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صفحه 3

ادعا  د سیمې خلک  او  قومي مرشان  یو شمېر  ولسوالۍ  اچین  د 

کوي چې په دې ولسوالۍ کې د محيل پولیسو قوماندان بالل پاچا 

عام خلک د داعش او طالب په نوم وژين او په مختلفو بهانو يې 

ځوروي.

دوی وايي، بالل پاچا د یکشنبې په ورځ هم په دې ولسوالۍ کې 

نه درلودې،  اړیکې  رسه يې  ډلې  یوې  هېڅ  له  چې  ځوان  تنکی  یو 

وژلی دی.

د  جسد  ځوان  شوي  وژل  دغه  د  ورځ  په  یکشنبې  د  خلکو  دغو 

يې  له چارواکو  او  و  ته وړی  مقام  د ولسوالۍ  توګه،  په  اعرتاض 

غوښتنه کوله چې پر وژل شوي کس دې ثابته کړي چې له کومې 

ډلې رسه يې اړیکه درلوده.

د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی حيات الله چې د وژل شوي ځوان د 

تره زوی دی، ازادي راډيو ته وويل چې بالل پاچا دغه کس د نورو 

په ملسون، د شخيص دښمنۍ له امله وژلی.

چې  ویشتلی  تور  دې  په  کس يې  "دغه  وویل:  حیات الله  ښاغيل 

اړيکې  رسه يې  هېڅ چا  نه و.  اماريت  کس  دا  خو  دی،  اماريت 

نه درلودې، دا کس يې په شخيص مسئله کې وژلی، ځکه هغه بل 

کال يې د دې کس ورور وژلی و، خو بس بله مسئله نه وه، بس دې 

کس نه به ډارېده او اخر يې وواژه."

اچین ولسوالۍ قومي مرش ملک محمدالله شینواری هم وايي  د 

چې وژل شوي کس هېڅ یوې ډلې رسه اړیکه نه لرله.

نوموړی وايي، بالل پاچا په قومي شخړو کې هم ځان ښکېل کړی 

خلکو  پر  هم  ځمکه  قومي  يې  وړاندې  موده  څه  خربه يې،  په  او 

توزېع کړې وه.

ملک محمدالله شینواری وایي: "بس دغسې کار يې رشوع کړی 

چې موټر نه پیسې اخله، خلک په یوه او بل نوم ځوروه او بل زموږ 

نورو  په  په خپل رس  پاچا  تپې ځمکه وه، همدې  د یوې  شخيص 

خلکو په خپل زړه توزېع کړې ده."

یادو خلکو خپل  وايي چې  ویاند عطالله خوګياڼی  د والیت  خو 

شکایتونه والیتي ادارې ته رسويل او د والیت مقام په دې اړه څېړنه 

کوي.

معلومات  لومړين  چې  وويل  خوګياڼي  اړه  په  کس  شوي  وژل  د 

ښيي چې دغه کس محيل پولیسو نیولی وو، خو کله چې یې ترې 

د تېښتې هڅه کوله، د دوی له خوا په ډزو وژل شوی.

ښاغيل خوګیاڼي وویل: "د بالل پاچا په ډزو یو کس وژل شوی، 

وسله  نه  پوستې  له  کس  دغه  چې  ښيي  معلومات  لومړين  زموږ 

دغه  چې  وايي  ولسونه  خو  لګېدلی،  بیا  چې  تښتېده  او  اخيستې 

بې ګناه وژل شوی، خو  او  نه درلودې  اړیکې  ډلې رسه  هېڅ  کس 

د ننګرهار وايل ګالب منګل دا قضيه جدي نیولې ده او په دې اړه 

پلټنې روانې دي."

په ورته وخت کې په وليس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی 

عصمت شينواری هم وايي، د بالل پاچا په اړه ده رسه هم ولسونو 

شکایتونه رشیک کړي او ده والیتي ادارې ته په وار وار د خلکو 

اندېښنې رسويل، خو په خربه يې،تر اوسه یې هېڅ اقدام نه دی کړی.

ويشتلی،  کس  يو  هم  پرون يې  "دغه  زیاتوي:  شینواری  عصمت 

راغيل،  پوزې  تر  نه  ده  له  خلک  هلته  معلومېږي،  وروسته  به  دا 

بیا هم موږ نه پوهېږو چې ولې  خو حکومت له هر څه خرب دی، 

حکومت د داسې خلکو په وژنه غلی پاتې کېږي؟ زه وایم دغسې 

کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل يش."

دا  چېرې  که  وینا،  په  اوسېدونکو  شمېر  یو  د  ولسوالۍ  اچین  د 

ځل والیتي ادارې د دوی غوښتنې ونه منلې، دوی به د جالل اباد 

له  همدارنګه  او  کړي  بنده  مخ  پر  ترافیکو  د  الره  لويه  تورخم  او 

حکومتي ادارو رسه به خپلې اړیکې پرې کړي.

قومي مشران: 
د ننګرهار په اچین کې د محيل 

پولیسو قوماندان عام خلک وژين

رییس حکومت وحدت ملی:

اهداف ارگ و ریاست اجرایی مشترک است
کسانی که غرق 
در فساد هستند، 
اتهام فساد را به 

کسانی می زنند 
که فاسد نیستند 
و دادستانی باید 

این اتهام ها را 
بررسی کند

کــی ها مســوول جنــابت بشــری 
در میــرزا  اولنــگ انــد؟
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شــبهه یی  و  شــک  هیــچ  بــدون  امــروز 
بدتریــن  در  امنیتــی  بعــد  از  افغانســتان 
وضعیــت خــود در شــانزده ســال گذشــته قــرار 
ــه  ــگ در ســرپل نمون ــرزا اولن ــه می دارد. فاجع
نخســت و آخــر از شــدت بحــران امنیتــی 
ــه  ــگ فاجع ــرزا اولن ــت. در می ــور نیس در کش
بــزرگ انســانی رخ داده و تــا ایــن لحظــه هیــچ 
کمکــی بــرای نجــات آنانــی کــه در محاصــره 
دشــمن قــرار گرفتــه انــد، انجــام نشــده اســت، 
هرچنــد کــه مقــام هــای امنیتــی اعــام کــرده 
ــای  ــتادن نیروه ــا فرس ــه زودی ب ــه ب ــد ک بودن
تــازه دم اســیران میــرزا اولنــگ را نجــات 
ــا  ــزارش ه ــن گ ــاس آخری ــد داد. براس خواهن
در میرزااولنــگ 50 غیرنظامــی بــه فجیــع تریــن 
شــکل ممکــن کشــته شــده، بــه همیــن تعــداد 
ــده و  ــوده ش ــای دشــمن رب ــیله نیروه ــه وس ب
ــرار  ــواده در محاصــره ق ــه 150 خان ــک ب نزدی
گرفتــه انــد. آیــا فاجعــۀ بــزرگ تــر از ایــن مــی 
توانــد وجــود داشــته باشــد؟ دیــروز در کابــل، 
قندهــار، هلمنــد و هــرات و امــروز در ســرپل. 
ــد  ــود خواه ــت بهب ــن وضعی ــی ای ــه زمان چ
ــن  ــه پاســخ ای ــی رســد ک ــه نظــر م ــت؟ ب یاف
ســوال اگــر محــال نباشــد ولــی در موجودیــت 
ــخت  ــی س ــان آن پرسش ــی و حاکم اداره فعل
دشــوار خواهــد بــود. وضعیــت کشــور در 
ــد  ــی گرای ــت م ــه وخام ــر روز رو ب ــی ه حال
کــه حاکمــان بــا صــدای بلنــد و گــردن هــای 
ــی  ــان ســخن م ــای ش ــروزی ه ــته از پی افراش
گوینــد و گاه بــا چشــم درایــی تمــام دیگــران 
ــده  ــه عق ــت را ب ــدان وضعی ــژه منتق ــه وی و ب
ــی  ــد. یک ــی کنن ــم م ــاری مته ــایی و بیم گش
ــی مدعــی  ــی در نوشــته ی از ســخنگویان دولت
ــان  ــا زادۀ اذه ــت ه ــه "موفقی ــت ک ــده اس ش
ــای  ــت ه ــود ذهنی ــا مول ــی ه ــالم، و ناکام س
بیمــار اســت." ایــن ســخنگوی محتــرم دولتــی 
ــه  ــت فخیم ــه حکوم ــدارد ک ــی پن ــن م چنی
ــای ســالم  ــا داشــتن ذهــن ه ــی ب وحــدت مل
دولــت داری مــدرن را بــه وجــود آورده ولــی 
آنانــی کــه بــه نقــد و بحــث در ایــن خصــوص 

ــد  ــار دارن ــای بیم ــت ه ــد، ذهنی ــروف ان مص
ــی  ــده نم ــت را دی ــای حکوم ــت ه ــه موفقی ک
ــت؟ روزگاری  ــن اس ــا چنی ــا واقع ــد. آی توانن
ــود،  ــروف نوشــته ب یکــی از نویســنده گان مع
وقتــی مــی خوانــم کــه از نقــد ســازنده 
حمایــت مــی شــود، نســبت بــه نقــد مشــکوک 
ــاور پیــدا مــی کنــم کــه یگانــه  مــی شــوم و ب
شــکل اصلــی نقــد همــان نقــد ویرانگــر 
اســت. حــاال هــم وقتــی نوشــته هــا و ســخنان 
ــه هرچــه  ــم ب ــی خوان ــان حکومــت را م حامی
ــی شــوم و  ــاور م ــی ب ــادی اســت ب ــد و نق نق
بــه تبــع آن نویســنده معــروف مــی پنــدارم کــه 
مهــم تریــن شــیوه ســخن گفتــن و نقــادی در 
ــز  ــش برانگی ــران زا و چال ــد بح ــا نق ــه م زمان
ــمی  ــه رس ــت در اعامی ــی حکوم ــت. وقت اس
خــود نســبت بــه فاجعــه بزرگــی چــون میــرزا 
اولنــگ مــی نویســد" حکومــت وحــدت ملــی 
ــه   ــتی، ب ــل تروریس ــن عم ــح ای ــن تقبی ضم
ــداد  ــن روی ــه ای ــد ک ــی  ده ــان م ــردم اطمین م
بررســی و عامــان ایــن جنایــات درهیــچ نقطۀ 
افغانســتان در امــان نمانــده و بــه  پنجــۀ قانــون 
ــه  ــم ک ــا حــق نداری ســپرده خواهند شــد" ، آی
بــه خیابــان هــا بریزیــم و کارنامــۀ شــوم ایــن 
ــم؟  ــزاران آن بکوبی ــه روی کارگ ــت را ب دول
ــدان  ــه دن ــی شــود، ک ــی م ــا چــه زمان مگــر ت
ــود کــه هــر روز  برجگــر گذاشــت و منتظــر ب
ــی  ــرار شــود؟ وقت ــن کشــور تک ــۀ در ای فاجع
رســانه هــای رســمی دولتــی را مــی بینــی فکــر 
مــی کنــی کــه همــه چیــز عالــی اســت و هیــچ 
ــاده اســت. مقــام هــای  اتفاقــی در کشــور نیفت
ــای بشــاش و متبســم در  ــره ه ــا چه کشــور ب
برنامــه هــا و کنفرانــس هــای متعــدد کــه همــه 
روزه شــاهد آن هــا هســتیم شــرکت مــی کننــد 
ــه رخ  ــان را ب ــر ش ــی نظی ــای ب ــت ه و موفقی
مــردم مــی کشــند. امــا هیــچ کــس نیســت کــه 
ــتاورد  ــدام دس ــا، ک ــروزی ه ــدام پی ــد ک بپرس
ــگ در  ــواده در میرزااولن ــا خان ــد ه ــا؟ ص ه
حالــی داغــدار هســتند کــه در همــان لحظــات 
ــر در  ــن دیگ ــا ت ــان ده ه ــه ج ــاعاتی ک و س

ــور  ــی کش ــووالن امنیت ــرار دارد، مس ــر ق خط
بــه آرامــی در ارگ ریاســت جمهــوری در 
کنفرانــس ســه روزه مبــارزه بــا فســاد شــرکت 
ــه  ــای شــان ب ــت ه ــرای موفقی ــد و ب ــرده ان ک
ــم  ــان ه ــد. آن ــی گوین ــک م ــر تبری ــک دیگ ی
چنیــن بــه رســم یــک عنعنــه از رشــادت هــای 
نیرهــای امنیتــی بــا افتخــار یــاد مــی کننــد و آن 
ــد.  ــان واقعــی کشــور مــی خوانن هــا را قهرمان
ــاد  ــد اعتم ــخنانی بای ــن س ــه چنی ــا ب ــا واقع آی
کــرد؟ اگــر آنــان قهرمانــان واقعــی کشــور انــد 
و ارج و عــزت دارنــد پــس چــرا بــه وضعیــت 
ــود؟  ــی ش ــی نم ــیده گ ــان رس ــی ش ــده گ زن
چــرا آنانــی کــه در راه کشــور قربانــی داده انــد، 
از نظــر هــا افتــاده و در فراموشــی بــه ســر مــی 
برنــد؟ مگــر خانــواده هــای زیــادی از قربانیــان 
وضعیــت  بدتریــن  در  امنیتــی  نیروهــای 
ممکــن بــه ســر نمــی برنــد؟ در کشــور هــای 
ــگ  ــده گان جن ــان و شــرکت کنن ــر قربانی دیگ
امتیازهــای ویــژه یــی دارنــد امــا در افغانســتان 
از آن هــا چونــان ابزارهــای تبلیغاتــی اســتفاده 
ــخن  ــی س ــوری وقت ــس جمه ــود. ریی ــی ش م
مــی گویــد چنــان مــی نمایــد کــه همــه چیــز 
ــا  ــراد اســت و دیگــر افغانســتان ب ــق م ــر وف ب
مشــکل آن چنانــی و کانــی رو بــه رو نیســت. 
ــه  ــد ب ــی خواه ــه م ــا ک ــت ه ــی وق او گاه
مشــکات موجــود اعتــراف کنــد، آن را ناشــی 
از مبــارزه او بــا زورمنــدان مــی خوانــد. آقــای 
غنــی بــاور دارد کــه فســاد موجــود در کشــور 
ــه  ــل ریشــه کــن نشــده اســت ک ــن دلی ــه ای ب
ــه  ــود را در ادام ــت خ ــا و منفع ــی بق ــده ی ع
ــد  ــی گوی ــی نم ــای غن ــا آق ــد. ام ــی دانن آن م
ــه نقــش او در فســاد موجــود در چــه حــد  ک
ــا فراافکنــدن مســایل مــی تــوان  اســت؟ آیــا ب
ــت؟  ــاه دانس ــرا از گن ــفید و مب ــود را رو س خ
ونســتون چرچیــل نخســت وزیــر ســابق 
بریتانیــا ســخن معروفــی دارد کــه مــی گویــد: 
فقــر و اقتصــاد ضعیــف فقــط دو دلیــل دارد: یــا 
حاکمــان احمــق انــد و یــا احمــق هــا حاکــم 

ــد. ــه ان ــط بهان ــگ و خشکســالی فق ــد. جن ان
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ــرزا  ــتای می ــه روس ــان ب ــته، گروه طالب ــد روز گذش در چن
ــه کــرده و  ــل، حمل ــاد والیــت ســر پ اولنــگ ولســوالی صی
ــد.  ــاخی کرده ان ــفندان س ــان گوس ــه س ــنده گان آن را ب باش
ــری  ــز تصاوی ــداد و نی گزارش هــای نشــر شــده از ایــن روی
کــه در صفحــات اجتماعــی بــه نشــر میرســد، نشــان 
ــدت آن  ــه و ش ــورت گرفت ــات ص ــم تلف ــه حج ــد ک می ده
ــه درســتی نمی گنجــد.  ــان باالســت کــه در گزارش هــا ب چن
ایــن یعنــی شــکل یافتــن یــک جنایــت آشــکار جنگــی در آن 
منطقــه. البتــه ایــن نخســتین بــار نیســت کــه طالبــان دســت 
ــی در  ــن اتفاق های ــا چنی ــد. باره ــی زده ان ــت جنگ ــه جنای ب
ــر  ــت کان ت ــار جنای ــار ب ــن ب ــا ای ــاده اســت ام کشــور افت
ــال  ــده اســت. ح ــر ش ــون تصوی ــه تاکن ــزی اســت ک از چی
ســوال اساســی ایــن اســت کــه چــه کســانی و چگونــه ایــن 
ــن  ــه ای ــن نیروهــا از کجــا ب ــد. ای ــت را انجــام می دهن جنای
همــه ســاده گی می آینــد و عملیات هــای وحشــتناکی را 
ــه چــرا  ــن اســت ک ــن ســوال ای ــد و بارزتری انجــام می دهن
حکومــت، بــه خصــوص ارگ، در برابــر ایــن جنایــت 

ــرده اســت. ــار ک جنگــی ســکوت اختی
ــرا  ــتا، چ ــودکان آن روس ــردان و ک ــان و م ــاد زن  آه و فری
مرجــع  هیــچ  چــرا  و  نمی رســد  جهــان  گــوش  بــه 
ــد.  ــد نمی کن ــردم را بلن ــراض م ــدای اعت ــری ص حقوق بش
چــرا رســانه های کشــور در بازتــاب حقایقــی کــه در 
ــد و  ــی می کنن ــت کوتاه ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــرپل و غ س
ــز  ــن را نی ــت. ای ــاده اس ــی افت ــن اتفاق های ــا چنی ــرا باره چ
ــان  ــه س ــرپل ب ــه س ــات ب ــک هیئ ــتادن ی ــه فرس ــم ک میدانی
دیگــر هیات هــای حقیقــت یــاب، هیــچ درزی از اطاعــات 
ــی در آن  ــل قناعت ــه قاب ــچ یافت ــت و هی ــد داش الزم نخواه
ــدز  ــداد قن ــد روی ــود و شــاید بازهــم مانن شــامل نخواهــد ب
قبــل از اینکــه نتایــج تحقیقــات مشــخص شــود، کســانی کــه 
نــزد مــردم متهــم و بــی کاره و ضعیــف پنداشــته شــده انــد، 
بــاز هــم بــه نحــوی تقدیــر شــوند. زیــرا چنیــن اتفاق هایــی 
بارهــا افتــاده اســت و مــردم در نهایــت ندانســتند کــه چــه 

