
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2077  یک   شنبه        15ا سد   /   مرد ا د        y    1396   14 ذ ی  القعد ه   y 1438  6 ا گست    2017

اين حقيقتي است كهن كه در سياست بايد اغلب از دشمنان آموخت.

والدیمير لنين

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

طالبــان کارت معــاش معلمیــن ولســوالی انــدر والیــت غزنــی را 
ــن  ــن ای ــه معلمی ــن معــاش ب جمــع آوری کــرده و اجــازه گرفت

ــد. ــوالی را نمی دهن ولس
ــه روزنامــه مانــدگار می گویــد:  مدیــر معــارف والیــت غزنــی ب
ــن  ــاش معلمی ــو کارت مع ــن س ــرداد بدی ــوزا / خ ــاه ج از م

ــت. ــده اس ــه ش ــان گرفت ــط طالب ــدر توس ــوالی ان ولس
ــت:  ــی گف ــت غزن ــارف والی ــر مع ــف عشــرتی، آم محمــد حنی
ــن 15  ــاوه، معلمی ــوری و ن ــتان، جاغ ــوالی مالس ــز ولس ــه ج ب
ولســوالی دیگــر غزنــی از مــاه جــوزا تاکنــون معــاش دریافــت 

ــد. نکردن
ــوالی  ــن 15 ولس ــن ای ــه معلمی ــان ب ــرتی: طالب ــه عش ــه گفت ب
ــد  ــاش را نمی ده ــن مع ــک و گرفت ــه بان ــن ب ــی اجــازه رفت غزن
ــا مشــکالت بســیار جــدی مواجــه  ــه ب ــن ناحی ــن از ای و معلمی

ــتند. هس
ــا ایــن مســاله را چندیــن  ــد کــرد: م ــی تاکی ــر معــارف غزن مدی
ــتیم؛  ــان گذاش ــل در می ــارف در کاب ــرم مع ــا وزارت محت ــار ب ب
امــا تاکنــون هیــچ اقدامــی از ســوی حکومــت بــرای حــل ایــن 

ــه اســت. مشــکل صــورت نگرفت
امــا مســووالن در وزارت معــارف از ایــن رویــداد اظهــار 
ــه  ــی ب ــن گزارش ــون چنی ــه تاکن ــد ک ــرده می گوین ــری ک بی خب

ــت. ــیده اس ــان نرس آن
مجیــب مهــرداد ســخنگوی وزارت معــارف بــه روزنامــه ماندگار 
ــن  ــر چنی ــم، اگ ــری می کنی ــه را پی گی ــن قضی ــا ای ــد: م می گوی
ــا نهادهــای  مشــکلی وجــود داشــته باشــد، مــا ایــن مســاله را ب

امنیتــی در میــان خواهیــم گذاشــت.
مهــرداد گفــت: اگــر چنیــن مشــکلی حقیقــت داشــت، مــا ایــن 

مشــکل را مشــترکًا بــا نهادهــای امنیتــی پی گیــری کــرده و آن را 
بــه زودتریــن فرصــت حــل خواهیــم کــرد. بارهــا از مشــکالت 
ــد  ــاگردان، تهدی ــرای ش ــی ب ــات تعلیم ــود امکان ــن، کمب معلمی
ــان در  ــط طالب ــب توس ــوزندان مکات ــاگردان و س ــن و ش معلیم
والیــت غزنــی و ســایر والیــات ناامــن افغانســتان کــه طالبــان در 
آن جــا تســلط کامــل و یــا تقریبــا تســلط داشــته انــد، گزارشــاتی 
ــکالت  ــن مش ــه ای ــت ب ــگاه دول ــا هیچ ــت؛ ام ــده اس ــر ش نش

توجــه آن چنــان کــه بایــد صــورت گیــرد، نکــرده اســت.
ــا  ــه باره ــت ک ــور اس ــن کش ــای ناام ــه والیت ه ــی از جمل غزن
ــان  ــط طالب ــردم توس ــارت م ــل و غ ــان و قت ــور طالب از حض
ــدر  ــوالی ان ــا ولس ــت و ام ــیده اس ــر رس ــه نش ــای ب گزارش ه
ــترین  ــه بیش ــت ک ــی اس ــن در غزن ــوالی های ناام ــی از ولس یک

قســمت های آن توســط طالبــان اداره می شــود.

قندهار \ باخرت دزمري دمياشتې  ١٤ :

ــي او  ــتو امريکاي ــې ميش ــوب ک ــه جن ــتان پ د افغانس

ــورې  ــتې الس پ ــه نښ ــې پ ــه خپلوک ــان پوځيانوپ افغ

کــړ.

دغــه جګــړې نــن ســهار پــه قندهــار واليــت کــې پــه 

يــوه پوځــي اډه کــې ونښــت.

د را رســيدلو خربونــو لــه مخــې: امريکايــي پوځيانــو 

پــه قندهارکــې رسحــدي لــوا تــه د ننوتــو پــه وخــت 

ــه  ــه ون ــه پاملرن ــوونه ت ــو الرښ ــان پوځيان ــې د افغ ک

ــبب  ــتو س ــځ د نښ ــورو ترمن ــړه او دا کار د دواړو ل ک

شــو.

د افغانســتان پــه جنــوب کــې د مــي اردو يــوه 

جګپــوړي قومانــدان باخــر آژانــس تــه وويــل چــې 

پــه دغــو جګړوکــې دواړو لــورو تــه د رس زيــان 

اوښــتى دى.

ــه  ــو پ ــورو پوځيان ــړې د ن ــه جګ ــې دغ ــل چ ده ووي

ــه  ــه دې  برخ ــيدلې او پ ــه رس ــاى ت ــوب پ منځګړيت

ــوې دي. ــل ش ــې پي ــې څيړن ک

د دغونښــتو لــه املــه د رس احتــايل زيانونــو د 

ــه دى. ــد ن ــورې څرګن ــه پ ــر اوس ــمېر ت ــتو ش اوښ

د افغانستان په جنوب کې ميشتو 

امريکايي او افغان پوځيانو په 

خپلوکې په نښتې الس پورې کړ
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چه هستیم و چه کنیم؟

افـراط گــرایی خـشونت بـار 
چالش اصلی ماست

مدیر معارف والیت غزنی:ناجيه نوری   
کردند را غصب  معلمین  معاش  کارت های  طالبان 

آن  دنبــال  بــه  افغانســتان  دولــت 
اســت تــا بــا همــکاری همســایه گانی 
را  مرزهایــش  امنيــت  ایــران،  چــون 
ارتقــأ داده و آن هــا را تبدیــل بــه مــرز 

دوســتی و همــکاری كنــد.
محمــد اشــرف غنــی گفــت: "تبدیــل 
شــدن افغانســتان بــه نقطــۀ اتصــال 
بــه  چابهــار  بنــدر  طریــق  از  ایــران 
كشورهای شــمالی و شرقی افغانستان؛ 
یــک هــدف بنيادیــن بــرای مــا اســت و 
ــال  ــترش و اتص ــتا از گس ــن راس در ای

خطــوط ریلــی اســتقبال می كنيــم



برخــی ســناتوران امریکایــی مــی گوینــد اگــر 
بــه افغانســتان توجــه نشــود، احتمــال دارد کــه 
ــود.  ــراق ش ــر از ع ــت آن بدت ــر وضعی ده براب
ایــن ســخنان ظاهــرا در واکنــش بــه اظهــارات 
ــن کشــور مطــرح  ــوری ای ــس جمه ــر ریی اخی
ــگ  ــکا در جن ــت، امری ــه اس ــه گفت ــده ک ش
ــد  ــت. دونال ــورده اس ــت خ ــتان شکس افغانس
ــان  ــه ج ــت ک ــه اس ــن گفت ــم چنی ــپ ه ترام
ــع  ــت قاط ــای حمای ــده نیروه ــون فرمان نکلس
را از وظیفــه اش برکنــار مــی کنــد. ســناتوران 
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــی از بدت ــی در حال امریکای
امنیتــی افغانســتان خبــر مــی دهنــد کــه رییــس 
جمهــور غنــی خــالف ایــن نظــر را دارد و مــی 
ــال  ــه س ــبت ب ــی نس ــاع امنیت ــه اوض ــد ک گوی
گذشــته رضایــت بخــش تراســت و نیروهــای 
بــه  از وضعیــت دفــاع  افغانســتان  امنیتــی 
وضعیــت تهاجمــی قــرار گرفتــه انــد. ایــن کــه 
ســخنان آقــای غنــی چقــدر بــا واقعیــت هــای 
جنــگ افغانســتان نزدیــک اســت، هیــچ ســند و 
ــدارد، مگــر  ــرای تاییــد آن وجــود ن مدرکــی ب
ــم  ــاال ببری ــدی ب ــبینی را درح ــه خوش ــن ک ای
کــه ریاســت جمهــوری را یگانــه منبــع معتبــر 
اطالعــات بدانیــم و فکــر کنیــم کــه آن چــه را 
ــت اســت.  ــن واقعی ــد عی ــع مــی گوی ــن منب ای
ــرط  ــه ش ــی ن ــن موقعیت ــن در چنی ــرار گرفت ق
عقــل اســت و نــه هــم شــرط کار حرفــه یــی 
روزنامــه نــگاری، زیــرا از نظــر عقلــی همــواره 
ــما  ــی از ش ــر کس ــه اگ ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــل  ــان دلی ــما خواه ــد، ش ــول ش ــان قب خواه
ــع  ــک منب ــگاری ی ــه ن شــود و از نظــر روزنام
هرگــز نمــی توانــد منبــع معتبــر تلقــی شــود، 
ــمی و  ــع رس ــت منب ــن اس ــه ممک ــد ک هرچن
ــاز اســت  دولتــی باشــد. در چنیــن مواقعــی نی
ــد شــود کــه  کــه واقعیــت هــا بررســی و تاکی
ایــن موضــع فــالن منبــع دولتــی اســت و هنوز 
منبــع مســتقلی آن را تاییــد نکــرده اســت. اما از 
ســوی دیگــر جنــگ افغانســتان بــا همــه ابعــاد 
ــز  ــان آشــکار نی و پهلوهــای پنهــان خــود، چن
ــه  ــای را ب ــر ادع ــت ه ــاز نیس ــه نی ــت ک هس
عنــوان آخریــن ادعــای قابــل قبــول بپذیریــم. 

ــی  ــاهدان عین ــا و ش ــانه ه ــای رس ــزارش ه گ
بــه صــورت واضــح نشــان مــی دهنــد کــه در 
شــانزده ســال گذشــته وضــع امنیتــی و سیاســی 
ــوده  ــم نب ــروز وخی ــدازه ام ــه ان ــتان ب افغانس
اســت.آن چــه کــه امــروز از ناامنــی اراده مــی 
شــود، تنهــا حملــه هــای انتحــاری بــر کاروان 
هــای نیروهــای خارجــی کــه در شــانزده 
ســال اخیــر عمومیــت داشــت، نیســت. امــروز 
ــادر  ــه ق ــده ک ــه ش ــان وارد صحن ــمن چن دش
ــا  ــد و حت ــقوط ده ــا را س ــوالی ه ــت ولس اس
ــهرهای کالن و  ــقوط ش ــود را در س ــت خ بخ
ــت  ــار ســقوط والی ــد. دوب اســتراتژیک بیآزمای
کنــدز فقــط در دوره ریاســت جمهــوری آقــای 
ــت  ــه واقعی ــی ب ــدت مل ــت وح ــی و دول غن
ــد رییــس جمهــوری در زمــان  پیوســت هرچن
ســقوط شــهر کنــدز تاکیــد داشــت کــه" اوضاع 
ــروز حمــالت  ــراردارد." ام ــت ق تحــت مدیری
ــای  ــه نیروه ــای شورشــی محــدود ب گــروه ه
ــن  ــت. ای ــتان نیس ــتقر در افغانس ــی مس خارج
ــه  ــام آوری ب ــورت سرس ــه ص ــا ب ــروه ه گ
ــی  ــای غیرنظام ــل ه ــان و مح ــان غیرنظامی ج
افتــاده انــد و بــه صــورت دیوانــه واری افــراد 
غیرنظامــی و بــی دفــاع را مــی کشــند. حداقــل 
طــی همیــن مــاه هــای اخیــر شــاهد بدتریــن و 
خونیــن تریــن حمــالت گــروه هــای شورشــی 
بــه جــان غیرنظامیــان بــوده ایــم. حملــه 
ــد  ــل، بع ــق کاب ــی زنب ــاری در چهارراه انتح
ــی باشــنده  ــان تظاهــرات مدن در مراســم قربانی
گان کابــل در واکنــش بــه حمــالت انتحــاری، 
ــار و  ــه چه ــاری در کارت ــه انتح ــپس حمل س
ــرات  ــهر ه ــجدی در ش ــال آن در مس ــه دنب ب
از نمونــه هــای کوچــک یــک رشــته حمــالت 
ــین  ــای پس ــه ه ــه در در هفت ــد ک ــی ان خونین
ــه  ــتان را گرفت ــهروند افغانس ــا ش ــان ده ه ج
اســت. در ســال هــای نخســت حکومــت 
ــی  ــی م ــی و راحت ــاده گ ــه س ــرزی ب ــای ک آق
شــد بــه هــر نقطــه افغانســتان ســفر کــرد ولــی 
ــی  ــتان نم ــم افغانس ــهرهای مه ــروز در ش ام
ــر  ــوالی دیگ ــه ولس ــوالی ب ــک ولس ــوان از ی ت
رفــت. براســاس گــزارش هــای برخــی منابــع 

حتــا درمناطــق نزدیــک بــه کابــل پایتخــت نیــز 
دیگــر از امنیــت بــه آن معنــای ده ســال پیــش 
ــا وجــود داشــتن  ــروز ب ــری نیســت. ام آن خب
نیروهــای امنیتــی بــه مراتــب مقتدرتــر و 
مجهــز تــر دشــمن تــا نزدیکــی شــهرهای کالن 
خــود را رســانده و هــر روز شــاهد حمــالت 
آن هــا بــه مراکــز ایــن شــهر هــا هســتیم. گفتــه 
ــروی  ــا نی ــد ه ــه ص ــن لحظ ــود همی ــی ش م
ــت  ــک والی ــهر گرش ــه ش ــلح ب ــف مس مخال
هلمنــد حملــه کــرده و تــالش دارنــد کــه ایــن 
شــهر مهــم و اســتراتژیک را در جنــوب کشــور 
ــک  ــر گرش ــد. اگ ــود در آورن ــرف خ ــه تص ب
ــد،  ــقوط کن ــان س ــت طالب ــه دس ــوب ب در جن
بزرگتریــن شکســت دولــت وحــدت ملــی در 
ــتان  ــهرهای افغانس ــت ش ــن امنی ــه تامی عرص
محســوب مــی شــود و عمــال جنــگ را از 
ــازد.  ــی س ــا م ــهر ه ــا وارد کالن ش ــه ه حوم
دولــت وحــدت ملــی بــه صــورت عــام و ارگ 
ــاص در  ــورت خ ــه ص ــوری ب ــت جمه ریاس
ــورده  ــت خ ــت شکس ــت و امنی ــه سیاس عرص
ــد مگــر ایــن کــه مــا تــالش کنیــم روایــت  ان
دیگــری از اتفــاق هــا ارایــه کنیــم، آن گونــه که 
ــه وســیله  ارگ ریاســت جمهــوری هــر روز ب
ــد.  ــی ده ــق اهلل م ــه خــورد خل ــش ب جارچیان
ارگ همــواره از اتفــاق هــا چنــان روایتــی 
ارایــه مــی کنــد کــه اگــر انزجــار آمیــز نباشــد 
ولــی بــه شــدت وقحیانــه اســت. روایــت ارگ 
ــای  ــت ه ــر واقعی ــی ب ــه متک ــا ن ــاق ه از اتف
کشــور اســت و نــه مــی تــوان بــرای آن ســند و 
مدرکــی دســت و پــا کــرد. رییــس جمهــوری 
کشــور بــه تبعیــت از آدولــف هیتلــر کــه مــی 
گفــت" دروغ هــر قــدر بزرگتــر باشــد، مــردم 
بیشــتر آن را بــاور مــی کننــد" مــی خواهــد بــا 
گفتــن دروغ هــای شــاخ دار مــردم را در مــورد 
ــه  ــی کــه ن ــد، در حال واقعیــت هــا مجــاب کن
ــم و  ــی کنی ــی م ــده گ ــر زن ــا در عصــر هیتل م
ــه و  ــر جاذب ــدازه هیتل ــه ان ــی ب ــای غن ــه آق ن
ــکا  ــوری امری ــس جمه ــی ریی ــم دارد. وقت فه
ــتان  ــگ افغانس ــه در جن ــد ک ــی کن ــراف م اعت
تبییــن  نــوع  بدتریــن  خــورده  شکســت 
ــا آن هــم  ــی ب ــد باشــد ول ــی توان ــت م وضعی
ــد  ــی گوی ــه ارگ م ــای ک ــدازه دروغ ه ــه ان ب
قباحــت نــدارد. شــاید ســخنان ترامــپ خالــی 
ــا خواســته باشــد  ــی نباشــد و ی ــه گوی از گزاف
ــن  ــورش را در تامی ــت کش ــا ماموری ــه تنه ک
امنیــت افغانســتان زیــر ســوال ببــرد ولــی بــاز 
اعتــراف بــه واقعیــت مــی توانــد انگیــزه اقــدام 
ــد  ــم کن ــت را فراه ــه وضعی ــب ب ــای متناس ه
ولــی بــزرگ نمایــی و گفتــن حــرف هــای کــه 
بــا واقعیــت هــا همخوانــی ندارنــد تنهــا نتیجــه 
ــر  ــاع شــدن و خلــع ســالح در براب ــی دف آن ب

