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رییـــس  کـــرزی،  حامـــد 
موضـــوع  از  افغانســـتان  پیشـــین 
نظامی  ماموریت  خصوصی ســـازی 
و  کرده  انتقاد  افغانســـتان  در  امریکا 
مســـأله، جنگ  این  که  گفته اســـت 
را در افغانســـتان بیشـــتر از پیـــش 

می ســـازد. طویل تـــر 
کـــه  می گویـــد  کـــرزی  آقـــای 
گزارش هـــا حاکی از آن اســـت که 
ایـــاالت متحده امریـــکا می خواهد 
تـــا مســـؤولیت امـــور جنگی در 
شـــرکت های  بـــه  را  افغانســـتان 
خصوصـــی امنیتـــی بســـپارند که 
در تناقـــص صریـــح و آشـــکار با 
حاکمیـــت ملـــی و نقـــض صریح 

می باشـــد. اساســـی  قانونی 
عالوه  کشور  پیشـــین  رییس جمهور 
دفاع  خصوصی ســـازی  کرده است، 

و امنیـــت افغانســـتان بـــه معنای 
ادامۀ  طوالنـــی ســـاختن جنـــگ، 
کشـــتار افراد...  ادامـــه صفحه 3

حامد کرزی:
خصوصی سازی ماموریت نظامی امریکا 

جنگ را بیشتر می سازد
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در جنگ افغانستان برنده نیستیم 
و بهتر است این کشور را ترک کنیم

مجاهدان در تأمین امنیت کشور 
نقش برجسته یی داشته اند

په میرزا اولنګ کې د برشي ناورین 

ژورتیا تر هغه زیات ده چې ویل کېږي

به مناسبت روز جوانان 

اولین سوالی که نسل جوان باید 

به آن عمیقًا فکر کند
ـــوان  ـــل ج ـــروی نس ـــی پیش ـــوال حیات ـــروز س ام
مـــان اینســـت کـــه آیـــا آماده گـــی دارنـــد تـــا 
بیـــش ازیـــن تـــاوان سیاســـت های قومـــی، 
ـــانی  ـــای کس ـــت و آجنداه ـــازی سیاس ـــی س قوم
ــار  ــرایط نابهنجـ ــد از شـ ــالش دارنـ ــه تـ را کـ
ـــرح  ـــان، مط ـــوم و زب ـــور، از آدرس ق ـــی کش کنون
ـــد؟ ـــند، نپردازن ـــردم باش ـــان زد م ـــت و زب سیاس
ـــگ  ـــدان جن ـــا می ـــرزمین م ـــه س ـــی ک در وضعیت
ـــر  ـــدن ب ـــد، کوبی ـــده ان ـــزار آن ش ـــش اب و جوانان
ـــاری  ـــزم بی ـــر از هی ـــتو، بغی ـــی ـ پش ـــل فارس طب
ــه از  ــی کـ ــازی آتشـ ــعله ور سـ ــه و شـ معرکـ
ـــه  ـــت، چ ـــده اس ـــا داغ ش ـــر م ـــو َدور س چهارس

پیـــام دیگـــری میتوانـــد داشـــته باشـــد؟
ـــی  ـــت قوم ـــت و اقلی ـــل اکثری ـــالها ُده ـــه س آنانیک
ـــاندن  ـــدون نش ـــد، ب ـــخ بدهن ـــد، پاس ـــه ان را نواخت
ـــکل  ـــدرت، مش ـــی در رأس ق ـــای قوم ـــک مافی ی
ـــا  ـــت ی ـــد، از اکثری ـــرده ان ـــل ک ـــوم را ح ـــدام ق ک

ـــت را؟ اقلی
ـــت و  ـــدا خواس ـــر خ ـــته ام، اگ ـــد داش ـــا تأکی باره
در زنده گـــی مـــان شـــاهد گفتمـــان برانـــدازی 
ــی و  ــی، مذهبـ ــاری، زبانـ ــد تبـ ــای بلنـ دیوارهـ
ســـمتی در کشـــور باشـــیم و نســـل جـــوان مـــا 
ــه  ــا را حلقـ ــر هـ ــن زنجیـ ــند ایـ ــته باشـ توانسـ
بـــه حلقـــه بـــاز نماینـــد، آنوفـــت و بـــه قـــول 
و  را ســـقف شـــکافته ایم  "فلـــک  معـــروف 

ـــم". ـــه ای ـــو درانداخت ـــی ن طرح
از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود صفحه 3

كریدور هوایی؛ 
تعصب و تمایل به فروپاشیطرِح هوایی* و ناكاِم اقتصادِی آقای غنی
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رییس حکومت وحدت ملی، با تأکید:

امان اهلل خان "قهرمان ملی افغانستان" 
واکنش داکتر عبداهلل در این مورد چیست؟

مقامات محلی والیت فاریاب در شمال افغانستان 
می گویند در نتیجه برخورد یک موشک به یک 
منزل مسکونی، سیزده نفر در این والیت کشته 

شدند.
سید عبدالسالم نزهت ولسوال دولت آباد والیت 
فاریاب به بی بی سی گفت این رویداد در یکی از 

روستاهای این ولسوالی رخ داده است.
نیروهای  سوی  از  موشک  این  که  می گوید  او 

دولتی اشتباها به این منزل پرتاب شده است.
به گفته وی، طالبان به این روستا حمله کرده 
و زمانی که نیروهای امنیتی قصد هدف قرار 
به  اشتباها  موشک  داشتند،  را  طالبان  دادن 

منزل مسکونی برخورد کرده است.
و  کودکان  قربانیان  بیشتر  که  می شود  گفته 

زنان هستند.

