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ــا  ــدار ب ــکا در دی ــه امری ــر خارج ــاون وزی مع
معــاون دوم ریاســت جمهــوری افغانســتان 
اســتراتیژی جدیــد  بــاالی  کار  کــه  گفتــه 
ــه  ــان دارد و ب ــتان جری ــرای افغانس ــکا ب امری

ــد. ــد ش ــی خواه ــرد نهای ــن راهب زودی ای
بــه گــزارش خبرگــزای جمهــور؛ آلـِـس ویلــز، 
ــکا  ــت وزارت خارجــه امری سرپرســت معاونی
و سرپرســت نماینــده فــوق العــاده امریــکا در 
ــه  ــداری ک ــتان در دی ــتان و پاکس ــور افغانس ام
ــش  ــا ســرور دان ــروز )یکشــنبه ۱۵ اســد( ب ام
معــاون دوم ریاســت جمهــوری کشــور داشــته 
ــن  ــدن ای ــی ش ــی وعمل ــا نهای ــه ب ــه ک گفت
راهبــرد، تغییــرات مثبتــی در اوضــاع افغانســتان 

ــه وجــود خواهــد آمــد. ب
ــکا را  ــدار امری ــن دی ــز در ای ــش نی ــرور دان س
ــده  ــدی افغانســتان خوان یکــی از شــرکای کلی
مبــارزه  در عرصــه  دو کشــور  کــه  گفتــه 
بــا تروریــزم و دهشــت افگنــی مأموریــت 

ــد. ــترک دارن مش
وی بــا ابــراز امیــدواری بــه اینکــه هرچــه زود 
اســتراتیژی جدیــد امریــکا در قبــال افغانســتان، 
نهایــی گــردد بیــان داشــته:" تعییــن اســتراتژی 
جدیــد امریــکا نــه تنهــا بــرای افغانســتان کــه 
بــرای کشــورهای منطقــه، نیــز اهمیــت خــاص 
ــت  ــه دول ــی رود ک ــار م ــود را دارد و انتظ خ
امریــکا بــا یــک بررســی عمیــق و همــه جانبــه، 
راهبــرد جدیــد خویــش را درقبــال افغانســتان 

تدویــن و اجــرا کنــد".
ــس  ــده مجل ــات آین ــه انتخاب ــش ب ــای دان آق
ــتان  ــوری افغانس ــت جمه ــدگان و ریاس نماین
اشــاره کــرده و گفتــه کــه تاخیــر و عــدم 
حکومــت  بــرای  انتخابــات  برگــزاری 
ــک  ــی آن ی ــن الملل ــکاران بی ــتان و هم افغانس

ناکامــی اســت.
اســتاد دانــش، نقــش جامعــه جهانــی بــه 
ــرای  ــکا را ب ــده امری ــاالت متح ــوص ای خص

تأمیــن امنیــت انتخابــات مهــم و ســازنده 
خوانــده تأکیــد کــرده کــه انتخابــات پارلمانــی 
در ســال آینــده و انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــا همــکاری مشــترک دولــت  در ســال ۲۰۱۹ ب
و همــکاران بیــن المللــی افغانســتان براســاس 
ــن شــده برگــزار خواهــد  ــی تعیی جــدول زمان

شــود.
ــه  ــان ب ــاون دوم ریاســت جمهــوری همچن مع
ــته  ــان داش ــرده و بی ــاره ک ــح اش ــه صل پروس

کــه رســیدن بــه صلــح و تأمیــن ثبــات سیاســی 
صادقانــه  همــکاری  بــدون  درافغانســتان 
ــه خصــوص همســایگان  ــه ب کشــورهای منطق

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــتان ام افغانس
ــن  ــان ای ــا بی ــکا ب ــر خارجــه امری ــاون وزی مع
مطلــب کــه برگــزاری بــه موقــع انتخابات هــای 
ــت  ــت اس ــی حکوم ــدات اصل ــده از تعه آین
ــن  ــودن ای ــری ب ــفافیت و سراس ــن ش برتأمی

ــرده اســت. ــد ک ــه تأکی پروس
وی اظهــار داشــته کــه دولــت امریــکا در امــر 
مبــارزه بــا تروریــزم و افــراط گرایــی در کنــار 

دولــت و مــردم افغانســتان خواهــد بــود.
ــرده  ــد ک ــکا تاکی ــه امری ــر خارج ــاون وزی مع
کــه ایــاالت متحــده امریــکا متعهــد اســت کــه 
در زمینــه تأمیــن امنیــت و برگــزاری انتخابــات 
نیــز مــردم و دولــت افغانســتان را یــاری 

ــاند. رس
ــی از  ــکا در حال ــه امری ــر خارج ــاون وزی مع
ــکا در  ــد امری ــتراتیژی جدی ــدن اس ــی ش نهای
ــش از  ــه پی ــد ک ــر می ده ــتان خب ــال افغانس قب
ــکا  ــد ترامــپ رییــس جمهــور امری ــن دونال ای
در نشســتی بــا مشــاوران نظامــی خــود از 
ــی در جنــگ  ــان امریکای عــدم پیشــرفت نظامی
افغانســتان انتقــاد کــرده و گفتــه کــه وی 
ــگ در  ــی جن ــه چــه زمان ــد ک ــد بدان می خواه

ــت. ــد یاف ــان خواه ــتان پای افغانس
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وقتــی از رییــس ِ حکومــت وحــدِت ملــی 
ــدارش  ــه دی ــی ب ــی جمع ــاد می شــود، وقت انتق
ــد،  ــه او ســخنرانی می کن ــی ک ــد و زمان می رون
از دیگــران می خواهــد کــه "طــرح مشــخص" 
باقــِی  کــه  مــی رود  گمــان  کننــد.  ارایــه 
جمــع آورِی  بــه  را  حکومتــش  ســال های 
نظــراِت دیگــران ســپری خواهــد کــرد، آن هــم 
ــت  ــا اهمی ــه آن ه ــیزی ب ــه او پش ــی ک نظرات
ــک  ــا در ی ــه حت ــده ک ــده نش ــد و دی نمی ده
مــورد بــه این گونــه نظــرات عمــل کــرده 
ــای  ــه آق ــت ک ــوال این جاس ــس س ــد. پ باش
غنــی از خواســتِن "طــرح مشــخص" چــه اراده 
می کنــد و چــرا او از همــه می خواهــد کــه 

ــد؟  ــرح" بدهن ــر "ط متوات
بــه نظــر نمی رســد کــه آقــای غنــی بــه 
ــد  ــته باش ــاز داش ــرِح مشــخص نی ــه ط این هم
ــه  ــه این هم ــه ب ــد ک ــته باش ــال داش ــا مج و ی
بــر  بینــدازد و  نظــر  طرح هــای مشــخص 
اســاِس آن هــا بــرای خــود برنامــۀ عمــل 
بســازد. در ایــن خصــوص چنــد نکتــه را بایــد 

توضیــح داد:
ــخص  ــرح مش ــه ط ــه از هم ــت این ک  نخسـ
خواســتن، خــود موضــوع جالبــی نیســت. 
چــرا بایــد همــه طــرح مشــخص داشــته 
ــخن  ــه س ــزی ک ــر چی ــورد ه ــند و در م باش
رفــت، طــرح بســازند و آن را در اختیــار آقــای 
ــت،  ــس حکوم ــا کار ریی ــد؟ آی ــی بگذارن غن
ــا  ــت و ی ــران اس ــای دیگ ــع آوری طرح ه جم

ــم دارد؟ ــری ه ــای دیگ او کاره
ــه  ــی ب ــای غن ــه آق ــد ک ــان می ده ــه نش تجرب
ــت. او  ــران نیس ــوی دیگ ــرح از س ــال ط دنب
ــی از  ــه نوع ــران ب ــرح از دیگ ــتن ط ــا خواس ب
ــن  ــد و در بدتری ــِع مســوولیت می کن خــود رف
شــرایط، دیگــران را بــه نداشــتن طــرح و 
برنامــه متهــم می ســازد تــا ســخنگویاِن او 
ــه  ــانه یی از آن ب ــای رس ــد در میزگرده بتوانن
ــی  ــد و مدع ــتفاده کنن ــی اس ــای غن ــود آق س
شــوند کــه کســی طــرح مشــخص ارایــه 
ــرح  ــۀ ط ــی ارای ــران توانای ــا دیگ ــرده و ی نک

مشــخص را ندارنــد. 
دوم، بــا خواســتن طــرح مشــخص آقــای 
ــانی  ــه نش ــه ب ــران را ک ــای دیگ ــی انتقاده غن
خودشــان  بــه  دوبــاره  می شــوند،  وارد  او 
برمی گردانــد. بــه ایــن معنــا کــه وقتــی از 
آقــای غنــی انتقــاد صــورت می گیــرد، او فــوراً 
ــِع  ــرای رف ــخص ب ــرح مش ــۀ ط ــان ارای خواه
ــخص  ــرح مش ــۀ ط ــون ارای ــود و چ آن می ش
در حیطــۀ مســوولیِت منتقــداِن گاه و بیــگاه 
ــرای  ــت را ب ــن فرص ــی ای ــای غن ــت، آق نیس
ــت های  ــه در نشس ــی آورد ک ــم م ــود فراه خ
ــن  ــرایی و گفت ــه یاوه س ــدان را ب ــدی منتق بع

حرف هــای غیرمســووالنه متهــم کنــد. 
ــخص،  ــرح مش ــۀ ط ــه ارای ــت ک ــی اس بدیه
ــت.  ــت نیس ــداِن حکوم ــۀ اصلــی منتق وظیف
آقــای غنــی بــا خلــط مبحــث و مغلطــه 
ــل  ــرد عم ــه او م ــد ک ــان ده ــد نش می خواه
ــد،  ــاد می کنن ــه انتق ــران ک ــت و دیگ و کار اس
حــراف و یاوه ســرا هســتند و چــون کاری 
از آن هــا برنمی آیــد، بــه انتقــاد دل خــوش 
ــا  ــی ب ــای غن ــر، آق ــوی دیگ ــد. از س کرده ان
ــد را  ــگاه نق ــش و جای ــًا نق ــد عم ــن ترفن ای
ــه حرافــی و بیهوده گویــی تقلیــل  می خواهــد ب
دهــد. وقتــی آقــای غنــی خواســت بــه تشــکیل 

ــورِت  ــتان به ص ــرای افغانس ــات ب ــاف نج ایت
ــن  ــد، از همی ــان ده ــش نش ــتقیم واکن غیرمس
ــدان  ــورد منتق ــرد. او در م ــتفاده ک ــد اس ترفن
و ناراضیــاِن حکومتــش کــه خــود بخشــی 
از حکومــت انــد، گفــت کــه اگــر این هــا 
ــد  ــروژۀ پنج ص ــک پ ــد، ی ــی کار را دارن توانای
میلیونــی را طراحــی و آن گاه بودجــۀ آن را 
ــن پاســخ، پاســخی  ــا ای ــد. آی ــه دســت آورن ب

ــد؟ ــد باش ــدان می توان ــه منتق ــی ب منطق
ــته  ــایل داش ــه مس ــطحی ب ــی س ــر نگاه  اگ
باشــیم، بــدون شــک حــق را بــه رییــس 
ــران  ــد دیگ ــه می گوی ــم ک ــت می دهی حکوم
ــۀ  ــن هزین ــروژه و گرفت ــک پ ــی طــرِح ی توانای
و  ندارنــد  "دونر"هــا  به اصطــاح  از  را  آن 
ــر  ــا اگ ــد. ام ــاد می کنن ــی و انتق ــط حراف فق
ــن  ــم، ای ــه مســأله بیندازی ــه ب نگاهــی واقع بینان
پاســخ بــه هیــچ صــورت پاســخ بــه خواســت 
ــًا  ــن پاســخ تقریب ــد. ای ــوده نمی توان منتقــدان ب
ــه شــده  ــه کســی گفت ــه ب ــد ک ــن می مان ــه ای ب
ــت را  ــوردن اطراف ــگام خ ــرا هن ــه چ ــد ک باش
ــه  ــد ک ــخ بگوی ــی و او در پاس ــف می کن کثی

ــری.  ــو نمی خ ــاس ن ــت لب ــرا برای چ
آقــای غنــی دقیقــًا چنیــن برخــوردی بــا 
ــدان  ــن منتق ــًا همی ــر واقع ــش دارد. اگ منتقدان
و  کننــد  ارایــه  مشــخص"  "طــرح  روزی 
ــرای اجــرای  آن گاه از یــک کشــور خارجــی ب
ــا  ــی از آن ه ــا غن ــد، آن گاه آق ــول بگیرن آن پ
ــه  ــت ک ــد گف ــرد و خواه ــد ک ــتقبال خواه اس
آفریــن کــه توانســتید بــا طــرح مشــخِص خــود 

پــول پیــدا کنیـــد؟
 بــدون شــک آن وقــت واکنــش آقــای غنــی به 
منتقــدان "آفریــن" نخواهــد بــود و او آن هــا را 
ــورهای  ــه کش ــته گی ب ــی و وابس ــه جاسوس ب
ــرد. حــاال چــون کار  ــد ک ــم خواه ــه مته بیگان
ــرای  ــی ب ــای غن ــیده، آق ــل نرس ــه آن مراح ب
ــردم و  ــم م ــود را از چش ــداِن خ ــه منتق این ک
طرف داران شــان بینــدازد، بــه آن هــا چلنــج 

ــروژه  ــردن پ ــاد ک ــه جــای انتق ــه ب ــد ک می ده
ــد.  ــت آورن ــۀ آن را به دس ــازند و هزین بس

ــۀ  ــه ارای ــد ک ــی خــود می دان ــای غن ــوم، آق س
طــرح بــا انتقــاد فــرق دارد و ایــن دو را 
ــاد  ــت. انتق ــر دانس ــم ارزِ یکدیگ ــوان ه نمی ت
ــای آن نیســت کــه طــرح  ــه معن از وضعیــت ب
بدیــل هــم بایــد همــراه بــا آن از ســوی منتقــد 
ارایــه شــود. دولــت و رییس  جمهــوری وظیفــه 
دارنــد کــه بــه انتقادهــا گــوش دهنــد و بــرای 
حــل آن هــا برنامه هایــی را روی دســت گیرنــد. 
بــه فــرض کــه هرکــس هــر طرحــی داد رییس  
حکومــت آن را عمــل ســازد، آن گاه از کشــور 
ــور  ــت کش ــا وضعی ــود؟ آی ــور می ش ــه ج چ
ــگاه  ــه آزمایش ــا ب ــد و ی ــدا می کن ــود پیـ بهب
طرح هــا و برنامه هــای متضــاد و گوناگــون 

تبدیــل می شــود؟ 
ــا  ــت، ده ه ــالۀ امنی ــن مس ــا همی ــه ب در رابط
ــده اســت  ــه ش ــال ارای ــه ح ــا ب ــرح ت ــوع ط ن
ــۀ عمــل  ــا جام ــن طرح ه ــود ای ــرار  ب ــر ق و اگ
ــد  ــا امــروز همیــن وضعیــت نیم بن بپوشــند، آی
ــتی های آن  ــۀ مشــکات و کاس ــا هم ــی ب امنیت
ــای  ــا آق ــر، آی ــوی دیگ ــود؟ از س ــا می ب پابرج
غنــی حاضــر اســت هــر طــرح و پیشــنهادی را 

ــد؟ قبول کنـ
 این هــا همــه نشــان می دهنــد کــه آقــای 
ــود  ــداِن خ ــرح از منتق ــتن ط ــا خواس ــی ب غن
او  بــل  نیســت،  بهبــود وضعیــت  پــی  در 
ــود  ــداِن خ ــیله منتق ــن وس ــه ای ــد ب می خواه
را ُخــرد ســازد. آقــای غنــی هیــچ گاهــی 
ــه  ــِر دیگــران ارج نگذاشــته ک ــه طــرح و نظ ب
حــاال بگــذارد. او خــود را باالتــر و برتــر از آن 
می دانــد کــه دیگــران بخواهنــد بــرای او طــرح 
ــی از گذشــته  ــای غن ــد. آق ــه کنن ــه ارای و برنام
ــه دلیــل این کــه در چنــد نهــاد  ــه حــال ب ــا ب ت
ــه  ــد ک خارجــی کار کــرده اســت، فکــر می کن
ــه انــدازۀ او نــه می فهمــد و نــه  هیــچ کســی ب

ــه بفهمــد! ــد شــد ک ــادر خواه ــم ق ه
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"طـرح مشـخص"
 یعنـی تکّبر و استبـداد!