ــود. ــد ب ــت خواه وضعی

2 www.mandegardaily.com

احمدعمران

 

ــن روزهــا کاخ ســفید ســر گــرم بحــث روی وضعیــت  در ای
ــگ  ــی جن ــپ هــم از وضعیت ــد ترام افغانســتان اســت و دونال
ــا  ــی ب ــت امنیت ــک نشس ــپ در ی ــاکی. ترام ــتان ش در افغانس
ــگ  ــکا در جن ــه امری ــود ک ــه ب ــود گفت ــی خ ــاوران نظام مش
افغانســتان برنــده نیســت و او از عــدم پیشــرفت نظامــی ایــن 
ــت  ــرده اس ــد ک ــرده و تأکی ــاد ک ــگ انتق ــن جن ــور در ای کش
می خواهــد بدانــد کــه چــه زمانــی جنــگ در افغانســتان پایــان 

ــت.  ــد یاف خواه
ــه  ــود ک ــه ب ــود گفت ــاوران خ ــه مش ــم ب ــتر ه ــپ پیش ترام
می خواهــد بدانــد کــه چــه زمانــی جنــگ در افغانســتان 
ــه در  ــتان ک ــکا در افغانس ــگ امری ــت. جن ــد یاف ــان خواه پای
واقــع جنــگ جهــان در برابــر تروریــزم در نظــم نویــن جهانــی 
ــی  ــارزات خارج ــخ مب ــگ در تاری ــن جن ــی تری ــت طوالن اس
امریکاســت. همیــن ســبب شــده اســت کــه هــم مــردم امریــکا 
دولــت را فشــار بدهنــد و اخیــرا دولــت هــم دســت بــه یافتــن 
ــد.  ــرح کن ــوال هایی را مط ــور س ــس جمه ــد و ریی ــی بزن راه
ــان  ــگ در افغانس ــه جن ــد ک ــپ می خواه ــوز ترام ــا هن ــا آی ام
ــف  ــل ضع ــال عوام ــه دنب ــتی ب ــد و براس ــش باش نتیجه بخ
ــزم در  ــا تروری ــارزه ب ــد کــه مب ــا نمی دان می گــردد. ترامــپ آی
طــی بیســت و پنــج ســال اخیــر از مردمــان افغانســتان بیشــتر 
از هــر جایــی قربانــی گرفتــه اســت و در یــن حــال در بیســت 
ــه از  ــالی ک ــده س ــوص درهف ــه خص ــر ب ــال اخی ــج س و پن
حضــور نیروهــای امریــکا در جنــگ باتروریــزم در افغانســتان 
می گــذرد، پاکســتان از عوامــل اصلــی ادامــۀ جنــگ و خفــظ 

ــان در افغانســتان اســت. طالب
ــا تروریــزم   از جانــب دیگــر، ترامــپ نمی دانــد کــه جنــگ ب
ــای  ــی از فراینده ــه یک ــه دارد ب ــی ک ــه پیچیده گی های ــا هم ب
ــده  ــل ش ــادی تبدی ــای اقتص ــی ازکانال ه ــه یک ــول آور و ب پ
مختلــف  گروه هــای  و  شــرکت ها  و  کشــورها  و  اســت 
ــد.  ــذر دارن ــن رهگ ــادی از ای ــای زی ــریک در آن درامده ش

آیــا ترامــپ نمی دانــد آنانــی کــه از غــرب آمــده و بــه قــدرت 
رســیده اند نمی خواهنــد کــه طالبــان نابــود شــوند؛ زیــرا 
ــی  ــطح خاص ــک س ــان را در ی ــه طالب ــد ک ــان می خواهن آن
ــالت  ــد در تعام ــا آن بتوانن ــا ب ــد ت ــظ کنن ــا حف از توانایی ه
سیاســی اســتفاده ببرنــد کــه شــرح آن در ایــن ســتون جایــی 

ــدارد.  ن
این هــا بخش هــای بســیار عمده یــی از جنــگ تروبــزم در 
ــگ  ــۀ جن ــان و ادام ــظ طالب ــبب حف ــه س ــد ک ــتان ان افغانس
شده اســت. جــدا از اینکــه بازیگــران امریکایــی هــم خودشــان 
گروه هــا  ایــن  بــا  و  دارنــد  طالبــان  بــرای  برنامه هایــی 

می تواننــد کنش هــای خاصــی را اعمــال کننــد. 
ــا تروریــزم  اگــر بــه راســتی ترامــپ می خواهــد کــه جنــگ ب
در افغانســتان نتیجــه بدهــد، راه هــای زیــادی در پیــش رو دارد. 
از جملــه فشــار وارد کــردن بــر پاکســتان تــا از موضــع عمــق 
ــت از  ــد. عــدم حمای ــاه بیای اســتراتیژیکش در افغانســتان کوت
افــرادی کــه بــه تقلــب در افغانســتان بــه قــدرت رســیده اند و 
ــان دیگــر  ــد نشــان دادن قــوت طالب ــا تهدی ــد کــه ب می خواهن
ــی را  ــی و قوم ــای سیاس ــا و حرکت ه ــاخه ها و مجموعه ه ش
تهدیــد کننــد. زیــرا تازمانــی کــه افــرادی سیاســی صــادق از 
رویه هــای دمکراتیــک بــه قــدرت نرســند ایــن جنــگ هــم بــه 
ســان بــازی در هــم تنیــده ادامــه میابــد. زیــرا در آن صــورت 
اراده یــی بــرای جنــگ بــا طالبــان دیــده نمی شــود و نیــاز بــه 

حفــظ آنــان بــرای انحصارگــران بیشــتر مطــرح می شــود. 
ــزم  ــارزه باروری ــد مب ــد رون ــفید بای ــر کاخ س ــب دیگ از جان
ــا  ــت ها، فهم ه ــی از برداش ــد در برخ ــازد و بای ــفاف س را ش
ــارزه  ــد. مب ــن وارد کنن ــرات بنیادی ــان تغیی ــای ش و کارکرده
ــی  ــتخباراتی و مافیای ــای اس ــر حلقه ه ــه ب ــا تکی ــزم ب باتروی
زیــرا  ببــرد،  به جایــی  راه  نمی توانــد  بیرونــی  و  داخلــی 
اکنــون جنــگ بــا تروریــزم بــه کمپنی یــی می مانــد کــه 
از درک ریختــن خــون و کشــتن های دوطرفــه پــول بــه 
ــت.  ــت اس ــوم در حرک ــمت موه ــه س ــی آورد و ب ــت م دس
بنابریــن بــرای فایــق آمــدن در ای جنــگ، در افغانســتان 
ــدرن  ــر و م ــت داری موث ــا در ایجــاد دول ــت امریکایی ه صداق
ــه  ــکا ب ــاال امری ــا ح در افغانســتان بســیار ضــروری اســت. ت
دولــت ســازی در افغانســتان فکــر نکــرده اســت و فقــط نــگاه 
روزمــره و پروژه یــی بــه ایــن کشــور دارد و در همیــن مســیر 
ــا کشــور و مــردم  ــد ت فقــط از چنــد شــخص حمیــات می کن

ــتان.  افغانس

از نگـرانی تـرامـپ 
تـا راه حـل مـا
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ارگ از واقعیت ها 
بی خبر است؟



ــی،  ــرف غن ــد اش ــد( محم ــنبه )14، اس ــروز ش ــدادِ دی بام
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــرای اشــتراک در مراســم 
ــن  ــه ای ــران ب ــور ای ــی، رییس جمه ــف حســن روحان تحلی

کشــور رفــت.
محمــد اشــرف غنــی و حســن روحانــی در دیــدار 
ــترک  ــای مش ــت همکاری ه ــر تقوی ــد ب ــان تأکی دیروزش
میــان دو کشــور کردنــد و گفتنــد، ارادۀ هــر دو کشــور بــر 

ــت. ــات اس ــاط باثب ــتن ارتب داش
محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی در 
ایــن دیــدار رأی آوردن آقــای روحانــی را تبریــک گفــت و 
افــزود: افغانســتان و مــردم افغانســتان عالقــه و ارادۀ دارنــد 
تــا مناســباِت بــا ثبــات بیــن دو کشــورِ ایــران و افغانســتان 

برقــرار باشــد.
آقــای غنــی امنیــت و ثبــات را نیاز جــدی افغانســتان عنوان 
کــرد و گفــت: مســایل داخلــی مــا در مبــارزه بــا تروریســم 
ــا  ــه ب ــا در مقابل ــش م ــت. ارت ــه اس ــی یافت ــامان مطلوب س
حمــالت تروریســتی توانایی هــای قابــل قبولــی بــه دســت 
آورده و حــاال بایــد بــاالی توانایــی پولیــس بــرای مقابلــه 

ــم. ــز کنی ــا ناامنی هــای داخــل شــهرها تمرک ب
ــت  ــرد: دول ــه ک ــی اضاف ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
همــکاری  بــا  تــا  اســت  آن  دنبــال  بــه  افغانســتان 
ــأ  ــش را ارتق ــت مرزهای ــران، امنی ــون ای ــایه گانی چ همس
داده و آن هــا را تبدیــل بــه مــرز دوســتی و همــکاری کنــد.
محمــد اشــرف غنــی گفــت: "تبدیــل شــدن افغانســتان بــه 
نقطــۀ اتصــال ایــران از طریــق بنــدر چابهــار بــه کشــورهای 
ــرای  شــمالی و شــرقی افغانســتان؛ یــک هــدف بنیادیــن ب
مــا اســت و در ایــن راســتا از گســترش و اتصــال خطــوط 

ــم". ــتقبال می کنی ــی اس ریل
غنــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت ســاماندهی وضعیــت 
مهاجــران افغانســتان در خــارج از کشــور و بــه ویــژه ایران، 

ــتان  ــادی در افغانس ــول اقتص ــاد تح ــت: ایج ــار داش اظه
ــود. ــرت ش ــری از مهاج ــِب جلوگی ــد موج می توان

ــران  ــی، رییس جمهــور ای ــا ایــن، حســن روحان همزمــان ب
در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اشــتراکات گســتردۀ تاریخــی 
و فرهنگــی مــردم ایــران و افغانســتان، از گســترش و 
تقویــت همکاری هــای تهران-کابــل اســتقبال کــرد و 
ــه  ــور در هم ــط دو کش ــه رواب ــود ک ــدواری نم ــراز امی اب
ــه ســطح مطلــوب برســد. عرصه هــا، هــر چــه ســریع تر ب
آقــای روحانــی بــر اهمیــت تقویــت ارتباطــات و تعامــالت 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــن دو کشــور تأکی ــق بی گســترده و عمی
جمهــوری اســالمی ایــران از هیــچ کمکــی بــرای گســترش 
و تثبیــت امنیــت و رفــاه مــردم افغانســتان دریــغ نخواهــد 

کــرد.
ــل از 40  ــتان حداق ــردم افغانس ــه م ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ســال پیــش گرفتــار بی ثباتــی و ناامنــی بــوده انــد، اظهــار 
ــخ  ــیب های تاری ــراز و نش ــواره در ف ــران هم ــت: "ای داش
ــاوم  ــجاع و مق ــید، ش ــت رش ــن مل ــار ای ــتان در کن افغانس

ــود". ــوده و خواهــد ب ب
رییس  جمهــور ایــران هم چنــان گفــت کــه کشــورش 

ــت. ــتان اس ــا افغانس ــوب ب ــط خ ــان رواب خواه
ــه خــط  ــه اتصــال ب ــا توجــه ب او گفــت: "بنــدر چابهــار ب
ــد و  ــز باش ــتان نی ــتفادۀ افغانس ــورد اس ــد م ــل، می توان ری
ــای  ــور در عرصه ه ــای دو کش ــق همکاری ه ــن طری از ای

اقتصــادی، تجــاری و معدنــی را گســترش دهــد".
روحانــی اظهــار داشــت کــه راه آهــن جمهــوری ایــران بــه 
مرزهــای افغانســتان رســیده و تمایــل دارنــد تــا مــرز بیــن 

ایــران و افغانســتان مــرز دوســتی و همــکاری باشــد.
کشــورهای  مداخلــۀ  و  ایــرن حضــور  رییس  جمهــور 
ــه برشــمرد  ــه مشــکالت جــدی منطق خارجــی را از جمل
و تروریســم را معضــل مشــترک همــۀ کشــورهای منطقــه 

و جهــان خوانــد. روحانــی تأکیــد کــرد: همــکاری نزدیــک  
ــی  ــل معضالت ــرای ح ــتان ب ــران و افغانس ــر ای و جدی ت

ــت. ــروری اس ــم ض ــون تروریس همچ
ــت  ــت محیط زیس ــوع اهمی ــه موض ــه ب ــی در ادام روحان
ــظ آن  ــرای حف ــی کشــورها ب ــالش همه گان و ضــرورت ت
اشــاره کــرد و گفــت: "اگــر دریاچه هــا و تاالب هــای 
موجــود در مناطــق مــرزی ایــران و افغانســتان احیــأ 
نشــوند، گــرد و غبــار در آینــده می توانــد مشــکالت 
ــن مناطــق  ــرای همــه مــردم ســاکن در ای بســیار جــدی ب
ــک  ــه ی ــت، بلک ــاب نیس ــک انتخ ــن ی ــد. ای ــاد کن ایج

ــت". ــت محیطی اس ــرورت زیس ض
رییس جمهــور ایــران افــزود کــه ریشــۀ حــل همــۀ 
مشــکالت مذکــور، توســعه و پیشــرفت اســت؛ زیــرا 
پیشــرفت و رونــق کار و زنده گــی بــرای مــردم، می توانــد 
بســیاری از معضــالت و مشــکالت را رفــع کنــد و تســریع 
ــی  ــد چارچوب ــز نیازمن ــور نی ــط دو کش ــعۀ رواب در توس
هماننــد ســند جامــع روابــط دو کشــور اســت که امیــدوارم 
ــا و  ــا مبن ــود ت ــی ش ــند نهای ــن س ــریع تر ای ــه س ــر چ ه

ــد. ــترک باش ــط مش ــعه رواب ــرای توس ــی ب راهنمای
ــور  ــوع حض ــاماندهی موض ــان س ــی هم چن ــن روحان حس
ــرد  ــر ک ــروری ذک ــران را ض ــتانی در ای ــران افغانس مهاج
و بیــان داشــت: بــا توجــه بــه وجــود ارادۀ جــدی 
در دولت هــای ایــران و افغانســتان، بایــد نســبت بــه 

حل وفصــل ایــن موضــوع اقــدام شــود.

