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ــرات و  ــین مخاب ــر پیش ــدی وزی ــرزاق وحی عبدال
ــدی  ــد حمی ــه نقــل از فری ــی ب ــوژی معلومات تکنال
ــون  ــر قان ــه اگ ــد ک ــور می گوی ــتان کل کش دادس
ــۀ  ــر مالی ــی وزی ــل حکیم ــود، اکلی ــا می ب حکم فرم
کشــور بایــد بــه حبــس ابــد و یــا متوســط محکــوم 

می شــد. 
ــدی  ــای وحی ــد، آق ــزاری رش ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور  ــه منظ ــه ب ــنبه/ ۲۱ اســد در نشســتی ک روز ش
ــود، گفــت کــه  ــه از اتهامــش برگــزار شــده ب تبرئ
آقــای فریــد حمیــدی در نشســتی خصوصــی ایــن 

ــراد کــرده اســت. ســخنان را ای
وزیــر پیشــین مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی در 
ایــن نشســت همچنیــن اضافــه کــرد کــه فســاد در 
ــد  ــن رون ــد و ای ــوج می زن ــت م ــای حکوم اداره ه
ــد  ــا خواه ــود و روزی برم ــد ب ــه دار نخواه ادام

شــد.
ــدون  ــش ب ــاه پی ــدی حــدود ۸ م ــرزاق وحی عبدال
هیــچ دلیلــی توســط رییس جمهــوری وظیفــه 
ــۀ گذشــته  ــا هفت ــت تعلیــق درآمــد ام ــه حال اش ب

بی گناهــی وی ثابــت شــد.
در نشســت امــروز، نماینــده گان مجلــس، متنفــذان 
قومــی، خبرنــگاران و جمعــی از فرهنگیــان و 

ــتند. ــور داش ــی حض ــان دین عالم
عبدالقیــوم ســجادی، نماینــدۀ مــردم غزنــی در 
ــرزاق وحیــدی  مجلــس گفــت کــه انتخــاب عبدال
بــرای جامعــه و قشــر جــوان کشــور یــک روزنــۀ 
امیــد بــود کــه بــا برکنــاری وی موجــی از ناامیــدی 

را ایجــاد کــرد.
آقــای ســجادی افــزود کــه انتخــاب آقــای وحیدی 
ــاس  ــور احس ــوان کش ــر ج ــه قش ــد ک ــث ش باع
ــد  ــدی و ظرفیــت علمــی می توان ــد کــه توانمن کنن

جــای خــود را در حکومــت وحــدت ملــی بــدون 
پشــتیبانی سیاســی و قومــی پیــدا کنــد.

اتهــام  امــا  کــه  کــرد  اضافــه  ادامــه  در  وی 
ــرات و  ــین مخاب ــر پیش ــه وزی ــه” ب “ناجوانمردان
ــق وی، همــۀ باورهــای قشــر  صــدور حکــم تعلی

ــرد. ــل ک ــدی تبدی ــأس و نامی ــه ی ــوان را ب ج
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان همچنیــن گفــت 
ــی و  ــای عقان ــچ مبن ــه آن چــه انجــام شــد، هی ک
سیاســی نداشــت بلکــه نــگاه غیرملــی و حاکمیــت 

ــود. ــی ب ــگ قبیله ی فرهن
ســجادی در قســمتی دیگــر از ســخنان خــود 
همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه “مــا خبرداریــم در 
شــهرک هوشــمند و مخابــرات چــه کســانی پشــت 

ــد.” ــوده ان ــا ب پروژه ه
ــاد در  ــوع فس ــه موض ــز ب ــدی نی ــرزاق وحی عبدال
وزارت مخابــرات اشــاره کــرد و گفــت کــه نظــام 
مافیایــی وزارت مخابــرات را کــه در ۱۳ ســال 
ــت شــد  ــود، تکــه تکــه کــردم؛ ثاب جمــع شــده ب

ــت. ــاز اس ــدی و پول س ــن وزارت کلی ــه ای ک
بعــد از ۸ مــاه سرپرســتی وزارت مخابرات توســط 
معیــن ایــن وزارت، هفتــۀ گذشــته شــهزادگل 
آریوبــی بــه عنــوان نامزدوزیــر معرفــی شــد تــا بــه 

مجلــس نماینــده گان معرفــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس قانــون هیــچ 
اداره یــی نمی توانــد بیــش از دو مــاه توســط 

ــود.  ــت اداره ش سرپرس

از دادستان کل: عبدالرزاق وحیدی به نقل 

حکیـمی اکلیـل  می بـود،  قانـون  اگـر 
یا متـوسط محکـوم می شـد ابد  به حبـس 
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زمینۀ حق دسترسی به اطالعات 
در والیت ها مساعد نیست

تقریبًا د ۸۵ نه تر۹۰ زرو ماشومان 

د پولیو له واکسینه پاتې کېږي

کشـف سنـگ هـای
 گـران قیـمت در ارگ

ــرد  ــام ک ــت جمهوری اع ــات روز: ارگ ریاس اطاع
ــوط وزارت  ــت مرب ــنگ های گران قیم ــدار س ــه مق ک
ــای  ــی از اتاق ه ــال در یک ــدت ۲۵ س ــه م ــادن ک مع
ــایی  ــف و شناس ــروز کش ــد ام ــداری می ش ارگ نگه

شــد.
ــه  ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــت جمهوری ب ارگ ریاس
ــال ها  ــه س ــت ک ــنگ های گران قیم ــدار س ــت مق اس
می شــد،  نگهــداری  ارگ  اتاق هــای  از  یکــی  در 
توســط هیاتــی متشــکل از انجنیــران وزارت معــادن و 
پترولیــم و ریاســت های حفــظ و مراقبــت، تــدارکات 
ــای و  ــوری، شناس ــت جمه ــر ریاس ــات دفت و خدم

بــرای حفــظ بهتــر آن تدبیــری ســنجیده شــد.
بربنیــاد خبرنامــه ایــن ســنگ های قیمتــی اخیــراً 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی از اتاق ه ــی یک ــگام بررس در هن

ــت. ــده اس ــت آم دروازه ی ارگ بدس
ــن  ــداری ای ــل نگه ــه مح ــی ب ــال ۱۳۷۱ راکت در س
ــه  ــد ب ــرد. بع ــت ک ــادن اصاب ســنگ ها در وزارت مع
ــه ارگ منتقــل  منظــور حفــظ و مراقبــت، ســنگ  ها ب

شــد.
ــی  ــد نب ــر محم ــه انجنی ــت ک ــده اس ــه آم در خبرنام
از کارمنــدان  انجنیــر مــرزا، دو تــن  مطهــری و 
ــب  ــه در ترکی ــدن ک ریاســت ســروی جیولوجی-مع
ایــن هیــات شــامل بودنــد، در رابطــه بــه ســنگ های 
گران قیمــت معلومــات دادنــد. آنــان گفتنــد کــه 
ــورت  ــه ص ــور ب ــنگ های مذک ــت س ــدار و کیفی مق
دقیــق معلــوم نیســت؛ گمــان مــی رود کــه الجــورد، 
گرانیــت، عقیــق، آمتیســت، بریــل، میکرولیــت، 
تورمالیــن تخنیکــی، بیــروج میــده شــامل ایــن شــامل 

ــند. ــه باش ــن مجموع ای
و  ایــن ســنگ ها در ســال ها  انجنیــران گفته انــد 
ــرون از  ــه بی ــاق ب ــگام قاچ ــی هن ــای قبل حکومت ه
کشــور ضبــط شــده و اســناد جریــان ضبــط آن نیــز 

موجــود اســت.
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آگاهان:
با خصـوصی  شـدن جنـِگ افغـانستان 

وارد یـک منطـقه یی مـی  شـویم 

17 ساعت در شاهراه 
»مــرگ«

قهرمان ملی 
کیست؟ چرا غورماچ 

برای باِر سوم 

سقوط کرد؟



ــن  ــه در ای ــت ک ــن اس ــل روز روش ــن مث ــرای م ب
ــود  ــد وج ــه می توانن ــانی ک ــدازۀ کس ــه ان ــور ب کش
داشــته باشــند، قهرمــان وجــود دارد. در ایــن کشــور 
برخی هــا فقــط کســانی را کــه از قــوم و زبان شــان 
باشــند، قهرمــان می داننــد. در ایــن کشــور قهرمــاِن 
یکــی می توانــد خایــِن دیگــری باشــد. ایــن کشــور 

ــت! ــه اس همین گون
ــت  ــر برتول ــه" اث ــی گالیل ــۀ "زنده گ در نمایش نام
ــاال  ــه ح ــود دارد ک ــی وج ــۀ معروف ــت، جمل برش
بــه ضرب المثــل تبدیــل شــده اســت. برشــت، 
ــدارد.  ــودن را دوســت ن ــان ب قهرمان ســازی و قهرم
ویژه گــی  قهرمان گرایــی  برشــت،  دیــدگاه  از 
انســانی اســت کــه از رشــد فکــری الزم برخــودار 
نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل، هنگامــی کــه  آنــدره  
آ، شــاگرد گالیلــه ، بی  تــاب  و خشــمگین  فریــاد 
ــدارد"،  ــان  ن ــه  قهرم ــی  ک ــت  ملت ــد "بدبخ می  زن
ــد  ــح  می  کن ــۀ وی  را تصحی ــی  گفت ــه  آرام ــتاد ب اس

ــاز دارد."  ــان  نی ــه  قهرم ــه  ب ــی  ک ــت  ملت "بدبخ
تماشــاگراِن  کــه  داشــت  دوســت  برشــت 
نمایشــنامه اش، گالیلــه را بــا همــۀ خوبی هــا و 
قهرمانــی  را  او  و  بدارنــد  دوســت  بدی هایــش 
بی عیــب و نقــص نداننــد. بــا ایــن حــال امــا تاریــخ 
ــوده  ــا ب ــور قهرمان ه ــاهد ظه ــواره ش ــان ها هم انس
ــه  ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــور را می ت ــدام کش ــت. ک اس
ــد.  ــی اش نشناس ــاد قهرمان ــوان نم ــه عن ــی را ب کس
قهرمان هــا وارد زنده گــی و تاریــخ بشــر شــده انــد 
و بــا او خواهنــد بــود. افغانســتان نیــز از ایــن امــر 
ــرای آزادی،  ــاش ب ــه ت ــار ده مســتثنا نیســت. چه
ــت.  ــرده اس ــان زد ک ــرادی را زب ــد اف ــدون تردی ب
کســانی کــه احتــرام و حرمــِت مــردم را نســبت بــه 
ــا  ــد. ام ــان برمی انگیزن ــجاعت و ازخودگذری ش ش
در برهه یــی از تاریــخ و در یــک جمــع بــزرگ 
ــد کــه  ــم گرفتن ــده گان کشــور، همــه تصمی از نماین
ــور  ــی« کش ــان مل ــوان »قهرم ــه عن ــن را ب ــک ت ی
مســما ســازند. دالیــل زیــادی بــرای چنیــن انتخابی 

ــود دارد.  ــم وج ــوز ه ــت و هن ــود داش وج
ــال ها  ــه س ــود ک ــی افغانســتان کســی ب ــان مل قهرم
بــرای آزادی و اســتقال کشــور بــدون آن کــه 

ــد،  ــود آی ــه وج ــادش ب ــی در اعتق ــن خلل کمتری
مبــارزه کــرد و جانــش را در راه آن قربانــی نمــود. 
ــور  ــی کش ــان مل ــوان قهرم ــه عن ــه ب ــی ک او زمان
ــردم  ــِع م ــود. او در آن جم ــده نب ــد، زن ــی ش معرف
ــور  ــی کش ــان مل ــه او را قهرم ــت ک ــرکت نداش ش
ــردم  ــام م ــده گان تم ــع، نماین ــد. در آن جم خواندن
ــک  ــم، ی ــن تصمی افغانســتان حضــور داشــتند و ای

ــود.  ــی ب ــِم جمع تصمی
ــان حیاتــش  ــان ملــی کشــور را هرگــز در زم قهرم
قهرمــان خطــاب نمی کردنــد، او خــود را از چنیــن 
ــا زنده گــی  ــه دور نگــه می داشــت. او را ب ــی ب القاب
ــان  ــام قهرم ــتند و ن ــت داش ــه دوس ــاده اش هم س
آن هــا "آمرصاحــب" بــود. وقتــی مشــکلی داشــتند، 
ــد.  ــب می رفتن ــزد آمرصاح ــه ن ــِل آن ب ــرای ح ب
ــه  ــردِن آن ب ــه ک ــرای گری ــتند، ب ــی غمــی داش وقت
آمرصاحــب رجــوع می کردنــد. وقتــی شــادی 
ــب را  ــردن آن آمرصاح ــاد ک ــرای فری ــتند، ب داش
همــواره  مردمــش  زنده گــی  در  او  می جســتند. 
جــاری بــود. مثــل کســی بــود کــه نمی شــود 

ــید.  ــری اندیش ــز دیگ ــه چی ــدون او ب ب
ــی  ــی و بی ریای ــتی، مهربان ــاد دوس ــب نم آمرصاح
بــود. وقتــی از میــان مردمــش پــر کشــید و رفــت، 
نبــود او را همــه احســاس کردنــد. همــه گریســتند 
ــه نســل های بعــد از  ــا او ب و اندوهگیــن شــدند. آی
خــود گفتــه بــود کــه لقــب قهرمانــی بــه او بدهنــد؟ 
ــۀ  ــک لحظ ــردم در ی ــی م ــر. ول ــک خی ــدون ش ب
ــه  ــرای هم ــه از او ب ــد ک ــم گرفتن ــی تصمی تاریخ
ــود، ســپاس گزاری  ــا داده ب ــه آن ه ــه ب ــی ک چیزهای
کننــد. او را در آن جمــع قهرمــان ملــی خــود اعــام 
کردنــد و رییــس جمهــوری نیــز طــی فرمانــی آن را 
ــا ســوال این جاســت  صــورت رســمی بخشــید. ام
کــه امــروز چــه پیــش آمــده کــه رییــس جمهــور 

غنــی بــه صــورت تعمــدی، از قهرمــان ملــِی 
ــد؟  ــخن می گوی ــری س دیگ

ــگاه  ــت. جای ــراد نیس ــگاه اف ــر جای ــر س ــث ب بح
همــه در پیشــگاه مــردم مشــخص اســت. نبایــد بــه 
ــای  ــد جانبازی ه ــت و نبای ــن روا داش ــی توهی کس
ــد خــود  ــد. نبای ــد و از دیگــری را ندی یکــی را دی
خــاف ســخنان مان گام برداریــم. وقتــی می گوییــم 
ــا خــود  کــه تخــم نفــاق و پراکنده گــی نپاشــیم، آی
بــه چنیــن فراخوانــی صــادق هســتیم؟... آقــای غنی 
ــد نبایــد گذاشــت کســی مــردم  از یک ســو می گوی
را تقســیم کنــد و از ســوی دیگــر خــود دســت بــه 
تقســیم می زنــد و عمــًا تخــم نفــاق و بی اعتمــادی 
ــه  ــت ک ــورد نیس ــن م ــی در ای ــد. نگران می پراکن
ــی  ــان مل ــان را قهرم ــان اهلل خ ــی ام ــای غن ــرا آق چ
ــه  ــه او ب ــت ک ــن  اس ــی ای ــه نگران ــد، بلک می گوی
صــورِت تعمــدی دســت بــه چنیــن کاری می زنــد 
و می خواهــد بــه زعــم خــود یکــی را بــاال بکشــد 
و دیگــری را پاییــن بزنــد. این جاســت کــه مســأله 

را بایــد جــدی گرفــت.
 آقــای غنــی هیــچ ارادتــی بــه امــان اهلل خــان نــدارد. 
اگــر می داشــت، طــی شــانزده ســال گذشــته بایــد 
ــود  ــش خ ــخن ها و گفت وگوهای ــن ارادت در س ای
را نشــان مــی داد. ارادت ناگهانــِی آقــای غنی از روی 
یــک طــرح سیاســی به وجــود آمــده اســت. ُرک و 
ــۀ  ــی برنام ــای غن ــه آق ــت ک ــد گف پوســت کنده بای
حــذف نــام قهرمــان ملــی را در ســر دارد و نــه چیز 
ــی  ــد نوع ــدت می خواه ــری را. او در کوتاه م دیگ
ــی  ــان مل ــام قهرم ــِر ن ــر س ــی ب ــه و دوگانه گ تفرق
ــذِف  ــه ح ــد ب ــدت بتوان ــا در درازم ــد ت ــاد کن ایج
آن از تاریــخ نوشــتاری کشــور موفــق شــود، چــون 
ــان  ــام قهرم ــه ن ــد ک ــًا می دان ــز را کام ــک چی ی
ملــی را از دل هــای مــردم نمی توانــد حــذف کنــد! 
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ــرای  ــاب در شــمال کشــور ب ــت فاری ــاِچ والی ولســوالی غورم
ســومین بار بــه دســِت طالبــان افتــاد و طالبــان بــا کشــتن یــک 
ــن ولســوالی را  ــن دیگــر، ای ــک ت ــردِن ی ــس و زخمــی ک پولی
تصــرف کردنــد. ایــن بــارِ ســوم اســت کــه ولســوالی غورمــاچ 
بــه دســِت طالبــان ســقوط می کنــد. منابــع می گوینــد کــه دلیــل 
اصلــی ســقوط ایــن ولســوالی، کمبــود تجهیــزات در پاســگاه ها 
ــی  ــا "کس ــد ام ــاع داده ان ــر اط ــای باالت ــه مقام ه ــه ب ــوده ک ب
ــا  ــا و باره ــه باره ــی ک ــان تجربه ی ــت." هم ــرده اس ــه نک توج