ــوده اســت.  ــت ب کســی اینجــا مام
بنابرایــن حــاال هــم شــک داریــم کــه دولــت بتوانــد حقایــق 
ــه  ــد ک ــد و بگوی ــی کن ــردم معرف ــه م ــل را ب ــداد ســر پ روی
کی هــا و چگونــه در شــکل گیری ایــن جنایــت مفصــر بــوده 
انــد. تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه ایــن هیئــات فرســتادن 
و هــا و حقیقتــد یابــی هــای کاذب بیشــتر یــک خودنمایــی 
ــی  ــه جای ــی ب ــردم اســت و راه ــه چشــم م و خــاک زدن ب
ــه  ــم ب ــت و ه ــه دول ــم ب ــا ه ــرف م ــن ح ــرد. بنابرای نمی ب
ــاق  ــل اتف ــه آنچــه در ســر پ ــن اســت ک ــی ای جامعــۀ جهان
ــاده اســت، یــک جنایــت جنگــی آشــکار اســت و بایــد  افت
ــال  ــن هفده س ــای ای ــود. تجربه ه ــه ش ــم توج ــن مه ــه ای ب
ــا  ــی و ی ــن چنین ــر نشــان داده اســت کــه رویداهــای ای اخی
هــم قتــل عــام ســربازان و افســران وطــن در مــوارد مختلــف 
در مواضــع شــان، هیــچ گاه بــدون یــک برنامه ریــزی داخلــی 
ــق  ــی تطبی ــل پروژه های ــال در قاب ــن اعم ــت و ای ــوده اس نب
ــکاری  ــی آن را در هم ــرکت های آدم کش ــه ش ــردد ک می گ
ــا همیشــه از  ــد ام ــی دهن ــی شــان انجــام م ــا عمــال داخل ب
ایــن حقیقــت فــرار شــده اســت.  آقــای غنــی کــه امــروزه 
همــه کاره منحصــر بــه فــرد مملکــت اســت، بایــد موقفــش 
را در ایــن زمینــه واضــح ســازد کــه بــا جنایــت کاران جنگــی 
چگونــه بایــد برخــورد شــود و نیــز ایــن ســوال بایــد پاســخ 
ــای  ــن جنایت ه ــت ای ــانی در پش ــه کس ــه چ ــود ک داده ش
هولنــاک قــرار دارنــد و چگونــه می تواننــد بــا چنیــن قوتــی 
ــکل گیری  ــی ش ــن عامل ــا اصلی تری ــد. ام ــام دهن آن را انج
بــر  در  را  دولــت  در  کــه حلقه هایــی  ایــن جنایت هــا 
می گیــرد ایــن اســت کــه در فرســتادن نیروهــای ســرکوبگیر 
و حمله هــای برهم زننــده قبــل از یــورش طالبــان بــه 
منطقــه، علرغــم جنــگ چنــد روزه و دریافــت اطاعــات و 
درخواســت از جانــب مراجــع محلــی، اقدامــی نشــده اســت 
ــی را انجــام  ــن جنایت ــد کــه چنی ــق شــده ان ــان موف ــا طالب ت

دهنــد.
 تجربــه نشــان داده اســت کــه همیشــه عفلــت در فرســتادن 
ــی  ــن رویدادهای ــبب چنی ــی س ــای هوای ــا کمک ه ــرو ی نی
ــان  ــت و نش ــز اس ــوال برنگی ــا س ــه قطع ــت ک ــده اس ش
ســر  از  و  عمــدی  غلفت هایــی  چنیــن  کــه  می دهــد 
ــن  ــا ای ــرا باره ــد؛ زی ــان باش ــا طالب ــی ب ــکاری حلقه های هم
مــورد تجربــه شــده اســت و کســی هــم در برابــر آن پاســخ 

ــو نیســت. گ

جنایت جنگی کمپنی آدم 
کشی در میرزا اولنگ
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طالبــان در منطقــۀ  مــرزا اولنــگ ولســوالی صیــاد والیــت 
ســرپل بــه جنایــت بشــری دســت زده انــد.

شــخصیت های  و  جهانــی  واکنش های تنــد  کار  ایــن 
سیاســی کشــور بــه دنبــال داشــت. برخــی از نماینــده گان 
مــردم ســرپل در مجلــس، رییــس حکومــت وحــدت 
ــتار  ــه کش ــش ب ــی در واکن ــر جهان ــای معتب ــی و نهاده مل
ــگ ســرپل  ــرزا اولن ــراد ملکــی در ســاحۀ م ــۀ اف بی رحمان
می گوینــد کــه طالبــان در ایــن والیــت دســت بــه جنایــت 

ــد. بشــری زده ان
آنــان وضعیــت امنیتــی ســرپل را نگــران کننــده می خواننــد 
ــش  ــن چال ــار ای ــرای مه ــه ب ــد ک ــت تقاضــا دارن و از دول

ــرد. ــه شــکل جــدی روی دســت گی ــی را ب برنامه ی
طالبــان  10 روز پیــش بــه منطقــۀ اســتراتژیک مــرزا اولنــگ 
ــش از 150  ــد و بی ــورش بردن ــرپل ی ــاد س ــوالی صی ولس
ــکل  ــه ش ــن را ب ــه و 50 ت ــارت گرفت ــه اس ــواده را ب خان
ــودکان  ــان و ک ــان زن ــه درمیان ش ــد ک ــهید کردن ــع ش فجی

ــز شــامل اســت.  نی
ــردم،  ــده گان م ــی از نماین ــه یک ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد کــه  ــدگار می گوی ــا روزنامــۀ مان ســرپل در گفت وگــو ب
طالبــان در ســاحۀ مــرزا اولنــگ ســرپل دســت بــه جنایــت 

بشــری زده انــد. 
ــس  ــرپل در مجل ــردم س ــدۀ م ــاق نماین ــد ایم ــر محم خی
ــرده  ــل ک ــان را قت ــگ زن ــرزا اولن ــان در م ــد: "طالب می گوی
ــر  ــردان را س ــته اند و م ــار بس ــه رگب ــودکان را ب ــد، ک  ان
ــت  ــت، جنای ــری اس ــت بش ــن کار جنای ــه ای ــد ک بریده ان

جنگــی و بشــری از ایــن کــرده فجیع ترشــده نمی توانــد". 
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان تأکیــد کــرد کــه طالبــان 
امــوال بیــش از ۳00 خانــه را کــه از ســاحه بیجــا شــده اند، 

ــد.  ــا برده ان ــه  یغم ب
ــرزا  ــه م ــان در منطق ــه طالب ــان این ک ــا بی ــاق ب ــای ایم آق
ــواده  ــرپل، 150 خان ــت س ــاد والی ــوالی صی ــگ ولس اولن
ــل  ــه قت ــان را ب ــودکان زن ــد و ک ــارت گرفته ان ــه اس را ب
ــرپل،  ــور، س ــاحات غ ــان در س ــت: طالب ــانیده اند. گف رس
ــت توجــه  ــد و اگــر دول جوزجــان حضــور گســترده دارن
نکنــد، والیــت ســرپل بــه دســت طالبــان ســقوط می کنــد.
ــورد  ــت در م ــه دول ــد ک ــع دارن ــردم توق ــه م ــت ک او گف
ــای  کمکــی  ــد و نیروه ــی جــدی کن ــگ توجه ــرزا اولن م

ــد.  ــزام کن ــاحه اع ــری س ــرای پس گی ب
پیــش از ایــن والــی ســرپل نیــز بــه حکومــت مرکــزی را 
ــرزا  ــه م ــری منطق ــرای بازپس گی ــه ب ــود ک ــدار داده ب هش
اولنــگ، توجــه کنــد. والــی ســرپل گفتــه بــود کــه طالبــان 
اســران ملکــی را بــه شــکل گوســفند یکــی پــی دیگــر بــه 

ــانند. ــل می رس قت
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــن حــال، محمــد اشــرف غن در همی
ــری مبــارزه بــا فســاد  ــت خب ــدت ملــی، در نشس وح
اداری در نهادهــای امنیتــی در ارگ دایــر گردیــده بــود، بــا 
ــت  ــت ســرپل گف ــراد ملکــی در والی نکوهــش کشــتار اف
ــرزی  ــد م ــان  دادن ــال نش ــن اعم ــا چنی ــتان ب ــه تروریس ک

انســانیت را نمی شناســند.
آقــای غنــی می گویــد کــه کشــتار بی رحمانــۀ افــراد 

ملکــی نقــض حقــوق انســانی اســت کــه گروه هــای 
می شــوند.  آن  مرتکــب  تروریســتی 

بــه بــاور آقــای غنــی، طالبــان در میــدان جنــگ بــا 
ــد  ــت خورده ان ــور شکس ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ــاه روی آورده  ــراد بی گن ــتار اف ــری و کش ــه گروگان گی و ب

ــد.   ان
ــت  ــه نوعی ــا بیان این ک ــی ب ــت وحــدت  مل ــس حکوم ریی
جنــگ در کشــور تغییــر کــرده اســت، گفــت کــه طالبــان 
ــراد  ــرپل اف ــراَ در س ــرات و اخی ــل، ه ــوره، جانی  خی در تی

ــته اند.  ــه بس ــه گلول ــاه را ب بی گن
ایــن در حالــی اســت، کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان، 
ــی در  ــراد مک ــی اف ــته جمع ــتار دس ــه کش ــش ب در واکن
ــان در ایــن والیــت  ــه اســت کــه طالب والیــت ســرپل گفت

ــد. ــت جنگــی  زده ان ــه جنای دســت ب
ــل کشــتن ده هــا  در همیــن حــال، ســفارت امریــکا در کاب
فــرد ملکــی و پولیــس محلــی در والیــت ســرپل را تقبیــح 

کرده اســت.
ــه  کــه  اعــدام  ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ی ــکا ب ســفارت امری
غیــر نظامیــان و کســانی که افــراد ملکــی را حفاظــت 
می کننــد، بــار دیگــر ثابــت ســاخت کــه گروه هــای 

ــد. ــریر دارن ــزۀ ش ــتی انگی تروریس
در خبرنامــه آمده اســت کــه ایــاالت متحــده در کنــار مــردم 
ــات  ــن حم ــت و چنی ــتان ایستاده اس ــت افغانس و حکوم

ــد. وحشــیانه را شــدیداً محکــوم می کن
ــی اســت کــه گروه هــای طالبــان و داعــش در  ایــن درحال
جریــان هفتــۀ جــاری بــاالی منطقــۀ میرزااولنــگ ولســوالی 

ــن  ــرف ای ــس از تص ــه پ ــد ک ــه کردن ــرپل حمل ــاد س صی
منطقــه، دســت بــه کشــتار جمعــی زده انــد

ــک شــمالی، از  ــا ســازمان پیمــان اتانتی ــو ی ــان، نات هم چن
جریــان وضعیــت ناگــوار در برابــر غیــر نظامیــان در منطقــۀ 
میرزااولنــگ ولســوالی صیــاد ســرپل ابــراز نگرانــی کــرده 
ــه  ــت ب ــن والی ــر نظامــی در ای و گفته اســت کــه ده هــا غی

ــیده اند. ــل رس قت
ناتــو بــا نشــر خبرنامه یــی می گویــد کــه مــا نگــران 
گزارش هــای از بهــر کشــته شــدن ده هــا غیرنظامــی 
ــردان  ــان و م ــودکان و زن ــا ک ــع آن ه ــه در جم ــتیم ک هس

شــامل اند. نیــز 
نماینــدۀ غیرنظامــی ناتــو بــرای افغانســتان، تاکیــد می کنــد 
ــا  ــتان ب ــات در افغانس ــح وثب ــن صل ــرای تامی ــو ب ــه نات ک
ــود. ــت افغانســتان خواهــد ب ــردم و دول ــار م ــوت در کن ق

طالبــان ۴۷ دختــر جــوان را در ســرپل بــرده جنســی 
گرفتنــد

میرزااولنــگ  باشــنده گان  از  شــماری  حــال،  ایــن  در 
ــراد  ــه اف ــد ک ــرپل می گوین ــت س ــاد والی ــوالی صی ولس
ــوان  ــر ج ــت کم ۴۷ دخت ــان، دس ــروه طالب ــه گ ــته ب وابس
ایــن منطقــه را بــه عنــوان بــرده جنســی بــا خــود برده انــد.
محمــد جعفــری، باشــندۀ منطقــۀ میــرزا اولنــگ ولســوالی 
صیــاد ســرپل در صحبــت بــا خبرگــزاری افــق ایــن 
ــتفاده از  ــؤ اس ــکان س ــت، ام ــرد و گف ــد ک ــداد را تأیی روی

ــود دارد. ــران وج ــن دخت ای
ــن  ــرپل از ای ــی س ــخنگوی وال ــی، س ــح اهلل امان ــا ذبی ام
ــا  ــت: "م ــه اس ــرده و گفت ــی ک ــار بی اطاع ــداد اظه روی
ــان و داعــش  ــم، طالب ــیران نداری ــا اس ــاط ب ــه ارتب هیچ گون
150 خانــواده را بــا خــود برده انــد و طبعــًا در میــان آنــان 

ــد". ــز شــامل ان ــران جــوان و کــودکان نی دخت
ــون نیروهــای  ــد کــه تاکن مقامــات محلــی ســرپل می گوین
ــی  ــای فعل ــیده اند و نیروه ــت نرس ــن والی ــه ای ــی ب کمک

ــان کافــی نیســت. ــرای بیــرون رانــدن طالب ب
در کمتــر از یــک مــاه گذشــته طالبــان و گروه هــای 
ــه چندیــن والیــت حملــه ورشــدند و چنــد  تروریســتی ب

ــد.  ــود آوردن ــرف خ ــوالی را در تص ولس
ولســوالی تیــوره در والیــت غــور کــه یــک مــاه پیــش بــه 
دســت طالبــان افتــاد کــه ده هــا تــن در آن کشــته و مجــروح 
شــدند. ولســوالی کوهســتانات، در والیــت ســرپل نیــز بــه 
ــه  ــرد ک ــش ســقوط ک ــاه پی ــک م ــر ی ــان کمت دســت طالب

شــمار زیــاد در آن کشــته و مجــروح شــدند. 
هم چنــان، حــدود ســه هفتــه پیــش گروه هــای تروریســتی 
بــا حملــه بــه یــک مســجد در والیــت هــرات ده هــا تــن از 

افــراد ملکــی را بــه قتــل رســانیدند.
 در واکنــش بــه ایــن اتفاقــات وحشــت ناک، شــمار 
زیــاد از شــخصیت های سیاســی و نهادهــای دولتــی را 
ــت  ــن امنی ــۀ تأمی ــت در عرص ــم ظرفی ــی و ک ــه بی پروای ب

ــد. ــم کردن ــهروندان مته ش

بــا امضــای تفاهم نامــه نهادهــای امنیتــی بــا لوی ســارنوالی/ 
ــای  ــاد در نهاده ــا فس ــته ب ــتر از گذش ــتانی کل، بیش دادس
ــارزه  ــا مب ــایر بخش ه ــا و س ــی در بخــش قراردادی ه امنیت
ــه  ــی ب ــرد قضای ــاد از پی گ ــدۀ فس ــچ پرون ــود و هی می ش

دور نخواهــد مانــد.
فریــد حمیــدی، دادســتان ُکل کشــور ایــن ســخنان را 
ــان  ــی می ــای امنیت ــۀ نهاده ــای تفاهم نام ــت امض در نشس
ــن  ــق ای ــرد: مطاب ــد ک ــته و تأکی ــان داش ــتانی ُکل بی دادس
نهادهــای  در  فســاد  عوامــل  و  عناصــر  تفاهم نامه هــا 
ــود. ــارزه می ش ــا آن مب ــده و ب ــایی ش ــز شناس ــی نی امنیت
ــد( در  ــنبه 1۷ اس ــته )سه ش ــا روز گذش ــن تفاهم نامه ه ای
ــاه  ــتان کل، طارق ش ــدی دادس ــد حمی ــط فری ــل توس کاب
بهرامــی سرپرســت وزارت دفــاع ملــی، معصــوم اســتانکزی 
ــن  ــزی، معی ــان بارک ــی و جان ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی
وزارت امورداخلــه بــا حضــور محمــد اشــرف غنــی، 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی و شــمار دیگــری از 

ــد. ــأ ش ــی امض ــۀ حکومت ــای بلندپای مقام ه
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه مب ــت ک ــت گف ــن نشس ــدی در ای حمی
ــوان مبارزاتــی نیروهــای امنیتــی را  در نهادهــای امنیتــی، ت
ــرای  ــرد و امکاناتــی کــه ب ــاال می ب ــا دشــمن ب در مقابلــه ب
ــتبرد زده  ــده اســت، دس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــت آن فعالی

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــترس آن ه ــده و در دس نش
ــن  ــی در ای ــس حکومــت وحــدت مل از ســویی هــم، ریی
نشســت ضمــن تأکیــد بــر تطبیــق اصاحــات در نهادهــای 
ــا  ــی تنه ــای امنیت ــات در نهاده ــت: "اصاح ــی گف امنیت
انتخابــی اســت کــه داریــم، بــدون آن امنیــت و برنامه هــای 

توســعه یی تحقــق نمی یابــد".
محمــد اشــرف غنــی افــزود کــه بایــد بــا فســاد در 
ــطه  ــاس واس ــه براس ــردی ک ــود و ف ــارزه ش ــات مب تعیین
ــاند  ــاد می کش ــه فس ــتگاه را ب ــک دس ــردد، ی ــن می گ تعیی
و به جــای این کــه براســاس سلســله مراقبــت قانونــی 

ــت. ــخگو اس ــخص پاس ــه ش ــد، ب ــخگو باش پاس
ــه  ــی اش ک ــان سیاس ــش های مخالف ــه پرس ــی ب ــای غن آق
ــود  ــاد وج ــی فس ــدارکات حکومت ــد در بخــش ت ــه ان گفت
دارد نیــز پاســخ داد و گفــت: انتقادهایــی کــه از کمیســیون 
ــه از  ــت ک ــن اس ــل آن ای ــردد، دلی ــی می گ ــدارکات مل ت
ــده و از فســادِ  ــری ش ــر جلوگی ــون دال ــا میلی فســاد صده

