
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ملــی می گویــد، دادســتانی ُکل افغانســتان پــس از 
ــاالی  ــده ب ــات وارد ش ــی، اتهام ــل طوالن ــی مراح ط
ــت کــرده و  ــرات را نادرســت ثاب ــر پیشــین مخاب وزی

ــت. ــادر کرده اس ــت او را ص ــم برائ حک

آقــای عبــداهلل ایــن ســخن را در دیــدار بــا عبدالــرزاق 
ــرده  و  ــام ک ــرات اع ــین مخاب ــر پیش ــدی، وزی وحی
ــت  ــوولیت و دخال ــچ مس ــما هی ــه ش ــت ک افزوده اس

ــد. ــه، نداری ــارۀ ادعاهــای صــورت گرفت در ب
داکتــر عبــداهلل تاکیــد کرده اســت کــه آقــای وحیــدی 

ــه در  ــت آن چ ــخص وطن دوس ــک ش ــوان ی ــه عن ب
تــوان داشــته، انجــام داده  و ایــن براســاس بررســی ها 

ــت. ــن  شده اس روش
رییــس اجرایــی حکومــت گفته اســت کــه آقــای 
ــه اش در وزارت  ــدی وظیف ــدی، در دوران متص وحی
ــود  ــکلی وج ــی مش ــوژی معلومات ــرات و تکنال مخاب

نداشته اســت.
او دربــارۀ چگونه گــی نــوع بررســی ها می گویــد، 
ــا را  ــد، م ــی آن می توان ــوۀ بررس ــه و نح ــن قضی ای
ــا ایــن سرنوشــت  ــا در آینــده کســی ب کمــک کنــد ت

مواجــه نگــردد.
آقــای عبــداهلل دربــارۀ بــه تأخیر افتــادن بررســی قضیه 
آقــای وحیــدی گفــت کــه بحــث عوایــد مخابــرات و 
ــت؛  ــده اس ــیار عم ــث بس ــک بح ــان ی ــت زم مدیری

تاعوایــد آن بــه صــورت شــفاف جمــع آوری شــود.
در عیــن حــال، وزیــر پیشــین مخابــرات و تکنالــوژی 
معلوماتــی، گفتــه اســت کــه در تمــام دوران کار 
دولتــی اش و بــه ویــژه در دوران متصــدی وزارت 

حاضــر بــه شــفافیت و پاســخ گوی می باشــد.
گفتنی ســت کــه ارگ در اوایــل مــاۀ اول میــادی 
ــام  ــل اته ــه دلی ــه ب ــود ک ــرده ب ســال ۲۰۱۷ اعــام ک
فســاد مالــی بــاالی عبدالــرزاق وحیــدی، وزیــر 
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، وظیفــۀ او بــه 

آمده اســت. در  تعلیــق 
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صفحه 6

از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود
هـرازگاهـــى رهـــرى حكومت موجــود از رس ضعف 

و انتقــادات شــديد مــردم بــه حــرف ميآينــد، ميگوينــد 

بديــى نيســت واگــر مــا نباشــيم چه خواهـــد شــد؟!

داســتاىن بــه ذهـــنم آمــد؛ گفتنــد عقــل ده )قريــه( را 

بيآوريــد كــه مــرد گــر افتــاده بــاالى بــام را كه راهـــى 

بــراى پايــن شــدن نداشــت، نجــات دهـــد.

عقــل ده آمــد و ديــد و دســتور داد، ريســان بيآوريــد. 

ــام  ــاالى ب ــادهء ب ــه مــرد گرافت يــك رس ريســان را ب

ــان  ــا ريس ــودش را ب ــه خ ــت ك ــرد و گف ــاب ك پرت

ســخت ببنــدد. مــرد بيچــاره هـــان كــرد و عقــل ده 

ــن  ــام پاي ــرد بخــت برگشــته را از ب ــك كــش، م ــا ي ب

كشــيد و مــرد جــان داد و متــام شــد.

ــر  ــد، دوروب ــمهء مــردم ده كــه ناظــر اوضــاع بودن هـ

ــه  ــد متوج ــه بع ــد لحظ ــد و چن ــع كردن ــد تجم جس

شــدند كــه عقــل ده بــه گوشــهء رفتــه گريــه ميكنــد. 

كــى ازجمــع رفــت و بخاطــر دلــدارى بــه وى 

ــود را  ــاش خ ــن، ت ــه مك ــد گري ــر باش ــت، خ گف

ــد. ــه ش ــود ك ــمن ب ــمت هـ ــايد قس ــردى، ش ك

عقــل ده جــواب داد و گفــت، ميدانــم، مــن با هـــمن 

ريســان بســيارى هـــا را از چــاه هـــاى بســيار عميق 

و هـــولناك نجــات داده ام. گريــهء مــن بخاطــر ايــن 

نيســت، بلكــه بــه ايــن خاطــر اســت كــه اگــر مــن در 

ميــان شــا نباشــم، شــا چــه خواهـــيد كــرد.!

وقتـى ميگـوينـد، 

بـديل نيست!!!
حمله افراد حکمتیار به نمازگزاران در تخار 
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یو شمېر رامنځته شوي ګوندونه او 

خوځښتونه راجسټر شوي نه دي

دست عدالت را به گریبان 
جنایت کاراِن قتل عام در میرزا 

اولنگ می رسانیم

آیـا امریکا جنـگ افغـانستان را 
به بلـک واتر مـی سپـارد؟

 وزیر پیشین مخابرات بیگناه هست



ــاده،  ــاق افت ــگ اتف ــرزا اولن ــه در می ــه ک آنچ
ــان  ــۀ بشــری اســت. طالب ــد فاجع ــدون تردی ب
و داعــش بــه صــورت هماهنــگ در ایــن 
منطقــه از افغانســتان جنایاتــی را مرتکــب 
ــویتس  ــه آن را در اش ــا نمون ــه تنه ــدند، ک ش
ــزارش  ــد. گ ــوان دی ــی ت ــوالگ م ــر ک و جزای
ــان  ــگ نش ــرزا اولن ــده از می ــر ش ــای منتش ه
مــی دهنــد کــه گــروه هــای تمامیــت خــواه و 
تکفیــری هیــچ اصلــی را بــه عنــوان انســانیت 
ــه  ــه رســمیت نمــی شناســند. اطاعــات اولی ب
نشــان مــی دهنــد کــه دولــت اگــر تــاش مــی 
کــرد و مســاله را جــدی مــی گرفــت، فاجعــه 
میــرزا اولنــگ اتفــاق نمــی افتــاد، همــان طــور 
ــا  ــوره و ی ــورد تی ــن ارادۀ در م ــر چنی ــه اگ ک
هرنقطــه دیگــر افغانســتان وجــود مــی داشــت. 
میــرزا اولنــگ نشــان داد کــه بــه همــان میــزان 
طالبــان و داعــش افــرادی در نهــاد هــای 
ــان و  ــد. طالب ــت ان ــر وضعی ــز مقص ــی نی امنیت
داعــش اگــر بــه صــورت سیســتماتیک دســت 
بــه جنایــت زده انــد، ولــی عــده یــی دیگــر در 
ــن  ــد تری ــی کشــور در بلن دســتگاه هــای امنیت
ســطح بــه دالیــل نامعلــوم از چنیــن رویــدادی 
ــه مــی شــود کــه  ــد. گفت جلوگیــری نکــرده ان
از روزهــا قبــل از وقــوع فاجعــه، هشــدارهای 
الزم در مــورد آن چــه کــه اتفــاق خواهــد 
افتــاد، داده شــده بــود. مســووالن ســرپل ادعــا 
ــاد  ــه نه ــاله را ب ــت مس ــه جدی ــد ک ــی کنن م
ــر  ــی خب ــت مل ــورای امنی ــی و ش ــای امنیت ه
داده بودنــد ولــی ایــن کــه چــه دالیلــی بــرای 
ــود  ــدارها وج ــن هش ــن ای ــم گرفت ــت ک دس
داشــته هنــوز توضیحــی وجــود نــدارد. رییــس 
جمهــوری پــس از آن کــه فاجعــه میــرزا اولنگ 
اتفــاق افتــاد، اعــام کــرد کــه انتقــام آن را مــی 
گیــرد ولــی حتــا همیــن موضــوع در حد شــعار 
ــی  ــی مســووالن امنیت ــده اســت. وقت ــی مان باق
ــد،  ــی دادن ــر م ــگ خب ــرزا اولن ــه می از ورود ب
ــاوت از  ــی متف ــا روایت ــانه ه ــگران رس گزارش
ــا  ــه حت ــود ک ــی ش ــه م ــتند. گفت ــه داش منطق
میــان اعــام ورود بــه میــرزا اولنــگ تــا 
ــه  ــه منطق ــی ب ــای امنیت ــی نیروه رســیدن واقع
کــم از کــم ۲4 ســاعت تفــاوت وجــود داشــته 
اســت. آیــا آن گونــه کــه برخــی هــا ادعــا مــی 
ــرزا  ــۀ می ــدن فاجع ــود آم ــه وج ــد، در ب کنن
اولنــگ قصــد سیاســی وجــود داشــته اســت؟ 
هنــوز نمــی تــوان در ایــن مــورد بــا قاطعیــت 
ســخن گفــت ولــی بــدون شــک نشــانه هــای 

وجــود دارنــد کــه راه بــه چنیــن تحلیلــی مــی 
برنــد. عــده یــی از تحلیــل گــران بــاور دارنــد، 
ــاع  ــود اط ــا وج ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس
ــه  ــرپل و منطق ــم س ــت وخی ــی از وضعی کاف
هــزاره نشــین میــرزا اولنــگ در ایــن والیــت، 
بــرای وارد کــردن فشــار بــر مخالفــان سیاســی 
خــود، اجــازه داد کــه نیروهــای داعــش و 
ــوند و  ــه ش ــی وارد منطق ــاده گ ــه س ــان ب طالب
ــد.  ــات بزنن ــن جنای ــیانه تری ــه وحش ــت ب دس
ــن حــدس گمــان هــا صحــت داشــته  اگــر ای
ــار  ــور دچ ــادی در کش ــادالت زی ــند، مع باش
ــوان  ــی ت ــر نم ــوند. دیگ ــی ش ــی م دگرگون
نســبت بــه اقــدام هــای دولــت کــه مــی توانــد 
ــد، مطمیــن  از شــهروندان کشــور حفاظــت کن
ــری از رخ  ــوان از جلوگی ــی ت ــر نم ــود. دیگ ب
ــی  ــر نم ــت. دیگ ــخن گف ــابه س ــای مش داد ه
تــوان نســبت بــه عملکــرد غیرجانبدارانــه نهــاد 
هــای امنیتــی ابــراز شــک نکــرد. در ایــن کــه 
نیروهــای امنیتــی کشــور بــرای دفــاع از کشــور 
آمــاده انــد، هیــچ جــای شــک و نگرانــی 
ــی  ــان میزان ــه هم ــا ب ــی آی ــدارد ول ــود ن وج
ــمنان  ــا دش ــارزه ب ــرای مب ــا اراده ب ــه آن ه ک
ــن اراده  ــز چنی ــت نی ــران حکوم ــد، رهب دارن
ــبت  ــد نس ــه بای ــت ک ــن جاس ــد؟ ای ــی دارن ی
بــه اتفــاق هــای بــه وقــوع پیوســته مشــکوک 
بــود و بــه ســاده گــی از کنــارآن هــا رد نشــد. 
رد شــدن از فاجعــۀ میــرزا اولنــگ بــه معنــای 
وقــوع دوبــاره آن اســت، بــه معنــای آن اســت 
کــه بــه صــورت تعمــدی بگذاریــم ایــن 
ــه دیگــر از افغانســتان تکــرار  فاجعــه در منطق
شــود. وقتــی در ســرآغاز ایــن نوشــته فاجعــه 
ــازی  ــان ن ــویتس در آلم ــا اش ــگ ب ــرزا اولن می
و جزایــر کــوالگ در شــوروی ســابق مقایســه 
ــل  ــه نس ــود ک ــن ب ــن آن ای ــل روش ــد، دلی ش
ــباهت  ــن ش ــگ ای ــهود در میرزاولن ــی مش کش
ــز  ــگ نی ــرزا اولن ــازد. در می ــی س ــکار م را آش
چونــان زنــدان اشــویتس و اردوگاه موســوم بــه 
جزایــر کــوالگ نســل کشــی واقعــی صــورت 
پذیرفــت. آن هــم در عصــری کــه جهــان 
ــه راسیســم  ــه از هــر گون ــرد ک ــی ک ــاش م ت
و نــژاد پرســتی خــود را برهانــد.  نــوع و ابعــاد 
ــاده  ــاق افت ــگ اتف ــرزا اولن ــه در می ــی ک جنایت
ــوالگ  ــویتس و جزایرک ــدازه اش ــه ان ــاید ب ش
ــی  ــد اخاق ــک از بع ــدون ش ــی ب ــد ول نباش
بــه همــان انــدازه جنایتــی ضــد بشــری 
اســت. آنانــی کــه میــرزا اولنــگ را بــه ســوگ 

نشــاندند زیرهیــچ ایدیولــوژی و فکــری نمــی 
تواننــد پنهــان شــوند. امــروز نیــز بــرای تبییــن 
وضعیــت و آن چــه کــه در ســرپل اتفــاق 
افتــاده، نیــاز بــه دیــدگاه هــای هانــا آرنــت در 
ــن  ــی از ای ــم. جنایات ــر داری ــذال ش ــاب ابت کت
دســت حتــا نمــی تواننــد بــه صــورت فــردی 
ــی  ــوان مدع ــی ت ــند. نم ــوولیت آور نباش مس
شــد کــه بــه دلیــل یــک امــر ناشــناخته بــزرگ 
ــران در  ــان و رهب ــتور فرمانده ــه دس ــا ب و ی
ــده  ــریک ورزی ــی ش ــن هولناک ــه ای ــی ب جنایت
ــرزا  ــه می ــرد فــرد آنانــی کــه فاجع ایــم. ف
اولنــگ را رقــم زده انــد مســوولیت ایــن 
جنایــت بــزرگ را بــه عهــده دارنــد. فــرد فــرد 
ــن  ــوع ای ــل سیاســی از وق ــه دالی ــه ب ــی ک آنان
فاجعــه جلوگیــری نکــرده انــد، مســوول ایــن 
ــرزا  ــوند. می ــی ش ــناخته م ــانی ش ــه انس فاجع
اولنــگ فریــاد مظلومیــت در زمانــۀ اســت 
کــه از حقــوق بشــر ســخن گفتــه مــی شــود. 
ــرزا اولنــگ در کشــوری و شــرایطی اتفــاق  می
مــی افتــد کــه از شــانزده ســال بــه ایــن ســو، 
ــای  ــق ارزش ه ــرای تحق ــی ب ــه جهان جامع
حقــوق بشــری و مــردم ســاالرانه ســاالنه 
میلیــارد هــا دالــر را هزینــه کــرده اســت. 
ــر چشــمان بشــریت  ــان در براب داعــش و طالب
ــر کــوالگ  ــوع اشــویتس و جزای ــی از ن جنایات
را مرتکــب مــی شــوند. چگونــه ایــن جنایــات 
دیــده نمــی شــوند و هیــچ واکنشــی در خوربــر 
نمــی انگیزنــد؟ رییــس جمهــوری فقــط پــس 
ــان و داعــش  ــاک طالب ــات هولن ــوع جنای از وق
ــی  ــد مفهوم ــدرس و فاق ــه من ــه جمل ــط ب فق
ــرد و  ــاه مــی ب چــون" انتقــام مــی گیریــم" پن
ناتــو نســبت بــه چنیــن حوادثــی ابــراز نگرانــی 
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــه ک ــد. کل آن چ ــی کن م
ــد،  ــه حــوادث صــورت مــی گیرن ــن گون از ای
همیــن جمــات کلیشــه یــی فاقــد معناســت. 
ــردن  ــی ک ــرای شــانه خال ــس جمهــوری ب ریی
از بارمســوولیت مــی گویــد کــه" تاکتیــک 
جنــگ مخالفــان مســلح تغییــر کــرده اســت و 
بــه همیــن دلیــل آن هــا موفــق مــی شــوند کــه 
ــوره  ــا تی ــگ و ی ــرزا اولن ــوع می ــی از ن جنایات
ــت و  ــن اس ــا چنی ــا واقع ــد. آی ــام دهن را انج
یــا رییــس جمهــوری توضیــح دیگــری بــرای 
همــان جنایــات همیشــه گــی " بــرادران 

