسخ ها ارایه شوند؛ 
صورتی  در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی 
این  به  پایان،  تا  آغاز  از  که  می آید  به دست 
نگریسته  واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته 

شود.

1-2 همسایه گان
1-1-2 کشورهای آسیای میانه

هنوز  میانه  آسیای  که کشورهای  سال هایی  در 
بخشی از اتحاد جماهیر شوری بودند، به نحوی 
آن ها نیز در جنِگ شوروی در افغانستان شرکت 
از  که  کشوری  تنها  بعد،  سال های  در  داشتند. 
پاِی برجسته تری در  آن میان تالش کرد نقش 
رابطۀ  با  بود.  ازبکستان  باشد،  داشته  افغانستان 
نزدیکی که ازبکستان با جنبش ملی اسالمی به 
رهبری جنرال دوستم در سال های نخست دهۀ 
از  یکی  گونه یی  به  کشور  آن  کرد،  ایجاد  نود 
طرف های شامل جنگ های آن سال ها به شمار 

می رفت.

جایی  تا  گرایید  تیره گی  به  روابط  این  بعدها   
که  در جریان شکست نیروهای جنرال دوستم 
از طالبان، حتا اجازۀ حضور  به جنرال دوستم 
در ازبکستان داده نشد. حاال هم این روابط در 
حد بسیار باال نیست و دولت ازبکستان می داند 
در  عمده یی  نقش  نمی تواند  طریق  این  از  که 
روابط  دلیل  این  به  باشد.  داشته  افغانستان 
ازبکستان با افغانستان در سال های اخیر رابطۀ 

رسمِی نه چندان گرم بوده است.
حکومت  نخست  سال های  در  تاجیکستان 
به دلیل  نود  دهۀ  اوایل  همان  یا  مجاهدین 
مناطق  در  کشور  آن  مسلح  مخالفین  حضور 
حکومت  با  خوبی  رابطۀ  افغانستان،  شمالی 
تالش هایی  از  پس  ولی  نداشت؛  مجاهدین 
دولت  رییس  ربانی  برهان الدین  سوی  از  که 
اسالمی افغانستان و احمدشاه مسعود فقید برای 
ایجاد صلح میان مخالفین و دولت تاجیکستان 
حکومت  با  کشور  آن  رابطۀ  گرفت،  صورت 

مجاهدین بهتر شد.
 اوج این روابط در سال های اخیِر دهۀ نود و در 
جریان مقاومت علیه طالبان بود که تاجیکستان 
تقریبًا زمین و فضای خود را در اختیار نیروهای 
مقاومت گذاشته بود تا به اکماالت لوژستیکی 
و نظامی و حتا انتقاالت کمک های بشردوستانه 

بپردازند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تاجیکستان روابط 
بسیار  همکاری  نه  دارد؛  افغانستان  با  معمولی 

جدی و نه هم مخالفت.
اقتصادی،  طرح های  دلیل  به  که  ترکمنستان 
از آن  به نحوی  در سال های حاکمیت طالبان، 
رژیم حمایت می کرد؛ پس از سقوط طالبان، به 

عادی سازی رابطۀ خود با افغانستان پرداخت.
و  قزاقستان  چون  دیگری  کشورهای  پای 
قرغیزستان نیز گه گاه و مستقیم و غیرمستقیم به 
مسالۀ افغانستان کشانده شد، ولی نه در حدی 

که تأثیرگذاری داشته باشند.
میانه  آسیای  کشورهای  این،  از  پس  اما 
چشم شان را به افغانستان خواهند دوخت. این 

چشم داشت عمدتًا اقتصادی است.
بسیاری از کشورهای آسیای میانه، منابع انرژی 
جنوب شرق  آن  اصلی  بازار  که  دارند  غنی 
آسیاست و کوتاه ترین و ارزانترین مسیر انتقال 

این انرژی، افغانستان.
به  نیاز  اندازه ای  تا  کشورها  این  هم  سویی  از 
هند،  چون  کشورهایی  تولیدی  فراآورده های 
بهترین مسیر  بازهم  ایران دارند که  پاکستان و 

برای شان افغانستان خواهد بود.
بودن  محدود  و  آزاد  آب های  به  نداشتن  راه 
مسیرهای تجاری اکثر این کشورها به روسیه، 
به  نزدیک  معاصر،  تاریخ  در  این که  کنار  در 
بوده اند؛  سابق  شوروری  سلطۀ  زیر  قرن،  یک 
وابسته گی شدید این کشورها به روسیه را سبب 

شده است.

هرچند روسیه به هیچ صورت مایل نخواهد بود 
که این وابسته گی کاهش یابد؛ ولی در صورتی 
که این کشورها بتوانند حداقل از لحاظ تجاری 
در  بهتری  مسیر  انرژی شان،  منابع  صادرات  و 
اختیار داشته باشند، قطعًا آن را به مسیر روسیه 

ترجیح خواهند داد. 
بیِن  در  میانه،  آسیای  کشورهای  از  بسیاری 
خود مشکالت و کشیده گی هایی دارند که تنها 
به  را  همه  می تواند  آن ها  اقتصادِی  شکوفایی 

رشتۀ مشترکی پیوند بزند. 
بیم از گسترش افراط گرایی در این کشورها نیز 
بیشتر  افغانستان،  در  بی ثباتی  ادامۀ  در صورت 

خواهد شد.
به این ترتیب، کشورهایی که بیشترین امید را به 
ثباِت افغانستان دارند و در این میان اگر بتوانند 
از  و  کرد  نخواهند  دریغ  باشند،  تسهیل کننده 
خواهند  ابا  پروسه  این  در  مانع تراشی  هرگونه 

ورزید، همین ها استند.

2-1-2 جمهوری اسالمی ایران
ایران که از لحاظ تاریخی و فرهنگی، پیوندهای 
محکم و طوالنی با افغانستان دارد، در سال های 
داشته  متفاوتی  نقش های  افغانستان،  در  بحران 

است.
در سال های جهاد، این کشور میزبان میلیون ها 
بیشتر  گروه های  و  افغانستانی  پناهندۀ 

شیعه مذهِب مجاهدین بود. 
حمایت  با  مجاهدین،  حکومت  جریان  در 
درازمدت  منافع  دنبال  خاص،  گروه های  از 
حمایت های  این  اما  بود،  خود  استراتژیک  و 
یک جانبه، به بی ثباتی افغانستان و به خطر افتادِن 
جدی منافِع ایران با به وجود آمدن رژیم طالبان، 

انجامید.
در سال های حاکمیت طالبان، ایران به حمایت از 
نیروهای مقاومت پرداخت؛ ولی این حمایت ها 
به اندازه یی نبود که نیروهای مقاومت بتوانند با 
استفاده از آن در رویارویی با طالبان دسِت باال 

داشته باشند.
چندپهلو  نقشی  ایران  طالبان،  سقوط  از  پس 
در  یک سو  از  اگر  کرد.  بازی  افغانستان  در  را 
تفاهم با جامعۀ جهانی در ایجاد نظام جدید در 
بیم  از  از سوی دیگر  افغانستان همکاری کرد، 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، تالش 
متحدین  با  افغانستان  دولت  روابط  در  کرد 

غربی اش تأثیر منفی و مخرب بگذارد. 
در سال های اخیر، دولت ایران هم زمان با این که 
داشت،  کرزی  حامد  دولت  با  نزدیکی  رابطۀ 
را  دولت  آن  سیاسِی  اپوزیسیون  با  رابطۀ خود 
هم با قوت حفظ کرد و باالخره در کنار این که 
با  داشت،  افغانستان  دولت  با  نزدیکی   روابط 
مخالفین مسلِح آن نیز بی رابطه نبود، هرچند این 
اتهامات را که اکثراً از سوی کشور های غربی 

حامی افغانستان وارد می شد، رد می کرد.