هــزاران میلیــون دالــر دیگــر نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.
ــاد  ــه های فس ــه ریش ــت ک ــان داش ــت بی ــس حکوم ریی
ــدم  ــبِب ع ــی س ــای امنیت ــت نهاده ــی در مدیری و ناکاره گ
جلوگیــری از رویدادهــای انفجــاری و انتحــاری می شــود. 
ــی را  ــتانی ُکل اصول ــد دادس ــه بای ــرد ک ــد ک ــا تأکی او ام
بــرای بررســی اتهامــات بــه مســووالنی کــه فاســد نیســتند، 

ــود آورد. ــه وج ب
ــه  ــی ک ــه انتقادهای ــراض ب ــی در اعت ــرف غن ــد اش محم
ــردد،  ــرح می گ ــی مط ــای امنیت ــد نهاده ــووالن ارش از مس
ــرِ   ــات س ــی اوق ــا بعض ــترین اتهام ه ــت: "بیش ــار داش اظه

ــزم  ــه میکانی ــت ک ــن الزم اس ــت. ای ــراد اس ــن اف پاک تری
ــد و  ــات را می بندن ــن اتهام ــه چنی ــانی ک ــه کس ــی ب جزای
ســند نــدارد، وجــود داشــته باشــد". اشــاره رییــس جمهور 
بــه ســخنان عطــا محمــد نــور اســت کــه چنــد روز پیــش 
در بلــخ بیــان کــرد و رییــس جمهــوری را بــه فســاد اداری 
و انتقــال پــول توســط لبنانــی هــا بــه خــارج متهــم نمــود.
ــه  ــزود ک ــان اف ــی هم چن ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
چنیــن اتهام هــا شــهرِت  نیــک یــک انســان را بــا دو 
پروپاگنــد، دو شــب نامه و ده ایمیــل تخریــب می کنــد.
ــدی  ــور ارادۀ ج ــخص رییس جمه ــرد: "ش ــد ک ــی تأکی غن

بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد و در ســطح حکومــت وحدت 
ملــی بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری؛ مــن، داکتــر صاحــب 
عبــداهلل و دانــش در یــک خــط روان هســتیم و هــدف مــا 

مشــترک است".
ــی، سرپرســت وزارت  ــن، طارق شــاه بهرام ــا ای ــان ب همزم
دفــاع ملــی در ایــن نشســت گفــت: بــرای تحقــق برنامــۀ 
مبــارزه بــا فســاد، کمیســیون مبــارزه بــا فســاد اداری 
ــاد را در  ــا فس ــد ت ــرده ان ــاد ک ــطح وزارت ایج را در س
ــی و...  ــاد اخاق ــی، فس ــی، اداری، تدارکات ــای مال بخش ه

ــد. ــایی کنن ــی و شناس بررس
ــرای  ــه ب ــد ک ــد ورزی ــی تأکی ــاع مل سرپرســت وزارت دف
و  بوردهــا  فســاد،  فعالیت هــای ضــد  بهتــر  انســجام 
ــف  ــطوح مختل ــاد را در س ــه فس ــارزه علی ــای مب کمیته ه

ــت. ــکیل داده اس تش
در عیــن حــال، معصــوم اســتانکزی، رییــس عمومــی 
ــز  امنیــت ملــی در ایــن نشســت گفــت کــه اتهــام زدن نی
گونه یــی از فســاد اســت و از دادســتان ُکل خواســت تــا بــا 

"اتهام زنی هــای بی اســاس" نیــز مبــارزه شــود.
رییــس امنیــت ملــی افــزود، کســانی کــه غــرق در فســاد 
ــتند  ــد نیس ــه فاس ــانی ک ــه کس ــاد را ب ــام فس ــتند، اته هس
ــز  ــد نی ــام می بندن ــه اته ــانی ک ــا کس ــن، ب ــد؛ بنابرای می زنن

ــرد. ــد برخــورد صــورت گی بای
ــی  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــه ریاس ــت ک ــان گف او هم چن
ــرده  ــاد ک ــر ایج ــات بهت ــا امکان ــدی را ب ــای جدی ارگان ه
ــا  ــد و ب ــاع ملــی همــکاری دارن ــه و دف ــا وزارت داخل و ب
ــا فســاد همــکاری  دادســتانی کل نیــز در عرصــۀ مبــارزه ب

می کننــد.
ــه  ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن وزارت داخل ــزی، معی ــان بارک جان
ــردن  ــرای از بیــن ب فســاد در ایــن وزارت وجــود دارد و ب
آن در ســه عرصــۀ، اصاحــات در نهادهــای پولیــس، 
پرونده هــای  پی گیــری  و  کشــفی،  نهادهــای  تقویــت 
فســاد از ســوی وزارت داخلــه مبــارزه صــورت می گیــرد.
نشســت مبــارزه بــا فســاد اداری در نهادهــای امنیتــی 
و دفاعــی بــرای ســه روز و بــا اشــتراک ۳50 تــن از 
ــن  ــد و در ای ــه می یاب ــی ادام ــی و قضای ــان امنیت کارشناس
ــای  ــاد در نهاده ــا فس ــارزه ب ــی مب نشســت روی چگونه گ

امنیتــی و دفاعــی بحــث و گفت وگــو می شــود.

کی ها مسوول جنابت بشری در میرزا اولنگ اند؟

رییس حکومت وحدت ملی:

اهداف ارگ و ریاست اجرایی مشترک است
کسانی که غرق در فساد هستند، اتهام فساد را به کسانی می زنند 

که فاسد نیستند و  دادستانی باید این اتهام ها را بررسی کند

ناجيه نوری

ابوبکر صدیق
آرشیو



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2080  چها ر شنبه      18ا سد   /   مرد ا د        y    1396   17 ذ ی  القعد ه   y 1438  9 ا گست    42017 www.mandegardaily.com

متخصــص:  نیــروی  معیاری ســازی    -  4
اعضــای اکادمیــک و نیــروی کاری متخصــِص 
متعلــق بــه عرصــۀ تحصیــات عالــی و نهادهــای 
ــا  ــتادان پوهنتون ه ــوص اس ــور، به خص ــم کش مه
دارای  بایــد  عالــی،  تحصیــات  مؤسســات  و 
ســطح و کیفیــت معیــاری تحصیــات عالــی 
و دارای دانــش و فهــم تخصصــی و کاربــردی 
ــای  ــِک نهاده ــای اکادمی ــتادان و اعض ــند. اس باش
ــی  ــویۀ تحصیل ــد دارای س ــی بای ــات عال تحصی
ــناد  ــردی و اس ــی و کارب ــم تخصص ــورا، فه دکت
ــتادان و  ــند. اس ــی باش ــر تحصیل ــدارک معتب و م
اعضــای اکادمیــک متعلــق بــه عرصــۀ تحصیــات 
عالــی افغانســتان بایــد نقــش فعــال و ایجادگــر را 
در راســتای تولیــد دانــش و مفاهیــم علمــی داشــته 
ــل یــک کار علمــی- باشــند و هــر ســال حــد اق
تحقیقــی و یــک اثــر علمی-تحقیقــی تولیــد نمایند 
و حداقــل یــک مقالــۀ علمــی معیــاری را در یکــی 
ــن کار  ــد. ای ــر نماین ــر منتش ــای معتب از ژورنال ه
بایــد یکــی از مکلفیت هــای مهــم و شــرایط 
اصلــی تــداوم حضــور اســتادان در نهادهــای 

ــود.  ــداد ش ــور قلم ــی کش ــات عال تحصی
و  امتحــان  نبایــد  معیــاری:  ارزیابــی   -  5
ــت  ــر بدس ــط به خاط ــن فق ــا از محصلی ارزیابی ه
آوردن نمــره و درجــه انجــام شــود و فقــط زمینــۀ 
تغییــر درجــه در حاضــری و صنــف را بــرای 
ــی و  ــد ارزیاب ــه بای ــد؛ بلک ــا کنن ــن مهی محصلی
ــوزش  ــس و آم ــث بخشــی از تدری امتحــان به حی
و  تدریــس  شــیوۀ  متحول ســازی  به خاطــر 
ــایی ها  ــازی نارس ــایی و مرفوع س ــوزش، شناس آم
و  آمــوزش  و  تدریــس  روش  کاســتی های  و 
ــن  ــان به خاطــر درک حــد ظرفیــت محصلی همچن
ــدازی  ــی راه ان ــای درس ــرح برنامه ه ــر ط به خاط
ــد  ــی، بای ــان و ارزیاب ــج امتح ــی نتای ــود. یعن ش
اســتادان و محصلیــن را در جهــت شناســایی 
نــکاِت برجســته و نــکات ضعیــِف شــیوۀ تدریــس 
ــه  ــای آن، ب ــر مبن ــوده و ب ــک نم ــوزش کم و آم
ــکات  ــازی ن ــکات برجســته و مرفوع س ــِت ن تقوی

ــود.  ــل ش ــِف آن عم ضع
مکتب هــا،  میــان  روابــط  برقــراری   -  6
اســتخدام کننده:  نهادهــای  و  پوهنتون هــا 
عالــی  تحصیــات  مؤسســات  و  پوهنتون هــا 
ــه  ــداوم و هدف مندان ــم، م ــۀ منظ ــه گون ــد ب بای
ــته  ــاس داش ــه و تم ــه ها( رابط ــا )لیس ــا مکتب ه ب
ــات  ــن دورۀ تعلیم ــرای متعلمی ــم ب ــا ه ــند ت باش
پوهنتون هــا  بــه  آمدن شــان  از  قبــل  ثانــوی 
ــی  ــب آگاه ــن کس ــم ضم ــد و ه ــت بدهن ذهنی
از ظرفیــت موجــود در مکتب هــا )محصلیــن 
ــازۀ  ــرفت های ت ــارب و پیش ــده(، تج ــوۀ آین بالق
ــن  ــن و متعلمی ــا معلمی ــک را ب ــی و اکادمی علم

شــریک نماینــد؛ زیــرا ممکــن اســت کــه معلمیــن 
ســال ها قبــل تحصیــات عالــی خــود را بــه 
ــان رســانیده باشــند و از تحــوالت و تجــارب  پای
تــازۀ علــم و فنــاروی زیــاد آگاهــی نداشــته 
ــوند  ــم ش ــا فراه ــد زمینه ه ــن رو، بای ــند. از ای باش
ــم  ــم و دوازده ــای یازده ــن صنف ه ــا محصلی ت
ــل  ــال حداق ــر س ــات ه ــز و والی ــه های مرک لیس
ــده و  ــزی ش ــۀ برنامه ری ــه گون ــه را ب ــک هفت ی
هدف مندانــه در یــک ســیر علمــی در پوهنتون هــا 
ــات  ــز و والی ــی مرک ــات عال ــای تحصی و نهاده
تحصیلــی  نهــاد  نزدیک تریــن  در  )هرکــس 
ــن ســال  ــد و محصلی محیــط خــود( ســپری نماین
ــی  ــات عال ــای تحصی ــا و نهاده ــر پوهنتون ه آخ
ــود،  ــی خ ــای عمل ــی از مکلفیت ه ــث بخش به حی
ــک  ــدت ی ــه م ــل ب ــد و حداق ــا برون ــه مکتب ه ب
ــن  ــا متعلمی ــاِت خــود را ب ــه تجــارب و نظری هفت
ــای  ــان نهاده ــد. همچن ــریک نماین ــن ش و معلمی
تحصیــات عالــی بایــد بــه گونــۀ مــداوم و 
ــازار کار  ــتخدام کننده و ب ــای اس ــا نهاده ــم ب منظ
ــی  ــل و ارزیاب ــا تحلی ــند و ب ــته باش ــاس داش تم
ــی  ــازار کار، در پ ــع و نیازمندی هــای ب ســطح توق
ظرفیت ســازی و تولیــد نیــروی متخصــص باشــند 
تــا کســانی کــه فــارغ می شــوند، از خصوصیــات و 
ــازار کار برخــوردار  مهارت هــای مــورد نظــر در ب
ــوند و در  ــتخدام ش ــرعت اس ــم به س ــند و ه باش

ــد.    ــب کنن ــت کس ــز موفقی ــان نی کارهای ش
افغانســتان  پوهنتون هــای  شــمولیت   -  6
طــرح  ایــن  جهانــی:  درجه بندی هــای  در 
و  پوهنتون هــا  جایگاه یابــی  و  شــمولیت 
در  افغانســتان  عالــی  تحصیــات  مؤسســات 
ــدی  ــی و درجه بن ــی، اعتبارده ــه های ارزیاب پروس
و  پویایــی  اعتبــار،  کســب  بــرای  را  جهانــی 
ایجادگــری بیشــتر تحصیــات عالــی کشــور 
مفیــد دانســته و آن را یکــی از الزامــات کاری 
بــرای پوهنتون هــا و موسســات تحصیلــی قلمــداد 
ــاری  ــی و معی ــای علم ــام پژوهش ه ــد. انج می کن
ــی و  ــای علم ــا و مقاله ه ــودِن یافته ه ــر نم و منتش
اکادمیــک در ژورنال هــای معیــاری جهــان، بهبــود 
کیفیــت روش تدریــس و آمــوزش، طــرح و ایجــاد 
محیــط مناســب آموزشــی و ســطح اســتخدام 
ــی  اند  ــور اساس ــار فکت ــازار کار، چه ــان در ب فارغ
ــون  ــدی پوهنت ــی و درجه بن ــۀ ارزیاب ــه در پروس ک
هــا و موسســات تحصیــات عالــی در ســطح 
ــام  ــن رو، تم ــد؛ ازی ــده دارن ــِش عم ــی نق بین الملل
ــد  ــی بای پوهنتون هــا و مؤسســات تحصیــات عال
بــرای پرداختــن بــه مســایل یــاد شــده و شــمولیت 
پنداشــته  مکلــف  جهانــی،  رده بندی هــای  در 

ــوند.  ش
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ــده،  ــاد ش ــداف ی ــه اه ــن ب ــت یافت ــر دس به خاط
ســطح  در  ســالم  رهبریــت  و  سیستم ســازی 
ــی  ــای تحصیل ــی و نهاده ــات عال وزارت تحصی
ــاز جــدی محســوب می شــود؛  افغانســتان یــک نی
ــم و  ــتم منظ ــک سیس ــه ی ــی ک ــا زمان ــون، ت چ
معیــاری کاری ایجــاد نشــود و افــراد و اشــخاِص 
کاری  مســوولیت های  توان منــد  و  متخصــص 
ــه  ــن ب ــت یافت ــکان دس ــد، ام ــه دوش نگیرن را ب
اهــداِف یــاد شــده و اهــداف بعــدی کــه در ایــن 
ــت.  ــد داش ــود نخواه ــوند، وج ــر می ش ــرح ذک ط
بــرای دگرگونــی و رشــد کیفــی تحصیــات 
عالــی، بــه یــک سیســتم فعــال، شــفاف، منســجم، 
ــه  ــاز اســت. کســانی ک ــا نی مســوولیت پذیر و پوی
مســوولیت برنامه ریــزی، پیشــبرد امــور و رهبــری 
در بخش هــای متفــاوت تحصیــات عالــی کشــور 
ــات  ــد دارای تحصی ــد، بای ــده می گیرن ــه عه را ب
عالــی معیــاری از نهادهــای معتبــر تحصیلــی دنیــا، 
درک عمیــق و دقیــق از شــرایط تحصیلــی در 
افغانســتان، دانــش و فهــم کاربــردی و تخصصــی 
ــاری  و کارکردهــا و دســتاوردهای برجســته و معی
علمــی و  اکادمیــک باشــند. همچنــان بایــد بداننــد 
ــود،  ــد می ش ــه تولی ــردی چگون ــش کارب ــه دان ک
ــۀ  ــه انجــام می شــود، مقال ــاری چگون ــق معی تحقی
علمــی چگونــه تهیــه و منتشــر می شــود و سیســتم 

ــد.  ــد می کن ــه رش ــی چگون تحصیل
ــورا  ــدازی دوره هــای ماســتری و دکت 8 - راه ان
در پوهنتون هــای افغانســتان: بایــد دوره هــای 
تحصیلــی ماســتری و دکتــورا در تمــام بخش هــای 
مهــم و در تمــام پوهنتون هــای مهــِم مرکــز و 
ــای  ــردد و زمینه ه ــدازی گ ــور راه ان ــات کش والی
در  دکتــورا  و  ماســتری  مقاطــِع  در  تحصیــل 
پوهنتون هــای افغانســتان بــرای محصلیــِن داخلــی 
و بین المللــی فراهــم شــوند. راه انــدازی دوره هــای 
ــاری  ــۀ معی ــه گون ــورا ب ــی ماســتری و دکت تحصیل
در راســتای تولیــد دانــش و فنــاوری، بلنــد رفتــن 
ــار و بهبــود شــرایط درســی نهادهــای  ســطح اعتب

ــم و اساســی دارد.  ــش مه ــی نق تحصیل
-----

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

آمرصاحب با جزییات کار می کرد
در خواجــه بهاءالدیــن بــا آمرصاحــب نشســته بــودم و نمی  دانــم چــه  کاری 
ــت و دو  ــِت وق ــس امنی ــارف ریی ــر محمدع ــه انجنی ــتم ک ــان داش ــا ایش ب
ــر عــارف دو  ــاه، انجنی ــاق شــدند. بعــد از لحظاتــی کوت ــِن دیگــر وارد ات ت
بــار طــرِف مــن دیــد. مــن منظــور او را فهمیــدم، از جایــم نیم خیــز شــدم 
کــه آمرصاحــب متوجــه شــد و خطــاب بــه انجنیــر عــارف  گفــت: مشــکلی 

ــن آدم از خــود اســت!  ــد، ای ــای خــود را بدهی نیســت، شــما گزارش  ه
ــارو  ــِگ روی ــگام جن ــه هن ــود ک ــم ب ــرِب مه ــد ع ــتگیرِی چن ــزارِش دس گ
دســتگیر شــده بودنــد. آمرصاحــب بــه ســارنواالن و هیــأِت تحقیــق هدایــت 
ــن  ــد. همچنی ــواب کنن ــوال و ج ــده ها س ــه از دستگیرش ــه چگون ــی داد ک م
آمرصاحــب بــه برجســته شــدِن مســالۀ خارجــی بــودِن جنگجویــان تأکیــد 

داشــت. 
برایــم بســیار جالــب بــود کــه آمرصاحــب چنیــن بــا جزییــات بــا همــکاراِن 