ــدارد؟ ــی" ن ناراض
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منابــع در وزارت دفــاع ملــی گفتــه انــد کــه نیروهــای 
نظامــی کشــور عملیات هایــی را از زمیــن و هــوا، بــر 
مواضــع طالبــان در روســتای میــرزا اولنــگ والیــت ســرپل، 
ــات شــنبه  ــن عملی ــه اســت. ای در شــمال کشــور راه انداخت
ــح جمعــه، دو  ــا صب ــن آغــاز شــد و ت شــب، از هــوا و زمی
پاســگاه کــه بــه تصــرف طالبــان درآمــده بــود، پــس گرفتــه 
ــس از  ــه پ ــک هفت ــًا ی ــات تقریب ــن عملی ــت.  ای ــده اس ش
تصــرف ایــن منطقــه اســتراتژیک بــه دســت گــروه طالبــان و 
کشــتار وحشــیانۀ ده هــا غیــر نظامــی شــامل زنــان و کــودکان 
و پیرمــردان، صــورت گرفتــه اســت. گفتنــی اســت کــه هنوز 
رقــم درســت کشــته های عملیــات طالبــان مشــخص نیســت؛ 
ــی  ــط گروگان های ــده ها توس ــته ش ــه کش ــی ک ــا از آنجای ام
ــی  ــته جمع ــای دس ــد در قبره ــیر بودن ــان اس ــزد طالب ــه ن ک
ــم  ــن شــده اســت، هرگــز رق ــی دف ــدون تشــریفات مذهب ب
مشــخصی ارایــه نخواهــد شــد؛ زیــرا سیاســت دولــت هــم 
همیــن اســت تــا رقــم کشــته شــدن افــراد در ایــن منطقــه را 
بــه مراتــب انــدک نشــان بدهنــد. اکنــون دولــت یــک هفتــه 
ــیری  ــات شکم  س ــتند جنای ــان توانس ــه طالب ــن ک ــد از ای بع
را در اشــتراک بــا داعــش، در ایــن روســتا انجــام داهنــد، و 
ســروصدایش همــه جهــان را در نوردیــد، تصمیــم بــه انجــام 
ــی صــورت  ــات در حال ــن عملی ــه اســت. ای ــات گرفت عملی
ــی  ــتا باق ــنده یی در آن روس ــچ باش ــر هی ــه دیگ ــرد ک می گی
ــده اند و  ــته ش ــان کش ــن ش ــا ت ــرا صده ــت. زی ــده اس نمان
صدهــا تــن دیگــر از باشــنده گان آن روســتا چنــد روز بعــد 
از اســارت طالبــان بعــد از دفــن کــردن کشــته شــده گان رهــا 
شــدند و نیــز تعــدادی هــم فــرار کــرده بودنــد. ســوال ایــن 
اســت کــه حــاال ایــن عملیــات چــه دردی را درمــان خواهــد 
کــرد. زیــرا طالبــان آنچــه را خواســتند انجــام دانــد و دوبــاره 
ــر می گردنــد و ایــن عملیــات  ــه مرکزهــای اصلــی شــان ب ب
ــد،  ــات الزم را وارد کن ــان تلف ــه طالب ــه ب ــدون اینک ــم ب ه
پایــان میابــد؛ امــا شــاید روســتای مذکــور از دســت طالبــان 
ــرا  ــه چ ــود ک ــرح ش ــه مط ــوال اینگون ــود. س ــمًا آزاد ش قس
دولــت همیــن قوتــی را کــه حــاال از زمیــن و هــوا در محــل 
ــا،  ــه آنج ــان ب ــدن طالب ــل از وارد ش ــد، قب ــتعمال می کن اس
انجــام نداده بودنــد؛ بــا وجــود آنکــه بارهــا مقامــات محلــی 
و نظامــی والیــت ســرپل از مقامــات نظامــی و سیاســی مرکز 
تقاظــا کــرده بودنــد کــه بــرای درهــم شکســتن قدرت هــای 
ــرو  ــد نی ــگ، بای ــرزا اولن ــراف می ــان در اط ــدۀ طالب ــرد آم گ
فرســتاده شــود؛ امــا چنیــن نشــد تــا اینکــه ســربازان انــدک 
دولتــی در برابــر هــزاران طالبــان تــا دنــدان مســلح شکســت 
ــاد.  ــاق افت ــم اتف ــری ه ــت بش ــع و جنای ــد و فجای خوردن
پرواضــح اســت کــه اگــر حکومــت نصــف همیــن امکانــات 
را قبــل از وقــوع فاجعــه بــه منطقــه می فرســتاد، آن جنایــت 
ــن  ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــاد؛ ام ــاق نمی افت ــز اتف ــی هرگ تاریخ
ــه  ــد ک ــنی می خواه ــح و روش ــخ واض ــم، پاس ــوال مه س

ــردازد.  ــه آن نمی پ ــز ب ــت جمهوری هرگ ریاس
کشــتار بیرحمانــه مــردم میــرزا اولنــگ کــه یــک درۀ 
اســتراتیژیک اســت، بــه عنــوان یــک نسل کشــی، بــه 
ــه در  ــت ک ــکنه اس ــل از س ــن مح ــدن ای ــی ش ــدف خال ه
ــه  ــرد و اینگون ــکل می گی ــتخباراتی ش ــای اس ــۀ بازی ه ادام
ــاط کشــور  ــف در دیگــر نق ــه شــکل های مختل ــا ب رویداده
هــم صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه روســتاهایی در 
ــه  ــی ک ــت راکت های ــر اصاب ــر اث ــار ب ــر و ننگره ــت کن والی
ــده  ــاب می ش ــتان پرت ــه از پاکس ــود ک ــه می ش ــراً گفت ظاه
اســت،  خالــی از ســکنه شــده و امــروزه پایگاه هایــی بــرای 
داعــش شــده اســت. چنانکــه اکنــون مردمــان میــرزا اولنــگ 
ــد و اگــر  ــه آن دره برگردن ــه ب ــد ک ــوان را ندارن دیگــر آن ت
برگردنــد، بــار دیگــر بــه سرنوشــت مشــابهی مبتــا خواهنــد. 
بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه کشــتارهای اخیــر بــه 
ــۀ  ــدف تخلی ــه ه ــگ ب ــرزا اولن ــی در می ــوص نسلکش خص
مناطــق اســتراتیژیک و تبدیــل شــدن آن بــه پایگاهــی بــرای 
ــک  ــن در ی ــت و ای ــش اس ــان و داع ــل طالب ــی مث گروهای
ــس. حــاال  ــی اســت و ب ــط شــکل گرفتن ــل ممکــن فق تعام
آقــای غنــی بایــد واضــح ســازد کــه در زیــر ریــش او چــه 

می گــذرد؟
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مســووالن در دادســتانی ُکِل کشــور اعــام کردنــد 
ــت  ــِگ والی ــتای مرزااولن ــام در روس ــل ع ــه قت ک

ــد. ــی می کنن ــرپل را بررس س
فریــد حمیــدی، دادســتان ُکل کشــور کــه در 
ــا فســاد  ــارزه ب ســومین روزِ نشســت مشــترک مب
اداری در نهادهــای امنیتــی و دفاعــی صحبــت 
می کــرد، گفــت کــه در بــارۀ قتــل عــام در 
ــی  ــات همه جانبه ی ــگ تحقیق ــتای میرزااولن روس
را در ایــن منطقــه انجــام می دهنــد و عامــان 
ــایی  ــت را شناس ــن جنای ــی ای ــی و خارج داخل

کــرده و بــه دادگاه می کشــانند.
ــاط  از ســویی هــم، شــماری از شــهروندان در نق
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــور از س ــف کش مختل
ــن  ــردم را تأمی ــت م ــر امنی ــد، اگ ــی می خواهن مل

ــد. ــتعفا بدهن ــد اس ــد بای ــرده نمی توانن ک
ــان در روســتای  ــدی کشــتار غیرنظامی ــای حمی آق
نسل کشــی  و  جنایــت جنگــی  را  مرزااولنــگ 
ــان  ــتین نش ــای نخس ــزود: گزارش ه ــد و اف خوان
ــه بشــریت در  ــت علی ــه عناصــر جنای ــد ک می ده

ــد. ــخ وجــود دارن ــداد تل ــن روی ای
ــه  ــد ک ــان می ده ــردم اطمین ــه م ــتان ُکل ب دادس
دســت عدالــت را بــه گریبــان تمــام کســانی کــه 
مرتکــب ایــن جنایــت شــده انــد، خواهــد رســاند.

ــده  ــن پرون ــه ای ــت: ب ــان داش ــدی بی ــد حمی فری
ــا  ــود، ام ــیده گی می ش ــز رس ــی نی در دادگاه جهان
در گام نخســت حکومــت افغانســتان بایــد بــه آن 

ــد. ــیده گی کن رس
همزمــان بــا ایــن، در چنــد روز گذشــته، شــماری 
ــای  ــل و در گردهم آیی ه ــی در کاب ــاالن مدن از فع
کشــور،  مختلــف  والیت هــای  در  جداگانــه 
از حکومــت و نهادهــای حکومتــی و جهانــی 
ــداد  ــان روی ــده گاِن قربانی ــه بازمان ــا ب ــتند ت خواس
مرزااولنــگ رســیده گی کننــد و عامــان ایــن 

ــانند. ــر برس ــه کیف ــز ب ــداد را نی روی
»گــروه هم آهنگــی عدالــت انتقالــی« بــا برگــزاری 
ــتار  ــد، کش ــل گفتن ــری در کاب ــت خب ــک نشس ی
ــه و  ــرپل هدف مندان ــت س ــان در والی ــر نظامی غی
ــمار  ــه ش ــور ب ــابقه در کش ــرِی بی س ــت بش جنای

مــی رود.
مســووالن در ایــن نهــاد بــر ایــن بــاور انــد 
ــن  ــرار چنی ــکاب و تک ــل ارت ــی از عوام ــه یک ک
جنایت هــای ضــِد بشــری در کشــور، فقــدان 
توانایــی دولــت در تأمیــن امنیــت شــهروندان، بــه 
ویــژه اقلیت هــای قومــی و مذهبــی می باشــد.

نعیــم نظــری، یکــی از اعضــای ایــن گــروه گفــت: 
ــات ضدبشــری  "اغمــاض و چشم پوشــی از جنای
گروه هــای تروریســتی، امــکان بازتولیــِد فجایعــی 
مثــل قتــل  عــام میــرزا اولنــگ را فراهــم می کنــد. 
ادامــۀ سیاســِت اغمــاض و فرهنــگ معافیــت 
ــاِت  ــی و جنای ــای امنیت ــِت ارگان ه ــال غفل در قب
ــات جــدی  ــدان اقدام گروه هــای تروریســی و فق
به ویــژه  شــهروندان،  امنیــت  تأمیــن  بــرای 
اصلــی  مایــۀ  مذهبــی،  و  قومــی  اقلیت هــای 

ــد".  ــا می باش ــی م نگران

ــدی  ــر ج ــا تدابی ــتند ت ــت خواس ــان از حکوم آن
محافظتــی را بــرای حفاظــت از جــان،  مــال 
به ویــژه  غیِرنظامیــان،  انســانی  کرامــت  و 
اقلیت هــای قومــی و مذهبــی، روی دســت گیــرد 
و کســانی را کــه در وظیفۀشــان غفلــت کــرده انــد 
ــه و  ــبک دوش، محاکم ــان س ــز از وظایف ش را نی

ــد. ــازات کنن مج
ــت  ــی عدال ــروه هم آهنگ ــای گ ــۀ اعض ــه گفت ب
انتقالــی: بــا توجــه بــه گســترده گی و تکــرار 
جنایــات جنگــی در افغانســتان و فقــدان ظرفیــت 
نهادهــای فعلــی عدلــی و قضایــی،  در درون 
ــت  ــات، حکوم ــن جنای ــه ای جهــت رســیده گی ب
ــه  ــژۀ رســیده گی ب ــر دادگاه وی ــد هرچــه زودت بای
ــن،  ــد. در ضم ــکیل ده ــی را تش ــات جنگ جنای
زمینــه دخالــت و فعالیــت عملــی محکمــۀ جزایــی 
ــازد. ــم س ــز فراه ــتان را نی ــی در افغانس بین الملل
عدالــت  هم آهنگــی  گــروه  گونــه،  همیــن 
 )ICC( انتقالــی، از دادگاه جزایــی بین المللــی
می گوینــد،  آنــان  دارد.  خواســت هایی  نیــز 
ــِت  ــنامۀ روم و صاحی ــق اساس ــن دادگاه، مطاب ای
تکمیلــی خــود، بــه جرایــم جنگــی در افغانســتان، 
در  جنگــی  جنایــت  ارتــکاب  شــمول  بــه 
مرزااولنــِگ والیــت ســرپل رســیده گی کنــد.
ــت  ــهرونداِن والی ــماری از ش ــال، ش ــن ح در عی
جوزجــان در مقابــل ســاختمان ایــن والیــت 
گــرد آمدنــد و خاموشــی و بی پروایــی حکومــت 
مرکــزی را ســبب قتــل عــام و جنایــت جنگــی در 

ــد. ــگ خواندن ــرزا اولن می
مرضیــه، یکــی از فعــاالن مدنــی و اشــتراک 
ــت:  ــانه ها گف ــه رس ــی ب ــن گردهم آی ــدۀ ای کنن
ــۀ  ــبب فاجع ــزی س ــت مرک ــی حکوم "بی کفایت
بــزرگ انســانی در روســتای میرزاولنــگ ولســوالی 
ســران  بایــد  و  اســت  شــده  ســرپل  صیــاد 
ــه از  ــود را پذیرفت ــی خ ــزی ناکام ــت مرک حکوم

کننــد". کناره گیــری  وظایف شــان 
عبدالمالــک، از فعــاالن دیگــر مدنــی در جوزجــان 
نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر ســران 
ــروه  ــا گ ــه ب ــی مقابل ــزی توانای ــت مرک حکوم
طالبــان و داعــش را ندارنــد، از وظایف شــان 
ــا در رأس حکومــت کســانی  کناره گیــری کننــد ت
قــرار بگیرنــد کــه توانایــی مقابلــه بــا ایــن 

گروه هــای تروریســتی را داشــته باشــند.
فاطمــه، عضــو دیگــری جامعــۀ مدنــی می گویــد: 
از ســر بریــدن کــودکان موســفیدان و خــون شــهدا 
ــن  ــرای تأمی ــا ب ــد ی ــرم کن ــزی ش ــت مرک حکوم
ــار  ــدرت کن ــم از ق ــا ه ــد و ی ــاش کنن ــت ت امنی

برونــد.
ــن  ــنبۀ همی ــداد ش ــش بام ــان و داع ــروه طالب گ
هفتــه روســتای مرزااولنــگ ولســوالی صیــادِ 
 5۰ از  بیــش  و  کردنــد  تصــرف  را  ســرپل 
ــد  غیرنظامــی را کشــتند، ۱8 تــن را زخمــی کردن

و ۱5۰ خانــواده را بــه گــروگان گرفتنــد.
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ــی  ــد نظام ــتراتژی جدی ــه اس ــی ک در حال
ــده  ــام نش ــتان اع ــرای افغانس ــکا ب امری
اســت، برخــی از گزارش هــا می رســاند 
کــه  ایــاالت متحــدۀ امریــکا در نظــر 
دارد، جنــگ افغانســتان را بــه شــرکت 
ــر« بســپارد.  خصوصــی نظامــی »بلــک وات
ــود  ــالۀ خ ــانزده س ــور ش ــا حض ــکا ب امری
را  جنــگ  طوالنی تریــن  افغانســتان،  در 
تجربــه کــرده اســت. در ســال ۲۰۰۱ وقتــی 
ــکا وارد  ــدۀ امری ــاالت متح ــتین بار ای نخس
ــان  ــت طالب ــان می رف ــد، گم ــتان ش افغانس
افغانســتان  و  می خورنــد  شکســت 

می توانــد روی پاهــای خــود بایســتد.
ــگ،  ــال جن ــِت ۱۶ س ــس از گذش ــا پ ام
ایــاالت متحدۀ امریــکا و متحدانــش تلفات 
ــدند.  ــل ش ــتان متحم ــادی را در افغانس زی
میلیاردهــا دالــر کمــک جهانــی بــرای 
ــه دلیــل فســاد حیــف  افغانســتان بیشــتر ب
ــازی در  ــای بازس ــد و پروژه ه ــل ش و می
حــال ویــران شــدن اســت. طالبــان بیشــتر 
ــق  ــده  و مناط ــر ش ــی قوی ت ــر زمان از ه

ــد. ــده ان ــن ش ــتان ناام ــتر افغانس بیش
ــورد  ــکا در م ــدۀ امری ــاالت متح ــاال ای ح
بازبینــی اســتراتژی خــود در افغانســتان 
مقــام  یــک  اخیــراَ  می کنــد.  غــور 
ســفر  کابــل  بــه  امریــکا  اســتخباراتی 
کــرد. هرچنــد ایــن ســفر پنهانــی صــورت 
داخلــی  رســانه های  ولــی  گرفــت، 
ــام  ــن مق ــات ای ــه ماق ــد ک ــزارش دادن گ
امریکایــی بــا محمــد اشــرف غنــی، رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی و داکتــر عبــداهلل 
ــت. ــوده اس ــود ب ــی تنش آل ــس اجرای ریی
در همیــن حــال، وزارت دفــاع ملــی گفتــه 
اســت کــه واگــذاری جنــگ افغانســتان بــه 
ــوز  ــا هن ــر« ت ــی »بلک وات ــاد خصوص نه
ــورت  ــرار دارد و ص ــنهاد ق ــطح پیش در س

رســمی بیــان نشــده اســت.
ــال  ــانزده س ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از جنــگ قوت هــای ناتــو بــه رهبــری 
امــا  می گــذرد،  افغانســتان  در  امریــکا 
از ۳۰  بیــش  در  تروریســتی  گروه هــای 
ــش  ــد. بی ــت افغانســتان حضــور دارن والی
افغانســتان در  از مناطــق  از ۶5 درصــد 
ــای  ــرار دارد و تهدید ه ــان ق ــرو طالب قلم
ــترش  ــزون گس ــکل روزاف ــه ش ــی ب امنیت

بــد. می یا
در کمتــر از یــک مــاه گذشــته بیــش از ســه 
ولســوالی بــه دســت طالبــان ســقوط کــرد. 
طالبــان در ســاحۀ مــرزا اولنــِگ ولســوالی 
ــن  ــش از 5۰ ت ــرپل بی ــت س ــاد والی صی
ــانیدند.  ــهادت رس ــه ش ــی را ب ــراد ملک اف

ــتان،  ــی افغانس ــووالن نظام ــۀ مس ــه گفت ب
گــروه   ۲۰ از  بیــش  حاضــر  حــال  در 
ــد  ــت دارن ــتان فعالی ــتی در افغانس تروریس
ــد  ــال ۲۰۰۲، ۹۰ درص ــه س ــبت ب ــه نس ک