ســران دو کشــورِ ایــران و افغانســتان در حالــی باهــم دیدار 
کردنــد کــه گفته هــای یــک مــاه پیــِش حســن روحانــی در 
بــارۀ مســألۀ آب هــای افغانســتان کــه بــه ایــران می ریزنــد، 

انتقادهایــی جدیــی را در افغانســتان برانگیخته بود/اســت.
رییس جمهــور ایــران مــاه پیــش در نشســتی در تهــران بــا 
انتقــاد از پروژه هــای ســاخت بندهــا در افغانســتان گفــت: 
ــا را  ــه محیط زیســت م ــر آنچــه ک ــم در براب ــا نمی توانی "م
ــد؛ بی تفــاوت باشــیم. ســاخته شــدن ســدهای  خــراب کن
ــان،  ــال خ ــی، کم ــا از کجک ــتان و بنده ــدد در افغانس متع
ســلما و دیگــر بندهــا در شــمال و جنــوب افغانســتان، در 
اســتان خراســان مــا، سیســتان و بلوچســتان مــا تأثیرگــذار 

است".
ــی، محمــد اشــرف  ــن گفته هــای حســن روحان ــی ای در پ
غنــی ایــن گفته هــا را مداخلــه در امــور افغانســتان عنــوان 
کــرد و بــر عملــی شــدن معاهــدۀ آِب هلمنــد میــان کابــل-

تهــران تأکیــد ورزید.
واکنشــی  در  کشــور  آب  و  انــرژی  وزارت  هم چنــان، 
ــام ُحســن  ــا ن ــو ب ــه این س ــال ها ب ــران از س ــه ای ــت ک گف
ــش از  ــر حق آب ــار براب ــا چه ــایه گی ت ــواری و همس هم ج
دریــای هیرمنــد )هلمنــد امــروزی( آب گرفتــه اســت، امــا 
در برابــر آن تمامــی چشــمه های آب مــرزی اش را کــه بــه 
افغانســتان ســرازیر می شــوند بــا ســاختن بیــش از ۳0 بنــد 

در آن ســوی مــرز خشــکانیده اســت.
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در جریـان دو مـاه گذشـته سـخنگویان برخـی از نهادهـای 
بـه  دسترسـی  حـق  قانـون  مرتبـه   100 از  بیـش  دولتـی 

کرده انـد.  نقـض  را  اطالعـات 
ایـن یکـی از صدهـا موردی اسـت کـه روزانه خبرنـگاران 
بـا آن مواجـه هسـتند. یکی از خبرنـگاران روزنامـۀ ماندگار 
کـه در جریـان دو مـاه  بـا برخـی از  سـخنگویان نهادهـای 
دولتـی تیلفـون زده اسـت، می گویـد کـه شـماری بیشـتر 
سـخنگویان  شـمول  بـه  دولتـی  نهادهـای  سـخنگویان  از 
ریاسـت جمهوری و ریاسـت اجرایـی  به دالیـل نامعلومی، 
خبرنـگاران   خواسـت  در  بـه  گفتـن  پاسـخ  بـه  حاضـر 

نمی شـوند.
در همیـن حـال، نهـاد نـی حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان در واکنـش بـه ایـن کار سـخنگویان نهادهـای 
دولتـی می گویـد کـه خـود داری از ارایـۀ اطالعات توسـط 
سـخنگویان در تناقـض بـا بند دوم مـادۀ 50 قانون اساسـی 

قـرار دارد.
نـی تأکیـد می کنـد کـه برخـی افـراد در داخـل حکومت با 
وارد کـردن فشـار تـالش می کنند  تـا سـخنگویان نهادهای 

دولتـی با رسـانه ها کمتـر درتماس باشـند. 
بـه گفتـۀ نـی، برخـی از سـخنگویان نهادهـای دولتـی فاقد 
اطالعـات دسـت اول هسـتند و چیـزی بـرای گفتـن بـه 

ندارنـد. رسـانه ها 
ایـن در حالـی اسـت کـه قانون حق دسترسـی بـه اطالعات 
گرفتـه  قـرار  اجـرا  معـرض  در  و  شـده  نافـذ  کشـور  در 
اسـت.  بـه اسـاس این قانـون، تمـام نهادهای دولتـی و غیر 
دولتـی مکلـف انـد تـا از کارکردهـای خـود به شـهروندان 

به خصـوص خبرنـگاران اطـالع دهنـد.
ایـن قانـون تضمیـن کننـدۀ آزاد اطالعـات میـان دولـت و 
شـهروندان بـوده و مسـووالن دولتـی را مکلـف بـه ارایـۀ  
اطالعـات بـه رسـانه ها و شـهروندان می کنـد.  حکومـت 
از  یکـی  را  رسـانه ها  و  بیـان  آزادی  ملـی،  وحـدت 
دسـت  آوردهای یـک و نیم دهـۀ اخیر خوانده و خـود را به 

می دانـد. متعهـد  آن  از  پاسـداری 
امـا سـخنگویان نهادهـای دولتـی در جریان دو ماه بیشـتراز 
ده هـا مرتبـه قانـون حـق دسترسـی بـه اطالعـات نقـض 
کرده انـد. اسـالم الدین جـرأت سـخنگوی وزارت مهاجران 
و عـودت کننـده گان ۲5 مرتبـه حاضـر به صحبـت درمورد، 
نشـده  دیگـر  کشـورهای  و  درپاکسـتان  مهاجـران  حالـت 

ست.   ا
بـه  ایـن وزارت  از مسـووالن مطبوعاتـی  هرچنـد برخـی 
روزنامـۀ مانـدگار گفته انـد که آقـای جـرأت در دفتر کارش 

حاضـر اسـت. امـا او تیلفونـش را خامـوش کـرده  بـود. 

شـکیب مسـتغنی سـخنگوی وزارت خارجـه بیـش از 1۳ 
مرتبـه تیلفونـش را جـواب نـداده اسـت، وقتـی کـه پس از 
چندیـن تماس گوشـی همـراه اش را برداشـته اسـت، گفته 
اسـت کـه لحظـات بعد تمـاس بگیریـد؛ امـا او تیلفونش را 

خامـوش کرده اسـت. 
صیـام پسـرلی سـخنگوی اتاق هـای تجـارت بیـش از سـه 
مـورد تیلیفونـش را جواب نـداده اسـت و در جریان تماس 

5 مـورد دیگـر تیلیفونـش خامـوش بوده اسـت. 
از سـویی هـم،  سـخنگوی کمیسـیون انتخابات نیـز بیش از 
۳ مـورد تمـاس تلیفنی ایـن خبرنگار را جواب نداده اسـت.
کـه  داخلـه  وزارت  پیشـین  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
درحـال حاضـر رییـس مرکـز رسـانه های حکومت اسـت، 

بیـش از ۳0 مرتبـه تیلفونـش را جـواب نـداده اسـت. 
هم چنـان، دفتـر ارتباطـات ادارۀ شـناس نامه های برقـی نیـز 
بیـش از 4 مرتبـه قانـون حـق دسترسـی بـه اطالعـات را 
نقـض کـرده اسـت و بـه سـواالتی کـه الزم بـود پاسـخی 

ارایـه نکـرده اسـت و یـا تلفنـش را پاسـخ نـداده اسـت.
جمشـید رسـولی سـخنگوی دادسـتانی کل از جمله کسانی 
اسـت کـه بیـش از 10 مرتبـه قانـون حـق دسترسـی بـه 

اطالعـات را نقـض کـرده اسـت. 
آقـای رسـولی درجریـان دو مـاه کـه بیـش از 10 مرتبـه به 
موضوعـات مرتبـط بـه این نهـاد حاضر به گفت وگو نشـده 

یـا تیلفونـش را خاموش کرده اسـت. 
مالیـه  داخلـه،  دفـاع،  وزارت خانه هـای  سـخنگویان،  البتـه 
اقتصـاد، شـهرداری بیشـتر حاضـر بـه گفت وگـو شـده اند.
در حالـی کـه سـخنگویان ریاسـت جمهـوری و ریاسـت 
اجرایـی نیـز از ناقضـان قانـون حق دسترسـی بـه اطالعات 
هسـتند، درجریـان دو مـاه بیـش از ۳0 مرتبـه سـخنگویان 
و  نشـده اند  گفت  وگـو  بـه  حاضـر  جمهـوری  ریاسـت 
تیلفون هـای خـود را خامـوش کرده انـد. درحالـی که بیش 
از 10 مرتبـه سـخنگوی ریاسـت اجرایـی نیز عیـن عمل را 

انجـام داده اسـت. 

درهمیـن حـال، عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایی نهاد 
نـی بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه یکـی از دالیـل که 
سـخنگویان دولـت کـه حاضـر بـه گفت وگـو بـا رسـانه ها 
نمی شـوند، ایـن اسـت کـه آنـان در واقـع فاقـد اطالعـات 

دسـت اول می باشـند.
آقـای خلوتگـر، تأکیـد کرد که وقتی از سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری در مـورد رابطـه ارگ بـا شـورای امنیت پرسـان 
شـود، هیـچ جـواب نـدارد؛ چـون ایـن اطالعات اختیـار او 
نیسـت. وقتـی در مـورد واکنـش حـزب جمعیـت در رابطه 
بـه برکنـاری حنیـف اتمر، از سـخنگوی ارگ پرسـان شـد، 
در جـواب گفـت که آقـای اتمر صالحیـت اجرایـی ندارد، 
رهبـری  را  عملیـات  امنیـت  در شـورای  او  کـه  درحالـی 

می کنـد، والـی و فرمانـده امنیـه را معرفـی می کنـد. 
بـه گفتـۀ او، دومیـن دلیل، فشـار جدی از طـرف افرادی در 
داخـل نظـام بـاالی سـخنگویان وجـود دارد که با رسـانه ها 
کمتـر درتمـاس باشـند. در همیـن ارتبـاط  چنـدی پیـش 
یکـی از سـخنگویان ادارات دولتی رشـمال کشـور، به خاطر 
ارتبـاط داشـتن بـا رسـانه ها، از وظیفه اش سـبکدوش شـده 

. بود
 آقـای خلوتگـر هم چنان، تأکیـد کرد که سـخنگویان برخی 
از نهادهـا ظرفیـت جمع آوری اطالعات و شـریک سـاختن 

آن را ندارند.
آقـای خلوتگر بـا بیان  این کـه برخی از سـخنگویان ظرفیت 
دسـته بندی اطالعـات را ندارنـد، افـزود کـه خـود داری از 
شـریک سـاختن اطالعات خالف ماده 50 قانون اساسـی و 

قانـون حق دسترسـی به اطالعات اسـت.
پشـتوانۀ  مهم تریـن  اطالعـات  بـه  دسترسـی  حـق  قانـون 
آزادی بیـان و تنهـا ضمانـت اجرایی گـردش آزاد اطالعات 
در افغانسـتان می باشـد. بـا توشـیح ایـن قانـون مسـووالن 
حکومتـی ملـزم بـه ارایه یـی اطالعات به رسـانه ها هسـتند.

در حاشیۀ مراسم تحلیف روحانی مطرح شد:

همکاری دو کشور برای حل 
است ضروری  تروریسم  معضل 

سخنـگویان بی زبان
ناقضان قانون دسترسی به اصالعات

بهــــــزاد

ابوبکر صدیق



چکیــده 
چالش هــای  و  فرصت هــا  از  پُــر  دنیــای 
ــوژی و  ــم و تکنال ــریع عل ــرفت س ــروزی، پیش ام
حرفه یی شــدن روزافــزون بــازار کار، خواهــاِن 
تخصصــی  مهارت هــای  و  کاربــردی  دانــش 
ــدون  ــد. ب ــان می باش ــای زم ــا نیازمندی ه ــر ب براب
برخــوردار بــودن از دانــش کاربــردی، فهــم دقیــق 
ــر  ــای عص ــا نیازمندی ه ــر ب ــای براب و ظرفیت ه
فرصت هــا  از  نمی تواننــد  انســان ها  حاضــر، 
به خوبــی اســتفاده نماینــد و بــر چالش هــای 
ــردی و  ــش کارب ــی دان ــد. یعن ــق آین ــی فای احتمال
مهارت هــا و ظرفیت هــای تخصصــی از جملــه 
ــانی  ــدرِن انس ــی م ــرای زنده گ ــای جــدی ب نیازه
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  می شــود.  محســوب 
عمــدۀ  مراکــز  به مثابــۀ  عالــی  تحصیــالت 
فعالیت هــای علمــی و اکادمیــک، مکلفیــت دارنــد 
کــه در راســتای تولیــد دانــش کاربــردی و مفاهیــم 
ارزشــمند علمــی، ظرفیت ســازی و تأمیــن نیــروی 
ــود را  ــِش خ ــه، نق ــاز جامع ــورد نی ــِص م متخص
ــی  ــالت عال ــان تحصی ــد. همچن ــی ادا کنن به خوب
می توانــد در راســتای رشــد اقتصــاد و بهبــود 
ــی  ــش مهم ــانی نق ــع انس ــِی جوام ــت زنده گ کیفی
ــد. در بســیاری از کشــورهای جهــان  ــا نمای را ایف
کــه دارای شــرایط بهتــِر زنده گــی و اقتصــاد 
ــی  ــای تحصیل ــد،  نهاده ــا ان ــعه یافته و پوی توس
ــردِن  ــد ب ــز علمــی در رشــد اقتصــاد و بلن و مراک
ــی  ــت زنده گ ــود کیفی ــی و بهب ــد مل ــطح عوای س
ــد.  ــته و دارن ــازنده داش ــیار س ــش بس ــردم، نق م
همچنــان به خاطــر رونق دهــی اقتصــاد متکــی 
ــی  ــالت عال ــای تحصی ــد نهاده ــش، بای ــر دان ب
معیــاری همــواره بــا تحــوالت اقتصــادی و بــازار 
ــر محاســباِت خــود  ــی ب ــق و مبتن کار رابطــۀ عمی
را حفــظ نماینــد. مهم تریــن خصوصیــات سیســتم 
ــی  ــارت  از پویای ــاری، عب ــی معی ــالت عال تحصی
معیــاری  پژوهش هــای  انجــام  ایجادگــری،  و 
و  کاربــردی  دانــش  تولیــد  و  هدف مندانــه  و 
بــازار  نیازمندی هــای  مطابــِق  ظرفیت ســازی 
ــرفت  ــورها، پیش ــر کش ــد دیگ ــد. مانن کار می باش
ــی  ــت زنده گ ــود کیفی ــتان و بهب ــی افغانس و ترق
ــت و  ــود کیفی ــه بهب ــرزمین، ب ــن س ــردم در ای م
ــور  ــن کش ــی در ای ــالت عال ــی تحصی ــد کیف رش
ــردی و  ــش کارب ــد دان ــد تولی ــته گی دارد. بای بس
ظرفیت ســازی مطابــِق نیازمندی هــای جامعــه، 
ــا  ــد. ب ــوردار باش ــی الزم برخ ــی و پویای از توانای
ــود در  ــش موج ــا و چال ــت فرصت ه در نظرداش

ــی  ــالت عال ــی تحصی ــد کیف ــی و رش ــیر ترق مس
ــارب و  ــا، تج ــای نورم ه ــر مبن ــتان و ب در افغانس
ــا،  ــی در دنی ــاری تحصیل روش هــای مــدرن و معی
ــرای متحول ســازی و رشــد  ــن طــرح فشــرده ب ای
کیفــی تحصیــالت عالــی افغانســتان تهیــه و ارایــه 
شــده اســت. ایــن طــرح روی متحول ســازی 
نمــودن  مبــدل  عالــی و  سیســتم تحصیــالت 
ــج در  ــن رای ــر مت ــی ب ــال و متک ــتم غیرفع سیس
افغانســتان بــه سیســتم تحصیلــی فعــال، متکــی بــر 
محتــوا و مبتنــی بــر دســتاورد تأکیــد دارد. ایجــاد 
مراکــز معیــاری پژوهشــی، تولیــد دانــش کاربــردی 
تعــداد  ازدیــاد  متخصــص،  نیــروی  تولیــد  و 
ــاد  ــورا، ایج ــی دکت ــویۀ تحصیل ــتاداِن دارای س اس
ــای  ــهیم شــدن نهاده ــالم آموزشــی، س ــط س محی
تحصیــالت عالــی در رشــد اقتصــاد کشــور، ایجــاد 
روابــط مــداوم و منظــم میــان مکتب هــا، نهادهــای 
ــنجی و  ــازار کار و اعتبارس ــی و ب ــالت عال تحصی
ــی،  ــالت عال ــای تحصی ــت نهاده ــن کیفی تضمی
از جملــه اهــداف و فکتورهــای قابــل تمرکــز 
ــق  ــک، تحق ــدون ش ــند. ب ــرح می باش ــن ط در ای
ــن طــرح باعــث  ــاِت شــامل در ای اهــداف و الزام
رشــد کیفــی، دگرگونــی عمیــق و پویایــی سیســتم 

ــد. ــد ش ــتان خواه ــی در افغانس ــالت عال تحصی

مقـدمه
ــع و  ــۀ مراج ــی به مثاب ــالت عال ــای تحصی نهاده
ــص  ــروی متخص ــش و نی ــدۀ دان ــز تولیدکنن مراک
کاری، بایــد همــواره بــه مطالعــه و ارزیابــی دقیــِق 
تغییــرات توقف ناپذیــِر علــم و  پیشــرفت ها و 
فنــاوری در جهــان بپردازنــد و همچنــان بــا تحلیل 
ــوالت و  ــا تح ــود را ب ــازار کار، خ ــی ب و ارزیاب
ــوده  ــار نم ــک عی ــی و اکادمی ــرفت های علم پیش
ــق  ــن، تزری ــم و ف ــر عل ــد و تکثی ــی تولی و در پ
در  کاری  ارزشــمند  انگیزه هــای  و  مفاهیــم 
و همچنــان  شــریان های حیات بخــش جامعــه 
ــا ظرفیــت  ــروی متخصــص و ب ــد نی ــه و تولی تربی
ــی  ــر کنون ــای عص ــا نیازمندی ه ــق ب کاری مطاب
ــای  ــگاه ها و نهاده ــم، دانش ــویی ه ــند. از س باش
مراجــع  مراکــز و  به مثابــۀ  عالــی  تحصیــالت 
راســتای  در  می تواننــد  اکادمیــک،  و  علمــی 
ــات  ــرفت و ثب ــیر پیش ــردم در مس ــوق دهی م س
و پروســۀ ملت ســازی و دولت ســازی، نقــش 
اساســی داشــته باشــند. نهادهــای تحصیــالت 
عالــی بایــد به مثابــۀ مراجــع تولیدکننــدۀ  ظرفیــت 
انســانی و همچنــان  کاربــردی و ســرمایه های 

ــعۀ انســانی،  ــذار روی توس ــز تأثیرگ ــۀ مراک به مثاب
ــردم  ــی م ــود زنده گ ــی و بهب ــد اقتصــاد مل در رش
نقــش مهــم و تعیین کننــده داشــته باشــند. در 
بســیاری از کشــورها، به خصــوص کشــورهای 
آســیایی ـ چــون جاپــان، مالیزیــا، ســنگاپور، هنــد 
ــی در رشــد  ــالت عال ــد ـ نهادهــای تحصی و تایلن
ــی نقــش اساســی داشــته و  ــی اقتصــاد مل و پویای