ــد.  خــود کار می کن

دشت قلعه
نظــر بــه  دســتور آمرصاحــب، بایــد بــا پیرام ُقــل فرمانــده عمومــی جبهــاِت 
دشــت  قلعــه مصاحبــه  می کردیــم. بــه ایــن نیــت روانــۀ دشــت قلعــه شــدم.
پیرام ُقــل جبهــاِت وســیعی را در منطقــۀ دشــت  قلعــه در نبــرد بــا طالبــان و 

ــری می کــرد. القاعــده، رهب
ــه بــه  قومانــدن صاحــب  ــه خــط جبهــه گفتیــم ک بعــد از رســیدن ب
ــا  ــد. او ب ــد آمده ان ــام  مجاه ــۀ پی ــگاراِن هفته نام ــه خبرن ــد ک ــوال دهن اح
خوش  رویــی مــا را پذیرفــت و مصاحبــۀ مــا آغــاز شــد. پیرام ُقــل در 
ــه  مــن قصــه کــرد: "چنــد  ــه، به نحــِو شــکوه آمیز ب بخشــی از ایــن مصاحب
روز پیــش، یــک نفــر از مجاهدیــِن مــا را میــن زد و یــک  نفــر از قــرارگاه 
وارخطــا داخــل اتــاِق مــن شــده و گفــت، آمرصاحــب در پشــِت قــرارگاه 

ــد. ــر بیاوری ــد موت ــال داده و می گوی ــی را انتق ــک زخم ــت و ی اس
ــال  ــه پوســته انتق ــدم آمرصاحــب زخمــی را خــودش ب ــی رســیدم، دی وقت
ــی  ــا وقت ــم، ام ــال دادی ــفاخانه انتق ــه  ش ــوری ب ــی را ف ــت. زخم داده اس
ــد: آمرصاحــب می خواســت از  ــن گفتن ــن چنی ــه  م موضــوع را پرســیدم، ب
ــه  ســاحه رســید،  ــد، زمانی کــه ب ــدار کن ــان و القاعــده دی خطــوط اوِل طالب
ــط  ــه خ ــت و ب ــود گرف ــِی خ ــت رهنمای ــته را جه ــراد پوس ــن از اف یک ت
اول رفــت. در جریــان راه، ماینــی بــه  پــای راهنمــای آمرصاحــب اصابــت 
ــل  ــی را بغ ــواِن زخم ــب ج ــازد. آمرصاح ــی می س ــد و او را زخم می کن

ــاند." ــرارگاه می رس ــه ق ــرده و ب ک
ــن  ــرای خــدا! آمرصاحــب چــرا چنی ــن گفــت: از ب ــه  م ــل ب ســپس پیرام ُق
ــردم  ــرای م ــه ب ــرای خــودش، بلک ــا ب ــاِت او نه تنه ــد؟ حی ــا را می کن کاره
افغانســتان مهــم اســت. اگــر او )احمدشــاه مســعود( نباشــد، بــاز شــما فکــر 

ــرد؟! ــد ک ــی خواه ــه را فرمانده ــن جبه ــه "فهیم  خــان" ای ــد ک می کنی

فتح دوبارۀ کابل 
ــقوط  ــن و س ــده ُکل مجاهدی ــعود فرمان ــاه مس ــهادت احمدش ــس از ش پ
طالبــان،  القاعــده و  تروریســتاِن  توســط  تجــارِت جهانــی  برج هــای 

ــد. ــون ش ــا دگرگ ــِت دنی وضعی
شــب 29  ســنبلۀ 1۳80  خورشــیدی، اخبــارِ ضدونقیضــی از رادیوهــا شــنیده 
ــماری  ــد و ش ــت می کردن ــن صحب ــروی مجاهدی ــی از پیش ــد؛ برخ می ش

دیگــر از توقــِف جنــگ!
ــارِ  ــود، امــا از پیشــروی آن  هــا اخب ــِی امریــکا آغــاز گردیــده ب جنــگ هوای
دقیقــی در دســت نبــود. همچنــان در گــزارِش دیگــری گفتــه می شــد کــه 
خطــوط القاعــده در والیــت بلــخ شکســته و مجاهدیــن در حــال پیشــروی 

انــد.
ــه در  ــرِف کمیت ــاده ط ــی پی ــیدی، وقت ــزان 1۳80  خورش ــخ 2۴ می ــه  تاری ب
ــابقه  دارِ دره،  ــِن س ــودم، باشــی ســعدالدین خان یکــی از مجاهدی ــت ب حرک
مــرا بــه موتــر ســوار کــرد و پرســید "کجــا مــی روی؟"، گفتــم: بــه کمیتــه. 

او گفــت: بعــد از ایــن، بخیــر کابــل خواهیــم رفــت! 
داخــل دفتــر کمیتــۀ فرهنگــی شــدم. دیــدم کــه کمیتــه هــواِی دیگــری دارد؛ 
عکس  هــای زیــادی از آمرصاحــب و اعامیه  هــا چــاپ شــده و همــه 

ــد.  مصــروِف کار ان

بخش شصـتم

دكتور عبدالقهار سروری *

بخش چهارم

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

طرحی علمی برای متحول سازی 
و رشد کیفِی تحصیالت عالی 

در افغانستان



بــا  انســان  مبــارزۀ  از  تمثیلــی  را  داســتان  منتقــدان، 
ــه  ــد. نویســنده هرگون ــر کردن دشــواری های زنده گــی تعبی
منظــور ســمبولیک را انــکار می کــرد؛ امــا تمثیــل هم چنــان 
بــه جــای خــود باقــی مانــد و بــا بازگویــی شــعار برگزیــدۀ 
 Dans la« :همینگــوی، کتــاب را بــه ســطحی واال رســاند
ــتین ضــرورت در  vieil Faui)d abord( durer« »نخس
ــن  ــاب آوردن اســت«، اســتقامت اســت.65 ای ــی، ت زنده گ
ــزر  ــزۀ پولیت ــته گی جای ــتی شایس ــک، به راس ــاب کوچ کت

ــه آن اعطــا شــد - داشــت. ــه در ســال 195۳ ب را - ک
غیــر از ایــن، آن ســال ها، نیک بختــی چندانــی برایــش بــه 
همــراه نداشــت. در جــون 195۳، همینگــوی مــاری را بــه 
جشــن گاوبــازی دیگــری بــه پامپلونــا، ســپس بــه ســفری 
چهارماهــه بــرای شــکار بــه افریقــا بــرد. همینگــوی ناچــار 
ــود  ــی ب ــداز خوب ــوز هــم تیران ــا هن ــد؛ ام ــک بزن ــود عین ب
ــد. در  ــه رو می ش ــی روب ــا خطرات ــر روز، ب ــوالً ه و معم
ــه  ــا آن ب ــه ب ــای »سســنا«یی ک ــوری 195۴، هواپیم 2۳ جن
ــه  ــد، ب ــدا، می رفتن ــون«، در اوگان ــار »مارچیس ــرف آش ط
ــات  ــا نج ــرد. آن ه ــقوط ک ــورد و س ــراف برخ ــیم تلگ س
ــه رگ  ــد، رگ ب ــه دیدن ــی ک ــترین صدمه ی ــد و بیش یافتن
شــدن شــانۀ راســت ارنســت بــود. روز بعــد بــا هواپیمــای 
دیگــری عــازم »انتبــه« بودنــد. هنگامــی کــه هواپیمــا 
ــت.  ــش گرف ــرد و آت ــقوط ک ــد، س ــد می ش ــن بلن از زمی
زانــوی مــاری بــه ســختی صدمــه دیــد؛ ســر همینگــوی بــه 
ــد،  ــد؛ کب ــۀ مغــزی دی در خــورد و مجــروح شــد؛ او ضرب
ــیمن گاهش و  ــۀ نش ــد؛ ماهیچ ــاره ش ــش پ ــرده و طحال گ
ــی  ــد؛ بینای ــیب دی ــش آس ــتون فقرات ــن س ــای پایی مهره ه
ــت داد؛  ــش را از دس ــوش چپ ــنوایی گ ــپ و ش ــم چ چش
پیــدا کــرد و در ســر و  بیرون رفته گــی  پــای چپــش 
ــاد  ــک ایج ــه ی ــوخته گی درج ــش س ــورت و بازوهای ص
ــوان کــرد،  ــۀ مغــزی مدتــی او را ضعیــف و نات شــد. ضرب
امــا حتــا در همــان حــال کــه درد می کشــید، نامــۀ زیبایــی 
ــری  ــه پی ــیدن ب ــت و از رس ــون66 نوش ــارد برنس ــه برن ب
ایــن  در  گفــت.  ســخن  شــکننده«  و  »دوست داشــتنی 
ــش را در  ــار آت ــۀ دوم دوب ــه در فاجع ــرد ک ــان ک ــه بی نام
ریه هایــش فــرو داده اســت و افــزود کــه ایــن کار تاکنــون 
ــرده اســت.68  ــاری نک ــدارک6۷ ی ــز ژان ــس را به ج هیچ ک
ــًا در تمــام شــهرهای بــزرگ شــایع  در همیــن حــال تقریب
ــد روز  ــس از چن ــده اند. پ ــته ش ــاری کش ــه او و م ــد ک ش
ــرای  ــا ب ــد، از آن ج ــرواز کردن ــی پ ــه نایروب ــتراحت ب اس
ــوی  ــا همینگ ــدند و در آن ج ــا ش ــازم کیوب ــتراحت ع اس
شــجاعانه تصمیــم گرفــت کــه ســامتی خــود را بازیابــد.
ــه او اهــدا شــد. امــا  ــر 195۴، جایــزۀ نوبــل ب در 28 اکتوب
ــتکهلم  ــه اس ــد ب ــه بتوان ــود ک ــر از آن ب ــوز ضعیف ت هن
ــی را  ــروه تلویزیون ــک گ ــال 1956، ی ــا در س ــرود. ام ب
ــرد و  ــری ک ــوس آرام ـ رهب ــرو ـ در اقیان ــی پی در نزدیک
پیــش از آن کــه پیرمــرد و دریــا بــه صــورت فیلــم درآیــد، 
چندیــن ماهــی عظیــم بــه قــاب کشــید. در اواخــر همــان 
ــرای  ــم ب ــاری بازه ــال 1959، او و م ــز در س ــال و نی س
ــا  ــال 1960 ب ــد. در س ــپانیا رفتن ــه هس ــازی ب ــدن گاوب دی
ــون  ــار خ ــا و فش ــنگتن و کیوب ــن واش ــنج بی ــش تش افزای
ــده  ــاالت متح ــه در ای ــت ک ــوی پذیرف ــدیدش، همینگ ش

ــد. ــت کن اقام
ایــن مقالــه، شــاید در بــارۀ دردســرهای زنده گــی همینگوی 
ــیار  ــش بس ــورد کتاب های ــرده و در م ــی ک ــیار پرگوی بس
ــن کتاب هــا  ــک از ای ــا هــر ی ــه باشــد؛ ام کــم ســخن گفت
ــدازۀ زنده گــی خــود  ــه ان ــه و شــخصیت ب از جهــت حادث
او غنــی بــوده اســت. رمان هایــش - بــه اســتثنای »پیرمــرد 
و دریــا« - بــه زمــان و مــکان و حادثــۀ مشــخصی مربــوط 
حــوادث  منعکس کننــدۀ  معمــوالً  آن هــا  می شــدند؛ 
ــوادث  ــدِن ح ــش آم ــا پی ــا ب ــن رویداه ــد و ای تاریخی ان
ــوند. شــخصیت های  ــر انســان زدوده می ش ــد از خاط جدی
رمان هــای او، بــه نــدرت شــکل جســمانی یــا زنــده 
بــه خــود می گیرنــد؛ قهرمــان »ناقوس هــا بــرای کــه 
یــا  خــود  مخفی گاه هــای  در  درمی آینــد«،  صــدا  بــه 
ــتان  ــرد داس ــود؛ زن و م ــو می ش ــش مح ــۀ خواب در کیس
ــی از  ــای مغشوش ــد«، یادبوده ــان می دم ــید هم چن »خورش
ــی  ــای جنس ــط و هرزه گی ه ــس و رواب ــای پاری بی کاره ه
ــن  ــه ای ــًا ب ــحله«، صرف ــا اس ــان »وداع ب ــد؛ قهرم آن هاین

ــت. ــوی اس ــود همینگ ــه خ ــود ک ــق می ش ــبب خل س
ــه تمامــی زنــده بــود، و  ــود؛ چــرا کــه ب او شــگفت انگیز ب
ــود.  ــاز ب ــدازۀ ده دوازده گاوب ــه ان ــی اش ب ــروی زنده گ نی
ــود.  ــاد ب ــیار زی ــرس بس ــا ت ــتیز ب ــرای س ــهامت او ب ش
ــات  ــرای نج ــه ب ــش از آن ک ــود، پی ــور ب ــه نیمه ک ــر چ اگ
ــدازی اش متوســل شــود،  ــه مهــارت تیران جــان خویــش ب
ــری اش  ــا ده دوازده مت ــور وحشــی ت ــه جان می گذاشــت ک
می خندیــم،  او  »من گرایــی«69  بــه  مــا  بیایــد.  پیــش 

ــر  ــه ب ــود ک ــه نفســی ب ــاد ب ــر ناشــی از اعتم ــن ام ــا ای ام
ــه داشــت.  ــِی او تکی ــر جســمی و ذهن ــا و ذخای موفقیت ه
ــود را  ــن«ِ خ ــد »م ــه می توانن ــد ک ــردان بزرگ ان ــا م تنه
ــد دارم،  ــورد تردی ــن م ــد؛ در ای ــان کنن ــا پنه ــوش، ی خام
ــهامت و  ــخصیت، ش ــرات ش ــتون فق ــن«، س ــه »م ــرا ک چ
کــردار انســان اســت. همینگــوی هرگــز »اهمیــت ارنســت 

ــرد. ــاد نمی ب ــودن« را از ی ب
او در هنــر وســعت بخشــیدن بــه »مــِن« خــود )هنــری ویژۀ 
جهــان و انســان متمــدن( کــه در عیــن حــال جایــی بــرای 
ــاب  ــذارد، کامی ــی بگ ــر باق ــای دیگ ــش »من«ه ــای نق ایف
نبــود. اکثــراً عضــات، زور بــازو و اســتقامت خــود را در 
برابــر فشــار و درد، بــه نمایــش می گذاشــت و کارهایــش را 
ــد  ــان می کــرد. می گوین ــاب و اغــراق بی ــا آب وت معمــوالً ب
ــدرت دروغ می گفــت.«۷0  ــگام هوشــیاری، به ن کــه »در هن
امــا، او اغلــب مســت بــود. روزهایــش چنــان پرجــوش و 
خــروش بــود کــه می بایســت پیــش از شــام ســه گیــاس 
ــاال بیانــدازد تــا تجدیــد قــوا کنــد و  )ویســکی( اســکاچ ب

بــه اعصــاب خــود آرامــش بخشــد.
دیــدن  از  کــه  بــود  خودبیــن  و  خودخــواه  آن قــدر 
ــرد. اشــتباهات دوســتانش  ــج می ب برتری هــای دیگــران رن
ــکات  ــن و اس ــروود آندرس ــد ش ــه مانن ــان ک ــا آن را - حت
ــا  ــد - بی مهاب ــرده بودن ــا ک ــه او کمک  ه ــد، ب ــز جرال فیت
ــود کــه  ــه ب ــه جیمــز. تــی. فــارل۷1، گفت افشــا می کــرد. ب
ــارل  ــا ف ــود او ی ــر از خ ــیار بهت ــنده یی بس ــر نویس »فالکن
اســت«۷2، امــا بعدهــا بــا اطمینــان در نامه یــی نوشــت کــه 
ــاب  ــت و کت ــاده« اس ــا افت ــش پ ــی پی ــر »مادرقحبه ی فالکن
ــم  ــغال دانی ه ــن در آش ــل انداخت ــا قاب ــت« او، حت »حکای
نیســت.۷۳ همینگــوی می توانســت خیلــی ســنگ دل باشــد، 
ــق های  ــال عش ــه دنب ــن را ب ــی و ژائولی ــه هادل هم چنان ک
ــد  ــیتی فاق ــر حساس ــه، اگ ــن هم ــا ای ــرد. ب ــرک ک ــازه ت ت
ــن  ــود نویســنده یی چنی ــات نمی داشــت، ممکــن نب اخاقی
ــی  ــا حالت ــی، ب ــراق، غیرت ــته حاضری ــود. پیوس ــذاب ش ج
ــه  ــود. او از ب ــزن ب ــادۀ دعــوا و بزن ب دفاعــی و همیشــه آم
ــان  ــا در آوردن ش ــه، از پ ــر ن ــا - اگ ــو در آوردن آدم ه زان
مهربــان  بســیار  دیگــر،  ســوی  از  می بــرد.  لــذت   -
ــا  ــه ب ــانی ک ــه کس ــژه ب ــا ـ به وی ــه خیلی ه ــود. ب ــم ب ه
ــرای  ــرد. ب ــک می ک ــود ـ کم ــرده ب ــک کاری ک ــا کت آن ه
ــر،  ــزار دال ــت - ه ــاز داش ــه نی ــی ک ــد« - هنگام »ازراپاون
ــرای »جــان دوس پاســوس« -  ــر دیگــر هــم ب و هــزار دال
کــه بــه تــب رماتیســم مبتــا شــده بــود - فرســتاد. وقتــی 
شــنید »مــارگارت آندســن« - ســردبیر »لیتــل ریویــو« - در 
پاریــس، کــه آن هنــگام در اشــغال نازی هــا بــود، بی پــول 
و درمانــده شــده اســت، چهــار صــد دالــر برایــش فرســتاد 

ــردازد. ــاالت متحــده را بپ ــه ای ــا مخــارج ســفرش ب ت
ــید،  ــداری می درخش ــارت جان ــا عب ــی ب ــش گاه مکالمات
و گاهــی بــا بی رحمــی خشــنی تکان دهنــده می شــد. 
و  کنــد  فحاشــی  بارانــداز  یــک  مثــل  می توانســت 