افزایــش را نشــان می دهــد. 
»اریــک  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــی  ــرکت های نظام ــذار ش ــس« بنیان گ پرین
خصوصــی »بلک واتــر« بــه دولــت ایــاالت 
ــکا وعــده ســپرده اســت کــه  متحــدۀ امری
تنهــا بــا پــول کــم عملیــات را انجــام داده 
می توانــد. هــر چنــد آقــای پرنــس، در 
ــزی  ــا چی ــن عملیات ه ــات ای ــورد تلف م

ــت.  ــه اس نگفت
ــکا   ــاالت متحــدۀ امری ــال حاضــر ای در ح
بیــش از پنــج هــزار کارمنــدان اجیــر 
بــا ۹ هــزار ســرباز در افغانســتان دارد. 
ــرای ۹۰ هواپیمــا  کشــتی های خصوصــی ب
کــه مصــارف ســاالنۀ آن بالــغ بــه۱۰ ملیــار 
د دالــر می شــود کــه چهــار برابــر کمتــر از 

ــت. ــون اس ــارف پنتاگ مص
بــه بــاور آگاهــان مســایل سیاســی، امریــکا 
ــت در  ــی نتوانس ــن مصرف ــا چنی ــی ب وقت
جنــگ افغانســتان پیــروز شــود، یــک 
ــار  ــن ب ــد، چنی ــی نمی توان ــاد خصوص نه

ــد. ــدوش بکش ــنگینی را ب س
ــی  ــاوران نظام ــای مش ــاس گفته ه ــه اس ب
ــپ در  ــای ترام ــکا، آق ــور امری رییس جمه
ــرون  ــرای بی ــل ب ــت راه ح ــاِش در یاف ت
رفتــن از جنــگ جــاری در افغانســتان 
ــه  ــش ب ــدی پی ــپ چن ــای ترام ــت. آق اس
ــه  ــود ک ــه ب ــود گفت ــی خ ــاوران نظام مش
امریــکا در جنــگ افغانســتان پیروز نیســت. 
ترامــپ بــه جــوزف دانفــورد، رییس ســتاد 
ــکا و جیمــز متیــس،  مشــترک ارتــش امری
ــود  ــتور داده ب ــاع آن کشــور دس ــر دف وزی
ــان  ــرال ج ــری جن ــورد کناره گی ــه در م ک
نیلکســون، فرنــده عمومــی نیروهــای ناتــو 
در افغانســتان غــور  و بــررس کننــد. ایــن 
دســت آوردهای  کــه  می دهــد  نشــان  
جنــگ امریــکا در افغانســتان ملمــوس 

ــت. نیس
امــا، اگــر جنــگ جــاری افغانســتان از 
ــاد خصوصــی  ــه نه ــی ب ــای امریکا ی نیروه
ــکا در  ــا امری ــود، آی ــپرده ش ــر س بلک وات
ــد؟  ــد ش ــروز خواه ــتان پی ــگ افغانس جن
آگاهــان سیاســی-نظامی می گوینــد کــه 
در  بلک واتــر  شــرکت  پیشــین  تجربــۀ 
افغانســتان نشــان داده اســت کــه ایــن 
شــرک توانایــی مدیریــت جنِگ افغانســتان 

ــدارد. را ن
صــورت  در  کــه  دارنــد  بــاور  آنــان 

ــرکت  ــه ش ــتان ب ــگ افغانس ــذاری جن واگ
خصوصــی بلک واتــر، نه تنهــا وضعیــت 
ــر نخواهــد شــد، بلکــه جنــگ  امنیتــی بهت
ــه  ــی ک ــت. در حال ــد یاف ــدید خواه تش
ــر خــورد شــرکت  بلــک  ــات ب برخــی اوق
ــردمِ افغانســتان بســیار خشــن  ــا م ــر ب وات
ــوق بشــری  ــای حق ــا معیار ه ــف ب و مخال

ــت. ــده اس ــده ش خوان
ــن  ــر ای ــی ب ــل، آگاه نظام ــق اهلل امرخی عتی
افغانســتان از  بــاور اســت کــه مــردم 
ــۀ  ــتان تجرب ــر در افغانس ــرکت بلک وات ش
مــوارد،  برخــی  در  و  دارنــد  تلخــی 
بــا  مخالــف   ایــن شــرکت  مســووالن 
معیاری هــای انســانی و حقــوق  بشــری بــا 

ــد. ــرده ان ــار ک ــهروندان رفت ش
ــگ افغانســتان  ــل ســپردن جن یکــی از دلی
بــه شــرکت بلک واتــر، کاهــش هزینــۀ 
جنــگ و جلوگیــری از تلفــات ارتــش 
ــه  ــانی ک ــت. کس ــده اس ــه ش ــکا گفت امری
طــرف دارِ واگــذاری جنــگ افغانســتان بــه 
ــد  ــتند، تأکی ــی هس ــرکت های خصوص ش
تلفــات  از  کار  ایــن  بــا  کــه  می کننــد 

ارتــش امریــکا جلوگیــری می شــود. 
ــاد  ــه فس ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب آگاه
عامــل اصلــی ناکامــی در جنــگ افغانســتان 
ــی بارهــا گــزارش  اســت. نهادهــای نظارت
داده انــد کــه بخشــی از اســلحه و مهماتــی 
کــه از پــول کمک هــای جهانــی بــرای 
خریــدار  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
ــان  ــه مخالف ــاد ب ــل فس ــه دلی ــود، ب می ش

ــود. ــه می ش ــت فروخت ــلح دول مس
ــان  ــی مشــکل دیگــر در می ــربازان خیال س
اســت.  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
نهادهــای داخلــی و خارجــی همــواره 
فهرســت های  کــه  انــد  کــرده  انتقــاد 
ــرد  ــای نب ــربازان در میدان ه ــی از س طویل
ــان  ــات آن ــاش و مهم ــود و مع داده می ش
ــی  ــل بخش ــی در عم ــردد، ول ــه می گ تهی
از ایــن ســربازان خیالــی هســتند و تعــداد 
ــر از آن  ســربازان در میدان هــای نبــرد کمت

اســت کــه گــزارش داده می شــود.
نیــز  افغانســتان  دولــت  در  مقام هــا 
ــای  ــاد در نهاده ــه فس ــد ک ــد می کنن تایی
ــات  ــا زحم ــت ت ــده اس ــبب ش ــی س امنیت
در  امنیتــی  نیرهــای  قربانی هــای  و 
میدان هــای نبــرد، هــدر بــرود. همیــن 
دو روز پیشــتر دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، 
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 
ــای  ــی نیروه ــزات نظام ــروش تجهی از ف
ــی  ــت مل ــخن زد و آن را خیان ــی س امنیت

ــد. خوان

دادستان ُکل:

دست عدالت را به گریبان جنایت کاراِن 
قتل عام در میرزا اولنگ می رسانیم

آیـا امریکا جنـگ افغـانستان را 
به بلـک واتر مـی سپـارد؟

ابوبکر صدیقروح اهلل بهزاد
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کیفیــت:  تضمیــن  و  اعتبارســنجی    -  9
مــدارک  اســناد،  بررســی  و  اعتبارســنجی 
و  اســتادان  اکادمیــِک  و  علمــی  کارهــای  و 
ــی  ــات عال ــای تحصی ــِک نهاده ــدان اکادمی کارمن
کیفیــت  تضمیــن  و  اعتبارســنجی  همچنــان  و 
ــداوم و  ــۀ م ــه گون ــد ب ــی بای ــای تحصیل نهاده
منظــم راه انــدازی شــود. به خاطــر مبــارزه بــا 
جعــل، فریــب کاری و ســرقت ادبــی، بایــد اســناد 
ــتادان  ــِک اس ــای اکادمی ــاب و کاره ــی، الق تحصیل
ــی  ــورد بررس ــی م ــه گی و تصادف ــۀ همیش به گون
صــورت  در  و  گیرنــد  قــرار  اعتبارســنجی  و 
موجودیــِت هرگونــه تخطــی، مــورد بازپــرس 
جــدی قــرار گیرنــد تــا کارهــای معیــاری و 
شــفاِف علمــی و اکادمیــک و انجــام کارهــای 
ــاری و مســووالنه در چارچــوب فعالیت هــای  معی
اکادمیــک نهادینــه شــود. همچنــان بایــد مکافــات 
و مجــازات بــه گونــۀ شــفاف و واقعــی آن، 
در  همیشــه گی  کاری  برنامه هــای  از  بخشــی 
ــته  ــتان پنداش ــی افغانس ــات عال ــۀ تحصی عرص

ــود.  ش

ب- بخش محتوایی و کاربردی
ــن طــرح شــامل  ــردی ای ــی و کارب بخــش محتوای
ــد  ــی می باش ــا و الزامات ــر، جنبه ه ــم، عناص مفاهی
ــه بخــش ســاختاری آن مفهــوم می بخشــد.  ــه ب ک

فعالیت هــای  و  فکتورهــا  مفاهیــم،  مهم تریــن 
طــرح  ایــن  محتوایــی  بخــش  شــکل دهندۀ 

ــد از: ــارت ان عب
1 - ترویــج تحقیقــات علمــی و اکادمیــک 
ــکات  ــل مش ــر ح ــاری: به خاط ــۀ معی ــه گون ب
پُــر نمــودِن خاهــای موجــود در  احتمالــی، 
عرصه هــای علمــی و اکادمیــک و تولیــد و تکثیــر 
ــات  ــد تحقیق ــی، بای ــردی و تخصص ــش کارب دان
علمــی در نهادهــای تحصیــات عالــی افغانســتان 
مکلفیت هــای  از  بخشــی  و  گــردد  همه گانــی 
اکادمیــک  اعضــای  و  اســتادان  همیشــه گی 
ــد  ــود. بای ــی ش ــی تلق ــات عال ــای تحصی نهاده
ــدون پرســیدن و انجــام تحقیقــات  دانســت کــه ب
ــترش  ــد و گس ــکان تولی ــلکی، ام ــاری و مس معی
ــاری و  ــۀ معی ــه گون ــی ب ــارب علم ــش و تج دان

ــت. ــد داش ــود نخواه ــد وج مفی
جهــت  در  بایــد  ظرفیت ســازی:   -  2
مهارت هــای  هم ترازســازی  و  ظرفیت ســازی 
ــی تخصصــی  ــا و توانای ــا ظرفیت ه ــردی ب ــرمِ ف ن
ــرد  ــراد تــاش جــدی صــورت گی و اکادمیــک اف
و نهادهــای تحصیلــی بــا طــرح و راه انــدازی 
هــردو  تقویــت  پــی  در  معقــول،  برنامه هــای 
طــرف تکمیل کننــدۀ مهارت هــا و ظرفیت هــای 
ــای  ــردی و مهارت ه ــرم ف ــای ن کاری )مهارت ه
ــی  ــون گاه ــند؛ چ ــی( باش ــک و تخصص اکادمی
بــاالی  توانایی هــای  و  ظرفیــت  از  انســان ها 
امــا  انــد،  برخــوردار  و تخصصــی  اکادمیــک 

فــردی  نــرمِ  مهارت هــای  نداشــتن  به خاطــر 
و  تخصصــی  مهارت هــای  از  نمی تواننــد 
اکادمیــِک خــود بــه گونــۀ درســت اســتفاده 
ــه  ــرم ب ــا برعکــس آن. مهارت هــای ن ــد، و ی نماین
آن عــده از مهارت هــا و توانایی هــای فــردی گفتــه 
ــردی،  ــای ف ــه ویژه گی ه ــق ب ــه متعل ــود ک می ش

می باشــند. انســان ها  درونــی  و  شــخصیتی 
3 - راه انــدازی ســمینارها و کنفرانس هــای 
و  ســمینارها  کنفرانس هــا،  تدویــر  علمــی: 
و  علمــی  مفیــد  و  معیــاری  ورکشــاپ های 
شریک ســازی  و  ارایــه  به خاطــر  اکادمیــک 
ــتادان  ــازندۀ اس ــات س ــی و نظری ــای علم یافته ه
و کارکنــان عرصه هــای علمــی و اکادمیــک در 
کشــور، یــک ضــرورت جــدی بــرای رشــد 
تحصیــات عالــی و یــک کار ســازنده بــرای 
گســترش دانــش و مفاهیــم علمــی محســوب 

. د می شــو
ایجــاد و  ایجــاد ژورنال هــای علمــی:   - 4
در  علمــی  معیــاری  ژورنال هــای  راه انــدازی 
ســطح وزارت تحصیــات عالــی به خاطــر تحــت 
ــم علمــی در  ــای مه ــرار دادن فعالیت ه پوشــش ق
هــر بخــش مهــم )ماننــد ســاینس، علــوم اجتماعی، 
ــوژی و...( و  ــک و تکنال ــازی، تخنی ــب و دواس ط
ــک یــا چنــد ژورنــال  همچنــان فعال ســازی ی
معیــاری و علمــی در ســطح هــر پوهنتــون و نهــاد 

تحصیلــی بــرای نشــر و پخــش یافته هــای علمــی 
و اکادمیــک، از نیازهــای جــدی بــرای رشــد 
ــوب  ــور محس ــی در کش ــات عال ــی تحصی کیف

می شــوند.
روی  تأثیرگــذار  فکتورهــای  بررســی   -  5
فکتورهــای  بررســی  عالــی:  تحصیــات 
تأثیرگــذار روی تحصیــات عالــی و دارای نقــش 
آمــوزش،  و  تدریــس  پروســه های  روی  مهــم 
ــای  ــق برنامه ه ــی تطبی ــات اساس ــه الزام از جمل
ســازندۀ تحصیلــی در کشــور محســوب می شــود. 
بــرای شناســایی فکتورهــا و  بایــد  بنابرایــن، 
و  تدریــس  پروســۀ  روی  تأثیرگــذار  مســایل 
آمــوزش، برنامه هــای معقــول و منظــم روی دســت 
گرفتــه شــده و از فکتورهــای دارای تأثیــرات 
مثبــت )ماننــد برقــراری ارتباطــات میــان محصلین، 
کارهــای گروهــی، رقابت هــای ســالم، انجــام 
تجــارب و کارهــای عملــی و ...( در جهــت بهبــود 
شــرایط آموزشــی اســتفاده شــود و بــرای دور 
ســاختن فکتورهــای دارای تأثیــرات منفــی )ماننــد 
ــل  ــالم، جع ــای ناس ــض، رقابت ه ــب و تبعی تعص
و فریــب کاری و ...( نیــز تاش هــای جــدی و 

ــرد.  ــورت گی ــداوم ص م
ــری  ــی: بازنگ ــم درس ــری کریوکول 6 - بازنگ
ــم و  ــق کریکول ــه و تطبی ــم درســی و تهی کریوکول
ــاری  ــه روش هــای معی ــق ب مفــردات درســی مطاب
و مــدرن تحصیلــی بــرای رشــد کیفــی تحصیــات 
عالــی، یــک نیــاز جــدی پنداشــته می شــود و بایــد 

ــس  ــل تدری ــی قاب ــردات درس ــواد و مف ــام م تم
ــورد  ــی در کشــور م ــات عال ــای تحصی در نهاده
بازنگــری قــرار گیرنــد و کمیته هــای موظــف 
و  علمــی  صاحیت هــای  دارای  و  مســلکی 
اکادمیــک بخاطــر بازنگــری و نوســازی کریکولــم 
ــد.   ــداوم کار نماین ــۀ م ــه گون ــی، ب ــواد درس و م

7 - احصاییه گیــری و شناســایی ظرفیت هــا: 
ظرفیت هــای  شناســایی  و  احصاییه گیــری 
ــه  ــتان ـ ک ــی افغانس ــات عال ــود در تحصی موج
تحصیــات  دارای  و  متفــاوت  کشــورهای  در 
ــورا  ــای ماســتری و دکت ــاری در دوره ه ــی معی عال
ــال  ــر غیرفع ــی به خاط ــد ول ــوده ان ــل نم تحصی
بــودن سیســتم کهنــه و غیرمعیــاری تحصیلــی 
در افغانســتان در پشــت موانــع و ســاختارهای 
نامنســجم پنهــان انــد ـ می توانــد در راســتای 
ــی افغانســتان  ــات عال ــی تحصی رشــد و دگرگون
زیــاد مفیــد واقــع شــود. می تــوان از ظرفیت هــا و 
کادرهــای موجود در کشــور در راســتای انکشــاف 
و بهبــود وضــع تحصیــات عالــی اســتفاده نمــود 
و بــرای آن هــا نیــز زمینه هــای کار و ســهیم شــدن 
در راســتای بهبــود وضــع تحصیلــی در کشــور را 

ــرد.  ــا ک مهی
8 - ازدیــاد تعــداد اســتادان دارای ســطح 
تحصیلــی دکتــورا: ازدیــاد تعــداد اســتادان دارای 
ــاری و  ــۀ معی ــه گون ــورا ب ــی دکت ــویۀ تحصیل س
بــه  دنیــا،  معتبــر  پوهنتون هــای  از  حضــوری 
ســال  هفــت  ظــرف  تــن  یک هــزار  حــدود 
ــد و  ــرای رش ــدی ب ــای ج ــه نیازه ــده از جمل آین
دگرگونــی تحصیــات عالــی در کشــور محســوب 
ــد از  ــن می توانن ــداد متخصصی ــن تع ــود. ای می ش
طریــق اسکالرشــیپ های تمویل شــده از ســوی 
ــده  ــگان داده ش ــیه های رای ــی، بورس ــک جهان بان
راه  انــدازی  و  خارجــی  کشــورهای  ســوی  از 
برنامه هــای تحصیلــی دورۀ دکتــورا در کشــور، 
ــد  ــانند. بای ــان برس ــه پای ــود را ب ــاِت خ تحصی
ــب  ــاز و لق ــه برخــوردار شــدن از امتی دانســت ک
علمــی و اکادمیــک ســطح دکتــورا بــه گونــۀ 