Lisa Bodell :نویسنده
مترجم: بیتا نظام دوست

پیش بینی  شرایط  در  کردن  عمل  مدبرانه  و  سازگار شدن  توانایی  زبردستی:  ۴ـ 
نشده است. کارکنان زبردست می توانند روی پای خود بایستند و در برابر شرایط 
کنند.  با مهارت برخورد  پیش بینی نشده که غافل گیرانه وارد مسیر آن ها می شود، 
این قابلیت در صنایعی که به سرعت در حال تغییر هستند مانند تولید برنامه های 
سرگرمی، کمک می کند تا محتوای خود را در سریع ترین شکل ممکن در کانال های 
جدید ارایه دهند و به رقابت های غیرمنتظره بی درنگ پاسخ دهند. رسانۀ نتفلیکس 
)Netflix(  مثالی از این نوع زبردستی است که به سرعت کتاب های الکترونیک را 
راه اندازی کرد و تجربۀ مطالعه برای خواننده گان کتاب را به عملی چندرسانه یی 

تبدیل کرد.
۵ـ مقاومت: سرسختی و شجاعت در مواجهه با موانع. این یک ویژه گی کلیدی 
به  نیست.  آشکار  ابتدا  در  همیشه  بزرگ  ایده های  که  چرا  است؛  موفقیت  برای 
عنوان مثال، بیش از 300 سرمایه گذار ایدۀ وسترگرن، بنیان گذار شرکت پاندورا را 
رد کردند، تا این که او باالخره موفق شد بودجۀ مورد نیاز برای ترقی این شرکت 
را به دست آورد. کارکنانی که دارای این پنج مهارت باشند، به سازماِن خود این 
نوآورانه داشته  بگیرد و رشد  به چالش  را  فعلی  را می دهند که وضعیت  قدرت 
باشد. حال چه گونه افراد دارای این قابلیت ها را پیدا کنیم؟!... کشف این ویژه گی ها 
در افراد، نیازمند یک روش مصاحبۀ هوش مندانه است که در سواالت زیر ارایه 

می شود.
تجربۀ  سطح  کردن  آشکار  برای  مشخص  به طور  که  را  زیر  سواالت  درحالی که 
به  می پرسید،  شده اند  طراحی  مهارت ها  از  یک  هر  در  او  راحتی  و  نامزد  یک 
دنبال افرادی بگردید که گوشه یی از تجربیات عملی و کاربردی خود را با شما 
به اشتراک می گذارند. افرادی که نوآورانه فکر می کنند، قادر هستند به راحتی و با 
اشتیاق از رویکردهای خود و نتایج مورد انتظارشان صحبت کنند. آن ها می توانند 
برای شما از پروژه هایی که داشته اند و مهارت های شان تعریف کنند. آن ها در مورد 
چالش هایی که در کار خود با آن ها مواجه شده اند، به راحتی صحبت می کنند و 

تجربیات دست اوِل خود را با جزییات کافی در اختیار شما می گذارند.
از حد  بیش  و  می کنند  کلی گویی  که  باشید  برحذر  نامزدهایی  از  عین حال،  در 
وارد  جزیی تر  به طور  این که  جای  به  می کنند،  استفاده  تخصصی  اصطالحات  از 
مسایل شوند. اگر شنیدید که یکی از آن ها از کلمه هایی مانند »تغییر« و »نوآوری« 
استفاده می کند بدون این که مثال مشخصی از آن بزند، یا داستان هایی از مواردی 
می گوید که مربوط به اخبار و روزنامه ها و نه تجربۀ شخصی خود اوست، بدانید 
که او فرد مناسِب شما نیست. ما به دنبال افرادی هستیم که از تجربه های رهبری 
و نوآوری های خود صحبت کنند، نه این که بگویند چه قدر رویکرد گوگل و اپل 

را تحسین می کنند.
می توانید  سوال های خود،  کردن  اضافه  و  ما  سوال های  نمونه  از  گرفتن  الهام  با 

احتمال استخدام افراد نامناسب را به حداقل برسانید.
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دکتر شمس الحق آریانفر

بخش نخست

y مقدمه
امروز  نسِل  و  معاصر  روزگار 
از سه پدیده رنج مي برد: دیِن 
بدون دانش و دانِش بدون دین 

و نبودِ خودآگاهی.
و  قساوت  بي دین،  دانش 

را  بشریت  و  آورد  بار  به  را  بزرگ  و جنگ هاي  بي رحمي 
نیستي رهنمون شد. فاشیسم، کمونیسم و  فنا و  به گرداِب 

استعمار نو و کهنه، ثمرۀ دانِش بي معنویت است.
ُمهر اسالم  دیِن بي دانش، تفسیرها و یافت هاي جاهالنه را 
زد، هر دم به چاله هاي دشمن افتاد و در تیره گي و ناداني، 
تیشه بر ریشۀ اسالم وارد کرد. دفاع بد و جاهالنه از دین، 
بشریت را بیزار از دین ساخت. در نتیجۀ این ناداني، همۀ 

آب ها به آسیاِب کفر و دشمن ریخت.
معاصر  جامعۀ  مصیبت زایي ها، سکاِن  همۀ  با  بي دین  دانِش 
گام  تدبیر  با  و  عالمانه  دانش گرایان،  دارد.  دست  در  را 
سیاسي،  نبض  خویش  دانِش  با  که  این هایند  برمي دارند. 
به دست گرفته اند.  را  فرهنگِي جهان  و  اجتماعي  اقتصادي، 
دانش  اما کساني که  دارید،  معادِن گران قیمت  نفت و  شما 
دارند آن را استخراج می کنند و از آن بهره مي برند. این ها 
و  مصروف اند  فضا  شناخِت  به  گذشته،  زمین  شناسایي  از 
دانش  پرتو  در  مي کنند.  مدیریت  خود  دانش  با  را  جهان 
اسالم،  جهان  و  سوم  جهاِن  برده گي  و  ذلت  براي  خویش 
نسخه  درست مي کنند)طالب، داعش، بهایي،  قادیاني و...(. 
براي ما نسخۀ مردود بودِن فیزیک و کیمیا و علوم تجربي 
را مي دهند و ما خود در کمال ناداني، مجریاِن آن مي گردیم. 
تداوم این روند، خفت و اسارِت همیشه گي ست که دنیای 

سوم و جهان اسالم به دوش می کشد.
خودآگاهی، اصِل دیگری ست که در نبود آن، با وجود دین و 
دانش، بازیچۀ غیر می گردیم. با دانش خویش به عنوان دزدِ 
چراغ دار عمل می کنیم و با وجود باور پاک اسالمی خویش، 
و  اغیاریم  کردار خویش، خدمت گزارِ  و  گفتار  و  عمل  در 

ناآشنا به خویشتن!

y  دانش و دین
دین،  مخالفان  است.  دانش  با  دشمني  دین،  فطرت  گفتند: 
روِش خود را علم گرایي و عقالنیت و فلسفۀ علمي خواندند 
و معرفت دیني را به خرافات و اسطوره گره زدند. در این 
زمینه چنان قاطعانه سخن گفتند که راهیاِن دین نیز به تردید 

افتاده اند.
اگوست کنت فیلسوف فرانسوي براي معلوماِت انسان سه 

مرحله را مشخص مي کند:
ـ مرحلۀ رماني که تخیلي است
ـ مرحلۀ فلسفي که تعقلي است

فلسفي و  بعد مرحلۀ  و  است.  تحقیقي  ـ مرحلۀ علمي که 
علمي را مقابل مرحلۀ تخیلي و دیني قرار مي دهد.