اتفــاق افتــاده و بازهــم کســی توجــه نمی کنـــد!  
غورمــاچ از ولســوالی های اســتراتژیک در والیــت فاریــاب 
اســت. ایــن ولســوالی، والیــت فاریــاب را بــه بادغیــس وصــل 
ــر  ــِت ه ــا امنی ــان در آن ج ــتقرار طالب ــن رو اس ــد؛ از ای می کن
ــا ســقوط  ــازد. ب ــر جــدی مواجــه می س ــا خط ــت را ب دو والی
ولســوالی غورمــاچ یــک بــارِ دیگــر ثابــت می شــود کــه فعالیــت 
گــروه طالبــان در شــمال افغانســتان پُررنــگ شــده اســت. امــا 
حــاال نگرانــی ایــن اســت کــه تجربــۀ روســتای میرزاولنــگ در 

ایــن ولســوالی تکــرار شــود. 
ــه دســت  ــه دســت ب ــه نظــر می رســد ک ــا، ب ــر این ه ــزون ب اف
ــگ  ــز رن ــرده نی ــای پشــِت پ ــاچ، از برخــی بازی ه شــدن غوم
ــِع یــک ولســوالِی در  ــه ســربازان مداف ــه اســت. این کــه ب گرفت
معــرض خطــِر جــدی امکانــات و تجهیــزاِت الزم و همین طــور 
ــه در  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــد، ب ــه نمی رس ــاِش چندماه مع
ــا افســوس  ــرد. ام ــی صــورت می گی ــرده کارروایی های پشــِت پ
ــتان  ــی در افغانس ــح و صاحب صاحیت ــِع صال ــچ مرج ــه هی ک

ــد.  ــری کن ــه را پیگی ــه این هم نیســت ک
ــاچ را  ــت ســقوط غورم ــاب عل ــت فاری ــی مســووالن والی وقت
ــی و  ــای امنیت ــۀ نیروه ــت مزد چهارماه ــت دس ــدم پرداخ "ع
ــوان  ــا" عن ــن نیروه ــه ای ــت ب ــای حکوم ــی مقام ه بی توجه
ــه  ــن حادث ــاِن ای ــه خــود مســووالن و مجرم ــد، خــود ب می کنن
ــن  ــومین بار ای ــرای س ــان ب ــه طالب ــد. اگرچ ــکار می گردن آش
ــه  ــری در روی ــچ تغیی ــا هی ــد، ام ــرف می کنن ــوالی را تص ولس
و روِش حکومــت بــرای جلوگیــری از تکــرار حادثــه بــه نظــر 
نمی رســد. یعنــی هیــچ تضمینــی از ســوی دولــت ارایــه نشــده 
ــن  ــِی ای ــته های امنیت ــه پوس ــی ب ــاِت کاف ــس مهم ــه از این پ ک
ــت  ــع پرداخ ــز به موق ــربازان نی ــاِش س ــال و مع ــه ارس منطق

می شــود. 
ایــن رویکــرد نشــان می دهــد کــه بــرای شکســِت تروریســم در 
شــماِل کشــور و نجــات والیت هایــی ماننــد کنــدز و جوزجــان 
ــه  ــه ب ــش از هم ــی، بی ــی و طالب ــِت داعش ــاب از وحش و فاری
تعهــد و صداقــِت حکومــت و پی ریــزِی یــک اســتراتژی 
جامــع و فراگیــِر امنیتــی نیــاز داریــم؛ اســتراتژی یی کــه در آن، 
اعتمــاد میــان مــردم و حکومــت بــه ســپری حفاظتــی و ســدی 
ــر دشــمن تبدیــل شــود. ایــن ســد محکــم  ــر در براب نفوذناپذی
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــت در مب ــد حکوم ــِب تعه ــا ترکی ــط ب فق
مشــارکت و همــکاری فرماندهــاِن خوش نــامِ جهــاد و مقاومــت 

ــد.  ــان می آی ــه می ــردم ب ــب اعتمــاد و همــکارِی م و جل
ــان در  ــارِ طالب ــگ و مه ــرای جن ــه ب ــی ک ــای قبلی ی روش ه
شــمال اتخــاذ شــدند، همه گــی بــا ســقوط های پی درپــِی 
ولســوالی ها و وقــوع فاجعه هــای انســانی، ناکارایی شــان ثابــت 
شــد. بخــش اعظــِم ایــن ناکاره گــی بــه سیاســت های حکومــت 
ــقوط  ــگ و س ــۀ میرزاولن ــوع فاجع ــا وق ــون ب ــردد. اکن برمی گ
مجــدد غورمــاچ، زمــاِن آن فــرا رســیده کــه حکومــت بــه ایــن 
دور باطــِل ناکامی هــا پایــان دهــد. زیــرا ریشــۀ ایــن ناکامی هــا 
ــی و  ــات جنگ ــود امکان ــت، کمب ــری حکوم ــِف رهب در ضع
ــق  ــی مشــاهده می شــود. دقی عــدم پشــتیبانی از نیروهــای امنیت
ــان و  ــدِک طالب ــروی ان ــه نی ــت ک ــن شرایطی س ــایۀ چنی در س
داعــش، مصیبت هــای بزرگــی را بــر مــردم افغانســتان تحمیــل 
می کننــد. شــش روز محاصــرۀ یــک ولســوالی ماننــد غورمــاچ و 
یــا ماه هــا تهدیــد منطقــۀ میرزاولنــگ نشــان می دهــد کــه یــک 
تأخیــِر عامدانــه و یــک همــکاری مخفــی از ســوی حلقاتــی در 
حکومــت بــا دشــمنان صــورت گرفتــه اســت. تکــرار این گونــه 
وقایــع نیــز ســرنِخ ناامنی هــای شــمال را بــه حکومــت و حتــا 

ــاند.  ــه ارگ می رس ب
ــِی کارا و  ــتراتژی نظام ــک اس ــن ی ــا تدوی ــا ب ــت تنه حکوم
ــن  ــت تأمی ــمال و در نهای ــی در ش ــپر دفاع ــک س ــراری ی برق
ــد خــود را از ایــن اتهامــات  امنیــت در شــمال کشــور، می توان
برهانــد. در غیــر آن، ادامــۀ ایــن وضــع، ایــن اتهامــات را 

می ســازد.  ثابــت  به روشــنی 

چرا غورماچ 
برای باِر سوم سقوط کرد؟
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آقای غنی هیچ ارادتی به 
امان اهلل خان ندارد. اگر 

می داشت، طی شانزده ساِل 
گذشته باید این ارادت در 

سخن ها و گفت وگوهایش خود 
را نشان می داد. ارادت ناگهانِی 

آقای غنی از روی یک طرح 
سیاسی به وجود آمده است. 
ُرک و پوست کنده باید گفت 

که آقای غنی برنامۀ حذف نام 
قهرمان ملی را در سر دارد 
و نه چیز دیگری را. او در 
کوتاه مدت می خواهد نوعی 

تفرقه و دوگانه گی بر سِر نام 
قهرمان ملی ایجاد کند تا در 

درازمدت بتواند به حذِف آن 
از تاریخ نوشتاری کشور موفق 

شود، چون یک چیز را کامالً 
می داند که نام قهرمان ملی 

را از دل های مردم نمی تواند 
حذف کند!
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ــی  ــرکت های خصوص ــه ش ــتان ب ــگ افغانس ــه جن زمانی ک
امنیتــی ســپرده شــود، آنــان طبــق قوانیــن افغانســتان عمــل 
نکــرده و مطابــق بــه پیمانــی کــه بــا دولــت امریــکا دارنــد، 
عمــل می کننــد کــه در ایــن صــورت شــاهد نقــض 

ــود. قوانیــن افغانســتان خواهیــم ب
ــا  ــی ب شــماری از آگاهــان نظامــی سیاســی و فعــاالن مدن
ــگ افغانســتان  ــد، ســپردن جن ــب می گوین ــن مطل ــان ای بی
خــاف  هــم  امنیتــی  خصوصــی  شــرکت های  بــه 
ــم  ــت  و ه ــنگتن اس ــل، واش ــان کاب ــی می ــه امنیت توافق نام
نقــض حاکمیــت و اســتقال افغانســتان مطــرح اســت کــه 

امریــکا آن را نادیــده می گیــرد.
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــتان ب ــت افغانس ــان: حکوم ــاور آن ــه ب ب
در ســاختار  کارفهــم  کادرهــای  و  امنیتــی  اســتراتژی 
ــه  ــدن توافق نام ــی ش ــه عمل ــق ب ــدرت، موف ــی ق سیاس
امنیتــی میــان واشــنگتن کابــل نشــده و ســند امنیتــی فقــط 
در حــد یــک کاغــذ باقــی مانــده؛ بنابرایــن اکنــون امریــکا 
بــا خیــال راحــت اقــدام بــه ســپردن جنــگ افغانســتان بــه 

شــرکت های خصوصــی امنیتــی می کنــد.
ــپردن  ــر س ــی ب ــی مبن ــی آوازه های ــا در پ ــن واکنش ه ای
امنیتــی  خصوصــی  شــرکت   بــه  افغانســتان  جنــگ 

می شــود. ابــراز  »بلک واتــر« 
بــا  گفت و گــو  در  نظامــی  آگاه  کوهســتانی  جاویــد 
ــتان  ــگ افغانس ــپردن جن ــد: س ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــی  ــه امنیت ــاف توافق نام ــی خ ــرکت های خصوص ــه ش ب

ــت . ــنگتن اس ــل، واش ــان کاب می
ــاور اســت کــه شــرکت های  ــن ب ــه ای ــای کوهســتانی ب آق
خصوصــی امنیتــی گذشــته خوبــی در عــراق و افغانســتان 
ندارنــد و متهــم بــه رفتارهــای خشــونت آمیز، نقــض 
حقــوق بشــر و غیــر معیــاری و مســلکی بــودن، هســتند.
بــه گفتــۀ او: دولــت افغانســتان حــق دارد بــا ناتــو وامریــکا 
ــر  ــا اگ ــد، ام ــۀ سیاســی بحــث کن در چارچــوب توافق نام
ــض  ــم نق ــرود؛ ه ــی ب ــمت خصوص ــه س ــه ب ــن قضی ای
حاکمیــت و اســتقال افغانســتان مطــرح اســت کــه امریــکا 
ــی  ــه امنیت ــم خــاف توافق نام ــرد و ه ــده می گی آن را نادی
ــه امضــا رســیده اســت، می باشــد. ــن دو کشــور ب ــه بی ک

ــۀ ایــن آگاه نظامــی: امریــکا پیــش از لغــو پیمــان  ــه گفت ب
ــن، نخســت  ــدارد بنابرای ــی را ن ــن اقدام ــی حــق چنی امنیت
بایــد قــرارد امنیتــی میــان کابــل، واشــنگتن توســط 
ــکاری  ــپس روی راه ــود، س ــا ش ــتان ملغ ــان افغانس پارلم
اســتراتژیک ایــاالت متحــده در افغانســتان مبنــی برفعالیــت 
شــرکت های خصوصــی امنیتــی در افغانســتان بحــث 

ــرد. ــورت گی ص
ــووالن  ــو، مس ــن گفت وگ ــۀ ای ــتانی در ادام ــای کوهس آق
حکومــت افغانســتان را بــه ناکاره گــی متهــم کــرد و 
ــتراتژی  ــتن اس ــر نداش ــتان بناب ــت افغانس ــت: "حکوم گف
ــی، نداشــتن کادرهــای کارفهــم در ســاختار سیاســی  امنیت
قــدرت، موفــق بــه حــل ایــن مســاله نشــده و ســند امنیتــی 
ــن،  ــده، بنابرای ــی مان ــذ باق ــک کاغ ــد ی ــط در ح ــم فق ه

ــه ســپردن جنــگ  ــال راحــت اقــدام ب ــا خی ــکا هــم ب امری
باافغانســتان بــه شــرکت های خصوصــی امنیتــی می کنــد".
باایــن حــال، عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه 
ــه  ــتان ب ــگ افغانس ــپردن جن ــه س ــد دارد ک ــی تاکی مدن
ــان  ــی می ــان امنیت ــو پیم ــی از یک س ــرکت های خصوص ش
ــوی  ــرد و از س ــوال می ب ــر س ــکا را زی ــتان و امری افغانس
ــا دســت  ــا ب ــا را اجــازه می دهــد ت دیگــر همســایه های م

ــد. ــت کنن ــتان دخال ــاز در افغانس ب
همســایه های  زمانی کــه  می گویــد:  رفیعــی  آقــای 
ــا وارد  ــد، م ــدا کنن ــت پی ــرای دخال ــۀ ب ــتان بهان افغانس
یــک جنــگ منطقــه ای بســیار خطرنــاک خواهیــم شــد کــه 
ایــن مســاله ناشــی از  شکســت ناتــو و امریــکا در جنــگ 

ــود. ــد ب ــتان خواه افغانس
ــه  ــد دارد: "زمانی ک ــی تاکی ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ریی
ــی  ــی امنیت ــرکت های خصوص ــه ش ــتان ب ــگ افغانس جن
ســپرده شــود، آنــان طبــق قوانیــن افغانســتان عمــل 
ــت  ــا دول ــه ب ــان ک ــه پیم ــق ب ــل مطاب ــرد؛ ب ــد ک نخواهن
امریــکا امضــا کردنــد؛ عمــل می کننــد کــه درایــن صــورت 
ســبب نقــض قوانیــن افغانســتان خواهــد شــد و می توانــد 

ــد". ــاد کن ــا ایج ــرای م ــدی را ب ــیار ج ــکات بس مش
زمانی کــه شــرکت های  هــم  از طرفــی  او:  بــاور  بــه 
خصوصــی امنیتــی وارد افغانســتان شــوند، ایــن شــرکت ها 
ــد  ــتخدام خواهن ــزاف اس ــول گ ــا پ ــی را ب ــربازان محل س
ــد  ــگ خواهن ــوخت جن ــواد س ــو م ــک س ــه از ی ــرد ک ک
بــود و از ســوی دیگــر ســبب تفرقــه و جنگ هــای قومــی 

می شــود.
بــه گفتــۀ آقــای رفیعــی: در هیــچ جــای دنیــا و در مســایل 
شــرکت های  دارد،  حضــور  آن  ناتــودر  کــه  امنیتــی 
خصوصــی امنیتــی دخیــل نیســت، براســاس اســنادی کــه 
ــی  ــرکت های خصوص ــو ش ــی نات ــود دارد، هیچگاه وج
امنیتــی را در عملیات هــای خــود دخیــل نمی ســازد. 
ــو نیــز  بنابرایــن، ایــن اقــدام خــاف اصــول و قواعــد نات

اســت.

او افــزود: مســاله مهــم دیگــر اینکــه امریــکا در افغانســتان 
ــور  ــان دو کش ــه می ــاد ک ــاور و اعتم ــک ب ــه ی ــبت ب نس
ــاور  ــدام ب ــن اق ــا ای ــن ب وجــود دارد، حضــوردارد؛ بنابرای
ــوی  ــت و از س ــد رف ــن خواه ــور از بی ــاد و دو کش اعتم
هــم دولــت افغانســتان نســبت بــه یــک بــاور و پیمــان بــا 
امریــکا همــکاری دارد کــه ایــن بــاور و اعتمــاد نیــز زیــر 

ســوال خواهــد رفــت.
ادارۀ  کــه  می رســانند  گزارش هــا  درحالی ســت،  ایــن 
ــکا  ــی امری ــت نظام ــل ماموری ــه تحوی ــپ روی گزین ترام
ــی فکــر  ــک شــرکت خصوصــی امنیت ــه ی در افغانســتان ب
ــه  ــی ک ــی از آن اســت، بحث ــا حاک ــا گزارش ه ــد. ام می کن
ــگ افغانســتان، از ســوی یکــی از  ــت جن ــورد مدیری در م
کمپنی هــای خصوصــی امریــکا در رســانه هــای آن کشــور 
ــًا در  ــتان قطع ــت افغانس ــا حکوم ــت، ب ــده اس ــرح ش مط

ــان گذاشــته نشــده اســت. می
ــراز  ــد از آن اب ــارات را بع ــن اظه ــت افغانســتان، ای حکوم
داشــت کــه اریــک پرینــس موســس کمپنــی امنیتــی 
ــنهاد  ــر، پیش ــک وات ــه بل ــوم ب ــی موس خصوصــی امریکای
ــرای  ــی ب ــر دولت ــی غی ــروی خصوص ــک نی ــا ی ــرده ت ک

ــردد. ــاد گ ــتان ایج افغانس
بلــک واتــر، یکــی از کمپنی هــای خصوصــی امریــکا 
اســت کــه پیمان هــای متعــدد در بخــش حمایــت نظامــی 
ســربازان امریکایــی در جنگ هــای عــراق و افغانســتان بــا 

آن عقــد شــده بــود.
ــج هــزار ســرباز  ــه اســاس پیشــنهاد یادشــده، حــدود پن ب
و حــدود صــد بــال هواپیمــا، از ســوی ایــن کمپنــی 
خصوصــی در جنــگ در برابــر مخالفــان مســلح حکومــت 

ــود. ــی ش ــتعمال م ــتان، اس افغانس
بــه اســاس ایــن پیمــان، پنج هــزار ســرباز ویــژه، در 
بخــش آمــوزش و هدایــت نیروهــای افغانســتان، حمایــت 
اســتخباراتی و هوایــی مــی کننــد؛ همچنــان ســهولت های 
بهداشــتی، روابــط و لوژســتیکی بــرای آنــان فراهــم 

می ســازند.

عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 
می گویــد کــه حــق دسترســی بــه اطاعــات در نهادهــای 
ــتی درک  ــه درس ــتان، ب ــای افغانس ــی و در والیت ه دولت

نشــده اســت.
آقــای عبــداهلل دیــروز یک شــنبه، ۲۲ اســد  در یــک 
نشســت خبــری تحــت عنــوان اســتراتژی دسترســی 
ــات  ــی والی ــای دولت ــه در نهاده ــت ک ــات گف ــه اطاع ب
ــورت  ــه ص ــات ب ــه اطاع ــی ب ــون دسترس ــوز قان ــا هن ت

ــت. ــده اس ــم نش ــت تفهی درس
رییــس اجرایــی بیــان داشــت کــه دسترســی بــه اطاعــات 
از نیازهــای جــدی اســت کــه بایــد بــه صــورت عملــی در 

نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی تطبیــق شــود. 
ــاع از  ــای دف ــی از نهاده ــه برخ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــدم  ــتان از ع ــانه ها در افغانس ــگاران و رس ــوق خبرن حق
ــی  ــی نگران ــای دولت ــات در نهاده ــه اطاع ــی ب دسترس

ــد. دارن
ایــن نهادهــا بــاور داردنــد کــه در برخــی مــوارد مســووالن 
نهادهــا دولتــی حاضــر بــه گفت وگــو بــا رســانه ها 
ــی از  ــورد برخ ــه در م ــد ک ــا نمی خواهن ــوند و ی نمی ش

ــد. ــت  کنن ــانه ها صحب ــا رس ــات ب موضوع
نهادهــای حامــی رســانه ها عــدم ارایــۀ اطاعــات از 
طــرف نهادهــای دولتــی را سانســور خوانــده، تأکیــد 
ــه  ــی ب ــق دسترس ــون ح ــض قان ــن نق ــه ای ــد ک می کنن

اطاعــات اســت.
آقــای عبــداهلل می گویــد دسترســی بــه اطاعــات در 
ــوان  ــه عن نهادهــای محلــی دولتــی در والیت هــا، هنــوز ب

یــک حــق درک نشده اســت.

عبــداهلل گفــت کــه در مرکــز شــاید زمینــۀ وضعیــت 
ــه  ــن زمین ــا ای ــد، ام ــم باش ــات فراه ــه اطاع ــی ب دسترس
ــرای رســانه ها و  ــوز در نهادهــای دولتــی والیت هــا ب تاهن

ــت.  ــده اس ــاعد نش ــگاران مس خبرن
آقــای عبــداهلل مشــکل را در دفترهــای مطبوعاتــی می دانــد 
ــت  ــکل ظرفی ــی مش ــد: در جای ــته، می گوی ــوول دانس مس
در نهادهــای اســت وتــا جایــی هــم کــم کاری ســخنگویان 

ــد. ــه هــم کاری نمی کنن نهادهاســت ک
ــی  ــای حام ــگاران و نهاده ــه خبرن ــت ک ــن در حالی س ای
رســانه ها در افغانســتان همــواره از مشــکات جــدی 
توهیــن و تحقیــر، بازداشــت و لــت و کــوب ســخن 

می گوینــد.
در برخــی از مــوارد، نهادهــای دولتــی بــه دالیــل گوناگــون 
ــرار  ــانه ها ق ــار رس ــات را در اختی ــا اطاع ــد ت نمی خواهن
دهنــد کــه همــواره شــکایت خبرنــگاران را در پــی 

داشته اســت.
ــه در  ــت ک ــی گف ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــش در  ــرده و تاثیرات ــان ک ــه فســاد اداری طغی کشــوری ک
همــه بخش هــای زنده گــی مــردم احســاس می شــود، 

ــت. ــتر اس ــازش بیش ــات نی ــه اطاع ــی ب دست رس
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد پیــش یکــی از ســخنگویان 
ــت  ــه عل ــتان ب ــمال افغانس ــی در ش ــای دولت ــک نهاده ی
ــمتش  ــگاران از س ــه خبرن ــات ب ــاختن اطاع ــریک س ش

ــار زده شــد.   کن
ــد  ــان می ده ــدگار نش ــۀ مان ــای روزنام ــان، یافته ه هم چن
ــای  ــخنگویان نهاده ــی از س ــاه برخ ــرف دو م ــه در ظ ک
دولتــی بــه شــمول ریاســت اجرایــی و ارگ بیــش از ۱۰۰ 

ــض  ــات را نق ــه اطاع ــی ب ــق دسترس ــون ح ــه قان مرتب
کرده انــد.

ــس کمیســیون  ــی، ریی ــرام افضل ــن حــال، ســید اک درهمی
ــرح  ــه ط ــد ک ــات می گوی ــه اطاع ــی ب ــارت دسترس نظ
تعدیــل قانــون دسترســی بــه اطاعــات را آمــاده کرده انــد 
ــگاه  ــی جای ــای دولت ــیوه در نهاده ــن کارش ــد ای ــا بتوان ت

ــد. ــدا کن عملــی پی
ــن  ــه ای ــان داد ک ــس اطمین ــن کنفران ــی در ای ــای افضل آق
طــرح، در صورتــی کــه حکومــت افغانســتان آن را بپذیــرد 

بهتریــن قانــون دنیــا خواهــد بــود.
ــی  ــات، کم ظرفیت ــه اطاع ــی ب ــیون دسترس ــس کمیس ریی
ــش  ــدان بخ ــی کارمن ــدم توانای ــده و ع ــراد گماشته ش اف
ــا  ــل نهاده ــدی و تمای ــدم عاقه من ــا، ع ــانه های نهاده رس
ناآگاهــی  هم چنــان  و  اطاعــات  بــه  دسترســی  بــه 
از  را  اطاعــات  بــه  دسترســی  قانــون  از  شــهروندان 

چالش هــای عمــده در ایــن زمینــه عنــوان کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه مــاده ۵۲ قانــون اساســی 
افغانســتان دسترســی بــه اطاعــات را حــق هــر شــهروند 

بــه  دسترســی  حــق  قانــون  هم چنــان،  می داننــد، 
ــی از طــرف  ــت وحــدت مل ــدای حکوم اطاعــات در ابت
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن ــد اش محم
توشــیح شــد و در معــرض اجــرا قــرار گرفــت. امــا برخــی 
از نهادهــای دولتــی بــه از اجرایــی کــردن ایــن قانــون ســر 
بــاز می زننــد. تــا هنــوز ده هــا شــکایت از اجرایــی نشــدن 
قانــون حــق دسترســی بــه اطاعــات از طــرف خبرنــگاران 

ــت.  ــیده اس ــانه ها  رس ــی رس ــای حام ــه نهاده ب
در حالــی کــه مســووالن حکومــت وحــدت ملــی رســانه ها 
ــت آوردهای  ــی از دس ــات را یک ــه اطاع ــی ب و دسترس
ــده   ــه ش ــای ارای ــاس آماره ــه اس ــا ب ــد، ام ــود می دانن خ
ــا در  ــگاران تنه ــوق خبرن ــاع از حق ــای دف ــط نهاده توس
ــان  ــتان ج ــگار در افغانس ــش از ۱۰ خبرن ــاری بی ــال ج س
باخته انــد و بــه ده هــا اتفــاق توهیــن، لــت و کــوب، 
بازداشــت خبرنــگاران از طــرف برخــی افــراد و مســووالن 
ــدی  ــی  ج ــه نگران ــت ک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب حکومت

جامعــۀ رســانه یی در پی داشــت. 

عبداهلل عبداهلل:

زمینۀ حق دسترسی 
به اطالعات در والیت ها مساعد نیست

آگاهان:
با خصـوصی  شـدن جنـِگ افغـانستان 

وارد یـک منطـقه یی مـی  شـویم 

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2083 د و    شنبه      23ا سد   /   مرد ا د        y    1396   22 ذ ی  القعد ه   y 1438  14ا گست    42017 www.mandegardaily.com

ــن طــرح  ــِل ای ــق کام ــرای تطبی ــدی: ب -6زمانبن
ــا مراحــل  ــاز اســت؛ ام ــان نی ــه هفــت ســال زم ب
ــه  ــج بخــش تقســیم می شــود ک ــه پن ــِق آن ب تطبی
عبارت انــد از دو برنامــۀ شــش ماهه، دو برنامــۀ 
ــۀ  ــک برنام ــاله و ی ــۀ سه س ــک برنام ــاله، ی یک س

ــوند: ــان می ش ــل بی ــه در ذی ــاله، ک یک س
ســاختار  ایجــاد  به خاطــر  وقــت  شــش ماه   -
طــرح،  ایــن  تطبیــق  عملیاتــِی  و  تشــکیاتی 
ــا  ــت ظرفیت ه ــایی و تثبی ــری و شناس احصاییه گی
و تهیــه و مشخص ســازی مــواد و مراجــع تطبیــق 

آن.
آگاهی دهــی،  به  خاطــر  وقــت  شــش ماه   -
تدویــر کورس هــا، ورکشــاپ ها و ســمینارهای 
انتخــاب  و  ذهنیت ســازی  و  ظرفیت ســازی 
افــراد ارتباطــی در  اعضــای تیم هــای کاری و 

تحصیلــی. نهادهــای  و  پوهنتون هــا  ســطح 
ــا  ــع آوری ذهنیت ه ــرای جم ــاله ب ــۀ یک س - برنام
و  معلومــات  تجزیــۀ  و  تحلیــل  فیدبک هــا،  و 
ارایــۀ طرح هــای عملــی به خاطــر راه انــدازی 
ــای  ــورا در پوهنتون ه ــتری و دکت ــای ماس برنامه ه

ــم کشــور. مه
ــات  ــدازی تحصی ــرای راه ان ــۀ یک ســاله ب - برنام
ــق روش  ــی و تطبی ــۀ عمل ــه گون ــتری ب دورۀ ماس
ــری  ــد امتحان گی ــیوۀ جدی ــی و ش ــد تحصیل جدی

ــی در ســطح لیســانس.  و ارزیاب
ــات  ــدازی تحصی ــرای راه ان ــاله ب ــۀ سه س - برنام
دورۀ دکتــورا در پوهنتون هــای مرکــز و تطبیــق 
تمــام اجــزای کمــی و کیفــی شــامل در ایــن طــرح 
و  امتحــان  روش  آمــوزش،  و  تدریــس  )روش 
ــی  ــاگردمحور و متک ــل ش ــی، روش تحصی ارزیاب
ــق و  ــز تحقی ــت مراک ــاد و فعالی ــج، ایج ــر نتای ب

ژورنال هــای علمــی و ...(.
- یــک ســال وقــت به خاطــر ارزیابــی نحــوۀ 
تطبیــق اهــداف و مراحــل شــامل در ایــن طــرح، 
ــه  ــرح ب ــن ط ــتاوردهای ای ــج و دس ــی نتای ارزیاب
گونــۀ همه جانبــه، بازنگــری ســاختار کلــی طــرح 
و تهیــه و ارایــۀ طــرح جدیــد بــرای هفــت تــا ده 
ــق اهــداف و  ــا تحق ــداوم ب ــه در ت ــده ک ســال آین
مراحــل و نهادینــه شــدِن اهــداف و پیامدهــای این 
ــی  ــک سیســتم تحصیل طــرح و روی کار آوردِن ی

ــق شــود.  ــد، تطبی ــا، ایجادگــر و مفی ــدرن، پوی م

نتیجهگیری
ــق  ــۀ دقی ــه گون ــرح ب ــن ط ــق ای ــت، تطبی در نهای
و  اهــداف  گرفتــن  نظــر  در  و  همه جانبــه  و 
مفاهیــم شــامل در ایــن طــرح ـ کــه بــا در 
بالقــوۀ  فرصت هــای  و  ظرفیت هــا  نظرداشــت 
نــورم  مبنــای  بــر  و  افغانســتان  در  موجــود 
هــا، معیارهــا و منابــع مهــم و معتبــر جهانــی 
ــال،  ــی فع ــات عال ــای تحصی ــه روش ه ــق ب متعل
ایجادگــر و مبتنــی بــر دســتاورد تهیــه شــده 
ــی  ــن و رشــد کیف ــی بنیادی ــث دگرگون ــد ـ باع ان
ــد  ــتان خواه ــی در افغانس ــات عال ــدی تحصی ج
ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــداف و مفاهی ــق اه ــد. تطبی ش
ــه  ــد ک ــد ش ــث خواه ــرح باع ــن ط ــده در ای ش
ــی  ــۀ کیف ــه گون ــتان ب ــی افغانس ــات عال تحصی
ــش  ــد دان ــع تولی ــک مرج ــه ی ــوده و ب ــد نم رش
ــروی کاری  ــِت نی ــردی و تربی ــی و کارب تخصص
ــازار کار  ــای ب ــر نیازمندی ه ــی ب ــص مبتن متخص
ــق  ــع تزری ــک مرج ــث ی ــردد و به حی ــدل گ مب
ــش  ــریان های حیات بخ ــمند در ش ــم ارزش مفاهی
و...  فرهنگــی، سیاســی  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
ــق  ــد. تطبی ــا نمای ــی را ایف ــش مهم ــور نق در کش
شــامِل  الزامــاِت  و  اهــداف  نظرگیــری  در  و 
ــای  ــه نهاده ــد ک ــد ش ــث خواه ــرح باع ــن ط ای
ــل  ــِت منفع ــتان از حال ــی افغانس ــات عال تحصی
و قــرار داشــتن در وضعیــِت یــک نهــاد خدماتــی 
ــی  ــه نهادهای ــوند و ب ــرون ش ــده بی و مصرف کنن
ــوند و  ــدل ش ــر مب ــده و ایجادگ ــال، جهت دهن فع
ــه  در راســتای ذهنیت آفرینــی و رهنمایــی مــردم ب
ســوی پیشــرفت و ترقــی نقــش مهــم ایفــا نماینــد. 