در نتیجه برخورد یک موشک، 
سیزده نفر در شمال افغانستان 

کشته شدند
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ــن  ــِق ای ــا دقای ــه ب ــتم ک ــاد نیس ــل اقتص ــن اه م
ــا  ــن ب ــنایی م ــم. آش ــته باش ــنایی داش ــم آش عل
علــم اقتصــاد برمی گــردد بــه چیزهایــی کــه 
ــی ـ دو  ــم یک ــداً ه ــده ام و بع ــب خوان در مکت
ــه  ــن عرص ــکاوی در ای ــِر کنج ــه از س ــی ک کتاب
ــی  ــه زمان ــم ک ــن را می دان ــرده ام.  ای ــرور ک م
در دهــۀ دوم و ســومِ قــرن بیســتم میــالدی، 
ــه رو  ــش روب ــادی مده ــود اقتص ــا رک ــکا ب امری
ــه  ــه عرص ــا ب ــادی پ ــای زی ــد و اقتصاددان ه ش
گذاشــتند تــا بتواننــد راه حلــی بــرای اقتصــاد رو 
ــن  ــد. در ای ــور بیابن ــن کش ــته گِی ای ــه ورشکس ب
ــه  ــه از هم ــز ک ــارد کین ــان مین ــۀ ج ــان، نظری می
ــار  ــه کن ــی ب ــرد، متک ــدا ک ــرف دار پی ــتر ط بیش
ــش از آن  ــه پی ــود ک ــازار ب ــاد ب ــتِن اقتص گذاش
ــس از  ــال های پ ــود. س ــه ب ــی یافت ــِق فروان رون
آن کــه اقتصــاد اروپــا نیــز بــه دالیــل جنــگ بــا 
ــکا مواجــه شــد، اقتصــاد  مشــکالِت مشــابه امری
کینــزی هواخواهــاِن بیشــتری پیــدا کــرد. در 
کشــورهای  و  سوسیالیســت ها  زمــان،  ایــن 
ــد  ــازه وارد عرصــه شــده بودن ــز ت کمونیســتی نی
ــر  ــود در براب ــاد خ ــردِن اقتص ــکش ک ــا پیش و ب
ــت و  ــن وضعی ــد. در چنی ــام کردن ــازار آزاد قی ب
فضایــی، ناگهــان فردریــش فــون هایــک دوبــاره 
اقتصــاد نیولیبرالیســتی را مطــرح کــرد و بــر ایــن 
نکتــه توجــه نشــان داد کــه بــازار آزاد یگانــه راه 
ــد  ــادی می توان ــردرگمی های اقتص ــات از س نج
باشــد. فــون هایــک بــه ایــن بــاور بــود کــه هیــچ 
ــد،  ــلیقه کن ــال س ــازار اعم ــر ب ــد ب ــی نبای دولت
ــود را  ــِن خ ــود قوانی ــازار خ ــد او ب ــون از دی چ

تعییــن می کنــد. 
ــدان  ــد در آغــاز چن ــون هایــک هرچن نظــرات ف
مــورد توجــه قــرار نگرفــت، ولــی ســال ها بعــد 
ــا  ــِت آن ه ــر صح ــاد، ب ــاق افت ــه اتف ــی ک حوادث
ــون  ــد گذاشــت. بســیاری ها حــاال از ف مهــر تأیی
ــادی  ــرۀ اقتص ــن چه ــوان مهم تری ــه عن ــک ب های
و هــوادار آزادی ســخن می گوینــد و جایــگاه 
ــون  ــراد چ ــر از اف ــر و مهم ت ــی رفیع ت او را بس