ارنست رنان فرانسوي در کتاب »اسالم و دانش« مي گوید: 
اسالم با پیشرفت هاي علمي و ترقیاِت صنعتي مخالف است 

و با دانش و فرهنگ سر ستیز دارد. )فروغی، 1320: 78(
روان شناسي سه  نگاه  از  تاریخ  مي گوید:  فروید  همین گونه 

مرحله دارد:
ـ مرحلۀ میتولوژي و خرافات

ـ مرحلۀ دین داري
ـ مرحلۀ علم و استدالل )فروید، 1382: ص 241(

اقوال یاد شده، نکاتي ست برخاسته از باور ضد دیني و تحت 
دستاوردهایی  به  تازه  که  تجربي  علوم  کاذب  غرور  تأثیر 

رسیده بود.

y دین و دانش
درنگي بر واقعیات آموزه هاي دیني، نه متوِن تحریف شده، 
نشان مي دهد که همۀ ادیان آسماني، برخالف اقوال یاد شده، 

مبلغ و منادِي دانش و خردگرایي اند.
خطه،  این  در  باریافته  فرهنگ  پارینه ترین  اوستایي:  آیین 
باستان و  فرهنگ اوستایي است. اوستا را زردشت در بلخ 
یا به قول پژوهشگر تاجیک یوسف یعقوب اف در سمنگان 

امروز، براي رهنمایي بشر آورد.
یکتاپرستي  آیین  را  مزدیسنا  آیین  پژوهشگران  از  برخي 
کتابي  را  اوستا  و  مي دانند  دین  این  پیام آور  را  زردشت  و 
واحد  خداي  یا  و  اهورامزدا  از  سخن  آن  در  که  مي دانند 
را  مزدیسنا  و  نمي پذیرد  را  قول  این  محققاني  البته  است. 
ثنویت و یا آتش پرستي مي دانند که ادعاي شان مورد بحث 

و مناقشه است.
آمده  »یشت«ها  در  است.  خرد  ستایش  جا  همه  اوستا  در 

است: 
”اي راست ترین علم مزدا، آفریدۀ مقدس، اگر در پیش باشي 
منتظر من بمان و اگر در دنبال باشي خود را به من برسان.

)یشت ها، 1330: 98(
قول  از  دیگران  و  شپیگل  تألیف  اوستا  عصر  کتاب  در  و 

زردشت چنین نقل مي شود:
براي  دوست  یا  برادر  یا  هم کیش  یا  بیگانه  شخص  »اگر 
آن چه  بپذیرید و  را  او  آید،  نزد شما  هنر  دانش و  تحصیل 

خواهد بیاموزید.«)عصر اوستا، 1343:26(
درتورات مي خوانیم: اي موسي تعظیم کن حکمت را.

در زبور داوود علیه السالم آمده است: یا داوود هر کجا که 
عافلي مي بیني، او را خدمت کن.

بیاموزید.)قربانی،  را،  علم  بجویید  است:  آمده  انجیل  در 
)242 :1368

y اسالم
 اسالم کامل ترین وآخرین دین آسماني است. نخستین پیامِ 
آیه یی  نخستین  »اقراء«.  مي شود:  آغاز  خواندن  با  دین  این 
که به پیامبر اسالم وحي مي شود، چنین است: بخوان به نام 
پروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته، بخوان به 
نام پروردگاري که کرامتش نامحدود است؛ زیرا با قلم بشر 

را علم و دانش اموخت.« )سورۀ علق، آیۀ 4-1(
دیني را که با خواندن آغاز شده است و بعد از ذکر خلقت 
با  به ضدیت  متهم  مي گوید،  دانش سخن  و  قلم  از  انسان، 

دانش مي کنند.
سوگند  قلم  به  شریف،  قرآن  پاکش،  کالم  در  خداوند 

مي خورد: ن والقلم و ما یسطرون)سورۀ قلم، آیه 1(
سراسر قرآن، تدریس و تشویق به علم و معرفت است:

نمي دانند.  که  کساني  و  مي دانند  که  کساني  برابرند  آیا  بگو 
)سورۀ زمر، آیه 9(

خدا درجات کساني از شما را که ایمان آورده اند و آناني که  

باال مي برد. )سورۀ مجادله،  به دانان داده شده است،  دانش 
آیه 11(

به هر کسي علم نافع و حکمت داده شده، به طور قطع خوبي 
فراوان یافته است. )سورۀ بقره، 229(

بگو آیا برابرند کور و بینا
آیا برابر است ظلمت و نور )سورۀ فاطر، آیه 20(

و  گردیده  نورتشبیه  و  بینایي  به  علم  متبرکه  آیات  این  در 
جهالت به کوري و تاریکي.

که  اسالم، روشن مي سازد  بزرگ  پیامبر  احادیث  به  نگاهي 
برتر از علم و عالم چیزي و موجودي در جهان نیست.

کسي که قلمي بتراشد و با آن در باب علم و دانش چیزي 
بنویسد، خدا درختي در بهشت به او عطا مي کند. )حدیث(

به  به جا مي گذارد،  از خود  بمیرد و دفتر و دوات ها  آن که 
بهشت درآید. )حدیث(

گذارد،  به جاي  دانش  و  علم  از  ورقه یی  و  بمیرد  که  مؤمن 
آن ورقه در روز قیامت پردۀ مانعي میان او و آتش خواهد 

شد. )حدیث (
خدا به دانشجویي که در پي تحقیق علم رود، به هر حرفي 
که بشنود یا بنویسد، شهري در بهشت به او بدهد. )حدیث(

خدا  پیشگاه  به  نموده  پاره  را  که حجاب ها  است  چیز  سه 
مي رسد: صداي گردش قلم هاي دانشمندان به هنگام نوشتن، 
چرخ  صداي  و  جهاد  میدان  در  مجاهدان  قدم هاي  صداي 

نخ ریسي زنان پاکدامن. )حدیث(
دانش مانند شکار و نخجیر، رمنده است و نوشتن قید و بنِد 

آنست. )حدیث(

حق پسر بر پدر آن است که نام نیک نهد، همسرش دهد و 
خط نوشتن بیاموزد. )حدیث(

دانش بیاموزید ولو در چین باشد. )حدیث(
طلب علم فرض است. )حدیث(

دانش گم شدۀ مومن است، هرکجا بیابد به آن او را سزاوارتر 
است. )باقر حجتي، بي تاریخ، 60-۵0(

است.  عبادت  سال  یک  از  بهتر  تفکر  ساعت  یک 
)دمشقي،1391(

دیدن  به  عرب  کفار  قبایل  از  یکي  از  هیأتي  زماني  گویند: 
سخن  زیاد  )رض(  علي  علم  از  چون  آمد،  علي  حضرت 
گفته مي شد، به گونۀ امتحان خواستند چند کس یک سوال 
ببینند که حضرت علي )رض( چه گونه  نمایند و  را مطرح 
نزد  تنهایي  به  هریک  وقتي  آن ها  سوال  مي دهد.  جواب 
و  مال؟  یا  بهترست  علم  بود:  این  مي آمدند،  علي  حضرت 
علي هر بار پاسخ جداگانه مي داد. توجه کنید علم را باالتر 
است  علم  این وصف  و  است  نکرده  کسي وصف  این  از 

در اسالم:

سوال: علم بهتر است یا مال؟
جواب: علم بهترست که میراث انبیاست و مال میراث هارون 

و فرعون و هامون.
سوال: علم بهتر است یا مال؟

جواب: علم بهترست که علم تو را حفظ کند و تو مال را 
حفظ مي نمایي.