 

بی برقــی و یــا بهتــر بگوییــم نبــود بــرِق دولتــی بــرای مــدِت بیــش 
از یک مــاه در یــک شــهِر شــش میلیونی کــه از قضــا پایتخــت نیــز 
ــال ها  ــا س ــت. ام ــه« اس ــک »فاجع ــه ی ــود، بی مبالغ ــده می ش خوان
ــه  ــا ب ــا فاجعه ه ــتی ب ــدن و همزیس ــار آم ــه کن ــت ک و دهه هاس
خصلــِت اجبــارِی مــردم افغانســتان و پایتخت نشــینان تبدیــل شــده 
ــاری را،  ــتِی اجب ــن همزیس ــارزِ ای ــای ب ــی از جلوه ه ــت. یک اس
ــم  ــر بگویی ــی منصفانه ت ــر کم ــا اگ ــی و ی ــرق دولت ــودِ ب ــا در نب م
نوبتی شــدِن آن در گرمــای تقریبــًا 4۰ درجــۀ تابســتانِی کابــل 

شــاهد هســتیم.
ــوا  ــابقۀ ه ــِی بی س ــاهد گرم ــه ش ــال درحالی ک ــتاِن امس در تابس
هســتیم، بی برقــی نیــز بــه مشــکلی مضاعــف بــر آن تبدیــل شــده 
اســت.  آورده  به میــان  را  ویژه یــی  مشــقت های  و  رنج هــا  و 
ــه  ــاز ب ــه نی ــای تابســتانی ک ــور گرم ــاه ســرطان و ظه ــاز م ــا آغ ب
اســتفاده از وســایِل برقــِی خنک کننــده احســاس شــد، بــرِق کابــل 
ــًا از  ــا دقیق ــت را م ــن وضعی ــت. ای ــت رف ــه سســتی و غیب ــز ب نی

ــه بعــد شــاهد هســتیم. ــد ســعید فطــر ب عی
 در روزهــای ابتدایــی ایــن مشــکل، مســووالن شــرکت برشــنا از 
ــخن  ــده« س ــای آین ــی روزه ــِع آن »ط ــی و رف ــودِن بی برق موقتی ب
ــن  ــه ای ــان داد ک ــن دم نش ــا همی ــردم ت ــۀ م ــا تجرب ــد، ام می گفتن
وعده هــا دروغ بودنــد و »روزهــای آینــده« بــه »مــاه آینــده« 
وصــل شــد و عنقریــب بــه »ماه هــای آینــده« نیــز وصــل شــده و 
مــی رود کــه بــا فــرا رســیدِن فصــِل ســرما و شــروع زمســتان، ایــن 

ــد.  ــل بزن ــتانی پُ ــِی زمس ــه بی برق ــتانی ب ــی تابس بی برق
ــای  ــط گرم ــا فق ــن بی برقی ه ــِم ای ــقت ها و مظال ــرای درک مش ب
ــایِل  ــتفاده از وس ــِت اس ــتان و محرومی ــرمای زمس ــتان و س تابس
ــرا  ــتند؛ زی ــی نیس ــِی خوب ــای تحلیل ــدی، واحده تســخینی و تبری
ــه  ــد ک ــم دارن ــر ه ــِت دیگ ــوه و مصیب ــد جل ــا ص ــن بی برقی ه ای
همه گــی در نهایــت بــه بــی دردی، مسوولیت نشناســی و فســاد در 

ــند.   ــت می رس حکوم
بــرق کابــل در ایــن روزهــا نوبتــی شــده و ایــن "قــرارِ نوبتــی" هم 
ــت، در  ــِق پایتخ ــانس ترین مناط ــن و خوش ش ــه مرفه تری ــا ب حت
نصــِف ســاعاِت شــبانه  روز، حــِق برخــورداری از نعمــِت بــرق را 
ــوان حــدس  ــی می ت ــن حســاب، به خوب ــا ای ــل شــده اســت. ب قای
ــل  ــی قاب ــین و در معنای ــروم و فقیرنش ــِق مح ــرِق مناط ــه ب زد ک
ــد،  ــی نمی رس ــه جای ــان ب ــه صدای ش ــین ک ــر، ضعیف نش فهم ت
ــی اوالً در  ــن بی برق ــت. ای ــه اس ــزل یافت ــز تن ــاعت نی ــه س ــه س ب
ــرای  ــاف و دکان داران را ب ــل، اصن ــهر کاب ــای ش ــۀ خیابان ه هم
ــای کوچــک  ــه اســتفاده از جنراتوره ــور ب ــۀ کســب وکار مجب ادام
ــر و  ــای تجــاری و مســکونی و دفات ــد. مجتمع ه و متوســط می کن
اداراِت خصوصــی نیــز ناچــار بــه اســتفاده از جنراتورهــای بزرگــی 
ــوزانند.  ــل را می س ــر تی ــا لیت ــاعت ده ه ــک س ــه در ی ــوند ک می ش
ــیار  ــرق بس ــع ب ــاعاِت توزی ــمارِ س ــه ش ــی ک ــق محروم در مناط
محــدود اســت نیــز، از آن جــا کــه برخــی از کارهــای بســیار مهــم، 
ــژه  ــرق )به وی ــروی ب ــدون نی ــرون کشــیدِن آب از چــاه ب ــد بی مانن
ــا ســوگواری( ممکــن نیســت،  ــا و مراســم ســرور ی در میهمانی ه
ــک و  ــای کوچ ــتفاده از جنراتوره ــه اس ــار ب ــردم ناچ ــِب م اغل
بی کیفیــت )روغن ســوز و بســیار دودزا و پُرســروصدا( می شــوند. 
بــا ایــن حســاب، ایــن بی برقــی در کان شــهِر بی سروســاماِن کابــل 
بــا آن درجــه از تمرکــز نفــوس، باعــِث ایجــاد آلوده گــی هوایــی، 

ــت.  ــده اس ــه اش ش ــی در کوچه کوچ ــی و محیط صوت
ــاِی  ــِر جنراتوره ــای نفس گی ــوش آزار و دوده ــاِی گ ــادِ صداه اتح
تولیــد بــرق را ایــن روزهــا در خیابان هــای شــهر کابــل به وضــوح 
ــی  ــن درد و بی نظم ــاید ای ــرد. ش ــاهده ک ــس و مش ــوان لم می ت
ــان  ــِر آن، چن ــی ُرِخ دیگ ــل درک نباشــد، ول ــرای بســیاری ها قاب ب
ــل را  ــاِن همــۀ شــهرونداِن کاب ــه فغ ــِل درک و لمــس اســت ک قاب
بلنــد کــرده اســت: بــِل بــرِق شــهروندان کابــل در همــۀ دوره هــای 
بی برقــِی تابســتانی و به ویــژه زمســتانی چنــان می آیــد کــه 
ــارزی  ــاوِت ب ــچ تف ــی هی ــته اند؛ یعن ــاعته داش ــرِق ۲4 س ــی ب گوی
ــان  ــه می ــرق داری ب ــی و ب ــرف در دورۀ بی برق ــۀ مص ــان هزین می
ــهر  ــرِق ش ــع ب ــگام قط ــا در هن ــکار را م ــِم آش ــن ظل ــد. ای نمی آی
کابــل بــر اثــر برف کــوچ در ســالنگ و در هنــگام جنــگ در 
شــمال کشــور تجربــه کرده ایــم و در تابســتان امســال نیــز تجربــه 

ــم نمــود.  خواهی
ــان  ــخنور و رسانه یی ش ــاِت س ــژه مقام ــنا و به وی ــووالن برش مس
هربــار حرف هــا، دلیل هــا و اکت هــای حق بجانبــی در مقــامِ 
ــان می آورنــد و حکومــِت بــی درد  ــه زب دفــاع از ایــن ســتمگری ب
ــا خــدا  ــد، ام ــا ســکوت همراهــی می کن ــا را ب ــز آن ه و بی غــم نی
ــر  ــنا زی ــه برش ــد ک ــی می دهن ــه گواه ــدار هم ــای بی و وجدان ه
ــد و  ــگارِ مــردم ســود می جوی ــوان خدمت رســانی، از ناخــِن اف عن
گــوش حکومــِت فاســد را نیــز بــا هدیــه و تنعــم در برابــر صــدای 

مــردم َکــر کــرده اســت. 

بی برقـی مـردم 
و بـی دردی حکـومت
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منابــع مختلــف در والیــت ســر پــل می گوینــد 
نیروهــای مســلح کــه هنــوز برخی هــا آنــان را طالــب 
و برخــی دیگــر داعــش مــی گوینــد، ده هــا فــرد غیــر 
ــرده  ــاران ک ــر ب ــل تی ــر پ ــت س ــی را در والی نظام
اســت.  منابــع مــی گوینــد کــه دهــا تــن دیگــر زخــم 
ــان  ــه طالب ــد ک ــع می گوین ــد. برخــی مناب ــته ان برداش
ــت راه  ــن والی ــترکی را در ای ــه مش ــیان حمل و داعش
انداختــه بودنــد. در میــان ایــن کشــته شــده هــا زنــان 
و کــودکان نیــز هســتند. منابــع محلــی ارقــام مختلــف 
ــت  ــز هوی ــد و نی ــرده ان ــه ک ــده ها را ارای ــته ش کش
حملــه کننده هــا را متفــاوت گــزارش داده انــد. منابــع 
ــد مســجد هــم آتــش زده شــده  ــد کــه چن مــی گوی

اســت.
یــک منبــع محلــی گفتــه اســت کــه گــروه داعــش ۲6 
کشــاورز ربــوده شــده را در ســرپل بــه گلولــه بســته 
اســت. محمدنــور رحمانــی، رییــس شــورای والیتــی 
ــراد زیردســت  ــه اســت، اف ــانه ها گفت ــه رس ســرپل ب
شــیرمحمد غضنفــر، یکــی از فرماندهــان گــروه 
ــته از  ــه روز گذش ــاورزی ک ــان ۲7 کش ــش از می داع
روســتای میرزااولنــِگ ولســوالی صیــاد ربــوده بودنــد، 
۲6 تــن آنــان را شــب گذشــته اندکــی دورتــر از ایــن 
روســتا تیربــاران کــرده انــد. بــه گفتــۀ رییــس شــورای 
ــک کشــاورز دیگــر  ــی ســرپل، از سرنوشــت ی والیت

خبــری در دســت نیســت.
آقــای رحمانــی می گویــد: آنــان روز گذشــته بــا 
ــر  ــه خاط ــی ب ــرای پادرمیان ــفیدان ب ــماری از موس ش
رهایــی ایــن افــراد بــه درۀ میرزااولنــگ رفتــه بودنــد، 
ــی،  ــای امنیت ــان نیروه ــری  می ــت درگی ــه عل ــا ب ام

ــدند. ــن کار نش ــه ای ــق ب ــش موف ــان و داع طالب
ذبیــح اهلل امانــی، ســخنگوی والــی ســرپل ایــن خبــر را 
تأییــد و یــا رد نمی کنــد. آقــای امانــی امــا می گویــد 
کــه قــرار اســت فــردا )امــروز( شــماری از موســفیدان 

و بــزرگان قــوم بــه خاطــر انتقــال اجســاد غیرنظامیانی 
ــته در  ــک روز گذش ــای ی ــان درگیری ه ــه در جری ک
درۀ میرزااولنــگ از ســوی طالبــان و داعشــیان کشــته 
ــن روســتا فرســتاده شــوند برخــی  ــه ای ــد، ب شــده ان
ــی و  ــدن 33 غیرنظام ــته ش ــم از کش ــر ه ــع دیگ مناب
8 نیــروی خیــزش مردمــی در ایــن درگیری هــا خبــر 
داده انــد. در همیــن حــال برخــی رســانه هــای دیگــر 
مــی گوینــد کــه طالبــان عامــل ایــن کشــتار و فاجعــه 

انســانی بــوده انــد. 
ظاهــر وحــدت، والــی ســرپل دیــروز در یــک 
کنفرانــس خبــری گفتــه اســت کــه طالبــان بــا ســقوط 
ــت  ــن والی ــاد ای ــوالی صی ــگ ولس ــۀ میرزااولن منطق
ــاس  ــد و براس ــان زده ان ــتار غیرنظامی ــه کش ــت ب دس
ــن  ــروه بی ــن گ ــان ای ــه، جنگجوی ــای اولی گزارش ه

3۰ تــا 4۰ غیرنظامــی را کشــته اند.
ــزش  ــای خی ــان نیروه ــدوی، از فرمانده ــی مه حاج
ــا بیــش  از  ــان ب مردمــی روز گذشــته گفــت کــه طالب
۵۰۰ جنگجــو، از دو روز بــه ایــن طــرف حمله هــای 
منســجم و گســترده  را بــر منطقــه  میرزااولنــگ آغــاز 
جمعه شــب  یک و نیــم  ســاعت  و  بودنــد  کــرده 

ــد. ــه را تصــرف کنن ــن منطق ــه ای توانســتند ک
 امــا دیــروز والــی ســرپل در نشســت خبــری در مورد 
ــده  ــه و »فاجعــه ی« به وجــود آم ــن منطق ــت ای وضعی
از آغــاز جنــگ تاکنــون بــه خبرنــگاران معلومــات داد.
ــا  ــام ب ــتان خون آش ــت: »تروریس ــدت گف ــای وح آق
ــه  ــتار بی رحمان ــه کش ــت ب ــتا دس ــن روس ــغال ای اش
افــراد ملکــی و بی گنــاه زدنــد. طبــق گزارشــات 
ــان  ــن از مردم ــا 4۰ ت ــن 3۰ ت ــیان بی ــه شورش اولی
ــن شــان  ــه در بی ــه ک ــه شــکل بی رحمان ــاه را ب بی گن
ــد  ــامل می باش ــفیدان ش ــن س ــان و محاس ــال، زن اطف
ــه  ــر را ب ــان مســاجد و مناب ــاران نمــوده و همچن تیرب

ــیدند.« ــش کش آت

ــی  ــی و زمین ــای هوای ــیدن نیروه ــرپل نرس ــی س وال
کمکــی از مرکــز بــه والســوالی صیــاد را عامــل 
ســقوط منطقهــۀ میرزااولنــگ می دانــد. او گفــت: 
به وجــود  از  تــا  کردیــم  را  نهایــی  تــاش  »مــا 
ــتقر  ــای مس ــم، نیروه ــری کنی ــه جلوگی ــدن فاجع آم
در شــهر را در دو گــروپ بــه ســاحه اعــزام کردیــم 
ــی  ــی و زمین ــن حــال تقاضــای کمــک هوای و در عی
ــن  ــا آخری ــا ت ــم ام ــزی نمودی را از ســکتورهای مرک
لحظــات ایــن کمک هــا صــورت نگرفــت و بــه دلیــل 
ــمن از  ــد دش ــش از ح ــع بی ــک و تجم ــیدن کم نرس
ســایر والیــات، روســتای میرزااولنــگ ســقوط کــرد.«
در همیــن حــال آقــای وحــدت افــزود، اگــر رویــداد 
میرزااولنــگ درســت مدیریــت نمی شــد عمــق فاجعه 

ــن باشــد. می توانســت بیشــتر از ای
بــه گفتــۀ او، بیشــتر باشــندگان منطقــه ی میرزااولنــگ 
ــوالی  ــز ولس ــه مرک ــد و ب ــرده ان ــرار ک ــاحه ف از س

ــد. ــاه آورده ان ــز شــهر ســرپل پن ســیاد و مرک
ــه  ــت ک ــزی خواس ــت مرک ــرپل از حکوم ــی س وال
ــه  ــگ هرچ ــتایی میرزااولن ــگیری روس ــرای بازپس ب
زودتــر اقــدام کنــد و نیروهــای هوایــی و زمینــی بــه 

ــتد. ــت بفرس ــن والی ای
آقــای وحــدت هشــدار داد کــه اگــر نیروهــای 
ــد  ــه نرس ــن منطق ــه ای ــی ب ــی و زمین ــی هوای کمک
ولســوالی صیــاد و بــه دنبــال آن شــهر ســرپل ســقوط 

ــرد. ــد ک خواه
گــروه داعــش و طالبــان تاکنــون در ایــن بــاره 
ــتای  ــا روس ــاد گزارش ه ــر بنی ــد. ب ــه ان ــزی نگفت چی
میرزااولنــِگ ولســوالی صیــاد ســرپل روز گذشــته بــه 
ــش  ــس از آن، داع ــرد و پ ــقوط ک ــان س ــت طالب دس
نیــز بــه ایــن ولســوالی آمــد و بــا طالبــان یکجــا شــد.

دفتر بازرسـی ویژۀ ایاالت متحده امریکا در افغانسـتان 
یا »سـیگار« از رشـد بی پیشـینۀ عواید کشـت، تولید و 

قاچـاق مواد مخـدر در افغانسـتان خبر می دهد.
در ایـن گـزارش تـازۀ بـازرس ویـژۀ امریـکا در امـور 
بازسـازی افغانسـتان گفته شـده که درآمد مـواد مخدر 
در سـال ۲۰۱6 میـادی نزدیـک بـه دو برابـر افزایش 

یافته اسـت.
در گـزارش سـیگار آمـده اسـت کـه عوایـد کشـت، 
تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر  در افغانسـتان در سـال 
۲۰۱6 میـادی بـه )3،۲( میلیـارد دالـر افزایـش یافتـه 
اسـت، در حالـی که این مقدار در سـال ۲۰۱۵ میادی 

)۱،۵6( میلیـارد دالـر بود.
در ایـن حـال، مسـووالن در وزارت مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر می گوینـد، ایـن وزارت تنها با تطبیـق پروژه ها 
تـاش می کنـد کـه از افزایـش کشـت مـواد مخـدر و 
افـراد جدیـدی کـه بـه اعتیـاد رو می آورند، تـا حدی 

جلوگیـری صـورت گیرد.
در گـزارش گفته شـده که کشـت تریـاک و تولید مواد 

مخدر در افغانسـتان زمینـۀ دوام حمایت مالی مخالفان 
مسـلح را فراهـم کـرده و حکومت افغانسـتان را وادار 
سـاخته اسـت تـا صدهـا میلیـون دالـر را در بخـش 
جلوگیـری از جرایـم و تـداوی معتـادان بـه مصـرف 

برساند.
در گـزارش سـیگار آمده اسـت که بدتر شـدن اوضاع 
امنیتـی و نیـز نبـود ارادۀ سیاسـی و هم چنـان مدیریت 
غیـر موثر در وزارت مبارزه با مواد مخدر سـبب شـده 

اسـت تـا کشـت و تولید مـواد مخدر افزایـش یابد.
بـر اسـاس یافته هـای سـیگار، با وجـود این کـه امریکا 
8.۵ میلیـارد دالـر در کار مبـارزه بـا مـواد مخـدر در 
افغانسـتان هزینـه کرده، اما کشـت و تولیـد آن به گونۀ 

بی سـابقه در حـال افزایش اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه دفتـر مقابلـه بـا مـواد مخدر 
و جرایـم مخـدر سـازمان ملل در شـهر ویـن، تخمین 
زده اسـت کـه ارزش بالقـوۀ ناخالـص مـواد مخـدر 
افغانسـتان، ۱.۵6 میلیـارد دالـر بـوده کـه معـادل 7.4 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی افغانسـتان اسـت.