کینــز می داننــد. 
ــه  ــد ک ــه ش ــل گفت ــن دلی ــه ای ــا ب ــن نکته ه  ای
کمــِک  بــه  نظــرات  و  دیدگاه هــا  همــواره 
ــا مشــکالِت خــود را تبییــن  ــد ت انســان ها آمده ان
ــا  ــرای آن ه ــای قناعت بخــش ب ــرده و راه حل ه ک
ــوری  ــس جمه ــرف غنی ریی ــد اش ــد. محم بیابن
ــز(  ــدور )دهلی ــی بحــث کری ــز وقت افغانســتان نی
ــای  ــر چالش ه ــدن ب ــق آم ــرای فای ــی را ب هوای
ــر  ــه فک ــاز هم ــرد، در آغ ــرح ک ــادی مط اقتص
ــه عرصــه  ــا ب ــِک دوم پ ــون های ــد کــه ف می کردن
ــز  ــی دهلی ــی در زمان ــای غن ــت. آق ــته اس گذاش
ــی کــرد  ــد را عمل ــان افغانســتان و هن ــی می هوای
ــی  ــادی و  بازرگان ــای اقتص ــاًل نگرانی ه ــه عم ک
ــتان و  ــان پاکس ــود می ــای موج ــل تنش ه ــه دلی ب
ــود. وقتــی  ــه افزایــش گذاشــته ب افغانســتان رو ب
ــز  ــانه یی دهلی ــراِق رس ــا آن طمط ــی ب ــای غن آق
هوایــی را افتتــاح می کــرد، چنــان بــه نظــر 
می رســد کــه کشــف تازه یــی را در اقتصــاد 
ــای  ــد. آق ــی کن ــان معرف ــه جهانیـ ــد ب می خواه
غنــی در آن روز کــه حرکت هــای تعجب آمیــزی 
ــروز  ــود ب ــدن از خ ــر ش ــل جوگی ــه دلی ــز ب نی
مــی داد و گاهــی بــر ســِر یکــی ُگل می پاشــید و 
گاهــی بــر ســِر دیگــری نقــل، از راز طرح بســیار 
علمــی و مــدون اقتصــادِی خــود پــرده برداشــت 
و اعــالم کــرد کــه ایــدۀ دهلیــز هوایــی چگونــه 

بــه مغــز مبارک شــان خطــور کــرده و بعــد جامــۀ 
ــیده اســت.  ــل پوش عم

ــه دیدگاه هــای  ــای غنــی گفــت: گاهــی کــه ب آق
پیــدا  دســت  کتــاب  از چهارچــوب  بیــرون 
بــا دوســتان خــود در میــان  می کنــد، آن را 
ــز  ــده دهلی می گــذارد. آقــای غنــی افــزود کــه ای
ــارج  ــای خ ــن طرح ه ــی از همی ــز یک ــی نی هوای
ــا مشــاور اقتصــادی  از کتــاب اســت کــه آن را ب
خــود و برخــی وزیــران در میــان گذاشــته و بعــد 
ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرده اس ــی ک عمل
ــرده می شــد ســهم  مهــم اقتصــادی کــه گمــان ب
ــته  ــور داش ــادی کش ــکوفایی اقتص ــده در ش ارزن
باشــد، میــوه و ســایر اقــالم صادراتــی افغانســتان 
ــی  ــد صــادر می شــود. یعن ــه هن ــوا ب ــرح ه از ط
بــر اســاس ایــن طــرح، خربــوزۀ افغانســتان قــرار 
ــن  ــرود، زی ــد ب ــه هن ــوا ب ــق ه ــه از طری ــود ک ب

ــی رود!  ــه م ــه بنگال ــه ب ــد پارســی ک قن
امــا جالــب این جاســت کــه طــرح اندیشــمندانۀ 
آقــای غنــی در همــان نخســتین برنامــه بــه 
ناکامــی منجــر شــد. چــرا؟... چــون آقــای غنــی 
هیــچ فکــر نکــرده بــود کــه دهلیــز هوایــی بــا چه 
وســیله یی می توانــد عملــی شــود. شــاید ایشــان 
ــود  ــاده گی می ش ــه س ــه ب ــود ک ــرده ب ــر ک فک
ــای الری  ــوان هواپیم ــه عن ــای الری ب از موتره
اســتفاده کــرد. آقــای غنــی فکــر نکــرده بــود کــه 
افغانســتان وقتــی هواپیمــا نــدارد کــه شــهرونداِن 
ــرواز  ــه منطقــۀ دیگــر پ کشــور از یــک منطقــه ب
ــه  ــوزه را ب ــوان خرب ــه می ت ــد، آن گاه چگون کنن
هنــد فرســتاد؟ آقــای غنــی فرامــوش کــرده بــود 
کــه او چــون داکتــر نجیــب اهلل نیــز هواپیماهــای 
باربــری غول پیکــر روســی در اختیــار نــدارد کــه 
ــد. از  ــق فضــا وارد کن ــج و روغــن را از طری برن
ســوی دیگــر چگونــه و بــا چــه منطــق اقتصــادی 
ــوۀ ارزان در  ــک می ــه ی ــوزه را ک ــوان خرب می ت

منطقــه اســت، از طریــق فضــا بــه کشــور دیگــری 
در منطقــه فرســتاد و انتظــار داشــت کــه عوایــد 

اقتصــادی هــم داشــته باشــیم؟ 
ــی  ــت طرح ــی می توانس ــی زمان ــدور هوای کری
ــِت  ــه شکس ــاد رو ب ــۀ اقتص ــه در عرص واقع بینان
ــالم  ــق آن اق ــوان از طری ــه بت ــد، ک ــور باش کش
نــاب و گران بهــا را بــه خــارج از کشــور صــادر 
کــرد. شــاید ایــن طــرح در برخــی از کشــورهای 
دیگــر نیــز عملــی می شــود ولــی بــا ایــن 
ــاص در  ــوب و خ ــای مرغ ــه میوه ه ــرایط ک ش
بازارهــای اروپایــی مشــتری دارد و آن نــوع میــوه 
را بــه هــر قیمتــی اســتفاده کننده گان حاضــر انــد 
ــل  ــوری مث ــا در کش ــد. آی ــت آورن ــه دس ــه ب ک
افغانســتان به صرفــه اســت کــه مثــاًل یــک میــوه 
نایــاب و مرغــوب را کــه مــدت نگــه داری کمــی 
ــز دارد، از یــک کشــور افریقایــی وارد کــرد و  نی
ــِف  ــا اقتصــاد ضعی ــا ب ــردمِ م ــه م ــود ک منتظــر ب