ــد.  دارن
ــه  ــی ک ــا و ملت های ــروزی دولت ه ــاِی ام در دنیـ
ــداوم  ــابقه و م ــاِف بی س ــرفت و انکش ــد پیش رون
علــم و تکنالــوژی را زیــر نظــر دارنــد و بــا 
برنامه ریــزی و تــالش مــداوم و معقــول، خــود را 
ــد  ــازند، می توانن ــگام می س ــفر و هم ــا آن همس ب
مقابلــه  به خوبــی  احتمالــی  چالش هــای  بــا 
نمــوده و از فرصت هــای موجــود خــوب اســتفاده 
نماینــد. امــا برعکــس، دولت هــا و ملت هایــی 
ــاوری در جهــان  ــه پیشــرفت های علــم و فن کــه ب
ــی  ــرایط زنده گ ــا ش ــود را ب ــوده و خ ــه ننم توج
ــای  ــازند، فرصت ه ــر نمی س ــروزی براب ــدرن ام م
زیــادی را از دســت می دهنــد و دســت خوش 
چالش هــای احتمالــی می شــوند. یعنــی بــرای 
ــای  ــتن در دنی ــه زیس ــتن و آبرومندان ــوب زیس خ
ــا  ــردی، ظرفیت ه ــواد کارب ــش و س ــروزی، دان ام
و مهارت هــای فــردی و تخصصــی از جملــه 
ــویی  ــوند. از س ــوب می ش ــدی محس ــای ج نیازه
ــه مراجــع و  ــی ک ــالت عال ــای تحصی ــم، نهاده ه
مراکــز تولیــد و تکثیــر دانــش و نیــروی متخصــص 
کاری انــد، مکلــف انــد کــه بــرای مرفــوع ســاختن 
ــش،  ــتای دان ــت در راس ــردم و مملک ــای م نیازه
ــداوم، منســجم و  ــۀ م ــه گون ــه، ب ــت و برنام ظرفی
ــد  ــالش نمــوده و در راســتای تولی ــه ت هدف مندان
دانــش و ســواد کاربــردی و تربیــت نیــروی 
ــای  ــای عرصه ه ــا نیازمندی ه ــر ب ــص براب متخص

ــد.  ــالش نماین ــواره ت ــی، هم کاری و خدمات
-------

ــزۀ  ــدۀ جای ــی و برن ــون البیرون ــتاد پوهنت *اس
ــی  ــس مل ــی در کنفران ــش علم ــن پژوه بهتری
ــا  ــانس مالیزی ــوق لیس ــی ف ــات تخصص تحقیق
 NCON-PGR-2016,(  2016 ســال  در 

)Malaysia
 دکتــورا: ارتباطــات و تکنالــوژی بشــری، 

)UMP( پوهنتــون پهنــگ مالیزیــا
زبــان  و  تخصصــی  ارتباطــات  ماســتری: 

مالیزیــا پهنــگ  پوهنتــون  انگلیســی، 
لیسانس: ژورنالیسم، پوهنتون کابل
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طرحی علمی برای متحول سازی 
و رشد کیفِی تحصیالت عالی 

در افغانستان

با استاد ربانی 
بعــد از تــرک وظیفــه از ریاســت تألیــف و ترجمــۀ وزارت 
ــن وزارت  ــیدی، معی ــال 1۳86  خورش ــد س ــاه اس ــارف، در م مع
ــه  ــراد از مــن خواهــش کــرد ک ــای م ــاف آق ارشــاد، حــج و اوق

ــرم. ــده بگی ــه عه ــاف ب ــج و اوق ــوولیتی را در وزارت ح مس
مــن کــه فــارغ دانشــکدۀ شــرعیات دانشــگاه کابــل اســتم، پذیرفتم 
ــنهاد  ــاف پیش ــج و اوق ــاد، ح ــاور وزارت  ارش ــث مش ــه  حی و ب
ــای فرهنگــی و  ــان منظــوری، مصــروف کاره ــا زم ــا ت شــدم؛ ام

ــام  حــق، ارگان نشــراتی وزارت شــدم. ــۀ پی اصالحــات در مجل
بیــش از ســه  مــاه در وزارت رفت و آمــد کــردم، دفتــری را برایــم 
ــاد و  ــر ارش ــهرانی وزی ــت اهلل ش ــای نعم ــا آق ــد، ام ــدارک دیدن ت
ــا او  ــه ب ــا ک ــی وقت ه ــت. بعض ــس نگرف ــن  اُن ــا م ــاف، ب اوق
صحبــت می کــردم، می  پرســید کــه فهیم خــان و قانونــی را 

ــی. ــا ن ــی ی می  شناس
او کمــی نگــران بــود. بــه  هــر صــورت، بــه  قــول وزیــر، پیشــنهاد 
مــن در مــدت بیــش از ســه ماه، از طریــق اصالحــات اداری 
ــا  ــروز ی ــاش، ام ــد: منتظــر ب ــن می گفتن ــه م ــد و ب منظــور نگردی

ــد. ــما می  رس ــررِی ش ــوب مق ــردا مکت ف
راســتی ُخلقــم تنــگ شــده بــود، افــرادی در ایــن اداره و وزارت 

ــد. ــان نمی  آم ــن خوشش ش ــه از کارِ م ــد ک ــه بودن ــا گرفت ج
ــد و  ــگ آم ــم زن ــی برای ــن ربان ــتاد برهان الدی ــر اس روزی از دفت
ــم و  ــدار اســتاد رفت ــه دی ــا شــما کار دارد. ب ــه اســتاد ب ــد ک گفتن
او گفــت کــه اگــر امــکان داشــته باشــد، بــا تلویزیــون نــور کــه 

ــم. ــوز نشــراِت  آن شــروع نشــده، همــکاری کن هن
ــی  ــتاندم، ول ــور گذش ــون ن ــا تلویزی ــاه را ب ــردم. یک  م ــول ک قب
نمی  دانــم چــه مشــکل بــود، اســتاد کارهایــم را مشــخص نکــرد 

ــی نداشــت.  ــون هــم ســاماِن چندان و کارهــای تلویزی
دلــم تنــگ شــد و بــه اســتاد برهان الدیــن ربانــی نامه  یــی 
نوشــتم کــه محتوایــی ســخت کوبنــده داشــت. نامــه را بــه  یکــی 
از ســکرترهای اســتاد ســپردم و هنــوز ۲4  ســاعت از ایــن حادثــه 
نگذشــته بــود کــه حوالــی 7  صبــح برایــم زنــگ آمــد و بعــد از 
ســالم وعلیک، کســی گفــت: "مــن اســتاد اســتم". چــون تــا آن دم 
ــردم  ــر ک ــودم، فک ــت نکــرده ب ــی صحب ــی تلیفون ــتاد ربان ــا اس ب
ــد:  ــان گفتن ــر ایش ــار دیگ ــت. ب ــگ زده اس ــتباهی زن ــی اش کس
"اســتاد هســتم، اگــر می شــود یــک  بــار بــه وزیراکبرخــان 

ــد." بیایی
گفتم: "به چشم استاد، ببخشید که اول نشناختم!"

استاد گفت: "منتظرت استم، به وزیراکبرخان یک  بار بیا!"
ســاعت 9  صبــح نــزد اســتاد رفتــم. او مــرا تنهــا دیــد و 
ــی  ــد. گاه ــم آم ــیار خوش ــدم، بس ــما را خوان ــۀ  ش ــت: "نام گف

" ؟ یســی می  نو
 گفتم: بلی، چیزهایی می  نویسم.

در مــورد کارهــای تلویزیــوِن نــور صحبت هایــی بــا مــن کــرد و 
راســتش بــه حلــِم اســتاد آفریــن گفتــم. 

ــا  ــدامِ آن ه ــه هیچ ک ــرد ک ــن ک ــا م ــی ب ــی وعده  های ــتاد ربان اس
ــد  ــاه و چن ــار م ــت چه ــد از گذش ــه بع ــا این ک ــد، ت ــی نش عمل
ــتاد،  ــازۀ اس ــدون اج ــد و ب ــه ش ــی گرفت ــه  ام به ُکل روز، حوصل

ــردم. ــا ک ــور را ره ــوِن ن تلویزی

بخش پنجاه و هفتم

سته پاره اهی ویپ
گاهن  بی تی از رحمت اهلل  طرا خا

*دكتور عبدالقهار سروری 

بخش نخست
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ارنست همینگوی 
از نگاه ویل 

دورانت

ــوی  ــت همینگ ــد ارنس ــنده یی را همانن ــچ نویس ــن هی م
نمی شناســم کــه در او، زنده گــی و ادبیــات بدین گونــه 
ــن شــده و در هــم گــره خــورده  ــا هــم عجی ــگ، ب تنگاتن
ــوهرش  ــه ش ــی ب ــارو زن ــا نج ــای کلیم ــد. در برف ه باش
ــا  ــن ت ــه م ــتی ک ــردی هس ــن م ــو کامل تری ــد: »ت می گوی
حــاال شــناخته ام.«1 کســی ـ شــاید خــود همینگــوی ـ بــه 
ــن ســخن هرگــز  ــود و ای ــی زده ب ــن حرف همینگــوی چنی
از خاطــرش زدوده نشــد. او می خواســت نویســنده شــود؛ 
امــا از این کــه نویســنده یی دمدمی مــزاج و بی اصالــت 
باشــد، در درون خویــش شــرم داشــت. او در ایــن اندیشــه 
ــد  ــد زن ــردار پیون ــار و ک ــا رفت ــه نویســنده گی را ب ــود ک ب
ــی،  ــردان واقع ــخن م ــه و س ــل مردان ــا عم ــر را ب و تفک
زنده گــی بخشــد. صدهــا حادثــه را از ســر گذرانــده 
بــود، قهرمــان دو جنــگ جهانــی و شــکارچی پیــروز 
کوســه ماهی و شــیر بــود و پرقدرت تریــن قصه هــای 

ــان خــود را نوشــت. زم
او د یکــی از نواحــی ســاکت و آرام اطــراف شــیکاگو 
ــد.  ــد ش ــال 1899 متول ــه س ــز۳( ب ــارک۲، ایلینوی )اوک پ
پــدرش پزشــکی کم وبیــش موفــق بــود کــه انــس و 
الفــت زنده گــی در هــوای آزاد و ورزش را بــه او آموخــت. 
ــن او  ــود و همی ــده ب ــار آم ــی ب ــدت مذهب ــادرش به ش م
ــا  ــر کلیس ــروه ک ــوازی گ ــری و تک ن ــوی رهب ــه س را ب
ســوق داد. برخــالف نظریــات فرویــد، ارنســت پــدرش را 
ــگل و  ــادرش دوســت می داشــت و جن بســیار بیشــتر از م
جوی بــار را ســهل تر از ســرود های مذهبــی و عبــادت 
ســاله گی،  دوازده  تولــد  ســالروز  در  می شــد.  پذیــرا 
پدربزرگــش تفنگــی بــه او هدیــه داد؛ بــه زودی بــا 
ــت  ــه رقاب ــود ـ ب ــته یی«4  ب ــداز برجس ــه »تیران ــدر ـ ک پ
ــت زنی  ــکی و مش ــی، اس ــری، قایق ران ــت. ماهی گ برخاس
را آموخــت. آرمانــش آمیزه یــی بــود از ویلیــام شکســپیر و 
ــت زنان  ــی اش، مش ــول زنده گ ــولیوان5. در ط ــان.ال. س ج
بســیاری را بــه مبــارزه طلبیــد و به نــدرت مــواردی پیــش 
ــی  ــد. هنگام ــت ده ــب را شکس ــد رقی ــه نتوان ــد ک می آم
ــی6 )19۳5(  ــری در بیمین ــابقۀ ماهی گی ــک مس ــه در ی ک
ــن پیشــنهاد  ــا ای ــای شکســت خورده را ب ــد، رقب ــده ش برن
ــابقۀ مشــت زنی،  ــد در مس ــس بتوان ــر ک ــرد: ه ــنود ک ُخش
چهــار دور در مقابــل مــن ایســتاده گی کنــد، دویســت دالــر 
ــک  ــا هیچ ی ــد، ام ــی پذیرفتن ــرد. عده ی ــد ک ــت خواه دریاف

ــد.7 ــت کنن ــتند مقاوم نتوانس
ارنســت مدرســه رفتــن را دوســت نداشــت؛ امــا توانســت 
ــه  ــهولت ـ ب ــه س ــراً ب ــارک« را ـ ظاه ــتان »اوک پ دبیرس
ــا  ــن ب ــدن درس ل اتی ــه در خوان ــرا ک ــاند، چ ــان برس پای
ــل  ــرو6 طب ــد: »سس ــد. او می نویس ــه نش ــکلی مواج مش
توخالــی اســت. مــن می توانــم بــا دســت های بســته، 
ــه  ــد؛ ب ــکوفا ش ــن او ش ــم9« م ــری بنویس ــای بهت چیزه
نوشــتن داســتان های کوتــاه بــرای مجلــۀ دبیرســتان دســت 
ــت و از  ــر 10 پرداخ ــگ الردن ــار رین ــۀ آث ــه مطالع زد. ب
ــد.  ــش آم ــرِی او خوش ــان کارگ ــاه و زب ــای کوت جمله ه
در اکتوبــر 1917، بــا شــغل خبرنــگار تــازه کار در روزنامــۀ 
ــن  ــد. ای ــه کار ش ــغول ب ــیتی مش ــس س ــتار 11 کانزان اس
نشــریۀ درجــه یــک، بــه کارکنــان خــود کتــاب راهنمایــی 
ــاه...  ــود: »جمــالت کوت مــی داد کــه در آن توصیــه شــده ب
پاراگراف هــای موجــز و فشــرده... قاطــع و صریــح باشــید، 

منفی بافــی نکنیــد.«1۲ و بدین گونــه بــود کــه ســبک 
ــت. ــکل کرف ــوی ش همینگ

روزنامه نــگاری، بــرای ترکیــب نوشــتن و عمــل کــردن، بــا 
ــۀ  ــوق حیط ــور و ش ــا او ش ــد؛ ام ــور درمی آم ذوق او ج
ــم  ــی در چش ــد. نقص ــر می پروران ــترده تری را در س گس
ــت در  ــرای خدم ــت او ب ــدم صالحی ــب ع ــش، موج چپ
ــل  ــکا )آپری ــرخ امری ــب س ــی در صلی ــد. ول ــش ش ارت
ــا ســمت راننــدۀ آمبوالنــس -  1918( نام نویســی کــرد و ب
ــا - در  نخســت در جبهــۀ فرانســه، ســپس در جبهــۀ ایتالی
ــه خدمــت پرداخــت. او، کــه تــرس  جنــگ جهانــی اول ب
ــر را  ــم خط ــت، طع ــان داش ــه آن اذع ــناخت و ب را می ش
هــم چشــید. در هشــتم ژوئیــه ـ دو هفتــه پیــش از آن کــه 
»فوســالتا«1۳  در  ـ  بگــذارد  ســاله گی  نــوزده  بــه  پــا 
هنگامــی کــه می خواســت مجروحــی را بــا عبــور از 
ــی  ــگاه امن ــه پناه ــی ها ب ــای اتریش ــار گلوله ه ــر رگب زی
ــۀ  ــت تک ــد. بیست وهش ــروح ش ــدت مج ــاند، به ش برس
فــوالد از پاهایــش درآوردنــد؛ حــدود دویســت تکــه را در 
بیمارســتان میــالن خــارج کردنــد - کــه برخــی از آن هــا را 
ــداری  ــرون کشــید - و مق ــی بی ــوی جیب ــا چاق خــودش ب

ــد. ــی مان ــا باق ــرش، همان ج ــر عم ــا آخ ــم ت ه
ایــن بخشــی از زنده گــی او بــود کــه بــه »وداع بــا اســلحه« 
حیــات ببخشــید. بخــش دیگــر، اگنــس فــون کورووســکی 
-14 پرســتارش در میــالن - بــود. همینگــوی طبیعتــًا 
ــت  ــه دام ظراف ــردان بیشــتر ب ــه م عاشــق او شــد؛ چــرا ک
می افتنــد تــا زیبایــی. و دختــرک بــه او قــوت قلــب داد تــا 
دوران نقاهتــش را بــه خوبــی ســپری کنــد و بــه پیشــنهاد 
ازدواج برســد. هنگامــی کــه توانســت به تدریــج راه بــرود، 
بــه جبهــۀ ایتالیــا بازگشــت؛ ولــی در آن جــا یرقــان گرفــت 
ــده شــد. جنــگ  ــالن بازگردان ــه بیمارســتان می ــاره ب و دوب
در مــاه نوامبــر بــه پایــان رســید و همینگــوی در جنــوری 