ــی فعــال،  پوهنتون هــا و نهادهــای تحصیــات عال
ایجادگــر و مفیــد، کشــورها را در جهــت پیشــرفت 
ــۀ جــدی  ــه گون ــازی ب و رشــد اقتصــاد و ملت س
ــدن  ــی ش ــورت عمل ــد. در ص ــوده ان ــک نم کم
مفاهیــم و الزامــات در نظــر گرفتــه شــده در ایــن 
طــرح، پوهنتون هــا و نهادهــای تحصیــات عالــی 
افغانســتان در راســتای ظرفیت ســازی، توســعۀ 
ــش  ــور نق ــی در کش ــاد مل ــد اقتص ــانی و رش انس
مهــم بــازی خواهنــد نمــود. در غیــر آن، همچنــان 
به حیــث نهادهــای مصرفــی، توزیــع کننــدۀ اســناد 
تحصیلــی و بی تأثیــر در تصامیــم و حــرکات مهــِم 

ــد.  ــد مان ــی خواهن ــی باق مل
افغانســتان،  عالــی  تحصیــات  و  افغانســتان   
ــات  ــی جــز متحول ســازی سیســتم تحصی چاره ی
و  تحــوالت  بــا  شــدن  هم مســیر  و  عالــی 
ــوژی در  ــم و تکنال ــزوِن عل ــرفت های روزاف پیش
جهــان ندارنــد و بایــد در جهــت تحقــق مفاهیــم و 
اهــداِف شــامل در ایــن طــرح ارادۀ جــدی به عمــل 
آیــد. زیــرا بــرای مقابلــه بــا چالش هــای احتمالــی 
و اســتفاده از فرصت هــای متعــددِ موجــود در 
دنیــای امــروزی، بــه دانــش کاربــردی، فنــاوری و 
ــان  ــای زم ــه نیازمندی ه ــق ب ــق و مطاب ــِم دقی فه

ــاز اســت.  نی

ــزۀ ــدۀجای ــیوبرن ــونالبیرون ــتادپوهنت *اس
ــی ــسمل ــیدرکنفران ــشعلم ــنپژوه بهتری
ــا ــانسمالیزی ــوقلیس ــاتتخصصــیف تحقیق
NCON-PGR-2016,( 2016 ســال در

)Malaysia
دکتــورا:ارتباطــاتوتکنالــوژیبشــری،

)UMP(پوهنتــونپهنــگمالیزیــا
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داکترنجیباهلل
ــامی  ــت اسـ ــه حکومـ ــی کـ ــیدی، زمانـ ــزان ۱۳۷۵  خورشـ ۵ میـ
ــان  ــتانی ها و طالبـ ــت، پاکسـ ــب نشسـ ــل عقـ ــن از کابـ مجاهدیـ
ـــه  ـــد ک ـــه بودن ـــور نیافت ـــل حض ـــهِر کاب ـــل در ش ـــورِ کام ـــوز به ط هن
ـــدند  ـــل ش ـــب هنگام وارد کاب ـــان، ش ـــای آن ـــی از نیروه ـــمار اندک ش
ـــد  ـــِل متح ـــازمان مل ـــر س ـــب اهلل در دفت ـــراِغ نجی ـــه س ـــه ب و به عجل

ـــد.  رفتن
ـــخ  ـــه تاری ـــن ب ـــت مجاهدی ـــاز حکوم ـــل از آغ ـــب اهلل قب ـــر نجی داکت
ـــده  ـــل پناهن ـــازمان مل ـــر س ـــه دفت ـــیدی، ب ـــل ۱۳۷۱ خورش ۲۸ حم
ـــت.  ـــت داش ـــر اقام ـــن دفت ـــزان ۱۳۷۵ در ای ـــا ۵ می ـــود و ت ـــده ب ش
ـــم  ـــه همکاران ـــم ک ـــان می رفت ـــرِف مکروری ـــه ط ـــح ب ـــاعت 9  صب س
ـــد  ـــان چن ـــه طالب ـــد ک ـــن گفتن ـــه م ـــی ب ـــون دولت ـــو تلویزی در رادی
نفـــر را در چهارراهـــی آریانـــا حلق آویـــز کرده انـــد. آریانـــا، 
چهارراهی یـــی بـــود کـــه داکتـــر نجیـــب اهلل از آن جـــا پاکســـتان را 

ـــود. ـــار داده ب اخط
ـــه در  ـــک ک ـــۀ ترافی ـــه َدور غرف ـــیدم؛ ب ـــا رس ـــی آریان ـــه  چهارراه ب
ـــد.  ـــادی جمـــع شـــده بودن ـــاِن زی ـــرار داشـــت، مردم ـــارراه ق ســـر چه
ــد. نزدیـــک  ــده بودنـ ــز شـ ــمانی حلق آویـ ــط ریسـ ــر توسـ دو نفـ
رفتـــم، کشته شـــده ها را نشـــناختم . فکـــر کـــردم مـــردم اشـــتباهی 
ایـــن شـــخص را داکتـــر نجیـــب اهلل می گوینـــد. طالبـــاِن مســـلح 
ـــن  ـــیدند: "ای ـــر می  پرس ـــتو از یکدیگ ـــاِن پش ـــه زب ـــیمه ب ـــم سراس ه

ـــت؟"  ـــی اس ـــت، خارج ـــخص کیس ش
از ســـر و وضـــِع داکتـــر نجیـــب اهلل معلـــوم می شـــد کـــه زیـــاد 
ـــب اهلل،  ـــر نجی ـــِر داکت ـــپ س ـــرف چ ـــت. در ط ـــده اس ـــکنجه ش ش
شـــکاِف عمیقـــی دیـــده می شـــد کـــه خـــون از آن جـــاری 
ــناخته  ــًا شـ ــود. اصـ ــته بـ ــا شکسـ ــتانش از چندین جـ ــود. دسـ بـ
ـــود و  ـــده ب ـــفید ش ـــیده اش س ـــِش ناتراش ـــا و ری ـــد، بروت  ه نمی ش
آثـــار لت وکـــوب در وجـــودش بـــه وضـــوح مشـــاهده می شـــد. 
امـــا بـــرادرش کـــه بـــا دریشـــی کوبـــای بـــه  ریســـمان آویختـــه 
شـــده بـــود، هیـــچ اثـــری از زخـــم و جراحـــت نداشـــت. مـــردم 
می گفتنـــد کـــه ایـــن بـــرادر نجیـــب اهلل اســـت؛ همین کـــه 
را  نجیـــب اهلل  داکتـــر  بی رحمانـــه  شـــب هنگام  پاکســـتانی ها 
پیـــِش چشـــمانش لت وکـــوب کـــرده و کشـــته اند، او ســـکته 

کـــرده اســـت.
ـــارراه  ـــه در چه ـــا" ک ـــی دل  آغ ـــام "صوف ـــه  ن ـــتانم ب ـــن از دوس یک ت
آریانـــا منـــزل  دارد، قصـــه کـــرد: شـــِب عقب نشـــینی مجاهدیـــن 
ـــد  ـــتند( چن ـــه گذش ـــل خیرخان ـــن از کوت ـــام مجاهدی ـــه تم )زمانی ک
ـــب،  ـــاعت ۱ ش ـــی س ـــدند و حوال ـــل ش ـــه ارگ داخ ـــن ب ـــر داتس موت
گـــردِش آن هـــا در ســـرک لیســـۀ  امانـــی زیـــاد شـــد. در همیـــن 
ســـاحه، صـــدای غلغلـــۀ چنـــد مـــرد همـــه را متعجـــب کـــرد. 
مـــا در بـــام  ِ خانه هـــای خـــود بـــاال شـــدیم؛ صداهـــا مغشـــوش 
ـــی  زد.  ـــغ م ـــه چی ـــود ک ـــح ب ـــیار واض ـــدا بس ـــک ص ـــا ی ـــد، ام بودن
ـــلیک دو  ـــد از ش ـــره بع ـــرد و باالخ ـــه دوام ک ـــت ده دقیق ـــن حال ای
مرمـــی، ســـکوت همه جـــا را فـــرا گرفـــت و موترهـــا از ســـاحه 

دور شـــدند.
صبـــح کـــه بـــه چهـــارراه آمدیـــم، دیدیـــم داکتـــر نجیـــب اهلل را 

ند. کشـــته ا

بخششصـتوسوم

دكتور عبدالقهار سروری *

بخش هفتم و پایانی

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

طرحی علمی برای متحول سازی 
و رشد کیفِی تحصیالت عالی 

در افغانستان



بر  در  را  نوزدهم  قرن  از  دوم  نیمۀ  تمام  تقریبٌا  ایبسن  آثار 
مي گیرد. وي زماني به نمایش نامه نویسي روي آورد که سنت 
جدي  تیاتر  و  مي زد  دست وپا  مرگ  در  تنها  اروپا  نمایشي 
در آن دوره، تیاتر رمانتیک بود که صرفٌا براي مطالعه کردن 
ابیسنیسم  عصارۀ  در  شاو  برنارد  مي شد.  نوشته  خواندن  و 
آغاز  را  نمایش نامه هایش  نوشتن  ایبسن  که  زماني  مي گوید، 
یافته  تقلیل  موقعیت پردازي  هنر  به  درام نویسي  هنر  کرد، 
باشد،  غریب تر  هرچه  موقعیت  که  بود  این  بر  عقیده  بود. 
شد  متوجه  ایبسن  اما  مي گردد.  میسر  بهتر  نیز  کردن  بازي 
دیدني تر  باشد،  خودماني تر  موقعیت  هرچه  برعکس،  که 
است. ایبسن در کارنامۀ خود بیست وپنج نمایش نامه نوشت 
 ۱۸۵۰ سال  در  "کاتالین"  نام  به  او  نمایش  نخستین  که  
با  که  "هنگامي  نام  به  ایبسن،  نمایش  آخرین  و  شد  منتشر 
چشمان باز مي میریم" یک نمایش سمبولیستي در سال ۱۸99 
است. آثار ایبسن تا دهۀ ۱۸9۰ در همه جا شهرت یافت. به 
نمایش نامه هاي  سمبولیسم،  مظهر  کتاب  در  برناردشاو  گفتۀ 
برخوردارند.  بیشتري  اهمیت  از  آثار شکسپیر  به  نسبت  او  
گرچه  کرد،  تقسیم  دوره   چهار  به  مي توان  را  ایبسن  آثار 

ویژه گي هاي آثار او از دوره یي به دورۀ دیگر انتقال مي یابد:
بر  در  را  او  تاریخِي  کاسیک  نمایش نامه هاي  اول،  دورۀ 
مي گیرد. دورۀ دوم، به دو اثر بزرگ دراماتیِک او و در طول 
اقامتش در ُرم به نام "براند" و "پرگونت" باز مي گردد.  دورۀ 
سوم، زمان نمایش نامه هاي مدرن ایبسن است که خود به دو 
دهۀ ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۰ و تراژدي هاي او در پایان کار هنري اش 
به نظر مي رسد که پیامد طبیعي هر دوره، دورۀ بعدي است 
و شاعر رمانتیک هم چنان در نمایش هاي مشکات اجتماعي 
وجود دارد. هر صحنه کم وبیش نشان از مهاجرت کشوري 
به کشور دیگر دارد. نمایش نامه هاي انتقادي، اجتماعي او در 
آلمان نوشته مي شود و تراژدي هاي متأخر و فردگرا محصول 
"اشباح"  نمایش نامۀ  در  است.  نروژ  به  او  بازگشت  دورۀ 
است  اصلي  معرفي سمبول هاي  مي کند،  ایبسن طرح  آن چه 
آن  به  و  مي دهند  تشکیل  را  نمایش هایش  فقرات  ستون  که 
بر  پوششي  واقع  در  او  ناتورالیسِم  مي بخشد.  معنا  و  عمق 
به  است  زني  نمایش،  اصلي  شخصیت  است.  سمبولیسم 
نام "آلونیگ" که مي خواهد زنده گي کند، ولي اشباح را در 
از  قسمتي  در  آلونیگ  خانم  مي بیند.  زنده گي اش  همه جاي 
اشباح مي گوید که زنان مدرن، دختران، خواهران و همسراني 
پي گیري  از  دیده اند،  بدرفتاري  همه  از  که  فریب خورده اند 
رسالت هاي خود بازمانده و از ارث محروم گشته اند. به هبمن 
دلیل بدُخلق و عبوس شده اند. این زنان در واقع مادراِن نسل 

آینده و جدید را تشکیل مي دهند.
"براند"، اولین درام بلند ایبسن است که به شعر موزون سروده 
است و درک درسِت نمادهاي دوپهلو و گاه چندپهلوي آن 
از  را  وسیع  درام، چشم اندازي  این  در  ایبسن  نیست.  آسان 
نظرگاهي بلند عرضه مي دارد. هرچند که به مدت نوزده سال 
کسي جرأت نکرد آن را به صحنه ببرد )به دلیل دشوار بودِن 
آرایش بعضي از صحنه هاي آن و طوالني بودِن زمان پرده ها(، 
اما انتشار آن به صورت کتاب وي را در مدت زمان کوتاهي 
به شهرت و اعتبار رساند و حتا مشکات مالِي او را از بین 

برد.
براند، کشیشي متعصب و پاي بند به اخاق است که شخصیتي 
بلند،  ایده آل هاي  پي  در  که  است  قهرماني  او  دارد.  جذاب 
یا  چیز،  "همه  براند،  شعار  است.  خود  قدرت مند  و  صادق 
دانمارکي،  فیلسوف  که  بحثي  یعني همان  است.  هیچ چیز" 
"کیرکگارد" در انتقاد از مسیحیت و ایده آلیسم قراردادِي آن 

"خداي  که  براند  فریاد  مقابل  در  مي گوید،  برناردشاو  دارد. 
شما پیر است و خداي من جوان"، عایق سنتي و احساسات 
قراردادِي کلیسا رنگ مي بازد یا ضعف و خودخواهي به نظر 
مي آید. اروپا با شنیدن این فریاد، ناگهان متوجه مي شود که 
تا امروز خدا را فراموش کرده بود و به جاي او، شمایلي از 
یک پیرمرد محترم را مي پرستید که ریشش را خوب اصاح 
مي کند و پیشاني بلنِد او در مردم ایجاد احترام مي کند. براند 
در عین بي زاري از این گونه حماقت ها که بت پرستي از آن 
مي بارد، خود را مدافع چیزهایي که باید باشند، اعام مي کند 
و نه آن چنان که هستند. او براي رسیدن بر بالین مرد در حال 
مرگي که مرتکب چندین قتل نیز شده و تساي او خود را 
تنگه یي عمیق عبور کند.  از  تا در میان طوفان  ملزم مي داند 
اما نمي تواند بدون همراه، این کار را انجام دهد و احتیاج به 
کسي دارد تا سکان قایقش را نگاه دارد تا او ترتیب بادبان ها 
را بدهد. ولي ماهي گیران، ارزیابي او را از حساسیت وضع 
موجود قبول ندارند و از رفتن با او سر باز مي زنند. در این 
با  است،  شده  براند  آرمان خواهي هاي  شیفتۀ  که  زني  بین 
به  و  مي انجامد  دو  آن  ازدواِج  به  سفر،  مي شود.  همراه  او 
بعدها  بسته اند.  دل  او  به  آن ها  دوي  هر  که  فرزندي  تولد 
است،  خود  ایده آل هاي  قله هاي  از  عبور  خواهان  که  براند 
بدین  مي کند.  سقوط  آن ها  مرگ بارِ  و  بي رحمي  اعماِق  به 
بمیرد، چون  باید  از سختي آب وهوا  ابتدا کودک  ترتیب که 
را  زنش  سپس  کند.  خالي  شانه  خود  وظیفۀ  از  نباید  براند 
زن  یک  به  را  مرده اش  فرزند  لباس هاي  که  مي کند  مجبور 
و  کردِن زن  قرباني  از  براند پس  انتها،  در  کند.  کولي هدیه 
فرزندش در نظر مردم به یک قدیس تبدیل مي شود. به همین 
خاطر به نظرش مي رسد کلیسایي که تازه ساخته است براي 
مردم کوچک است، پس مردم را دعوت مي کند که خداوند 
جمع  کنند.  عبادت  است  کوهستان  میان  که  معبدش  در  را 
مومنان بعد از مدت کوتاهي که به این کار مي پردازند، تغییر 
عقیده مي دهند  و براند را سنگ سار مي کنند. در حقیقت این 
در  بهمن مي کشد.  با ریخت  را  او  که  است  کوهستان  خودِ 
بسیاري از نمایش هاي ایبسن، خاف کاري به معناي تقلب، 
قتل و جنایت نیست، بلکه اصرار بیرون از اندازۀ قهرمانان در 
درست کاري بي جاست. از همین رو خواننده  گان خاف کاراِن 
درام هاي او را از قبیل براند، در مواردي نماد درست کاري و 
دلیل باهاي  به  که  این خیال  در  ایده آل مي پندارند،  الگوي 
سختي که این قهرمانان بر خود هموار مي کنند، روح شان نیز 
در کورۀ آزمون هاي سخت پخته مي شود. درام "براند" قبل 
از هر جا در ناروی سروصدا راه انداخت و به عنوان شرح 

منظومي از نظریۀ کیرکگارد شناخته شد.
هنریک  اعتبار  و  شهرت  "پرگونت"  درام  براند،  از  پس 
درست  است  موجودي  پرگونت،  کرد.  چندبرابر  را  ایبسن 
نقطۀ مقابل)آنتي تز( براند. او کشیشي در پي ایده آل هاي بلند 
بیرون  که  است  دروغ پردازي  حقیقت  در  اما  است.  معنوي 
از حوزۀ کام جویي خود، هیچ اصل و مرامي را به رسمیت 
نمي شناسد و ایده آلي جز رسیدن به خواسته هاي نفسانِي خود 
در سر نمي پروراند. خودش را "سلطاِن خود" مي داند و این 
عنوان را بر سردرِ خانه اش مي نویسد. دچار این توهم است 
و  مي زند  لگام  تقدیرش  بر  محکم خود،  ارادۀ  نیروي  با  که 
این  پِي  در  رسید.  خواهد  شهرت  کام  و  قدرت  ثروت،  به 
آب وآتش  به  را  و صحرا خود  و دشت  کوه  در  خواسته ها، 
مي زند. وارد حرفۀ برده داري شده و قاچاِق ویسکي مي کند. 
امریکا  در  که  ثروتي  مي شود،  هم داستان  مسیحي  مبلغان  با 
اندوخته است را در سواحل افریقا برباد مي دهد. در یک قبیلۀ 