و  افغانسـتان  حکومـت  مشـترک  مبـارزۀ  وجـود  بـا 
جامعـۀ جهانـی با کشـت تریـاک و تولید مـواد مخدر 
در افغانسـتان، هنـوز نیز مـواد مخدر به عنـوان تهدید 
جـدی در برابـر افغانسـتان و منبـع خـوب مالـی برای 

مخالفـان مسـلح به شـمار می رود.
سـیگار در گـزارش شـش ماهـه اش کـه تـازه آن را به 
کانگـرس امریـکا ارایـه کـرده؛ در آن گفتـه اسـت که 
پـول به دسـت آمـده از تولید مواد مخدر در افغانسـتان 
در سـال ۲۰۱6 میـادی در مقایسـه بـه سـال ۲۰۱۵ 

میـادی )۱.44( میلیـارد دالـر افزایش داشـته اسـت.
مسـووالن در وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر کشـور 
می گوینـد کـه گزارش هـای رسـیده بـه ایـن وزارت 
نشـان می دهـد کـه کشـت، تولیـد و قاچاق مـوادر در 

سـال جـاری نیـز در کشـور افزایـش یابـد.
سـامت عظیمـی، وزیر مبـارزه با مواد مخدر، کشـت، 
تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر را جنگ اعام ناشـده و 
افزایش شـمار معتادان را در کشـور سـونامی خاموش 
یـاد کـرد کـه به گفتـۀ او، افغانسـتان را به بحـران برده 

است.
افغانسـتان، تنهـا در والیـت هلمند بیـش از ۹۰ درصد 
تولیـد  مـواد خـام مـواد مخـدر جهـان را کشـت و 
می کنـد کـه بیشـتر قاچاق بـران منطقه یـی و بین المللی 

از ایـن پدیـده سـود می برنـد.
در همیـن حـال، جاویـد احمـد قایـم، معیـن پالیسـی 
وزارت مبـارزه با مواد مخدر می گویـد که این وزارت 
پروژه هـای مشـخص معیشـت بدیـل و آگاهی دهی را 
در دسـتور کار دارد کـه تـا حـدی تـوان می توانـد بـا 

پدیـدۀ شـوم مواد مخـدر در کشـور مبـارزه کند.
آقـای قایـم می گویـد کـه مـواد مخـدر در افغانسـتان، 
کـه  اسـت  بـزرگ  معضـل  یـک  جهـان،  و  منطقـه 
سـاالنه  بین المللـی  و  منطقه یـی  بـزرگ  قاچاق بـران 
میلیاردهـا دالـر را از ایـن طریـق بـه دسـت می آورند، 
ولـی برعکـس، پولـی کـه در راسـتای مبـارزه بـا این 
پدیـده در افغانسـتان اختصـاص می یابـد بسـیار ناچیز 

. ست ا
بـه گفتـۀ مسـووالن در ایـن وزارت، وزارت مبـارزه با 
مـواد مخـدر تنهـا بـا تطبیـق پروژه هـا تـاش می کند 
کـه از افزایش کشـت مـواد مخدر و افـراد جدیدی که 
بـه اعتیـاد رو می آورنـد، تـا حدی جلوگیـری صورت 

. گیرد
او تأکیـد ورزیـد کـه وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
از این کـه افـراد جدیـد بـر اثـر مشـکات روانـی و 
محیطـی بـه اعتیاد رو می آورند، شـدیداً نگران اسـت.
نهادهـای  سـوی  از  شـده  ارایـه  آمارهـای  براسـاس 
مربـوط، هـم اکنـون 3 میلیـون معتـاد بـه انـواع مـواد 
مخـدر در افغانسـتان زنده گـی می کننـد و ایـن شـمار 

همـه روزه در حـال افزایـش اسـت.
بربینـاد آمارهـای نشـر شـده، هم اکنـون بیشـتر از ۹۵ 
هلمنـد  در والیـت  تنهـا  کل جهـان  تریـاک  درصـد 
والیـت  مناطـق  اکثـر  می شـود.  کشـت  افغانسـتان 
نـاآرام هلمنـد به دسـت مخالفـان دولت اسـت و آنان 
از طریـق کشـت تریـاک بـه کارهـای جنگـی خـود 

می کننـد. رسـیده گی 

اولنگ" "میرزا   انسانی در  فاجعه 
دها نفر کشته شدند و چند مساجد آتش زده شد

سیگار:
مدیریت غیر موثر، 

کشت مواد مخدر  را  افزایش داده است
مجیدی
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بــرای بهبــود اوضــاع عمومــی در افغانســتان، 
ــا  ــه مکلفیت ه ــد ب ــور بای ــِی کش ــات عال تحصی
و الزامــاِت ذکــر شــده توجــه داشــته باشــد و بــر 
ــود را  ــای روز، خ ــوالت و نیازمندی ه ــای تح مبن
عیــار نمایــد. بــا وجــود آن کــه تحصیــات عالــی 
ــی  ــات فراوان ــا و امکان افغانســتان دارای فرصت ه

چــون:
بــرای  داوطلــب  تــن  هــزاران  موجودیــت   -
و  عالــی  تحصیــات  نهادهــای  در  شــمولیت 
بی ســابقه  عاقه منــدی  و  ذهنیــت  گشــترش 
ــان نســل  ــی در می ــات عال ــداوم  تحصی ــرای ت ب

ــور ــوان کش ج
ــن  ــای بی ــراوان کشــورها و نهاده ــای ف - کمک ه
ــر  ــی، به خاط ــک جهان ــوص بان ــی، به خص الملل
ــات  ــت تحصی ــت و کیفی ــطح ظرفی ــای س ارتق
ــا  ــودن میلیون ه ــه نم ــتان و هزین ــی در افغانس عال

ــن راســتا  ــر در ای دال
اســتاد  و  کادر  تــن  صدهــا  موجودیــت   -
و  بیرونــی  کشــورهای  در  تحصیل یافتــه 
دارای سیســتم تحصیــات عالــی معیــاری بــه 

دکتــورا   و  ماســتری  درجه هــای 
- موجودیــت ده هــا پوهنتون/دانشــگاه و موسســۀ 
تحصیــات عالــی دولتــی و خصوصــی در کشــور  
ــات  ــی و خصوصی ــم جغرافیای ــت مه - و موقعی
فکتورهــای  کــه  افغانســتان  محیطــی  مهــِم 
عالــی  تحصیــات  رشــد  بــرای  کمک کننــده 
ــم   ــوز ه ــا هن ــد؛ ام ــوند، می باش ــوب می ش محس
ــت  ــدی اس ــایی های ج ــا و نارس ــار چالش ه دچ
عالــی  تحصیــات  نهادهــای  و  پوهنتون هــا  و 
ــش  ــر دان افغانســتان در راســتای تولیــد و تکثی
و ســواد کاربــردی، تربیــه و عرضــۀ نیــروی 
متخصــص و بــا ظرفیــت کارِی برابــر بــا شــرایط 
به خاطــر  همچنــان  و  روز  نیازمندی هــای  و 
مملکــت  و  مــردم  جهت دهــی  و  رهنمایــی 
ــدی و  ــِش ج ــات، نق ــرفت و ثب ــوی پیش ــه س ب
چشــمگیر ندارنــد و فقــط بــه بلنــد ســاختِن 
لیســت فارغــان و توزیــع اســناد تحصیلــی و 
محاســبۀ حاضــری و مصــرِف بودجــه فعــال انــد: 
و  افغانســتان  عالــی  تحصیــات  وزارت   -
عالــی  تحصیــات  مؤسســات  و  پوهنتون هــا 
ــاری و  ــز معی ــد مراک ــوز فاق ــور هن ــن کش در ای
ــد دارای  ــوز نتوانســته ان ــد و هن ــق ان ــال تحقی فع
ــر  ــی براب ــاری علم ــای معی ــا و ژورنال ه مجله ه

ــند.  ــا باش ــک دنی ــی و اکادمی ــرایط علم ــا ش ب
عالــی  تحصیــات  نهادهــای  و  پوهنتون هــا   -
افغانســتان هنــوز قــادر نشــده انــد کــه بــه گونــۀ 
ــاری دوره هــای تحصیلــی ماســتری  واقعــی و معی
ــدازی نماینــد و هنــوز اکثریــت  و دکتــورا را راه ان
قاطــع از اســتادان و اعضــای کادر علمــی نهادهــای 
تحصیلــی کشــور )به خصــوص اســتادان بلندرتبــه 
ــانس  ــی لیس ــویۀ تحصیل ــر( دارای س و تصمیم گی
ــر  ــی ب ــات ســاختاری مبتن ــه ترفیع ــط ب ــد و فق ان

ــس.  ــد و ب ــاری متکــی ان ــای غیرمعی کاره
ــۀ  ــه گون ــوز ب ــی افغانســتان هن ــات عال - تحصی
واقعــی پویــا و ایجادگــر نیســت و نتوانســته اســت 
در راســتای رشــد اقتصــاد ملــی و بهبــود وضعیــت 

عمومــی در کشــور ســهم جــدی داشــته باشــد.  
پوهنتون هــا  مکتب هــا،  میــان  هنــوز  تــا    -

و نهادهــای اســتخدام کننــده، بــرای ارزیابــی 
ــازار کار،  ــای ب ــوه و نیازمندی ه ــای بالق ظرفیت ه

روابــط و هماهنگــی الزم  وجــود نــدارد. 
ــده  ــاری، نادی ــناد غیرمعی ــر اس ــودن ب ــی ب - متک
گرفتــن معیارهــای علمــی و اکادمیــک بــرای 
ــی  ــای علم ــاب و درجه ه برخــوردار شــدن از الق
ــی در  ــرقت ادب ــری س ــدم پی گی ــک و ع و اکادمی
ــه  ــتان، ب ــی افغانس ــات عال ــتم کاری تحصی سیس
می تــوان  و  دارد  وجــود  درک  قابــل  گونه یــی 
روی بســیاری از کارهــای اکادمیــک و اســناد 

ــرد.  ــک ک ــوی ش ــه نح ــی ب تحصیل
ــای  ــتادان و اعض ــوی اس ــه از س ــی ک - تحقیقات
ــات  ــای تحصی ــا و نهاده ــی پوهنتون ه کادر علم
اکثــر  در  می شــوند،  انجــام  افغانســتان  عالــی 
مــوارد معیــاری، تــازه و  دقیــق نیســتند و از همیــن 
رو تحصیــات عالــی افغانســتان تــا هنوز نتوانســته 
اســت در راســتای تولیــد دانــش و ســواد کاربردی 
ــک  ــی و اکادمی ــمند علم ــم ارزش ــر مفاهی و تکثی

ــد.  ــا نمای نقــش جــدی را ایف
- روش تدریــس و آمــوزش رایــج در پوهنتون هــا 
و نهادهــای تحصیــات عالــی افغانســتان معیــاری 
و مفیــد نیســتند و روش کهنــه، غیرایجادگــر و 
ــد  ــج در کشــور نمی توان ــی رای متن محــور تحصیل

ــد.  ــوع نمای ــه را مرف ــای جامع نیازمندی ه
عالــی  تحصیــات  نهادهــای  و  پوهنتون هــا   -
ــته های  ــن را از رش ــزاران ت ــاالنه ه ــتان س افغانس
ــی  ــۀ واقع ــه گون ــا ب ــد، ام ــارغ می دهن ــاوت ف متف
به نــدرت می تــوان کســانی را پیــدا کــرد کــه 
ــار  ــی در اختی ــند تحصیل ــه س ــی ک در بخش های
ــم  ــردی، فه ــش کارب ــواد و دان ــد، دارای س دارن

دقیــق و مهارت هــای مفیــد باشــند.
ــات  ــای تحصی ــا و نهاده ــوز پوهنتون ه ــا هن - ت
شــامل  واقعــی  گونــۀ  بــه  افغانســتان  عالــی 
درجه بندی هــای  و  محاســبات  ارزیابی هــا، 

نشــده اند.  بین المللــی 
ــاد شــده نشــانه های جــدِی  تمــام نارســایی های ی
عــدم پویایــی و کارایــی سیســتم تحصیــات 
عالــی در افغانســتان محســوب می شــوند کــه 
بررســی  مــورد  همه جانبــه  به صــورت  بایــد 
قــرار گرفتــه و در جهــت پویایــی و رشــد کیفــی 
ــی در کشــور تاش هــای جــدی،  ــات عال تحصی

هدف مندانــه و مــداوم صــورت گیــرد.  
بنابرایــن، الزم اســت کــه تحصیــات عالــی 
ــول  ــی متح ــدی و اساس ــۀ ج ــه گون ــتان ب افغانس
ــۀ  ــی و هدف مندان ــد واقع ــاهد رش ــده و ش گردی
ــرای  ــد ب ــان، بای ــی باشــد. همچن ــی و محتوای کیف
ــه ســاختِن تحقیقــات و کارهــای  ترویــج و نهادین
تولیــد  مفیــد،  و  مســووالنه  معیــاری،  علمــی 
دانــش کاربــردی و جلوگیــری از هرگونــه جعــل، 
فریــب کاری و ســرقت ادبــی یــک مکانیســم 
ــرای  ــد. ب ــته باش ــود داش ــد وج ــاری و مفی معی
ــه  ــده، الزم اســت ک ــاد ش ــداف ی ــه اه ــیدن ب رس
ــا و  ــر واقعیت ه ــی ب ــی و مبتن ــرح اساس ــک ط ی
ظرفیت هــای بالقــوۀ موجــود در کشــور و مطابــق 
بــه نیازمندی هــای روز، تهیــه و ارایــه گــردد. 
ــرای  ــوان "طرحــی علمــی ب ــر عن ــن نوشــته زی ای
ــی  ــات عال ــی تحصی ــد کیف ــازی و رش متحول س
ــات  ــی تحصی ــد کیف ــرای رش ــتان" ب در افغانس

ــایی های  ــازی نارس ــتان و مرفوع س ــی افغانس عال
ــور،  ــج در کش ــی رای ــتم تحصیل ــود در سیس موج

ــت.  ــده اس ــه ش ــه و ارای تهی
ایــن طــرح بــر مبنــای تجــارب تحصیلــی و کارِی 
ــون در  ــتاد پوهنت ــث محصــل و اس ــده به حی نگارن
ــث  ــای وی به حی ــتان، تجــارب و آموخته ه افغانس
محصــل دوره هــای ماســتری و دکتــورا در کشــور 
ــِق  ــگام و موف ــورهای پیش ــی از کش ــا، یک مالیزی
پیشــرفت  و  متحول ســازی  راســتای  در  دنیــا 
ــرور  ــای م ــر مبن ــان ب ــی و همچن ــات عال تحصی
برنامه هــا و ســاختارهای کاری کشــورهایی چــون 
مالیزیــا، جاپــان، ســنگاپور و کوریــای جنوبــی کــه 
در راســتای رشــد و توســعۀ نهادهــای تحصیــات 
عالــی، تولیــد دانــش و ســواد کاربــردی و تربیــت 
نیــروی کاری متخصــص تجــارب و دســتاوردهای 
ــده  ــه ش ــه و ارای ــد، تهی ــی دارن ــته و مهم برجس
اســت. نگارنــدۀ ایــن طــرح، هنــگام پیشــبرد 
دکتــورای  و  ماســتری  دوره هــای  تحصیــات 
ــی  ــر دولت ــای معتب ــی از پوهنتون ه ــود در یک خ
مالیزیــا، متوجــه مشــابهت های فراوانــی میــان 
ــی کســب و  ــده و در پ ــا و افغانســتان گردی مالیزی
ــور  ــک کش ــث ی ــا، به حی ــارب مالیزی ــال تج انتق
راســتای ملت ســازی، دولت ســازی  در  موفــق 
ــده  ــی برآم ــات عال ــی تحصی ــد و دگرگون و رش
اســت و در پهلــوی تــداوم تحصیــات دوره هــای 
ماســتری و دکتــورای خــود بــه شــیوۀ تحقیــق و بــا 
دســتاوردهای برجســته و مطــرح در ســطح مالیزیا، 
ــه اســتراتژی ملــی  ســه پــروژۀ تحقیقــی متعلــق ب
مالیزیــا روی توســعه و دگرگونــی تحصیــات 
ــای  ــا زمینه ه ــت، ت ــام داده اس ــز انج ــی را نی عال
برنامه هــا  مفاهیــم،  عمــق  در  شــدن  دخیــل 
و اهــداف مالیزیــا بــرای رشــد و دگرگونــی 
تحصیــات عالــی و منتقــل ســاختن تجــارب 
ــا  ــتان مهی ــه افغانس ــده ب ــاد ش ــای ی و ذهنیت ه
شــود. پروژه هــای تحقیقــی یــاد شــده روی نقــش 
ــای  ــورها و فرهنگ ه ــه کش ــق ب ــِن متعل محصلی
متفــاوت، روی جهانــی شــدن تحصیــات عالــی، 
نقــش ارتباطــات میــان محصلیــن و پژوهش گــراِن 
رشــد  روی  متفــاوت،  ملت هــای  بــه  متعلــق 
ظرفیت هــای تحصیلــی و ایجــاد شــبکه های ملــی 
ــد  ــان روی رش ــی و همچن ــی تحصیل و بین الملل
مهارت هــای نــرم و ظرفیت ســازی تمرکــز داشــته 
انــد کــه نتایــج کارهــای یــاد شــده در ژورنال هــای 
ــد.  ــیده ان ــه نشــر رس ــی ب ــی بین الملل ــِر علم معتب
همچنــان یکــی از ایــن کارهــا جایــزۀ بهتریــن کار 
ــای  ــی پژوهش ه ــس مل ــش و کنفران ــی همای علم

ــت.  ــت آورده اس ــا را به دس ــی مالیزی تخصص
----

و  البیرونــی  دانشــگاه  پوهنتــون/  *اســتاد 
ــی در  ــش علم ــن پژوه ــزۀ بهتری ــدۀ جای برن
ــوق  ــی ف ــات تخصص ــی تحقیق ــس مل کنفران
NCON-( 2016 ــال ــا در س ــانس مالیزی لیس

)PGR-2016, Malaysia
 دکتــورا: ارتباطــات و تکنالــوژی بشــری، 

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

مالیزیــا پهنــگ  پوهنتــون  انگلیســی، 
لیسانس: ژورنالیسم، پوهنتون کابل

معنویت مسعود
سال 1378، پنجشیر، منزل آمرصاحب.