ــه گی  ــۀ همیش ــود( »قحب ــده ب ــوز زن ــه هن ــادرش را )ک م
در  نیــز  و  کتاب هــا  در  بنامــد.  امریکایــی«۷۴  تمــام 
ــه کار  ــی ب ــار حرف ــای چه ــره اش، واژه ه ــای روزم حرف ه
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــی یافت ــا را واژه های ــرا آن ه ــرد؛ زی می ب
ــوی(  ــا ب ــگ )و شــاید ب ــرو و رن ــا نی ــی تنگاتنــگ ب گونه ی
ــنی  ــوخی هایش چاش ــده اند. ش ــان ش ــتگاه طبیعی ش خاس
ــف  ــن توصی ــودش را چنی ــا خ ــت؛ او حت ــی داش هرزه ی
ــوا.«۷5  ــرد بی ن ــِل م ــر، پای ــیری پی ــی بواس ــرد: »ارن می ک
ــا مکاتبــات و مرگــش،  )ارنــی پایــل۷6 مــردی بــود کــه ب

ــود.( ــرده ب ــب ک ــهرتی کس ــاپیش ش پیش
ــی نباشــند؛  ــدازۀ خــودش ماندن ــه ان ــش شــاید ب کتاب های
ــا دقتــی بیــش از آن کــه مــا بتوانیــم از چنیــن  امــا آن هــا ب

زنده گــی شــلوغی انتظــار داشــته باشــیم، نوشــته شــده اند. 
بــه »گرتــرود اســتاین« نوشــت: »بــه هــر صــورت، 
مگــر نوشــتن کار دشــواری نیســت؟« و بــه »چارلــز 
اســکریبنر« گفــت کــه »همیشــه وقتــی به شــدت کار 
ــد،  ــت بکش ــدن دس ــق ورزی ــت از عش ــد، می بایس می کن
ــه حرکــت  ــا یــک ماشــین ب ــن هــر دو کار، ب چــرا کــه ای
دیکتــه  را  داســتانش  نمی توانســت  او  درمی آینــد.«۷۷ 
ــر آن چــه  ــت: »ه ــس دیگــری بنویســد. می گف ــا ک ــد ت کن
ــد  ــت، بای ــر اس ــورد نظ ــم م ــا چش ــدن ب ــرای خوان ــه ب ک
ــا  ــدن ب ــته ش ــان نوش ــود و در جری ــته ش ــت نوش ــا دس ب
ــگاری  ــۀ روزنامه ن ــرل شــود.«۷6 حرف گــوش و چشــم کنت
ــای  ــح و ســاده اش، پاراگراف ه او، ســبک مســتقیم و صری
ــاهِ او را شــکل  ــاه و واژه هــای کوت ــاه، جمله هــای کوت کوت
ــا  ــه »ناقوس ه ــرد ک ــات می ک ــر مباه ــن ام ــه ای داد. او ب
ــف و  ــری ضعی ــد نث ــد« فاق ــه صــدا درمی آین ــه ب ــرای ک ب
سســت اســت و قطعه یــی اســت کــه از ابتــدا »هــر واژه اش 
بــه واژه هــای دیگــر وابســته اســت.«۷9 او ماهیــت انســان 
ــد  ــا قواع ــری و ی ــتدالل نظ ــث و اس ــق بح ــه از طری را ن
ــه می کــرد  ــی ارای ــل از طریــق روایــت حوادث تجریــدی، ب
کــه بــه شــدت و بــه تمامــی قابــل ادراک و احســاس بود، و 
می توانســت بــدون تقــا، لفاظــی، تعصــب یــا احساســات 
بیــان شــود؛ بایــد گذاشــت تــا خــود حــوادث خواننــده را 
ــا شــخصیتی  ــود را ب ــه خ ــکلی ک ــه ش ــه ب ــرد، ن ــش بب پی
ــود  ــه خ ــی ک ــه گونه ی ــل ب ــدارد، ب ــی بپن ــتان یک در داس
ــد  ــد. نبای ــهیم بیاب ــه س ــاس و اندیش ــه، احس را در صحن

موعظه یــی در کار باشــد.
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــی ب ــیر او از زنده گ ــه، تفس ــن هم ــا ای ب
ــه  ــی ک ــی را - در حالت ــادات مذهب روشــن اســت. او اعتق
ــی رهنمــون باشــد - هماننــد کشــیش فروتــن و  ــه تعادل ب
ــی  ــمرد. او خیل ــرم می ش ــلحه« محت ــا اس ــان »وداع ب مهرب
زود پروتستانیســم گروه گــرای مــادرش را رهــا کــرد؛ امــا 
ــک را  ــب کاتولی ــر مذه ــن پفایف ــا ژائولی ــس از ازدواج ب پ
ــی  ــا زمان ــاد و ت ــن نه ــر زمی ــادت ب ــوی عب ــت، زان پذیرف
کــه بــه لویالیســت ها پیوســت و دیــد کــه چه گونــه 
ــو  ــا فرانک ــد ت ــدا می طلبیدن ــک از خ ــیش های کاتولی کش
ــاب ای  ــی کت ــد. گاه ــی مان ــی باق ــد، مذهب ــت کن را حمای
او، و اغلــب نامه هایــش، از مذهــب و حتــا از مســیح 
ــرد  ــر می ک ــد. فک ــخن می گفتن ــدردی س ــی هم ــا اندک ب
ــرده  ــش ک ــراً رهای ــدر ظاه ــه پ ــور از این ک ــیح، دل خ مس
اســت، »بــاالی صلیــب، خــود را باختــه بــود.« همینگــوی 
ــل  ــن دلی ــه ای ــًا ب ــه، مســیح »صرف ــن هم ــا ای ــت: ب می گف
موفــق شــد کــه او را کشــتند.«80 یکــی از شــخصیت های 
همینگــوی صــورت طنزآمیــزی از دعــای ربانــی81 را 

می خوانــد.82
هنگامــی کــه همینگــوی شــنید »مانگــو پــارک«8۳ وجــود 
ــات  ــک گل اثب ــی ی ــد و زیبای ــه رش ــتناد ب ــا اس ــدا را ب خ
ــر  ــر اث ــج انســان هایی کــه ب ــا توصیــف رن کــرده اســت، ب

ــۀ  ــو گرفت ــاد ب ــا اجس ــد، ی ــان می دهن ــاری ج ــیوع بیم ش
آدم هــا در میــدان جنــگ، بــا او بــه مقابلــه برخاســت.8۴ او 
ــا شــکوه«  ــه کار گرفتــن واژهایــی چــون »مقــدس«، »ب از ب
ــر  ــی س ــن مرگ های ــف چنی ــرای توصی ــه« ب و »فداکاران
ــز  ــچ چی ــن هی ــه م ــود ک ــا ب ــون مدت ه ــی زد. »اکن ــاز م ب
مقدســی ندیــده بــودم، و آن چــه کــه باشــکوه بود شــکوهی 
گوســفند های  و  گاو  هم چــون  قربانیــان  و  نداشــت، 
بودنــد.«85 در ســال 19۴5،  ســاخ خانه های شــیکاگو 
ــد:  ــف می کن ــه توصی ــب خــود را این گون همینگــوی مذه
امــا  شــادی.«86  جســت وجوی  و  آزادی،  »زنده گــی، 
هم چــون بســیاری از کســانی کــه قبــًا مســیحی بوده انــد، 
او نیــز تــا بــه آخــر، خرافــات بســیاری بــا خــود داشــت.
و  راهبــه،  »قماربــاز،  داســتان  شــخصیت ای  از  یکــی 
رادیــو«8۷ می گویــد کــه فقــط مذهــب افیــون مــردم 
ــو،  نیســت؛ بلکــه میهن پرســتی، جاه طلبــی، موســیقی، رادی
ــون  ــان هــم افی ــا ن ــن اســت. حت ــز چنی قمــار و الکــول نی
ــودۀ  ــده اش را در کوشــش های بیه ــه خورن اســت، چــرا ک
زندگــی درگیــر می کنــد. »دنیــا همــه را می شــکند... 

آن هایــی را کــه نمی شــکند، می ُکشــد.
ــی  ــای خیل ــۀ »آدم ه ــوب، هم ــی خ ــای خیل ــۀ آدم ه هم
شــریف و همــۀ آدم هــای خیلــی شــجاع را بــدون تبعیــض 
می کشــد. اگــر هیچ کــدام از این هــا نباشــی، می توانــی 
مطمیــن باشــی کــه تــو را هــم خواهــد کشــت، امــا عجلــۀ 
ــی  ــرگ زودرس نعمت ــود.«88 م خاصــی در کار نخواهــد ب
ــک دوران  ــس از ی ــه زودی، پ ــه ب اســت؛ هــر آن کــس ک
ــه  ــه ب ــرد، نیک بخــت اســت؛ چــرا ک ــی می می ــاد کودک ش
ایــن کشــف نایــل نمی آیــد کــه زنده گــی بی رحــم و 
ــی«  ــی« و »اضطراب ــان »پوچ ــن هم ــت.89 ای ــی اس بی معن
اســت کــه ســارتر و کامــو چنــدی بعــد در فلســفۀ 
ــت  ــجاعت اس ــا ش ــد. تنه ــان کردن ــم بی اگزیستانسیالیس
کــه انســان را از باهــت زنده گــی و خــواری مــرگ 

می رهانــد.
ــه  ــرگ ب ــۀ م ــم - اندیش ــال 19۳6 ه ــا در س ــًا - حت قب
ــال 1960،  ــود. در س ــرده ب ــور ک ــوی خط ــن همینگ ذه
ریــش و موهــای تُنکــش کامــًا ســفید شــده بــود؛ بــازوان 
و دســت ها و پاهایــش کــه زمانــی نیرومنــد بودنــد، حــاال 
ــمی،  ــر جس ــد؛ از نظ ــده بودن ــف ش ــر و ضعی ــر الغ دیگ
ــه  ــا از این ک ــود، و حت ــده ب ــوده ش ــی فرس ــی و ذهن جنس
بــاز هــم بتوانــد خــوب بنویســد، ناامیــد شــده بــود. نگرانی 
ــاال  ــا 250/125 ب ــی ت ــش را گاه و اضطــراب، فشــار خون

ــود. ــه ش ــید دیوان ــه می ترس ــود ک ــی ب ــرد. لحظات می ب
ــو  ــک مای ــه کلینی ــتانش او را ب ــر 1960، دوس در ۳0 نوامب
ــی داد  ــا نشــان م ــد. آزمایش ه ــتر، مینســوتا بردن در روچس
ــده  ــزرگ ش ــدش ب ــد( دارد و کب ــرض قن ــت )م ــه دیاب ک
ــۀ شــرح حــال نویســش »علــت، مصــرف  ــه گفت اســت. ب
شــدید الکــول در طــول ســالیان بــود.«90 بــه کمــک پرهیــز 
غذایــی، ورزش هــای ســبک، درمــان بــا شــوک الکتریکی و 
گــردن نهــادن بــه دســتورات پزشــک، تــا اندازه یــی بهبــود 
یافــت و توانســت در 22 جنــوری 1961 از بیمارســتان 
مرخــص شــود. بــه شــهر هیلــی در آی داهــو پــرواز کــرد. 
ــا عشــق و عاقــه از او مراقبــت کــرد.  در آن جــا، مــاری ب
همینگــوی نوشــتن را از ســر گرفــت؛ امــا فشــار خونــش 
دوبــاره بــاال رفــت و بــا یــأس و افســرده گی قلــم را کنــار 
ــه  ــد ک ــاری او را دی ــل، م ــاه آپری ــت. روزی در م گذاش
تفنــگ دولولــی در دســت داشــت و تعــدادی پوکــۀ فشــنگ 
روی لبــۀ پنجــرۀ مجــاور بــود. اســلحه را از او گرفتنــد، امــا 
چنــد روز بعــد اســلحۀ دیگــری پیــدا کــرد، آن را پــر کــرد 

و بــه گلویــش نشــانه رفتــه بــود کــه دوســتی وارد شــد.
در 25 آپریــل، دوبــاره بــه کلینــک مایــو بازگردانــده شــد. 
بــه مــداوا تــن در داد و در 26 جــون مرخــص شــد. 
ــزار  ــس از یک ه ــاری را - پ ــتانش، او و  م ــی از دوس یک
ــو«  ــام »آی داه ــه کتچ ــی - ب ــل راننده گ ــد مای و هفت ص
ــی  ــس از مدت ــۀ 1961، پ ــا، در دوم ژوئی ــاند. در آن ج رس
جســت وجو، کلیــد قفســۀ تفنگ هــا در انبــار را پیــدا 
ــرد،  ــر ک ــرد، آن را پ ــاب ک ــی انتخ ــگ دولول ــرد. تفن ک
قنــداق را روی زمیــن گذاشــت، لولــه را بــه پیشــانی فشــرد 

ــرد. ــی ک ــزش را متاش و مغ
ــی به جــا گذاشــت  ــِز فراوان ــدان تهی مغ ــی خــود، مقل از پ
گفت وگوهــای  و  خشــن  ســخِن  فوت وفــِن  کــه 
بریده بریــدۀ او و بازگشــت بــه گذشــته و نمادگرایــی 
ــد؛  ــه کار گرفتن ــی او را ب ــیال ذهن ــان س ــک جری و تکنی
ــرارت  ــنی و ح ــاده گی، روش ــا س ــتند ب ــز نتوانس ــا هرگ ام
ســبک او، یــا مبارزه جویــی برانگیزاننــدۀ اندیشــه های 
ــت  ــا ارنس ــوند، ام ــو می ش ــدان مح ــد. مقل ــری کنن او براب
ــا  ــر روزنامه ه ــد، از دفت ــدار می مان ــی و پای ــوی باق همینگ
ــد،  ــر می کش ــر ب ــس س ــیروانی پاری ــر ش ــای زی و اتاق ه
ــود  ــخصیت خ ــد، ش ــن می زدای ــات را از ذه ــراس الهی ه
را بــا عزمــی اســرارآمیز و کار شــاق و دقیــق شــکل 
ــا رو در  ــای دری ــگل و غول ه ــاهان جن ــا پادش ــد، ب می ده
ــا اراده و  ــی را ب ــروی زنده گ ــرانجام نی ــود، و س رو می ش
ــۀ مرگــش را   ــوع و لحظ ــد و ن ــارزه می طلب ــه مب ــت ب رغب

ــود! ــردی ب ــه م ــتی ک ــد. به راس ــود برمی گزین خ

از کتاب تفسیرهای زنده گی
ــی  ــش اول: زنده گ ــه/ بخ ــصت و س ــز ش ــر آوازه/ پایی نش
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ریاســت جمهوری  ارگ  گذشــته،  روز 
در بــا برگــزاری یــک محفــل باشــکوه و 
ــن از مقام هــای  ــان ده هــا ت ــزرگ، میزب ب
حکومتــی و اعضــای پارلمــان بــود. 
ــن  ــی، ای ــووالن حکومت ــۀ مس ــه گفت ب
ــد  ــه روز دوام خواه ــا س ــه ت ــل ک محف
داشــت و بــه هــدف امضــای تفاهم نامــۀ 
ــا  ــتان ُکل و نهاده ــن دادس ــکاری بی هم
ــاد اداری  ــا فس ــارز ب ــر مب ــی در ام امنیت
در ایــن نهادهــا برگــزار گردیــده اســت.
ــتان  ــته دادس ــل روز گذش ــن محف در ای
ملــی،  دفــاع  وزارت  سرپرســت  ُکل، 
سرپرســت ریاســت عمومــی امنیــت 
و  داخلــه  وزارت  معیــن  و  ملــی 
ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش

وحــدت ملــی ســخنرانی کردنــد.
عوام فریبی

محفــل دیــروز امــا پرســش هایی زیــادی 
را بــه وجــود آورد، از جملــه این کــه 
ــتان ُکل  ــان دادس ــن می ــش از ای ــا پی آی
و  همکاریــی  امنیتــی  نهادهــای  و 
ــاال  ــه ح ــت ک ــود نداش ــی وج رابطه ی
رییــس حکومــت وحــدت ملــی از خود 
ابتــکار نشــان داده و میــان ایــن نهادهــای 
ــت؟  ــرده اس ــازی ک ــی رابطه س حکومت
ــی  ــس حکومت ــت ریی ــن اس ــا ممک آی
ــت  ــه فســاد و حمای ــم ب ــه خــود مته ک
از فسادپیشــه گان اســت، اراده یــی بــرای 

ــد؟  ــته باش ــاد داش ــا فس ــارزه ب مب
محفــل دیــروز کــه بدون شــک ســازمان 
دهنــدۀ اصلــی آن محمــد اشــرف غنــی 
ــِش  ــک نمای ــه ی ــتر ب ــت، بیش ــوده اس ب
یــک  بــه  تــا  می مانــد  عوام فریبانــه 
محفــل بــا ارزِش قدم گــذاری حکومــت 
ــاد اداری.  ــا فس ــی ب ــارزۀ واقع ــرای مب ب
زیــرا منطــق ســاختاری دولــت بــا چنین 
و  نــدارد  ســازگاری  تفاهم نامه هایــی 
ــد. ســاختارهای دولتــی  جــور در نمی آی
بــه طــور معمــول بــه گونه یــی طراحــی 
و تنظیــم می گــردد کــه میــان اجــزای آن 
همــکاری  الزم در نظــر گرفتــه می شــود 
و بــرای این کــه در امــر دولــت داری 
ــا  ــد، همکاری ه ــر نخوری ــع ب ــا موان ب
قبــل  از  دولتــی  هم آهنگی هــای  و 
ــاد  ــدام نه ــه ک ــود. این ک ــم می ش تنظی
دولتــی بــا کــدام شــرایط در کــدام 
نهادهــا دیگــر  بــا  مــوارد می توانــد 
ــک  ــدون ش ــد، ب ــکاری کن ــی هم دولت
ــر  ــتان در نظ ــِت افغانس ــاختار دول در س
ــی هــم  ــه لحــاظ قانون ــه شــده و ب گرفت
همکاری هــا  و  هم آهنگی هــای  ایــن 
تعریــف شــده می باشــد، بنــاً جــای 