معیــاری داری شــرایط ذیــل می باشــد:
ــد  ــازه، مفی ــت ت ــک ذهنی ــی ی ــه و ارزیاب - ارای
و قابــل کنتــرول در چارچــوب یــک مبحــث 

معیــاری علمــی؛
ــا  ــی و ی ــکل اساس ــک مش ــِل ی ــایی و ح - شناس
ــِم  ــک خــای مه ــودِن ی ــر نم ــایی و پُ ــم شناس ه

ــک؛  ــات اکادمی ــوم و ادبی ــتر عل ــود در بس موج
- انجــام حداقــل یــک پژوهــش علمــی و معیــاری 
ــۀ علمــی در  ــک مقال ــل ی و منتشــر نمــودن حداق

ــا؛ ــر دنی ــای معتب ــی از ژورنال ه یک
- ســپری نمــودن حداقــل دو ســال به حیــث 
و  عملــی  گونــۀ  بــه  پژوهش گــر  محصــل/ 
حضــوری در یکــی از پوهنتون هــا و نهادهــای 
ــت  ــاری و دارای صاحی ــی معی ــات عال تحصی
اکادمیــک بــرای تدویــر تحصیــات دورۀ دکتــورا 
ــا  ــاوت، ت ــای متف ــای نورم ه ــر مبن ــن شــرط ب )ای

دارد(؛ انعطاف پذیــری  حالــت  حــدی 
- تهیــۀ پایان نامــه و دفــاع آن در یــک کمیتــۀ 
ــل  ــه حداق ــی ک ــِت علم ــا صاحی ــاری و ب معی
دو پروفیســور دارای ســویۀ تحصیلــی دکتــورا 
عضویــِت آن را داشــته باشــند. یعنــی بــدون 
برخــوردار بــودن از شــرایط یــاد شــده، کــه 
ــه  ــرای هم ــن ب ــۀ آنای ــه گون ــی آن ب ــۀ علم مقال
قابــل دســترس باشــد، ســند دکتــورا دارای اعتبــار 

ــود.  ــد ب ــدی نخواه ج
----

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

ــردرد  ــدید س ــم. در آن روز ش ــل می روی ــه کاب ــردم ک ــاور نمی ک ــچ ب هی
ــب،  ــودِ آمرصاح ــدوهِ نب ــروزی و ان ــِی پی ــاید خوش ــم، ش ــودم، نمی دان ب

ــد. ــدیدتر می ش ــه ش ــر لحظ ــی داد و درد ه ــارم م فش
همــراه بــا اســتاد اســحاق فایــز و وحیــداهلل دژکوهــی، طــرف جبل الســراج 
ــیدیم و  ــراج رس ــه جبل الس ــت ب ــِک پس ازچاش ــاعِت ی ــردم. س ــت ک حرک

بعــد از توقفــی کوتــاه بــه  طــرف کابــل حرکــت کردیــم.
ــز  ــه  های آن نی ــود و در شیش ــده ب ــب ش ــو نص ــک بلندگ ــان ی در موترم
ــادی از  ــاغ گذشــتیم، موترهــای زی ــر آمرصاحــب. از ولســوالی قره ب تصاوی
ــد از  ــار بع ــرای اولین ب ــرک ب ــن س ــدند. ای ــان ش ــا نمای ــِل م ــرِف مقاب ط

ــود. ــده ب ــاز ش ــردم ب ــِت م ــه رفت وبرگش ــال، ب ــه  س ــدود س ح
ــراوان،  ــوِق ف ــور و ش ــا ش ــل ب ــر از کاب ــا موت ــود؛ صده ــی ب ــِت عجیب حال
طــرف شــمال کابــل در حرکــت بودنــد، مــردم از خوشــی در کاال 

داشــت. پُرخنــده  دهنــی  می  دیــدی  را  هرکــس  نمی  گنجیدنــد، 
حوالــی ســاعت ۳:۳۰ بــه کوتــل خیرخانــه رســیدیم، هــزاران نفــر بــه دیــدن 
ــی صــف  ــردم در ســرک های عموم ــد. م ــده بودن ــدان آم ــتقباِل مجاه و  اس
ــرد و  ــش می ک ــی پخ ــای میهن ــا آهنگ  ه ــِل م ــر حام ــد، موت ــیده بودن کش
ــرک ها  ــد. س ــی بودن ــص و پایکوب ــب در رق ــاِت عجی ــا احساس ــردم ب م
ــای  ــای دراز و لباس ه ــا ریش  ه ــه ب ــود ک ــودی ب ــای خاک  آل ــو از آدم ه ممل

ــد. ــه اســتقباِل کاروان مجاهدیــن آمــده بودن چرکیــن، ب
اصــًا بــاورم نمی شــد این جــا کابــل باشــد، گویــی بــه شــهر ارواح داخــل 
ــا را در  ــِج آن ه ــنگینی رن ــردم، س ــم زدۀ م ــف و غ ــای نحی ــده ام؛ چهره  ه ش

پنــج ســال حاکمیــِت طالبــان نشــان مــی داد. 
ــیدیم،  ــگ رس ــات و فرهن ــه  وزارت اطاع ــت، ب ــاعت 4:۰۰ پس ازچاش س

ــود.  ــانده ب ــا رس ــود را بدان ج ــور خ ــظ منص ــا عبدالحفی ــش از م پی
ــز  ــل از گری ــردمِ کاب ــت م ــرار داشــت، اکثری ــز در جــای خــود ق همــه چی
ــر  ــاعت 5 عص ــی س ــد. حوال ــده بودن ــر ش ــح باخب ــاعت ۹ صب ــان س طالب
همــراه بــا عبدالحفیــظ منصــور، مدیــر مســوول هفته نامــۀ پیــام مجاهــد، بــه 

ــون افغانســتان رســیدیم. ــو تلویزی  ریاســت عمومــی رادی
ــن جمــع شــده  ــو افغانســتان، شــماری از مأموری ــده  گاِن رادی در ادارۀ گوین
بودنــد. در انبــوه جمعیــت، یــک  نفــر بــا ســِر بــدون لنگــی و کاه و ریــِش 
ــه خــود جلــب کــرد؛ فکــر کــردم شــاید خارجــی  تراشــیده، توجــه ام را ب
باشــد و حیــران مانــدم کــه چگونــه پیــش از مــا بــه این جــا رســیده اســت.
عبدالحفیــظ منصــور حرف هــای مختصــری بــا مأموریــن داشــت و هرکــس 
پشــت کارِ خــود رفــت. در ختــِم مجلــس متوجــه شــدم کــه ایــن آدمِ بــدون 
ریــش، داکتــر عبــداهلل فهیــم، گوینــدۀ مشــهور رادیــو و تلویزیــون افغانســتان 

. ست ا
ــه،  ــل گرفت ــر را در بغ ــد یکدیگ ــای عی ــل روزه ــد، مث ــوش بودن ــه خ هم

می  بوســیدند.

طالبان فرار کرده بودند
۲4 میــزان ۱۳8۰ خورشــیدی، بــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ رفتــم. 
عبدالحفیــظ منصــور کــه سرپرســت وزارت اطاعــات و فرهنــگ بــود، بــه  
مــن گفــت: از موزیــم، آرشــیف  ملــی، کتابخانــۀ عامــه و نگارســتان میمنگی 

)نگارســتان ملــی( سرپرســتی کــن!
ــِر  ــط موت ــد، فق ــته بودن ــا نگذاش ــری را در وزارت ج ــچ موت ــان هی طالب

ــت. ــرار داش ــن ق ــارِ م ــه در اختی ــود ک ــم ب موزی
ــزان ســاعت  ــان، مــورخ ۲4 می ــۀ طالب ــرار مخفیان فقــط یــک روز بعــد از ف
ــز  ــل دهلی ــا داخ ــه و یکه وتنه ــتان میمنگی رفت ــدِن نگارس ــه دی ــح، ب ۹ صب
نگارســتان شــدم. در دهلیــز یــک میــِز کان گذاشــته شــده بــود و روی ایــن 
میــز، یــک لنگــی قــرار داشــت. ترســیدم و فکــر کــردم هنــوز هــم طالــِب 
از دنیــا بی خبــری این جاســت. پیــش رفتــم، ســکوت ترســناکی نگارســتان 
ــات  ــت و حیوان ــامی  های طبیع ــتم رس ــپ و راس ــود. چ ــه ب ــرا گرفت را ف

ــد.  ــی می کردن خودنمای
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دكتور عبدالقهار سروری *

بخش پنجم

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

طرحی علمی برای متحول سازی 
و رشد کیفِی تحصیالت عالی 

در افغانستان



5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2081   شنبه      21ا سد   /   مرد ا د        y    1396   20 ذ ی  القعد ه   y 1438  12ا گست    2017 www.mandegardaily.com

جهاني شدِن 
زبان فـارسي

ــرد  ــي شــدن، کشــوري ســود بیشــتر مي ب در دورۀ جهان
کــه تــاش بیشــتري در حیطــۀ  نظــري و عملــي داشــته 
باشــد. نمي تــوان منتظــر نشســت تــا چالش هــا از 
بیــن برونــد و بــدون هیــچ اقدامــي تبدیــل بــه فرصــت 
ــاد  ــدي را ایج ــم اندازهاي جدی ــدن چش شوند.جهاني ش
مي کنــد کــه یکــي از مــوارد آن مي توانــد تقویــت 
خــود آگاهــي و اعتمــاد بــه نفــس بــاال باشــد. در دوران 
ــوده در  ــد و آزم ــاي جدی ــد از الگوه ــي شــدن بای جهان
عرصــۀ جهانــي بهــره گرفــت، آنهــا را بومــي کــرد و تــا 
حــد امــکان از تأثیرپذیــري فرهنگــي آن هــا برکنــار مانــد. 
زبــان و ادبیــات فارســي بــه عنــوان دومیــن زبــان 
ــق  ــم و عم ــیریني در تکل ــم ش ــام علي رغ ــاي اس دنی
را  بیشــتر کشــورهاي جهــان خــود  در  معانــي،  در 
ــي  ــت. تمام ــرار داده اس ــر ق ــاي دیگ ــوار زبان ه همج
ــان  ــار زب ــده هســتند در کن ــن عقی ــه ای فارســي آموزان ب
ــد،  ــود مي نامن ــت خ ــن دوس ــه آن را بهتری ــي ک فارس
ــي  توانســته اند بســیاري از جاذبه هــاي نوشــتاري و دیدن
حــوزۀ فرهنــگ پارســي را بکاونــد و از گذشــته و حــال 
آن، حکمــت هــاي جدیــد و زیبایــي را درک نماینــد، بــه 
طــوري کــه در شــبانه روز چندیــن مرتبــه در زمینه هــاي 
ــال آن،  ــته و ح ــدن گذش ــخ و تم ــي و تاری ادب فارس
ــا آن  ــات خــود را ب ــد و اوق ــب را بیاموزن ــن مطال بهتری
ســپري نماینــد. امیــد مــي رود کــه ایــن حرکت پرشــتاب 
امیدبخــش زبــان فارســي کــه کمربنــد نغــز و ادبــِي خــود 
را در دور زمیــن گســترش داده اســت، سراســر گیتــي را 

ــد. ــه شــکوهش ببالن ــان آن ب ــا مردم ــرد ت فرابگی
ــان و  ــي زب ــد جغرافیای ــترهاي جدی ــتره ها و بس گس

ــان  ــات فارســي در جه ادبی
ــه  ــت ک ــي دانس ــي بین الملل ــد زبان ــي را بای ــان فارس زب
اکنــون عــاوه بــر حضور عــام در کشــورهاي افغانســتان، 
ایــران و تاجیکســتان، در بســیاري از مناطــق جهــان 
ــان فارســي  ــه حضــور زب حضــور خــاص دارد. از جمل
ــي از  ــترۀ جغرافیای ــن گس ــد و همچنی ــبه قارۀ هن در ش
ــه و  ــا ترکی ــتان ت ــني و مجارس ــرقي و بوس ــاي ش اروپ
کشــورهاي حاشــیۀ خلیــج فــارس تــا مناطقــي از چیــن. 
زبــان فارســي عــاوه بــر اهمیتــي کــه بــراي مــا 
ــه عنــوان حامــل معــارف اســامي  پارســي زبانان دارد، ب
و کام خــدا بــراي مســلمانان شــرق جهــان اســام یعني 
شــبه قاره و جنــوب شــرقي آســیا نقــش تاریخــي مهمــي 
ایفــا مي کنــد. توانایــي و انعطــاف پذیــري زبــان فارســي 
ــي  ــا توانای ــي ب ــد، آن را زبان در ســاخت واژه هــاي جدی
ــد،  ــاي جدی ــان دســتاوردهاي علمــي دنی برجســته در بی
ــي  ــاهد تاش های ــا ش ــا م ــن روزه ــد. ای ــان مي ده نش
از ســوي دولت هــا، نهادهــا و گروه هــاي مســتقل و 
افــراد آگاه و دلســوزي مي باشــیم کــه در جهــت تحقــق 
ــاي  ــان، گام ه ــي در جه ــات فارس ــان و ادبی ــتر زب بیش
فعالیت هــاي  همچنیــن  برداشــته اند.  را  چشــمگیري 
ــد:  ــي مانن ــان فارس ــرو زب ــدار قلم ــخصیت هاي نام ش
ــن  ــال الدی ــوري، کم ــوش آش ــاطر، داری ــان یارش احس
ــي  ــزازي، و دیگــران از یک ســو و ســازمان هاي حقوق ک
و حضــور ســایت هاي رایانه یــي زبــان فارســي کــه 
ــت  ــي اس ــان فارس ــترش زب ــت و گس ــان تقوی هدف ش
ــوي  ــا از س ــن تاش ه ــۀ ای ــه مجموع ــرط آن ک ــه ش ـ ب
نهــاد فارســي زبانان جهــان بــا یــک راهبــرد کارشناســانه 
ــدۀ  ــت دهک ــاد و تثبی ــود ـ در ایج ــو داده ش سمت وس
ــان  ــي در جه ــات فارس ــان و ادبی ــترش زب ــي گس جهان

ــود.  ــر خواهــد ب ــد و مؤث بســیار مفی
ــوزۀ ادب  ــادي ح ــي و اقتص ــات فرهنگ ــع تعام در واق
ــه  ــراي رســیدن ب ــد بســتر مناســبي را ب فارســي، مي توان
ــي  ــي و امنیت ــي، سیاس ــتردۀ فرهنگ ــاي گس همگرایي ه
فراهــم آورد. و واقعیت هــاي سیاســي، اجتماعــي و 
فرهنگــي دنیــاي امــروز بیــش از پیــش توجــه بــه ایــن 
ــان  ــزام آور مي ســازد. زب ــان را ال ــدا و پنه ــاي پی میراث ه
ــیار  ــه بس ــت؛ چ ــان اس ــي عرف ــان بین الملل ــي، زب فارس
ــاي  ــدي کتاب ه ــرب و هن ــرک و ع ــه از ت ــي ک عارفان
مکتــب   نوشــته اند.  فارســي  بــه  را  خــود  عرفانــي 
ــه   ــان فارســي ب ــه از قلمــرو  زب تصــوف  هندوپارســي  ک
آســیاي  غربــي  و حتــا  شــمال  افریقــا نشــر یافــت،  بیشــتر 
ــي   ــعر فارس ــا ش ــر ی ــه  نث ــود را ب ــون خ ــا و مت کتاب ه
ــا در  ــد و حت ــبه  قارۀ  هن ــوف  در ش ــان  تص ــته  و زب نوش

ــوده  اســت .  ــواره  فارســي  ب ــرکان، هم ــان ت می
زبــان فارســي بــه گنجینه یــي کهــن و پربهــا و پــر 
ــي  ــون معدن ــت و همچ ــده اس ــبیه ش ــر تش از در و گه
سرشــار از گران بهاتریــن گنجینه هــاي زمیــن در دل 
ــن  ــراث ای ــي و می ــات فارس ــان و ادبی ــت. زب ــان اس زم
ــاي عمیــق  ــا گنجینه یــي بي نظیــر و معن ــد ب ــاِن توانمن زب
ــه  ــگ، اخــاق و زیباشناســي ب ــان، فرهن ــدار عرف پرچم
پهنــاي جهــان بــوده و در طــول تاریــخ پیدایــش خــود، 
اقــوام  از  را  بي شــماري  انســان هاي  و  اندیشــمندان 
گوناگــون از شــرق و غــرب جهــان شــیفتۀ خــود کــرده 

اســت. 
در طــول تاریــخ ســترگ ایــن تمــدن کهــن زنــده، 
زبــان و ادب فارســي مــورد توجــه بســیاري ار عالمــان، 
ــان  ــزرگ جه ــان ب ــندگان و شرق شناس ــان، نویس محقق
ــات  ــدن و ادبی ــه در تم ــوري ک ــه ط ــه، ب ــرار گرفت ق
عرفانــي اش مســحورو هضــم شــدند و آثــار بزرگــي را از 
ــون:  ــخصیت هایي چ ــته اند. ش ــادگار گذاش ــه ی ــود ب خ
ویلیــام ارســکین، ادبیــات کاســیک فارســي/ آرتورجــان 

ــه  ــان ات ــف هرم ــي/ تألی ــات فارس ــخ ادبی ــري و تاری آرب
ــت.  ــیفته گي اس ــاورد ش ــن ره ــي از ای ــاي کوچک نمونه ه
پهنــۀ تاریــخ ادب پارســي، بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه 
ــا الهــام از مواریــث  بزرگ مــردان ایــن خطــۀ ادب پــرور، ب
ــاک و  ــرت پ ــا فط ــب ب ــي متناس ــوي و ادب ــي، معن فرهنگ
ســلیم انســاني و بــا الهــام از سرچشــمۀ زالل وحــي الهــي، 
ــن رســانیده  ــي علیی ــه اعل ظرایــف و طرایــف ســخن را ب
ــتر  ــه بس ــاني ب ــگ و ادب انس ــخ فرهن ــذر تاری و در رهگ
ــانیده اند.  ــي کش ــور وصف ــین در خ ــورآفریني و دلنش ش