از مخابــرۀ عمومــی جبهــه )۲۵( بــه کمیتــۀ فرهنگــی اطــاع رســید کــه 
آمرصاحــب، یکــی از خبرنــگاراِن هفته نامــه را می خواهــد کــه بــه 
ــۀ  ــتاب از کمیت ــا ش ــود. ب ــاع حاضــر ش ــی وزارت دف ــت تخنیک معاونی
فرهنگــی جبهــه، واقــع منطقــۀ دشــتک حرکــت کــردم و در بــازار منطقــۀ 
رخــۀ پنجشــیر، بــا گام هــای بلنـــد راه می رفتــم کــه اســتاد ولی محمــد 
ــر، چــرا  ــرا صــدا زد. ایســتادم و اســتاد عاصــم گفــت: "بخی عاصــم م
این قــدر عجلــه داری؟" گفتــم: آمرصاحــب مــرا بــه معاونیــِت تخنیکــی 
ــت  ــه ناوق ــی روم ک ــی دارد، م ــای مهم ــًا گپ ه ــت، حتم ــته اس خواس
نشــود. امــا قاضــی ولی محمــد عاصــم کــه صنفــی دوران مکتــِب 
آمرصاحــب بــود، گفــت: "مــزاق نکــن، آمرصاحــب بــا اخبــار و 
ــتم  ــتم، نخواس ــه داش ــن عجل ــون م ــدارد". چ ــچ کار ن ــگاران، هی خبرن
زیــاد بگویــم، فقــط در جوابــش گفتــم: نــی اســتاد، آن گونــه کــه شــما 
ــکارِی  ــی هم ــۀ فرهنگ ــا کمیت ــب ب ــت، آمرصاح ــد نیس ــر می کنی فک
دوامــدار دارد. اســتاد عاصــم کــه بــه ایــن گــپ بــاور نداشــت، گفــت: 
ــعود را  ــن آمرمس ــرده م ــو ک ــتی، از ت ــا اس ــاگرد بی وف ــیار ش ــرو، بس ب

می شناســم! 
ــاون  ــی مع ــق اهلل بریال ــزد عتی ــا ســرعت ن ــاده و ب ــه هــر صــورت، پی  ب
ــون ماهواره یــی  ــاع رســیدم. بریالی خــان از تلیف تخنیکــی وزارت دف
ــگ زد و  ــود، زن ــن ب ــه بهاءالدی ــه در خواج ــب ک ــه آمرصاح ــود ب خ
ــه در دفتــر مــن منتظــر  ــگار هفته نامــه آقــای بیگان اطــاع داد کــه خبرن
ــی  ــد و بریال ــه صــدا درآم ــون ب ــگ تلیف ــی گذشــت، زن اســت. لحظات
ــود،  ــب ب ــه آمرصاح ــل ک ــرِف مقاب ــه ط ــواب داد و ب ــه آن ج ــان ب خ

ــد. ــت کنی ــی اســت، صحب ــت: بل گف
ــدا  ــن ص ــود. در ای ــب ب ــراِی آمرصاح ــدای گی ــم، ص ــون را گرفت  تلیف
ــی اش  ــامِ معن ــا تم ــت ب ــت و صمیمی ــت، ابه ــاد، صداق ــت، اعتم محب
ــای  ــام صحبت ه ــردم و تم ــت ک ــب صحب ــا آمرصاح ــی زد. ب ــوج م م

ــم. ــد رفت ــام مجاه ــه پی ــرده و ب ــت ک ــب را ثب آمرصاح
ــاع  ــاره اط ــه دوب ــود ک ــته ب ــرا نگذش ــن ماج ــه از ای ــوز دو هفت  هن
ــن و اســتاد محمــد اســحاق  ــه آمرصاحــب شــما را کار دارد. م ــد ک آم
ــزل آمرصاحــب در  ــه من ــد، ب ــام مجاه ــۀ پی ــکارم در هفته نام ــز، هم فای
جنگلــک رســیدیم. بــدون معطلــی مــا را پذیرفــت. بــه اتــاق کوچکــی 
ــد.  ــان کردن ــاِن خــود داشــت، راهنمایی م ــرای مهمان ــه آمرصاحــب ب ک
داخــل اتــاق شــدیم و در گوشــه یی کنــارِ یکدیگــر نشســتیم. به راســتی 
ــا  ــه ب ــاری ک ــر ب ــره می شــد، ه ــز چی ــر همه چی حضــور آمرصاحــب ب
ــار  ــا این ب ــرده ام. ام ــه ک ــر توج ــران کمت ــه دیگ ــته ام، ب ــات داش او ماق
دیــدم کــه در گوشــۀ دیگــِر اتــاق اســتاد ولی محمــد عاصــم نیــز نشســته 
اســت. آمرصاحــب از مــا خواســت کــه نزدیکــش بنشــینیم و توضیــح 
ــه اســت.  ــه صــورت گرفت ــه چــه کارهــای مهمــی در هفته نام ــم ک دهی
ــۀ  ــس کمیت ــحاق ریی ــد اس ــر محم ــه، انجنی ــه در آن هفت ــی ک از آن جای
فرهنگــی و عبدالحفیــظ منصــور مدیــر هفته نامــۀ پیــام مجاهــد، خــارج 
ــه آمرصاحــب  ــه را ب ــاِت هفته نام ــن موضوع ــد؛ م ــه بودن از کشــور رفت
ــرمقالۀ  ــدِن س ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــا ش ــب ام ــح دادم. آمرصاح توضی
هفته نامــه و به راســتی غیرمترقبــه هفته نامــه را نقــد کــرد و گفــت: 
ــارۀ  ــان درب ــاره نوشــته شــود. همچن خــوب نوشــته نشــده اســت، دوب
تیترهــا و عناویــِن دیگــر گپ هایــی داشــت کــه مــن آن هــا را یادداشــت 
ــا قاضــی  ــا رخصــت شــدیم ام ــت آمرصاحــب، م کــردم. بعــد از هدای

ــود.  ــر صاحــب ب ــا آم ــان ب ــد عاصــم همچن ولی محم
ــه حــدود دو  ــازار رخــه می گذشــتم و روزان ــاده از ب ــای پی ــر روز پ  ه
ســاعت پیــاده روی داشــتم. مــا بــه وظایــِف خــود عاشــقانه می پرداختیــم، 
ــاده  ــاعت پی ــم دو س ــر روز کم ازک ــت ه ــکان داش ــه ام ــه چه گون ورن
رفــت. بــا وجــود مشــکات ســخت اقتصــادی جبهــه، هرگــز شکســت 
ــه  ــا ب ــم. م ــروزی بودی ــدوار پیـ ــرد و امی ــه نمی ک ــا رخن ــِر م در فک
ــِل  ــه او مث ــتیم ک ــتیم و می دانس ــل داش ــِن کام ــی آمرصاحــب یقی توانای
ــه  ــود معامل ــردمِ خ ــت م ــا سرنوش ــچ گاه ب ــت و هی ــتوار اس ــوه اسـ ک
نمی کنــد و مــا را تنهــا نمی گــذارد. بــدون شــک حضــور آمرصاحــب و 
معنویــِت او بــرای همــۀ جبهــه قــوِت قلــب بــود و هیــچ گاه ایــن انــدازه 
قــوِت قلــب را نمی شــد از دیگــر هم ســنگراِن او دریافــت کــرد. گاهــی 
ــاالِت  ــرای اکم ــب ب ــه آمرصاح ــود ک ــدی  ب ــه ح ــکات ب ــات مش اوق
ــوِط آمریــت مــی زد.  ــه فــروش موترهــای مرب پشــِت جبهــه، دســت ب

بــه بــاور مــن، قهرمــان شــدن و محبوبیــت داشــتن، کارِ هــر جنگ جــوِی 
ــی  ــل، آگاه ــداکاری، تعق ــی ف ــر و احســاس نیســت؛ قهرمان ــدون فک ب
و ازخودگــذری نیــاز دارد کــه در وجــود آمرصاحــب، همــۀ ایــن 
ــد  ــِت چن ــد از گذش ــورت، بع ــر ص ــه ه ــت. ب ــارز داش ــا تب ویژه گی ه
روز، بــاز از آن بــازار می گذشــتم کــه بــه مــن اشــاره شــد کســی کاَرت 
ــم. اســتاد از  ــزدش رفت دارد. متوجــه شــدم کــه اســتاد عاصــم اســت. ن
مــن گلــه داشــت. پرســیدم کــه اســتاد خیریــت اســت، چــه شــده و چــه 
کــرده ام. اســتاد عاصــم گفــت: مــن از خــودت چنیــن توقعــی نداشــتم؛ 
ــتاد  ــم: اس ــاز گفت ــن اســتی. ب ــو شــاگرد م ــنایی، ت ــته از آش ــرا گذش زی
ــاده اســت.  ــاق افت ــرار اســت، چــه اتف ــت باشــد، گــپ از چــه ق خیری
ــه  ــد را ب ــو ش ــن و ت ــن م ــه بی ــی ک ــرا آن گپ های ــت: "چ ــتاد گف اس
آمــر صاحــب گفتــی؟" قســم خــوردم کــه مــن نه تنهــا چنیــن عادتــی 
نــدارم بلکــه اصــًا جــرأِت این گونــه گپ هــا و حرف هــا را نــزد 
ــًا اشــتباه  ــم: برداشــِت شــما کام ــه اســتاد گفت ــدارم. ب ــر صاحــب ن آم
ــه  ــد، هرچ ــر باش ــت: "خی ــاوری گف ــا ناب ــم ب ــتاد عاص ــا اس ــت. ام اس

ــود گذشــت!"   ب
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دورانت

از  را  ایتالیــا  ارتــش  عقب نشــینی  داســتان،  نخســتین 
ــه  گریتســا، پــس از شکســت از اتریشــی ها در کاپورتــو، ب
ســال ۱۹۱7، بــه شــکلی کاســیک توصیــف می کــرد. ایــن 
توصیــف پنجــاه صفحه یــی، بهتریــن کارِ همینگــوی اســت 
کــه روایتی ســت به راســتی کامــل از ناتوانــی، هرج ومــرج، 
ــل  ــه توس ــه عاطف ــه ب ــجاعت؛ بی آن ک ــج و ش ــرس، رن ت
ــی  ــًا گونه ی ــه و تقریب ــت بی طرفان ــًا بیانی س ــد، صرف جوی
برداشــِت شــخصی از حــوادِث کوچکــی کــه در ُکل، 
ــپس  ــد. س ــکل می ده ــی را ش ــِت دوگانه ی ــۀ حرک صحن
ــد؛  ــرک می گوی ــگ را ت ــر و دار ـ جن ــن گی ــان ـ در ای رم
راننــدۀ امبوالنــس امریکایــی کــه به شــدت زخمــی شــده، 
ــار می شــود، او را  ــه عشــق یــک پرســتار انگلیســی گرفت ب
ــزد.  ــه ســویس می گری ــا ب ــا او از ایتالی ــد و ب آبســتن می کن
لحــن داســتان از شــدت و خشــونِت کاســیک بــه 
می یابــد؛ گفت وگوهــای  تغییــر  رمانتیــک  احساســات 
عشــاق، شــاعرانه و دل پذیــر اســت؛ رنــج تولــد نخســتین 
کــودک بــا ظرافــت توصیــف شــده اســت، و ایــن ماجــرای 
عاشــقانه و کتــاب، بــه نــاگاه، بــا مــرگ کــودک و ـ ســپس 
ــه«،  ــه پایــان می رســد. »صلــح و آرامــش جداگان ـ مــادر ب
دســتاویزی کــه ســتوان »هنــری« و کاتریــن بارکلــی بــا آن 
ــد روس هــا در برســت  ــد )همانن ــه جنــگ پشــت می کنن ب
ــه  ــان همینگــوی علی ــر طغی لیتوفســک33 در ۱۹۱7( بیان گ
ــون  ــت. او اکن ــی آن اس ــان دوره ی ــرب و قربانی ــدن غ تم
ــی  ــا، و زنده گ ــده و اروپ ــاالت متح ــرک ای ــۀ ت در اندیش
ــر شــور  ــا اســتقبالی پ ــکا ب ــود. امری ــا افریقــا ب ــا ی در کیوب
ــه در  ــی را ک ــرد؛ توهین ــار ک ــاب او را شرمس ــن کت از ای
ــود، بخشــید؛ از روی  ــه شــرف ســربازی شــده ب ــاب ب کت
آن فیلمــی تهیــه کــرد و ایــن امــکان را بــرای نویســندۀ آن 
فراهــم آورد تــا بــه مــادر بیــوه اش مــدد معاشــی برســاند.
در آپریــل ۱۹۲۹ بــا »پائولیــن« بــه فرانســه بازگشــت و در 
ســپتمبر همــان ســال او را بــه جشــن گاوبــازی دیگــری در 
ــاز  ــا ســیدنی فرانکلیــن ـ گاوب ــرد. در مادریــد ب ــا ب پامپلون
یهــودی روســی االصل اهــل بروکلیــن ـ آشــنا شــد. روابــط 
دوســتانۀ آنــان، دل بســته گی او را بــه گاوبــازی برانگیخــت؛ 
ــا قواعــد،  ــا دیــدن کــرد و آن قــدر ب پــی در پــی از پامپلون
آیین هــا و تراژدی هــای مراســم گاوبــازی آشــنا شــد 
ــتن  ــه نوش ــا ب ــازه داد ت ــه خــود اج ــال ۱۹3۲ ب ــه در س ک
ــر34 )۱۹3۲(  ــد از ظه ــرگ در بع ــورانگیز م ــرای ش ماج
ــه  ــا روی آوردن ب ــی، ی ــی مرگ گرای ــد. گونه ی ــت بزن دس
ــتی  ــه می توانس ــی ک ــا جای ــت: »تنه ــرگ، او را می فریف م
زنده گــی و مــرگ را ببینــی، یعنــی مــرگ خشــن را، حــال 
کــه جنــگ تمــام شــده بــود، داخــل میــدان گاوبــازی بــود 
و مــن خیلــی دلــم مــی خواســت بــه هســپانیا، جایــی کــه 
می توانســتم آن را مطالعــه کنــم، بــروم.«3۵ گاوبازهــا را بــا 
ــر  ــان، ه ــه آن ــرد، چــرا ک شــور و حــرارت تحســین می ک
ــرگ  ــر م ــا خط ــار ب ــکوه یی، ده دوازده ب ــچ ش روز، بی هی
ــرت  ــه هرب ــنجیده ک ــی س ــا حرکات ــدند؛ ب ــه رو می ش روب
اسپنســر36 در آن، ترکیبــی از ظرافــت و وقــار دیــده 
ــگ  ــن، جن ــه ای ــت ک ــان داش ــه، او اذع ــا این هم ــود. ب ب
عادالنــه نیســت: »امــکان کشــته شــدن گاوبــاز وحشــی یــا 
ــده اســت، تنهــا یــک  ــدان آم ــه می ــازی کــه رســمًا ب گاوب
ــاآگاه،  ــه، ن ــاز، بی تجرب ــه گاوب ــر آن ک ــت؛ مگ ــد اس درص

ــا بســیار پیــر و ســنگین و فاقــد چاالکــی  تعلیــم ندیــده ی
الزم باشــد.«37 پــس چه گونــه می تــوان بــه دفــاع از 
اخاقیــات ورزش برخاســت؟ بــه ایــن پرســش، همینگــوی 
پاســخ غریبــی داد: »در بــارۀ اخــاق، فقــط می توانــم 
بگویــم آن چیــزی اخاقــی اســت کــه احســاس خوبــی بــه 
آدم بدهــد و آن چیــزی غیــر اخاقــی اســت کــه احســاس 
ــی  ــی اخاق ــن، خیل ــه نظــر م ــازی، ب ــد... گاوب ــدی بده ب
ــاس  ــای آن احس ــگام تماش ــه هن ــن ب ــه م ــرا ک ــت، چ اس
ــا و  بســیار خوبــی دارم؛ احســاس زنده گــی و مــرگ، و فن
ــد،  ــان می یاب ــازی پای ــه گاوب ــس از آن ک ــی، و پ جاودانه گ
ــن  ــه م ــی خــوب، ب ــا خیل ــار، ام احساســی بســیار اندوهب

ــد.«38 ــت می ده دس
او در تضعیــف اولیــۀ گاو بــا نیــزۀ ســوارکاران، هیــچ چیــز 
نامعقولــی نمی دیــد، و هنگامــی هــم کــه گاو، شــکم 
بــه هیچ وجــه آشــفته  را می دریــد،  بــی آزاری  اســب 
ــته،  ــون نشس ــبی در خ ــه اس ــی را ک ــد؛ او صحنه ی نمی ش
بــا دل و رودۀ آویــزان، دور میــدان می دویــد، کامــًا 
ــد  ــازی را نبای ــه گاوب ــود ک ــد ب ــت.3۹ معتق ــک می یاف کمی
ــد هم چــون درامــی  ــۀ نوعــی ورزش، بلکــه می بای ــه مثاب ب
ــزه  ــرد. »پاکی ــگاه ک ــناختی ن ــی زیبا ش ــک و منظره ی تراژی
ــروری  ــادی و غ ــاس ش ــه احس ــکلی ک ــه ش ــتن، ب کش
ــی  ــن لذت بخش ــه بزرگ تری ــد، همیش ــه آدم بده ــا ب زیب
ــرج  ــه در ب ــنده یی ک ــت.« نویس ــوده اس ــان ب ــژاد انس از ن
عــاج پنهــان شــده اســت، شــاید از ایــن بی رحمــی آشــکار 
ــی را از  ــه حیوان ــک شــکارچی ک ــا ی ــد؛ ام ــرزه بیافت ــه ل ب
ــاب  ــه ق ــی را ب ــه نهنگ ــری ک ــی آورد، ماهی گ ــا درم پ
ــل  ــه قت ــی را ب ــمن خطرناک ــه دش ــربازی ک ــد و س می کش
می رســاند، همــه بــا همینگــوی هم عقیده انــد؛ زنــده 
ــکار،  ــد. ش ــدن باش ــر تم ــدم ب ــد مق ــا، می بای ــدن و بق مان
زمانــی شــیوۀ حفــظ و تأمیــن زنده گــی بشــر بــوده اســت؛ 
ورزش نشــانه یی بازمانــده از ضــرورت گذشته هاســت. 