سوال: علم بهترست یا مال؟
جواب: علم بهترست که عالم و علم دوست زیاد دارند و 

صاحب مال دشمن فراوان.
سوال: علم بهترست یا مال؟

جواب: علم بهتر است که علم به اتفاق زیاد گردد و مال کم.
سوال: علم بهترست یا مال؟

و  کنند  یاد  بزرگي  به  را  عالم  که  است  بهتر  علم  جواب: 
صاحب مال را لئیم و بخیل گویند.

سوال: علم بهترست یا مال؟
جواب: علم بهتر است که علم مصون است و مال را دزد 

ببرد.
سوال: علم بهترست یا مال؟

جواب: علم بهترست که علم کهنه و پوسیده نمي شود و مال 
کهنه مي گردد.

سوال: علم بهتر است یا مال؟
جواب: علم بهتر است که در حیات و ممات کار مي آید، و 

مال تا وقت مرگ است.
سوال: علم بهترست یا مال؟

جواب: علم بهتر است که علم قلب را نوراني مي کند و مال 
قلب را قسي و سخت مي سازد.

سوال: علم بهترست یا مال؟
تکبر  مال  و  آرد  تواضع  علم  که  است  بهتر  علم  جواب: 

وخودبیني ایجاد مي کند. )باقر حجتي، بي تاریخ:۵۵(

y فرهنگ اسالمي
دانش دوستی،  و  خردگرایی  نتیجۀ  در  اسالم  مبین  دین 
تا  جهانیان  که  بخشید  هستي  را  جهاني  فرهنگ  بزرگترین 

شش قرن جیره خوار آن بودند.
به یاد داشته باشیم زماني که اسالم ظهور کرد،  جاهلیت عرب 
تا آن جا بود که در مکۀ مکرمه فقط  17 نفر و در مدینه  11 

نفر خواندن و نوشتن مي دانستند.
در کنار ارشادات متون اسالمي، توجه پیامبر اسالم در این امر 
تا آن جا بود که اسیران جنگ بدر را مکلف ساخت هر کس 
ده نفر از مسلمانان را باسواد سازد، آزاد است. هارون الرشید 
مدرسه یي  مسجد  هر  کنار  در  اسالم  جهان  در  داد  دستور 
پیروز شد و صلح  بر رم   مأمون الرشید وقتي  ساخته شود. 
آثار  از تمام  تا یک یک نسخه  کرد، شاه را مکلف ساخت 

یوناني به آن ها بدهد تا ترجمه کنند.
مأمون در 21۵ هجري، بیت الحکمه را ایجاد کرد که در آن 
دانشمندان از ادیان مختلف مصروف تألیف و ترجمه بودند: 
مطر،  ابن  حجاج  مقفع،  ابن  بطریق،  ابن  بختیشوع،  حنین، 
سرجیس راسي. تنها بختیشوع طبیب در سال 4میلیون و 900 
هزار درهم معاش مي گرفت. حنین  که یک مرد مسیحي و 
رییس دارالترجمه بود، به اندازۀ وزن هر کتاب ترجمه شده، 

طالي ناب مي گرفت. )تاریخ تمدن، ج 11ف، ص 147(
و  خرد  به  توجه  و  علم  آموزش  راستاي  در  اسالم  تعالیم 
دانایي، جهان  اسالم را در قرون اولیۀ اسالمي به دانشکدۀ 

علم و آموزِش جهان تبدیل کرد.
کتاب خانه هاي بزرگ در جهان اسالم ایجاد شد. کتاب خانۀ 
بیت الحکمۀ بغداد 4میلیون کتاب داشت. در کتاب خانۀ قاهره 
یک میلیون و در کتاب خانۀ طرابلس 3 میلیون کتاب موجود 
نگه داري  کتاب  جلد  6صدهزار  الحاکم  کتاب خانۀ  در  بود. 
شارل  این،  از  بعد  سال   400 که  درحالي ست  این  مي شد. 
عاقل کتاب خانۀ پاریس را با 900 جلد کتاب افتتاح  کرد که 

یک ثلث آن، مذهبي بود. )تمدن اسالم و عرب، ص ۵۵7(
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پالیسی حکومت پیشین...
وزارت  امریکا،  خارجۀ  وزارت  معینیت  مشارکت 
صحت و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تهیه 
در  نفر  میلیون   3 به  نزدیک  که  می دارد  اذعان  شده 
انواع  با  نحوی  به  هم  یا  و  است  معتاد  یا  افغانستان 

مختلف مواد مخدر در ارتباط می باشند.

فیروزالدین فیروز به صدای امریکا گفت که وزارت 
صحت در یک سال توانمندی تداوی 3۵ هزار معتاد 
مواد مخدر را دارد، اما برای تداوی این رقم درشت 
 ۵00 »مبلغ  می باشد،  کننده«  »نگران  گفتۀ وی  به  که 
دست  در  صحت  وزارت  که  است  نیاز  دالر  هزار 

ندارد.«
آقای فیروز گفت که این گزارش قباًل تهیه شده بود، 

اما حکومت پیشین افغانستان اجازه نشر آن را نمی داد.
»برنامۀ  که  ورزید  تأکید  افغانستان  صحت  وزیر 
آنان  پیشنهادی  السکتوری«  بین  مشترک  همکاری 
از سوی شورای وزیران تایید شده که بر اساس آن 
وزارت های صحت، مبارزه با مواد مخدر، داخله، کار 
به  اجتماعی - معلولین و شهدا در کنار هم  امور  و 

حل این معضل خواهند پرداخت.

دكتور سید مخدوم رهین

کس نیاموخت علم تیر از من
که مرا عاقبت نشـــانه نکرد

ذیل  ماندگار  گرامی  روزنامۀ  ثور  پانزده  سه شنبه  شمارۀ  در 
عنوان »آزادی بیان خط سرخ است« آقای صدیق اهلل توحیدی 
نگاشته اند که »در دو دورۀ وزارت داکتر رهین روزهای تلخ 
و ناگوارای بود که در تاریخ مطبوعات و رسانه های کشور 
به ثبت رسیده است.« اوالً آیا ممکن است که آزادی بیان را 
بزرگترین دستاورد کشور بدانیم ولی نقش وزارت اطالعات 

و فرهنگ را در آن نادیده بگیریم؟
وزارت  این  مأمور  خود  شما  توحیدی  آقای  آن که  دیگر 
بودید، آیا نخستین فرد در این کشور که درفش آزادی بیان را 
سیزده سال پیش برافراشت، من نبودم؟ آیا قانون رسانه های 
همه گانی را که پیشاهنگ آزادی بیان بود، پس از اجالس بن 
در اولین هفتۀ وزارتم یعنی مدت ها پیش از آن که صحبتی 
آید، روی  میان  به  اساسی  قانون  تدوین  تعیین کمیسیون  از 
دست نگرفتم و در دومین ماه تأسیس حکومت آن را نافذ 
نساختم و در همان اولین جلسۀ اعالن انفاذ قانون رسانه ها به 
جوانان خبرنگار نگفتم که آسان ترین شرایط را برای تأسیس 
رسانه در قانون گنجانیده ام تا جوانان ما به آسانی بتوانند در 
عرصۀ اطالع رسانی و تأسیس رسانه بال وپرافشانی کنند؟ آیا 
در همان جلسه نگفتم که من تختۀ مشق شما هستم، انتقاد و 
اعتراض را روی من تمرین کنید؟ آیا من اولین وزیر در این 
کشور نبودم که برای دفاع از حق ژورنالیستی که می گفتند 