عرب خود را مهدي موعود قلمداد مي کند. به دختر رقاصي 
دل مي بندد و کار پیامبري را کنار مي گذارد و به انواع ذلت ها 
او را  تن مي دهد. در نهایت، رقاصه اسب سفید و داروندارِ 
بیاباني بي کس و تنها رهایش مي کند. بعد از  مي رباید و در 
چندي سرگرداني، پرگونت خود را در کنار ابوالهول مي بیند 
و پیکر آرام و استوارِ او را نماد ایده آل  و مظهر خودخواهي 
مي پندارد. باالخره با یک مرد آلماني آشنا شده و او پرگونت 
را به باشگاهي مرکب از علما و دانشمندان در قاهره مي برد. 
بعد مي شود که آن باشگاه، در واقع تیمارستاني است که در 
آن دیوانه گان بندهاي خود را پاره کرده و نگهبانان را به بند 
کشیده اند. در این تیمارستان است که پرگونت عاقبت سلطاِن 
و  تاج گذارده  او  سر  بر  دیوانه گان  و  مي شود  شناخته  خود 
ستایشش مي کنند در حالي که او از ترس و وحشت بیهوش 
و  فطرت  جهت  از  حقیقت،  در  مي افتد.  زمین  بر  و  شده 
رفتار، شباهتي میان پرگونت و براند وجود ندارد، اما در کار 
ایده آل پردازي یعني نادیده گرفتن واقعیِت خود و جهان، دو 

روي یک سکه اند و کارشان به دن کیشوت شباهت دارد.  
 اشباح در حقیقت همان وظایف و قراردادهاي سنتي  جامعه 
هستند که زماني خانم آلونیگ را از ترک همسرش بازداشته اند 
آن ها  بازمي دارند.  پسرش  به  حقیقت  بازگویِي  از  اکنون  و 
که  هستند  مرده یي  عقاید  همان  اشباح،  توارث اند.  اشباح 
حاکم  و  گزارده  تأثیر  ما  رفتارهاي  بر  نحوي  به  مي توانند 
باشند. چنان که خانم آلونیگ در سخنراني خود مي گوید: به 
تصور من، ما همه اشباحي از گذشته  هستیم. آن چه در درون 
نیست،  ما  مادراِن  و  پدران  از  ما  سهم  تنها  دارد،  وجود  ما 
از  را  عمیق  و  کهنه  باورهاي  همۀ  و  پوسیده   عقاید  تمام  ما 
آنان به ارث برده ایم. این عقاید در درون ما اُتراق کرده و ما 
هیچ گاه از آن ها خاص نخواهیم شد. آن ها )اشباح( چیزي 
بیش از نیروهاي جبري اند که در اغلب آثار ناتورالیستي دیده 
را شکل  ما  که  اجتماعي  از شرایط  بیش  مي شوند و چیزي 
مي دهند. ژن هایي که ما را مي سازند، چیزي معاصر با او بر 
"ارکان  نمایش نامۀ  در  که  همان گونه  مي ورزند.  اصرار  آن 
نگرش هاي  و  باورها  اشباح  که  مي کند  تأکید  نیز  جامعه" 
ستیزند.  در  حاضر  عصر  جدید  وجدان  با  بي وقفه  قدیم، 
ارکان جامعه در ناروِی خیالي مي گذرد و جایگاهي که محل 
اسارت، تنگ نظري، سوداگري و دورویي و محل دفن روِح 

جامعه در دورۀ ویکتوریاست.
کل نمایش "ارکان جامعه" در یک صحنه اتفاق مي افتد و آن 
نمایي از اتاق بوروژواها است که مهم ترین حرکت دراماتیک 
تفکر  با  زني  لونا،  مي دهد.  رخ  تنگ وتاریک  اتاق  این  در 
مدرن است که اکنون از امریکا برگشته است. او آمده است 
تا "پرده ها را کنار بکشد و نور و هواي تازه یي را در کالبد 
داستان  اصلي  نمایش، شخصیت  پایان  در  و  بدمد."  جامعه 
متحول گردیده و ابراز مي دارد که زنان، ارکان حقیقي جامعه 
را تشکیل مي دهند. اما لونا که از زبان نویسنده سخن مي گوید، 
معتقد است که "روح آزادي" را باید از ارکان اصلي جامعه 
دانست. در واقع نمایشنامۀ ارکان جامعه، یک بیانیه  از طرف 
ایبسن تلقي مي شد که وظایف ستون هاي جامعه را گوش زد 
مي کرد و به مشکاِت آن زمان مي پرداخت. این اثر نشان داد 
که اساس نمایش معاصر، ستیز احکام بنیاني با عقاید، ستیز 
ریاکاري و خودپسندي با اخاق روشن گرانۀ نو، و ستیز بین 
زنان و مردان، جوانان و پیران، و گذشته با آینده است.         

ایبسن، به بیان عقایدي مي پردازد که بعدها توسط زیگموند 
فروید در بوتۀ آزمایِش فرد قرار گرفت؛ این که چه گونه گناهان 
گذشته و پنهان کاري ها، سرشت و رفتارهاي شخصیتِي ما را 

پنهان کاري و  از  پي خاصي  در  اکنون  ما  و  شکل مي دهند 
یافتن شادي تاش مي کنیم. و به قول دکتر استوکمن در پایان 
نمایش نامۀ "دشمن مردم" اثر ایبسن: "هیچ گاه حق با اکثریت 
مردم نیست." دکتر استوکمن همه چیز را به خطر مي اندازد 
تا حقیقت را دربارۀ آلوده گي آب هاي معدني به مردم بگوید 
که: "حق با من است... ." از نگاه  هنریک ایبسن، آلودگي 
وجود دارد و تنها کساني که بر آن انگشت مي گذارند رنج 

خواهند کشید.
در  ایبسن  که  وحشي"  "مرغان  سمبولیستي  نمایش نامۀ  در 
و  آسیب پذیر  سرشت  معرفي  به  نوشت،  را  آن   ۱۸۸4 سال 
مدرنیته  زمخِت  زنده گي  در  ایدیالیست   انسان هاي  شکنندۀ 
سمبولیک،  پرندۀ  یک  محور  بر  اثر  این  عنوان  مي پردازد. 
هنگام زخمي  که  است  مرغابي وحشي  آن  و  است  متمرکز 
اصلي  شخصیت هاي  مي رود.  فرو  دریاچه  اعماق  به  شدن، 
این نمایش، دو نفر هستند، "ربکا ِوست" که زني سرشار از 
انرژي و به دنبال خودشناسي است و دیگر، "جان روسمر"- 
دوی  هر  است.  روحي  انقاب  پي  در  ایدیالیست  یک  که 
آن ها در سیطرۀ نیروهاي ناخودآگاه درونِي خود قرار دارند. 
ربکا به روسمر عاقه مند مي شود و همسر او را به خودکشي 
راهنمایي مي کند. ربکا خود را وارد خانوادۀ قدیمي مسلک 
روسمر کرده که اعضاي آن به شدت مذهبي و محافظه کارند؛ 
قصد او این است که آخرین فرد این خانواده یعني روسمر 
را شیفتۀ خود کند و او را وسیلۀ ارضاي جاه طلبي و اجراي 
نقشه هاي خود قرار دهد و با این کار، در مبارزه اش بر ضد 

کهنه پرستي و به خاطر ازادي و ترقي، توفیق یابد.
به  هنگامي که همسِر روسمر خودکشي مي کند، عشق ربکا 
روسمر نیز رنگ مي بازد. مرغان وحشي، یک نمایش تراژیک 
تنها راه پیش روي روسمر و ربکا به  است که در آن، مرْگ 

سوي عشقي کامل است.
در درام "عروسک خانه"، خانوادۀ "هلمر" تصویر مجسِم یک 
خانوادۀ ایده آل است که حقیقتٌا "یک خانوادۀ خوش بخت" را 
مي توان دربارۀ آن ها به کار گرفت. چنان که دربارۀ خانۀ آن ها، 
"کاشانۀ  و  خانواده گي"  گرم  "کانون  مرسوم  عنوان  مي توان 
این  مادرِ  و  زن  با  درام،  آغاز  در  کرد.  استفاده  را  سعادت" 
خانوادۀ خوش بخت یعني "نورا" آشنا مي شویم که زیبایِي او 
در اوج دلبري و در عین حال حکایتي از کارداني و کدبانویي 
و مثالي از عشق و مادري مهربان است که در اوج جواني، سه 
کودک را به دنیا آورده است. نورا در نهایت بردباري، مدت 
هشت سال در انتظار معجزه یي است که به جریان یک نواخِت 
امور عادي از قبیل زناشویي، فرزند داري و روابط اجتماعي 
او، معنا و رنگ وبویي تازه بدهد. براي درمان شوهرش، جعل 
سند مي کند و خوش حال است که اگر روزي تخلفش برما 
به  را  تقصیر  و  برمي خیزد  او  از  به حمایت  شود، شوهرش 
عشق  به خاطر  که  او  نجاِت  براي  و  مي گیرد.  خود  گردِن 
و  مال  میل،  کمال  با  است،  شده  گناه  مرتکب  شوهرش  به 

موقعیت اجتماعي و اعتبارش را فدا مي کند.
نمي کند،  مبارزه  ایدآل ها  استبداد  با  تنها  ایبسن  حقیقت،  در 
کار  در  بي امان  و  را صید مي  کند  که خود  است  او شاعري 
فطرت  شناختن  جز  است.  خویش  بازسازِي  و  شکستن 
ناهموار خود، راهي نمي بیند. سراغ سرنوشت را در سنگاخ 
وجودِ خود مي گیرد، نه مانند پیشینیان، در ستاره گان و آسمان.
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ــاهراه ها و  ــه ش ــان داده ک ــر نش ــال اخی ــد س ــۀ چن تجرب
بزرگ راه هــای کشــور دیگــر مــکان امنــی بــرای رفت وآمــد 
ــا در  ــاهراه ها و بزرگ راه ه ــن ش ــرا ای ــت؛ زی ــافران نیس مس
ــوده،  ــار ترافیکــی ب ــای خون ب ــواه رویداده ــه گ ــار این ک کن
مســایل امنیتــی را نیــز در کمیــن مســافران نشــانده اســت.

ــن  ــی گرفت ــل« در قربان ــان، شــاهراه »هرات-کاب ــن می در ای
از شــهروندان کشــور شــهرت عجیبــی گرفتــه اســت. 
ــان  ــط مخالف ــافران توس ــتن مس ــه بس ــه گلول ــی، ب آدم ربای
مســلح دولــت، برخــوردن بــا ماین هــای کنــار جــاده 
ــوارگذر  ــراب و دش ــدت خ ــه ش ــای ب ــتن از راه ه و گذش
ســبب شــده تــا شــهروندان افغانســتان ایــن مســیر را 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــا ب ــد. ام ــذاری کنن ــرگ« نام گ ــاهراه م »ش
هزینــۀ ســفر در شــرکت هایی هوایــی بیشــتر از ســفر زمینــی 
ــر  ــادی ناگزی ــکات اقتص ــل مش ــه دلی ــافران ب ــت، مس اس
ــد و راه  ــه جــان بخرن ــرگ« را ب هســتند خطــر »شــاهراه م

ــد.  ــش گیرن ــه پی ــی را ب ــفر زمین س
مــن هــم تصمیــم ســفر از ایــن شــاهراه را می گیریــم. ایــن 
دومیــن ســفر مــن از ایــن مســیر اســت. یکــی از دوســتانم 
ــن مســیر  ــاری می رســاند. ســفر از ای ــن ســفر ی ــرا در ای م
ــا پیــش تمــام  ــد از مدت ه ــک روزه نیســت، بای ــم ی تصمی
ــفر  ــادۀ س ــود را آم ــنجیده و خ ــفر را س ــن س ــب ای جوان
کنــی. مــن هــم از پیــش بــرای خــودم لبــاس افغانــی تهیــه 
می کنــم، زیــرا بــه گفتــۀ افــرادی کــه تجربــۀ رفتوآمــد زیــاد 
در ایــن مســیر را دارنــد، ســفر کــردن بــا لباس هایــی غیــر 

ــی ممکــن اســت مشکل ســاز شــود.  افغان
ــادی و  ــت ح ــه حال ــًا ب ــم را کام ــر و صورت ــان س هم چن
ــه  ــال این ک ــرا احتم ــم، زی ــا می کن ــده ره ــدی ژولی ــا ح ت
مخالفــان مســلح دولــت بــه تراشــیدن ریــش و رســیدن بــه 
مــوی و ســر و صورت گیــر بدهند، زیــاد اســت. کارت هایم 
)کارت دانشــجویی، کارت خبرنــگاری، کارت بانــک و...( را 
ــرای  ــازم و ب ــان می س ــم پنه ــمت دور از چش ــک قس در ی

ــان  ــز می ــم را نی ــب تاپ ــم، ل ــرده باش ــک نک ــه رییس این ک
ــم.  ــا می کن ــزرگ جابه ح ــف ب ــانیده و در کی ــا پوش لباس ه

چرا شاهراه مرگ؟
ــاهراه افغانســتان اســت  ــل نخســتین ش شــاهراه هرات-کاب
ــی زود  ــاز و خیل ــال ۲۰۰۳ آغ ــزی آن در س ــه کار قیرری ک
ــوگاه  ــًا گل ــن شــاهراه قب ــرداری ســپرده شــد. ای ــه بهره ب ب
اقتصــاد افغانســتان پنداشــته می شــد و از ســال ۲۰۰۳ 
ــاری  ــای تج ــردد کااله ــاهد ت ــادی ش ــال ۲۰۰۸ می ــا س ت
ــی  ــورت، یک ــن ص ــه ای ــود و ب ــافربری ب ــای مس و موتره
ــگ  ــس از جن ــتان پ ــهروندان افغانس ــی های ش از دل خوش
ــدش  ــی و بن ــل بدامن ــه دلی ــاال ب ــا ح ــد؛ ام ــمرده می ش ش
ــم  ــه چش ــر ب ــی کمت ــای ترازیت ــا، موتره ــی راه ه و خراب

می خــورد.
ــن شــاهراه شــمرده  ــا ســال ۲۰۰۸ آغــاز بی ثباتی هــای ای ام
می شــود و تاکنــون شــبه نظامیان کــه اکثــراً طالبــان هســتند، 
ــاه  ــهروندان بی گن ــرگ ش ــاهراه م ــه ش ــاهراه را ب ــن ش ای
و غیــر نظامــی افغانســتان تبدیــل کــرده انــد. شــاهراه 
هرات-کابــل از والیــت هلمنــد شــروع و پــس از گــذر از 
ــدان وردک«  ــی« »می ــل«، »غزن ــار«، »زاب ــای »قنده والیت ه

ــود.   ــی می ش ــل منته ــه کاب ب
ناامنی هــا طــی ســال های گذشــته در تمــام مناطــق و 
ــود  ــذرد، وج ــاهراه از آن می گ ــن ش ــه ای ــی ک والیت های
داشــته کــه ســبب بی ثباتــی در زنده گــی اجتماعــی و 
ــل  ــک ســال قب ــان از ی ــردم شــده اســت. طالب اقتصــادی م
چندیــن مــورد آدم ربایــی از مســیر ایــن شــاهراه داشــتند کــه 
مهم تریــن آن، ربــودن ۳۱ مســافر هــزاره اســت کــه پــس از 
چنــد مــاه در ازای آزادی چنــد شــبه نظامی آزاد شــدند. ایــن 

ناامنی هــا نگرانی هــای زیــادی را بــه دنبــال داشــته و مــردم 
ــن  ــه مســافرت از ای ــا حاضــر ب ــی حت ــر دولت ــادی و غی ع
راه نیســتند، امــا هنگامــی کــه حــرف از مجبــوری در میــان 

ــرد؟ ــوان ک ــی می ت ــد، چ باش
آمادۀسفرشوید!