ــد. ــی نمی مان ــث باق بح
مبارزه بافساد

 از بــدو تأســیس حکومــت وحــدت 
ملــی شــاهد هســتیم کــه هرچــه بــه نــام 

مبــارزه بــا فســاد اداری بــه خــورد مــردم 
از آدرس ایــن حکومت داده شــده، خاک 
زدن بــه چشــم مــردم و عوام فریبــی 
محمداشــرف  اســت.  نبــوده  بیــش 
ــت  ــکل گیری حکوم ــاز ش ــی در آغ غن
ــتردۀ  ــای گس ــه تقلب ه ــه ب ــرای این ک ب
انتخاباتــی ســرپوش بگــذارد و آن غایلــه 
را تمــام کنــد –هرچنــد فراموش شــدنی 
ــه را کــه بی حــد  نیســت- و اذهــان عام
بــه حکومــت تــازه و ســران آن بی بــاور 
ــب  ــود جل ــوی خ ــه س ــتند ب بودند/هس
ــیار  ــا بس ــک را ب ــدۀ کابل بان ــد، پرون کن
عجلــه بــاز کــرد و نشــان داد کــه بحــث 
ــا فســاد بــرای او مهــم اســت؛  مبــارزه ب
ــث  ــن بح ــه ای ــته ک ــری نگذش ــا دی ام
ــی  ــه کس ــد. ن ــپرده ش ــی س ــه فراموش ب
ــاس  ــای اخت ــه پول ه ــد، ن ــتگیر ش دس
ــده شــد. اوج بی اراده گــی  شــده برگردان
حکومــت وحــدت ملــی و شــخص 
ــی  ــی آفتاب ــت زمان ــن حکوم ــس ای ریی
ــاد اداری  ــزرگ فس ــان ب ــه متهم ــد ک ش
و اختاس گــران بــزرگ از جملــه دزدی 
پول هــای کابل بانــک را بــه مناســب مهــم 
حکومتــی گماشــت. عمر زاخیــل وال که 
در پرونــدۀ کابل بانــک متهــم بــود ســفیر 
ــاروق وردک  ــان ف پاکســتان شــد. هم چن
ــای  ــاس میلیون ه ــه اخت ــم ب ــه مته ک
دالــر از پــول مکتب هــای افغانســتان 
اســت، مشــاور و بعــداً وزیــر دولــت در 

ــی مقــرر کــرد. امــور پارلمان
کارهــای نمایشــی ارگ در همین جــا 
غنــی  اشــرف  نمی شــود.  خاصــه 
ــز  ــام »مرک ــه ن ــوازی  را ب ــاد م ــک نه ی
عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد 
اداری« ســاخت. اشــرف غنــی حیــن 
ــدف  ــه ه ــت ک ــز گف ــن مرک ــاح ای افتت
از ایجــاد ایــن مرکــز، بــه کیفــر رســیدن 
ــت و  ــی اس ــاد مال ــزرگ فس ــان ب متهم
ــده  ــاس ش ــای اخت ــدن پول ه برگردان
اســت. او گفــت کــه "ایجــاد ایــن 
مرکــز نمایان گــر ارادۀ سیاســی حکومــت 
در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری 
اســت". اکنــون نزدیــک بــه یــک ســال 
ــا  ــذرد، ام ــزی می گ ــن مرک ــر ای از عم
ــاس در آن  ــزرگ اخت ــدۀ ب ــچ پرون هی
ــن  ــه نشــده اســت. ای ــه بررســی گرفت ب
ــه مســووالن در ادارۀ  ــی اســت ک درحال
ــام  ــاد اداری اع ــا فس ــارزه ب ــی مب عال
ــدۀ  ــان بیــش از 200 پرون ــد کــه آن کردن
بــرزگ فســاد از مقام هــای حکومتــی 
را بــه مرکــز عدلــی و قضایــی فرســتاده 
ــا  ــن پرونده ه ــه ای ــرا ب ــه چ ــد. این ک ان
ــری  ــوال دیگ ــود، س ــیده گی نمی ش رس
اســت کــه حکومــت بایــد بــه آن پاســخ 
بگویــد، امــا قــدر مســلم ایــن اســت کــه 
ایجــاد مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه با 

فســاد اداری بــه دنبــال نمایش نامه هایــی 
ــیس  ــد تأس ــت از ب ــه حکوم ــت ک اس
ــردم را  ــد م ــه و می خواه ــه راه انداخت ب
فریــب بدهــد. ایــن مرکــز تــا حــال بــه 
پرونده هایــی پرداختــه اســت کــه مربوط 
ــت  ــۀ حکوم ــن رتب ــای پایی ــه مقام ه ب
می شــود، هرچنــد ایــن کار از نظــر مردم 
ســتودنی و قابــل ســتایش اســت، امــا در 
تناقــش آشــکار بــا فلســفۀ وجــودی این 
ــنگ بنای  ــت. س ــرده اس ــل ک ــز عم مرک
ــرای بررســی  ــی ب ــی و قضای مرکــز عدل
و بــه کیفــر رســاندن اختاس گــران 
میلیــون دالــری مســووالن پیشــین و بــر 
ــده اســت.  ــته ش ــت گذاش حــال حکوم
محمــد  منطــق  کــدام  بــا  نمی دانــم 
اشــرف غنــی در محفــل دیــروز گفــت: 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی قضای ــز عدل "کار مرک
ــتایش  ــل ماحظــه و س فســاد اداری قاب
بــوده و کارمنــدان آن نیــز قابــل ســتایش 

است"؟
تناقض گویی

بــا  تــوأم  ســخنرانی های  از  گذشــته 
ارشــد  مســووالن  ُطمطــراِق  و  دروغ 
امنیتــی؛ ســخنرانی طوالنــِی  نهادهــا 
محمــد اشــرف غنــی در محفــل روز 
هم چنــان  و  تأمــل  قابــل  گذشــته، 
پُــر از تناقــض بــود. شــاید یکــی از 
ویژه گی هــای محمــد اشــرف غنــی، 
ــد. او  ــی اش باش ــی و تناقض گوی پُرگوی
ــه  ــِز خطاب ــت می ــه پش ــه ب ــاری ک هرب
رســیده اســت، حتمــاً نیــم ســاعت 
ــر  ــرده. اگ ــا بیشــتر از آن ســخنرانی ک ی
حکومــت  رییــس  ســخنرانی های 
ــا  وحــدت ملــی را از آغــاز حکومــت ت
ــا  ــه صده ــم، ب ــم بگذاری ــار ه ــال کن ح
ســاعت خواهــد رســید و ویژه گــی بــارز 
ــی  ــان تناقض گوی ــخنرانی ها هم ــن س ای
آقــای غنــی اســت کــه از یک ســخنرانی 
تــا ســخنرانی دیگــر چــه دســته  گل هــای 

بــه آب می دهــد! را 
ســخنرانی  از  کمــی  اســت  خــوب 
ــا باشــد  ــم ت ــروز او این جــا نقــل کنی دی
ــرف  ــیم. اش ــه باش ــخن گفت ــتدل س مس
غنــی دیــروز گفــت کــه "در برابــر 
خــوِن شــهدا بی تفــاوت نمی مانیــم". 
در  نمانــدن  بی تفــاوت  نمی دانــم 
ــی دارد.  ــه تعریف ــری او چ ــۀ فک منظوم
ــرف  ــن ح ــا ای ــد ب ــر می کن ــا او فک آی
مــردم زود فریــب می خورنــد و زود 
زخم های شــان را فرامــوش می کننــد؟ 
آیــا او فکــر از مفهــوم »بی تفــاوت« 
ــاد  ــه ی ــا... ب ــه دارد؟ ی ــف وارون تعری
دارم کــه در واکنــش بــه کشته شــدِن 
ســربازان ارتــش در قــول اردوی شــاهین 
و بیمارســتان ســردار محمــد داوود خــان 
نیــز چنیــن جمله یــی را گفتــه بــود کــه 
تــا امــروز از بــه کیفــر رســیدِن عامــان 
ــده گان  ــه کنن ــی حمل ــکاران داخل و هم
ــت  ــی برداش ــن یعن ــت. ای ــری نیس خب

وارونــه از مفهــوم بی تفاوتــی.
از  دیگــری  قســمت  در  غنــی 
بــا  و  صراحــت  بــه  ســخنرانی اش 
صــدای بلنــد گفــت: "دزد کســی اســت 
کــه از راه نــا مشــروع و واســطه گماشــته 
شــده اســت". حــاال بایــد از خــود 
محمــد اشــرف غنــی بایــد پرســید: مگــر 
ــی  ــه کرس ــردم ب ــا رأی و زور م ــما ب ش
حکومــت تکیــه زده ایــد؟ پاســخ او 
هرچــه باشــد، امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه محمــد اشــرف غنــی بــا دزدی 
ورق هــای رأی دهــی توســط کمیســیون 
جان کــری،  میانجیگــری  و  انتخابــات 
وزیــر پیشــین خارجــۀ امریــکا بــه 
ــه  ــی تکی کرســی حکومــت وحــدت مل
ــه  ــن اســت ک ــن همی زده اســت، بنابرای
ــی و  ــای قانون ــه مبن ــش هیچ گون حکومت

ــدارد.  ــی ن ــروعیت مردم مش
عمــر  از  روز  هــر  گذشــت  بــا 
حکومــت، طومــار عــوام فریبی هــا و 
نیــز  غنــی  آقــای  تناقض گویی هــای 
ــت  ــوم نیس ــود و معل ــر می ش طوالنی ت
کــه ایشــان چــه وقــت بــه خــود 
خواهنــد آمــد و کشــتی در حــال ســقوط 
ــه ســاحل  حکومــت وحــدت ملــی را ب

نجــات خواهنــد رســاند!

وزیــر انــرژی و آب کشــور می گویــد، وضعیــت 
ــد  ــر رون ــت و اگ ــی اس ــی بحران ــرکت های داخل ش
ــت موجــود  ــا تســهیل نشــود، ظرفی ــدارکات پروژه ه ت

ــد. ــد ش ــود خواه ــرکت ها ناب ــن ش در ای
علــی احمــد عثمانــی وزیــر انــرژی و آب کــه دیــروز 
ــدارکات و  ــاالنه ت ــت س ــد در "نشس ــنبه، 1۷ اس سه ش
ــل  تســهیل جــذب ســرمایه گذاری خصوصــی" در کاب
ــدارکات  ــیون ت ــه کمیس ــت ک ــرد، گف ــت می ک صحب
ــی را  ــرکت های داخل ــی ش ــورد برخ ــدون م ــی ب مل

شــامل لیســت ســیاه کــرده اســت.
آقــای عثمانــی رونــد تدارکاتــی پروژه هــا را در کشــور 
ســخت گیرانه و چالــش ســاز خوانــد و گفــت: "قوانین 
ــزرگ  ــای ب ــم پاســخ گوی پروژه ه ــوز ه ــی هن تدارکات
و پیچیــده آب و انــرژی در کشــور نیســت؛ در برخــی 
مــوارد باعــث تعلیــق پروژه هــا شــده و حکومــت بایــد 
ــا سیاســت گزاری درســت، سیســتم ســازی و بســتر  ب

ســازی تدارکاتــی ایــن چالش هــا را بــردارد".
بــه گفتــۀ او، دولــت بایــد از طریــق ثبــت شــرکت های 
داخلــی و درجه بنــدی آنــان، تســهیل در صــدور جــواز 
ــق  ــرای تطبی ــی ب ــد تدارکات ــهیل رون ــت و تس فعالی
پروژه هــای مختلــف زیربنایــی انــرژی در کشــور 

ــد. بسترســازی کن
ــه  ــا توج ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــای عثمان آق
داخلــی  ســاختمانی  شــرکت های  کــه  ایــن  بــه 
ــادآور  ــد؛ ی ــرده بودن ــاد ک ــی را ایج ــای خوب ظرفیت ه
شــد کــه هــم اکنــون بــه دلیــل بــی اعتمــادی دو طرفــه 
ــا  ــن ظرفیت ه ــی، ای ــت و بخش خصوص ــان حکوم می

ــتند. ــدن هس ــود ش ــال ناب ــا در ح و تجربه ه

او بــا اشــاره بــه پــروژه ســازی ها در راســتای ســاخت، 
بندهــای آبــی، انتقــال خطــوط بــرق و تولیــد انــرژی در 
ــد از  ــت افغانســتان بای ــه دول ــد ک ــد ورزی کشــور تاکی
ــا و  ــن ظرفیت ه ــی، ای ــد تدارکات ــهیل رون ــق تس طری
ــد. ــا کن ــاره احی تجربه هــای بخــش خصوصــی را دوب

ــاختمانی  ــرکت های س ــی، ش ــای عثمان ــۀ آق ــه گفت ب
داخلــی در تطبیــق پروژه هــای کوچــک هیــچ مشــکلی 
ندارنــد، در تطبیــق پروژه هــای متوســط فقــط در بخــش 
تخنیکــی مشــکل دارنــد. ولــی شــرکت های داخلــی در 
بخــش تطبیــق پروژه هــای بــزرگ پاســخ گو نیســتند و 
ــزرگ خارجــی شــریک  ــا شــرکت های ب ــد ب ــان بای آن

شــوند.
وزیــر انــرژی و آب در بخــش نظارتــی نیــز گفــت کــه 
ظرفیت هــای خوبــی مطابــق بــه معیارهــای جهانــی در 

ایــن وزارت ایجــاد شــده اســت.
ــماری از  ــروز ش ــت دی ــه در نشس ــت ک ــی اس گفتن
ــز  ــی نی ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــووالن و س مس
ــر  ــی وزی ــد عثمان ــی احم ــد. عل ــرده بودن ــرکت ک ش
ــات  ــت نظری ــن نشس ــه در ای ــت ک ــرژی و آب گف ان
ــع  ــت رف ــز جه ــی نی ــش خصوص ــنهادات بخ و پیش
ــرژی  چالش هــای ســرمایه گذاری داخلــی در بخــش ان
ــوط  ــای مرب ــه نهاده ــده و ب ــع ش ــور جم و آب کش

ارســال می شــود.
دولــت افغانســتان در بخــش انکشــاف زیربناهــا بیــش 
از 20 ســد آبــی بــزرگ و چندیــن پــروژه بــزرگ تولیــد 
و انتقــال انــرژی بــرق را در دســتور کار دارد؛ امــا 
گفتــه مــی شــود کــه همــه ایــن پروژه هــا در قســمت 

تدارکاتــی بــا مشــکل مواجــه شــده انــد.
رییس جمهــور غنــی بــا آنکــه گفتــه اســت، در ســاخت 
ایــن پروژه هــا بــه بخــش خصوصــی داخلــی اولویــت 
ــد  ــور می گوی ــرژی و آب کش ــر ان ــا وزی ــد، ام می ده
کــه تــا هنــوز چندیــن شــرکت عمرانــی در کشــور از 
ســوی کمیســیون تــدارکات ملــی شــامل لیســت ســیاه 
شــده و ایــن مســاله ســبب بیشــتر شــدن بی اعتمــادی 
ســرمایه گذاران و شــرکت های دیگــر داخلــی نیــز 

شــده اســت

ــدت  ــت وح ــس حکوم ــر از ریی ــوق بش ــان حق دیدب
ملــی خواســته ضمیمه یــی را بــه قانــون منــع شــکنجه 
ایــن کشــور بیفزایــد کــه بــه قربانیــان شــکنجه امــکان 

ــد. ــت می ده ــاده حیثی ــت و اع ــت غرام درخواس
ــه و  ــی از ســوی وزارت عدلی ــه تازه گ ــه ب ــن ضمیم ای

شــماری از نهادهــای غیردولتــی تهیــه شــده اســت.
ــر  ــوق بش ــان حق ــوی دیدب ــه از س ــی ک در اعامیه ی
ــه رســانه ها فرســتاده شــده آمــده کــه در مــاه مــارچ  ب
ســال گذشــتۀ میــادی، قانــون منــع شــکنجه افغانســتان 
توشــیح شــد، امــا بخــش مهمــی در ایــن قانــون 
وجــود نداشــت و آن جبــران خســارت بــرای قربانیــان 

شــکنجه اســت.
دیدبــان حقــوق بشــر بــه گــزارش اخیــر ســازمان ملــل 
ــاره  ــتان اش ــای افغانس ــکنجه در زندان ه ــاره ش در درب
ــن  ــتی ها در ای ــان و بازداش ــه زندانی ــته ک ــرده و نوش ک
کشــور بــه صــورت "سیســتماتیک" شــکنجه می شــوند 
و پولیــس افغانســتان عامــل بیشــترین ایــن شــکنجه ها 

اســت.
دولــت افغانســتان بارهــا وجــود شــکنجه در ایــن 
ــد  ــورد فری ــن م ــرده اســت. در تازه تری کشــور را رد ک
ــه  ــت ک ــه اس ــتان، گفت ــتان کل افغانس ــدی دادس حمی
نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور بــه قانــون پایبنــد هســتند 

و شــکنجه نمی کننــد.
ــه  ــکنجه تهی ــع ش ــون من ــرای قان ــه ب ــی ک ضمیمه ی
ــه  ــارت ب ــران خس ــه جب ــف ب ــت را مکل ــده، دول ش
ــرح،  ــن ط ــاس ای ــر اس ــته و ب ــکنجه دانس ــان ش قربانی
خدمــات  فراهــم آوری  وظیفــه،  و  حقــوق  اعــاده 
ــای  ــت زیان ه ــی و پرداخ ــمی و روان ــتی جس بهداش

مالــی شــامل جبــران خســارت می شــود.
ــون  ــته، قان ــال گذش ــتین بار س ــرای نخس ــتان ب افغانس
ــان تقنینــی  ــک فرم ــر اســاس ی ــکنجه را ب ــع ش من
توشــیح کــرد. ایــن قانــون در چهــار فصــل و 21 مــاده 
تدویــن شــده اســت. دولــت افغانســتان بــه کنوانســیون 
ــیون  ــده و کمیس ــق ش ــکنجه ملح ــع ش ــی من بین الملل

ــرده اســت. ــع شــکنجه را ایجــاد ک من
ــتقل  ــیون مس ــه در رأس آن کمیس ــیون ک ــن کمیس ای

حقــوق بشــر افغانســتان قــرار دارد و نهادهــای امنیتــی 
ــت  ــف اس ــد، موظ ــت آن را دارن ــور عضوی ــن کش ای
ــد  ــن کن ــیوه هایی را تدوی ــح و کارش ــرح، لوای ــا ط ت
ــع  ــون من ــدن قان ــی ش ــرای اجرای ــی را ب و کمیته های

ــد. ــکیل بده ــکنجه تش ش
افــزون بــر قانــون منــع شــکنجه، دولــت افغانســتان در 
ــر  ــون جــزا نیــز فصــل جدیــدی زی طــرح تعدیــل قان

ــام "شــکنجه و مجــازات آن" را جــا داده اســت. ن
ایــن قانــون کــه از ســوی کابینــه افغانســتان تایید شــده، 
بــه تازگــی در اواخــر مــاه ســرطان بــرای تصویــب بــه 