باید اعدام شود به محکمه رفتم؟ و صد مورد دیگر.
مأمور  باختر  آژانس  در  آن که  از  پیش  شما  توحیدی!  آقای 
وزارت اطالعات و فرهنگ شوید و از آغاز کارم که در همۀ 
سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته هایم و هم در عمل، پی هم 
تأکید  با هرگونه سانسور  بیان و مخالفت  آزادی  اهمیت  بر 
را  آن  به  بسته  ارزش های  و  بیان  آزادی  از  نامی  می داشتم، 
شنیده بودید؟ شما که تحصیالت تان خالصه می شد در چند 

صباحی درس خواندن در یک مدرسۀ دینی، پیش از آن که 
بار  یک  شوید،  آشنا  وزارت  این  در  وظیفه  طریق  از  بامن 
اگر  بودید؟  برده  نام  قلم  با  یا  و  زبان  با  بیان  آزادی  از  هم 
به حکم وظیفۀ تان در همه  بودید، در کجا بوده؟ شما  برده 
محافل و سمینارهای مربوط به ژورنالیسم، توضیح مواد قانون 
غرب،  در  بیان  آزادی  تاریخچۀ  شرح  همه گانی،  رسانه های 
شرح پیکارهای آزادی خواهانۀ روشن فکران در افغانستان و 
ده ها مطلب دیگر را که بیان می داشتم، همه برای تان تازه گی 
را  شما  دست  من  می رسید.  گوش تان  به  اول  بار  و  داشت 
گرفتم و رشدتان دادم و تا باالترین کرسی در این پهنه که 
ریاست عمومی آژانس باختر بود، رسانیدم. از همان طریق با 
خبرنگاران داخلی و خارجی آشنا شدید. راه و رسم مصاحبه 

کردن را آموختید، با مواد قانون و تعدیل قانون آشنایی به هم 
رسانیدید. حاال که به برکِت آن روزها و آن آموزه ها بحمداهلل 
به نام و نان رسیده اید، پاس آن روزها و آن آموزه ها را نگه 
را  روزهایی  آن  می کند.  چنین حکم  مروت  آیین  که  دارید 
که »تلخ و ناگوار« خواندید، روزهای قابل افتخاری بود که 
برعکس  کرد.  نهادینه شدن هدایت  به سوی  را  بیان  آزادی 
ادعای شما در دو دورۀ وزارت من هیچ گونه سانسوری وجود 
نداشت. محدودیت برای آزادی بیان در هیچ مورد پیش نیامد 
و هیچ خبرنگاری محکوم نشد. ما صدها قضیۀ حاد مربوط 
به خبرنگاران را در فضای صمیمیت حل کردیم. بارها من 
از او شکایت شده  از ژورنالیستی که  به نماینده گی  شخصاً 
که  آن  بدون  را  قضیه  و  معذرت خواسته ام  شاکیان  از  بود، 

در  کرده ام. حتا  فیصله  آید،  پیش  برای ژورنالیست  مشکلی 
مواردی که انعطاف ناپذیری هر دو جانب کار را به سارنوالی 
 کشانیده، بازهم من با شخص شاکی و شخص لوی سارنوال 
صحبت  کرده ام و بدون آن که ژورنالیست حتا مطلع شود، 

راهی برای حل مشکل او گشوده می شد.
در  تلویزیونی  صحبت  یک  در  که  شنیدم  توحیدی!  آقای 
نابکار«  »وزیر  مرا  دولتی  تلویزیون  رادیو  استقالل  با  ارتباط 
خواندید، در صورتی که خوب می دانستید که طرح استقالل 
رادیو تلویزیون و آژانس باختر ابتکار من بود و پیش از من 
»وزیر  این  بود.  نکرده  را مطرح  آن  این کشور هیچ کس  در 
و  گنجانید  رسانه ها  قانون  در  را  دو  هر  استقالِل  نابکار« 
هفت سال قبل از تأسیس کمیسیون نشرات رادیو تلویزیون 
را  آن  کامِل  استقالل  مطبوعات،  و  آن  کارمندان  محضر  در 
اعالم داشت. سه سال بعد که برای بار دوم به وزارت آمدم، 
رادیو تلویزیون دوباره به وزارت ملحق شده بود و در متن 
در  هم  هنوز  و  نبود  خبری  آن  کامل  استقالل  از  نیز  قانون 
قالب حکومت قرار داشت. این بار برای تأمین استقالل آن 
طی  کار  این  قانون،  حکم  به  مطابق  حکومت  محدودۀ  در 
چند مرحله صورت گرفت. نخست در والیات ریاست های 
رادیو  نشرات  امور  در  دخالت  از  را  فرهنگ  و  اطالعات 
تلویزیون باز داشتم. در مرحلۀ دوم، استقالل اقتصادی و مالی 
رادیو تلویزیون تأمین شد. در مرحلۀ سوم، در تقرر کارمندان 
تفویض کردم. در مرحلۀ چهارم،  به خودشان  را  صالحیت 
دخالت وزارت را در امور رادیو تلویزیون کاماًل از میان بردم 
از مقام ریاست جمهوری استقالل آن را درخواست  و کتباً 
کردم. شما خود می دیدید که در دوران خدمت ده ساله ام در 
آن وزارت نه شب را می شناختم و نه روز را، نه جمعه را 
و نه شنبه را. خداوند بر اثر آن همه تالش ها و تپش ها توفیق 
عنایت کرد که به دستاوردهای بزرگی دست یابیم که مسلمًا 

ثبت تاریخ فرهنگ و مطبوعات این کشور خواهد شد.
¬¬
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تلفات سنگین طالبان... 
دشمن به تعداد 101 نفر کشته، 30 نفر زخمی و مقدار ۵6 عراده 
موتر سایکل، 2 میل پیکا، 2 راکت انداز و 14 میل کالشنکوف به 

دست نیروهای امنیتی افتاده است.
سرپرست والیت غور همچنان گفته که در ولسوالی پسابند نیز 20 

طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. 
این  در  متاسفانه  که  گفت  کنفرانس  این  در  رحمتی  انور  سید 

درگیری ها به نیروهای امنیتی نیز تلفاتی وارد شده است. 
او رقم دقیق تلفات سربازان ارتش و پولیس 12 کشته و 13 زخمی 

اعالم کرد. 
 آقای رحمتی گفت: »حاال وضعیت تحت کنترل است و هیچ نوع 
ادامه  ساحات  کامل  تصفیۀ  تا  عملییات  و  ندارد  وجود  تشویش 

خواهد داشت. 

آییـن مـروت را از یـاد مبـریـد
در پاسخ به »آزادی بیان خط سرخ است«

تعهدات تازۀ ناتو برای...
سال 201۵ اعالم می شود.

مشوره دهی،  به  متعهد  قاطع،  ماموریت  در  »ناتو  گفت:  ربانی  آقای 
همکاری و آموزش های عادی تعهد داشت اما در مشارکت پایدار ارتقا 
یافته، تعهدات ناتو در کنار مشوره دهی، آموزش های پیشرفته و رهنمایی 

برای نیروهای امنیتی و دفاعی را نیز شامل می شود«.
سال دشوار افغانستان

سال  کشور  این  که  می یابد  ادامه  افغانستان  از  حالی  در  ناتو  حمایت 
دشواری را سپری می کند. در کنار خطر طالبان، اکنون نیروهای وابسته 
به »داعش« نیز، خطرهایی را برای افغانستان به وجود آورده اند. در حال 
غور،  غزنی،  فاریاب،  بغالن،  کندز،  والیات  در  امنیتی  نیروهای  حاضر 

بدخشان و زابل مصروف جنگ با طالبان هستند.
وزارت داخله افغانستان روز شنبه گفت که در یک هفته گذشته 372 تن 

از جنگجویان طالبان کشته شده و 160 تن از آن ها زخمی شده اند.
طالبان در روزهای اخیر حمالت سنگینی را بر ولسوالی های »پسابند« و 
»چهارسده« والیت غور انجام دادند تا آنها را به کنترول خود درآورند؛ 
ولی وزارت داخله می گوید در نتیجه نبرد سنگین، طالبان از مراکز این دو 

ولسوالی عقب نشینی کرده اند.
یک  در  شنبه  روز  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
کنفرانس خبری گفت که طالبان هیچ ولسوالی را سقوط داده نمی توانند: 
»هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر 
مشکل ایجاد می شود در ولسوالی ها، ما توانایی پاسخ دهی و دفع حمالت 

مخالفین را داریم«.
مقام های حکومتی گفته اند که همکاری ها ناتو در چوکات حمایت قاطع، 
افغانستان را در جنگ علیه تروریسم کمک می کند و روزانه 12 میلیون 

دالر خرج جنگ در افغانستان می شود.