ــکار. ــرای ش ــت ب ــینی اس ــاخی جانش ــروزه، س ام
کتــاب  بــر  بی رحمانــه  نقــدی  در  ایســتمن  ماکــس 
همینگــوی، آن  را »گاو در بعــد از ظهــر« نامیــد و شــیفته گی 
نویســنده نســبت بــه گاوبــازان، حالــت »مردانه گــی ســرخ 
ــاب دادن«4۰ او را  ــبیل ت ــِی... س ــن« او و »ســبک ادب خونی
بــه بــاد تمســخر گرفــت. انتقــاد وارد بــود؛ امــا »ایســتمن« 
ادامــه می دهــد کــه ایــن شــیفته گی، حاکــی از عــدم 
ــس  ــود ماک ــه خ ــزی ک ــوی )چی ــکار همینگ ــاد آش اعتم
ــودن  ــل« ب ــرد کام ــود( از »َم ــوردار ب ــد از آن برخ بی تردی
ــا،  ــواحل کیوب ــان، در س ــه در آن زم ــوی ک ــت. همینگ اس
ــه  ــود، ب ــری ب ــرگرم ماهی گی ــی س ــال خوش بنیه گ در کم
دشــواری توانســت از پــرواز بــه نیویــارک، بــه منظــور »لـِـه 
ــودداری  ــر خ ــدان دیگ ــتمن و منتق ــردن« ایس ــورده ک و ل
ــق انداخــت  ــه تعوی ــن کار را ب ــد مســافت، ای ــد.4۱ بُع کن
تــا آن کــه در یــازده اوت ۱۹37، در دفتــر ماکــس پرکینــز، 
در ادارۀ مرکــزی اســکریبنر، در خیابــان پنجــم، یخــن 
ــورت چیســت؟  ــید: »منظ ــت و از او پرس ــتمن را گرف ایس
ــتمن  ــی؟« ایس ــم می کن ــی مته ــی جنس ــه ناتوان ــرا ب ــو م ت
ــته اســت  ــن منظــوری نداش ــه چنی ــت ک ــراض گف ــا اعت ب
عمــل«4۲  زنده گــی  و  »هنــر  کتــاب  از  نســخه یی  و 
ــود  ــده ب ــاپ ش ــاره چ ــور دوب ــۀ مزب ــه در آن مقال را - ک

ــه  ــر! آن چ ــت: »بگی ــوی داد و گف ــه همینگ ــرد، ب ــاز ک - ب
ــاب را  ــه ام، بخــوان!« همینگــوی کت را کــه مــن واقعــًا گفت
ــز شــد.  ــا او گاوی ــد. منتقــد ب ــر صــورت ایســتمن کوبی ب
همینگــوی تعادلــش را از دســت داد، افتــاد و بــه در خــورد. 
ــد،  ــزد و بع ــا برخی ــا از ج ــرد ت ــک ک ــه او کم ــز ب پرکین
ــر  ــد و دیگ ــوی خندی ــتاد. همینگ ــور ایس ــن دو گادیات بی
ــه او  ــتم ب ــن نمی خواس ــت: »م ــا گف ــرد. بعده کاری نک
ــار  ــان پنجاه وچه ــتمن در آن زم ــم.«43 ایس ــی بزن صدمه ی
ــود. »مــرگ  ســال داشــت و همینگــوی سی وهشت ســاله ب
ــر  در بعــد از ظهــر« - علی رغــم تمامــی انتقادهایــی کــه ب
آن وارد اســت - هنــوز هــم پیش گفتــاری فصیــح بــر هنــر 

ــت. ــا در آوردِن گاو اس ــز و از پ ــگ و گری جن
ایــن کتــاب، تــا حــدود زیــادی، شــرحی مدلــل از فلســفۀ 
ــه  ــفه  یی ک ــرد؛ فلس ــه می ک ــوی را عرض ــی همینگ اخاق
به طــور ســتیزه جویانه و صریحــی، فردگرایانــه بــود. او 
ــت از:  ــارت اس ــه عب ــاق - ک ــرا از اخ ــف م ــد، تعری الب
همــکاری و همنوایــی فــرد بــا گــروه - چــون تعریفــی خام 
ــرای گــروه،  و سســت، مــورد تمســخر قــرار مــی داد؛ او ب
ــد  ــود. همانن ــل نب ــۀ شــکار قای ــار و بُن ــش از ب ارزشــی بی
 )Virtue( مــردم »رم« باســتان، فضیلــت و پرهیــزگاری
و  می کــرد؛  تعبیــر   )Virtus( مــردی  و  مردانه گــی  را 
ــی  ــری یک ــهامت و دلی ــا ش ــی را ب هم چــون »نیچــه«، نیک
ــرد:  ــه دو دســته تقســیم می ک ــردان را ب می انگاشــت. او، م
ــه  ــد. ب ــه ندارن ــی ک ــد و آن های ــم دارن ــه تخ ــی ک آن های
ــانی  ــت. او کس ــم دار اس ــی تخ ــاز، خیل ــاد او، گاوب اعتق
را کــه صرفــًا اندیشــه گر هســتند و ترجیــح می دهنــد 
ــا  ــا ب ــند ت ــته باش ــر و کار داش ــه ها س ــا اندیش ــتر ب بیش
ــردان  ــمرد؛ و م ــر می ش ــخت حقی ــی، س ــا و زنده گ آدم ه
اهــل عمــل را کــه در ورزش، جنــگ و رخت خــواب 
ــی مســیحی  ــرد. او، شــعار اخاق ــد، تحســین می ک موفق ان
را کــه »بــدی را بــا نیکــی پاســخ گو!«، اعترافــی بــر بزدلــی 
می انگاشــت: »بــه هنــگام شکســت اســت کــه مــا مســیحی 

می شــویم.«4۵
بیــن یــک کتــاب و کتــاب بعــدی، می بایــد حتمــًا حادثــه 
یــا ماجرایــی بــرای همینگــوی رخ مــی داد. او منکــر ایــن 
ــمش  ــی چش ــا بینای ــت، ام ــی اس ــه آدم بدچانس ــود ک ب
ــش  ــواری برای ــوادث ناگ ــی ح ــی در پ ــود و پ ــف ب ضعی
ــه از بیمــاری  ــی ک ــد. در ســال ۱۹۲7- هنگام ــش می آم پی
ــار  ــر چه ــرد ـ پس ــج می ب ــیر رن ــدان و بواس زکام، درد دن
ســاله اش، انگشــت نشــانه اش را در چشــم ســالم پــدر فــرو 
بــرد و او را  مــدت چنــد روز، تقریبــًا کــور کــرد. یــک مــاه 
ــدت  ــار به ش ــد ب ــت، چن ــکی رف ــه اس ــوی ب ــد، همینگ بع
ــار از  ــه، ده ب ــک هفت ــول ی ــورد و در ط ــچ خ ــش پی پای
ــش در  ــد، در آپارتمان ــاه بع ــرد. دو م ــقوط ک ــدی س بلن
پاریــس، زنجیــر ســیفون دیــواری را کشــید، منبــع ســیفون 
ــی  ــم عمیق ــرد و زخ ــوش ک ــاد، او را بیه ــرش افت روی س
ــه بخیــه خــورد. حــوادث  در ســرش به وجــود آورد کــه نُ
ــای  ــکافت و بخیه ه ــاره ش ــرش را دوب ــرق س ــری، ف دیگ
بیشــتری را ســبب شــد. در ســال ۱۹3۰، پــس از یــک مــاه 
ــا  ــا، ب ــع در مونتان ــی واق ــری در مزرعه ی ــکار و ماهی گی ش
ــور  ــش ن ــد؛ تاب ــوب ش ــی جن ــازی راه ــورد روب ــر ف موت
چــراغ موتــری کــه از روبــه رو می آمــد، بینایــی چشــمانش 

ــد.  ــرنگون ش ــی س ــه درون گودال ــرد و او ب ــل ک را مخت
ــان  ــت و چن ــش شکس ــک بازوی ــد، ی ــون ش ــر واژگ موت
ــی در  ــا بی تاب ــه ب ــت هفت ــه هف ــت ک ــی برداش زخم های

بیمارســتان »بیلینگــز« بســتری شــد.
بــا این همــه از پــا ننشســت. در پاییــز ســال ۱۹33، 
یــک گــروه شــکار موتــوری را در شــرق افریقــا رهبــری 
ــه وحشــی،  ــه شــکار آهــو، بزکوهــی، گرب کــرد. گــروه، ب
یوزپلنــگ و شــیر پرداخــت. در مــاه جنــوری، همینگــوی 
بــه اســهال خونــی دچــار شــد؛ امــا بــه شــکار ادامــه داد. 
چنــان ضعیــف شــد کــه ناگزیــر، بــرای معالجــه او را بــه 
ــروه  ــه گ ــاره ب ــپس، دوب ــتادند. س ــا فرس ــی در کنی نایروب
ــه تفضیــل در کتــاب  پیوســت. او داســتان ایــن ســفر را، ب
»تپه هــای ســبز افریقــا«46 )۱۹3۵( بازگــو کــرد. در جریــان 
انتشــار کتــاب، منتقــدان را شــپش هایی نامیــد کــه از ســر 
و روی ادبیــات بــاال می رونــد، و بســیاری از نویســنده گان 
ــه  ــه« - ک ــی درون شیش ــای خاک ــا »کرم ه ــارک را ب نیوی
ــیاری  ــرد. بس ــه ک ــد - مقایس ــه می کنن ــر تغذی از یکدیگ
ــا  ــبز افریق ــای س ــرای تپه ه ــی ب ــدان ارزش چندان از منتق
قایــل نشــدند، امــا کارل ون دورن »نثــر ســهل و ممتنــع و 

ــتود. ــی« آن را س جادوی
ــت  ــی وس ــه ک ــی ب ــن مدت ــراه پائولی ــال ۱۹34 هم در س
ــری از  ــه ماهی گی ــش را ب ــات خوی ــا بیشــتر اوق ــت. ام رف
ــی  ــد نیزه ماه ــد. از صی ــب گذران ــاری کارائی ــاق دری اعم
ــور، ســریع...  ــل ن ــرد، چــرا کــه آن هــا »مث ــذت ب بســیار ل
و مثــل قــوچ، قــوی« بودنــد؛ آرواره هایــی هم چــون آهــن 
داشــتند و وزن شــان تــا 6۰۰ کیلوگــرم می رســید. در 
ــرام  ــه وزن 3۵۵ کیلوگ ــه ماهی ب ــک کوس ــال ۱۹3۵، ی س
صیــد کــرد. او همنشــینی بــا ماهی گیــران، نگهبانــان 
ــی، کارگــران را دوســت  ــدازان و به طــور کل ســاحل، باران
را  نویســنده یی  عــوض،  در  نیــز  آنــان  و  می داشــت؛ 
ــندان  ــر س ــک ب ــران پت ــون آهنگ ــت هم چ ــه می توانس ک
بکوبــد، تحســین می کردنــد. در ســال ۱۹۲۰، بــه »یوجیــن 
ــام شــوروی را،  ــا در ۱۹3۵، نظ ــود، ام ــز«47 رای داده ب دب
چــون حکومــت اســتبدادگر تــزار دیگــری، محکــوم کــرد: 
»مــن اکنــون دیگــر نمی توانــم کمونیســت باشــم، چــرا کــه 
فقــط بــه یــک چیــز اعتقــاد دارم: آزادی... مــن بــرای دولت 
ــون از  ــن تاکن ــه م ــه را ک ــم. آن چ ــرد نمی کن ــم ُخ ــره ه تَ
دولــت فهمیــده ام، مالیات هــای ناعادالنــه اســت... مــن بــه 
حداقــل ممکــن حکومــت اعتقــاد دارم.«48 ایــن لیبرالیســم 
قــرن هجدهمــی، لیبرال هــای قــرن بیســتم امریــکا را تــکان 
ــن  ــده گرفت ــبب نادی ــه س ــوی - ب ــه همینگ ــان علی داد؛ آن
ــال های  ــتمندان در س ــع مس ــرمایه داری و وض ــات س جنای
ــه  ــدند. ب ــد ش ــۀ ۱۹3۰ - متح ــقت بار ده ــخت و مش س
نظــر آنــان بــرای یــک سوسیالیســت پیشــین شــرم آور بــود 
کــه اوقــات خــود را صــرف ماهیگیــری، شــکار، اســکی و 
اجــاره یــا خریــد قایق هــای گران قیمــت کنــد. همینگــوی 
شــاید فکــر می کــرد کــه بــا کتــاب بعــدی اش، »داشــتن و 
ــش شــود؛  نداشــتن«4۹ )۱۹37( باعــث ُخشــنودی منتقدان
ــن  ــون ناموفق تری ــاب را هم چ ــن کت ــًا ای ــان متفق ــا آن ام
ــه  ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــد، و او چنی ــی کردن ــرش ارزیاب اث
ــا او را از  ــد... ت ــی کرده ان ــه یک ــت ب ــم دس ــا ه ــان »ب آن

ــد.«۵۰ ــه در کنن ــدان ب می

بیــن یــک کتــاب و کتــاب بعــدی، می بایــد حتمــاً حادثــه یــا ماجرایــی بــرای همینگــوی رخ مــی داد. او منکــر 
ایــن بــود کــه آدم بدچانســی اســت، امــا بینایــی چشــمش ضعیــف بــود و پــی در پــی حــوادث ناگــواری برایــش 
پیــش می آمــد. در ســال 1927- هنگامــی کــه از بیمــاری زکام، درد دنــدان و بواســیر رنــج می بــرد ـ پســر 
چهــار ســاله اش، انگشــت نشــانه اش را در چشــم ســالم پــدر فــرو بــرد و او را  مــدت چنــد روز، تقریبــاً کــور 
ــار به شــدت پایــش پیــچ خــورد و در طــول یــک  ــد ب کــرد. یــک مــاه بعــد، همینگــوی بــه اســکی رفــت، چن
هفتــه، ده بــار از بلنــدی ســقوط کــرد. دو مــاه بعــد، در آپارتمانــش در پاریــس، زنجیــر ســیفون دیــواری را 
کشــید، منبــع ســیفون روی ســرش افتــاد، او را بیهــوش کــرد و زخــم عمیقــی در ســرش به وجــود آورد کــه 

ُنــه بخیــه خــورد. حــوادث دیگــری، فــرق ســرش را دوبــاره شــکافت و بخیه هــای بیشــتری را ســبب شــد
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در یـک مـاه گذشـته، حکومـت وحـدت ملی شـماری از 
چهره هـای تـازه را بـه مناسـب بلنـد حکومتـی گماشـت. 
گل آغا شـیرزوی، به عنوان سرپرسـت وزارت سـرحدات، 
اقـوام و قبایـل، حمیـد طهماسـی بـه عنـوان سرپرسـت 
عنـوان  بـه  بیـک،  عبدالمتیـن  و  ترانسـپورت  وزارت 

سرپرسـت ارگان هـای محـل مقـرر شـدند.
نامـزدان  قانـون،  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
پارلمـان معرفـی  وزارت خانه هـا از سـوی حکومـت بـه 
می شـوند و اگـر از پارلمـان رأی آوردنـد، می توانـد بـه 
عنـوان وزیـر در حکومـت ایفـای وظیفـه کنـد. بربنیـاد 
قانـون، قـوۀ مقننـه صاحیـت کامـِل عـزل نصـب وزیران 

دارد. را 
در عیـن حـال، اواخـر مـاه عقـرِب سـال ۱3۹۵، پارلمـان 
کشـور بیـش از ۱۰ وزیـر کابینه را به دلیـل مصرف نکردِن 
اسـتیضاح  توسعه یی شـان  بودجـه  درصـد   7۵ از  بیـش 
و سـلب صاحیـت کـرد. حکومـت اسـتیضاح گروهـی 
نپذیرفـت و آن  نماینـده گان  وزیـران را توسـط مجلـس 
را غیـر موجـه خوانـد و در واکنـش بـه ایـن کار، تاکنـون 
کرسی های شـان  در  را  شـده  صاحیـت  سـلب  وزیـراِن 
نگه داشـته اسـت. بارهـا پارلمـان از حکومـت خواسـت تا 
وزیـران جدیـد را برای شـان معرفـی کند، امـا حکومت از 

ایـن کار سـر بـاز زد و بـه آنـان اعتنایـی نکـرد.
حکومـت و پارلمـان کـه از سـوی مـردم و بـرای اعمـال 
قانـون و برقـراری ثبـات انتخـاب شـده اند تا دموکراسـی 

در کشـور نخسـتین گام های خود را تجربه کنـد، اما ظاهراً 
بعـد از سـلب صاحیـت شـدن وزیـران کابینـه -ایـن دو 
نهـاد بسـیار مهم کشـور- به هم دیگـر بی اعتماد شـدند. به 
حـدی که بـاری شـماری از نماینـده گان در مجلس مدعی 
شـدند کـه محمـد اشـرف غنـی در یکـی از جلسـه های 
کابینـه نماینـده گان مـردم در مجلس را تهدید کرده اسـت 
کـه در صـورت اسـتیضاح وزیران از سـوی پارلمـان، طی 
فرمانـی پارلمـان را لغـو خواهد کـرد! هرچند ایـن ادعا از 