ــد؟ ــداری کنن خــود آن را خری
 ارســال خربــوزه بــه هنــد نیــز از راه هــوا چیــزی 
ــت  ــن اس ــد. همی ــوده نمی توان ــن ب ــر از ای غی
کــه صدهــا تــن میــوه در نبــود امکانــات هوایــی 
در میــدان هوایــی باقــی می ماننــد و خــراب 

می شــوند.
 اگــر خربــوزۀ افغانســتان از طــرق هــوا بــه هنــد 
بــرود، چقــدر هزینــه برمــی دارد و بــا چــه قیمتــی 
قــرار اســت کــه در آن کشــور بــه فروش برســد؟ 
آیــا ایــن مالحظــات را آقــای غنــی و مشــاوران و 

وزیــران اقتصــادِی او داشــته انــد؟ 
ــی  ــای غن ــۀ آق ــای خالقان ــام برنامه ه ــر تم اگ
در عرصه هــای مختلــِف سیاســی و اقتصــادی 
چنیــن باشــند، وای بــه حــال کشـــور و مــردم آن! 
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ــِت موجــود، در ســخنانش در مراســم  ــی رییــس حکوم ــای غن آق
ریاســت جمهوری،  ارگ  در  جوانــان  جهانــی  روز  از  تجلیــل 
ــار  ــان اظه ــه جوان ــاب ب ــف خط ــی زایدالوص ــوق و هیجان ــا ش ب
امیــدواری کــرد کــه: آرزوهــای امیــر امــان اهلل خــان قهرمــان ملــی 

ــد.  ــق می یاب ــتان تحق افغانس
در ماه هــا و روزهــای اخیــر، ایــن جملــه بــا دو کلیــدواژۀ »امــان اهلل 
ــی در  ــای غن ــتراتژیِک آق ــعارِ اس ــه ش ــی« ب ــان مل ــان« و »قهرم خ
بازی هــای داِغ سیاســی تبدیــل شــده اســت. از ایــن شــعارِ 
ــری   ــر انحصارگ ــی ب ــت های مبتن ــا سیاس ــب ب ــراری در ترکی تک
و  تعصب آمیــز  معناهــاِی  و  پیام هــا  می تــوان  انــدازی،  تفرقــه  و 
تفرقه انگیــِز فــراوان برداشــت کــرد. ایــن شــعار درحالــی در 
ــت  ــِت تح ــه حکوم ــود ک ــرار می ش ــس تک ــل و مجل ــر محف ه
سرپرســتِی او در شــکننده ترین و رقت بارتریــن حالــت قــرار 
ــی  ــی و درون حکومت ــِر جناح ــاِت فراگی ــو اختالف دارد. از یک س
و از ســوی دیگــر حمــالت تروریســتاِن طالــب و داعــش کــه هــر 
دو به نحــوی از انحــا جلوه هــای قومــی و مذهبــی یافته انــد، 
بقــای آقــای غنــی در قــدرت را از جهــاِت افقــی و عمــودی زیــر 
فشــار قــرار داده اســت. خشــم و نارضایتــِی چهره هــای برجســتۀ 
اقــوامِ دیگــر از انحصارگــری ارگ و تحــرکاِت تروریســتی یی کــه 
غالبــًا اقــوام و مذهبــی خــاص را هــدف قــرار داده؛ نمونــۀ روشــِن 
ــِت غیرعــادِی افغانســتان و خطــر جــدِی ازهم گســیخته  گِی  وضعی

ــی اســت. ــی و سیاس اجتماع
ــی  ــی، به صــورِت ضمن ــن حالت ــک چنی ــی درســت در ی ــای غن آق
ــد  ــان اهلل خــان ـ پادشــاه فقی ــان ملــی افغانســتان را ام ــه قهرم یگان
کشــور ـ معرفــی می کنــد و قهرمانــاِن راســتیِن همه)شــهید 
بی تردیــد  مــی دارد.  خــوار  تلویحــًا  را  مســعود(  احمدشــاه 
ــتان  ــخ افغانس ــزرگ در تاری ــژه و ب ــی وی ــان جایگاه ــان اهلل خ ام
اســتقالل خواهانۀ  مبــارزاِت  و  ترقی خواهانــه  دارد. تالش هــای 
ــدر و تحســین  ــل ق ــی قاب ــر افغانســتانِی آزاده و منصف ــرای ه او ب
اســت. او به رغــم برخــی اشــتباهات و کاســتی هایش در امــر 
ــِق  ــور الی ــوامِ کش ــۀ اق ــرای هم ــیون، ب ــی و مدرنیزاس تجددخواه
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــکل زمان ــا مش ــت. ام ــته اس ــی  و شایس قدردان
ــی و  ــت و قهرمان ــد و خدم ــی بیاین ــای غن ــد آق ــانی مانن ــه کس ک
افتخارآفرینــِی ملــی را در انحصــارِ  بــازی هــاش شــخصی و 