یک عضو مجلس نماینده گان می گوید، هلیکوپترهای 
نظامی برای شعله ور ساختن جنگ در کشور، شبانه به 

سنگرهای تروریستان مهمات جنگی پایین می کنند.
عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نماینده گان که در 
می کرد  صحبت  مجلس  گذشته  روز  عمومی  جلسه 
گفت: »کسانی از درون حکومت به من می گویند که 
خود  هوایی  میدان های  از  شب  یک  ساعت  از  پس 
اکماالت  دشمن،  به سنگرهای  هلیکوپترها  افغانستان 

پایین می کنند«.
آقای رحمانی افزود: »امریکا در بین عسل برای شما 
زهر داد؛ آقای اتمر می گفت که برای ما چهار میلیارد 
میلیارد  این 4  ببینید که چه قسم  دالر می دهند، حاال 

دالر را از رگ رگ وجودتان می َکشند.«
او گفت: مسوولین امنیتی به زبان خود گفتند که بلی! 
کار  افغانستان دست هایی  امنی های  نا  پردۀ  در پشت 

می کنند ولی گفته نمی توانیم!.«
به  خطاب  و  امریکا  با  امنیتی  پیمان  به  اشاره  با  او 
زده  مردم خاک  »به چشم  گفت:  مجلس  نماینده گان 
قصدتان  می کند؟  حمایت  کسی  چه  را  جنگ  اید؛ 
آسیای میانه است، افغانستان را لگدمال کرده می روید، 

خون بچه های افغان در دیوارها کاه گل شده است«.
نشود،  توجه  ناامنی ها  کنترل  به  اگر  داد:  هشدار  او 

افغانستان سقوط خواهد کرد.
از سویی هم، نماینده گان مجلس بار دیگر از رهبران 
شخص  یک  که  خواستند  ملی  وحدت  حکومت 
تا  کنند  معرفی  دفاع  وزارت  به  را  نخبه  و  کارکشته 
سوق و اداره نیروهای امنیتی را در جنگ با مخالفان 

در دست گیرد.
به باور نماینده گان، ضعف در سطح مدیریت نهادهای 
در  و  شده  کشور  در  ناآرامی ها  تشدید  سبب  امنیتی 
سطح سربازان هیچ مشکلی ندارد و کارکرد نیروهای 

امنیتی قابل ستایش است.
خصوص  در  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
تشدید نا آرامی ها در کشور گفت که بر اساس تصمیم 
قبلی مجلس سه کمیسیون روی طرح جامع امنیتی کار 

می کنند و آن را به مجلس ارایه خواهند کرد.
سطح  در  که  می کنیم  »درک  افزود:  ابراهیمی  آقای 
و  نیست  مشکلی  هیچ  امنیتی  نیروهای  سربازان 
دشمن  با  درجنگ  را  دستاوردها  بهترین  سربازان 
امنیتی  نیروهای  مدیریتی  در سطح  اما ضعف  دارند؛ 

دیده می شود«.
او خاطرنشان کرد که در جلسات متعدد این مشکل 
را با رییس جمهور و رییس اجرایی مطرح کرده است 

که هرچه زودتر وزیر دفاع را معرفی کنند.
اداره  و  سوق  در  مشکالت  نماینده گان،  باور  به 
نیروهای ارتش ملی ناشی از عدم معرفی وزیر جنگ 

است.
با این وجود، برخی نماینده گان ابراز امیدواری می کنند 

که وزیر دفاع در هفته جاری معرفی خواهند شد.
»زمزمه هایی  گفت:  مجلس  عضو  کاظمی  سیدعلی 
وجود دارد که وزیر دفاع در همین هفته جاری معرفی 

خواهد شد«.
به  را  شخصی  رسمًا  تاهنوز  ملی  وحدت  حکومت 

عنوان وزیر دفاع افغانستان اعالم نکرده است.
پیش از این، ارگ ریاست جمهوری دوبار شخصی را 
به عنوان نامزد مورد توافق رهبران حکومت وحدت 
ملی برای وزارت دفاع معرفی کرده است؛ اما پس از 
چندی دوباره به نحوی یا این افراد از نامزدی وزارت 
دفاع انصراف داده اند یا هم حکومت دوباره منصرف 

شده است.

یک عضو مجلس:

چـرخبال ها به سنـگر دشمـن
ACKUمهمات پایین می کنند



مدیر باواریایی ها حمایت خود را از سرمربی اسپانیایی 
تیمش اعالم و تأکید کرد که از نتایجی بایرن مونیخ 

در فصل جاری راضی است.
با وجود موج منفی که علیه پپ گواردیوال به خاطر 
لیگ  در  به خصوص  شاگردانش  اخیر  شکست های 
هاینتس  کارل  است،  گرفته  شکل  اروپا  قهرمانان 
رومنیگه، مدیر باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد که از 
عملکرد مربی اسپانیایی تیمش راضی است و حمایت 

خود را از ابقای وی اعالم کرد.
که  بارسلونا  پیشین  از سرمربی  در حمایت  رومنیگه 
قراردادش  پایان  تا  می خواهد  کرده  تأکید  خودش 
یعنی تا پایان فصل آینده در آلیانتس آره نا بماند، اظهار 
داشت: در حال حاضر در جامعه یک موج منفی علیه 
تیم  از عملکرد  اما من  گواردیوال شکل گرفته است 

همین چند  راضی هستم.  بسیار  فصل  این  در  بایرن 
وقت پیش بود که مردم داشتند تیم ما را با بایرن سال 
2013 که سه گانه قهرمانی را برد، مقایسه می کردند. 
باید توجه داشته باشید که در 11۵ سال گذشته ما این 

کار را یک بار انجام داده ایم.
برای  خود  تصمیم  بر  گواردیوال  اعتراف  از  پیش  تا 
بایرن مونیخ، شایعات گسترده ای درباره  ماندنش در 
رومنیگه  داشت.  وجود  منچسترسیتی  به  او  پیوستن 
اما معتقد است این موضوع چیزی بوده که از ابتدای 
فصل شکل گرفته است. با این حال او امیدوار است 
تمدید  را  آلمان  در  حضورش  دوران  گواردیوال  که 

کند.
وی ادامه داد: ما در ماه ژانویه به توافق رسیدیم که 
درباره آینده پپ در نیمه دوم سال 201۵ مذاکره کنیم. 

او نظر مرا می داند و امیدوارم که در کنار ما بماند. پپ 
تمام معیارهایی که یک مربی را قابل اعتماد می کند، 
دارد ضمن اینکه تمام بازیکنان تیم هم از او راضی اند.