سـوی سـخنگوی حکومت رد شـد.
بـه دنبـال این ماجراهـا بود کـه حادثۀ حمله به بیمارسـتاِن 
چهارصد بسـتر اتفاق افتاد. حکومت شـمار کشته شـده گان 
ایـن حملـه را ۵۰ تـن اعـام کـرد، امـا منابـع و زخمیـان 
رویـداد بـه روزنامـۀ مانـدگار گفتنـد که کشته شـده گان آن 
رویـداد بیـش از ۲۵۰ تـن بودنـد. ایـن رویداد سـبب شـد 
کـه بار دیگر موضوع اسـتیضاح وزیـران امنیتی در مجلس 
نماینـده گان داغ شـود و اعضـای مجلس در پی اسـتیضاح 

وزیـران برآیند.
شـماری از نماینـده گان در مجلس تصمیـم گرفتند وزیران 
نهادهـای امنیتـی را اسـتیضاح کننـد، امـا ایـن کار بـه دلیل 
مخالفـت شـماری از اعضـای دیگر این مجلـس به تعویق 
افتایـد کـه به دنبـال آن، شـماری از اعضای مجلس شـمار 
دیگـر هم صنفان شـان را بـه نزدیکـی و معاملـه بـا ارگ 
ریاسـت جمهوری متهـم کردنـد. آنـان مدعـی شـدند کـه 
نفوذپذیـری شـماری از نماینـده گان مجلـس و تعلقـات 

سـمتی و قومـی آنـان بـا وزیـران سـبب شـده اسـت کـه 
آنـان از حکومـت انتقاد نکنند و نسـبت بـه خودکامه گی و 
اعمـال غیـر قانونـی حکومت چشم پوشـی کنند. تـا جایی 
که در زمان اسـتیضاح وزیران در سـال گذشـته، شماری از 
وزیـران بـا آنکه به مجلـس حاضر نشـدند و دلیل مصرف 
نکـردن بودجۀشـان را بـه اعضای مجلس گـزارش ندادند، 
رأی اعتمـاد مجلـس را به دسـت آوردند، امـا آنانی که هم 
بـه مجلـس آمدنـد و هم دالیل شـان را ارایه کردند، سـلب 

صاحیت شـدند.
امنیتـی،  تهدید هـای  افزایـش  انتخابـات،  نشـدن  برگـزار 
بـه  بی توجهـی  و  تیمـی  و  سـمتی  قومـی،  گزینش هـای 
سـوی  از  پارلمـان  شـدۀ  تصویـب  قوانیـن  و  فیصله هـا 
حکومـت، از برجسـته ترین موضوعاتـی اسـت کـه سـبِب 

تقابـِل حکومـت و پارلمـان شـده اسـت.
بـا توجـه تقرری هایی کـه در ایـن اواخر صـورت گرفت، 
دیـده می شـود کـه حکومـت وحـدت ملـی بـرای خـود 
گروهـی را در مجلـس نماینده گان درسـت کرده اسـت که 
ایـن گـروه تمـام هم وغم شـان ایـن اسـت تـا مخالفت هـا 
را  ریاسـت جمهوری  ارگ  ویـژه  بـه  برابـر حکومـت  در 
در نطفـه خنثـا کننـد. مصـداق عینـی ایـن مدعـا، حضـور 
عبدالـرووف ابراهیمـی و شـمار دیگـری از وکیـان، در 
محافـل معرفـی سرپرسـت وزیـران اسـت. آنـان کـه باید 
پارلمـان  بـه  وزیـران  ایـن  معرفـی  اصلی شـان  خواسـت 
باشـد، امـا خـاف قانـون و عـرف سیاسـی، در محافـل 
معرفـی سرپرسـت وزیـران اشـتراک می کننـد کـه در واقع 
بـه یـک طنـز سیاسـی می مانـد. هرچنـد شـمار دیگـری 
از اعضـای مجلـس هم چنـان در مخالفـت بـا اعمـال غیـر 

قانونـی حکومـت قـرار دارند.
ارادۀ  مظهـر  کشـور،  اساسـی  قانـون  براسـاس  پارلمـان 
ملـت اسـت. ایـن قوه یکـی از رکن هـای مهم دموکراسـی 
می باشـد. قانـون بـه پارلمـان صاحیـت داده تـا در کنـار 
تصویـب قوانیـن، بـر کار حکومـت نیـز نظـارت کنـد؛ اما 
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه تشـدید تقابل بیـن حکومت 
و پارلمـان دموکراسـی جدید کشـور را ضربه بزنـد. امروز 
افغانسـتان بیـش از هـر زمـان دیگـر نیازمنـد همـکاری 
وهمدلـی قـوای سـه گانۀ حاکـم در کشـور می باشـد، بنابر 
ایـن، وظیفـۀ اساسـی پارلمـان و حکومـت، باز کـردن راه 
همـکاری و مسـاعدت بـا یک دیگـر از طریـق حمایـت 
پالیسـی های کارآمـد و مفیـد ملـی و نقـد و اصـاح  از 
سیاسـت های ناکارآمـد و غیـر ملـی هم دیگـر اسـت، نـه 

تقابـل و دسـت ِکم گرفتـن یک دیگـر.
نماینـده گان مـردم در پارلمان این روزهـا در رخصتی های 
تابسـتانی بـه سـر می برنـد و پیـش از رفتن بـه رخصتی ها 
بـه حکومـت فرصت مشـخص کـرده بودند تـا چهره های 
جدیـد را بـه عنـوان نامـزد وزیران بـه آنان معرفـی کند. با 
پایـان یافتـن رخصتی های تابسـتانی معلوم خواهد شـد که 
اعضـای مجلس بـا گماشـته های حکومت چـه برخوردی 

خواهد داشـت.

درۀ پنجشـیر به سـبب موقعیـت جغرافیایی منحصـر به فردش، 
از چهـار دهـه بـه این سـو از ناحیـۀ امنیتـی اهمیتـی خاصـی 
داشـته اسـت. اولین بـار نیروهـای کومانـدوی حکومـت محمد 
داود در مـاه اسـد سـال ۱3۵4 به دنبـال قیـام مسـلحانۀ جوانـان 
مسـلمان و سـرکوب قیام کننـده گان وارد ایـن دره شـد. دومیـن 
قیام مسـلحانه توسـط مجاهـدان جمعیت اسـامی بازهم تحت 
فرماندهـی احمدشـاه مسـعود در ۱7 سـرطان ۱3۵8 صـورت 

گرفت.
درۀ پنجشـیر بـا توجـه بـه سـاختار و موقعیـت اسـتراتیژیک 
خـود، من جملـه داشـتن راه هـای مواصاتـی متعدد بـه والیات 
همجـوار )کاپیسـا، لغمان، نورسـتان، بدخشـان، تخـار، بغان و 
پـروان( و مهم تـر از همـه، نزدیکـی آن بـا گذرگاه اسـتراتیژیک 
سـالنگ کـه حلقـوم اکماالتـی و تدارکاتـی دولـت بـه حسـاب 
می آمـد، بـه ایـن دره اهمیـت خاصـی می بخشـید. از این جـا 
بـود کـه عـاوه بـر حمـات مکـرر نیروهـای دولـت خلقـی، 
از ابتـدای سـال ۱3۵۹-۱364 حداقـل نُـه بـار مـورد حمـات 
سـنگین نیروهـای اتحـاد شـوروی قـرار گرفـت کـه از جملـه 
حملـۀ پنجـم )۱36۱( و حملـۀ هفتـم )۱363( آن را می تـوان 
در افغانسـتان بی سـابقه و کم نظیـر خوانـد. وجـود احمدشـاه 
مسـعود به عنـوان فرمانـده جبهـۀ پنجشـیر و آمر والیتـی پروان 
و کاپیسـا و بعـداً رییـس شـورای نظـار جمعیت اسـامی که از 
اسـتعداد، ابتـکارات و توانایـی فوق العاده یـی برخـوردار بود، بر 
اهمیـت آن افـزود. بـا اسـتفاده از موقعیـت اسـتراتیژیک دره و 
ظرفیت هـای بشـری برخاسـته از پنجشـیر و مناطـق پیرامون آن 
بـود کـه از سـال ۱37۱-۱38۰، دوبـار رژیم های حاکـم بر کابل 

توسـط مجاهدان سـقوط داده شـد.
را  پنجشـیر  درۀ  جایـگاه  کـه  بـود  عواملـی  مجمـوع  این هـا 
بـاال بـرد و شـهرت آن را در سراسـر جهـان بـه سـر زبان هـا 
انداخـت. می تـوان گفـت، عظمـت و نام درۀ پنجشـیر بـا جهاد 
و ارزش هـای آن، آرمان شـهدأ و فرمانده افسـانوی آن، سـخت 
گـره خـورده اسـت. بنابرایـن، همین کـه وارد »راه تنـگ« یعنی 
گلوگاه پنجشـیر می شـوید، با تصاویر و نام شـهدایی از سراسـر 
افغانسـتان روبـه رو می شـوید که خـود را در راه دفاع از اسـام، 
سـرزمین اسـامی و مـردم مسـلمان افغانسـتان و دفـع تجـاوز 
خارجـی فـدا کـرده انـد. هم چنـان بـه یـاد فرمانـده جهـاد و 
رهبـر مقاومـت افغانسـتان، شـهید احمدشـاه مسـعود می افتیـد 
کـه پنجشـیر زادگاه و پایـگاه و امـروز آرامـگاه اوسـت. بـه یاد 
هـزاران زن و مـرد، پیـر وجـوان سـاکن ایـن دره می افتیـد کـه 
در راه خـدا و دفـاع از نامـوس و وطـن داطلبانـه از همه چیـز 
خـود گذشـتند، بـه یـاد جوانـان گلگـون کفنـی که بـرای حفظ 

ارزش هـای دینـی خـود جان بازانه جهـاد کردند و بـه مقام رفیع 
رسـیدند.  شهادت 

در گذشـته بیشـترینه کسـانی کـه از پنجشـیر دیـدار می کردند، 
اهدافـی مرتبـط بـه جهـاد و مقاومت داشـتند، یا از مشـوره ها و 
رهنمودهـای آمـر صاحـب و بـزرگان دیگـر بهـره می بردنـد و 
یـا از امکانـات و تسـلیحاتی کـه برای شـان فراهـم می گردیـد، 
نیـز  آمرصاحـب  شـهادت  از  بعـد  و  می کردنـد  اسـتفاده 
بازدیدکننـده گان درۀ پنجشـیر اکثراً کسـانی بودند کـه به مقصد 
زیـارت آرامـگاه او می رفتنـد و یـا در معیـت بـزرگان و اهالـی 
پنجشـیر به عنـوان مهمـان بـرده می شـدند. امـا این روال از سـه 
سـال به سـو شـدیداً مختل شـده؛ امروز کسـانی که در موسـم 
تابسـتان و گرمـا وارد دره می شـوند، مقصد اکثریـت مطلق آنان 
سـیر و سـیاحت در درازنـای ۱۵۰ کیلومتـری درۀ پنجشـیر و 
اسـتفاده از فضای پُر امن آن اسـت. البته این موجب خرسـندی 
ما اسـت که شـهروندان کشـور مجال آن را می یابند که در یک 
گوشـۀ افغانسـتان در فضـای امن تفریـح و وقت گذرانـی کنند؛ 

امـا آنچـه مایۀ نگرانی مـا اسـت، فروریختن دیوارهـای امنیتی، 
فرهنگـی، ارزشـی و اخاقـی درۀ پنجشـیر اسـت کـه دارد در 
نتیجـۀ گشـایش بی رویـه و لجام گسـیخته راه ورود بـه دره از 

مـی رود. بین 
در ایـن روزهـا هـزاران نفـر کـه در میان شـان تعداد زیـاد افراد 
مسـلح نیـز وجـود دارنـد، بـه ویـژه در روزهـای پنجشـنبه و 
جمعـه از »داالن سـنگ« تـا »مرغه دل« و کوتـل انجمن و کوتل 
خـاواک سراسـر پنجشـیر را بـدون نظـارت و مراقبـت امنیتـی 
و اخاقـی می پیماینـد. روسـتاها و دره هـای اصلـی و فرعـی 
پنجشـیر بـر روی بازدیدکننـده گان گشـوده شـده و آنچـه کـه 
دیـروز اسـرار و رازهـای دره و جبهۀ پنجشـیر خوانده می شـد، 
امـروز بر همه گان مکشـوف اسـت، بازدیدکننـده گان می توانند 
بـه قرارگاه هـای دوران جهـاد و سـنگرهای مجاهـدان آزادانـه 
دسترسـی داشـته باشـند، حریم روسـتاها نادیده گرفته می شود، 
کشـت و زراعـت ناچیـز و علف چرهـای مردم پامـال می گردد. 
زنـان و مـردان، بـدون آنکـه رابطـه و محرمیـت آنـان دانسـته 

شـود، همه جـا حضور دارند، در کنـار دریا زنان و مـردان بدون 
آنکـه متوجه حساسـیت های اخاقـی آن در میان اهالی باشـند، 
شـنا می کننـد. در برخـی جاهـا آثـاری از مصـرف مشـروبات 
الکولـی دیـده شـده و نشـانه هایی از خوش گذرانـی نیـز و بـه 
سـبب آن این جـا و آنجـا تنش هایـی هم میـان مهمانـان و اهالی 
صـورت گرفتـه اسـت. بـه صـورت ُکل، هیبـت درۀ پنجشـیر 
به عنـوان مرکـز جهـاد و مقاومـت، زادگاه، پایـگاه و آرامـگاه 
قهرمـان ملـی و سـنگر مجاهـدان پیـروز آن لطمـه دیده اسـت!

مـن ادامـۀ ایـن وضعیـت را قطعـاً بـه ضـرر پنجشـیر می دانم و 
آینـدۀ آن را بـرای امنیـت دره و ارزش هـای جهـاد را خطرناک 
می دانـم. چـه می دانیـم در میان کسـانی که آزادانه و حتا مسـلح 
وارد پنجشـیر می شـوند، عناصر تروریسـت و دشـمنان پنجشیر 
ماننـد القاعـده، داعش، جواسـیس کشـورهای بیگانـه و احزابی 
کـه پنجشـیر و پنجشـیری ها را دشـمن خـود اعـام می کننـد، 
نبـوده و هـدف تخریبی نداشـته باشـند؟ امروز یک تعـداد قابل 
ماحظـه از جوانـان پنجشـیر بـه مـواد مخـدر رو آورده انـد. 
امـروز مـواد مخـدر، خصوصـاً چـرس ارزان و حتـا می تـوان 
گفـت، رایـگان در اختیـار جوانـان قـرار می گیـرد کـه منبـع آن 
معلـوم نیسـت. چرس در برخـی قریه ها بـدون مزاحمت دولت 
کاشـته و انتقـال داده می شـود. هرچنـد می دانـم حرف هایـی از 
ایـن قبیـل، اتهاماتـی همچـون افراط گرایـی، تنـدروی، مخالف 
آزادی هـای فـردی، عقب مانده گـی فرهنگـی، انجمـاد فکـری 
و غیـره اتهامـات را در پـی دارد، امـا بـا احسـاس مسـوولیت 
در برابـر خـدا، ارزش هـای دینـی، مـردم، جوانان و نسـل آیندۀ 
پنجشـیر، آرمـان بـزرگ آمرصاحـب شـهید کـه ۲3 سـال عمـر 
خـود را در همیـن دره بـه خاطـر حفـظ ارزش هـای اسـامی 
و اخاقـی صـرف کـرد، می خواهـم بـزرگان، کارگـزاران، علما 
و دانشـمندان، اهـل معـارف و فرهنگیـان و مـردم درۀ تاریخـی 
پنجشـیر را متوجـه خطرهـای قریب الوقوع سـاخته و به ایشـان 
بگویـم کـه لطفـاً برای نجـات پنجشـیر و مردم آن فکر درسـتی 
بکننـد. اهمیـت و امنیـت پنجشـیر را قربانـی »ملی بـودن« بیش 
از حـد خـود نسـازید. اگـر امروز تدابیر سـنجیده گرفته نشـود، 
فـردا با دردسـرهای بـزرگ روبه رو خواهید شـد که دیگر عاج 
آن صعـب خواهـد بـود. امـروز نشـانه هایی از تفرقه افکنـی و 
راه انـدازی عملیـات تخریبـی در میان اهالی پنجشـیر در جریان 
هسـت کـه همه می داننـد و عوامـل آن را می شناسـند. به امنیت 
امـروز پنجشـیر مغـرور نباشـید، چـه می دانیـم که آرامـش قبل 

از طوفان باشـد؟
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ــويص  ــال خص ــې فع ــواد ک ــه هې ــي، پ ــړو وزارت واي ــوړو زده ک ــتان د ل د افغانس

ــه وارزوي. ــدي توګ ــه ج ــه پ ــه، ب پوهنتونون

ــويص  ــې د خص ــواد ک ــه هې ــې پ ــو راهیس ــو کلون ــرو څ ــه تې ــم ل ــه ه ــه څ ک

ــي،  ــړو وزارت واي ــوړو زده ک ــو د ل ــدو دی، خ ــه زیاتې ــخ پ ــمېر م ــو ش پوهنتونون

پــه دغــو پوهنتونونــو کــې یــو شــمېر داســې دي چــې فعالیتونــه یــې د کیفیــت د 

ــنې وړ دي. ــه، د اندېښ ــه امل ــوايل ل ټیټ

ــاد  ــي، د ی ــان واي ــف روښ ــر عبدالطی ــت وزی ــړو وزارت رسپرس ــوړو زده ک د ل

وزارت مــر تابــه تصمیــم نیولــی چــې پــه نېــږدې راتلونکــي کــې، د هېــواد ټــول 

ــه  ــه وارزوي او درج ــدي توګ ــه ج ــوه پ ــه پل ــت ل ــه د کیفی ــويص پوهنتونون خص

بنــدي یــې کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د لــوړو زده کــړو د خصــويص موسســو بــرريس زمــوږ جــدي اندېښــنه ده، مــوږ 

غــواړو چــې خصــويص پوهنتونونــه پــه جــدي توګــه بــرريس کــړو، پــه دوی کــې 

داســې پوهنتونونــه شــته چــې زحمــت یــې ایســتلی او ښــې نتیجــې یــې ورکــړي 

دي، ځینــې لــږ څــه ســتونزې لــري او ځینــې داســې دي چــې ســتونزې لــري او 

وړ نــه دي، د دې لپــاره مــو تصمیــم نیــويل چــې پــه نېــږدې راتلونکــي کــې یــې 

ارزونــه تــررسه او ښــه او ناســم رسه بېــل."