»پارســي، ماننــد شــیریني اســت.« ایــن جمله یي ســت 
ــام  ــه ن ــدي ب ــق هلن ــک محق ــه ی ــب ب ــروف و منتس مع
تایدنــس. واژه هــاي فراوانــي در زبان هــاي عربــي، ترکــي، 
روســي، انگلیســي، فرانســوي و آلمانــي نیــز فارســي 
اســت و بســیاري از فارســي زبانان آن را نمي داننــد. در 
بیشــتر کشــورهاي دنیــا زبــان فارســي در دانشــگاه ها 
ــدن  ــن تم ــه و آوازۀ ای ــس مي شــود. گســترش، رخن تدری
ــان و ادبیــات شــیرین اش در قلمــرو  ــا زب ــزرگ همــراه ب ب
ــي را  ــاي خاص ــي اش جاذبه ه ــوي و ادب ــي، معن جغرافیای
ــه  ــت، ک ــم زده اس ــا رق ــر دنی ــان در سراس ــراي مخاطب ب
همــه دال بــر جهانــي بــودن و رســا بــودن زبــان فارســي 
ــن  ــا ای ــان ب ــي در جه ــات فارس ــان و ادبی ــد. زب مي باش
ــه صــورت پیشــرفت رایانه یــي و چــه  گســترده گي چــه ب
ــر خــود را در جهــان  ــه صــورت نوشــتار در کتــب، تأثی ب
معاصــر گذاشــته اســت؛ پــس بپذیریــم کــه زبــان فارســي 
جهانــي مي شــود و مردمــان و ملت هــاي بســیاري را 
ــیراب  ــش س ــِي بي انتهای ــر ادب ــي و ذخای ــگ غن از فرهن

ــرد.  ــد ک خواه
مرکــز آمــوزش زبــان فارســي خیــام در امریــکا در ایالــت 
کالیفرنیــا، زبــان فارســي دانشــگاه پنجــاب پاکســتان، زبــان 
و ادبیــات فارســي دانشــگاه کراچــي پاکســتان، زبــان 
فارســي دانشــگاه مســکو، دورۀ آمــوزش فرهنــگ و زبــان 
ــه  ــته ب ــک وابس ــاور نزدی ــات خ ــۀ تحقیق ــِي مؤسس فارس
دانشــگاه کپنهــاک، دانشــکدۀ مطالعــات آســیایي دانشــگاه 
دانشــگاه  فارســي  مطالعــات  بخــش  اســترالیا،  ملــي 
هــاروارد، دانشــکدۀ مطالعــات خاورمیانــه و دانشــگاه 
ــنگتن  ــگاه واش ــوم دانش ــا و عل ــکدۀ هنره ــي، دانش برکل
ــگاه  ــاي دانش ــات و زبان ه ــروه ادبی ــس، گ ــنت لویی در س
یوتــا، گــروه تمدن هــا و زبــان  هــاي خــاور نزدیــک 
خاورمیانه یــي  مطالعــات  گــروه  شــیکاگو،  دانشــگاه 
دانشــگاه نیویــارک، دانشــگاه ایمــوري ـ گــروه مطالعــات 
 ( تگــزاس  دانشــگاه  خاورمیانه یــي،  و  آســیا  جنــوب 
اوســتین( ـــگروه مطالعــات خاورمیانه یــي، دانشــگاه ســان 
ــاي آزاد،  ــته و صنف ه ــات وابس ــج تحقیق ــو ـ کال ــه گ دی
دانشــگاه میشــیگان ـ گــروه مطالعــات خاورمیانه یــي، 
ــا:  ــوم و هنره ــوزش عل ــز آم ــا ـ مرک ــگاه ویرجینی دانش
ــگاه  ــي، دانش ــات خاورمیانه ی ــي تحقیق ــاي آموزش دوره ه

اوهایــو ـ گــروه زبــان و فرهنگ هــاي خــاور نزدیــک، 
دانشــگاه کلمبیــا- گــروه فرهنــگ و زبان هــاي آســیایي 
خــاور  زبان هــاي  و  تمــدن  گــروه  خاورمیانه یــي،  و 
ــرقي  ــات ش ــکدۀ مطالع ــنگتن، دانش ــگاه واش ــک، دانش نزدی
ــگاه  ــرقي دانش ــات ش ــکدۀ مطالع ــفورد، دانش ــگاه آکس دانش
ــر  ــکدۀ هن ــي دانش ــات خاورمیانه ی ــروه مطالع ــج، گ کمبری
و  خاورمیانه یــي  مطالعــات  گــروه  منچســتر،  دانشــگاه 
ــي  ــات خاورمیانه ی ــز مطالع ــام، مرک اســامي دانشــگاه دوره
دانشــگاه لنــدن، کالــج اســامي تحقیقــات پیشــرفته )لنــدن(، 
ــوب  ــز هاکگ ــینکي، مرک ــگاه هلس ــان دانش ــوزش زب مرکزآم
ــگاه  ــرقي دانش ــات ش ــروه مطالع ــه گ ــته ب ــان وابس کوورکی
ــاي  ــگ و زبان ه ــروه فرهن ــا ـ گ ــگاه کلمبی ــارک، دانش نیوی
شــرقي  مطالعــات  دانشــکدۀ  خاورمیانه یــي،  و  آســیایي 
ــگاه  ــرقي دانش ــات ش ــکدۀ مطالع ــفورد، دانش ــگاه آکس دانش
کمبریــج، مرکزمطالعــات خاورمیانه یــي دانشــگاه لنــدن و 
ــر دانشــگاه منچســتر.  ــي دانشــکدۀ هن ــات خاورمیانه ی مطالع
ــه  ــي س ــان فارس ــۀ زب ــوق در زمین ــگاه هاي ف ــز و دانش مراک
دورۀ آموزشــي ارایــه مي دهــد: ۱ـ دورۀ فــوق لیســانس: 
ــر  ــپتمبر ه ــا س ــر ی ــه در اکتوب ــت ک ــاله اس ــک دورۀ دوس ی
ســال آغــاز مي شــود. شــرط ورود بــراي دانشــجویان داشــتن 
لیســانس زبــان فارســي اســت؛ ۲ـ دورۀ فــوق لیســانس 
ــارچ  ــاه م ــه در م ــت ک ــاله اس ــک دوره دوس ــي: ی تحقیقات
ــک دورۀ 5  ــري: ی ــود؛ ۳ـ دورۀ دکت ــاز مي ش ــال آغ ــر س ه
ــود.  ــاز مي ش ــال آغ ــر س ــارچ ه ــاه م ــه در م ــاله اســت ک س
شــرط ورود بــراي دانشــجویان داشــتن فــوق لیســانس زبــان 

فارســي اســت. 
ــوزش  ــس و آم ــگاه ها تدری ــن دانش ــه در ای ــي ک کتاب های
ــي اســت  ــا کتاب های ــه روز و حت ــاي ب داده مي شــود، کتاب ه
ــان و  ــتۀ زب ــي زبانان در رش ــگاهي فارس ــز دانش ــه در مراک ک
ــان  ــوزش زب ــاتید در آم ــود. اس ــس مي ش ــي تدری ادب فارس
ــخت  ــیار س ــاي بس ــران، برنامه ه ــن از فراگی ــان گرفت و امتح
و شــدیدي دارنــد بــه طــوري کــه در امتحــان شــفاهي بایــد 
ــي  ــد و یک ــي بخوانن ــه راحت ــه را ب ــه و دمن ــاي کلیل متن ه
از داســتان هاي بلنــد کلیلــه و دمنــه یــا تاریــخ بیهقــي 
ــعدي و  ــظ و س ــعر حاف ــي ش ــد و معان ــظ بخوانن را از حف
موالنــا را بلــد باشــند. در ایــن مراحــل، دانشــجویان واژه گان، 
ــان  ــۀ دســتور زب ــات خــود را درزمین اصطاحــات و اطاع
ــه،  ــن مرحل ــدن ای ــد. بعــد از گذران فارســي افزایــش مي دهن
آمــوزش ادبیــات فارســي آغــاز مي شــود. آموزش هــاي ایــن 
دوره بــه طــور مشــخص شــامل خوانــدن نظــم و نثــر ســعدي 
اســت و متــون تاریخــي و متــون عرفانــي نیــز مــورد توجــه 
ــجویان،  ــراي دانش ــرفته ب ــل پیش ــرد. در مراح ــرار مي گی ق
ــد  ــر جدی ــي، نث ــر فارس ــاي معاص ــنامه  ه ــاي نمایش صنف ه
علمــي یــا طنزنویســي فارســي تشــکیل مي شــود. ایــن 
گــروه بــراي آمــوزش قواعــد دســتوري، نوشــتن و صحبــت 
یک ســاله  آموزشــي  دورۀ  یــک  فارســي،  زبــان  کــردن 

ارایــه مي دهنــد. در اولیــن سمســتر ورودي دوره هــا، 
ــي  ــان فارس ــان و واژه  گان زب ــتور زب ــا دس ــجویان ب دانش

ــوند.  ــي  ش ــنا م ــز آش ــي نی محاوره ی
ــیار  ــگاه ها بس ــن دانش ــي در ای ــان فارس ــرب زب ارج و ق
ــور  ــه ام ــًا کاري ب ــگاه ها اص ــن دانش ــت. در ای ــاال اس ب
ــد  ــرا معتق ــد؛ زی ــیه یِي آن ندارن ــایل حاش ــت و مس سیاس
انــد زبــان فارســي پیراســته از جنــگ و خشــونت و 

بازیچه هــاي سیاســي اســت. 
سخن پایاني:

شــاید جلــب توجــه و نــگاه جهانیــان بــه ســوي کشــوري 
چنــدان دشــوار نباشــد، امــا نکتــۀ اصلي تــر آن اســت کــه 
ــۀ فکــري حســاب  ــاال در ارای ــي ب ــد از توان کشــورها بای
ــو  ــر س ــند. از ه ــوردار باش ــي برخ ــوي و منطق ــده، ق ش
صداهایــي دیگــر برمي خیزنــد کــه در برابــر تحکــم 
ارزش هــاي بــازاري ســرخم نمي کننــد و میــراث گذشــته 
ــق  ــاق ح ــه احق ــاد رفت ــاي از ی ــد. از هویت ه را مي طلبن
ــتند  ــي هس ــارۀ رویاهای ــات دوب ــتار حی ــد و خواس مي کنن
کــه در زیــر خــاک نظــام جهانــي مدفــون گشــته اند. اگــر 
ــتابندۀ  ــاي ش ــد در دنی ــي بخواه ــي علم ــامانه و روش س
جدیــد بــه حیــات پوینــدۀ خــود ادامــه دهــد و از ســویي 
ــت  ــش را از دس ــي  خوی ــاي تمدن ــتوانه ها و اصالت ه پش
ــا فهــم  ــد همــراه ب ــو شــدن نظام من ندهــد، راهــي جــز ن

زمــان نــدارد. 
ــي  ــي و فرهنگ ــاي علم ــي از گنجینه ه ــي یک ــان فارس زب
بشــر محســوب شــده و در رهگــذر تاریــخ، بســتر انتقــال 
دانــش و فرهنــگ بشــري، بــه ویــژه در دوره هــاي 
شــکوفایي فرهنــگ و تمــدن فارســي و اســامي در 
اســت.  بــوده  کهــن  تمدن هــاي  از  وســیعي  حــوزۀ 
جهانیــان بــر ایــن نکتــه معتــرف انــد کــه زبــان فارســي، 
ــي  ــي و عرفان ــاني، اخاق ــاي واالي انس ــل ارزش ه حام
ــتگي  ــتار درون وابس ــه ایس ــر ک ــر حاض ــت و در عص اس
در حــال گســترش اســت، ضــرورت پاسداشــت آن 
ــتر  ــا بیش ــان ملت ه ــتي می ــح و دوس ــق صل ــراي تعمی ب
و  نشــیب ها  و  فــراز  علي رغــم  مي شــود.  احســاس 
ــدۀ  ــه س ــایند س ــاب و گاه ناخوش ــاي پرتب وت رویداده
ــین در  ــیرین و دلنش ــي، ش ــان غن ــن زب ــم ای ــر، بازه اخی
ــته و دارد  ــوذ داش ــور و نف ــان حض ــاط جه ــن نق دورتری
ــاب و  و گــواه ایــن مدعــا، ترجمــه و تألیــف هــزاران کت
مقالــه از ســوي خارجیــان دربــارۀ آثــار جــاودان و جهانــي 
ــا  ــوي موالن ــاهنامۀ فردوســي، مثن ــد: ش ادب فارســي مانن
ــوي،  ــي گنج ــم نظام ــۀ حکی ــي، خمس ــن بلخ جال الدی
ــوان خواجــه  ــات و دی گلســتان و بوســتان ســعدي، غزلی
حافــظ شــیرازي، رباعیــات حکیــم عمــر خیــام و بســیاري 
ــت.  ــر اس ــري دیگ ــي و هن ــي، ادب ــي، مذهب ــار علم از آث

علي معروفي
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بعـد از وارد شـدن حکمتیار از پاکسـتان 
ورنـد  بـه  پیوسـتنش  و  افغانسـتان  بـه 
صلـح، اعضـای ایـن حـزب بـه صورت 
مسـلحانه دسـت بـه اقداماتـی زده اند و 
تـا بحـال چندیـن حملـه مسـلحانه را بر 
مخالفانشـان انجام داده انـد. والیت تخار 
از جملـه مناطقـی اسـت کـه در چند ماه 
گذشـته چندیـن حمله توسـط هـواداران 
حکمتیـار بر مخالفانشـان صـورت گرفته 
اسـت و تلفاتـی را در پـی داشـته اسـت.

 پـش تـر هـم در شـرق کابـل، در جنگ 
میـان دوفرمانده پیشـین آقـای حکمتیار، 
مشـهور  فرماندهـان  از  قلـم  قومانـدان 
آقـای حکمتیـار کشـته شـد و همچنـان 
بـرادر زرداد فریـادی، فرمانـده پیشـین و 
نزدیـک به آقـای حکمتیار کـه در بریتانیا 
زندانی بود و اکنون آزاد شـده اسـت، در 

ایـن انتقـام گیری کشـته شـده اسـت. 
ترور مولوی نذراهلل

چهـار شـنبه شـب گذشـته، یـک عالـم 
دیـن، پـس از اعتـراض در برابـر یـک 
ایـن  توسـط  اسـامی،  حـزب  فرمانـده 

حـزب تـرور شـده اسـت.
نـذراهلل،  مولـوی  گزارش هـا،  بنیـاد  بـر 
راهپیمایی هـای  در  شـرکت  اتهـام  بـه 
دادخواهانـه در برابر یـک فرمانده محلی 
در تخـار ترور شـده اسـت ایـن فرمانده 
مولـوی  دارد.  نـام  قانـت  بشـیر  محلـی 
نـذراهلل از علمـای معروف تخار، سـاعت 
در  نمـاز خفتـن  ادای  از  پـس  8 شـب 
روسـتای زرگراِن ولسـوالی چـاه آب، در 
حالـی کـه بـه سـوی خانـه اش می رفت، 

بـه قتل رسـید.
افضـل شـامل، عضـو مجلـس سـنا بـه 
رسـانه ها گفتـه اسـت کـه ایـن رویـداد 
پـس از آن رخ داد کـه مولـوی نـذراهلل 
در  دادخواهانـه  راهپیمایـی  یـک  در 

برابـر بشـیر قانـت، یـک فرمانده مسـلح 
غیرمسـووِل وابسـته بـه حـزب اسـامی 

شـرکت کـرده بـود.
آقـای شـامل می گویـد، حسـین جنـدی، 
از افـراد وفـادار به بشـیر قانـت، فرمانده 
بـه حـزب  وابسـته  غیرمسـوول  مسـلح 
اسـامی گلبدین حکمتیار سـه روز پیش 
در حضـور باشـنده گان محـل بـه مولوی 
نـذراهلل هشـدار داده بـود کـه او را بـه 
خاطـر »مانـور علیـه آنـان و شـرکت در 

می کشـند. راهپیمایـی« 
بـه گفتـۀ باشـنده گان ولسـوالی چـاه آب، 
روز  سـخنرانی  در  نـذراهلل  مولـوی 
گذشته اش)چهارشـنبه(، جهـاد در برابـر 
بشـیر قانـت و افـراد مسـلح غیرمسـوول 

بـود. او را ضـروری خوانـده 
فرماندهـی  سـخنگوی  اسـیر،  خلیـل 
پولیـس تخـار تأییـد می کنـد کـه مولوی 
نـذراهلل رهبری معترضان روز چهارشـنبه 
شـنبه در ولسـوالی چـاه آب را بـه دوش 
داشـت. ده ها تن از باشـنده گان ولسـوالی 
ایـن  جاده هـاِی  بـه  تخـار  چـاه آب 
قانـت  بشـیر  علیـه  و  آمدنـد  ولسـوالی 

شـعار سـر دادنـد.
خواسـتیم دیـدگاه بشـیر قانـت را نیز در 
مـورد تـرور مولـوی نـذراهلل و ادعاهـای 

بـا  امـا  باشـیم؛  داشـته  شـامل  افضـل 
نشـدیم. موفـق  پی هـم  تماس هـای 

امـا در آخریـن مـورد، سـخنگوی والـی 
تخـار در شـمال افغانسـتان تاییـد کـرده 
اسـت که افراد مسـلح یکی از فرماندهان 
حکمتیـار  اسـامی  حـزب  بـه  وابسـته 
 ۳ دسـت کم  مسـجدی،  بـه  حملـه  بـا 
نمازگـزار را کشـته و ۱۱ نفـر را زخمـی 
اسـامی  حـزب  سـخنگوی  کرده انـد. 
گفتـه کـه مسـئولیت 'مسـائل شـخصی' 

ایـن فرمانـده بـر عهـده حـزب نیسـت. 
بـر بنیـاد گـزارش بی بی سـی، سـنت اهلل 
تیمـور، سـخنوی والیـت تخـار گفـت 
نمازگـزاران روز جمعه )۲۰ اسـد/مرداد( 
در مسـجد مرکـز ولسـوالی )شهرسـتان( 
"چـاه آب" در حـال ادای نمـاز جمعـه 
قانـت  بشـیر  وابسـته  افـراد  کـه  بودنـد 
بـه سـوی  بـا کاشـنیکف و آر پی جـی 

مسـجد شـلیک کردنـد.
افـراد  هـدف  کـه  افـزود  تیمـور  آقـای 
مسـلح وابسـته بـه فرمانـده بشـیر قانـت 
ایـن بـوده کـه مـردم بـه امامـت مولـوی 
محفـوظ اکبـری در ایـن مسـجد نمـاز 
نخواننـد، چـرا که این مولـوی گاه گاهی 
از ایـن فرمانـده انتقـاد می کـرده اسـت.