1919، بــا کشــتی از »ژنیــو« بــه نیویــارک رهســپار شــد.
ــواده و اهالــی  هم چــون یــک قهرمــان مــورد اســتقبال خان
ــه زودی دلــش هــوای  ــی ب ــارک« قــرار گرفــت؛ ول »اوک پ
ــا  ــا در این ج ــت: »م ــرد. گف ــس ـ را ک ــا اگن ــا ـ ی ایتالی
ــی  ــی کامل ــا زنده گ ــم، ایتالیایی ه ــی داری ــی ناقص زنده گ
دارنــد.« 15 وقتــی پیــام اگنــس را کــه گفتــه بــود بــه مــرد 
دیگــری دل باختــه اســت، دریافــت کــرد، بــرای فراموشــی 
ــی روی آورد،  ــران امریکای ــه دخت ــود، ب ــالی دل خ و تس
به طــوری کــه مــادرش بــه فغــان آمــد کــه: »او روح خــود 
را بــه شــیطان فروختــه اســت. »هنگامــی کــه ارنســت )در 
ــن ـ  ــی ریچاردس ــت هادل ــا الیزاب ــپتمبر19۲1( ب ــوم س س
دختــری از اهالــی ســنت لوییــس ـ ازدواج کــرد، مــادرش 
ــود و  ــاله ب ــت ونه س ــی بیس ــد. هادل ــنود ش ــیار ُخش بس
ــادل  ــدی مع ــرک درآم ــا دخت ــاله؛ ام ــت بیست ودوس ارنس
۲500 دالــر در ســال داشــت. 16 )پــدر الیزابــت خودکشــی 
کــرده بــود؛ پــدر ارنســت هــم در   19۲8 بــا گلوله یــی بــه 

ــت...( ــان داد و ارنس ــش پای ــی خوی زنده گ
ــتار«  ــۀ »اس ــگار روزنام ــغل خبرن ــا ش ــمبر 19۲1، ب در دس
تورنتــو  همــراه همســر نوعــروس اش عــازم فرانســه شــد. 
در پاریــس، به شــدت بــه کار پرداخــت و تــالش کــرد تــا 
ــاودان  ــاهکار ج ــد ش ــره، چن ــای روزم ــر از گزارش ه غی
شــروود  از  کــه  معرفی نامه یــی  بــا  آورد.  وجــود  بــه 
ــتاین 17،  ــرود اس ــا گرت ــت، ب ــت داش ــن در دس آندرس

ــد و جیمــز  ــز جرال جــان دوس پاســوس 18، اســکات فیت
جویــس دوســت شــد. گرتــرود، ایــن نویســنده گان و 
شــاعران و معاصــران آنــان را »نســل سرگشــته« لقــب داد، 
ــای  ــس از افش ــش را پ ــان و آرمان های ــه خدای ــلی ک نس
ماهیــت انســان در جنــگ جهانــی اول، از دســت داده بــود 
و اکنــون انتقــام را در هجــو، تســالی خاطــر را در ســکس 
می کــرد.  جســت وجو  می گســاری  در  را  فراموشــی  و 
»ازرا پاونــد«، »فــورد مادوکــس فــورد«19 و اســکات فیتــز 
ــد  ــد. پاون ــاری دادن ــت ی ــازه وارد دس ــن ت ــه ای ــد ب جرال
ــز  ــب داد. فیت ــان«۲1 لق ــس جه ــن نثرنوی او را »بزرگ تری
جرالــد در ســال 19۲4 بــه انتشــارات »اســکریبنر«۲1 
ــام  ــه ن ــی ب ــندۀ جوان ــارۀ نویس ــم درب ــت: »می خواه نوش
ــد...  ــی می کن ــس زنده گ ــه در پاری ــوی ک ــت همینگ ارنس
ــن  ــم. م ــخن بگوی ــما س ــا ش ــانی دارد، ب ــدۀ درخش و آین
بــا دیــدۀ احتــرام بــه او می نگــرم. او واقعــًا چیــزی 
اســت.«۲۲ »هــوراس لیورایــت« فرصــت را مغتنــم شــمرد 
و مجموعه یــی از داســتان های اولیــۀ همینگــوی را بــا 
عنــوان »در زمــان مــا«۲۳ )19۲5( منتشــر کــرد. کتــاب بــه 
فــروش نرفــت. هنگامــی کــه لیورایــت از پذیــرش دومیــن 
ــر  ــار« - س ــیالب های به ــتان های او - »س ــه داس مجموع
ــوکار در  ــتاری آگاه و نیک ــز، ویراس ــس پرکین ــاز زد، ماک ب
موسســۀ اســکریبنر، کتــاب را بــا ایــن امیــد پذیرفــت کــه 
بنــگاه انتشــاراتی او، بخــت چــاپ نخســتین رمانــی را کــه 
ــد آورد.  ــه دســت خواه ــرد، ب ــنده روی آن کار می ک نویس
ــن موسســۀ  ــر، بی ــی مادام العم ــه ارتباط ــود ک ــه ب بدین گون

ــد. ــاز ش ــوی آغ ــکریبنر و همینگ اسس
ــزه  ــی بی م ــًا هجونامه ی ــار« )19۲6( عموم »ســیالب های به
و بی محتــوا، بــه ســبک شــروود آندرســن، بــه دیــدۀ 
ــه  ــی ک ــد، هنگام ــی بع ــر نگریســته شــده اســت. ول تحقی
ــان می دمــد« ۲5 در همــان ســال منتشــر  »خورشــید هم چن
ــدان  ــد. منتق ــز درســت از آب درآم ــی پرکین شــد، پیش بیین
ــع  ــی بدی ــا مهارت ــد، ب ــی جدی ــه رمان نویس ــد ک پذیرفتن
و  داســتان  نــگارش گفت وگوهــای شــخصیت های  در 
روایــت ســریع، ظهــور کــرده اســت. کتــاب خیلــی خــوب 
ــول  ــه در ط ــی - ک ــکل طرح ــه ش ــود: ب ــده ب ــم نش تنظی
ــت - از زنده گــی،  ــه می یاف ــاب ادام دوصــد صفحــه از کت
ــی در  ــین خارج ــک مهاجرنش ــاری در ی ــق و می گس عش
ــای  ــوی کوهپایه ه ــه س ــپس ب ــد؛ س ــاز می ش ــس آغ پاری
»پیرنــه« می رفــت تــا از یــک جشــن گاوبــازی در  بامیلونــا 
۲6روایتــی مســتقیم بــه دســت دهــد. دو بخــش کتــاب، کل 
یک پارچــه و همخوانــی را تشــکیل نمی دادنــد. افــراد 
مهاجرنشــین، در شــخصیت های کتــاب، خــود را بــاز 
ــرت  ــدی ب ــه »لی ــدن« ب ــدی داف توایس ــناختند: »لی می ش
ــک  ــه »مای ــری« ب ــت گات ــود و »پ ــده ب ــدل ش ــلی« مب اش
ــن«  ــرت کوه ــد »راب ــام جدی ــب« ن ــد لوئ ــل«، »هارول کمپ
ــه  ــتیرنز« ب ــد اس ــام »هارول ــود و ن ــه ب ــود گرفت ــه خ را ب
هارولــد اســتون تغییــر داده شــده بــود. لیــدی داف، گاتــری 
ــازی  ــد در جشــن گاوب ــراه ارنســت و هارول ــب هم و لوئ
در ســال 19۲5 شــرکت کــرده بودنــد؛ ایــن ســومین دیــدار 
ــا بــود و از شــور و شــوق او نســبت  همینگــوی از پامپلون

ــت داشــت. ــر ایشــان، حکای ــازان و هن ــه گاوب ب
ــا عنــوان »جشــن«۲7 چــاپ شــد.  ــا ب ایــن کتــاب در اروپ
ــاب  ــل کت ــتین فص ــی آن از نخس ــاپ امریکای ــوان چ عن

وعــظ ۲7 گرفتــه شــده بــود: »... نســلی مــی رود و نســلی 
ــت. ــدار اس ــد پای ــه اب ــا ب ــن ت ــا زمی ــد، ام ــر می آی دیگ

ــد  ــان می دمــد و خورشــید غــروب می کن خورشــید هم چن
و بــه همــان جایــی کــه طلــوع کــرده بــود، می شــتابد...

ــد  ــت، خواه ــوده اس ــه ب ــه ک ــان گون ــه هم ــز ب همه چی
ــی نیســت... ــز تازه ی ــچ چی ــر خورشــید هی ــود... و در زی ب
مــن تمامــی آن چــه را کــه در زیــر خورشــید انجــام شــده 
ــی  ــی و آزرده گ ــه بیهوده گ ــان، هم ــده ام؛ و ه ــت، دی اس

ــت.« روان اس
بدیــن ترتیــب ایــن نخســتین موفقیــت همینگــوی در مقــام 
ــح  ــت صری ــط اســتادی او را در روای ــه فق نویســنده گی، ن
و روشــن و اســتعدادش را در نوشــتن گفت وگوهــای 
ســریع و برق آســا، بلکــه فلســفۀ بدبینانــۀ او را نیــز معلــوم 

می داشــت.
 - او  کوتــاه  داســتان های  مجموعــه  ســومین  از  مــن 
ــده ام،  ــان«۳0 )19۲7( - کــه آن را نخوان ــدون زن »مــردان ب
ــت اوســت:  ــز نشــانگر خصل ــوان نی ــن عن درمی گــذرم. ای
مردان انــد،  مکمــل  زنــان  همینگــوی،  کتاب هــای  در 
ــفه. او  ــل فلس ــوادث مکم ــوادث، و ح ــل ح ــردان مکم م
ــح  ــردان را ترجی ــا م ــینی ب ــود. هم نش ــرد ب ــی م ــه تمام ب
مــی داد و زنــان را فقــط بــه دیــدۀ معشــوقه، پرســتار و مایــۀ 

آرامــش می نگریســت.
ــر« -  ــن پفایف ــته گی »پائولی ــه دل بس ــال 19۲6 متوج در س
ــت -  ــد داش ــی ثروتمن ــه عموی ــس ک ــری از ارکانزان دخت
شــد و از آن اســتقبال کــرد. هادلــی کــه مظهــر وفــاداری، 
هنــر و شــکیبایی بــود، او را تــرک گفــت. پسرشــان – جــان 
- را بــا خــود بــرد و در ۲7 جنــوری 19۲7 طــالق گرفــت.
ارنســت در 10 مــاه مــی، بــا پائولیــن ازدواج کــرد، او را بــه 
هاوانــا، کانزانــس ســیتی )کــه در آن جــا پســرش، پاتریــک، 
ــرد.  ــگ ب ــت وایومین ــرایدن در ایال ــا آورد( و ش ــه دنی را ب
آن جــا، در ســپتمبر 19۲7، نخســتین نســخۀ وداع بــا اســلحه 
را بــه پایــان رســاند و »اســکریبنر« دوازده مــاه بعــد کتــاب 

را منتشــر کــرد.
عنــوان کتــاب را از شــعری گرفتــه بــود کــه در آن 
»جــرج پیــل«۳1، درام نویســی کــه بــه ســبک دورۀ الیزابــت 
می نوشــت، مبــارز پیــری را تصویــر کــرده بــود کــه 
ــا  ــادت روی مــی آورد۳۲. ام ــه عب جنــگ را وا می نهــد و ب
ــدۀ جــوان  ــه در آن رانن ــان همینگــوی، ک ــا رم ــر ب ــن ام ای
ــق روی  ــه عش ــذارد و ب ــار می گ ــگ را کن ــس، جن آمبوالن
ــاب  ــن کت ــود. همینگــوی ای ــدان ســازگار نب ــی آورد؛ چن م
را چنیــن توصیــف کــرد: »قصــۀ دراز عشــق بازی های 
مــن در آن ســوی آلــپ، از تمامــی جنــگ در ایتالیــا 
گرفتــه تــا رخت خــواب.« در این جــا نیــز کتــاب از 
ــتین  ــد. نخس ــکیل می ش ــم تش ــر ه ــت س ــتان پش دو داس
داســتان، عقب نشــینی ارتــش ایتالیــا را از گریتســا، پــس از 
ــه  ــه ســال 1917، ب ــو، ب شکســت از اتریشــی ها در کاپورت
شــکلی کالســیک توصیــف می کــرد. ایــن توصیــف پنجــاه 
صفحه یــی، بهتریــن کار همینگــوی اســتک روایتــی اســت 
ــج و  ــرس، رن ــرج، ت ــی، هرج وم ــل از ناتوان ــتی کام به راس
ــًا  ــد، صرف ــل جوی ــه توس ــه عاطف ــه ب ــجاعت؛ بی آن ک ش
بیانــی اســت بی طرفانــه و تقریبــًا گونه یــی برداشــت 
شــخصی از حــوادث کوچکــی کــه در کل، صحنــۀ حرکــت 

دوگانه یــی را شــکل می دهــد. 

روزنامه نــگاری، بــرای ترکیــب نوشــتن و عمــل کــردن، بــا ذوق او جــور درمی آمــد؛ امــا او شــور و شــوق 
ــرای  ــت او ب ــدم صالحی ــب ع ــش، موج ــم چپ ــی در چش ــد. نقص ــر می پروران ــترده تری را در س ــۀ گس حیط
خدمــت در ارتــش شــد. ولــی در صلیــب ســرخ امریــکا )آپریــل 1918( نام نویســی کــرد و بــا ســمت راننــدۀ 
آمبوالنــس - نخســت در جبهــۀ فرانســه، ســپس در جبهــۀ ایتالیــا - در جنــگ جهانــی اول بــه خدمــت پرداخــت. 
او، کــه تــرس را می شــناخت و بــه آن اذعــان داشــت، طعــم خطــر را هــم چشــید. در هشــتم ژوئیــه ـ دو هفتــه 
پیــش از آن کــه پــا بــه نــوزده ســاله گی بگــذارد ـ در »فوســالتا«13 هنگامــی کــه می خواســت مجروحــی را 

بــا عبــور از زیــر رگبــار گلوله هــای اتریشــی ها بــه پناهــگاه امنــی برســاند، به شــدت مجــروح شــد
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صغرا سادات
ـــرا  ـــت م ـــن یادداش ـــدگار ای ـــه مان ـــدوارم روزنام امی

ـــًد! ـــر کن ـــت نش ـــی اس ـــه در دل ک
ـــر  ـــرای ه ـــا ب ـــت زدۀ م ـــور مصیب ـــفتۀ کش ـــت آش وضعی
شـــهروند ایـــن ســـرزمین نگرانـــی بـــزرگ محســـوب 
ــار  ــع، غمبـ ــع فجیـ ــاهد وقایـ ــرروز شـ ــود. هـ می شـ
ـــر در  ـــه کمت ـــتیم ک ـــاری هس ـــت ب ـــت زده و مصیب وحش
جوامـــع دیگراتفـــاق می افتـــد امـــا درافغانســـتان ایـــن 
حـــوادث هـــر روز رخ میدهـــد. جنـــگ، انتحـــار و انفجـــار 
کـــه مـــا آن را بـــه دیگـــران نســـبت میدهیـــم و باورمندیـــم 
ـــه  ـــه ب ـــع حمل ـــه وقای ـــت. از جمل ـــی هاس ـــه کاربیرون ک
ـــزرگ در  ـــاری ب ـــا انتح ـــتر و ی ـــد بس ـــفاخانه چهارص ش
چهارراهـــی ذنبـــق تجـــاوز بـــاالی دختـــر ســـه ســـاله 
ــه  ــده حملـ ــل فرخنـ ــانه قتـ ــارکردن رخشـ ــنگ سـ سـ
ـــه  ـــه ب ـــار و حمل ـــالم ایزدی ـــازه س ـــیع جن ـــاری تش انتح
مســـجدالزهرا )س( حملـــه بـــه مســـجدی در هـــرات، 
ـــاک  ـــت دردن ـــه از وضعی ـــا هم ـــه اینه ـــت ک رخ داده اس