ســرانجام ســاعت ۰۱:۰۰ شــب می شــود و بــا دوســتم 
مســافربری   شــرکت های  ترمینــال  بــه  را  خودمــان 
ــر جمعیتــی  می رســانیم. ترمینــال هــرات مــکان شــلوغ و پُ
اســت. آدم هــا بــا اشــکال و ظاهرهــای متفاوتــی بــه چشــم 
می خورنــد کــه تنهــا یــک عده یــی آنــان مســافران هســتند. 
گشــت زنی  آنجــا  در  مشــکوک  شــکل  بــه  برخی هــا 
ــه   ــد. گفت ــافران دارن ــه مس ــای رازداری ب ــد و نگاه ه می کنن
ــای  ــتخبارات گروه ه ــخاص از اس ــن اش ــه ای ــود ک می ش
ــه  ــرادی ک ــد اف ــه می خواهن ــتند ک ــت هس ــف دول مخال
قصــد ســفر از راه زمیــن را دارنــد، شناســایی و در صــورت 

ــد. ــاده کنن ــیر راه پی ــان را در مس ــرورت، آن ض
ــتری در  ــۀ بیش ــه تجرب ــتی ک ــد دوس ــل چن ــن دلی ــه همی ب
ســفر زمینــی دارنــد، بــه مــا گــوش زد می کننــد در صورتــی 
کــه کســی از مــا بــه صورت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ــط برای شــان  خواهــان اطاعــات می شــوند، اطاعــات غل
ــه در  ــی ک ــه گداهای ــا ب ــه حت ــد ک ــان می گوین ــم. آن بدهی
ــتند،  ــی هس ــروف گدای ــب مص ــع ش ــا و در آن موق آنج
اجــازۀ دانســتن چگونه گــی ســفرمان را ندهیــم، زیــرا 
ــان باشــند. ــان آن ــراد هم دســت طالب احتمــال دارد اصــل اف

یک دعای بخیر
ــده  ــر ش ــا پُ ــوند. چوکی ه ــفر می ش ــادۀ س ــه آم ــم هم کم ک
ــگام،  ــن هن ــیند، در همی ــر می نش ــو موت ــت جل ــده پش رانن
چنــد تــن بــه منظــور گدایــی وارد موتــر می شــوند، 
مســافران نیــز بــه هرکــدام جداگانــه پــول می دهنــد، شــاید 
هــم بــه ایــن دلیــل کــه از قدیــم گفتــه انــد »صدقــه رد با!.« 
ــد  ــدای بلن ــا ص ــده ب ــتیار رانن ــود و دس ــاز می ش ــفر آغ س

می گویــد: »یــک دعــای بخیــر!«.  ایــن قســمت چهره هــای 
همــه دیدنــی بــود. نوجوانــان، جوانــان و کهن ســاالن از زن 
و مــرد یــک دلهــرۀ عجیبــی را در چهره هــا و دعاهای شــان 
پنهــان می کردنــد، مــا هــم مســتثنا از ایــن افــراد نبودیــم...
ــام  ــد و تم ــان می ده ــداد را نش ــۀ بام ــاعت ۰۱:4۵ دقیق س
ــل  ــه کاب ــفر ب ــور س ــه منظ ــرات را ب ــال ه ــا، ترمین موتره
تــرک می کننــد. مســافران هرات-کابــل نیــز انــدک و 
انگشت شــمار نیســتند، زیــرا بیشــتر از پنــج شــرکت 
مســافربری وجــود دارد و هرکــدام حداقــل دو-ســه موتر را 
در یــک شــب روانــۀ کابــل می کننــد و هرموتــر از مســافران 

ــر اســت.   پُ
ــک  ــس از ی ــد و پ ــان می ده ــداد را نش ــاعت ۳:۱۰ بام س
توقــف یــک ســاعته از »دوازۀ میــرداوود« )در خروجی شــهر 
ــرات( خــارج می شــویم. ســرانجام رأس ســاعت ۰4:۵۰  ه
ــکند:  ــر می ش ــق موت ــکوت مطل ــده س ــتیار رانن ــداد دس بام
»بخیزیــد کــه هنــگام نمــاز صبــح اســت.« سرنشــینان 
موتــر در جاهای شــان تــکان می خورنــد و همه گــی از 
ــرده  ــف ک ــر توق ــه موت ــی ک ــاده می شــود. منطقه ی ــر پی موت
ــار اطــراف دشــت  ــت هــرات اســت، چه »ادرســکن« والی
ــوار شــده و  ــای چهاردی ــا و مکان ه اســت و شــمار خانه ه

ــد. ــر می رس ــه نظ ــمار ب ــانیده انگشت ش پوش
تفاوتیکشهرغریبتایکشهردارا

ــد  ــیدیم. هلمن ــد رس ــت هلمن ــه والی ــرات ب ــت ه از والی
ــردم  ــد، م ــر می رس ــه نظ ــی ب ــهر غریب ــگاه، ش ــک ن در ی
نگاه هــای عجیبــی بــه پنجره هــای موتــر می اندازنــد، 
امــا راننــده اعتنایــی نمی کنــد و همچنــان بــه ســرعت ایــن 
از ســرک های  را طــی می کنــد. قســمت هایی  والیــت 

هلمنــد تخریــب شــده و موترهــا از آن بــه دشــواری گــذر 
ــام نیکــی  می کنــد. والیــت هلمنــد از لحــاظ امنیتــی هــم ن
ــان  ــن ولســوالی آن جنــگ جری ــون در چندی ــدارد. هم اکن ن
ــت  ــن والی ــۀ ای ــچ نقط ــان را در هی ــور طالب دارد و حض
نمی شــود نفــی کــرد. امــا ظاهــراً شــانس بــا مــا یــار اســت 

ــم. ــدر بری ــت جــان ســالم ب ــن والی و از ای
ــا  ــت قندهــار می رســیم. شــهر قندهــار، شــهر زیب ــه والی ب
ــد؛  ــهر هلمن ــاف ش ــد. برخ ــر می آی ــه نظ ــی ب و دیدنی ی
ــراغ  ــی، چ ــل عروس ــای مجل ــن و ُهتل ه ــای مفش خانه ه
ترافیــک در قندهــار دیــده می شــود. جاده هــای قندهــار نیــز 
ــو  ــال بدین س ــد. از چندس ــر می رس ــه نظ ــاک ب ــزرگ و پ ب
ــرد،  ــن بســر می ب ــک فضــای ام ــار نســبتاً در ی شــهر قنده
ــور  ــان حض ــهر طالب ــر از ش ــی دورت ــه اندک ــی این ک ضمن
ــا،  ــفر م ــش از س ــد روز پی ــت چن ــد و درس ــترده  دارن گس
ــار  ــراً این ب ــا ظاه ــتند. ام ــافران بس ــه روی مس ــاهراه را ب ش
ــافران را  ــد مس ــیر رفت وآم ــه مس ــد ک ــته ان ــان نخواس طالب

ــم. ــز می گذری ــار نی ــا از قنده ــد و م ببندن
زابل و غزنی؛ پارکینک موترهای سوخته

ــرای هرمســافر، خســته کن و اذیــت کننده تریــن قســمت،  ب
ــن  ــی اســت. ای ــه غزن ــیدن ب ــل و رس ــت زاب ــذر از والی گ
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــت کنن ــی و اذی ــاده طوالن ــیر فوق الع مس
ــد و  ــدی دارن ــت بســیار ب ــل وضعی ــت زاب ــای والی جاده ه
در قســمت هایی هــم بــه دلیــل برخــورد مایــن کنــار جــاده، 
ــد. در  ــی کنن ــری را ط ــتند راه دیگ ــر هس ــای ناگزی موتره
ــود  ــده وج ــب ش ــل تخری ــن پُ ــی چندی ــیر زابل-غزن مس
ــه  ــاده ک ــار ج ــن کن ــط مای ــود توس ــه می ش ــه گفت دارد ک
مخالفــان مســلح دولــت جاســازی کــرده انــد، از بیــن رفتــه 
اســت. موتــر حامــل مــا بــه دلیــل وجــود پل هــای تخریــب 
ــان  ــد. هم چن ــور می کن ــوارگذری را عب ــای دش ــده، راه ه ش
ــت و  ــی نیس ــای مخابرات ــری از آنتن ه ــاط خب ــر نق در اکث

امــکان ارتبــاط تلفونــی قطــع اســت.
مســیر راه زابــل غزنــی بی تردیــد پارکینــگ موترهــای 
ســوخته اســت. در فاصلــه هرچنــد صدمتــر، یــک موتــری 
خــراب شــده بــه چشــم می خــورد کــه یــا از نــوع موترهای 
مســافربری اســت و در اثــر واژگــون شــدن تخریب شــده و 
یاهــم موترهــای رنجــر پولیــس کــه مخالفــان مســلح دولــت 
ــی در  ــته های امنیت ــمار پوس ــد. ش ــرار داده ان ــاج ق آن را آم
ــدت  ــه ش ــا ب ــت، ام ــاد اس ــد زی ــز هرچن ــیر نی ــن مس ای
ــک  ــدام کوچ ــرا هرک ــند؛ زی ــر می رس ــه نظ ــیب پذیر ب آس
و از لحــاظ ســاخت و ســاز بــه شــکل ســاده ایجــاد شــده 
انــد. در عیــن حــال، روی بیابــان و دشــت ها یــک شــمار از 
نیروهــای ارتــش ملــی بــه نظــر می رســند کــه زیــر آفتــاب 
بــه شــدت ســوزان »پــروت« کــرده انــد. دیــدن ایــن صحنــه 
ــش  ــای ارت ــی دارد و فداکاری ه ــب وا م ــی را تعج هرکس

ــازد. ــته می س ــی را برجس مل
ــازمان های  ــای س ــاس گزارش ه ــر اس ــال، ب ــن ح در همی
نظامــی  نیــروی  امنیتــی کشــور، دســتِ کم ۱۰ هــزار 
ــزرگ  ــاهراه های ب ــت ش ــن امنی ــغول تأمی ــتان مش افغانس
کشــور هســتند، امــا بازهــم امنیــت و ثباتــی در آن هــا تأمیــن 

ــت. نیس
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ــدت  ــه ش ــان ب ــاب هم چن ــت و آفت ــت اس ــد از چاش بع
ــرای  ــر کار را ب ــر موت ــوای نفس گی ــاد و ه ــد، خاک ب می تاب
مســافران ســخت کــرده اســت و ســرانجام در یــک منطقــۀ 
دور افتــادۀ غزنــی، راننــده موتــر را بــه قصــد صــرف ناهــار 
ــود.  ــاده می ش ــحالی پی ــا خوش ــه ب ــازد. هم ــف می س متوق
ــط  ــد و فق ــر می رس ــه نظ ــی ب ــیار دور افتاده ی ــکان بس م
بــس.  و  دارد  اطــراف ســرک و جــود  در  دکان  چنــد 
رســتورانتی هــم کــه مــردم بــرای صــرف ناهــار می رونــد، 
ــۀ  ــه تجرب ــرادی ک ــر اف ــت. اکث ــنی نیس ــتورانت مفش رس
رفت وآمــد زیــادی در ایــن مســیر دارنــد، دلخوشــی از ایــن 
رســتورانت نشــان نمی دهنــد.  ســرانجام بعــد از حــدود ۲۰ 

ــم... ــر راه می افتی ــار دیگ ــه ب دقیق
ــوند،  ــاده می ش ــی پی ــن در غزن ــن ت ــه چندی ــس از آنک پ
موتــر حامــل مــا وارد میــدان وردک می شــود. میــدان 
ــدارد، در مناطــق زیــادی  وردک نیــز دلخوشــی از امنیــت ن
ایــن والیــت طالبــان حضــور گســترده و حکومــت مطلــق 
ــد  ــی را در چن ــینان مناطق ــن از سرنش ــن ت ــد. چندی دارن
کیلومتــری نشــان می دهنــد و می گوینــد کــه مناطــق 
ــدان وردک کــه مــکان سرســبزی  ــا از می ــان اســت. ام طالب
ــذر از  ــس از گ ــوم و پ ــز رد می ش ــد نی ــر می رس ــه نظ ب
ــل از  ــل می شــویم. کاب ــت کاب ــی، وارد والی دو دروازۀ امنیت
همــان دور دســت ها قابــل شناســایی اســت؛ هــوای آلــوده 
ــل  ــه کاب ــا ب ــیدن م ــدی از رس ــه آن نوی ــک و گرفت و تاری

ــت. داش
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دا ځـــل د پولیـــو یـــا د ماشـــومانو د ګـــوزڼ د 

واکســـین کمپایـــن پـــه داســـې وخـــت کـــې پـــه 

ـــز  ـــې د روان زیږدی ـــو چ ـــل ش ـــې پی ـــواد ک ـــول هې ټ

کال لـــه پیـــل تـــر اوســـه د ماشـــومانو د ګـــوزڼ ۶ 

ــوي دي. ــه شـ ــې را منځتـ پیښـ

ـــې  ـــه مخ ـــو ل ـــا د وزارت د معلومات ـــې روغتی د عام

دغـــه پېښـــې چـــې ۲ پیښـــې يـــې پـــه کندهـــار،۲ 

ـــل  ـــه زاب ـــم پ ـــوه ه ـــدز او ی ـــه کن ـــوه پ ـــد، ی ـــه هلمن پ

ـــوې ده. ـــت ش ـــې ثب ک

ــروز  ــن فیـ ــروز الدیـ ــر فیـ ــا وزیـ ــې روغتیـ د عامـ

د یکشـــنبې پـــه ورځ د پولیـــو پـــر ضـــد د درېیـــم 

ـــل،  ـــه ووی ـــډې ت ـــت غون ـــن پرانېس ـــارسي کمپای رست

دوی پـــه اکـــرو والیتونـــو کـــې توانېـــديل چـــې 

د دینـــي عاملانـــو پـــه مرســـته د پولیـــو واکســـین 

تطبیـــق کـــړي.

ـــار او  ـــم کنده ـــا ال ه ـــه وین ـــروز پ ـــاغيل فی ـــو د ښ خ

ـــو  ـــې د ناامنی ـــې په ک ـــه دي چ ـــه والیتون ـــد هغ هلمن

ـــق  ـــه تطبی ـــن ن ـــه کمپای ـــپړ ډول دغ ـــه پش ـــه ب ـــه امل ل

ـــږي. کې

ــه چـــې  ــې ننګونـ ــړه: "یوازینـ ــه کـ ــوړي زیاتـ نومـ

زمـــوږ د کار پـــر وړانـــدې پاتـــې ده هغـــه تقریبـــًا 

د ۸۵ تـــر۹۰ زرو پـــورې ماشـــومان دي چـــې لـــه 

ــومان  ــه ماشـ ــه پاتـــې کېـــږي، دا هغـ ــین نـ واکسـ

دي چـــې پـــه ناامنـــو والیتونـــو لکـــه کندهـــار او 

ـــه  ـــومانو ت ـــو ماش ـــوږ دغ ـــه م ـــې دي، ک ـــد ک هلمن

ـــو  ـــې د پولی ـــم چ ـــه وای ـــېدای صادقان ـــو رس ـــه ش ون

یـــا ګـــوزڼ مخنیـــوی ناشـــونې ده."

د افغانســـتان د عامـــې روغتیـــا وزارت چارواکـــي 

وايـــي، دا کمپایـــن بـــه درې ورځـــې دوام وکـــړي 

او د پنځـــه کلونـــو ښـــکته شـــاوخوا ۹،۹ میلیونـــه 

ـــو  ـــې د پولی ـــواد ک ـــول هې ـــه ټ ـــه پ ـــه ب ـــومانو ت ماش

ـــړل  ـــین ورک ـــد واکس ـــوزڼ ض ـــومانو د ګ ـــا د ماش ی

يش.

د دغـــه وزارت د معلوماتـــو لـــه مخـــې د یـــاد 

کمپایـــن پـــر مهـــال بـــه ۸،۷ میلیونـــه ماشـــومانو 

ـــو  ـــر پنځ ـــه ت ـــوتو ن ـــې د ۶ میاش ـــر ي ـــې عم ـــه چ ت

ـــا  ـــود د ځواکمنتی ـــوی د وج ـــورې وي، د هغ ـــو پ کال

 A ـــم ـــن ه ـــر ویټامی ـــه خاط ـــتلتیا پ ـــت د غښ او معافی

ورکـــول کېـــږي.

ــوال  ــا نړیـ ــا د روغتیـ ــې بیـ ــت کـ ــه ورت وخـ پـ

ـــاده  ـــه ی ـــا "Dr. Pata" پ ـــر پټ ـــتازي ډاکټ ـــازمان اس س

غونـــډه کـــې پـــه افغانســـتان کـــې د پولیـــو یـــا د 

ماشـــومانو د ګـــورڼ د ویـــروس د له منځـــه وړلـــو 

پـــه برخـــه کـــې د دغـــه ســـازمان د همکاریـــو پـــه 

دوام ټینـــګار وکـــړ.

نومـــوړي وویـــل: "رسحدونـــو کـــې د ډېـــر تـــګ- 

ــتان  ــان د افغانسـ ــه شـ ــه او دغـ ــه املـ ــګ لـ راتـ

ــه  ــو پـ ــې د مهاجرتونـ ــو کـ ــويب والیتونـ ــه جنـ پـ

ـــنې  ـــدو اندېښ ـــو د زیاتې ـــو د پېښ ـــدو رسه د پولی زیاتې

موجـــودې دي، دوه تـــر پنځـــو پېښـــو پـــورې پـــه 

هلمنـــد، کندهـــار او زابـــل کـــې دي او مـــوږ بـــه 

د پولیـــو پـــه وړانـــدې د مبـــارزې پـــه برخـــه کـــې 

همکاریـــو تـــه دوام ورکـــړو."

د افغانســـتان د عامـــې روغتیـــا وزارت چارواکـــي 

وايـــي، دوی بـــه د یـــاد ویـــروس د ختمولـــو پـــه 

هـــدف د افغانســـتان پـــه رسحـــدي ســـمېو کـــې 

خپـــل خدمتونـــه پـــراخ کـــړي.

د  چـــې  ده  ناروغـــي  ویـــرويس  یـــوه  پولیـــو 

ـــل  ـــت الم ـــج او معیوبی ـــې فل ـــل پات ـــومانو د ت ماش

ګرځـــي.

ــي، د  ــا وزارت وايـ ــې روغتیـ ــتان د عامـ د افغانسـ

ـــړۍ  ـــه د ن ـــه پرت ـــا ن ـــتان او نایجیری ـــتان، پاکس افغانس

پـــه ټولـــو هېوادونـــو کـــې پولیـــو ختـــم شـــوی او 

ـــو  ـــه دغ ـــې پ ـــې ده چ ـــر ک ـــه دې فک ـــړۍ پ اوس ن

هېوادونـــو کـــې هـــم ژر تـــر ژره ختـــم يش.