استعفای هانس ویلهلم مولر ولفهارت، پزشک باشگاه 
بایرن مونیخ یکی از نقاط تاریک اتفاقاتی بوده که در 
این فصل برای بارواریایی ها رخ داده است و بسیاری 
آن را به اختالف مولر ولفهارت با گواردیوال نسبت 

می دهند.
رومنیگه اما در این خصوص هم از گواردیوال دفاع 
و تأکید کرد: اگر شما جزئیات پرونده مصدومان ما 
بهتر درک  را  تیم  احساسات  و  افکار  می دانستید،  را 
در  داشت  که  بابت مصدومانی  می کردید. گواردیوال 

بازی برابر بارسلونا مجبور شد تاوان بزرگی بدهد.
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ورزش
پیکه: 

بارسلونا بخت اول قهرمانی 
در لیگ قهرمانان نیست

دیه گو سیمئونه سرمربی اتلتیکو مادرید که تیمش امشب باید برابر بارسلونا قرار بگیرد 
معتقد است اگر بازیکنان اتلتیکو در این بازی به طور کامل به وظایف خود عمل نکنند، 

بارسا این تیم را خواهد کشت.

اینترنتی گل، بارسلونا که هفته گذشته در مجموع دو دیدار رفت و  به گزارش پایگاه 
برگشت بایرن مونیخ را پنج بر سه شکست داد و به دیدار نهایی لیگ قهرمانان رسید 
اکنون در حالی به مصاف اتلتیکو مادرید می رود که در صورت پیروزی مقابل این تیم 

پایتخت نشین، فاتح اللیگا خواهد شد.
سیمئونه در این باره خاطر نشان کرد : »اگر بسته بازی کنید آنها شما را خواهند کشت. 
کار  آید طوری  که می  توپی  با هر  باید  را خواهند کشت.  آنها شما  بمانید  منتظر  اگر 
کنید که گویی این آخرین توپ شماست. نمی توان تصور کرد که آنها چقدر خطرناک 

هستند«.
سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید درباره عملکرد فرناندو تورس و ماریو ماندژوکیچ دو 
مهاجم این تیم در این فصل و احتمال حضور آنها در دیدار برابر شاگردان لوییس انریکه 
اظهار داشت : »ارزیابی در این باره در پایان فصل انجام خواهد شد.در لیگ ماندژوکیچ 
20 گل زده و فرناندو تورس نیز از زمانی که به تیم آمده سه بار در لیگ گل زده و سه 

گل هم در جام حذفی به ثمر رسانده است«.
وی افزود : »این دو بازیکن رقابت زیادی با هم دارند و ما به هر دوی آنها نیاز داریم.
تورس در برابر بارسا بازی خواهد کرد.او معموال در بازی های بزرگ جواب می دهد«.
سیمئونه در ادامه از تعادلی که در بارسلونا برقرار است تمجید کرد و گفت : »بارسلونا 
امسال دو دروازه بان خوب دارد. آنها خاویر ماسکرانو را دارند بازیکن بزرگی است و 
ایوان راکیتیچ و همچنین لوییس سوارس که در گلزنی و باز کردن خط دفاعی خارق 

العاده عمل می کند«.
وی در پایان خاطر نشان کرد : »برخی بازیکنان بارسا یک دهه یا بیشتر در این تیم بازی 

کرده اند و سپس مسی و نیمار هستند که فوق العاده هستند«.

دارد.  اروپا  قهرمانان  لیگ  فتح  برای  زیادی  شانس  تیمش  می گوید  یوونتوس  سرمربی 
او همچنین اعالم کرد او در بازی برابر اینتر تیم دوم یووه را به میدان خواهد فرستاد.

یوونتوس موفق شد با حذف رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یابند و حاال می 
تواند شگقتی هخود را تکمیل کنند و فاتح این رقابت ها شوند. آخرین بار که یک تیم 
ایتالیایی به فینال این رقابت ها راه یافت اینتر در سال 2010 بود که با برتری برابر بایرن 
قهرمان شد و حاال بعد از ۵ سال یک تیم ایتالیایی به فینال راه یافته است و می تواند 

قهرمان این رقابت ها شود هر چند کار سختی دارد.
ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس پیش از دیدار تیمش برابر رئال مادرید گفت: در 
حال حاضر به لیگ قهرمانان فکر نمی کنم و به فکر بازی با اینتر هستم. ما اکنون باید 
خود را برای دیدار فردا آماده کنیم و سپس به فینال کوپا ایتالیا مقابل التزیو فکر می کنیم 
و بعد از آن دیدار مقابل ناپولی و باال بردن جام اسکودتو در تورین. نمی دانم چه زمانی 
جشن خواهیم گرفت و سپس بعد از آن چند روز استراحت خواهیم داشت و باید خود 
را برای لیگ قهرمانان اروپا آماده کنیم. سعی می کنیم بدون اضطراب به آن جا برسیم. 
یک بازی فینال خواهد بود، می دانیم مقابل تیم فوق العاده ای قرار خواهیم گرفت، ولی 
این را هم می دانیم که شانس خوبی برای فتح این جام خواهیم داشت. کار ساده ای 
نخواهد بود، فکر نمی کنم یک فینال لیگ قهرمانان هرگز آسان باشد. نباید با استرس 
بازی کنیم و فعاًل به بازی های پیش روی خود فکر کنیم. فکر می کنم تیمم شانس خوبی 
برای قهرمانی در اروپا دارد و به همین خاطر با تمام قدرت در برلین حاضر خواهیم بود.
سرمربی یوونتوس ادامه داد: انگیزه ما باید به گونه یی باشد که از نام یوونتوس دفاع کنیم 
و باید بازی های خوبی ارائه دهیم. تمام بازیکنان در دسترس هستند و فردا بازیکنانی 
بازی می کنند که کمتر در این فصل در زمین حضور پیدا کرده اند. ما فردا آساموا را در 
اختیار داریم که به کمی زمان برای بازگشت به شرایط طبیعی اش نیاز دارد. اگرچه او 

در لیست لیگ قهرمانان ما حضور ندارد، ولی همچنان برای ما بازیکن مهمی است. به 
هر حال سعی می کنیم بازی های پیش رو را در لیگ با شرایط خوبی پشت سربگذاریم، 

چراکه این کلید موفقیت در فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.

معتقد  بارسلونا  فوتبال  تیم  اسپانیایی  مدافع  تسنیم:  خبرگزاری 
اندازه حریف  به  اروپا  قهرمانان  لیگ  فتح  برای  تیمش  که  است 

ایتالیایی اش شانس خواهد داشت.
جرارد پیکه می گوید که بارسلونا برای کسب چهارمین قهرمانی 
خود در لیگ قهرمانان اروپا طی یک دهه گذشته، به همان اندازه 
شانس دارد که یوونتوس برای کسب سومین قهرمانی  اش در این 

تورنمنت.
هفته گذشته بارسلونا با حذف بایرن مونیخ و یوونتوس با ناکام 
گذاشتن رئال مادرید، جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
را کسب کردند و بسیاری از هم اکنون نماینده اسپانیا را قهرمان 

رقابت ها می دانند اما پیکه نظر دیگری دارد.
او که تیمش 16 جوزا باید در برلین به مصاف بیانکونری برود، 
به خبرنگاران گفت: ما برای قهرمانی در لیگ قهرمانان ۵0 درصد 
شانس داریم به هیچ وجه احساس نمی کنیم که برنده قطعی فینال 
هستیم. یووه تیم بزرگی است، قدمتی طوالنی دارد و در ترکیبش 
از وجود بازیکنان طراز اولی بهره می برد. ما برای یوونتوس احترام 
حفظ  را  احترام  این  نیز  بازی  زمین  در  و  هستیم  قائل  فراوانی 
وجود  با  که  داد  نشان  سانتیاگوبرنابئو  در  که  چرا  کرد،  خواهیم 

ایتالیایی بودنش، دفاعی فوتبال بازی نمی کند.
است  نتوانسته   مادرید  رئال  اینکه  از  کرد  اعتراف  ادامه  در  پیکه 
وی  است.  ناراحت  کند،  پیدا  راه  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
بار  یک  که  دارم  دوست  کفش هایم  کردن  آویزان  از  قبل  افزود: 
تجربه  را  مادرید  رئال  برابر  بازی  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  در 
کنم اما می دانم که این کار آسانی نیست. به هر حال چیزی که 
االن اهمیت دارد این است که از این فینال نهایت لذت را ببرم، 
چون معلوم نیست که بار دیگر فرصت بازی در فینال را به دست 

آورم یا خیر.