مولـوی اکبـری بـه بی بی سـی گفـت که 
هـدف افـراد مسـلح خـود او بـوده و دو 
روز پیـش آقـای قانـت تهدید کـرده بود 
کـه دیگـر در ایـن مسـجد امامـت نکند.

آقـای اکبـری افـزود کـه او ایـن موضوع 
را با مسـئوالن محلی در میان گذاشـت و 
امـروز زمانی که ۱5 نفـر از افراد فرمانده 
بشـیر قانـت بـه مسـجد حملـه کردنـد، 
فرمانـده پلیـس، مدیـر اداره امنیت و ۳۰ 
نفـر از مامـوران امنیتـی در آن جا حضور 

داشتند.
گفـت  همچنیـن  محلـی  روحانـی  ایـن 
قانـت  بشـیر  مسـلح  افـراد  کـه  وقتـی 
و  کاشـنیکف  گلولـه  بـه  را  مسـجد 
آرپی جـی بسـتند، مسـئوالن و مامـوران 

کردنـد. فـرار  محـل  از  امنیتـی 
واکنش حزب اسامی

حـزب  سـخنگوی  عزیـزی،  حامـد 
بـا  صحبتـی  در  حکمتیـار،  اسـامی 
بی بی سـی تاییـد کـرد کـه بشـیر قانـت 
"از فرماندهـان پرنفـوذ" ایـن حـزب در 

اسـت. تخـار 
دیگـر  گروه هـای  اگـر  کـه  افـزود  او 
قانـت  آقـای  کـردم"  بدنـام  در  "سـعی 
داشـته باشند، حزب اسـامی "از او قویا 
حمایـت می کنـد"، اما مسـائل شـخصی 

ایـن فرمانـده خود را بر عهـده نمی گیرد.
آقـای عزیـزی گفـت کـه در ایـن مـورد 
مسـجد  در  جمعـه  روز  کـه  مشـخص، 
چـاه آب اتفاق افتـاده، اگرچـه خبرهایی 
شـنیده، امـا در حـال حاضـر نمی توانـد 

اظهـار نظـر کند.
'نیروهـای حزب اسـامی تاهنوز خلع 

سـاح نشده'
کـه  می گویـد  تخـار  والـی  سـخنگوی 
مهـار نیـرو تحـت فرمـان ایـن فرمانـده 
حـزب اسـامی، کـه چنـد مـاه پیـش به 
رونـد صلح پیوسـته و هنوز خلع سـاح 
نشـده، از تـوان حکومـت محلـی تخـار 

بیـرون اسـت.
افـراد  هـم  ایـن  از  پیـش  او،  گفتـه  بـه 
وابسـته بـه بشـیر قانـت در چنـد مـورد 
امنیتـی دخیـل  درگیـری و رویدادهـای 
بوده انـد کـه در نتیجـه آن "ده هـا" نفـر 

شـده اند. کشـته 
آقـای تیمـور افزود که در مـورد هیئتی از 
جانب ریاسـت جمهوری بـه تخار آمد و 
از فرمانـده قانـت تعهد گرفـت که دیگر 
امنیـت منطقـه را مختل نکند، امـا با قوع 
رویـداد روز جمعـه دیده می شـود که او 

بـه تعهد خود پابند نیسـت.
خطر نفرات مسلح حکمتیار

امـا برخـی از کارشناسـان در گفت وگـو 
بـا روزنامـه مانـدگار گفتـه انـد کـه اگـر 
گرفتـه  حکمتیـار  مسـلح  نفـرات  جلـو 
و  فاجعه هـای  اسـت  ممکـن  نشـود، 
حشـتناک دیگـری هـم در ایـن کشـور 
رخ بدهـد. ایـن منتقـدان انتقـاد می کننـد 
کـه حکومـت وحدت ملـی، تا بحـال از 
فرمانـده بشـیر قانت حمایت کـرده و در 
چندیـن مـورد قتـل و کشـتاری کـه او 
سـامان داده اسـت، هیـچ بازخواسـتی از 

او صـورت نگرفتـه اسـت. 

د افغانســتان د عدليــي وزارت وايــي، یــو شــمېر 

ګوندونــه او خوځښــتونه چــې ګــرم فعالیتونــه تــر 

ــادو  ــې ی ــي چ ــه دي او واي ــټر ن ــوي راجس رسه ک

ګوندونــو او د خلکــو خوځښــتونو تــه وخــت 

ورکــړل شــوی تــر څــو خپــل موجودیــت رســمي 

ــړي. ک

د عدليــې وزارت وايــي، ځينــې ډلــو چــې لــه 

ځينــو پېښــو وروســته پیــدا شــوي ژر پــه راجســټر 

کېــدو اقــدام کــړی خــو ځينــې نــورې بیــا لــه ثبــت 

ــه فعالیــت کــوي. ــدو پرت کې

ــد امــان ریاضــت وايــي چــې د  ــاد وزارت ویان د ی

افغانســتان قوانیــن پــه دې اړه ښــه وضاحــت لــري.

نومــوړي زیاتــه کــړه: "د قانــون حکــم داســې دی، 

هــر کلــه چــې یــو بنســټ، ټولنیــز ســازمان خپــل 

رشایــط چــې ورتــه ټــاکل شــوي پــوره کــړي نــو د 

ــې  ــت ی ــد رايش او چــې ثب ــه بای ــې وزارت ت عدلي

ــې  ــې تاس ــټونه چ ــتونه او بنس ــه خوځښ ــړو، هغ ک

ــه ده  ــه ن ــې مراجع ــه ی ــر اوس ــی ت ــوم اخل ــې ن ی

کــړې."

پــه هېــواد کــې د ناامنیــو څپــو لــه زیاتېــدو رسه یــو 

ــه الس  ــت پ ــه فرص ــه ښ ــو ت ــدين فعاالن ــمېر م ش

ــه  ــه پ ــه څ ــای يش او د هغ ــې رسه یوځ ــی چ ورغ

اړه چــې دوی یــې د خلکــو غــږ بــويل د حکومــت 

پــر وړانــدې ودرېــږي.

ــه، د  ــن جبه ــي نوی ــګ، د م ــنايي غورځن د روښ

ــون،  ــاره پاڅ ــون لپ ــورا، د بدل ــو ش ــو قومون ختیځ

ــي  ــو م ــتان د خلک ــت، د افغانس ــذار خوځښ د ګ

محــور د هغــو حرکتونــو نومونــه دي چــې پــه 

ــوي دي. ــوړ ش ــې ج ــتو ک ــتیو میاش وروس

د ګــذار پــه نــوم د خلکــو د خوځښــت اجرائیــوي 

رئیــس فهیــم فطــرت دغــو اندېښــنو تــه پــه ځــواب 

کــې وايــي چــې د حرکتونــو او خوځښــتونو د 

ــه  ــه ل ــت دی ن ــت ټينګښ ــدف د عدال ــدو ه جوړې

ــات څــه. هغــه زی

ــې  ــمېر دا ډل ــو ش ــې ی ــي چ ــرت من ــاغلی فط ښ

ــاور یــې دا ډول  ــه ب راجســټر شــوي نــه دي خــو پ

خوځښــتونه دوامــداره نــه وي نــو ځکــه یــې د ثبت 

کېــدو اړتیــا نشــته.

ــه او  ــو غورځنګون ــړه: "د خلک ــه ک ــوړي زیات نوم

مــدين حرکتونــه چــې د وخــت د یــوې پېښــې پــه 

اړه جوړېــږي راجســټر کېــدو تــه اړتیــا نــه لــري او 

نــه هــم دوی دا کار کــوي، ځکــه چــې ســازمانونه 

ــوه جوړښــت شــاهد وي، خــو د خلکــو  ــد د ی بای

ــانه ده د  ــې روښ ــې چ ــه ی ــوم ن ــه د ن ــټونه لک بنس

مرشتابــه کــوم خــاص سیســټم نــه لــري د خلکــو 

ــري  ــوا ره ــدوی لخ ــږي او د هم ــوا جوړې ــه خ ل

ــږي." کې

ــر هغــې چــې د خلکــو  ــګار کــوي ت نومــوړی ټين

ــه يش  ــګ ن ــت ټين ــز عدال ــوره او ټولنی ــتنې پ غوښ

ــه دروي. ــه ون ــتونه ب ــل خوځښ خپ

د حقوقــي چــارو یــو شــمېر کارپوهــان بیــا وايــي، 

ــوه حرکــت  ــه ی ــه ل د خلکــو خوځښــتونه چــې کل

څخــه یــې فعالیتونــه پراخېــږي د یــوې ډلــې نــوم 

پــر ځــان اېــږدي نــو د راجســټر کېــدو اړتیــا یــې ده.

د حقوقــي چــارو کارپــوه کبیــر رنجــر پــه دې اړه 

ــو  ــتان د ټول ــل: "د افغانس ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــد  خلکــو طبیعــي حــق دی چــې غورځنــګ، ګون

او ســازمانونه جــوړ کــړي، خــو هغــه لقبونــه چــې 

دوی یــې ټاکــي پــه حقوقــي شــخصیت بدلېــږي او 

وظیفــه یــې همــدا ده چــې ځانونــه قانومننــد کــړي 

تــر څــو ځــواب ورکونکــي وي."

لــه دې ټولــو رسه ډلــې، ګوندونــه او د خلکــو 

خوځښــتونه وايــي، د دوی فعالیــت پــه هېــواد کــې 

ــاره دی  د امنیــت او ټولنیــز عدالــت د ټينګښــت لپ

او د دغــه هــدف لپــاره هــرو مــرو خپلــو هڅــو تــه 

ــوي. دوام ورک

ــنې ال  ــې اندېښ ــه دې اړه ی ــې پ ــه چ ــه څ ــو هغ خ

ډېــرې کــړي د دغــو ډلــو ټپلــو څخــه پــه بېابېلــو 

ــه اخیســتنه ده. ــو ګټ رنګون

د عدليــې وزارت د اندېښــنو ور هــا خــوا یــو شــمېر 

خوځښــتونه د عامــو خلکــو تــر انتقــاد النــدې هــم 

راغــي او د فعالیتونــو پــه اړه یــې غرګونونــه لــري.

رحمــت اللــه پــه دې اړه ازادي راډيــو تــه وویــل پــه 

وروســتیو کــې جــوړ شــوي خوځښــتونه تــر ډېــره د 

خپلــو شــخيص ګټــو او جیبونــو پــه فکــر کــې دي 

نــه د دې چــې د عامــو خلکــو غــم وخــوري.

ــت  ــه خدم ــت پ ــړه: "دوی د مل ــه ک ــوړي زیات نوم

ــې  ــې ګټ ــم خپل ــه ه ــې کل ــه دي دوی چ ــې ن ک

ــوي  ــت ک ــږي، حرک ــي ودرې ــې وین ــر ک ــه خط پ

ــه ده  ــه ن ــرې څــه ګټ ــه جــوړوي مــوږ ت او ائتافون

ــې." لیدل

ــي،  ــل اوســېدونکی ويل محمــد واي ــو ب ــل ی د کاب

د ســتونزو او انتخاباتــو پــه وخــت کــې تــل د 

ــر  ــو ت ــاهد وي خ ــو ش ــو او ډل ــو، ګوندون ائتافون

ــو  ــول د خپل ــې دا ټ ــاس دا وي چ ــې احس ــره ی ډې

ــوي. ــت ک ــاره فعالی ــو لپ ګټ

خو ایا رښتیا هم همداسې ده؟

ــه  ــه حقیقت ــې دا ل ــي چ ــی واي ــر صاف ــوه ودی کارپ

ــځ  ــه من ــو پ ــو ټولن ــې د دغ ــه ده چ ــره ن ــرې خ لې

کــې ځينــې کســان پــه دولــت د فشــار او عدالــت 

ټینګښــت پــر ځــای شــخيص ګټــو تــه لومړیتــوب 

ــوي. ورک

ــره  ــې د دوم ــاور دی چ ــه دې ب ــی پ ــاغلی صاف ښ

ــو او خوځښــتونو رسه رسه د  ــو، ټولن ــرو ګوندون ډې

د افغانســتان راتلونکــی روښــانه نــه دی ځکــه چــې 

دوی نــه دي توانېــديل د عدالــت د ټينګښــټ لپــاره 

اغېزمــن څــه وکــړي.

ــې  ــړو چ ــاد وک ــه دا انتق ــړه: "ک ــه ک ــوړي زیات نوم

ــې  ــت ی ــري او فعالی ــات ل ــخيص ملحوظ دوی ش

نــه دی کــړی هــم ویــای شــو ځکــه لیــدل کېــږي 

چــې هېــڅ چــا هــم پــه دې هېــواد کــې کار نــه دی 

ــه حکومــت رسه دي  ــه چــې ل کــړی هغــه ګوندون

ــه  ــه دي کــړي او هــره ورځ کار پ ــې ن ــڅ څــه ی هی

ــدو دی." خرابې

ــې،  ــو ټولن ــه د خلک ــارو ک ــه ب ــايف پ ــر ص د ودی

خوځښــتونه او ګوندونــه قانــوين او حــرکات یــې د 

خلکــو د غوښــتنو رسه ســم پــر مــخ والړ نــه يش 

ــخ يش. ــتونزو رسه م ــو س ــه نوی ــه ل ــتان ب افغانس

حمله افراد حکمتیار به نمازگزاران در تخار 
آگاهان: 

اگر جلو نفرات مسلح حکمتیار گرفته نشود، وقایع وحشتناک دیگری هم اتفاق خواهد افتاد

عدلیې وزارت:

یو شمېر رامنځته شوي ګوندونه او 

خوځښتونه راجسټر شوي نه دي

بشیر قانت، فرمانده متهم حزب اسالمی

مولوی نذراهلل فرمانده ترور شده از سوی حزب اسالمی
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ورزش
سمیع حامد

ــده  ــاخته شـ ــگاه" سـ ــون " از روی " دانشـ "پوهنتـ
واژهء  اســـت.  آن  مســـتقیم  برگـــردان   : اســـت 
زیبایـــی اســـت بـــرای زبـــان پشـــتو امـــا رد کاربـــرد دانشـــگاه 
ــیزم اســـت.  ــان پارســـی_دری فاشـ ــر واژه گان( در زبـ ) و دیگـ
ـــه  ـــه واژه ب ـــت ک ـــن نیس ـــی ای ـــیزم زبان ـــا فاش ـــی ب روش رویاروی
ـــم. روش  ـــون بگویی ـــگاه و پوهنت ـــی دانش ـــم و ه ـــش بروی واژه پی
ـــق  ـــتای تحق ـــش در راس ـــش کوش ـــن چال ـــا ای ـــارزه ب ـــادی مب بنی
ـــد  ـــا بیفت ـــا ج ـــان ه ـــون زب ـــر قان ـــت. اگ ـــا" اس ـــان ه ـــون زب " قان

تمـــام زبـــان هـــای ســـرزمین مـــا میتواننـــد ببالنـــد. 
ـــا  ـــت و ی ـــرنادانی اس ـــا از س ـــی" ی ـــداری " دری" و " پارس جداپن

ـــاری(.  ـــکاری ) حکمتی ـــزهء خراب ـــه انگی ب
ـــن  ـــا ای ـــم ت ـــدازی کنی ـــا" را راه ان ـــان ه ـــون زب ـــد کارزار " قان بیایی

ـــود! ـــل ش ـــه ح ـــرای همیش ـــکل ب مش

كام بخش نیکویی

قومی ســازی سیاســت و اعــام مواضــع از نشــانی های 
تفکــر  نمادهایــی  و  نمودهــا  از  یکــی  قومــی، 
تحجرگرایــی و عقبمانده گــی و کوفته گــی ذهنــی 
ــال  ــال های س ــرض کشــنده، س ــکاه و م ــت جان ــن باه اســت. ای
اســت کــه برتفکــر و ذهنیــت حاکــم بــر جامعــه افغانســتان ســایه 
ــده و بســیاری از کنشــگران سیاســی-اجتماعی و جریان هــای  افگن
ــن  ــدن بی ــان زد ش ــدن و زب ــرح ش ــرای مط ــی ب ــری و سیاس فک
ــود  ــود س ــف خ ــرای تعری ــی ب ــن روش ــوام، از چنی ــا و ع توده ه
بــرده و برپایــۀ ایــن اصلیــت تأکیــد می کننــد. قوم مــداری و تأکیــد 
ــی  ــن ارزش های ــه چنی ــت دادن ب ــت و ارجحی ــر مولفه هــای قومی ب
و برپایــۀ چنیــن امــری، تصمیم گیــری سیاســی و نــگاه و توضیــح 
ــی وحشــت ناک و  مســایل اجتماعی-سیاســی و فرهنگــی پیامدهای
خونینــی را بــار مــی آرد کــه نشــانه و نمونــۀ آن را می تــوان در دهــۀ 
ــر روی  ــا جزیره ســازی قومــی قــدرت، ب ــاد عامــت زد کــه ب هفت
ــی را  ــی سیاســی منطقه ی ــم و النه های ــان شــلیک کردی ــک دیگرم ی
ســاختیم کــه پیامــدی نداشــت جــز ویرانــی، دربــه دری، مهاجــرت 