ښــاغيل روښــان دا خــره د یکشــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې، د "عدالــت د ټولــو 

لپــاره "د مــدين ټولنــې لخــوا، د کانکــور پــه ازموینــه کــې د لســو غــوره بریالیــو 

محصلینــو پــه ســتاینغونډه کــې وکــړه.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ۲۰۰۱ میــادي کال راهیســې د افغانســتان پــه 

مرکــز او والیتونــو کــې شــااوخوا اتیــا خصــويص پوهنتونونــه او د لــوړو زده کــړو 

موسســې فعالــې شــوې دي.

د یادونــې ده چــې پــه تېــره کــې، د ځینــو خصــويص پوهنتونونــو محصلینــو لــه 

ازادي راډیــو رسه پــه خــرو کــې، د خصــويص پوهنتونونــو د علمــي او مســلکي 

تجهیزاتــو لــه کمــوايل شــکایتونه کــړي دي.

پــه ورتــه وخــت کــې د یــو شــمېر خصــويص پوهنتونونــو مســؤلین وايــي، دوی 

د لــوړو زده کــړو پــه برخــه کــې د حکومــت لــه اوږد تــر ډېــره د رونــد بــار ښــکته 

کــړی او کــه مرســتې وررسه ويش، کیفیــت بــه یــې پــه لــږه مــوده کــې د قناعــت 

وړ يش.

په کابل کې د اشنا پوهنتون رئيس عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل:

"پــه افغانســتان کــې خصــويص پوهنتونونــه پــه مجمــوع کــې نســبتًا ښــه فعالیــت 

ــه ډاډ رسه  ــه وي، خــو پ ــاري ن ــه کــې وي چــې معی ــري، ښــايي داســې هــم پ ل

ویلــی شــم، کــه لــه خصــويص ســکټور رسه مرســته ويش، دغــه پوهتونونــه کولــی 

يش چــې باکیفیتــه زده کــړې محصلینــو تــه وړانــدې کــړي."

ــه دی او  ــه ن ــې ښ ــت ی ــادي وضعی ــې اقتص ــن چ ــمېر محصلی ــو ش ــوا ی ــل خ ب

دولتــي پوهنتونونــو تــه یــې الر نــه ده موندلــې، د خصــويص پوهنتونونــو لــه لــوړو 

فیســونو څخــه هــم شــکایت کــوی.

د لــوړو زده کــړو وزارت وايــي، د خصــويص پوهنتونونــو د کیفــي ارزوين ترڅنــګ 

بــه، د دوی مــايل ارزونــې هــم ويش او پــه اړه بــه یــې تصمیــم ونیــول يش.

هېــره دې نــه وي چــې د افغانســتان د لــوړو زده کــړو وزارت د خصــويص 

ــره  ــې خ ــو د ارزون ــويص پوهنتون ــم د خص ــر دې ه ــوا ت ــت پخ ــو ریاس پوهتتون

ــه و د دوی  ــاري ن ــه چــې معی کــړې وه او ویــيل و چــې یــو شــمېر هغــه پوهنتون

ــوي دي. ــړل ش ــوا ت ــه خ ل

ــو  ــايل محصلین ــو کــې د خی ــه خصــويص پوهنتونون ــر څنــګ مســؤلینو پ د دې ت

د موجودیــت خــره هــم منلــې وه او ویــيل و چــې د دغــو محصلینــو او اړونــدو 

ــه هــم جــدي اقــدام کېــږي. ــه وړانــدې ب تحصیــيل ادارو پ

آیا حکومت 
پارلمان را َدور  زده است؟

اهمیت و امنیت درۀ پنجشیر

لوړو زده کړو رسپرست وزیر:

خصويص پوهنتونونه به په 

جدي توګه و ارزول يش

روح اهلل بهزاد

دكتر خلیل الرحمان حنانی
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ورزش
داوود عرفان

توســعه یافته گی،  اصــول  اساســی ترین  از  یکــی 
تفکــر متــاع عــام و تخصــص متــاع خــاص اســت. بــه 
ــار نظــر  ــد و اظه ــد فکــر کنن ــه همــه بای ــی این ک معن
ویــژۀ متخصصــان اســت. علــوم سیاســی در جوامــع توســعه نیافته 
ــردازی  ــدن نظریه پ ــام ش ــرد و آن ع ــج می ب ــی رن ــکل بزرگ از مش

سیاســی اســت. 
ــل و تشــریفات  ــط بین المل ــا؛ بســیاری کارشــناس رواب ــن روزه ای
دیپلماتیــک شــده انــد و در مــورد ترتیبــات تشــریفات دیپلماتیــک 
اظهــار نظــر می کننــد. قبــل از این کــه اظهــار نظــر کنیــد، حداقــل 

دو صفحــه در مــورد مســألۀ مــورد نظــر تحقیــق کنیــد.

محمد ناطقی

اگر زیر سلطۀ طالبان بودیم
ایـــن همـــه کشـــتار وحشـــت ناک اســـت. دوســـت 
ــه میـــرزا ولنـــگ  ــنیدن فجایـــع منطقـ ــا شـ مـــن بـ
ـــه در ۱7 ســـال  ـــم ک ـــن بگیری ـــر ای ـــرض را ب ـــر ف ـــت، اگ می گف
ـــات  ـــه تلف ـــن هم ـــًا ای ـــم، واقع ـــان بودی ـــلطۀ طالب ـــر س ـــته زی گذش
ــاوت  ــی و قسـ ــه بی رحمـ ــا این همـ ــا را بـ ــی مـ ــتیم و کـ داشـ
ــال ها  ــن سـ ــویم؟ در ایـ ــته می شـ ــاال کشـ ــه حـ ــت کـ می کشـ
ــتناک ترین  ــا وحشـ ــردم مـ ــًا مـ ــت، حقیقتـ ــا گذشـ ــر مـ ــه بـ کـ
تلفـــات را داشـــتند. هیـــچ مـــکان امنـــی در افغانســـتان نداریـــم 
ـــه  ـــت. قری ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــا حمل ـــدس م ـــز مق ـــه مراک و ب
و خانه هـــای مـــا ویـــران و مســـاجد مـــا بـــا آتـــش کشـــیده و 
خیابان هـــا پُـــر از خـــون شـــده اســـت. زنده گـــی کـــه نداریـــم؛ 
فقـــر گلـــوی مـــا را می فشـــارد خیابان هـــا مـــا پُـــر از گشـــنه و 

ـــت. ـــده اس ـــدا ش گ
دیـــروز هـــرات غرقـــه به خـــون شـــد و امـــروز »میرزاولنـــگ« 
و فـــردا در جـــای دیگـــر. نشـــانه های نیســـت کـــه بـــه پایـــان 
خون ریـــزی نزدیـــک شـــویم. در کنـــار طالبـــان، ده هـــا گـــروه 
تروریســـتی دیگـــر پیـــدا شـــده انـــد و هـــرروز آدم می کشـــند. 
ـــه و انتظـــار از دشـــمن مـــردم نیســـت،  اعتراض هـــا و انتقادهـــا و گل
امـــا مـــردم از حکومـــت و از مقام هـــای امنیتـــی انتظـــار دارنـــد. 
ـــی  ـــای امنیت ـــگ از نیروه ـــرزا ولن ـــوم می ـــردم مظل ـــه م ـــب هم دیش
ـــه دادشـــان نرســـید؛ جادهـــا ده هـــا  کمـــک خواســـتند، امـــا کســـی ب
ـــد و  ـــام کردن ـــل ع ـــاغ قت ـــک ب ـــگ را در ی ـــرزا ولن ـــردم می ـــر از م نف

ـــدند. ـــه در ش ـــواده آواره و درب ـــا خان صده
ـــت  ـــرای حفاظ ـــت ب ـــفۀ حکوم ـــت؛ فلس ـــردم اس ـــع م ـــن وض ای
ـــر  ـــال زی ـــده س ـــر هف ـــم، اگ ـــت را نداری ـــن امنی ـــت و ای ـــردم اس م
ـــات  ـــدر تلف ـــن ق ـــا ای ـــد، ام ـــه می ش ـــم، هرچ ـــان بودی ـــلطۀ طالب س
ـــن همـــه  ـــد کـــه هضـــم و تحمـــل ای ـــد بدان نداشـــتیم. حکومـــت بای
ـــت  ـــت. محکومی ـــده اس ـــن ش ـــر ممک ـــردم غی ـــرای م ـــت ب مصیب
ــد،  ــت می خواهـ ــردم امنیـ ــد. مـ ــادان، دردی را دوا نمی کنـ جـ
ــور  ــه رییس جمهـ ــا بـ ــه هراتی هـ ــی کـ ــان حرفـ ــت همـ درسـ
گفتنـــد: مســـجد مـــا را هیـــچ آبـــاد نکنیـــد، امـــا امنیـــت مـــا را 

ـــد.  ـــت نمایی ـــا حفاظ ـــد و از م بگیری

محمد مرادی

ــفیر  ــش سـ ــاه پیـ ــش مـ ــد، شـ ــان باشـ ــر یادتـ اگـ
افغانســـتان در واشـــنگتن، هنـــگام عبـــور ترامـــپ از 
ـــلفی  ـــس س ـــن عک ـــه گرفت ـــدام ب ـــرش، اق ـــت س پش
کـــرد کـــه بـــا واکنش هـــای تنـــدی نیـــز روبـــه رو شـــد. شـــبیه 
ـــز  ـــران نی ـــامی ای ـــورای اس ـــس ش ـــروز در مجل ـــاق، دی ـــن اتف ای
ـــی  ـــت خارج ـــوول سیاس ـــی« مس ـــکا موگرین ـــی »فدری رخ داد. وقت
ـــود  ـــده ب ـــزی نمان ـــد، چی ـــران ش ـــان ای ـــا، وارد پارلم ـــۀ اروپ اتحادی

کـــه تعـــدادی از نماینـــده گان، پیـــش پایـــش بلولنـــد!
ـــووالن  ـــه مس ـــهور، ب ـــخصیت های مش ـــل ش ـــدن در مقاب ـــه لولی البت
ـــه  ـــانی ک ـــر انس ـــه ه ـــدارد، بلک ـــاص ن ـــران اختص ـــتان و ای افغانس
اعتمـــاد بـــه نفـــس اش را از دســـت داده باشـــد، بـــه کارهـــای 
ــراد  ــر افـ ــود در برابـ ــردن خـ ــک کـ ــه کوچـ ــخیفی از جملـ سـ
ــادی  ــانه های بی اعتمـ ــی از نشـ ــد. یکـ ــت می زنـ ــهور، دسـ مشـ
ـــخصیت ها  ـــار ش ـــدن در کن ـــده ش ـــن و دی ـــرار گرفت ـــود، ق ـــه خ ب
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــل اس ـــدارد، مای ـــاور ن ـــود را ب ـــه خ ـــردی ک ـــت. ف اس
ـــران  ـــس را جب ـــف نف ـــن ضع ـــهور، ای ـــراد مش ـــار اف ـــور در کن حض
ــا غافـــل از این کـــه خـــود همیـــن اقـــدام، بیـــش از  کنـــد، امـ
پیـــش او را منـــزوی می کنـــد و از چشـــم اطرافیـــان می انـــدازد. 
وارد بحث هـــای روان شناســـی نمی شـــوم، ولـــی تجربـــه نشـــان 
ـــخصیت ها  ـــا ش ـــد ب ـــت دارن ـــه دوس ـــانی ک ـــدف کس ـــد؛ ه می ده
ـــاوری«  ـــۀ »خودناب ـــع نقیص ـــرای رف ـــه ب ـــب توج ـــوند، جل ـــده ش دی
ـــول  ـــص را قب ـــب و نق ـــن عی ـــان ای ـــه خودش ـــد ک ـــر چن ـــت ه اس

ـــند. ـــته باش نداش

سومین جلسۀ فدراسیون فوتبال 
AFC و FIFA افغانستان با سران

ساعت دیدار تیم های 
افغانستان و عمان اعالم شد

آغاز رقابت های لیگ برتر بانوان کابل

فیـسبـوک نـــامــه

ســومین جلســۀ مهــم اعضــای فدراســیون فوتبــال و مســووالن لیــگ برتــر 
فوتبــال افغانســتان بــا نماینــده گان فیفــا و ای اف ســی روز گذشــته در شــهر 

دوشــنبه تاجیکســتان برگــزار شــد.
ــیون  ــس فدراس ــم، ریی ــن کری ــور کرام الدی ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
فوتبــال افغانســتان، محمــد یوســف کارگــر، معــاون فنــی، ســید علی رضــا 
ــا،  ــا آری ــی و ضی ــوول فن ــی مس ــر رووف ــد طاه ــر ُکل، محم ــازاده دبی آق
مســوول لیــگ برتــر برگــزار شــد. هیــأت افغانســتان در خصــوص حرفه یی 
و معیــاری شــدن لیــگ برتــر و برنامــۀ انکشــافی بــرای فوتبــال افغانســتان 

بــه صحبــت پرداختنــد.
فدراســیون فوتبــال مدت هــا اســت کــه بــه دنبــال برگــزاری لیگ هــای ۱4، 
۱6 و ۱8 ســال کــه ظاهــراً قــرار اســت از ســال های بعــدی ایــن مســابقات 
ــرار  ــان ق ــود. هم چن ــزار ش ــتان برگ ــای افغانس ــای حوزه ه ــان تیم ه در می
اســت در خصــوص ســاخت چندیــن ورزشــگاه فوتبــال در افغانســتان نیــز 

اقداماتــی صــورت گیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا کنــون بــه دلیــل نبــود زمین هــا و 
ــه  ــر ب ــگ برت ــزاری لی ــال از برگ ــاری، فدراســیون فوتب ورزشــگاه های معی
ــروم  ــتان مح ــطح افغانس ــت در س ــت و برگش ــری و رف ــورت سرتاس ص

ــت. ــوده اس ب

ــتان در  ــی افغانس ــدار تدارکات ــق دی ــدی دقی ــال زمان بن ــیون فوتب فدراس
ــرد. ــام ک ــان را اع ــال عم ــم فوتب ــل تی مقاب

ــرای جــدال  ــه منظــور آماده ســازی شــاگردان فیســتر ب ــه ب ــدار ک ــن دی ای
حســاس بــا اردن در مقدماتــی جــام ملت هــای آســیا تنطیــم شــده اســت، 
در تاریــخ 3۰ اگیســت مطابــق بــا 8 ســنبله در ورزشــگاه 34 هــزار نفــری 

ســلطان قابــوس در شــهر مســقط عمــان برگــزار خواهــد شــد.
ــل  ــت کاب ــه وق ــاعت 7:3۰ ب ــدار از س ــن دی ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــد ش ــزار خواه برگ
افغانســتان چنــد روز بعــد از ایــن دیــدار در تاریــخ ۵ ســپتامبر در آخریــن 
ــم  ــاف تی ــه مص ــیا ب ــای آس ــام ملت ه ــی ج ــت مقدمات ــابقۀ دور رف مس

ــت. ــد رف ــال اردن خواه فوتب

ــا  ــته ب ــل از روز گذش ــهر کاب ــوان ش ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــای لی رقابت ه
شــرکت 8 تیــم در چمــن مصنوعــی فدراســیون فوتبــال بــه کار خــود آغــاز 

کــرد.
هشــت تیــم حاضــر در ایــن مســابقات بــه ضــورت لیــگ بــا هــم رقابــت 
می کننــد و تیمــی کــه بیشــترین امتیــاز را کســب کنــد، بــه مقــام قهرمانــی 

دســت پیــدا خواهــد کــرد.
در نخســتین دیــدار ایــن رقابت هــا، تیم هــای عدالــت و توانــا بــه مصــاف 
ــان  ــه کار خــود پای ــدون ُگل ب ــا تســاوی ب ــدار ب ــن دی ــه ای ــد ک ــم رفتن ه
ــن«  ــای »آینده ســازان« و »میه ــان تیم ه ــود می ــرار ب ــه ق داد. مســابقۀ دوم ک
ــه  ــازان س ــن، آینده س ــم میه ــدن تی ــر نش ــل حاض ــه دلی ــود، ب ــزار ش برگ

امتیــاز ایــن مســابقه را کســب کــرد.
قابــل یــادآوری اســت کــه ایــن رقابت هــا همــه روزه بــا برگــزاری ۲ دیــدار 

از ســاعت 3 عصــر پیگیــری می شــود.