مربی اتلتیکو مادرید به بازیکنانش:

اگر منتظر بمانید بازیکنان بارسا شما را خواهند کشت!

آلگری:

 شانـس زیـادی برای فتـح اروپـا داریـم

رومنیگه: 

جامعه با گواردیوال دشمن شده است اما من از او راضی ام

ACKU
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دادگاهی در مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی، رییس  جمهوری سابق 
این کشور را در خصوص پرونده فرار از زندان در سال 2011 صادر کرد.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، جلسه قرائت حکم اولیه محمد مرسی، 
رییس جمهوری برکنار شده مصر و 10۵ تن از اعضای گروه اخوان المسلمین 
این کشور درخصوص دو پرونده »جاسوسی« و »فرار از زندان وادی نطرون« 
امروز در قاهره برگزار و پرونده متهمان برای اعالم رای شرعی به مفتی مصر 

ارجاع داده  شد.
حکم اعدام هم چنین علیه یوسف قرضاوی، روحانی مقیم قطر که هم اکنون در 

قطر به سر می برد، به صورت غیابی صادر شد.
پرونده محمد مرسی و 10۵ تن از رهبران اخوان المسلمین در پرونده فرار از 
زندان وادی نطرون و جاسوسی برای اعالم حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع 

داده شد.
در  را  اخوان المسلمین  رهبران  از  برخی  اسامی  همچنین  قاهره  جنایی  دادگاه 
پرونده انتقال اطالعات به حماس به مفتی ارجاع داد که اسم محمد مرسی در 
بین این افراد نبود. قرار است جلسه بعدی دادگاه بعد از اعالم رای مفتی در 

خصوص این دو پرونده در تاریخ دوم جون برگزار شود.
مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان مذکور و فرار چند هزار تن از 
زندانیان در سال 2011 به مرگ محکوم شده است. براساس حکم این دادگاه 
10۵ تن دیگر هم به زندان محکوم شده اند. رییس جمهوری سابق مصر همچنین 
متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق افتاده 

است.
علیه  اعتراضی  تظاهرات  زندان در جوالی سال 2011 و در جریان  به  حمله 
از  تعدادی  و  داد  روی  مصر  أسبق  رییس جمهوری  مبارک،  حسنی  حکومت 

اعضای زندانی اخوان المسلمین، از جمله مرسی، موفق به فرار شدند.
براساس قوانین مصر، قبل از اجرای این حکم، قاضی باید نظر مفتی اعظم را 
درباره صدور حکم جویا شود. حتی در صورت تایید مفتی اعظم، این حکم 

قابل تجدیدنظر است.

مرسی پیش از این به اتهام آن که دستور بازداشت و شکنجه معترضان را در 
دوران حکومتش داده بود، به 20 سال زندان محکوم شد. حامیان مرسی اتهامات 
وارده به وی را با انگیزه های سیاسی می دانند و مرسی نیز صالحیت دادگاه ها 

را رد کرده است.
محمد مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین، 
دوم  مرحله  در  و  کرد  شرکت   2012 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
انتخابات پیروز شد. وی در جوالی 2013 میالدی در پی کودتای ارتش مصر 
از ریاست جمهوری برکنار شد و در مه 2014 عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق 
ارتش مصر، در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید 

و جای مرسی را گرفت.

توافقاتی  امضای  به  اقدام  هند  و  چین 
در  دالر  میلیارد   22 از  بیش  ارزش  به 
انرژی های  شامل  گوناگون  حوزه های 
بنادر، دارایی و پارک های  تجدیدپذیر، 

صنعتی کردند.
اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نامگیا سی. خمپا، یک مقام سفارت هند 
در پکن این خبر را در پایان سفر سه 
هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  روزه 
به چین اعالم کرد. این سفر به منظور 
تقویت روابط اقتصادی هند و چین و 

میان  مرزی  مناقشه  درخصوص  نگرانی ها  رفع 
این دو کشور همسایه انجام شد.

شراکت  یک  توافقات  این  در  گفت:  خمپا 

برق،  نظیر  حوزه هایی  در  دوجانبه  تجاری 
فوالد،  صنعتی،  پارک های  تجدیدپذیر،  انرژی 
ایجاد  لجستیکی، رسانه و سرگرمی  مالی  تدابیر 

شده است. چین به دنبال فرصت های 
اقتصادی بیشتر در اقتصاد دو تریلیون 

دالری هند است.
شی جینپینگ، رییس جمهوری چین در 
سفری که سال گذشته میالدی به هند 
داشت، اعالم کرد که چین در پنج سال 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   20 آینده 
شامل  که  داد  خواهد  انجام  هند  در 
از  می شود.  صنعتی  پارک  دو  تاسیس 
آن زمان تاکنون پیشرفت این طرح های 
اقتصادی کند بوده که یکی از علل آن 
موافقت های  کسب  در  مودی  دولت  مشکالت 
سیاسی به منظور تسهیل خرید زمین بوده است.

مرسـی به اعـدام محکـوم شـد

امضای قراردادهای 22 میلیارد دالری چین و هند

جیب اوباما را 
چند میخرید؟

کاخ سفید اعالم کرد، ارزش دارایی های باراک اوباما بین 
1.9 تا 6.9 میلیون دالر است و وی هیچ تعارض منافعی 

ندارد.
فاش  سفید  کاخ  اسناد  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
ساختند، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا بین یک تا 
پنج میلیون دالر پول در قالب اوراق خزانه داری امریکا و 
اعتبارات دوجانبه داشته و بین 200 تا 400 هزار دالر نیز در 
قالب حسا ب های پس انداز کالج داشته و درآمد سه قرارداد 

کتاب را نیز در اختیار دارد.
براساس  کرد:  اظهار  کاخ سفید  ارنست، سخنگوی  جاش 
طور  به  باید  فدرال  عالی رتبه  مقامات  همه  امریکا  قوانین 
علنی دارایی ها و منافع مالی شخصی خود را اعالم کنند. با 
توجه به برآوردهای ما، نه رییس جمهور امریکا و نه معاون 

وی تعارض منافع ندارند.
جمهوری  رییس  دارایی های  که  کرد  تصریح  ارنست 
که  می شوند  منتشر  ساالنه  خوداظهاری های  در  امریکا 
توسط مقامات دولت بازبینی و تایید می شوند. وی افزود: 
درباره  وی  معاون  و  امریکا  رییسجمهوری  گزارش های 
دولت  در  اخالقیات  مستقل  دفتر  توسط  دارایی هایشان 

امریکا بررسی و تایید شده است.
بر اساس این گزارش دارایی های رییس جمهوری امریکا 
به لحاظ ارزش در مقایسه با خوداظهاری سال 2014 تغییر 
بایدن،  جو  خوداظهاری  اساس  بر  همچنین  است.  نکرده 
معاون اوباما، ارزش دارایی های وی نیز برابر با 1.1 میلیون 

دالر است.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
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60 $
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250 $
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250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
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