شــورای ملــی افغانســتان ســپرده شــد.
افغانســتان در ســال های اخیــر بــه دلیــل اعمال شــکنجه 
سیســتماتیک از ســوی مامــوران امنیتــی اش، بــه شــدت 
زیــر انتقــاد ســازمان های حقــوق بشــری قــرار داشــت. 
ــن  ــی و بلندرفت ــز امنیت ــر مراک ــارت نســبی ب حــاال نظ
ــایل  ــورد مس ــی در م ــوران امنیت ــی مام ــطح آگاه س
حقــوق بشــری از دالیــل کاهــش میــزان شــکنجه 

ــود. ــوان می ش ــان عن ــان و مظنون متهم
امــا بــا توجــه بــه شــرایط امنیتــی و اعمــال محدودیــت 
بــر نظــارت از مراکــز امنیتــی، دشــوار بــه نظــر 
ــل  ــۀ کام ــه گون ــاری ب ــکنجه و بدرفت ــه ش ــد ک می رس

ــود. ــو ش ــور مح ــن کش از ای
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ورزش
عزیز رفيعی

ــه جــای  خــدای نخواســته، اگــر رییس جمهــور می بــودم، ب
ــی: ــای نمایش ــا و دیدا ره دعوت ه

پــس از هــر حادثــۀ کشــتار مــردم بی گنــاه و بی دفــاِع 
ــی و  ــی، مذهب ــی، زبان ــی، قوم ــی، سیاس ــای نیابت ــه بهانه ه ــه ب ــی ک ملک
ــردم  ــع می ک ــا را جم ــزد؛ علم ــق می ری ــه ناح ــان ب ــک خون ش ایدئولوژی
تــا شــرعًا کشــتارها و قتــِل عام هــا را بررســی کننــد و فتــوا بدهنــد. فتــوا 
بدهنــد کــه "هرکســی مؤمنــی را عمــداً بکشــد، جزایــش جهنــم اســت". 
ــان  ــا فتوای ش ــا ب ــم ت ــالت بده ــن را رس ــای دی ــردم علم ــاش می ک ت
مــردم بداننــد، آنچــه اتفــاق می افتــد، از دیــد شــرع و فــرع و فقــه، گنــاه 
کبیــره، جــرم و جنایــت اســت. ایــن کار را آن قــدر تکــرار می کــردم کــه 
هــر عامــی، مــا، شــیخ و عالمــی مســلمان شــده و هــر روز فریــاد بزننــد 

ــه هســت". ــل ُکل جامع ــاه قت ــک انســان بی گن ــل ی "قت

دستگير روشنيالی

ــت«  ــل »فردي ــادي اص ــي بني ــگ او خپلواک ــي د پرمخت د ټولن

ــه  ــه توگ ــرد پ ــي د ف ــو ک ــو برخ ــه ټول ــد پ ــان د ژون دی. انس

ــان  ــي ځ ــت ک ــه فردي ــوازي پ ــان ي ــر انس ــا ه ــيي ي ــان ښ ځ

ــته  ــه مرس ــت پ ــاو او کفاي ــاو، وړتي ــردي ځانگړتي ــان د ف ــدوي. انس څرگن

خپــل شــخصيت جــوړوي او هويــت ترالســه کــوي. نــن پــه نــړۍ کــي فــرد 

د ســيايس، ټولنيــز او قانــوين تفکــر محــور دی او دا دفــرد ازادي او حقونــه 

ــوي.  ــت ورک ــه قانوني ــو دروي او واک ت ــه پښ ــت پ ــي حاکمي دي چ

اصــيل حاکميــت هغــه وخــت را څرگنــد شــو چــي فــرد وپيږنــدل شــو او 

د فرديــت درنــاوی وشــو. 

ــل انتخــاب  ــه انتخــاب کــي دی او د ځــان انتخــاب د ب ــت د ځــان پ فردي

ــه څــه  ــل ب ــرم، ب ــه ل ــل انتخــاب خپلواکــي و ن هــم اســانوي. کــه زه د خپ

ــم او دا  ــي زه ی ــرم چ ــق ل ــه زه ح ــه توگ ــرد پ ــوه ف ــړم. د ي ــاب ک ډول انتخ

ــرد د  ــري. د ف ــو حــق ل ــه هــم د دا ډول انتخــاب کول ــا انتخــاب دی. ت د م

همــدي حقونــو خونديتــوب دی چــي پــه ټولنــه کــي دواړه ازادي او برابــري 

بســيا کيــږي.

عبدالحی خراسانی

آیــا ســقوط میــرزا اولنــگ در اثــر یــک توطئــه اتفــاق افتــاده 
؟ ست ا

داکتــر عبــداهلل عبــداهلل در شــورای وزیــران ضمــن محکــوم 
ــی  ــگ، جمله ی ــتان میرزااولن ــان در شهرس ــاک طالب ــت هولن ــردن جنای ک
گفــت کــه قابــل تأمــل و دقــت می باشــد و احتمــاالً روایت گــر 
زاویــۀ پنهــان حادثــه و جنایــت اســت. او گفــت "....حادثــۀ میرزااولنــگ 
ــه جلوگیــری  ــود کــه مــردم توقــع داشــتند کــه از ایــن حادث حادثه یــی ب

ــت"... ــود داش ــه وج ــارۀ حمل ــای در ب ــرا گزارش ه ــد، زی ــد می ش بای
ــا  ــز ی ــداهلل در مرک ــر عب ــان داکت ــا مخاطب ــب ی ــه مخاط ــته از این ک گذش
ــی  ــر گزارش های ــه اگ ــت ک ــا اس ــوال این ج ــاال س ــند،  ح ــه باش منطق
ــتان ســرپل از آن  ــی و ادارِی اس ــی، نظام ــته و مســوالن امنیت وجــود داش
مطلــع بــوده انــد، چــرا اقــدام مناســب نکــرده اند تــا ایــن جنایــت هولناک 
ــهل انگاری و  ــد س ــت، می توان ــن حال ــد؟ در خوش بینانه تری ــاق نیفت اتف
ــم  ــت و فراه ــال، خیان ــن احتم ــد و در بدتری ــولیت پذیری باش ــدم مس ع

ــای تروریســتی! ــرای گروه ه ــی ب ــت و ناامن ــردن بســتر جنای ک
ــن  ــت در چنی ــا شــدت و قاطعی ــی ب ــت وحــدت مل ــر اســت حکوم بهت
مــواردی رســیده گی کنــد و مطمیــن باشــد کــه مــردم در جهــت تأمیــن 
ــد کــرد. موضــوع  ــی را حمایــت خواهن امنیــت نیروهــای نظامــی و امنیت
ــد  ــت می توان ــا خیان ــت، ام ــدی نیس ــرف جدی ــت، ح ــی و غفل بی توجه

ــد. ــن باش ــاک و جنایت آفری ــان هولن ــت طالب ــدازۀ جنای ــه ان ب

لينا روزبه حيدری

ــی  ــودک کاف ــت دو ک ــا در نهای ــک و ی ــا ی ــچ ی هی
ــک  ــن ی ــی تضمی ــی مال ــا توانای ــی حت ــت. برخ اس
آینــدۀ بهتــر بــرای همــان دو کــودک را ندارنــد، چــه 
ــتن  ــه داش ــف ب ــۀ مضاع ــن عاق ــن ای ــتر از آن! م ــه بیش ــد ب برس
ــیدن،  ــداری کش ــب بی ــم. ش ــال را درک نمی کن ــاد اطف ــداد زی تع
ــادر  ــادی، ق ــد اقتص ــت ب ــودکان در وضعی ــردن ک ــزرگ ک ــِج ب رن
نبــودن بــه بــرآورده ســاختن ســاده ترین آرزوی کــودکان، نداشــتن 
توانایــی بــه تربیــه و حمایــت از آن کــودکان تــا بتواننــد تحصیــات 
عالــی خــود را خاتمــه دهنــد، عــدم توانایــی در حتــا ســیر کــردن 
ــدم  ــوند و ع ــض ش ــر مری ــراض اگ ــداوی ام ــان، ت شکم های ش
ــه  ــی ک ــالم خانواده گ ــط س ــک محی ــم آوردن ی ــی در فراه توانای
در آن، عــاری از نگرانــی اقتصــادی و غیــره، بتواننــد ایــن کــودکان 

ــد. ــه کنن ــادی را تجرب ــی ع زنده گ
ــوم،  ــان س ــردم در جه ــی از م ــرا برخ ــه چ ــم ک ــن درک نمی کن م
ــودکان را  ــه ک ــدری ک ــادر و پ ــد. م ــه خــود رحــم نمی کنن ــا ب حت
ــه آن  ــه ب ــد و ن ــوش دارن ــی خ ــان زنده گ ــه خودش ــد، ن می آورن
ــد. آوردن کــودک تنهــا هــدف  کــودکان رســیده گی کــرده می توانن
ــد و  ــم کنی ــود رح ــه خ ــت، ب ــن نیس ــا در زمی ــا آدم ه ــی م زنده گ
ــم  ــود مجس ــرای خ ــه را ب ــی آرام و بی دغدغ ــه زنده گ ــک لحظ ی
ــودک  ــه آن ک ــود و ب ــد ب ــش خواه ــدر لذت بخ ــه چق ــد ک کنی
بی چــاره رحــم کنیــد و او را کــه قــدرت تمویــل اش را نداریــد، بــه 

ــرم کنــد. ــا رنــج دســت و پنجــه ن ــا ب ــا نیاوریــد ت دنی

کابل میزبان لیگ فوتبال نوجوانان 

افغانستان است

نخستین مدرسۀ ووشو 
در افغانستان

فيـسبـوک نـــامــه

ــا تــاش  ــرای نخســتین بار ب ــال 1۴ ســال افغانســتان ب ــی فوتب لیــگ انتخاب
فدراســیون فوتبــال افغانســتان و همــکاری کشــور جاپــن آغــاز شــد.

در ایــن رقابت هــا، بازیکنــان 1۴ ســال فوتبــال هفته  یــی ســه بار بــه 
مصــاف هــم خواهنــد رفــت. گزینــش اســتعدادهای برتــر و افزایــش ســطح 

ــوان شــده اســت. ایــن اســتعدادها، از اهــداف برگــزاری ایــن لیــگ عن
ــن،  ــش از ای ــان پی ــال افغانســتان، آن ــۀ مســووالن فدراســیون فوتب ــه گفت ب
ــت در  ــرار اس ــدازی و ق ــت راه ان ــا موفقی ــال را ب ــِگ 10، 11 و 12 س لی

ــود. ــزار ش ــز برگ ــال نی ــِگ 16 و 18 س ــده، لی آین
تیــم فوتبــال 15 ســال افغانســتان مــاه گذشــته در رویارویــی بــا تاجیکســتان 
ــت آورد و  ــه دس ــام را ب ــزی ج ــیای مرک ــای آس ــِت رقابت ه در دور نخس

ــا شــد. ــن رقابت ه ــروز ای پی

میان  در  ویژه  به  افغانستان،  در  ووشو  ورزش  از  اخیر،  سال های  در 
گفتۀ  موسس  به  و  است  استقبال گسترده یی صورت گرفته  ورزش دوستان، 

نخستین مدرسۀ ووشو در کشور، این ورزش در حال رشد است. 
در 16 سال گذشته ورزشکاران افغانستان در رشته های مختلف توانسته اند در 
عرصه های گوناگون داخلی و خارجی، درخشش خوبی از خود نشان دهند. 
درخششی که موجب شد مردم افغانستان و جهان به رویدادهای متفاوت و 
تازه در این کشور نیز توجه کنند. رویدادهایی که از جنس جنگ، انفجار و 
برای  ورزشی،  رشته های  ظرفیت های   و  زیبایی ها  کننده  بیان  و  نبود  انتحار 

ایجاد فضایی متفاوت در افغانستان بود.
به همین دلیل، به ورزش و ورزشکاران افغانستان به چشم امیدهای این کشور 

برای ایجاد همدلی و افتخارآفرینی نگریسته می شود.
ایجاد مدرسۀ ورزشی ووشو برای آقایان و بانوان یکی از تازه ترین خبرهای 
ورزشی در افغانستان است که از آن به عنوان »خانۀ ووشوِی افغانستان« نیز 

نام برده می شود.
مدرسه ووشو

موسس این مدرسۀ ورزشی، حسین صادقی است که خود یکی از قهرمانان 
رشتۀ ووشو می باشد. او می گوید که در سال 201۳ میادی، پس از سال های 

طوالنی به افغانستان برگشت و تصمیم گرفت تا ورزشگاهی تأسیس کند.
قرار  مورد حمایت  نهادی  هیچ  از سوی  راه  این  در  آقای صادقی،  گفتۀ  به 
نگرفت و در نهایت به پیشنهاد چند تن از دوستانش به این نتیجه رسید که 

باید خودش دست به کار شود.
این گونه شد که هفتۀ  گذشته او نخستین مدرسۀ ووشو را در افغانستان ایجاد 
کرد. در این مدرسه به بانوان و پسران در وقت های جداگانه و مشترک، این 

رشتۀ ورزشی آموزش داده می شود.
در این مدرسۀ ورزشی رشته های »چانگ چوان«، »نانچوان« و »تایچی چوان« 
آموزش داده می شود. این ورزشگاه یک تیم دوازده نفری با ترکیبی از دختران 

و پسران هم دارد که در مسابقات مختلف شرکت می کنند.
صادقی برای نام گذاری این مکان به عنوان مدرسۀ ووشو نیز دلیلی دارد. به 
باور او، پیش از این در افغانستان چنین اقدامی صورت نگرفته و تنها جایی 

که ووشو به صورت علمی آموزش داده می شود، همین مدرسه است.
موسس این مرکز ورزشی گفته است که بسیاری از عاقه مندان درخواست 
نیز آموزش  مانند تکواندو  این مرکز، رشته های رزمی دیگری  تا در  کردند 
داده شود، اما به دلیل این که او این مدرسه را تنها خانۀ ووشو در افغانستان 

می داند، درخواست های مطرح شده را رد کرده است.
با این حال، امید می رود که این اقدام حسین صادقی برای جامعۀ ورزشی، به 
ویژه ورزش ووشو افغانستان موثر تمام شود و در سال های آینده، عاقه مندان 
این رشتۀ ورزشی نیز با ایستادن بر سکوی قهرمانی در سطح جهان، موجب 

افتخار، شادی و سربلندی مردم افغانستان شوند.

آیـاد شعـر افغـانستان 
با سبـک فردی روبـه رو است؟

یعقوب یسنا
مصاحبــۀ اســتاد مجیــب مهــرداد را خوانــدم کــه در ایــن مصاحبــه 
مهــرداد صاحــب ایــن حکــم را صــادر کــرده بــود: »مــا در 
ــان  ــا جری ــتیم. م ــه رو هس ــردی روب ــبک های ف ــا س ــتان ب افغانس
ــا  ــن حکم ه ــن چنی ــم.« ای ــتان نداری ــعری در افغانس ــخص ش مش
ــده  ــاس و گمراه کنن ــت، بی اس ــووالنه اس ــر مس ــه غی ــی ک ضمن

ــد. ــد باش ــز می توان نی
ــی  ــاِص ادب ــاِت خ ــا اصطاح ــبک و... این ه ــا، س ــان، بوطیق جری
ــد  ــده در نق ــه ش ــبتًا پذیرفت ــخص و نس ــف مش ــه تعری ــت ک اس
ادبــی و در نظریــۀ ادبــی دارد کــه بایــد در مصاحبه هــا و در 

ــود. ــت ش ــی رعای ــته بندی ادب ــد و دس ــش، نق خوان
ــه رو  ــردی روب ــا ســبک های ف ــا در افغانســتان ب ــه م ــا ک ــن ادع ای
اســتیم، خیلــی ادعــای کان اســت. در ادبیــات ســبک عــام داریــم 
ــم.  ــاص داری ــای خ ــه معن ــبک ب ــت. س ــا اس ــبک دوره ه ــه س ک
ســبک بــه معنــای خــاص، ســبک های فــردی اســت کــه در درون 
ــبک های  ــن س ــی ای ــه نوع ــرد و ب ــکل می گی ــا ش ــن دوره ه ای
فــردی موجــب می شــود کــه بــه ســبک یــک دوره هویــت 
ــود  ــبب می ش ــاق س ــردی خ ــبک های ف ــرا س ــد؛ زی ــی بخش ادب
ــی  ــی: 56(. موقع ــی، سبک شناس ــود )فتوح ــروی ش ــه از آن پی ک
ــه رو  ــردی روب ــه ســبک های ف ــا در افغانســتان ب ــم م ــه می گویی ک
اســتیم؛ بــه ایــن معنــا اســت کــه شــاعران در افغانســتان همــه بنابــه 
خاقیــت ادبــی، ســبک های فــردی خــود را ســاخته انــد کــه ایــن 
ــوان در  ــرا نمی ت ــد اســاس داشــته باشــد؛ زی ادعــا اصــًا نمی توان
ــه همــه صاحــب  ــود ک ــه رو ب ــا شــاعرانی روب ــی ب ــک دورۀ ادب ی

ــند! ــود باش ــژه به خ ــبک وی س
ــه  ــعری ب ــان ش ــه جری ــت ک ــد گف ــعری بای ــان ش ــارۀ جری درب
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک ــه می ش ــاعران گفت ــی از ش ــت گروه فعالی
ــاش  ــار ت ــق آث ــرای خل ــترک ب ــناختی مش ــای زیبایی ش معیاره
معاصــر:  شــعر  چشــم انداز  )زرقانــی،  می کننــد  کوشــش  و 
ــای  ــه تاریخ ه ــم و ب ــت بدهی ــود زحم ــه خ ــی ب ــر کم 26(. اگ
ــم از  ــی و ه ــر تاریخ ــم از نظ ــم؛ ه ــر بزنی ــتان س ــات افغانس ادبی
ــی  ــای شــعری در افغانســتان پ ــه جریان ه ــناختی ب ــر زیبایی ش نظ
می بریــم. معمــوالً جریان هــای شــعری در افغانســتان همســو 
ــوده اســت. موقعــی کــه  ــران ب ــد جریان هــای شــعری ای ــا فراین ب
شــعر نیمایــی بنابــه کوشــش تعــدادی از شــاعران نیمایی ســرا بــه 
جریــان شــعری تبدیل شــد؛ در دهــۀ ۳0 تعــدادی از شــاعران برای 
ــد کــه از دهــۀ  ــان شــعری نیمایــی تــاش کردن شــکل گیری جری
۳0 تــا دهــۀ 50 اوج ایــن جریــان شــعری در شــعر افغانســتان بــود. 
واصــف باختــری، بــارق شــفیعی، لطیــف ناظمــی و... از شــاعران 