کودکان کار از مبارزه 
با فقر تا خاموشی حکومت

شــمار کودکانــی کــه به خاطــر لقمــه نانــی دســت از آمــوزش و پــرورش 
ــژه در  ــه وی ــور ب ــزرگ کش ــهرهای ب ــار ش ــه و کن ــته اند و در گوش شس

شــهر کابــل مشــغول کار انــد کــم نیســت.
ــت  ــت نیس ــور در دس ــودکان کار در کش ــی از ک ــاری دقیق ــه آم گرچ
ــودک در افغانســتان  ــون ک ــه دو میلی ــک ب ــه نزدی ــه می  شــود ک ــا گفت ام

ــاقه. ــبک و ش ــای س ــد، کاره ــغول کار ان مش
ــغول  ــب مش ــف درس و در مکت ــد در صن ــه بای ــی ک ــون کودک دو میلی
آمــوزش باشــند در خیابان هــای شــهر بــا مشــکات زنده گی شــان 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
ایــن کــودکان کــه بــه نــام کــودکان کار یــا خیابانــی شــناخته می شــوند 
ــتی  ــر و تنگ دس ــا فق ــده اند ام ــا ش ــی خیابان ه ــف راه ــل مختل ــه دالی ب
ــال  ــن و س ــن س ــان در ای ــه آن ــوده ک ــی ب ــن دلیل ــا، عمده تری خانواده ه

تــن بــه کار داده انــد.
ــرای  ــر، ب ــل فق ــه دلی ــا ب ــد ام ــواده دارن ــودکان خان ــن ک ــماری از ای ش
ــه پدران شــان مشــغول کار شــده اند. شــماری دیگــر خودشــان  کمــک ب
سرپرســت خانــواده  انــد و مجبــور انــد هماننــد یــک مــرد بــزرگ ســال 
ــن  ــر ای ــده دیگ ــا ع ــد و ام ــن کنن ــی را تامی ــای خانواده ی ــدی ه نیازمن
کــودکان بــرای افــراد و خانواده هــای ســودجو بــه منبــع درآمــده تبدیــل 

شــده انــد شــاید شــمار ایــن گونــه کــودکان خیابانــی زیــاد نباشــد.
ــًا  ــودکان واقع ــداد ک ــه تع ــه چ ــده ک ــخص نش ــق مش ــوز دقی ــا هن ت
براســاس نیازمنــدی و مجبوریــت خانواده هــای شــان مشــغول کار شــده 
انــد و چــه تعــداد دیگــر مــورد ســوء اســتفاده خانواده هــای شــان قــرار 

ــد. گرفتــه ان
ــی  ــه راه ــی ک ــر دلیل ــه ه ــودکان ب ــن ک ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ام
خیابان هــا شــده باشــند، آینــده آنــان روشــن بــه نظــر نمی رســد.
بایــد پذیرفــت کــه کــودکان کار و خیابانــی بــه حیــث یــک ناهنجــاری 
اجتماعــی در هــر جامعــی وجــود دارد امــا ایــن کــودکان در افغانســتان 

بــه شــدت آســیب پذیرنــد.
ــار محــروم شــدن ایــن کــودکان از آمــوزش و پــروش، خطراتــی  در کن
ــدر و  ــواد مخ ــان و م ــران انس ــتفاده قاچاق ب ــوء اس ــال س ــون احتم چ
ــودکان و سوءاســتفاده جنســی از  ــن ک ــای ترویســتی از ای ــی گروه ه حت

ــان وجــود دارد. آن
ــل راهــی  ــه چــی دلی ــد، ب ــن کــودکان خودشــان چــی مــی گوین ــا ای ام
ــن  ــه ت ــور ســاخته ک ــزی مجب ــان را چــی چی ــد و آن ــا شــده ان خیابان ه

ــد؟ ــه کارهــای شــاقه بدهن ب
ــل  ــهر کاب ــر ش ــینمای پامی ــه س ــه در منطق ــاله ای ک ــر ۹ س ــد، پس محم
ــه از درس  ــد ک ــردم اســت می گوی ــای م ــردن کفش ه ــگ ک مشــغول رن
ــر  ــی مهمت ــه دســت آوردن لقمــه نان ــواده اش ب ــرای او و خان ــدن ب خوان

اســت.
ــگار  ــه خبرن ــری اســت ب ــواده 7 نف ــک خان ــزرگ ی ــه پســر ب ــد ک محم
ــردم را  ــوت هــای م ــا 6 شــام ب ــح ت جمهــور گفــت: "از ســاعت 7 صب

ــم". ــی کار می کن ــی ۱۵۰ افغان ــه ۱۰۰ ال ــه روزان ــم، م ــگ می کن رن
ایــن کــودک می گویــد کــه درس خوانــدن و بــه مکتــب رفتــن را 
دوســت دارد امــا فقــر و تنگ دســتی ایــن فرصــت را از او گرفتــه اســت.
ــک کراچــی  ــه ی ــن منطق ــه در همی ــودک دیگــری اســت ک ــد اهلل ک نوی
دستفروشــی دارد. ایــن کــودک ۱۰ ســاله وســایل پاســتیکی می فروشــد.
او می گویــد کــه پــدرش یــک کارگــر عــادی اســت؛ گاهــی کار دارد و 

گاهــی هــم روزهــا بیکاراســت.
ایــن کــودک گفــت: "وقتــی کــه پــدرت چنــد وقــت بیــکار بــود مجبــور 

شــد کــه مــره از مکتــب بکشــه و بعــد از او مــه دیگــه مکتــب نرفتــم".
ــی  ــک زنده گ ــد ی ــه امی ــواده او ب ــه خان ــت ک ــی دیگری س ــا کودک رض
ــود کار  ــا نب ــت ام ــرده اس ــرک ک ــل ت ــد کاب ــه مقص ــان را ب ــر بامی بهت
ــی  ــتیک فروش ــه پاس ــاخته ک ــور س ــدرش، او را مجب ــرای پ ــب ب مناس

ــد. کن
رضــا می گویــد: "مــا در بامیــان زمیــن نداشــتیم، پــدرم کابــل آمــد کــه 
ــی فروشــم  ــن خــودم پاســتیک م ــدارد، م ــی کار ن ــد، حال ــدا کن کار پی
روزانــه ۵۰ افغانــی کار مــی کنــم و حالــی صنــف ســه مکتــب شــدم".
بــا وجــود آن کــه شــمار کــودکان کار در کشــور بــه صدهــا هــزار کــودک 
ــه نظــر می رســد کــه دولــت برنامــۀ در ایــن راســتا نــدارد و  می رســد ب

روز بــه روز بــه شــمار ایــن کــودکان افــزوده می شــود.



Year 9 y NO 2078 y Monday 7 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

شــهرداری کابــل می گویــد کــه جهــت از بیــن بــردن 
ــاز  ــیون را آغ ــل واکسیناس ــهر کاب ــرد در ش ــگ های ولگ س

ــت. ــرده اس ک
بــه گفتــۀ اداری شــهرداری کابــل ایــن برنامــۀ بنــا بــه نیازهــا 

ــرد در  ــگ های ولگ ــش س ــهروندان از افزای ــکایات ش و ش
شــهر کابــل آغــاز شــده اســت.

را  برنامــه  ایــن  کابــل،  تنظیفــس شــهرداری  ریاســت 
راه انــدازی کــرده  اســت تــا ســال آینــده بیشــتر 8۰ درصــد 

ــد. ــین می کن ــل واکس ــهر کاب ــرد را در ش ــگ های ولگ س
ــل  ــهروندان کاب ــتر از ش ــه بیش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از وجــود ســک های ولگــرد و دیوانــه در شــهر کابــل 

شــکایت داشــتند. 
ســک های ولگــرد بــه شــگل دســته جمعــی در ناحیه هــای 
ــاالی  ــی ب ــه گه گاه ــد ک ــل وجــود دارن ــف شــهر کاب مختل

ــوند.  ــه ور می ش ــهروندان حمل ش
ــد  ــن کار شــهرداری، می گوین ــا اســتقبال از ای شــهروندان ب
ــن  ــای شــهروندان را از ای ــد نگرانی ه ــن کار می توان ــه ای ک

ناخیــه  رفــع کنــد.
شــفیق یکــی از شــهروندان ناحیــه هفتــم شــهر کابــل 
می گویــد کــه در ســاحۀ کــه آنــان زنده گــی می کننــد 
شــمار زیــاد از ســک های ولگــرد زنده گــی می کننــد. 
ــک های  ــردن س ــین ک ــه واکس ــاور دارد ک ــفیق ب ــای ش آق
ولگــرد کــه می توانــد از تولیــد نســل آنــان جلوگیــری کنــد.
برنامــۀ واکســین ســگ هاي ولگــرد دیــروز از طــرف 
ریاســت عمومــی تنظیــف شــهرداری کابــل، آغــاز گردیــد. 
ــه  ــل گفت ــهرداری کاب ــت ش ــر پرس ــب زی س ــداهلل حبی عب
ــف  ــت تنظی ــدان ریاس ــن از کارمن ــن 4 ت ــش از ای ــه پی ک
شــهرداری کابــل بــرای ســپری نمــودن یــک دورۀ آموزشــی 
در ارتبــاط بــه واکســین و عقیــم ســازی ســگ های ولگــرد، 
 "Mayhew International" ــه همــکاري موسســۀ ب
ــم  ــد از خت ــه بع ــد ک ــده بودن ــتان ش ــازم کشــور هندوس ع
دورۀ آموزشــی و بازگشــت بــه کشــور، یــک تیــم کاری را 

ــد.  در ریاســت تنظیــف آمــوزش دادن
ــا  ــت ت ــرار اس ــل،  ق ــهرداری کاب ــت ش ــۀ سرپرس ــه گفت ب
ــرد  ــگ هاي ولگ ــد س ــتر از 8۰درص ــده بیش ــال آین ــک س ی
در شــهر کابــل واکســین شــوند و مــرض ســگ دیوانــه بــه 

ــل محــو گــردد. کلــي از شــهر کاب
درحــال حاضــر در هرگوشــۀ از شــهر کابــل چندیــن قــاده 
ــرای  ــی را ب ــه وجــود دارد کــه نگران ســگ ولگــرد و دیوان

شــهروندان ایجــاده کــرده اســت.
ــه  ــن برنام ــد ای ــد کــه شــهرداری بای ــاور دارن شــهروندان ب
ــام ســک های  ــا تم ــرد ت ــش بب ــه پی ــه شــکل جــدی ب را ب

ــرده شــو. ــن ب ــه از بی ولگــرد و دیوان
ــه در  ــه ک ــن برنام ــل، دور دوم ای ــهرداری کاب ــۀ ش ــه گفت ب
ماه هــاي اینــده آغــاز می گــردد، برنامــه عقیــم ســازي 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــرد نی ــگ هاي ولگ س
ــه منظــور کنتــرول  ــی اســت کــه در گذشــته ب ایــن در حال
ــگ هارا  ــل، س ــهر کاب ــرد در ش ــگ های ولگ ــت س جمعی
ــد کاری  ــرده می ش ــن ب ــری از بی ــواد زه ــدن م ــا خوران ب
کــه واکنــش نهادهــای مدافــع حقــوق حیوانــات را در پــی 
ــط زیســت  ــن حــال باعــث آلودگــی محی داشــت و در عی

ــود. شــده ب
معضــات  از  یکــی  ولگــرد  ســگ های  موجودیــت 
ــهر  ــف ش ــاحات مختل ــا و س ــه در جاده ه ــت ک بزرگیس
کابــل وجــود دارد و ســاالنه تعــداد زیــادی از هموطنــان مــا 

می رســانند. آســیب  را 
کارهــای  روان  ســال  در  می گویــد  کابــل  شــهرداری 
ــه در  ــت ک ــرار اس ــد و ق ــر نظردارن ــادی را زی ــادی بنی زی
ــه  ــده کار ســاخت و ســاز جاده هــای خیرخان ــای آین روزه

ــد. ــاز کنن ــل را آغ ــهر کاب ــر ش ــیرهای دیگ و مس
ــال را  ــۀ امس ــف بودج ــد نص ــب زی می گوی ــداهلل حبی عب
ــص  ــل تخصی ــهر کاب ــای ش ــاخت جاده ه ــرای س ــرای ب ب

ــد. داده ان

شهر داری کابل:

سک های ولگرد عقیم می شوند

وزارت دولـــت در امـــور مبـــارزه بـــا حـــوادث 
طبیعـــی کشـــور در نظـــر دارد تـــا پـــس از 
کارشناســـان،  و  متخصصـــان  بـــا  رأی زنـــی 
ـــوادث  ـــا ح ـــارزه ب ـــش مب ـــی کاه ـــتراتیژی مل اس

ــد. ــن کنـ ــی را تدویـ طبیعـ
ــور  ــن منظـ ــه ایـ ــن وزارت بـ ــووالن در ایـ مسـ
ــور  ــا حضـ ــی را بـ ــی دو روزه یـ کارگاه آموزشـ
نماینـــده گان نهادهـــای خارجـــی، شـــبکۀ آغـــا 
خـــان و شـــماری از اســـتادان دانشـــگاه دیـــروز 
یکشـــنبه )۱۵ اســـد( در کابـــل برگـــزار کردنـــد.

ویـــس احمـــد برمـــک، وزیـــر دولـــت در 
ـــرد  ـــی از کارک ـــوادث طبیع ـــا ح ـــارزه ب ـــور مب ام
حکومـــت در زمینـــۀ عـــدم برنامه هـــای عملـــی 
ـــی در  ـــوادث طبیع ـــا ح ـــارزه ب ـــش مب ـــرای کاه ب
ــرده  ــاد کـ ــدت انتقـ ــه شـ ــر بـ ــال های اخیـ سـ
ـــر  ـــال اخ ـــزده س ـــت در پان ـــه حکوم ـــد ک می گوی
ــی  ــۀ عملـ ــۀ برنامـ ــه را در زمینـ ــن توجـ کم تریـ
ملـــی بـــه خاطـــر کاهـــش حـــوادث طبیعـــی در 

کشـــور انجـــام داده اســـت.
در  آنـــان  کـــه  می گویـــد  برمـــک  آقـــای 
ورکشـــاب دو روزۀ ملـــی مشـــورتی در چارچـــوب 
ــوادث  ــرات حـ ــرای کاهـــش خطـ ــندای« بـ »سـ
بـــا کارشناســـان و اســـتادان دانشـــگاه روی 
ــتراتیژی  ــک اسـ ــه یـ ــی بـ ــی دسترسـ چگونه گـ
ــوادث  ــا حـ ــارزه بـ ــش مبـ ــرای کاهـ ــی بـ ملـ
طبیعـــی در افغانســـتان رأی زنـــی می کننـــد.

آقـــای برمـــک تأکیـــد می کنـــد کـــه اســـتراتیژی 
ـــا  ـــد ت ـــد ش ـــبب خواه ـــی س ـــوادث طبیع ـــی ح مل
ـــوادث  ـــی از ح ـــای ناش ـــا و تهدیده ـــزان خطره می
طبیعـــی کاهـــش پیـــدا نمـــوده و زنده گـــی 

ـــازد. ـــوون بس ـــتان را مص ـــردم افغانس م
او بـــا اشـــاره بـــه آماده گی هـــای وزارت دولـــت 
ـــرای  ـــی ب ـــوادث طبیع ـــه ح ـــیده گی ب ـــور رس در ام
رســـیده گی بـــه حـــوادث طبیعـــی در ســـال 
ـــور  ـــت در ام ـــه وزارت دول ـــد ک ـــاری می گوی ج
رســـیده گی بـــه حـــوادث طبیعـــی در ســـال 
ـــخگویی  ـــرای پاس ـــی ب ـــای فصل ـــاری برنامه ه ج
ــق آن  ــه از طریـ ــی دارد کـ ــوادث طبیعـ ــه حـ بـ
هـــر  در  غیرغذایـــی  و  غذایـــی  کمک هـــای 
ـــی  ـــوادث طبیع ـــیب دیده گان ح ـــرای آس ـــل ب فص

صـــورت می گیـــرد.
هم زمـــان بـــا ایـــن، هـــادی حســـینی، رییـــس 
موسســـۀ فوکـــس در آســـیایی میانـــه می گویـــد 
ـــان  ـــور جه ـــۀ کش ـــر هم ـــال اخی ـــزده س ـــه در پان ک
گـــواه حـــوادث بی شـــماری طبیعـــی بـــوده 
انـــد، امـــا موسســـۀ فوکـــس و همـــۀ کشـــورها 
ــوب  ــق چارچـ ــا تطبیـ ــا بـ ــد تـ تـــاش می کننـ
ـــرگ  ـــزان م ـــده، می ـــال آین ـــی س ـــا س ـــندای« ت »س
ـــرات و  ـــی، خط ـــوادث طبیع ـــی از ح ـــر ناش و می

تهدیدهـــای آن را کـــم کننـــد.
ســـندای چارچوبـــی اســـت کـــه در زمینـــۀ 
کاهـــش خطـــرات حـــوادث طبیعـــی در ســـال 
۲۰۱۵ از ســـوی ۱87 کشـــور بـــه تصویـــب 
ــو  ــال ۲۰۰۵ بدینسـ ــتان از سـ ــیده و افغانسـ رسـ

عضویـــت »چارچـــوب ســـندای« را دارد.
 

مبارزه  کاهش  ملی  استراتیژی 
طبیعی حوادث  با 

ابوبکر صدیق

عثمانی:
بند بخش آباد فراه زیر تهدید 

بلند امنیتی قرار دارد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در سفرش به والیت 
هرات، از افزایش تهدیدهای امنیتی در بند بخش آباد فراه، 

ابراز نگرانی کرده است.
آقای عثمانی به خبرگزاری افق گفته است: "منطقه یی که 
بند بخش آباد در آن اعمار می شود، از جملۀ خطرناک ترین 

مناطق افغانستان است".
گفته  فراه  والی  سخنگوی  مهری،  ناصر  حال،  همین  در 
فراه  داخلی  امور  در  بد ین سو  سال ها  از  "ایران  است: 
مداخله می کند و این کشور نمی خواهد که بند بخش آباد 

به بهره بردار برسد".
گفته  پیشتر  نیز  فراه  والیتی  شورای  رییس  امینی،  جمیله 
بود، ایران هیچ گاهی دست از مداخله در این والیت بر 
نمی دارد، به  خاطری که ایجاد بند بخش آباد را برای خود 

خطر تلقی می کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بارها محمد عارف 
شاه جهان، والی فراه ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی 
طالبان متهم کرده و مدعی شده است که این کشور مانع 

جدی در راستای ساخت بند بخش آباد می باشد.
با تکمیل بند بخش آباد، ۱۰4 هزار هکتار زمین آبیاری و 
هم چنان ۲7 میگاوات برق تولید خواهد شد. بند بخش آباد 
8۱ متر ارتفاع دارد که حدود ۱36۰ میلیون متر مکعب آب 

در آن ذخیره خواهد شد.
حکومت در نظر دارد تا یک بند آب گردان را نیز به ارتفاع 
33 متر در ولسوالی باالبلوک فراه ایجاد کند. ساخت بند 
بخش آباد چهار و نیم میلیون دالر امریکایی هزینه دارد که 

از بودجۀ حکومت پرداخته می شود.