کشـــورمان را حکایـــت دارنـــد. 
چرا افغانستان در این گونه وضعیت قرار دارد؟

 آنچـــه واضـــح اســـت ایـــن اســـت کـــه کشـــور مـــا 
ـــد  ـــرم می کن ـــه ن ـــت و پنج ـــی دس ـــهای عظم ـــا چالش ب
ســـرزمینی اســـت کـــه بـــا گرفتـــن نامـــش وحشـــت، 
تـــرو، تریـــاک، فقـــر، ظلـــم،  تجـــاو، خودســـوزی ... 
در خاطـــره هـــا تداعـــی می شـــود. در واقـــع اوضـــاع  
ـــه  ـــه مبالغ ـــت ن ـــه هنجاراس ـــدر ناب ـــن ق ـــورما همی درکش
ـــش  ـــی نام ـــه )یک ـــم ک ـــی داری ـــایعه؛ مثال ـــه ش ـــت ن اس
بداســـت یکـــی ســـرتا قدمـــش بداســـت(. متاســـفانه 
ـــرتاقدمش؛  ـــم س ـــت وه ـــد اس ـــش ب ـــم نام ـــورمان ه کش
زیـــرا اتفاقاتـــی کـــه هـــرروز درایـــن کشـــوربه وقـــع 
ـــت  ـــار اس ـــا هنج ـــاع ن ـــن اوض ـــر همی ـــدد نماینگ میپون
ـــری  ـــش دیگ ـــرد، چال ـــی ک ـــوان از ان چشمپوش ـــه نمیت ک
ـــتقالل  ـــه اس ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــن عرص درای
ــتقالل  ــه آزادی و اسـ ــی کـ ــم درحالـ ــی نداریـ سیاسـ
ــرای آن  ــربلندی بـ ــورعزت و سـ ــک کشـ ــی یـ سیاسـ
کشـــور اســـت کـــه زمینـــه هـــای رســـیدن بـــه آن در 
همبســـتگی ملـــی و اتحـــاد مســـاعد همـــوار گردیـــده 
ـــت  ـــی در جه ـــل مهم ـــی اص ـــک پارچگ ـــدت وی و وح
تامیـــن عدالـــت اجتماعـــی بـــه شـــمار میـــرود نیـــز 
ــی  ــتقالل سیاسـ ــت اسـ ــد. محدودیـ ــی آیـ ــود مـ بوجـ
ـــا  ـــه ملیارده ـــا هزین ـــات ب ـــه انتخاب ـــس ک ـــن ب ـــا همی م
ـــد  ـــد. بای ـــور باش ـــس جمه ـــدۀ ریی ـــن کنن ـــد تعیی دالرنتوان
دیگـــران از آن ســـوی اقیانـــوس هـــا آمـــده و رییـــس 
ــه  ــا زمینـ ــر مـ ــا وزیـ ــد. حتـ ــالم کننـ ــت را اعـ مملکـ
ـــه  ـــت ک ـــم اس ـــورزمانی فراه ـــان کش ـــان ازپارلم ـــد ش تایی

نخســـت موردتایـــد بیرونـــی هاباشـــد.
 همچنـــان بـــا وجـــود داشـــتن منابـــع فـــراوان 
ـــه ارزش  ـــی ب ـــر معدن ـــن ذخای ـــون آب زمی ـــادی چ اقتص
ــا  ــی مـ ــم دســـت گدایـ ــا بازهـ ــر، امـ ــا دالـ تریلیون هـ
ـــک  ـــچ ی ـــت هی ـــن باب ـــت. ازای ـــران دراز اس ـــش دیگ پی
ــل  ــرمنده و خجـ ــرزمین شـ ــن سـ ــتمداران ایـ از سیاسـ
ـــان  ـــی ش ـــفرهای خارج ـــار ازس ـــا افتخ ـــه ب ـــت؛ بلک نیس
ـــورهای  ـــری کش ـــای دال ـــک ه ـــا وکم ـــت آورده واز دس

ــد. ــاد می کننـ ــی یـ بیرونـ
 و شـــرم آورتـــر اینکـــه ایـــن کمـــک هـــای بیرونـــی 
ـــاخته  ـــر ترس ـــه گان را پ ـــاد پیش ـــا وفس ـــای مافی ـــب ه جی
و بـــه ســـربازی کـــه در میـــدان جنـــگ رو دررو بـــا 
ـــن  ـــب میگـــردد و ای ـــان ســـوخته نصی دشـــمن میجنگـــد ن
ـــگ  ـــه جن ـــه هزین ـــت ک ـــی هس ـــخ در حال ـــت تل حکای
ـــگ  ـــود. فرهن ـــه میش ـــر گرفت ـــی درنظ ـــا افغان ـــون ه ملی
ـــی  ـــت مملکت ـــور هس ـــور  روح وروان آن کش ـــک کش ی
ـــودی  ـــد ناب ـــت فرهنگـــی مواجـــه باش ـــر وضعی ـــه در فق ک
ـــد   ـــر میخواهی ـــر اگ ـــه  هتل ـــه گفت ـــال دارد. ب ـــه دنب را ب
جامعـــه یـــی را شکســـت دهیـــد فرهنـــگ آن را 
ـــود  ـــگ خ ـــرای فرهن ـــه ب ـــی ک ـــازید و ملت ـــف س تضعی
ــی و  ــای سیاسـ ــه بدبختی هـ ــود و بـ ــل نشـ ارزش قایـ
ـــد و  ـــته باش ـــه داش ـــد گل ـــود نبای ـــه ش ـــی مواج اجتماع
ـــق  ـــورت دقی ـــه ص ـــر ب ـــرایط حاض ـــا در ش ـــه ی م جامع

مصـــداق ســـخنان هتلـــر بـــوده میتوانـــد. 
ـــم  ـــم وه ـــی گرفتاری ـــر فرهنگ ـــف و فق ـــه ضع ـــم ب ـــا ه م

ـــا  ـــیل آس ـــای س ـــی مهاجرته ـــی فرهنگ ـــب ماندگ ـــه عق ب
بـــه کشـــورهای بیرونـــی، تهاجـــم فرهنـــگ بیگانـــگان 
ــای  ــانه هـ ــای رسـ ــه هـ ــد برنامـ ــو تقلیـ و ازیـــک سـ
شـــنیداری وتصویـــری کشـــورما از جهـــان بیـــرون از 
ـــا  ـــم داده و م ـــه ه ـــت ب ـــه دس ـــه  وهم ـــر هم ـــوی دیگ س
ـــد. ـــرار داده ان ـــی ق ـــتحاله فرهنگ ـــرض زوال اس را در م
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــکلی دیگ ـــی مش ـــی فرهنگ ـــب ماندگ عق
بـــا ان دســـت وگریبـــان هســـتیم تکنالـــوژی هـــر روز 
دســـتاوردهای رنگارنـــگ شـــان را وارد بـــازار میکنـــد. 
و اســـتفاده از ایـــن دســـت آوردهـــا فرهنگـــی خـــاص 
خـــود را مـــی طلبـــد کـــه ایـــن بابـــت  جامعـــه مـــا 
ـــتفاده  ـــگ اس ـــرا فرهن ـــت زی ـــکل اس ـــار مش ـــدت دچ بش
ــای  ــش هـ ــب چالـ ــن ترتیـ ــه همیـ ــم بـ آن را نداریـ
ـــا  ـــونت ن ـــکاری خوش ـــر، بی ـــل فق ـــی مث ـــزرگ اجتماع ب
ـــیاری از  ـــل بس ـــدام عام ـــر ک ـــگ ه ـــدان فرهن ـــری فق براب
ـــه آن  ـــه ب ـــد ک ـــمار میای ـــه ش ـــی ب ـــامانیهای  اجتماع نابس

ـــتیم.  ـــان هس ـــه گریب ـــت ب ـــه دس ک
زمانـــی کـــه بـــه ایـــن همـــه چالـــش هـــای بـــزرگ 
ـــای  ـــان ه ـــی  انس ـــی اجتماع ـــاد زندگ ـــه ابع ـــه درهم ک

ایـــن ســـر زمیـــن گســـترده اســـت نگرســـته شـــود، 
صـــرف نظـــراز ازینکـــه ریشـــه در بیـــرون دارد و یـــا 
ــه  ــدی بـ ــاس و ناامیـ ــت، یـ ــود ماسـ ــته از خـ برخاسـ
ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــا حقیق ـــد. ام ـــی ده ـــت م ـــان  دس انس
ـــی  ـــده م ـــنجیده  ش ـــخص و س ـــای مش ـــا راهکاره ـــه ب ک
تـــوان بـــه ایـــن مشـــکالت نقطـــۀ پایانـــی را تصـــور 
کـــرد. حتـــا میتـــوان وضعیـــت فعلـــی را تغییـــر داد و 
میتـــوان تحولـــی را شـــاهد بـــود. راه بیـــرون شـــدن از 
ـــی  ـــول فرهنگ ـــر وتح ـــد در تغیی ـــکالت را بای ـــن مش ای
ـــی  ـــه شناس ـــردازان جامع ـــه پ ـــد نظری ـــه تایی ـــت و ب جس
ــدارد.  ــکان نـ ــی امـ ــدون آگاهـ ــی بـ ــول فرهنگـ تحـ
بنابریـــن نقـــش برجســـته مکاتـــب و دانشـــگاه هـــای 
کشـــوردر کنـــار نقـــش رســـانه هـــای جمعـــی منابـــع 
ـــویق و  ـــا تش ـــه ب ـــد ک ـــمار میرون ـــه ش ـــی ب ـــم آگاه مه
ترغیـــب دانـــش آمـــوزان و محصـــالن بـــه ادامـــۀ تحصیـــل 
ـــدان دور  ـــه چن ـــده ن ـــی را در آین ـــول فرهنگ ـــر و تح تغیی

شـــاهید خواهیـــم بـــود.
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از نیمه هــای بهــار امســال کــه طالبان، 
گروهک هــای  دیگــر  و  داعــش 
حــزب  اســتثنای  بــه  تروریســتی 
اســالمی شــاخۀ حکمتیــار کــه اکنــون 
بــه رونــد صلــح پیوســته اســت، 
حمله هــای شــان بــاالی مــردم و 
نهادهــای ملکــی و نظامــی افغانســتان 
ــردم  ــات م ــیده اند، تلف ــدت بخش ش
ــز  ــا نی ــور م ــان کش ــی و نظامی ملک
ــته و  ــی داش ــران کننده ی ــش نگ افزای
ــه  ــز ب ــی نی ــی و بی ثبات ــرۀ ناامن دای
تناســب ســال های گذشــته گســترش 
ــان  ــا از می ــرار مغزه ــت. ف ــه اس یافت
طبقــه مرفــه و متوســط ادامــه داشــته 
و افــکار عمومــی مــا بــا خشــونت و 
ــر  ــت ناپذی ــدی گسس ــی پیون ناآرام

ــت.  ــه اس یافت
ــیدی  ــاری خورش ــال ج ــاز س از آغ
هفته یــی نبــوده کــه وقــوع یــک 
در  جنــگ  یــا  انتحــاری  رویــداد 
ــی و  ــور ناامن ــن کش ــه یی از ای گوش
ــی را  ــداری و ناآرام ــونت، ناپای خش
ــرده  ــا زرق نک ــه م ــر جامع در ضمی
ــد،  ــون تپی ــل بخ ــروز کاب ــد، یک باش
روز دیگــر، جنــگ در کنــدز و بغــالن 
بــاال می گیــرد، روز بعــد ننگرهــار 
در  دیگــر  روز  و  می گریــد  خــون 
ــر و  ــدام مک ــا ب ــربازان م ــاب س فاری
ــد و در  ــر می افتن ــمن گی ــر دش تزوی
ــازه تریــن مــورد هــم ســیل خــون  ت
در هــرات جــاری می شــود و بــه 
ــن  ــای ای ــواره ه ــورت اندام ــن ص ای
ســرزمین زخمــی در آتــش خشــونت 

و نفــرت طالبانــی می ســوزد.
ــر اینســت  ــوارد دال ب ــن م ــی ای تمام
کــه افراطیــت مســلح، هنــوز مشــکل 
اصلــی فــراراه ثبــات، آرامــش و صلح 
ــا  و توســعه در افغانســتان اســت و ت
ــه  ــن جوخ ــر ای ــه در براب هنگامی ک
ــی در  ــرت طالبان ــرگ و نف ــای م ه
یــک بســیج همگانــی و آگاهانــه 
بپــا نایســتیم، عقــب جبهــه ســربازان 
ــن  ــا ای ــرد ب ــای نب ــدان ه ــان در می م

ــی، آزاد  ــا آگاه ــرن را ب ــوردالن ق ک
اندیشــی و روشــنگری مســتحکم 
نســازیم، کابــوس مــرگ و نفــرت از 
ضمیــر کــودکان مــان زدوده نخواهــد 

شــد.
مشــکالت  کــه  مســأله  ایــن  در 
ــف  ــام، ضع ــری نظ ــود در رهب موج
نیروهــای  رهبــری  در  مدیریــت 
امنیتــی و برخوردهــای عصبیــت آمیز 
ــت  ــث امنی ــی در کالن مبح و فرومل
بــا مســایل جنــگ و صلــح از عوامــل 
مهــم بحــران و بــی ثباتــی در کشــور 
و ســرخوردگی جامعــه بین المللــی 
جنــگ  دورنمــای  بــا  پیونــد  در 
ــدی نیســت،  ــتان اســت، تردی افغانس
امــا پرســش اصلــی اینســت کــه چــرا 
اذهــان عمومــی و طیــف سیاســی مــا 
به ویــژه آنانی کــه ســابقۀ ضدیــت 
و جنــگ و مبــارزه بــا طالبــان و 
ــد،  ــه دارن ــز در کارنام ــزم را نی طالبانی
بازی هــا  مشــغول  همــه  و  همــه 
اســتند  سیاســی ای  آرایش هــای  و 
ــن  ــا ای ــادی ب ــط زی ــا رب ــه تنه ــه ن ک
ــه از  ــدارد، بلک ــی ن ــای اصل چالش ه
یــک طــرف فرصت هــا و زمینه هــای 
انجــام اصالحــات سیاســی در ســطح 
ــه  ــق چارچــوب توافقنام ــاال و مطاب ب
تأســیس حکومــت وحــدت ملــی 
ــور  ــات در کش ــۀ ثب ــوان وثیق ــه عن ب
بــه  و  می انــدازد  تعویــق  بــه  را 
"قانونمنــد"  انحصــار  نهادینه گــی 
جانــب  از  و  می انجامــد  قــدرت 
مشــکالت  بــه  پرداختــن  دیگــر 
و موانــع تأمیــن امنیــت و ثبــات 
ــا افراطیــت مســلح  ــارزه ب ــدار، مب پای
ثبــات  ســازوکار های  تقویــت  و 
ــی در کشــور  سیاســی و وحــدت مل
مــا را بــه آینده هــای دور بــه تعویــق 

می انــدازد. 
ــا  ــا، آرایش ه ــت زد و بنده موجودی
و رقابت هــای سیاســی از الزمه هــا 
و ویژگی هــای یــک جامعــه پویــا 
و دموکراتیــک اســت، امــا آنــگاه 

صــف  و  رقابت هــا  ایــن  کــه 
مقطعــی  کرنش هــای  و  آرایی هــا 
سیاســت مــداران بــدور مانــده از 
گردونــۀ قــدرت در برابــر زمامــداران 
کنونــی، توجــه دولــت، مــردم و 
افــکار عمومــی را از مشــکالت و 
ــت  ــراراه امنی ــی ف ــای اصل چالش ه
مــا  کشــور  در  سیاســی  ثبــات  و 
ــلح  ــت مس ــازد و افراطی ــرف س منح
ــن  ــه دام ــن جامع ــا روز در مت روز ت
بگســتراند، بــه ایــن صــورت نــه 
مجالــی  سیاســی  رقابــت  بــرای 
ــتن در  ــه گام برداش ــد و ن ــی بمان باق
ــع  ــای آن رف ــه از دورنم ــیری ک مس
ــت و  ــرای دول ــی ب ــای کنون چالش ه

ــد.  ــور باش ــدور و متص ــردم مق م
ــا، اول از همــه  بنابریــن الزم اســت ت
را  مــان  انســانیت  بیاییــم،  بخــود 
از الک عصبیــت هــاي کــور مــان 
رهایــی بخشــیم، بــه معافیــت جنایت 
کاران از هــر قمــاش آن پایــان دهیــم، 
ــه  ــان ک ــدان م ــه خــون فرزن ــل ب الاق
در برابــر تروریــزم و افراطیت مســلح 
از جان هــای جــوان شــان دیــوار 
ــل  ــرام قای ــاخته اند، احت ــتی س گوش
شــویم و بــه افــراط گرایــی در تمامی 
ــه" بگوییــم  اشــکال و شــمایل آن "ن
تــا بســترهای خشــونت پــرور جامعه 
ــه هنجار هــای انســانیت محــور  ــا ب م
ــرای  ــان ب ــد و همزم ــی کن ــا خال ج
کــه  سیاســی ای  مناســبات  تغییــر 
ــذال  ــته ابت ــۀ گذش ــم ده در یک  ونی
سیاســت را در ایــن جغرافیــای خــون 
و خشــونت نهادینــه کــرده اســت 
نیــز گام هــای هوشــمندانه، آگاهانــه و 
هدفمندانــه برداریــم و گرنــه هرقــدر 
ــرو  ــه س ــط ب ــوی خ ــن س ــا در ای م
کلــه همدیگــر بکوبیــم، منفعــت آن را 
دســته ها و گروهک هایــی خواهنــد 
بــرد کــه بــه نابــودی همــۀ مــا کمــر 

ــد. بســته  ان

ــف و  ــی از کش ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
ــه  ــی ک ــوع تریل ــر ن ــک موت ــازی ی ــی س خنث
در آن 16500کیلوگــرام مــواد منفجــره جابجــا 

ــد. ــر می ده ــل خب ــهر کاب ــود در ش ــده ب ش
ــرد  ــالم ک ــی اع ــر خبرنامه ی ــا نش ــاد ب ــن نه ای
کــه کارمنــدان امنیــت ملــی امروز)شــنبه، 
مــواد  کیلوگــرام   16500 مقــدار  14اســد( 
امونیــم نایتریــت از یــک عــراده واســطه تریلــی 