ــا.  ــهرها و مکان ه ــزی ش و فروری
بــا توضیــح ایــن مفروضــات اولیــه، مــن فکــر می کنــم کوبیــدن بــر 
دهــل قومــی و قومــداری در امــر سیاســی بــه همــان اندازه یــی کــه 
ــان  ــه هم ــازد، ب ــترده می س ــی را گس ــی و عقبمانده گ تحجرگرای
ــی  ــانی های قوم ــت را از نش ــون و خیان ــگ، خ ــۀ جن ــدازه دامن ان
ــع  ــی در واق ــل قوم ــر ده ــدن ب ــازد. کوبی ــه می س ــترده و فرب گس
میــدان دادن بــه کســبه کاران سیاســی و حرافــان بــی روزگاری اســت 
کــه از نشــانی قــوم در ســاخت قــدرت تغذیــه و تمویــل می شــوند 
ــی را  ــی قوم ــدرت مافیای ــد ق ــی می توان ــت سیاس ــن واقعی و ای
گســترده و بســاط شایسته ســاالری و دانش گرایــی را برچینــد. 
ــی  ــه و بی مســکن، راه ــرده و غریب ــل ک ــو و نســل تحصی نســل ن
نــدارد جــز نقــد بی رحــم از چنیــن سیاســت مداران و کســبه کاران 
سیاســی کــه دهــل قومــی و قومیت مــداری آمیختــه بــا تحجرگــرا 
ــد. ــینه می کوبن ــه س ــه دروغ ب ــت را ب ــنگ قومی ــد و س را می کوبن

طلب الدین غیاثی

پشتو، فارسی، حکمتیار...
اگــر بــا زبــان پشــتو بیشــتر از فارســی صحبــت 
ــم  ــرده ام. برای ــت نک ــم صحب ــم ه ــم، ک ــرده باش نک
تفــاوت زبــان مطــرح نیســت و دوســت دارم توانایــی ام بــه زبــان 
ــوار  ــروز ن ــد. ام ــا باش ــایر زبان ه ــتر از س ــی بیش ــتو و فارس پش
ــت  ــتو صحب ــان پش ــه زب ــه ب ــب را ک ــار صاح ــخنرانی حکمتی س
ــش از واژۀ  ــای خوی ــان صحبت ه ــردم و در می ــا ک ــرد، تماش می ک
ــرۀ  ــه »ذخی ــد ک ــتفاده کردن ــار اس ــوژی چندین ب ترمینالوجی/ترمینال

ــت. ــوان گش ــاره و نات ــر آن بیچ ــتویم« در براب واژه گان پش
ایشــان در ایــن ســخنرانی خویــش بــه مــردم نصیحــت و مشــوره 
و  کننــد  اســتفاده  ایرانــی  واژه هــای  از  نبایــد  کــه  می دهنــد 
ترمینالــوژی کشــور را در نظــر گیرنــد. منظورشــان توقــف اســتفاده 
ــردم افغانســتان و ایران)فارســی(  ــان م ــه می ــی اســت ک از واژه های

ــترک اســت.  مش
در میــان چک چــک کننــده گان یــک کســی پیــدا نشــد کــه بگویــد: 
ــد  ــردم پن ــرای م ــه در ســخنرانی تان ب ــار صاحــب! شــما ک حکمتی
ــزی  ــن عرق ری ــای وط ــد زبان ه ــرای رش ــد و ب ــت داری و نصیح
می کنیــد، لطــف کــرده در مــورد واژۀ جدیــِد پشــتو »ترمینالــوژی« 
ــه  ــا ب ــد ت ــات دهی ــد، معلوم ــه کار بردی ــخنرانی تان ب ــه در س ک
معلومــات و ذخیــرۀ واژه گانــی مــا افــزوده شــود و از واژۀ ســاخته 
شــدۀ حکمتیــار صاحــب بــرای زبان هــای کشــور محــروم نگردیــم!

پس رفت افغانستان در فهرست 
تازۀ رتبه بندی تیم های فوتبال

نیمار و پدرش

 از باشگاه بارسلونا شکایت کردند

بازگشت مصطفی حدید به میدان

فیـسبـوک نـــامــه

افغانســتان یــک پلــه در رتبه بنــدی تیم هــای فوتبــال جهــان عقــب رفــت. 
ــتان از  ــال، افغانس ــی فوتب ــیون جهان ــد فدراس ــدی جدی ــاد رتبه بن ــر بنی ب

ــه مقــام ۱5۶ نــزول کــرده اســت. مقــام ۱55ام ب
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم فوتبــال افغانســتان در مــاه جــون امســال بــا 
شکســت مالدیــو بــه میزبانــی امــارات متحــدۀ عربــی از ســه حریــف خــود 
ــازی بــه  پیشــی گرفــت و مدتــی بعــد بــه مصــاف کمبودیــا رفــت، امــا ب

نفــع تیــم حریــف پایــان یافــت.
ــور  ــتان در کش ــت افغانس ــاه جاری/اگس ــی م ــای پایان ــت روزه ــرار اس ق

ــرود. ــان ب ــاف میزب ــه مص ــتانه ب ــازی دوس ــک ب ــان در ی عم
ــام ۱۲۰ام را در  ــه مق ــود ک ــارو می ش ــتان روی ــا افغانس ــی ب ــان در حال عم

ــت. ــی دارا اس ــدی جهان رتبه بن
در فهرســت رتبه بنــدی برتریــن تیم هــای فوتبــال جهــان، تیــم ملــی 

ــت را دارد. ــام نخس ــان مق ــال آلم فوتب
ــای  ــب مقام ه ــه ترتی ــگال ب ــد و پرت ــویتزرلند، پولن ــن، س ــل، آرژانتی برازی
دوم، ســوم، چهــارم، پنجــم و ششــم ایــن فهرســت را بــه دســت آورده انــد.
از کشــورهای همســایه، امــا پاکســتان در بدتریــن وضعیــت ممکــن قــرار 
ــا مقــام  ــران ب ــه، امــا ای ــی مقــام ۲۰۰ را گرفت داشــته و در رتبه بنــدی جهان

ــد. ــیا می زن ــال آس ــرف اول را در فوتب ۲4ام، ح

ــدر و  ــه همــراه پ ــداری شــدۀ پاری ســن ژرمن ب ــازه خری ســتارۀ برزیلــی ت
وکیــل خــود از باشــگاه بارســلونا بــه فیفــا شــکایت کــرد. 

ــا اســت،  ــای کاتالونی ــن روزه ــور ای ــره منف ــه چه ــی ک ــتارۀ برزیل ــن س ای
بــا ایــن کار بــه یــک ســیبل متحــرک تبدیــل شــده کــه در اولیــن فرصــت 

ــرار خواهــد گرفــت. مــورد حملــۀ هــواداران بارســلونا ق
اســت:  نوشــته  خــود  گذشــتۀ  روز  گــزارش  در  فرانســه  اکیــپ 
ــه  ــلونا اضاف ــا بارس ــار ب ــی نیم ــر رویاروی ــب خط ــر ضری ــه ب لحظه به لحظ
ــل  ــر باشــد مقاب ــی رود، شــاید بهت ــش م ــار پی ــه نیم ــه ک می شــود، این گون

بارســلونا هیچ وقــت بــازی نکنــد.
ــم  ــه فیفــا تقدی ــه باشــگاه بارســلونا را ب ــدر نیمــار شــکایت رســمی علی پ
ــه کوتاهــی باشــگاه بارســلونا در انجــام وظایــف و عــدم  کــرده و در آن ب

ــی اشــاره کــرده اســت. ــد دادگاه مال حمایــت از نیمــار در فراین
ــود،  ــی خ ــرارداد مال ــه ق ــوط ب ــوص دادگاه مرب ــار در خص ــی نیم از طرف
اعــادۀ حیثیــت کــرده و بارســلونا را متهــم بــه ســکوت ســفارش شــده از 

ــت اســپانیا کــرده اســتس. ســوی دول

ــۀ  ــا تجرب ــع ب ــد، مداف ــی حدی مصطف
تیــم ملــی فوتبــال کشــور کــه در لیــگ 
دســتۀ 4 فوتبــال آلمــام شــاغل اســت، 
صفحــۀ  در  عکــس  دو  انتشــار  بــا 
رســمی فیس بوکــش، خبــر بازگشــتش 

ــت. ــن را داده اس ــه میادی ب
ــدار  ــه دی ــوط ب ــس مرب ــن دو عک ای
 ۹۳ التونــا  تیم هــای  گذشــتۀ  هفتــۀ 
برتــری  لیــگ  تیــم  و  هامبــورگ 
وســتهم یونایتــد در آلمــان اســت. ایــن 
مســابقه در تاریــخ اول اگیســت در 
شــهر هامبــورگ برگــزار شــده کــه در 

ــت. ــان داده اس ــود پای ــه کار خ ــر ۳ ب ــاوی ۳ ب ــا تس ــت ب نهای
حدیــد در ایــن مســابقه 45 دقیقــه بــرای تیمــش در مقابــل وســتهم یونایتــد 
ــتهم  ــم وس ــب تی ــه در ترکی ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــرده اس ــازی ک ب
یونایتــد در ایــن مســابقه بازیکنانــی همچــون، چیچاریتــو، خــوزه فونتــه و 

آنــدره آیــو حضــور داشــتند.

عوام فریبی
 از نوع سران حکومت وحدت ملی!

ــی و  ــای امنیت ــی، نیروه ــاهِ ملک ــردم بی گن ــه م ــت ک ــا اس مدت ه
دفاعــی مــا در گوشــه و کنــار کشــور از کابــل تــا قندهــار، هلمنــد، 
ــن  ــان و همی ــار، بدخش ــرات، ننگره ــور، ه ــاب، غ ــا، فاری پکتی
ــتان،  ــب تروریس ــرپل از جان ــِگ س ــرزا اولن ــش می ــد روز پی چن

ــوند. ــاخی می ش ــام و ُس ــل ع ــه قت بی رحمان
ــا  ــوند و ی ــیده می ش ــش کش ــه آت ــا ب ــه روزه ی ــا هم ــردم م م
ــوند.  ــده می ش ــخ بری ــادان تاری ــن ج ــغ ای ــا تی ــان ب گردن های ش
بــا  اقــوام و مذاهــِب  تروریســتاِن خون آشــام، خــون همــه 
ــات  ــد، جنای ــک می ریزن ــدون تفکی ــتان را ب ــرادر افغانس ــم ب ه
نابخشــودنی و ضــد بشــری را انجــام می دهنــد. در مقابــل، 
ــار کشــور از ایــن درد  ــا از گوشــه و کن ــاع م ــه مــردم بی دف روزان
ــد  ــه خــود می پیچن ــاد می کشــند و ب و زجــر کشــیدن ها داد و فری
و دادخواهــی می کننــد و از ســران حکومــت می خواهنــد تــا 
حداقــل یک بــار هــم کــه شــده، دردشــان را بــه تمســخر نگیرنــد 

و از خــون اوالدهای شــان باج گیــری نکننــد.
امــا ســران حکومــت بــه اصطــاح وحــدت ملــی بــا بی احساســی 
و پُررویــی تمــام از ایــن وضعیــت بــد امنیتــی در کشــور 
ــی،  ــای تیم ــق برنامه ه ــرح و تطبی ــت ط ــزاری، جه ــتفادۀ اب اس
ســمتی و تباری شــان می کننــد. این هــا بــا عوام فریبــی و بــا 
ــد  ــاد می کنن ــانی داد و فری ــه کس ــد ک ــی می گوین ــال پُرروی کم
ــر  ــه خط ــا ب ــی م ــای اصاح ــق برنامه ه ــان از تطبی ــه منافع ش ک
افتــاده اســت و گویــا ایــن بلنــد کــردن فریادهــا جهــت متوقــف 
ــه بیشــتر از  ــی اســت ک ــن در حال ســاختن اصاحــات اســت. ای
۹۰٪  مــردم مــا از وضعیــت جــاری در کشــور نگــران و مأیــوس 
از آینــده هســتند. ایــن اســت نتیجــۀ اصاحات تــان و ایــن اســت 
نتیجــۀ طرح های تــان کــه ســه ســال قبــل بــا ذکرشــان گلــو پــاره 

می کردیــد؟
مدت هــا قبــل گفتــه بــودم کــه: "از توطئه هــا و معامله هــای 
درونــی و بیرونــی بگذریــد و بیشــتر از ایــن افــکار مــردم و خــرد 
ــای  ــا برنامه ه ــن ب ــتر از ای ــد. بیش ــخر نگیری ــه تمس ــی را ب جمع
ــا  ــون میلیون ه ــت خ ــه قیّم ــه ب ــی را ک ــان، نظام ــگ و مبهم ت گن
انســان بــه دســت آمــده اســت، بــه بــاد هــوا ندهیــد. در عــوض، 
این ســو و آن ســو در  از  را کــه  خطرهــا و باهــای کانــی 
ــد  ــت، درک کنی ــی اس ــور آمدن ــه کش ــدان دور ب ــای نه چن آینده ه

ــد." ــزی کنی ــرد آن برنامه ری ــع و ط ــت دف و جه
ــردم افغانســتان  ــی نظــام و م ــه دشــمنان علن چــون می دانســتم ک
ــتید؟!  ــی هس ــه برنامه های ــروف چ ــت، مص ــران حکوم ــما س و ش
شــما بــا حــرف و عملکردهــای ناســنجش شــدۀ سیاســی، ناشــی 
را  مــا  جامعــۀ  انحصارطلبی تــان،  و  بی عدالتــی  تعصــب،  از 
ــد و تعریــف  ــگاه کشــانیده ای ــه پرت به ســوی متاشــی شــدن و لب
دشــمن را از آن ســوی مرزهــا بــه داخــل نهادهــای ملــی و دولتــی 

ــد. ــال داده ای ــردم انتق ــای م ــا و خانه ه ــا کوچه ه و حت
ــر  ــه منتظ ــوض این ک ــه ع ــم: ب ــر می گوی ــار دیگ ــال و یک ب ح
رســیدِن ســه هــزار نیــروی خارجــی جهــت نجــات »ســی میلیون« 
ــدن  ــان نظاره گــر ریختان ــا آن زم ــن ســرزمین باشــید و ت انســان ای
خــون ســه هــزار هم وطــن دیگــر مــا باشــید و یــا هــم این کــه در 
دیدارهــا و ماقات هــای مخفی تــان بــه نظامیــان پاکســتانی تضــرع 
ــای  ــت منفعت ه ــه قیّم ــان را ب ــدا و پنه ــای پی ــرده و معامله ه ک
ملــی و تمامیــت ارضــی کشــور بــا آنــان انجــام بدهیــد! بیاییــد بــه 
ــا عــزت افغانســتان رجــوع  ــا شــرف و ب »ســی میلیــون« انســان ب
ــه عــوض طــرح و  ــا شــوید و ب کنیــد و راه حــل را از مــردم جوی
تطبیــق برنامه هــای مــردم را به جــان همدیگــر انداختــن، مــردم را 
از خــود ســاخته و بــه عــوض ایجــاد فصــل، ســبِب وصــل مــردم 
ــر،  ــر یک دیگ ــردن در براب ــیج ک ــوض بس ــردم را به ع ــوید. م ش

ــه دشــمنان وطــن و تروریســتان خون آشــام بســیج ســازید! علی
ــم از  ــن ه ــمنان وط ــه دش ــردم را علی ــیج م ــوان بس ــر ت ــی اگ ول
ــر عــاوۀ مشــروعیت  ــه شــما ب ــد ک ــس بدانی ــد، پ دســت داده ای
ــس  ــد. پ ــت داده ای ــز از دس ــی را نی ــروعیت مردم ــی، مش قانون
ــه  ــد و صادقان ــذرت بخواهی ــردم مع ــرافت مندانه از م ــد ش بیایی
ــرای  ــی ب ــه طرح ــه هیچ گون ــد ک ــراف کنی ــردم اعت ــگاه م در پیش
ــل  ــورت نس ــد. در آن ص ــا نداری ــن بحران ه ــور از ای ــات کش نج
ــالت  ــت و رس ــور اصال ــت کش ــای وطن دوس ــوان و ظرفیت ه ج
دارنــد، تــا در مــورد آینــدۀ کشــور تصمیــم اتخــاذ کننــد و کشــور 

ــد. ــت نجــات دهن ــۀ هاک را از ورط
َوَما َعَلینَا إاَِلّ الْبََاُغ
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ــد،  ــکا می گوی ــور امری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام دونال
اعــزام  مــورد  در  را  نهایــی اش  فیصلــه  زودی  بــه 
ــاهد  ــه ش ــه افغانســتان، کشــوری ک ــی ب عســاکر اضاف
اعــام  بوده اســت،  امریــکا  جنــگ  طوالنی تریــن 

. می کنــد
ــزرگ  ــه ب ــک فیصل ــن ی ــپ ای ــای ترام ــۀ آق ــه گفت ب
نابه ســامانی ها  از  بســیاری  بــه  آن  در  کــه  اســت 

شده اســت. رســیده گی 
در  خبرنــگاران  بــا  صحبــت  در  ترامــپ  آقــای 
نیوجرســی گفــت: "بــه فیصلــۀ نهایــی بســیار نزدیــک 
ــزرگ  ــه ب ــک فیصل ــن ی ــک. ای ــیار نزدی ــده ایم بس ش
ــاهد  ــه ش ــوری ک ــت در کش ــت، در حقیق ــرای ماس ب
ایــن  امریکاســت  ســاله   ۱۷ جنــگ  طوالنی تریــن 
ــه  ــن ب ــرای م ــامانی ها ب ــت. نابه س ــزرگ اس ــه ب فیصل
میــراث رســیده و اکنــون تــاش مــا اینســت کــه ایــن 