دغـــه وزارت دغـــه شـــان لـــه دینـــي عاملانـــو، د 

ــتل  ــه وغوښـ ــورو څخـ ــو او مخـ ــې د مرشانـ ټولنـ

ـــړي او  ـــکاري وک ـــو رسه هم ـــه ټیمون ـــو ل ـــې د پولی چ

ـــومان  ـــل ماش ـــې خپ ـــوي چ ـــه وهڅ ـــۍ دې ت کورن

واکســـین کـــړي.

تقریبًا د ۸۵ نه تر۹۰ زرو ماشومان »مــرگ«17 ساعت در شاهراه 

د پولیو له واکسینه پاتې کېږي حمید فرهادی-ماندگار
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ــه در شــطرنج سیاســی  ــاه دیوان ــش ش ــی در نق اشــرف غن
ــتان!  افغانس

ــنا هســتند،  ــنتی در کشــور آش ــا شــطرنج س ــه ب کســانی ک
ــه  ــی ک ــاهِ تنهای ــازی، ش ــن ب ــند. در ای ــه را می شناس ــاهِ دیوان ــازی ش ب
می توانــد هــم نقــش وزیــر را بــازی کنــد و هــم نقــش اســب و پیــاده و 
رخ را و یــک تنــه بــا همــه مهره هــای جانــب مقابــل بــه بــازی بپــردازد. 
ــی باشــد، شکســت  روشــن اســت اگــر جانــب مقابــل شــطرنج بازِ مجرب
دادن شــاهِ دیوانــه آســان اســت و هیــچ شانســی نــدارد. امــا روشــن اســت 
کــه شــاه دیوانــه در بهتریــن مــورد می توانــد بــازی را بــه بــا چهارگــوت 

یــا پــات بکشــاند. یعنــی امــکان بــرد نــدارد.
ــگاه  ــۀ پرت ــه لب ــیده و کشــور ب ــردم رس ــه اســتخوان م ــا دیگــر کارد ب ام
نابــودی و فروپاشــی قــرار گرفتــه اســت. اگــر وضعیــت بــه همیــن منــوال 
ادامــه یابــد، شــیرازۀ هســتی کشــور از هــم خواهــد پاشــید. تــا دیــر نشــده 

اســتریال بایــد دســت بــه اقدامــات عاجــل زیــر زده شــود:
ــه  ــی ارگ ک ــۀ درون ــی حلق ــم خــاص یعن ــد هــر چــه ســریع تر تی ۱. بای
مســوول اصلــی همــه فجایــع اخیــر اســت، از هــم پاشــیده شــود. بایــد 
ــه خــا  ــوان ســفیر ب ــه عن ــواک ب ــل حکیمــی و خپل ــگ اتمــر، اکلی بی درن

ــد. رج گســیل گردن
۲. بایــد هــر چــه ســریع تر و بــدون چــون و چــرا، توافق نامــۀ حکومــت 

وحــدت ملــی عملــی گــردد. 
ــی،  ــون اساس ــراش قان ــرای وی ــیونی ب ــریع تر کمیس ــه س ــد هرچ ۳. بای
بــر گــزاری لویــه جرگــۀ فوق العــاده و تغییــر ســاختار نظــام بــه منظــور 
پایــان دادن بــه انحصارگرایــی و خودکامه گــی در دولــت گماشــته شــود. 
ــه بحــران سیاســی در کشــور، بایســته اســت  ــان بخشــیدن ب ــرای پای 4.ب
ــان  ــه کرسی های ش ــاره ب ــعود دوب ــا مس ــتم و احمدضی ــرال دوس ــا جن ت

ــده شــوند. برگردان

دستگیر روشنیالی

ــتن  ــکل خواس ــتان، مش ــِی افغانس ــۀ چندقوم در جامع
ــوام  ــت. اق ــوم نیس ــا آن ق ــن و ی ــط ای ــوق توس حق
حــق دارنــد حقــوق و آزادی هایــی خویــش را مطالبــه 
ــۀ  ــد در پروس ــق دارن ــوام ح ــد. اق ــاع نماین ــا دف ــد و از آن ه کنن
ــوذی  ــر و نف ــان تأثی ــاالی آن ــای سیاســی ســهم و ب تصمیم گیری ه

داشــته باشــند.
ــی و...  ــی، مذهب ــی، زبان ــود قوم ــای موج ــد تفاوت ه ــت بای دول
ــی و  ــچ دولت ــرام بگــذارد. هی ــا احت ــه آن ه ــه را بشناســد و ب جامع
ــه  ــد و ن ــر داده می توان ــا را تغیی ــن تفاوت ه ــه ای ــروی ن ــچ نی هی
ــا  ــن تفاوت ه ــرام ای ــد. درک و احت ــرده می توان ــی ک ــا را نف این ه
اســت کــه در جامعــه تفاهــم، روابــط ســازنده و احتــرام متقابــل را 

ــه وجــود مــی آورد.  ب
مشــکل زمانــی ایجــاد می گــردد کــه خواســت ها و حقــوق ایــن و 
آن قــوم نادیــده گرفتــه شــوند، تفاوت هــای موجــود درک نشــوند 

و یــا هــم ایــن و یــا آن قــوم دعــوی برتــری کنــد.

لینا روزبه حیدری

ــر  ــار دیگ ــی ب ــای حکومت ــان در مقام ه ــور زن ــث حض بح
ــث  ــم منحی ــد خان ــا انتصــاب چن ــده اســت و ب ــرح ش مط
ــر  ــی فک ــا، برخ ــر مقام ه ــی و در دیگ ــر، وال ــفیر، وزی س
ــن  ــی ای ــت و برخ ــدن اس ــاده ش ــال اع ــوق زن در ح ــه حق ــد ک می کنن
ــان  ــذار زن ــر« و تأثیرگ ــور »موث ــته یی از حض ــاد برجس ــا را نم انتصاب ه
ــک زن  ــث ی ــد. منحی ــی می کنن ــت داری تلق ــور حکوم ــر سیاســت و ام ب

ــن اســت: ــان ای ــدۀ انتصــاب زن ــن از پدی برداشــت م
در افغانســتان دو دســته از زنــان را داریــم، زنانــی کــه بــر اســاس درایــت 
ــای  ــر مبن ــه ب ــی ک ــوند و زنان ــارده می ش ــتی گم ــام و پُس ــه مق ــود ب خ
ــاب  ــًا انتخ ــد. بن ــت می یابن ــی دس ــه کرس ــی« ب ــی و »مرب ــتن حام داش
ــه  ــی ب ــخصی و سیاس ــته گی های ش ــل وابس ــه دلی ــه ب ــی ک ــن زنان نمادی
مقامــی می رســند، بــه ارتقــای حــق زن  ربطــی نــدارد و کمکــی نمی کنــد.
در انتخــاب زن هــا نیــز بایــد عیــن اصــول و شــرایطی مطــرح باشــد کــه 
در انتخــاب مــردان مطــرح اســت، مــن منحیــث یــک زن، بــا دیــدن چنــد 
ــر  ــام کــه از عهــدۀ مســولیت های خــود ب زن بی درایــت در کرســی و مق
نمی آینــد، فکــر نمی کنــم کــه حــق مــن اعــاده شــده اســت؛ بلکــه ایــن 
ــد،  ــتری می بخش ــی زن، وزن بیش ــورۀ ناتوان ــه و مفک ــه جامع ــده ب پدی
ــی  ــا تلق ــی زن ه ــی عموم ــاب ناتوان ــه حس ــان ب ــن زن ــی ای ــون ناتوان چ

ــد! ــه زن نمی توان ــد ک ــان می بخش ــه ج ــن نظری ــه ای ــود و ب می ش
ــت  ــی و ظرفی ــت، توانای ــم نیس ــان مه ــان و کرسی های ش ــداد زن ــًا، تع بن
ــوزش،  ــه آم ــی ک ــه خانم ــا س ــت، دو ی ــم اس ــده مه ــاب ش ــان انتخ زن
تجربــه و درایــت کاری خــود را دارنــد، موثرتــر از ده یــا بیســت 
ــد و ثمــره و  ــه داشــتن مربــی روی کار آمده ان ــا ب خانمــی هســتند کــه بن
دســت آورد کاری شــان بــه جــز افتضــاح چیــز بیشــتری نیســت. صادقانــه، 
ــتر از  ــد، بیش ــیده ان ــا رس ــه مرب ــی ب ــل مرب ــه دلی ــه ب ــی را ک ــدن زنان دی
ــا  ــم. حــق زن ب ــان می دان ــی زن ــت و توانای ــه ظرفی ــت ب دســت آورد اهان
ــه  ــا شــمردن تعــداد کرســی هایی ک ــه ب ــا می شــود، ن دســت آورد زن احی

ــان داده شــده اســت. ــه زن ب
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ــدم  ــل ع ــور دلی ــال کش ــی فوتب ــم مل ــع تی ــد، مداف ــریف محم ش
حضــورش در تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان را مخالفــت باشــگاهی 

ــرد.  ــام ک ــد، اع ــوپ می زن ــه در آن ت ک
ــه  ــی ب ــه خاص ــگرت عاق ــد ش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــودی ک ــا وج ب
ــا  ــدارد، ام ــی ن ــم مل ــازی در تی ــرای ب ــاله ب ــن ۲6 س ــن بازیک ای
ــور  ــدم حض ــا از ع ــتان باره ــی افغانس ــبکه های اجتماع ــران ش کارب
ایــن بازیکــن بــا تجربــه در دیدارهــای رســمی و دوســتانه تیــم ملــی 

ــد. ــاد می کنن ــدت انتق ــه ش ب
ــۀ  ــمی »برنام ــایت رس ــا وب س ــو ب ــد در گفت و گ ــریف محم ش
ــر شــگرت و  ــا پیت ــچ مشــکلی ب ــه هی ــرده اســت ک ــود« اعــام ک ن
بــرای بــازی در تیــم ملــی نــدارد و بــه دلیــل مخالفــت باشــگاهش 
ــزی  ــان و مال ــل لبن ــی در مقاب ــم مل ــر تی ــدار اخی ــته در ۲ دی نتوانس

ــته اســت. حضــور نداش
او گفــت: در دیــدار تاجیکســتان نیــز نمی توانــد بــا تیــم ملــی همــراه 
ــتان در  ــمی افغانس ــای رس ــه در بازی ه ــال این ک ــی احتم ــد، ول باش
ــی افغانســتان را همراهــی  ــم مل ــای آســیا تی ــی جــام ملت ه مقدمات

کنــد زیــاد اســت.
ــم روســیه  ــال اهــل افغانســتان و مقی شــریف محمــد بازیکــن فوتب

ــد. ــازی می کن ــک« ب ــپارتاک نالچی ــگاه »اس ــه در باش ــت ک اس

ــش  ــره بازیکنان ــت ۱۸ نف ــلونا فهرس ــال بارس ــم فوتب ــرمربی تی س
ــن  ــه در ای ــرد ک ــازی رفــت ســوپرجام اســپانیا را اعــام ک ــرای ب ب

ــود. ــده نمی ش ــر دی ــام 6 نف ــت، ن فهرس
ارنســتو والــورده، فهرســت ۱۸ نفــره بازیکنانــش بــرای بــازی رفــت 
ــروز دوشــنبه  ــداد ام ــه بام ــد ک ــل رئال مادری ســوپرجام اســپانیا مقاب
ــن  ــه در ای ــرد ک در ورزشــگاه نوکمــپ برگــزاری شــد را اعــام ک

ــب وجــود دارد. فهرســت 6 غای
ــر و  ــوان گامپ ــام خ ــه در ج ــدی ک ــع هالن ــن، مداف ــاس فرمائل توم
بــازی برابــر چاپــه کوئنســه مصــدوم شــد یکــی از ایــن 6 بازیکــن 
اســت کــه بــرای ایــن بازی آمــاده نشــد. دیگــر بازیکنــی کــه والورده 
ــی  ــی در خــط میان ــز پرتغال ــدره گوم ــش خــط کشــیده آن روی نام
اســت. از دیگــر غایبــان مهــم بارســلونا در ایــن بــازی می تــوان بــه 
ــر الحــدادی و  ــون ســانتوس، ســرخی ســامپر، منی ــوران، مارل آردا ت

ــرا دوس ســانتوس اشــاره کــرد. داگاس پری
ــه  ــا ب ــب پ ــا دو غای ــا ب ــد تنه ــه رئال مادری ــی اســت ک ــن در حال ای
میــدان گذاشــت کــه یکــی از آنــان لــوکا مودریــچ محــروم و دیگــر 

خســوس وایخــوی مصــدوم بــود.
فهرســت ۱۸ نفــرۀ بارســلونا بــرای بــازی بامــداد امــروز بــه شــرح 
زیــر بــود: مــارک آنــدره تراشــتگن، یاســپر سیلســن، نلســون 
ســمدو، جــرارد پیکــه، ایــوان راکیتیــچ، ســرخیو بوســکتس، دنیــس 
ســوارس، آنــدرس اینیســتا، لوئیــس ســوارس، لیونــل مســی، خاویــر 
ماســچرانو، جــرارد دئولوفئــو، پاکــو آلکاســر، جــوردی آلبــا، لــوکاس 

دینیــه، ســرخی روبرتــو، الکــس ویــدال و ســاموئل اومتیتــی.

نباید از شخصیت پاکیزۀ کودکان 
استفادۀ افزاری کرد

ــی  ــتعدادی اســت. خیل ــا اس ــیار ب ــاری بچــۀ بس ــباوون ننگره س
ــش در خشــان ترین  ــد. برای ــا اندیشــه ســخن می گوی اســتوار و ب
آینــده و زنده گــی را آرزو دارم! او در گفت وگــوی خــود بــا 
ــم و آرزو  ــی درس می خوان ــت: در دورۀ ابتدای ــوز گف ــوع نی طل
دارم تــا انســان خوبــی شــوم. بــه ترجمــۀ گفتــۀ خــودش، 
ــانه های  ــرا رس ــم چ ــا نمی دان ــد؛ ام ــچ دی« کن ــد »پ ای می خواه

ــچ دی« دارد؟! ــا »پ ای ــرا ی ــه او دکت ــد ک ــا گفتن م
ــان  ــگاه در جه ــتاد دانش ــن اس ــه کوچک تری ــته از این ک و گذش
ــی  ــه وقت ــد ک ــه توجــه نکردن ــن نکت ــه ای ــا رســانه ها ب اســت! آی
ســباون بــه پشــاور بــر گــردد و اگــر صنفی هایــش ایــن 
گفت وگوهــا را شــنیده باشــند، او را بــه ســخریه نخواهنــد 

ــت؟ گرف
ــه چنیــن اســتعدادهایی ارزش  ــه راســتی ب اگــر ایــن حکومــت ب
می دهــد، چــرا او را بــه یکــی از مکتب هــای نخبــه گان بــه 
کشــوری نمی فرســتد تــا در وضعیــت بهتــری بــه آمــوزش خــود 
ادامــه دهــد. هــر اســتعدادی بــرای شــگوفایی خــود بــه شــرایط 
مناســب و بهتــری نیــاز دارد. در جهــان پیشــرفته بــرای کــودکان 
ــای  ــد، مکتب ه ــژه دارن ــتعدادهای وی ــه اس ــی ک ــوش و آنان تیزه

ــود دارد. ــی ج ــه و ویژه  ی جداگان
بــا عنــوان کــردن ایــن موضــوع کــه ســباون نابغــه اســت و دکتــرا 
دارد، نمی تــوان کمکــی بــه او وشــخصیتش کــرد. آن هــم در حالــی 
کــه او هنــوز بــه دورۀ میانــه و دبیرســتان نرســیده اســت. چنیــن 
چیزهایــی می توانــد شــخصیت او را صدمــه زنــد و ایــن در 
ــه از  ــی اســت ک ــا شــخصیت پاکیزه ی ــازی ب ــی ب ــت گونه ی حقیق
ــد از شــخصیت  ــی نشــان داده اســت. نبای ــتعداد ویژه ی خــود اس

پاکیــزۀ کــودکان اســتفادۀ افــزاری کــرد.
ــدم،  وقتــی گزارش هــای ســباوون در رســانه ها را شــنیدم و خوان
یــادم آمــد کــه در زمــان داود خــان آوازۀ ســید جــال نابغــه بلنــد 
شــده بــود. مــن در آن روزگار در دانشــگاه درس می خوانــدم. داود 
خــان پــس از دیــدار با ســیدجال بــه وزارت معــارف دســتور داد 
تــا صنــف جداگانه یــی را بــرای او بســازند و شــماری از اســتادان 

سرشــناس دانشــگاه کابــل او را آمــوزش دهنــد کــه چنیــن شــد.
ــاه صنــف دوازدهــم را تمــام کــرد و بعــد  او در چنــد ســال کوت
ــد.  ــتاده ش ــور فرس ــرون کش ــه بی ــتر ب ــای بیش ــرای آموزش ه ب
ایــن ســید جــال در دور دوم ریاســت جمهوری، خــود را نامــزد 
ســاخته بــود و شــاید فکــر می کــرد کــه آن شــهرت نبــوغ برایــش 
ــتعداد  ــا اس ــه این ج ــت ک ــد دریاف ــرد و بع ــد ک ــی خواه کمک
ــر  ــر از ه ــی موثرت ــای جهان ــا مافی ــد داشــتن ب ــگ زدن و پیون تفن
ــی  ــرون کشــور زنده گ ــوز در بی ــید جــال هن ــی اســت. س نبوغ
ــی  ــای طبیع ــۀ  دانش ه ــدام عرص ــغ؛ در هیچ ک ــا دری ــد و ب می کن
و بشــری هنــوز از او دســت آوردی و نــام و نشــانی وجــود نــدارد.

ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه ســید جــال در همــان ســال های 
ــم  ــی ه ــتان را ریاض ــای دورۀ دبیرس ــماری از بچه ه ــی ش کودک
آمــوزش مــی داد. البتــه پیــش از آنکــه آموزش هــای ویــژۀ جــال 
آغــاز شــود، گروهــی از اســتادان و روان شناســان دانشــگاه کابــل 
ــای  ــته آزمون ه ــک رش ــرای ی ــا اج ــا ب ــد ت ــده بودن ــف ش موظ
ــه در  ــنجند ک ــوی« او را بس ــا »آی کی ــیاری ی ــی، ُهش روان شناس
کــدام درجــه قــرار دارد. درجــۀ ُهشــیاری ســید جــال را بســیار 
ــا از نظــر او  ــد هــر کــه چیــزی ت ــد. گفتــه بودن بلنــد یافتــه بودن
ــاق  ــن خ ــی ذه ــود؛ ول ــت می ش ــه اش ثب ــذرد، در حافظ می گ
ــد او از  ــه بای ــد ک ــرده بودن ــه ک ــت توصی ــه دول ــان ب ــدارد. آن ن
حالــت نمایشــی بیــرون آورده شــود، امــا شــک داشــتند کــه ســید 
جــال اســتعداد نبــوغ داشــته باشــد. بــرای آنکــه نابغــه تنها کســی 
ــن  ــه ذه ــود؛ بلک ــت می ش ــش ثب ــز در ذهن ــه همه چی ــت ک نیس
نابغــه، ذهــن غیــر متعــارف اســت و در نهایــت، ذهــن نــوآور و 
ــرت انشــتین باشــد  ــه اش الب ــن نمون ــاید بهتری ــاز! ش دیگرگون س
ــخ  ــوژی و تاری ــن بیول ــت و از مضامی ــی نداش ــۀ خوب ــه حافظ ک
ــه  ــز را ب ــا همه چی ــی نداشــت ت ــد و عاقه ی ــدش می آم ــیار ب بس

حافظــه بســپارد.
ــا مســوولیت برخــورد شــود. او یکــی  در مــورد ســباوون بایــد ب
ــت آوردی در  ــده دس ــر در آین ــت. اگ ــا اس ــور م ــودکان کش از ک
ــا بشــری داشــته باشــد، افتخــارش  عرصــۀ دانش هــای طبیعــی ی
ــان،  ــک زب ــه ی ــردد. ب ــر می گ ــان ب ــه جه ــم ب ــه افغانســتان و ه ب
دانشــمندان بــه همــه بشــریت تعلــق دارنــد. مــن فکــر می کنــم بــه 
جــای ایــن همــه هیاهــو، بهتــر اســت دولــت برایــش برنامه هــای 
آموزشــی خــاص روی دســت گیــرد. مــن ایــن جمله هــا را 
ــه  ــباوون ب ــا س ــتم و آرزو دارم ت ــهروند نوش ــک ش ــث ی ــه حی ب
ــا  ــاد !ب ــده اش درخشــان ب ــش برســد، آین ــای دان ــن قله ه بلندتری
ایــن همــه نیــات نیــک، نمی توانــم بــاور کنــم کــه ایــن جمله هــا 
ســبب نخواهــد شــد تــا شــماری تیر هــای زهرآلــودی بــه ســوی 

مــن پرتــاب نکننــد!

پرتو نادری
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ولســوالی غورمــاچ والیــت فاریــاب پــس 
ــای  ــان نیروه ــدید می ــای ش از درگیری ه
امنیتــی و طالبــان، بــه دســت گــروه 

ــرد. ــقوط ک ــان س طالب
ــد  ــاب تایی ــع امنیتــی در والیــت فاری مناب
می کننــد کــه ایــن ولســوالی پــس از 
ــرف  ــه تص ــروز ب ــری، ام ــدروز درگی چن

گــروه طالبــان در آمده اســت.
جاویــد بیــدار، ســخنگوی والــی فاریــاب 
می گویــد کــه پــس از حمــات پراکنــده، 
ــاختمان  ــاالی س ــروز ب ــح دی ــان صب طالب
ولســوالی حملــه کردنــد و آن را بــه 

ــد.  ــود در آوردن ــرف خ تص
بــه گفتــۀ آقــای بیــدار، ایــن ولســوالی بــه 
ــل ســقوط نکــرده اســت و  صــورت کام
ــدک  ــی در کن ــای امنیت ــم نیروه ــوز ه هن
ــور  ــوالی حض ــن ولس ــی در ای اردوی مل

ــد. دارن
  ســخنگوی والــی فاریــاب می گویــد: 

ــوالی  ــاحات ولس ــی س ــمن در بعض "دش
ســاختمان  کردنــد،  حملــه  غورمــاچ 
ــت؛  ــمن اس ــرف دش ــه تص ــوالی ب ولس
ــود  ــی نب ــوالی جای ــاختمان ولس ــی س ول
بودوبــاش  آنجــا  مــا  نیروهــای  کــه 
ــی  ــات هوای ــرای فعــًا ضرب ــد. ب می کردن
جریــان دارد، تلفــات بــر دشــمن وارد 
شــده. نفــوذ کــرده قوت هــای مــا در 
ایــن ولســوالی پــل برجــا اســت بیــز مــا 

ــت". ــا برجاس پ
ســمیع خیرخــواه، رییــس شــورای والیتی 
فاریــاب نیــز می گویــد کــه نیروهــای 
ــینی  ــوالی "عقب نش ــن ولس ــی از ای دولت

ــد. تکتیکــی" کــرده ان
ــن  ــًا ای ــزود: "دقیق ــواه، اف ــای خیرخ آق
عقب نشــینی شــامل تلفــات دو طــرف 
درگیــر نیــز بــوده اســت؛ ولــی تــا هنــوز 
ارقــام مشــخص نیســت تــا هنــوز کنــدک 
کــه در ولســوالی غورمــاچ موقعیــت دارد، 

دربــاره جزییــات ایــن رویــداد اطاعــات 
ــه در  ــده ک ــه ش ــی گفت ــت؛ ول ــداده اس ن
ایــن تلفــات خســارات و تخریــب تانک و 
ایــن گونــه موضوعــات را داشــته اســت".
قــاری یوســف احمــدی، یــک ســخنگوی 
ــش  ــت، پی ــه اس ــی گفت ــان در پیام طالب
ــوالی  ــاختمان ولس ــروز س ــت دی از چاش
غورمــاچ بــه تصــرف ایــن گــروه درآمــده 
و مدعــی شــده کــه ســاختمان قومندانــی 
نیــز بــه دســت ایــن گــروه ســقوط کــرده 

اســت.
جریــان  در  اطاعــات،  اســاس  بــر 
درگیــری کــه صبــح دیــروز آغــاز گردیــد 
نیــز  مخابراتــی  شــبکه های  فعالیــت 
متوقــف شــده اســت. پیــش از ایــن نیــز 
ــه  ــاب ب ــاچ فاری ــوالی غورم ــز ولس مرک

ــود. ــرده ب ــقوط ک ــان س ــت طالب دس
ــن در حالی ســت کــه حــدود ســه هفته  ای
پیــش طالبــان بــاالی ولســوالی کوهســتان 
ــدازی  ــی را راه ان ــز حمله های ــاب نی فاری

کــرده و آن را تصــرف نمودنــد.
از طــی  پــس  امنیتــی  نیروهــای  امــا 
مرکــز  توانســتند  دوبــاره  چنــدروز، 
تصــرف  از  را  کوهســتان  ولســوالی 
کننــد. بیــرون  طالــب  جنگ جویــان 
جملــه  از  فاریــاب  والیــت 
طالبــان  گــروه  کــه  والیت هایی ســت 
در آن فعالیــت گســترده دارنــد و فعالیــت 
گــزارش  آن  در  نیــز  داعــش  گــروه 

و ه لســا شد
ــا در  ــه تنه ــان مســلح ن ــویی، مخالف از س
ــای  ــی از والیت ه ــه در برخ ــاب ک فاری
دیگــر شــمال کشــور حمله های شــان 
را افزایــش داده انــد و چنــدروز پیــش 
در والیــت ســر پــل یــک ســاحۀ مهــم را 
تصــرف کــرده بیــش از ۸۰ نفــر را در درۀ 
ــاد کشــتند. ــگ ولســوالی صی ــرزا اولن می

ــد  ــد می کنن ــور تاکی ــه کش ــووالن در وزارت مالی مس
ــرای  ــه ب ــری ک ــای موث ــا راه کاره ــن وزارت ب ــه ای ک
جمــع آوری مالیــات در دو ســال گذشــته روی دســت 
گرفتــه توانســته کــه از فــرار مالیاتــی جلوگیــری کنــد.
وزارت  ســخنگوی  عبدالرحیــم زی،  اجمل حمیــد 
مالیــه در مصاحبــه بــا خبرگــزاری جمهــور می گویــد 
کــه در دو ســال گذشــته، میــزان جمــع آوری مالیــات 
ــته  ــش داش ــد افزای ــه ۳۰ درص ــک ب ــور نزدی در کش

اســت.
آقــای عبدالرحیــم زی تصریــح کــرد: "عوایــد دولــت 
از مجــرای اخــذ مالیــات در ســال 94 مبلــغ ۱۲۳ 
میلیــارد افغانــی و ســال 9۵ مبلــغ ۱6۵میلیــارد افغانــی 
بــوده و ایــن ارقــام در مقایســه بــا ســال قبــل آن بــا 

حــدود ۳۰ در صــد افزایــش همــراه بــوده اســت".
او می گویــد: "ایــن وزارت همچنــان در دو ســال 
گذشــته، توانســته اســت عــاوه بــر تکمیــل نمــودن 
ــی  ــک جهان ــوی بان ــده از س ــن ش ــای تعیی هدف ه
ــزوده به دســت  ــای اف ــد درآمده ــع آوری عوای در جم
آورد و از بســته های تشــویقی باعــوض ایــن بانــک 

ــود". ــد ش ــز بهره من نی
ــال های 94 و9۵  ــی در س ــک جهان ــۀ او، بان ــه گفت ب
هدف هایــی بــه ترتیــب ۱۱4 و۱۳۲ میلیــارد افغانــی را 
در جمــع آوری عوایــد دولــت مشــخص ســاخته بــود 
کــه حکومــت عــاوه بــر رســیدن بــه ایــن اهــداف، 
درســال 94 ه. ش، ۸ میلیــارد و درســال 9۵ ه.ش، 
۲۳میلیــارد افغانــی عوایــد اضافــی جمــع آوری کــرده 

اســت.
عبدالرحیــم زی گفــت: "در ســال مالــی 96 نیــز بانــک 
جهانــی هــدف مالیاتــی حــدود ۱۵۲ میلیــارد افغانــی 
ــاخته  ــخص س ــت مش ــد دول ــع آوری عوای در جم
کــه وزارت مالیــه در جریــان ایــن ســال نیــز ســقف 
مالــی تعییــن شــده از ســوی بانــک جهانــی را تکمیــل 

خواهــد کــرد".
او علــت افزایــش عوایــد دولــت از طریــق جمع آوری 
مالیــات را برنامه هــای موثــر وزارت مالیــه در مبــارزه 
سیســتم های  نصــب  اداری،  و  مالــی  فســاد  بــا 
ــاد  ــات و ایج ــن مالی ــت و گرفت ــرای تثبی ــی ب دیجیتل
ــزود  ــرده اف ــوان ک شــفافیت در پروســه اســتخدام عن
ــو  ــا جل ــن برنامه ه ــن ای ــت گرفت ــا روی دس ــه ب ک
ــده  ــه ش ــم گیری گرفت ــور چش ــه ط ــات ب ــرار مالی ف

اســت.
ســخنگوی وزارت مالیــه خاطــر نشــان ســاخت 
نیــز  پیشــرو  ســال های  در  وزارت  ایــن  کــه 
را  مالیــات  جمــع آوری  موثــر  میکانیســم های 
گســترش داده، بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه 
ــی می کننــد برخــورد  از پرداخــت مالیــات شــانه خال
ــی  ــور کل ــه ط ــات ب ــرار مالی ــرده و از ف ــدی ک ج

جلوگیــری خواهــد کــرد.

ــای  ــی گزینه ه ــدن یک ــته ش ــو از کش ــای نات نیروه
جانشــینی ابــو ســعید، فرمانــدۀ قبلــی گــروه داعــش 
ــور  ــرق کش ــکارش در ش ــه هم ــا س ــتان ب در افغانس

خبــر می دهنــد.
حمایــت قاطــع بــا نشــر خبرنامه یــی می گویــد، 
عبدالرحمــان فرمانــده گــروه داعــش در کنــر بــا ســه 
ــه تاریــخ ۱۰  ــن گــروه ب ــه ای ــراد وابســته ب ــن از اف ت
آگســت ســال جــاری میــادی در یــک حملــۀ هوایــی 

ــت. ــته شده اس کش
ــای  ــی نیروه ــۀ هوای ــه حمل ــت ک ــه گفته اس خبرنام
ــورت  ــر ص ــت کن ــج والی ــوالی درۀ پی ــو در ولس نات
ــته  ــش کش ــدۀ داع ــن فرمان ــه ای ــه در نتیج ــه ک گرفت

شده اســت.
ناتــو می گویــد، عبدالرحمــان یکــی گزینه هایــی 
ــش در  ــده داع ــین فرمان ــوان جانش ــه عن ــه ب ــود ک ب

ــردد. ــن گ ــتان تعیی افغانس

ــی  ــای امریکای ــان دۀ نیروه ــل از فرم ــه نق ــه ب خبرنام
ــروه  ــان گ ــه جنگ جوی ــت ک ــتان نوشته اس در افغانس
داعــش در هیــچ نقطــۀ افغانســتان امــن نخواهنــد بــود 

و از بیــن خواهنــد رفــت.
امریکایــی  نیروهــای  فرمانــدۀ  نیکلســون،  جــان 
ــش  ــروه داع ــان گ ــودی جنگ جوی ــا ناب ــد، ب می گوی
در افغانســتان، دیگــر تهدیــدی در ایــن کشــور و 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــردم وج ــرای م ــه ب منطق
گفتنی ســت کــه فرمانــده اســبق گــروه داعــش بــرای 
ــای  ــی نیروه ــه هوای ــک حمل ــز در ی ــتان نی افغانس

ــود. ــر کشــته شــده  ب ــت کن خارجــی در والی
ــه  ــت ک ــا گفته اس ــتان باره ــت افغانس ــد دول هرچن
ــا  ــروه داعــش در افغانســتان شکســت خــورده ، ام گ
دیــده می شــود کــه ســاحۀ فعالیــت ایــن گــروه 
روز بــه روز در نقــاط مختلــف کشــور گســترش 

بــد. می یا

وزارت مالیه:

از فرار مالیاتی در دو سال گذشته جلوگیری شده است

گزینۀ جانشینی رهبر داعش
 در افغانستان کشته شد

ــا پخــش  ، ارگ ریاســت جمهــوری ب
خبرنامــه ای مــی گویــد کــه بــه 
ــرۀ )۱۱(  ــدرج فق ــم من ــی از حک تأس
قانــون  چهــارم  و  شــصت  مــادۀ 
اساســی، تعییــن و معرفــی محتــرم 

ــزد  ــث نام ــس احمــد برمــک، بحی وی
وزیــر وزارت امــور داخلــه جمهــوری 
ــت. ــور اس ــتان، منظ ــامی افغانس اس
بــه حکــم رئیــس جمهــور غنــی؛ 
ــر  ــزد وزی ــث نام ــک بحی ــس برم وی

ــد. ــی ش ــور معرف ــه کش وزارت داخل
ارگ ریاست جمهوری با پ

اســت  آمــده  ارگ  ای  اعامیــه  در 
کــه وزیــر دولــت در امــور پارلمانــی 
موظــف اســت کاندیــد متذکــره را بــا 
ــرۀ )۳( مــادۀ  ــت صراحــت فق رعای
نــود یکــم قانــون اساســی جهــت اخذ 
رأی تاییــد بــه ولســی جرگــۀ شــورای 
ملــی معرفــی نمایــد. یــک روز  پیــش 
ــم  ــاد ه ــزد وزارت  اقتص ــن  نام از ای
بــه حیــث سرپرســت  بــه  آن وزارت 
ــت  ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــی ش معرف
کــه  اقــای جاهــد وزیــر پیشــین ایــن 
وزارت بــه حیــث مشــاور اقــای غنــی  
ــرر شــده اســت. ــی مق ــور امنیت در ام

ویس برمک 
بحیث نامزد وزیر وزارت داخله معرفی شد