ــت. ــرده اس ــف ک ــل کش ــهر کاب را در ش

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی گفتــه اســت که 
ایــن موتــر مملــو از مــواد انفجــاری از آنســوی 
ــل  ــه کاب ــری و ب ــد بارگی ــی دیورن ــط فرض خ
ــن  ــدان ای ــه کارمن ــت ک ــده اس ــال داده ش انتق
ــواد را  ــدار م ــن مق ــا ای ــدند ت ــق ش اداره موف
ــف و  ــل کش ــهر کاب ــم ش ــه نه ــاحه ناحی از س

ــد. ــی کنن خنث
هــای  اســت:»گروه  آمــده  خبرنامــه  در 
تروریســتی بــه منظــور اجــرای عملیــات هــای 

ــواد را  ــدار م ــن مق ــاری ای ــاری و انتح انفج
ــرام  ــو گ ــدار )16500( کیل ــل مق ــهر کاب در ش
ــه در  ــور ماهران ــت را ط ــم نایتری ــواد امونی م
یــک عــراده واســطه تریلــی، پاکســتانی تحــت 
پوشــش )دانــه خوراکــی مــرغ ( جابجــا و بــه 

ــد.« ــال داده بودن ــل انتق ــهر کاب ش
ــی در  ــای 50 کیلوی ــوری ه ــواد در ب ــن م ای
ــردان  ــه م ــده و از منطق ــا ش ــر جابج ــن موت ای
ــد  ــی دیورن ــط فرض ــوی خ ــتان  در آنس پاکس

ــت. ــده اس ــری ش بارگی
ایــن نهــاد می گویــد کــه در پیونــد بــه انتقــال 
ایــن مقــدار مــواد انفجــاری 5تــن را بازداشــت 

کــرده اســت.
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چالش اصلی ماست

منفجره  د  موا م  گرا کیلو   ۱۶۵۰۰
و خنثی شد کابل کشف  در شهر  تریلی  موتر   یک  در 

چه هستیم 
کنیم؟ و چه 

حشمت اهلل رادفر
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ورزش
پرتو نادری

متوجــه هســتید کــه شــماری گویــا کارشناســان، فرهنگیــان 
ــۀ  ــد، زن و بچ ــه ان ــرب رفت ــه غ ــه گانی ک و سیاسیت پیش
خــود را بــه گفتــۀ مــردم، در کافرســتان یــا فرنگســتان رهــا 
کــرده انــد و خــود آمــده انــد و پاچــۀ وطن دوســتی بــر زده انــد و چنــان 
ســخن می گوینــد کــه گویــی امــام مهــدی زمــان انــد کــه ظهــور کــرده 

انــد.
ــد.  ــول ان ــان ماشــین های پمــپ پ ــان را می شناســم، این ــن بســیاری این م
بــرای پمــپ کــردن پــول این جــا آمــده انــد! بــه هــر قیمتــی کــه باشــد، 
ــر  ــالیان اخی ــی در س ــاد مال ــزرگ فس ــش ب ــد. بخ ــپ کنن ــول پم ــد پ بای
بــه وســیلۀ گویــا چنیــن کارشناســان و تکنوکرات هایــی صــورت گرفتــه 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــته ان ــی نداش ــران فرق ــود از دیگ ــاد خ ــه در فس ــت ک اس
شــاعر: چــو دزدی بــا چــراغ آید-گزیــده تــر بــرد کاال! این جــا دزد هــم 
خــدا می گویــد، کاروان هــم، بــرو جانــم خانــواده ات را بیــاور بــه کابــل 
تــا بعــد رویــاروی بــا هــم ســخن گویــم! شــما دیگــر از شــهروندی خــود 

گذشــته ایــد، چــه خــوب اســت کــه کاســۀ داغ تــر از آش مباشــید!

ميرویس آریا

ــر  ــا دال ــا، ســاالنه میلیون ه ــژه  آمریکایی ه ــه وی ــان ب خارجی
ــت از  ــاوی حمای ــای ح ــر پیام ه ــاخت و نش ــاالی س را ب
ــرف  ــه مص ــان ب ــش و طالب ــا داع ــت ب ــت و ضدی حکوم
می رســانند، امــا ایــن پیام هــای تبلیغاتــی فقــط همیــن کــه وجــوه مالــی 
ــری  ــزی دیگ ــد، چی ــم کن ــانه ها را فراه ــماری از رس ــداوم ش ــرای ت ب
ــا دیــدن ایــن پیام هــا نــه تنهــا ترغیــب بــه همــکاری  نــدارد. مخاطــب ب
بــا نظــام نمی شــود، بلکــه بــا لحــن و ادبیــات نفرت انگیــز و صداگــذاری 
و تصویربــرداری خیلــی غیــر مســلکی  و پیش پاافتــادۀ آن ، از نظــام  متنفــر 
نیــز می شــود. مرکــز رســانه های حکومــت و بخش هــای رســانه  یی 
ــر  ــد نظارت شــان را ب ــوط بای ــای مرب ریاســت جمهوری و دیگــر ارگان ه
ــد.  ــر کنن ــه از آدرس حکومــت منتشــر می شــود، بیش ت ــام ک ــه پی این گون
ــا  ــرت و ده ه ــوس، بی غی ــون بی نام ــای چ ــت واژه ه ــته نیس ــاًل شایس اص
ــر  ــا در براب ــت حت حــرف رکیــک و زشــت دیگــر از آدرس نظــام و دول
ــز و  ــا نفرت انگی ــات مطلق ــن ادبی ــردد. ای ــتفاده گ ــش اس ــب و داع طال

کوچه بــازاری اســت.

بشير احمد ادیب

ولسوالی قره باغ والیت کابل را دریابید؛
ایــن اولین بــار نیســت کــه در آن ســاحه انفجــار صــورت 
ــین  ــای بی سرنش ــم طیاره ه ــل ه ــدی قب ــرد، چن می گی
امریکایــی یــک دســتۀ بــزرگ طالبــان را هــدف قــرار داد کــه مزاحــم 
ــه یــک سلســله فعالیت هــای  ــی می شــدند و دســت ب ــدان دولت کارمن
ــه؛  ــن منطق ــتن ای ــن نگه داش ــۀ ام ــد. در زمین ــر می زدن ــی دیگ تخریب
ســاکنان محتــرم آن ولســوالی می توانــد از همــه بهتــر و بیشــتر نقــش 
مهــم را بــازی کننــد و وقتــی افــراد ناســناس و یــا اعمــال تخریبــی را 
ــه  ــا ب ــد و ی ــو آن را بگیرن ــوند وجل ــت به کار ش ــود دس ــد، خ می بینن

ــد. ــی اطــالع بدهن ــن پوســتۀ امنیت نزدیک  تری
ــه  ــن ب ــۀ رفت ــه بحان ــف ب ــای مخال ــر گروه ه ــن اواخ ــان در ای هم چن
مزارشــریف و زیــارت کــردن و حمایــت از جریاناتــی  ماننــد جنبــش 
ــت  ــم نیس ــی ه ــوند و کس ــرازیر می ش ــمال س ــره در ش ــات و غی نج
ــا پنجابی هــا در  ــد و آی ــارت می رون ــا این هــا واقعــًا زی کــه بپرســد آی

ــت؟  ــه اس ــا نگرفت ــان ج میان ش
ــا  ــای کوچی ه ــار ســرک های کابل -شــمال چادره ــا در کن ــن  روزه ای
ــم  ــن ظل ــان زیادتری ــان طالب ــوند ، در زم ــده  می ش ــاد دی ــیار زی بس
همیــن  را  طالبــان  و جاسوســی  زدن  خانه هــا  آتــش  چپــاول  و 
ــناخت  ــاس ش ــه اس ــتند و ب ــده داش ــه عه ــی ب ــین های کوچ خیمه نش
ــر و  ــان را یکی یکــی در گی ــا مــردم محــل داشــتند، جوان قبلــی کــه ب
ــه  ــان کــه چگون ــد. حــاال تصمیــم دســت خودت ــان می دادن گــرو طالب

از مناطق تــان  دفــاع می کنیــد!
مــردم شــریف و عزیــز شــمال مخصوصــًا کوهدامــن! ُهشــیارانه 
ــتان ها و  ــخ باغس ــۀ تل ــر آن، تجرب ــید، در غی ــان باش ــه منطقۀت متوج
تاکســتان های ســوخته بــاز تکــرار خواهــد شــد. بــاور داشــته باشــید 
کــه دل هیچ کســی بازهــم می گویــم دل هیچ کســی  بــه انــدازۀ 
ــًا خیلــی  ــان نمی ســوزد، پــس لطف ــان و مردم ت ــرای خودت ــان، ب خودت

ــید! ــاط باش محت

صابر صابری

ــگ  ــۀ جن ــی ادام ــل اصل ــی از عوام ــی، یک ــت قوم سیاس
ــت  ــی اس ــت قوم ــو سیاس ــا در پرت ــت. تنه ــور اس در کش
کــه جنایــت کاران حرفه یــی و بی رحــم بــرادر خوانــده 
ــی  ــق فرافگن ــور از طری ــکالت کش ــا و مش ــام ناامنی ه ــوند و تم می ش
ــم  ــد بپذیری ــود. بای ــبت داده می ش ــر نس ــورهای دیگ ــه کش ــتمر ب مس
ــا و  ــا دارای پناهگاه ه ــۀ م ــت و در جامع ــی اس ــدۀ افغان ــان پدی ــه طالب ک
ــه  ــت ک ــروه سال هاس ــن گ ــت. ای ــی اس ــی و فرهنگ ــای اجتماع عقبه ه
بــا مــردم افغانســتان می جنگــد و حســارت ها و رنج هــای بی شــمار 
ــل کــرده اســت. نســبت  ــردم افغانســتان تحمی ــر م ــری را ب و جبران ناپذی
ــای واررونه ســازی واقعیت هــای  ــه معن ــه گان ب ــه بیگان ــز ب دادن همــه چی
ــمار  ــه ش ــم ب ــألۀ تروریس ــرح مس ــه از ط ــرار آگاهان ــور و ف ــاری کش ج

ــی رود. م

فاش شدن بخشی دیگر

 از مکالمه رونالدو و قاضی دادگاه

فيـسبـوک نـــامــه

بــر اســاس گــزارش یــک رســانۀ اســپانیایی، مهاجــم پیشــین 
منچســتریونایتد گفتــه اســت کــه می خواهــد بــه انگلیــس بازگــردد.
ــف  ــام تخل ــه اته ــش ب ــۀ پی ــنبۀ هفت ــه دوش ــدو ک ــتیانو رونال کریس
مالیاتــی بــه همــراه وکیــل خــود و یکــی از مدیــران باشــگاه 
ــهر  ــع در ش ــن واق ــوئلو آالرک ــۀ پوس ــد در دادگاه منطق رئال مادری
ــات وارده ادای  ــه اتهام ــبت ب ــا نس ــرد ت ــدا ک ــور پی ــد حض مادری
توضیحــات کنــد، در ایــن جلســه بــا قاضــی دادگاه بحــث و جدلــی 

ــرد. ک
ــود،  ــدو نب ــم رونال ــر نام ــت: "اگ ــی گف ــه قاض ــه ب او در آن جلس
ــده هــم در  حــاال این جــا در دادگاه حضــور نداشــتم". قاضــی پرون
پاســخ بــه کریــس اظهــار داشــت: "نــه، اشــتباه نکنیــد، بســیاری از 
افــراد عــادی دیگــر هــم ماننــد شــما روی همیــن صندلــی نشســته 
انــد. شــما بــه ایــن دلیــل متهــم و مــورد بازجویــی واقــع شــده اید 
ــف  ــه تخل ــتندها ک ــدارک و مس ــری م ــک س ــاس ی ــر اس ــه ب ک
ــت و  ــده اس ــکایت ش ــما ش ــد، از ش ــان می ده ــان را نش مالیاتی ت
ــدۀ دادگاه اســت".  ــر عه ــات ب ــن اتهام ــارۀ ای ــۀ قضــاوت درب وظیف
رونالــدو امــا هم چنــان روی موضــع خــود پافشــاری کــرد و گفــت: 

ــتم". ــدو هس ــتیانو رونال ــون کریس ــتم چ ــا هس ــن این ج "م
اکنــون شــبکۀ رادیویــی »کادنــا ِســر« اســپانیا مکالمــات جدیــدی بین 
رونالــدو و قاضــی پرونــده را فــاش کــرده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، بهتریــن بازیکــن جهــان در ســال ۲016 روبــه روی قاضــی 
ایســتاده و بــه او گفتــه اســت: "در انگلیــس هرگــز چنیــن مشــکالتی 

نداشــتم، بــه همیــن خاطــر می خواهــم بــه آنجــا بازگــردم".
او در ادامــه داد: "مــن همیشــه مالیاتــم را پرداختــه ام، چــه در 
ــرده ام.  ــم را پرداخــت ک ــپانیا. همیشــه مالیات ــس و چــه در اس انگلی
ــان  ــزی را پنه ــم چی ــن نمی توان ــد، م ــما می دانی ــه ش ــور ک همان ط
کنــم کــه اگــر چنیــن کاری کنــم، کار احمقانــه و مضحکــی اســت. 
همه چیــز دربــاره مــن مشــخص اســت و الزم نیســت کاری کنیــد و 
تنهــا الزم اســت اســم مــن را در گــوگل جســتجو کنیــد و همــه چیز 
در مــورد کریســتیانو رونالــدو برای تــان می آیــد. بــرای مثــال مجلــه 

»فوربــس« تمامــی درآمدهــای مــرا منتشــر کــرده اســت".
ــه  ــال ۲014 هم ــت: "در س ــی گف ــه قاض ــه رو ب ــدو در ادام رونال
مالیاتــم را پرداخــت کــردم. واقعــًا ایــن اتهاماتــی کــه مطــرح شــده 
ــا  ــم و تنه ــه مدرســه رفت ــودم ب ــاله ب ــی 6 س ــم. وقت را درک نمی کن
ــوب  ــال را خ ــور فوتب ــه چط ــت ک ــن اس ــم ای ــه می دان ــزی ک چی
ــس،  ــه »کری ــد ک ــن می گوین ــه م ــاورانم ب ــی مش ــم. وقت ــازی کن ب

ــان دارم". ــان ایم ــه آن ــز خــوب اســت«، ب ــه چی هم
ــش از ژرژ  ــی صحبت های ــش پایان ــد در بخ ــتارۀ رئال مادری فوق س
ــن  ــت: "م ــار داش ــرد و اظه ــاع ک ــش دف ــر برنامه های ــدز، مدی من
ــه  ــه همیش ــم ک ــه می گوی ــرده ام و صادقان ــت ک ــم را پرداخ مالیات
ــم  ــر برنامه های ــاورانم و مدی ــه مش ــرده ام. ب ــت ک ــم را پرداخ مالیات
ــتمزد  ــان دس ــه آن ــن ب ــتند. م ــن هس ــان بهتری ــاد دارم. آن ــم اعتم ه
ــه خوبــی انجــام می دهنــد  ــان نیــز کارهــا را ب خوبــی می دهــم و آن

ــپارم". ــان می س ــده آن ــه عه ــا را ب و کاره
ــتیانو  ــد از کریس ــهر مادری ــتانی ش ــه دادس ــود ک ــش ب ــدی پی چن
ــن  ــرای نپرداخت ــرداری ب ــره کاله ب ــار فق ــام چه ــه اته ــدو ب رونال
مالیــات بــر برآمــدش بــه دادگاه منطقــه پوســوئلو آالرکــن شــکایت 
کــرد. بهتریــن بازیکــن جهــان در ســال ۲016 متهــم بــه ایــن اســت 
کــه در فاصلــه ســال های ۲011 تــا ۲014 مرتکــب اقداماتــی بــرای 
ــزار و 897  ــون و 768 ه ــادل 17 میلی ــی مع ــرار از پرداخــت رقم ف
یــورو از مالیــات درآمدهایــش از محــل قراردادهــای تبلیغاتــی  شــده 

اســت.