بیابــد." نابســامانی ها کاهــش 
ــه  ــپ مداخل ــد ترم ــور دونال ــس جمه ــه ریی ــا آن ک ب
را  جهــان  مختلــف  کشــور های  در  واشــنگتن 

ــل  ــورد دخی ــا در م ــت ام ــرار داده اس ــاد ق ــورد انتق م
بــودن کشــورش در افغانســتان موقــف تنــد ابــراز 

ســت. ه ا نکرد
کمیتــۀ  رییــس  مک کیــن  جــان  باایــن،  هم زمــان 
ــتراتژی  ــکا "اس ــنای امری ــس س ــی مجل ــات نظام خدم
بــرای موفقیــت" در افغانســتان را پیشــنهاد کرده اســت.
رییــس کمیتــۀ خدمــات نظامــی مجلــس ســنای امریــکا 
ــدف در  ــدون ه ــده ب ــاالت متح ــه ای ــت ک ــه اس گفت

افغانســتان اســت.
جــان مک کیــن ســناتور جمهوریخــواه منتقــد پالیســی 
ادارۀ دونالــد ترمــپ رئیــس جمهــور امریــکا در مــورد 

منطقــه اســت.
ــش  ــه در تارنمای ــه ک ــک اعامی ــن در ی ــای مک کی آق
ــک اســتراتژی  ــب ی ــه اســت، تصوی پخــش شــده گفت
ــکا در  ــی امری ــت مل ــع امنی ــن مناف ــرای تأمی ــد ب جدی

ــم اســت. ــیار مه ــم بس ــتان تصمی افغانس
در ادامــه آمده اســت کــه در ایــن مــورد بایــد در داخــل 
ــورت  ــق ص ــی دقی ــث و بررس ــکا بح ــت امری حکوم

گیــرد.
ــت:  ــه اس ــان گفت ــه همچن ــن در اعامی ــای مک کی آق
"امــا مــا بایــد حقایــق را بپذیریــم، مــا در حــال 
شکســت در افغانســتان اســتیم و اگــر مــا قصــد داریــم 
ــم  ــیار مه ــت بس ــم وق ــر بدهی ــت را تغیی ــه وضعی ک

ــت." اس
ــتان  ــت در افغانس ــرای موفقی ــد ب ــتراتژی جدی در اس
کــه از ســوی آقــای مک کیــن پیشــنهاد شــده، افزایــش 
نیروهــای ضــد تروریســم در افغانســتان و دادن آزادی 
ــان،  ــراردادن طالب ــدف ق ــت ه ــان جه ــه آن ــتر ب بیش
گــروه موســوم بــه دولــت اســامی و دیگــر گروه هــای 

افراطــی شــامل اســت.
ــی  ــا روشــن نشــده کــه چــه تعــداد ســرباز امریکای ام

ــه افغانســتان فرســتاده شــوند. ــی ب اضاف
در حــال حاضــر 84۰۰ ســرباز امریکایــی در افغانســتان 
ــت  ــت حمای ــان در چارچــوب مأموری ــد. آن مســتقر ان
قاطــع ناتــو ســرگرم آمــوزش، مشــوره دهــی و کمــک 

بــا نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افغانســتان هســتند.

یکـی از افـراد نزدیـک بـه مـا اختـر محمـد 
منصـور، رهبـر پیشـین طالبـان و از افـراد حلقۀ 
مـا  کـه  اسـت  گفتـه  طالبـان  گـروه  درونـی 
سیاسـت های  بـا  مخالفـت  دلیـل  بـه  منصـور 

پاکسـتان کشـته شـد.
ایـن منبـع بـه نیویـارک تایمـز گفتـه اسـت که 
مـا منصـور طرفدار صلح بـا دولت افغانسـتان 
بود و ده روز پیش از کشـته شـدنش به بزرگان 
و فرمانـده طالبـان گفتـه بـود کـه نظریات شـان 
بـا همدیگـر  دربـارۀ گفت وگوهـای صلـح  را 

کنند. شـریک 
منصـور  مـا  طالبـان،  مقـام  ایـن  از  نقـل  بـه 
در بسـیاری مـوارد بـا پاکسـتان مخالـف بـود 
معاونیـت  قبـول  بـرای  پاکسـتان  پیشـنهاد  و 
بـود. کـرده  رد  نیـز  را  حقانـی  سـراج الدین 

ایـن فـرد بـه شـرط فـاش نشـدن نامـش گفته 
اسـت کـه قتـل ما منصـور بـه گونـۀ مرموزی 
توسـط پاکسـتان مهندسی شـده بود و اسام آباد 
دیگـر بـر او اعتماد نداشـت و نمی خواسـت او 

در سـطح رهبـری طالبان باقـی بماند.

بـه گفتـۀ ایـن فرمانـده طالبـان، حسـاب بانکی 
و  شـده  بسـته  پاکسـتانی ها  توسـط  منصـور 
شـگاف عمیـق در روابط او بـا تمویل کننده گان 

مالـی پاکسـتانی اش بـه وجـود آمـده بود.
او بـه روزنامـۀ نیویـارک تایمز گفته اسـت: "او 
می دانسـت کـه چیـزی درحـال وقوع اسـت و 
بـه همیـن دلیـل، بـه خانـواده و فرماندهانـش 
گفتـه بـود کـه متحد بماننـد و به خواسـت های 

پاکسـتان تـن ندهند".
نیویـارک تایمـز بـه نقـل از ایـن مقـام طالبـان 
نگاشـته اسـت که ما منصور در برابر بسـیاری 
ایسـتاده گی  پاکسـتانی ها  خواسـت های  از 
سـراج الدین  معاونیـت  او  چنانچـه  می کـرد؛ 
حقانـی، فـرد بـه شـدت حمایت شـده توسـط 
آی اس آی را رد کـرده بـود. او هم چنـان برنامۀ 
پاکسـتان را بـرای انجام گفت وگوهـای صلح با 

دولـت افغانسـتان رد کـرده بـود.
اسـت:  گفتـه  منصـور  مـا  بـه  نزدیـک  فـرد 

از  قـوی  بسـیار  خواسـت های  "پاکسـتان 
بـود کـه شـما  امـا منصـور گفتـه  او داشـت، 
بـر  انجـام خواسـت های تان  بـرای  نمی توانیـد 
را  شـورش گری  مـن  کنیـد؛  وارد  فشـار  مـن 
رهبـری می کنـم، تلفـات را متحمـل می شـوم 

بیاوریـد". فشـار  مـن  بـر  نمی توانیـد 
معتصـم،  آغاجـان  از  نقـل  بـه  گـزارش  در 
میانجـی و وزیـر مالیـۀ رژیـم طالبـان نگاشـته 
شـده اسـت کـه مـا منصـور بـه گفت وگـو با 
دولـت افغانسـتان آمـاده بـود و نماینـده گان بـا 
صاحیـت اش را بارهـا بـه پاکسـتان فرسـتاده 

. د بو
آغاجـان معتصـم گفتـه اسـت: "ده روز پیـش 
از آنکـه مـا منصـور کشـته شـود، او پیامش را 
بـه بـزرگان و فرماندهان اش فرسـتاده بـود و از 
آنـان خواسـته بـود تـا نظریات شـان را دربـارۀ 
شـریک  هم دیگـر  بـا  صلـح  گفت وگوهـای 

سازند".

مـا  گرایـش  طالبـان،  مقـام  ایـن  گفتـۀ  بـه 
خـارج  هـدف  بـه  اغلـب  ایـران  بـه  منصـور 
کـردن وابسـته گی طالبـان از پاکسـتان بـود. بـه 
در  را  پاکسـتان  طالبـان،  او، ۹۰ درصـد  گفتـۀ 
وضعیـت ناهنجـار افغانسـتان مقصـر می داننـد، 
امـا نمی تواننـد کاری انجـام دهنـد، زیـرا آنـان 
رهبران شـان  سرنوشـت  بـه  کـه  می ترسـند 

شـوند. گرفتـار 
جنـرال عبدالـرازق، فرمانده پولیـس قندهار نیز 
بـه نیویـارک تایمـز گفته اسـت که مـا منصور 
طرفـدار صلـح بـا دولـت افغانسـتان بـود، امـا 
تـرس داشـت که توسـط پاکسـتان ترور شـود. 
او بـه اطرافیانـش گفتـه بـود کـه روابـط ش بـا 
پاکسـتان خـوب نیسـت و ممکن کشـته شـود. 
مـا منصـور گذرنامـۀ پاکسـتانی به نـام جعلی 

محمـد ولی داشـت.
 

ترامپ:

می کنیم اعالم  را  نهایی  فیصلۀ  به زودی 

منبع نزدیک به مالمنصور:
رهبر پیشین طالبان به دلیل مخالفت با سیاست های پاکستان کشته شد

نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان: 
کشمکش های سیاسی 

عامل گسترش ناامنی ها در افغانستان است 

نماینـده ویـژه سـازمان ملـل در افغانسـتان ضمـن بازدیـد از والیـت 
جریان هـای  بیـن  جـاری  کشـمکش های  کـه  کـرد  اعـام  فاریـاب 
سیاسـی و حکومـت از عوامـل اساسـی گسـترش ناامنی هـا در ایـن 

می شـود.  محسـوب  کشـور 
بـه گـزارش دفتر منطقـه ای خبرگـزاری تسـنیم، »تادامیچـی  یاماموتو« 
نماینـده ویـژه سـازمان ملـل در امـور افغانسـتان اعـام کـرد کـه بـا 
در  امنیتـی  وضعیـت  سیاسـی  جریان هـای  بیـن  کشـمکش  وجـود 

افغانسـتان بـه زودی بهبـود نخواهـد یافـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه جنگ  جـاری در افغانسـتان از طریق گفت وگو 
قابـل حـل  و فصـل اسـتإل گفـت: »سـازمان ملـل و جامعـه جهانی از 

رونـد گفت وگوهـای صلـح بـه رهبـری افغان هـا حمایـت می کنند«.
نماینـده سـازمان ملـل در افغانسـتان از حکومت خواسـت تـا در کنار 
تاش هـای نظامـی بـه جلـب حمایـت و همـکاری مـردم بـرای رفع 

نگرانی هـای امنیتـی و حـل برخـی از مسـائل توجـه کند.
وی در ادامـه افـزود حکومت افغانسـتان نباید برای مبـارزه با مخالفان 
مسـلح دولـت تنهـا بـه گزینه هـای نظامـی تکیه کنـد و بـه گزینه های 

صلح آمیـز بی اعتنا باشـد.
نماینـده سـازمان ملـل معتقـد اسـت کـه جنـگ، راه حـل منازعـه در 
افغانسـتان نیسـت بلکـه طالبـان نیـز بایـد بخشـی از آینـده سیاسـی 

افغانسـتان باشـند.
یاماموتـو کـه در جمـع سـران احـزاب سیاسـی و مقامـات افغـان در 
فاریـاب سـخنرانی می کـرد، گفت که سـازمان ملـل تنهـا از انتخاباتی 
شـفاف و عادالنـه کـه مـردم در آن حضـور داشـته باشـند حمایـت 

کرد. خواهـد 
منتقـد  احـزاب  ویـژه  بـه  و  سیاسـی  جریان هـای  از  برخـی  اخیـرا 
حکومـت، پرسـش هایی دربـاره کمیسـیون انتخابـات مطـرح کرده اند 
ایـن  رفـع  بـرای  افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان  نماینـده  ظاهـرا  کـه 

می کنـد. تـاش  نگرانی هـا 
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا اخبـاری از عـدم مقاومـت نیروهـای 
امنیتـی افغـان در برابـر مخالفـان مسـلح و واگـذاری عمـدی برخـی 
از مناطـق در فاریـاب بـه طالبـان منتشـر شـد کـه باعث شـد تـا وزیر 

کشـور بـا پسـر ژنـرال دوسـتم دیـدار کند.
پایـگاه مردمـی حـزب جنبـش و ژنـرال دوسـتم  والیـت فاریـاب، 
محسـوب می شـود کـه ظاهـرا سـفر نماینـده سـازمان ملـل بـه ایـن 
والیـت بـه منظـور کاهـش تنش هـای موجـود بیـن منتقـدان محلی و 

حکومـت صـورت گرفتـه باشـد.

در یـک و نیـم سـاله گذشـته، این سـومین باریسـت که 
طالبـان  به دسـت  پکتیـا  والیـت  جانی خیـل  ولسـوالی 

مسـلح سـقوط می کنـد.
وزارت دفـاع افغانسـتان می گویـد کـه درگیـری شـدید 
میان قوای مسـلح افغانسـتان و طالبان مسـلح در اطراف 
سـاختمان این ولسـوالی جریـان دارد و مرکز ولسـوالی 

بـه زودی بـه تصـرف قوای مسـلح در خواهـد آمد. 
به خاطـر  بـزرگ  عملیـات  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 
تصـرف دوبـاره مرکـز ولسـوالی مذکور آغاز شـده و به 

زودی آن را تصـرف خواهنـد کـرد. 
محمـد رادمنش معاون سـخنگوی ایـن وزارت می گوید 

کـه نیروهـای تازه نفس بـه منطقه محل رسـیده اند. 
رادمنـش گفت نیروهای مسـلح افغانسـتان بـه مرکز این 

نزدیک شده اند.  ولسـوالی 
او افـزود: "جنـگ میان قوای مسـلح و دشـمنان جریان 
دارد و مـا ایـن جنـگ را مدیریـت می کنیـم و تحـت 
نظـارت مـا بـه پیش مـی رود، فکـر می کنم ما بـه زودی 

دشـمن را شکسـت خواهیـم داد."
سـوال اینجاسـت که چـرا این ولسـوالی بار بار سـقوط 

می کند؟ 
افغانسـتان می گویـد  معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع 

موقعیـت کوهسـتانی ایـن ولسـوالی، داشـتن سـرحد با 
پاکسـتان و موجودیـت پایگاه هـای نظامیان پاکسـتانی و 
مخالفـان مسـلح دولـت در نزدیکی هـای این ولسـوالی 

عامـل سـقوط چنـد بـار این ولسـوالی اسـت. 
بـه گفتۀ آقـای رادمنش، طالبان مسـلح بخاطـر موقعیت 
اسـتراتژیک این ولسـوالی می خواهند کـه آن را تصرف 

کـرده و منحیـث یک پنـاه گاه مهم از آن اسـتفاده کنند.
در همیـن حـال حفیظ اهلل مبارز منشـی شـورای والیتی 
بـار  بـار  بخاطـر  ولسـوالی  ایـن  کـه  می گویـد  پکتیـا 
سـقوط کـرده کـه نظامیان پاکسـتانی عمًا طالبـان را در 

میدان هـای جنـگ حمایـت می کننـد. 
او بـرای اثبـات ایـن ادعایـش چنین گفـت:  "چند روز 
پیـش در همیـن جنـگ پنجابیـان بازداشـت شـدند کـه 
اکنـون در اسـارت نیروهـای امنیتی قرار دارنـد، آنان در 
اقـرار شـان گفته انـد که تبعه پاکسـتان انـد و از زخمیان 
شـان نیز شـناخت کارت های پاکسـتانی بدسـت آمده و 

این ثبـوت بزرگ اسـت." 
هفتـۀ گذشـته ریاسـت عمومی امنیت ملـی یک مخالف 
مسـلح را در برابـر رسـانه ها قـرار داد کـه به زبـان اردو 
صبحـت می کـرد و بـه گفتـه یک منبـع امنیتی ایـن فرد 
از جنگ در ولسـوالی جانی خیل بازداشـت شده اسـت.

فـرد بازداشـت شـده بـه رسـانه ها گفـت کـه باشـنده 
بـه  جهـاد  بـرای  و  اسـت  پاکسـتان  پنجـاب  ایالـت 

بـود. آمـده  افغانسـتان 
منشـی شـورای والیتـی پکتیـا گفـت کـه اکنـون مـردم 
محـل بـا مشـکات روبـه رو انـد و بسـیاری خانواده ها 
بـه ولسـوالی های همجـوار و یـا شـهر گردیـز مرکـز 

شـده اند. آواره  والیـت 
از سـویی هـم، شـماری از اعضـای انسـتیتوت صلـح 
و جنـگ می گوینـد کـه نـا هماهنگـی میـان نیروهـای 
میدان هـای  در  مدیریتـی  افغانسـتان و ضعـف  مسـلح 
جنـگ سـبب شـده تـا مخالفـان مسـلح در میدان هـای 

نبـرد پیشـرفت داشـته باشـند.
انسـتیتوت  ایـن  عضـو  یـک  اعظمـی  اهلل  حکمـت 
می گوید: "متاسـفانه دولـت مصارف زیاد دارد، عسـاکر 
زیـاد قربانـی می شـوند تـا مناطـق را از نـزد مخالفـان 
و  پـان  آن  حفـظ  بـرای  امـا  کننـد،  تصـرف  مسـلح 
مدیریـت موجـود نیسـت تـا ایـن مناطـق را به گونـۀ 

کننـد." حفـظ  دوام دار 
اعضـای شـورای والیتی پکتیـا تاکید دارند، تـا زمانی که 
برنامه هـای منظـم بـرای تصـرف و حفظ ولسـوالی های 
سـقوط شـده به شـمول جانی خیـل روی دسـت گرفتـه 
سـقوط  بـا  نیـز  دیگـر  ولسـوالی های  برخـی  نشـود، 

روبـه رو خواهد شـد. 

ولسوالی جانی خیل پکتیا چرا بار بار سقوط می کند؟