ــد.  ــش درآورن ــی خوی گروه
ــن  ــی از بی بدیل تری ــعود یک ــاه مس ــهید احمدش ــه ش ــی ک در حال
چهره هــای تاریــخ معاصــر افغانســتان و یکــی از شــهکارهای 
تاریــِخ آزادی خواهــی در جهــان اســت. او در جهــاد برحــِق مــردمِ 
مــا علیــه شــوروی، نبــوغ و رشــادت  و پایمــردِی فــراوان از خــود 
ــی را  ــای قوم ــیار زود مرزه ــت، بس ــن عل ــه همی ــروز داد و ب ب
درنوردیــد و بــه قهرمــان ملــی و فراقومــِی کشــور تبدیــل شــد و 
از آن نیــز فراتــر رفــت و بــه قهرمانــی بــرای آزاده گاِن تمــام جهــان 
مبــدل گشــت. در مــورد اول، معاملــۀ نیــک و انســانِی مســعود بــا 
ــعود در  ــامِ مس ــت ن ــورد دوم، ثب ــمنان اش و در م ــنیع ترین دش ش
ده هــا و صدهــا اثــر خارجــی بــه زبان هــای گوناگــون بــه عنــوان 
»فاتــح جنــگ ســرد«، »قهرمــان جهــان« و حتــا »قهرمــاِن قهرمانــاِن 

جهــان« گواهــی نیــک بــر ایــن مدعاســت. 
ــِل  ــرخ، فص ــاوز س ــون متج ــا قش ــارزه ب ــدا از مب ــعود ج ــا مس ام
او  دارد.  خــود  کارنامــۀ  در  را  قهرمانــی  و  فتــح  از  دیگــری 
برجســته ترین چهــرۀ مقاومــت برضــد طالبــان و تجــاوز پاکســتان 
بــر افغانســتان بــود. یعنــی اگــر امــان اهلل خــان اســتقالِل کشــور را 
ــیار  ــد، مســعود در دو دورۀ بس ــی آن ش ــت و بان ــس گرف از انگلی
دشــوارتر، مدافــع و پاســدارِ ایــن اســتقالِل درهم شکســته و 
ــر  ــد. اگ ــِت آن رزمی ــرای صیان ــان ب ــای ج ــا پ ــد و ت ــی ش زخم
مســعود و رادمردی هایــش در کشــور نبــود، شــاید کســانی ماننــد 
آقــای غنــی مجــال بازگشــت بــه افغانســتان و رســیدن بــه نــاز و 
ــا  ــارزه ب ــعود در مب ــِخ مس ــر ارادۀ راس ــد و اگ ــت را نمی یافتن نعم
لشــکر ســیاه طالبانــی و پاکســتانی و تروریــزم نبــود، یقینــًا کســانی 
ــه  ــز ب ــاز می گشــتند نی ــه کشــور ب ــا اگــر ب ــای غنــی حت ــد آق مانن
خدمــِت جنــراالِن پاکســتانی و رهبرانــی چــون قاضی  حســین احمد 
ــا  ــژ زیب ــعار »دا ز مون ــز ش ــد هرگ ــو می زدن ــان زان ــران خ و عم
ــا ایــن حســاب، همــان منطقــی  وطــن« ســر داده نمی توانســتند. ب
ــد  ــد، می بای ــایی می کن ــی شناس ــان مل ــان را قهرم ــان اهلل خ ــه ام ک

ــد. ــی کن ــی معرف ــی و جهان ــی مل شــهید مســعود را قهرمان
وقتــی آقــای غنــی بــه تکــرار در هــر مجلــس و محفلــی می گویــد 
آرزوهــای امــان اهلل خــان "قهرمــان ملــی" محقــق می گــردد؛ 
ــِک  ــرای تک ت ــعود ب ــهید مس ــازِی ش ــی و جان ب ــی ردِ قهرمان یعن
مــردم افغانســتان و رد و نســِخ تمــامِ نمادهــا و الگوهــای قهرمانــیِ  
ــام  ــای تم ــه مجاهدت ه ــی ب ــی و بی احترام ــجاعت و ناسپاس ش

ملــت شــریف افغانســتان اســت.
آقــای غنــی کتــاِب تفرقــه انــدازی و تعصــِب قومــی اش را 
ــه  ــاِع کشــور ب ــِز سیاســت و اجتم ــه مغ ــد ک ــی ورق می زن درحال
محــِل رویارویی هــای قومــی تبدیــل شــده و ادامــۀ ورق زنی هــاِی 
ــی و  ــای سیاس ــۀ اندام ه ــه هم ــی را ب ــن رویاروی ــد ای وی می توان