ــتند. ــعری اس ــان ش ــن جری ــاز ای جریان س
ــه  ــی ک ــا وصف ــتان ب ــر افغانس ــعر معاص ــد، ش ــه بع ــۀ 50 ب از ده
جریــان شــعر نیمایــی رواج دارد؛ وارد جریــان شــعر شــاملویی یــا 
ــه بعــد تعــدادی از شــاعران  ــن دهــه ب ــز می شــود. از ای ســپید نی
تــاش می کننــد تــا بــر اســاس معیارهــای زیبایی شــناختی شــعر، 
شــاملویی شــعر بســرایند. پرتــو نــادری و لطیــف پــدرام در کنــار 
ــن  ــتند. ای ــعری اس ــان ش ــن جری ــۀ ای ــر، از جمل ــاعران دیگ ش
ــه  ــه ادام ــن ده ــس از ای ــا پ ــۀ 80 حت ــا ده ــی ت ــه نوع ــان ب جری

داشــته اســت.
ــی  ــر فارس ــعر معاص ــی ش ــه نوع ــو، ب ــن س ــه ای ــۀ 80 ب از ده
وارد بوطیقاهــا و جریان هــای متکثــر شــده اســت کــه تکثــر 
ــی  ــای ادب ــر نظریه ه ــه تکث ــردد ب ــر می گ ــعر ب ــا در ش بوطیقاه
معاصــر دربــارۀ چیســتی و ماهیــت بوطیقاهــای شــعر. ایــن تکثــر 
ــر  ــر تکث ــه ب ــی دارد ک ــد جهان ــی و پیام ــتگاه غرب ــا خاس نظریه ه
بوطیقــا در شــعر فارســی در ایــران تأثیــر گذاشــته اســت؛ بعــد این 
تأثیــر، بنابــه مناســبات زبانــی، ادبــی و فرهنگــی بــه نوعــی بــر ُکل 
ــن  ــز شــامل ای ــات و شــعر فارســی کــه افغانســتان نی حــوزۀ ادبی
حــوزۀ ادبــی می شــود، وارد شــده اســت. بــا ایــن تکثــر، بوطیقــا 
ــعر  ــا در ش ــر بوطیقاه ــن تکث ــی ای ــه جریان شناس ــوان ب ــز می ت نی
ــن  معاصــر پرداخــت کــه چنیــن دســته بندی جریان شناســانه از ای
تکثــر بوطیقاهــای شــعری هــم در غــرب و هــم در ایــران صــورت 
ــرت  ــه کث ــه بناب ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــی ب ــت. یعن ــه اس گرفت
ــته بندی  ــدی و دس ــا را جریان بن ــن بوطیقاه ــم ای ــا نتوانی بوطیقاه

کنیــم.
ــودن و خاقیــت  ــگارد ب شــاعرانی کــه در افغانســتان ادعــای آوان
منحصــر به فــرد )پساســاختار و پســت مــدرن( در ســرایش 
ــم  ــتند یاه ــی و... اس ــی عبدالرضای ــر از عل ــا متأث ــد؛ ی ــعر دارن ش
ــا  ــت و ترکیب ه ــرب، باف ــعر غ ــه ش ــی ب ــتفاده از دسترس ــا اس ب
ــن اســت کــه معیارهــای  ــد. منظــور از برداشــتن ای را برداشــته ان
ــن  ــرب را ای ــعری غ ــای ش ــا و جریان ه ــناختی بوطیقاه زیبایی ش
وارد  بومی ســازی  و  بینامتنیــت  مناســبت های  بنابــه  شــاعران 
شعرشــان نکــرده اســت؛ بلکــه ترجمــه و معــادل ایــن ترکیب هــا 
ــن وارد  ــه ای ــت ک ــرده اس ــان ک ــتقیم وارد شعرش ــور مس را به ط
ــی باشــد؛ بیشــتر مســتقیم گیری  ــا رابطــه و مناســبات ادب کــردن ت

ــی اســت. ــر پیشــینیان ســرقت ادب ــه تعبی ــا ب ی
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رســانه های امریکایــی از قــول ســه مقامــی 
کــه خواســته انــد نــام شــان افشــا نشــود، 
گــزارش داده انــد، امریــکا ده هــا تفنــگ دار 

ــد. ــه افغانســتان اعــزام می کن دیگــر ب
واحــد جنــوب غربــی امریــکا کــه در 
والیــت هلمنــد مســتقر اســت درخواســت 
تــا  کــرده  را  تفنــگ داران  ایــن  اعــزام 
در  را  واحــد  ایــن  اضافــی  نیروهــای 
ــد. حفاظــت نیروهــای داخلــی کمــک کنن
ــورد  ــت م ــن درخواس ــود ای ــه می ش گفت
موافقــت فرماندهــی مرکــزی امریــکا قــرار 
ــه  ــوز ب ــگ داران هن ــن تفن ــا ای ــه، ام گرفت

ــده اند. ــزام نش ــتان اع افغانس
یکــی از مقامــات امریکایــی گفــت کــه هم 
ــد  ــگ دار در واح ــش از ۳00 تفن ــون بی اکن
جنــوب غربــی در والیــت هلمنــد حضــور 
ــز  ــی نی ــای اضاف ــوع نیروه ــد و مجم دارن

کمتــر از 100 نفــر اســت.
ــال  ــی در ح ــژۀ دریای ــگ داران وی ــن تفن ای
ــا  حاضــر در منطقــه حضــور دارنــد، امــا ب
ــوز  ــد کــه هن ــن حــال مقامــات می گوین ای
ــًا از  ــا دقیق ــن نیروه ــت ای ــخص نیس مش

ــدام مناطــق اعــزام خواهــد شــد. ک
ــاره ایــن  یکــی دیگــر از مقامــات نیــز درب
ــا  ــن نیروه ــزام ای ــت: اع ــگ داران گف تفن
ــکا در  ــد امری ــا اســتراتژی جدی ارتباطــی ب
افغانســتان نــدارد و بخشــی از ایــن راهبــرد 
نیســت؛ بلکــه تنهــا بــه درخواســت ژنــرال 
راجــر ترنــر فرمانــده نیروهــا در ایــن 
منطقــه انجــام خواهــد شــد و مــورد تاییــد 

ــتاد  ــس س ــورد، ریی ــوزف دانف ــرال ج ژن
مشــترک ارتــش امریــکا نیــز قــرار گرفتــه 

اســت.
یکــی از مقامــات نیــز اظهــار داشــته اســت، 
بــا اینکــه ترامــپ مســوولیت تعییــن ســطح 
نیروهــا در افغانســتان را بــه جیمــز ماتیــس 
ــا در  ــرده ام ــول ک ــود مح ــاع خ ــر دف وزی
ــه  ــرای اعــزام ایــن نیروهــا ب ایــن مــورد ب

تاییــد ماتیــس نیــازی نبــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ســخنگوی 
ــزی  ــی مرک ــی فرمانده ــگ داران دریای تفن
ــار  ــر اظه ــن خب ــردن ای ــد نک ــن تایی ضم
داشــت: جابه جایــی و حرکــت نیروهــا 

در حــوزه مســوولیتی تفنــگ داران دریایــی، 
بــر اســاس اختیارهــای فرماندهــی مرکــزی 
حاضــر  حــال  در  و  می شــود  انجــام 
نیــز هیچ گونــه برنامه یــی بــرای اعــزام 
تفنــگ داران دریایــی مســتقر در امریــکا 

ــدارد. ــود ن وج
از ســویی دیگــر، نیــز مقامــات وزارت 
ــت های  ــد درخواس ــکا می گوین ــاع امری دف
افزایــش  بــر  مبنــی  نیــز  دیگــری 
حمایت هــای هوایــی وجــود دارد، امــا 
جزییاتــی  مقامــات  ایــن  از  هیچ کــدام 
دربــاره چرایــی و چگونگــی ایــن افزایــش 

نکردنــد. اظهارنظــری  حمایت هــا 

ســعودی  عربســتان  در  مقام هــا  مانــدگار: 
می گوینــد، گــروه طالبــان از ســوی کشــور 
ــران تمویــل و تجهیــز می شــوند  قطــر از راه ای
و موقــف رســمی ریــاض ایــن اســت کــه ایــن 
ــتان  ــروه تروریســتی در افغانس ــک گ ــروه، ی گ

می باشــند.
الحربــی، سرپرســت  بــی مزعــل  مشــاری 
می گویــد،  کابــل  در  عربســتان  ســفارت 
ریــاض گــروه طالبــان را بــه عنــوان یــک گــروه 
تروریســتی می شناســند و ایــن موقــف رســمی 

می باشــد. دولتــش 
ــانۀ  ــک رس ــا ی ــت ب ــی در صحب ــای الحرب آق
ــاد  ــور ی ــی کش ــه عنوان ــر ب ــی، از قط خارج
کرده اســت کــه زمینــۀ معاملــه و تمویــل گــروه 
طالبــان را بــا ســایر کشــورهای جهــان فراهــم 

کرده اســت.
سرپرســت ســفارت عربســتان در کابــل تاکیــد 
ــر  ــام دفت ــتفاده از ن ــا اس ــر ب ــه قط ــد ک می کن
ــه  ــر ب ــور، بیش ت ــان در آن کش ــی طالب سیاس

ــد. ــی می کن ــت مال ــروه حمای ــن گ ای
افغانســتان  در  طالبــان  او می گویــد، گــروه 
قطــر  دولــت  ســوی  از  حاضــر  درحــال 
راه  از  آن  و کمک هــای  می شــوند  حمایــت 
ــال  ــتان انتق ــه افغانس ــت تروریســت پرور ب دول

بنــد. می یا
در ایــن حــال، شــورای عالــی صلــح افغانســتان 
ــر  ــعودی در براب ــتان س ــی عربس ــف علن موق
ــد  ــد و می گوی ــر می دان ــک تغیی ــان را ی طالب

ــد. ــتقبال می کنن ــف اس ــن موق ــه ازی ک
ایــن شــورا بــه دنبــال ســخنان اخیــر مقام هــای 

عربســتان ســعودی در رابطــه بــه طالبــان ایــن 
اظهــارات را ابــراز کــرد.

ــن شــورا در  ــاون ای ــد مع ــن محم ــراهلل دی عزی
ــد  ــت، هرچن ــه اس ــانه ها گفت ــا رس ــت ب صحب
ــا طالبــان  روابــط رســمی عربســتان ســعودی ب
ــن موقــف  ــا ای ــش قطــع شــده، ام ــا پی مدت ه
ــل  ــتان قاب ــت افغانس ــرای حکوم ــتان ب عربس

ــتایش اســت. س
او می گویــد کــه حکومــت افغانســتان چندیــن 
ــرای  ــه ب ــت ک ــته اس ــتان خواس ــار از عربس ب
ختــم جنــگ در افغانســتان نقــش اش را ادا 

ــد. کن
بــه گفتــۀ معــاون شــورای عالــی صلــح: "ایــن 
یــک موقــف علنــی و یــک تغییــر اســت و ایــن 
ــتان  ــت افغانس ــرش حکوم ــورد پذی ــدام م اق
اســت، امــا اظهاراتــی کــه در مــورد دفتــر قطــر 
ــه فکــر می شــود کــه  ــه، این گون صــورت گرفت
روابــط قطــر و عربســتان خــراب شــده و شــاید 

ایــن موقــف بــه آن ارتبــاط داشــته باشــد."
ذبیــح اهلل مجاهــد،  کــه  ایــن درحالی ســت 
کــه  می گویــد  طالبــان  گــروه  ســخنگوی 
عربســتان ســعودی یــک کشــور شــاهی اســت 
ــی  ــوالت فعل ــد در تح ــود را بای ــش خ و نق

ــد. ــازی کن ــتان ب افغانس
ــه  ــد ک ــا می کن ــان ادع ــروه طالب ــخنگوی گ س
افغانســتان توســط نیروهــای خارجــی اشــغال 
ــود  ــتان در مشــکات موج شده اســت و عربس

ایــن کشــور، نقــش خــود را ایفــا کنــد.
او هم چنــان می گویــد کــه دفتــر سیاســی 
تاش هــای  به خاطــر  قطــر  در  طالبــان 
ــاز  ــن راه حــل ب ــرای یافت ــرات ب ــح و مذاک صل

ســت. شده ا
ــورد  ــه حــال در م ــا ب ــر ت ــه قط گفتنی ســت ک
ادعــای سرپرســت ســفارت عربســتان ســعودی 

ــر نکرده اســت. ــار نظ ــل اظه در کاب

افزایش نیروی بیشتر امریکا در افغانستان

عربستان طالبان را از بهر دریافت کمک
 از قطر به عنوان گروه تروریستی شناخت

قاتالن 5 کودک دستگیر شدند

آصف علی  زرداری:

شریف حامی گروه تروریستی طالبان پاکستان است

ریاســت جرایــم جنایــی فرماندهــی پولیــس کابــل اعــام کــرد کــه دو جنایــت کار و قاتــل 
پنــج کودکــی کــه در ســاحه تایمنــی از مربوطــات حــوزۀ چهــارم پولیــس شــهر کابــل بــه 
شــکل بیرحمانــه و فجیعــی بــه قتــل رســیده بودنــد، توســط نیروهــای پولیــس شناســایی 

و بازداشــت شــدند.
حــدود ده روز پیــش خبــری از جــان باختــن پنــج کــودک عضــو یــک خانــواده در ســاحه 
تایمنــی شــهر کابــل منتشــر شــد و علــت مــرگ آنــان بــرق گرفتــی اعــام شــده بــود در 

حالــی کــه ایــن کــودکان توســط دو شــخص قاتــل از بیــن بــرده شــده انــد.
ــان در بیــرون از منــزل ســر کار  پــدر و مــادر 5 کــودک قربانــی شــده مــی گوینــد کــه آن
بودنــد دو شــخص وارد خانــۀ آنــان در ســاحه تایمنــی از مربوطــات حــوزه چهــارم پولیــس 
ــا  ــه و ب ــه شــکل بیرحمان ــواده را ب کابــل می شــوند و 5 کــودک 9 الــی 16 ســال ایــن خان

تیشــه تکــه تکــه کــرده و ســپس اجســاد کــودکان را می ســوزانند.
در همیــن حــال، ریاســت جرایــم جنایــی فرماندهــی پولیــس کابــل اعــام کــرد کــرد کــه 

هیــچ جنایــت و جنایــت کاری از چشــم پولیــس کابــل پنهــان نخواهــد مانــد.
ــا در نظرداشــت مســوولیت و مکلفیــت وظیفــوی و تعهــدی  ــع، ب براســاس معلومــات منب
پولیــس بــه فامیــل پنــج کودکــی کــه بیرحمانــه و بشــکل مرمــوز توســط دو نفــر جنایتــکار 

بــه قتــل رســانیده شــده بــود، عامــان آن شناســایی و بازداشــت شــده انــد.
ــراف  ــش اعت ــه جــرم خوی ــه دو شــخص بازداشــت شــده ب ــل اعــام کــرد ک پولیــس کاب

ــل مرمــوز مشــخص نشــده اســت. ــن قت ــزۀ ای ــون انگی ــا کن ــد. ت کــرده ان

ــواز شــریف از اســامه  ــد کــه ن آصف علــی زرداری رییس جمهــور ســابق پاکســتان می گوی
بــن الدن پــول گرفتــه بــود تــا دولــت بی نظیــر بوتــو را ســاقط کنــد. 

ــه فســاد اقتصــادی یکــی  ــد ک ــور ســابق پاکســتان می گوی ــی زرداری رییس جمه آصف عل
از جرایــم نوازشــریف بــوده و او حامــی گــروه تروریســتی تحریــک طالبــان پاکســتان نیــز 

می باشــد.
رییس جمهــور ســابق پاکســتان بــا انتقــاد از حــزب حاکــم گفــت: نوازشــریف بــه شــدت 
ــف  ــرادرش مخال ــریف« ب ــهباز ش ــرای روی کار آوردن »ش ــاش وی ب ــده و ت ــا ش تنه

ــردم پاکســتان اســت. ــته م خواس
آقــای زرداری گفتــه اســت کــه نوازشــریف بــا ایجــاد جنجــال و بــه راه انداختــن تظاهــرات 
ــا رد  ــط ب ــی مرتب ــی پاکســتان و ســازمان های دولت ــه دادگاه عال ــد ب ــا می خواه در خیابان ه

صاحیتــش فشــار وارد کنــد.
زداری مدعــی شــده اســت، نــواز شــریف بــا دریافــت مبلــغ 10میلیــارد دالــر از اســامه بــن 
الدن کاری کــرده اســت تــا بی نظیــر بوتــو بــه جــرم فســاد اقتصــادی از تخــت حکومــت 

بــه زیــر کشــیده شــود.
او افــزود: حــزب متحــده نیــز نقــش خــود را بــه عنــوان یــک حــزب اپوزیســیون بــه خوبــی 
انجــام نــداد و حــزب حاکــم آنهــا را بــا وعــده کمــک مالــی بــه ســمت خــود کشــید، ســران 
ایــن حــزب بایــد بداننــد کــه دولــت بــه آنــان دروغ گفتــه و هیــچ کمــک مالــی صــورت 

نخواهــد گرفــت.
ایــن درحالــی اســت کــه اعتراضــات گســترده ســال 201۴ در برابــر نــواز شــریف بــه ایــن 
دلیــل شکســت خــورد کــه شــخص آصف علــی زرداری بــه جــای ایفــای نقــش بــه عنــوان 

رییــس بزرگتریــن حــزب اپوزیســیون بــه حمایــت از او پرداخــت.
حــال و بــا نزدیــک شــدن انتخابــات ســال 2018 حــزب مــردم ایــن حقیقــت را درک کــرده 
ــًا  ــد قطع ــل کن ــرف عم ــک حــزب بی ط ــوان ی ــه عن ــد ب ــاکان بخواه ــر کم ــه اگ اســت ک

مبــارزه انتخاباتــی را بــه عمــران خــان رهبــر حــزب تحریــک انصــاف خواهــد باخــت.