افغانستان؛
"از زخم ناسور گرباچوف تا زخم ناسور ترامپ"

نظــر بــه گزارش هــای رســانه های معتبــر امریکایــی،  اخیــراً 
بحث هــای داغــی میــان رییس جمهــور دونالــد ترامــپ و جنــراالن 
ــم در  ــا تروریس ــگ ب ــون جن ــفید پیرام ــی کاخ س ــی و امنیت نظام

ــت. ــیده اس ــر رس ــه نش ــتان ب افغانس
ــور  ــوف، رییس جمه ــل گرباچ ــای میخایی ــل آق ــپ مث ــای ترام آق
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق، جنــگ افغانســتان را »زخــم 
خونیــن امریکایــی« نامیــده و مقصــر شکســت ایــن جنــگ، امریــکا 
و نیروهــای متحــد ناتــو در افغانســتان را فرمانــده امریکایــی جنــرال 
ــر  ــق ب ــک اســتراتیژی موف ــه نتوانســته ی ــده اســت ک نکلســن نامی

ــد. ــی کن ــتان را طراح ــم در افغانس ــد تروریس ض
ایــن در حالــی اســت کــه جنــرال نیکلســون تقاضــای چنــد هــزار 
نیــروی اضافــی را کــرده اســت، امــا بــه نظــر می رســد کــه ترامــپ 
ــر تروریســم در  ــه معنــای پیــروزی ب افزایــش نیــروی اضافــی را ب
ــالق افغانســتان نمی شــمارد. در  ــکا از بات افغانســتان و نجــات امری

نتیجــه، کاخ ســفید تــا حــال نتوانســته تصمیــم الزم بگیــرد.
ــد  ــر می کن ــپ فک ــرا ترام ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــش اساس پرس
ــاده  ــر افت ــتان گی ــالق افغانس ــابق در بات ــوروی س ــل ش ــکا مث امری
ــی اســت کــه  ــن در حال و در جســت وجوی راه نجــات اســت؟ ای
ســناتور جــان مکــن کــه تجربــۀ تلــخ شکســت امریــکا در ویتنــام 
را دارد هنــوز بــاور می کنــد کــه بــا افزایــش نیــروی اضافــی و دادن 
ــای  ــم مافی ــا نگه داشــتن رژی ــی و ســر پ ــران قبیله ی ــه رهب ــه ب جزی

ــوند. ــروز ش ــتان پی ــد در افغانس ــل می توانن ــی در کاب قوم
ــل  ــه کار مث ــت مداران کهن ــرای سیاس ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
جــان مکــن، تعریــف »پیــروزی« در جنــگ افغانســتان بــا تعریــف 
ــرای ترامــپ  ــرای ترامــپ تجارت پیشــه تفــاوت دارد. ب ــروزی ب پی
ــی  ــای شکســت تروریســم و کمای ــه معن ــروزی در افغانســتان ب پی
ــرا او وعــده کــرده اســت  ــکا اســت، زی ــرای امری کــردن افتخــار ب
ــرای  ــی کــه ب ــد«. در حال ــر می گردان ــه امریــکا ب کــه »عظمــت را ب
جــان مکــن و امثــال او پیــروزی در افغانســتان بــه معنــای شکســت 

ــکا نیســت. ــرای امری تروریســم و افتخــار کاذب ب
برای او پیروزی از سه عنصر تشکیل شده:

ــر  ــار ب ــکوی فش ــواِن س ــه عن ــتان ب ــی در افغانس ــور دایم 1( حض
دشــمنان اســتراتیژیک امریــکا روســیه، چیــن و ایــران و تســلط بــر 

ــه اســت. آســیای میان
۲( چرخانــدن ماشــین تروریســم بــه عنــوان بهانــۀ حضــور و 

ترســاندن مــردم افغانســتان و منطقــه
۳( سر پا نگه داشتن رژیم مافیای قومی در کابل.

ــکا در افغانســتان از  واقعیــت ایــن اســت کــه هــدف حضــور امری
ــا ســاختن  ــه در ۲001، شکســت تروریســم و ی ــاز حمل همــان آغ
ــه  ــود و نیســت؛ بلکــه تقویــت تروریســم ب دولــت دموکراتیــک نب
عنــوان ابــزار و بهانــۀ حضــور بــا دشــمنان اســتراتیژیک امریــکا در 
منطقــه بــود و اســت. شکســت امریــکا در ســوریه در برابــر ایــران 
و روســیه، جنــراالن و سیاســت مداران امریکایــی را وامــی دارد کــه 
ــتان را  ــرب در افغانس ــی غ ــور نظام ــن، حض ــت ممک ــر قیم ــا ه ب

تقویــت کننــد. 
از آنجایــی کــه ُدمِ انتخاباتــی ترامــپ هنــوز زیــر پــای پوتیــن اســت 
ــکا  ــخ امری ــت در تاری ــن خیان ــوان بزرگ تری ــه عن ــدۀ او ب و پرون
ــپ  ــرار دارد، ترام ــکا ق ــردم امری ــن اســتخبارات و م ــر زره بی در زی
چنــدان عالقه منــِد شاخ به شــاخ شــدن امریــکا بــا روســیه در 
افغانســتان نیســت و حاضــر اســت افغانســتان را بــه عنــوان حــوزۀ 

نفــوذ ســنتی بــه روســیه واگــذار کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ترامــپ؛ افغانســتان ارزش قربانــی 
و مصــارف گــزاف را نــدارد. تــا حــال ترامــپ حاضــر نشــده اســت 
نیــروی اضافــی بفرســتد و هــر روز بهانه جویــی و کارشــکنی 
می کنــد. امــا جنــراالن و سیاســت مداران امریکایــی پافشــاری 
بــرای حضــور پـُـر رنگ تــر امریــکا در افغانســتان در برابــر روســیه، 
ــم  ــد و تروریس ــه می کنن ــیای میان ــوذ در آس ــران و نف ــن و ای چی
طالبانــی و یــا داعــش بــرای آنــان یــک بهانــۀ بیــش نیســت. ایــن 
ــه عنــوان یــک تجــارِ ســودجو، در  در حالــی اســت کــه ترامــپ ب
ــی  ــدۀ جهان ــت های پیچی ــع زودرس در سیاس ــت وجوی مناف جس

اســت.

هارون اميرزاده



Year 9 y NO 2077 y Sunday 6 August 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

از جاری شدن سیل در یک  هشت معدنچی پس 
معدن بزرگ الماس در روسیه ناپدید شدند

ــش از  ــه بیـ ــی کـ ــه، هنگامـ ــح روز جمعـ صبـ
ـــش  ـــد، بخ ـــدن بودن ـــل مع ـــر در داخ 100 کارگ

ــت.  ــدن را آب گرفـ ــی معـ زیرزمینـ
بـــه گفتـــه شـــرکت آلروســـا کـــه ایـــن معـــدن 
ــران  ــیاری از کارگـ ــت بسـ ــه آن اسـ ــق بـ متعلـ
معـــدن "میـــر" در شـــرق ســـیبری نجـــات داده 

شـــده اند.
بـــا ایـــن حـــال، ایـــن شـــرکت گفتـــه اســـت 
مـــکان  کـــه  ایـــن  بـــاره  در  گزارش هـــا 
معدنچیـــان گمشـــده مشـــخص شـــده صحـــت 
ــه دارد.  ــا ادامـ ــرای آنهـ ــتجو بـ ــدارد و جسـ نـ
ـــه  ـــن منطق ـــان وارد ای ـــه غواص ـــده ک ـــزارش ش گ

ند. شـــده ا
یوکوتیـــا  جمهـــوری  در  میرنـــی  شـــهر  در 
ــت. ــده اسـ ــالم شـ ــراری اعـ ــت اضطـ وضعیـ
ـــات داده  ـــم نج ـــر ه ـــر دیگ ـــک نف ـــح ی ـــنبه صب ش

ـــد. ش
ــک  ــت او در یـ ــه اسـ ــا گفتـ ــرکت آلروسـ شـ
بیمارســـتان تحـــت مراقبـــت شـــدید اســـت و 
ریـــه اش آســـیب دیـــده امـــا جانـــش در خطـــر 

نیســـت.
ـــرکت  ـــن ش ـــی ای ـــر اجرای ـــف، مدی ـــرگی ایوان س
گفتـــه اســـت بـــرای یافتـــن ســـایر کارگـــران 
تمامـــی تالش هـــای الزم صـــورت خواهـــد 

گرفـــت.
ایـــن شـــرکت گفتـــه اســـت کـــه تاکنـــون 14۲ 

نجـــات داده شـــده اند.
ــه یـــک  ــل بـ ــه تبدیـ ــاور کـ ــاز مجـ ــدن بـ معـ
ــره  ــن حفـ ــده و بزرگتریـ ــزرگ شـ ــودال بـ گـ
ــی  ــر عملیاتـ ــت دیگـ ــان اسـ ــاری در جهـ حفـ
ـــی  ـــر زمین ـــدن زی ـــای آن را مع ـــرا ج ـــت، زی نیس

گرفتـــه اســـت.
ـــا  ـــی ب ـــدن قبل ـــزرگ مع ـــره ب ـــدن حف ـــر ش ـــا پ ام
ـــی  ـــه یک ـــدن آب ب ـــث وارد ش ـــاال باع آب، احتم
از ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ معـــدن فعـــال شـــده 

ـــت. اس
ـــت  ـــه اس ـــیه گفت ـــراری روس ـــور اضط وزارت ام
ـــب آب وارد  ـــر مکع ـــزار مت ـــدود ۳00 ه ـــه ح ک
ایـــن گـــودال بـــزرگ شـــده کـــه معـــادل 1۲0 

اســـتخر شـــنای المپیـــک اســـت.

ناپدید شدن هشت معدنچی در روسیه

گلبدیـــن حکمتیـــار، رهبـــر حـــزب اســـالمی 
ـــای  ـــماری از اعض ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــتان مدع افغانس
ـــت  ـــا دول ـــح ب ـــان صل ـــالف پیم ـــزب برخ ـــن ح ای
بازداشـــت  حکومـــت  ســـوی  از  افغانســـتان، 
شـــده اند. حکمتیـــار ایـــن ســـخنان را دیـــروز در 
نشســـتی بـــا رســـانه های بین المللـــی بیـــان کـــرد. 
ــدان  ــه برخـــی از متقـ ایـــن در حالـــی اســـت کـ
ـــی  ـــه تعهدات ـــود ب ـــار خ ـــه حکمتی ـــد ک ـــی گوین م
ـــه  ـــی ک ـــت. چنان ـــرده اس ـــل نک ـــت عم ـــه داده اس ک
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــالمی مدع ـــزب اس ـــاال ح ـــن ح همی
ـــده  ـــب جنگی ـــام طال ـــر ن ـــه زی ـــانی ک ـــی از کس برخ
ـــد. در  ـــالمی ان ـــزب اس ـــای ح ـــد اعض ـــا میجنگن ی
عیـــن حـــال یکـــی از معاهداتـــی کـــه حکمتیـــار 
بایـــد عملـــی مـــی کـــرد ایـــن بـــود کـــه بایـــد 
ـــل  ـــت تحوی ـــه دول ـــش را ب ـــالح و مهمات ـــه س هم
ـــن  ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــن نش ـــال چنی ـــه عم ـــداد ک می
ـــای  ـــاه از امض ـــش از ده م ـــت بی ـــس از گذش همه،پ
موافقتنامـــه صلـــح میـــان حـــزب اســـالمی و 
حکومـــت افغانســـتان، حـــاال گلبدیـــن حکمتیـــار 
ــه  ــتان را بـ ــزب، دولـــت افغانسـ ــن حـ ــر ایـ رهبـ

ــد. ــم می کنـ ــکنی متهـ ــان شـ پیمـ
ــای  ــی، آقـ ــی سـ ــی بـ ــزارش بـ ــاس گـ ــه اسـ بـ
حکمتیـــار روز شـــنبه 14 اســـد/مرداد در یـــک 
ــی  ــل مدعـ ــش در کابـ ــری در منزلـ ــت خبـ نشسـ
شـــد کـــه حکومـــت افغانســـتان برخـــی اعضـــای 
ـــی  ـــت و زندان ـــی بازداش ـــه تازگ ـــزب را ب ـــن ح ای

کـــرده اســـت.
ـــار همچنیـــن مدعـــی شـــد کـــه برخـــی  آقـــای حکمتی
حلقـــات داخلـــی و خارجـــی نمی خواهنـــد کـــه 
ـــتان  ـــت افغانس ـــالمی و دول ـــزب اس ـــه ح موافقتنام

ـــود. ـــق ش تطبی
ـــار  ـــالمی حکمتی ـــزب اس ـــان ح ـــح می ـــه صل توافقنام
ــال  ــر سـ ــاه میزان/مهـ ــتان در مـ ــت افغانسـ و دولـ
ـــای  ـــای آن آق ـــر مبن ـــید. ب ـــا رس ـــه امض ـــته ب گذش
ـــورش  ـــه ش ـــتور داد ب ـــش دس ـــه حامیان ـــار ب حکمتی
ـــام از او  ـــد. ن ـــان دهن ـــتان پای ـــت افغانس ـــه دول علی
ــذف  ــل حـ ــازمان ملـ ــای سـ ــت تحریم هـ فهرسـ
ــه  ــد کـ ــد شـ ــتان متعهـ ــت افغانسـ ــد و دولـ شـ

زندانیـــان سیاســـی ایـــن حـــزب را آزاد می کنـــد.
ـــال  ـــه ح ـــا ب ـــت: "ت ـــار گف ـــای حکمتی ـــروز آق ـــا دی ام
ــا شـــده اند در  ــا رهـ ــان مـ ــر از زندانیـ ــاه نفـ پنجـ
ـــتگیر  ـــازه دس ـــر ت ـــف 150 نف ـــا تأس ـــه ب ـــی ک حال

شـــده اند.
امـــا یـــک منبـــع امنیتـــی بـــه روزنامـــه مانـــگار 
گفـــت کـــه تاکنـــون هـــم برخـــی از افـــراد 

ـــه  ـــتان ب ـــت افغانس ـــر دول ـــالمی در براب ـــزب اس ح
ــان  ــا رهبرشـ ــد امـ ــف می جنگنـ ــای مختلـ نام هـ
ــت.  ــته اسـ ــل نشسـ ــای کالن در کابـ ــا امتیازهـ بـ
ـــه  ـــدن توافقنام ـــی نش ـــار از عمل ـــاد حکمتی ـــا انتق ام
ـــه او  ـــه گفت ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــرح ش ـــی مط در حال
رییـــس جمهـــور قاطعانـــه فرمـــان داده بـــود کـــه 
هیـــچ عضـــو ایـــن حـــزب بـــه اتهـــام عضویـــت 

ـــت  ـــام فعالی ـــه اته ـــبت ب ـــا نس ـــالمی و ی ـــزب اس ح
سیاســـی و جنګـــی دســـتګیر نمی شـــوند و دســـتگیری 
ـــود."  ـــده ب ـــده ش ـــون خوان ـــالف قان ـــرم و خ ـــا ج آنه
امـــا بـــه نظـــر میرســـد کـــه برخـــی از اعضـــای 
حـــزب اســـالمی هنـــوز هـــم در خطـــوط جنـــگ 
قـــرار دارنـــد و نیـــز در انجـــام فعالیت هایـــی 
بـــا گـــروه هایـــی تروریســـتی همـــکاری دارنـــد 
ـــه  ـــف نیافت ـــا توق ـــه ه ـــن برنام ـــک از ای ـــچ ی و هی
اســـت. همیـــن دلیـــل ســـبب اصلـــی بازداشـــت 

ـــت. ـــده اس ـــالمی ش ـــزب اس ـــراد ح ـــازه اف ت
دولـــت افغانســـتان و حـــزب اســـالمی کمیســـیون 
ــح  ــه صلـ ــرای توافقنامـ ــرای اجـ ــترکی را بـ مشـ

ند.  گماشـــته ا
ــر از  ــار دیگـ ــروز بـ ــالمی امـ ــزب اسـ ــر حـ رهبـ
ـــرد  ـــدید ک ـــاد ش ـــتان انتق ـــوری افغانس ـــس جمه ریی

ــرد. ــوال بـ ــر سـ ــای او را زیـ و صالحیت هـ
ــا  ــر حـــزب اســـالمی، صلـــح بـ ــاور رهبـ ــه بـ بـ
گـــروه طالبـــان ممکـــن اســـت امـــا دولـــت 
ــت.  ــح نیسـ ــد صلـ ــدان عالقمنـ ــتان چنـ افغانسـ
دولـــت افغانســـتان رونـــد مصالحـــه بـــا حـــزب 
اســـالمی حکمتیـــار را الگویـــی بـــرای مصالحـــه 
بـــا دیگـــر گروه هـــای مخالـــف مســـلح بـــه 
ـــا  ـــان ام ـــت. طالب ـــته اس ـــان دانس ـــروه طالب ـــژه گ وی
امضـــای موافقتنامـــه صلـــح آقـــای حکمتیـــار بـــا 
دولـــت را محکـــوم کـــرد و آن را معـــادل "تســـلیم 

شـــدن" او بـــه آمریـــکا خوانـــد. 
چنانکـــه حکمتیـــار بـــاری گفتـــه بـــود کـــه اگـــر 
ـــه  ـــد ب ـــتان باش ـــی در افغانس ـــرباز امریکای ـــک س ی
ـــت رســـول  ـــت از ام ـــر رف افغانســـتان نمـــی رود و اگ
اهلل نیســـت. امـــا حـــاال کـــه حکمتیـــار در کابـــل 
ـــان  ـــم تعدادش ـــی ه ـــای امریکای ـــور دارد نیروه حض
افزایـــش یافتـــه اســـت. شـــهروندان در صفحـــات 
ـــای  ـــض آق ـــر از تناق ـــخنان پ ـــا از س ـــی باره اجتماع
حکمتیـــار پـــرده برداشـــته انـــد. امـــا حـــاال نیـــاز 
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــار برســـی ش ـــای حکمتی ـــا ادع اســـت ت
راســـتی افـــراد او و چـــرا بازداشـــت شـــده انـــد. 

ـــت. ـــد داش ـــر دراز خواه ـــه س ـــن قص ای

دارد ز      درا ایـن  قصـه  ســر 
حکمتیار: دولت 150 سرباز حزب اسالمی را بازداشت کرده است
کارشناسان: حکمتیار هیچ پرداختی طبق معاهدۀ صلح نکرده است