ــد!   ــال ده ــی افغانســتان انتق اجتماع

تعصب و تمایل به فروپاشی
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اشــرف غنــی احمــدزی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
دیــروز در ســخنرانی اش در ارگ، دوبــار بــا تاکیــد، شــاه 
ــن در  ــرد. ای ــاب ک ــی خط ــان مل ــان را قهرم ــان اهلل خ ام
ــد  ــا تاکی ــم ب ــر ه ــار دیگ ــد ب ــه او چن ــت ک ــی اس حال
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــی خوان ــان مل ــان را قهرم ــان اهلل خ ام

ــد.  ــه ش ــردم مواج ــان م ــم در می ــی ه واکنش های
تاکیــد کنونــی آقــای غنــی، امــا میرســاند کــه او بــه شــکل 
اشــتباهی یــا ناخواســته چنیــن ســخنی نگفتــه اســت؛ بلکــه 
ــه ایــن نکتــه روی هــر دلیلــی تاکیــد  او می خواهــد کــه ب
کنــد. ایــن اظهــارات غنــی بــا واکنــش هایــی مواجــه شــده 

 . ست ا
ــر  ــرا داکت ــه چ ــت ک ــده اس ــق ش ــوال خل ــن س ــاال ای ح
عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، در برابــر 
ایــن ســخن آقــای غنــی کــه غــرض آلــود خوانــده شــده 

ــداده اســت.  اســت، واکنشــی نشــان ن
مــردم انتظــار دارنــد کــه داکتــر عبــدهلل در چنیــن مــواردی 
بایــد واکنــش نشــان دهــد و نگــذارد کــه رییــس جمهــور 
غنــی روی همــه ارزش هــای جهــاد و مقاومــت افغانســتان 
خــط بطــالن بکشــد و مشــکالت تازه یــی را بــرای مــردم 

افغانســتان خلــق کنــد. 
ــاد و  ــداهلل از آدرس جه ــای عب ــه آق ــد ک ــدان می گوین منتق
ــکار  ــوان هم ــه عن ــی و ب ــان مل ــار قهرم ــت از از کن مقاوم
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــردم ق ــت م ــورد حمای ــک او، م نزدی
ــن  ــه همی ــد ب ــت و بای ــه اس ــت یافت ــی دس ــف کنون موق

ــد. ــردم باش ــی م ــای مل ــدار ارزش ه ــل پاس دلی
ــی  ــان مل ــان را قهرم ــان اهلل خ ــی ام ــی در حال ــای غن  آق
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــزد م ــه او در ن ــد ک ــاب می کن خط
ــده اســت و  ــناخته ش ــتقالل ش ــی اس ــازی و بان ــوان غ عن
نیــازی بــه لقــب بیشــتری نــدارد؛ امــا احمدشــاه مســعود 
ــرخ  ــش س ــر ارت ــش در براب ــاد و مقاومت ــل جه ــه دلی ب
ــمی از  ــکل رس ــه ش ــب را ب ــن لق ــتان ای ــاوز پاکس و تج

ــت و  ــت آورده اس ــه دس ــی ب ــون اساس ــه قان ــه جرگ لوی
نیــز فرمــان رییــس جمهــور پیشــین در ایــن مــورد صــادر 

ــده اســت.  ش
ــی،  ــای غن ــدان آق ــاور منتق ــه ب ــورد، ب ــن دو م ــدا از ای ج
احمدشــاه مســعود در ذهــن مــردم افغانســتان و جهــان بــه 

عنــوان یــک قهرمــان شــناخته شــده اســت.
تاکید غنی به سهم بیشتر جوانان

ــی در  ــدت مل ــت وح ــس  حکوم ــی ریی ــرف  غن محمداش
ــارزه  ــر مب ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی جوان ــل از روز جهان تجلی
بــا فســاد اداری گفــت کــه تاریــخ بــرای هــر نســل یــک 
رســالت را تعییــن می کنــد و رســالت جوانــان ایــن اســت 

ــان ببخشــید. ــه فســاد را پای ک
ــته، در ارگ   ــه روز گذش ــت ک ــن نشس ــی در ای ــای غن آق
ــه  ــر نقط ــان در ه ــه جوان ــرد ک ــد ک ــده  تاکی ــزار ش برگ
ــت  ــا موجودی ــد ت ــی می دهن ــر روز قربان ــتان و ه افغانس

ــود. ــن ش ــاالر تضمی ــن ت ــما}جوانان{ در ای ش
بــه گفتــۀ رییــس  حکومــت وحــدت ملــی: دشــمن 
می خواهــد کــه مــا تنهــا روی مســایل امنیتــی فکــر کنیــم؛ 
ــه  ــد بعــدی، ب ــد کــه مــردم افغانســتان چن ــد بدانن ــا بای ام
امنیتــی، اقتصــاد و معــارف فکــر می کنــد و در ایــن راه بــا 

ــد. ــش می رون ــه پی ــام ب ــرعت تم س
ــت: "از تقســیم  ــان سیاســی اش گف ــه مخالف او خطــاب ب
ــیم را  ــال تقس ــواب ۴۰ س ــد؟ ج ــه ای ــه گرفت ــه نتیج چ
بدهیــد. پیــام شــما پیــام مــرگ، بربــادی، پیــام حملــه بــر 
نمازگــزاران پیــام قتــل و کشــتار مــردم بــی دفــاع اســت. 
ــاد  ــا خشــکه محــاط هســتیم از ی ــد م اگــر فکــر مــی کنی
ــام  ــا، پی ــام م ــتیم و پی ــیا هس ــب آس ــا قل ــه م ــد ک نبری

ــت". ــور اس ــرفت کش ــادی و پیش ــی، آب زنده گ
ــان،  ــرزمین را زن ــن س ــت ای ــت جمعی ــۀ او: اکثری ــه گفت ب
ــد و  ــت تشــکیل می ده ــراد بی بضاع ــرا و اف ــان و فق جوان
تــا زمانی کــه ایــن ســه قشــر بــه آســایش و رفــاه نرســد، 

افغانســتان بــه ثبــاب دســت پیــدا نخواهــد کــرد بنابرایــن، 
نبایــد خــود را فریــب دهیــم.

آقــای غنــی از چنــد هــزار بســت جدیــد دولتــی در 
هفته هــای آینــده خبــر داده گفــت: در ایــن هفتــه هشــت 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــی اع ــت تدارکات ــد بس ص
او افــزود: در دو هفتــه آینــده پنــج هــزار بســت خدمــات 
ملکــی و در یــک مــاه آینــده بیــش از هشــت هــزار بســت 
معلمیــن اعــالم خواهــد شــد و بایــد بگویــم کــه  پروســه 

شــفاف در ایــن بســت ها عملــی خواهــد شــد.
ــد  ــن نشســت تاکی ــی درای ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
ــرای  ــا ب ــی تنه ــه کاریاب ــد زمین ــا نبای ــدف م ــرد: "ه ک
جوانــان تحصیــل کــرده باشــد، بــل مــا بایــد بــرای جــوان 
ــته  ــن داش ــح و روش ــام و اض ــز پی ــر  نی ــان و گارک دهق
ــم". ــم کنی ــز فراه ــان را نی ــرای آن ــه کار ب ــیم و زمین باش

ــد  ــت: بای ــی گف ــر نظــام تحصیل ــر تغیی ــد ب ــا تاکی ــی ب غن
اعتــراف کینــم کــه سیســتم تحصیلــی مــا نیــاز بــه تغییرات 
بنیــادی دارد و نصــاب تحصیلــی مــا بــه گفتمــان ملــی نیــز 

نیــاز شــدید دارد.
ــان وزارت  ــن جوان ــادات معی ــال س ــال، کم ــن ح در ای
اطالعــات و فرهنــگ در ایــن نشســت گفــت: اولیــن اقــدام 
مــا مبــارزه بــا فســاد اداری بــود و تمــام بخشــی های کــه 
ــا  ــارزه ب ــن در آن مشــغول کار هســتم، هــدف شــان مب م

فســاد اداری اســت.
او تاکیــد کــرد: معینیــت جوانــان بــرای اولیــن بــار 
ــان از  ــن پارلم ــه درای ــرد ک ــاد ک ــان را ایج ــان جوان پارلم
ــور  ــده گان حض ــف نماین ــات مختل ــوالی های و والی ولس

دارنــد و مصــروف فعالیت هــای مخلتــف هســتند.

تهمینــه شــجاع یــک تــن از اشــتراک کننــده گان ایــن برنامه 
بــا تاکیــد بــر حضــور گســترده زنــان در بخش هــای 
در  زنــان  جایــگاه  بایــد  گفــت:  مختلــف حکومــت 
حکومــت وحــدت ملــی تعریــف شــده و مشــخص باشــد.
ــده گان در ایــن  علــی احمــد پارســا یکــی از اشــتراک کنن
ــته  ــاهد کش ــا ش ــه م ــت ک ــت: "روزی نیس ــت گف نشس
ــان  شــدن نیروهــای امنیتــی و افــراد ملکــی نباشــیم، جوان
مــا از وضعیــت بدامنیتــی رنــج می برنــد و معضــل بیــکاری 
ــده  ــه دوانی ــا ریش ــان م ــرطان در رگ رگ جوان ــد س مانن

است".
ناامنــی،  معضــل  حــل  بــرای  تــا  کــرد  پیشــنهاد  او 
ــان  ــر آموزشــی را از آدرس معینیــت جوان برنامه هــای موث
راه انــدازی کننــد تــا از بــه دام افتــادن جوانــان بــه 

شــود. جلوگیــری  تروریســتی  شــبکه های 
ــوی اوچقــون عضــو شــورای عالــی صلــح  همچنــان، مول
درایــن نشســت بــا تاکیــد براینکــه امــروز ماشــین اصلــی 
جنــگ در افغانســتان را جــوان تشــکیل می دهنــد، برایجــاد 

زمینــه کار بــرای جــوان تاکیــد کــرد.
در ادامــه مراســم تدامیچــی یاماموتــو، نماینــده  ویــژه  
ــر  ــت تاثی ــن تح ــت: م ــتان گف ــل در افغانس ــازمان مل س
عالقــه  جوانــان افغــان کــه بــرای خدمــت بــه کشورشــان 

ــه ام. ــرار گرفت ــد ، ق ــی کنن ــش م کوش
او گفــت: جوانــان افغانســتان به خاطــر ملــت و کشورشــان 
ــه  ــم ب ــا ه ــد و م ــز کرده ان ــتان تمرک ــده  افغانس ــر آین ب
ــتان  ــده  افغانس ــاختن آین ــرای س ــر ب ــن قش ــت از ای حمای

ادامــه می دهیــم.

دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ملــی دیــروز شــنبه، 21 اســد در رأس یــک هیــأت 
ــه  ــه، ب ــروژی عام المنفع ــه پ ــاح س ــت افتت ــی جه حکومت

ــرد. ــفر ک ــا س ــت کاپیس والی
دکتــر عبــداهلل را در ایــن ســفر شــماری از مقام هــای 
حکومتــی از جملــه، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، 
ــماری از  ــه و ش ــت عام ــر صح ــه، وزی ــد عام وزارت فوای
ــا در  ــت کاپیس ــده گان والی ــا و نماین ــان وزارت خانه ه معین

پارلمــان همراهــی می کردنــد.
نماینــده گان شــورای والیتــی کاپیســا در ایــن ســفر گفتنــد 
در  ایــن والیــت  انســانی  مــردم و ظرفیت هــای  کــه 

ــت. ــده اس ــوش ش ــی فرام ــدت مل ــت وح حکوم

رییــس اجرایــی نیــز گفــت کــه نقــش شــهروندان و 
مجاهــدان کاپیســا در تأمیــن امنیــت ایــن والیــت برجســته 
ــای  ــرای ظرفیت ه ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــوده و آن ب

ــود. ــتر داده ش ــش بیش ــت نق ــن والی ای
محفــوظ اهلل صافــی، عضــو شــورای والیتــی والیت کاپیســا 
در ایــن محفــل گفــت: مــردم کاپیســا در کابینــۀ حکومــت 
وحــدت ملــی فرامــوش شــده و هیــج نقشــی بــرای مــردم 
ایــن والیــت در نظــر گرفتــه نشــده اســت. امیــدوار هســتیم 
ــام  ــرای رســیدن پی ــی ب ــه ســران حکومــت وحــدت مل ک
ــان در  ــی از آن ــت نماینده ی ــه حکوم ــت ب ــن والی ــردم ای م

کابینــه در نظــر بگیــرد.
ــا و  ــا ظرفیت ه ــت کاپیس ــه والی ــت ک ــی گف ــای صاف آق

ــود کار  ــل نب ــه دلی ــا ب ــانی دارد، ام ــراوان انس ــای ف نیروه
و بی توجهــی حکومــت بــه کدرهــای ایــن والیــت ســبب 

ــد. ــکار بمانن ــان بی شــده اســت کــه آن
محفــوظ صافــی افــزود کــه اگــر بی توجهــی حکومــت بــه 
ــان از  ــد، آن ــه داشــته یاب ظرفیت هــای والیــت کاپیســا ادام

حکومــت ناامیــد خواهنــد شــد.
ــه  ــت ک ــان داش ــا بی ــی کاپیس ــورای والیت ــو ش ــن عض ای
ــه  ــه دانش آموخت ــا آنک ــت ب ــن والی ــان ای ــیار از جوان بس
ــر  ــه س ــکاری ب ــتی و بی ــا در بی سرنوش ــتند، ام ــز هس نی
ــه کار و  ــا زمین ــی خواســت ت ــد. او از رییــس اجرای می برن

ــد. ــم کن ــا فراه ــان کاپیس ــرای جوان ــتغال را ب اش
والیــت  امنیتــی  نیروهــای  توانایــی  از  هم چنــان  او 
ــرد و  ــتایش ک ــت س ــن والی ــت ای ــن امنی ــا در تأمی کاپیس
از حکومــت خواســت تــا از نیروهــای امنیتــی و مســووالن 

ــد. ــتایش کن ــا س ــی در کاپیس ــت محل ــد حکوم ارش
در ســویی دیگــر، عبــداهلل عبــداهلل گفــت کــه هــدف 
ســفرش بــه ایــن والیــت از یــک ســو افتتــاح چنــد پــروژه 
ــت کاپیســا و  و از ســوی دیگــر، بررســی مشــکالِت والی

ــت. ــکالت اس ــه آن مش ــیده گی ب رس
ــانی  ــای انس ــش ظرفیت ه ــه نق ــت ک ــی گف ــس اجرای ریی
والیــت کاپیســا زیــر نظــر حکومــت بــوده و در آینــده نیــز 
از توانایی هــای مــردم ایــن والیــت در حکومــت اســتفاده 

بــرده خواهــد شــد.
دکتــر عبــداهلل از مــردم والیــت کاپیســا مبنــی بــر همــکاری 
بــا نیروهــای امنیتــی و حکومــت محلــی در تأمیــن امنیــت 
ــما  ــان داشــت: "ش ــرد و بی ــپاس گزاری ک ــت س ــن والی ای
حــق داریــد از حکومــت تقاضــا داشــته باشــید، امــا بایــد 
درک کنیــد کــه مشــکالت در سراســر کشــور وجــود دارد و 
مشــکالت امنیتــی و دفاعــی ســبب شــده مــا توجــه مــا بــه 
ــا کــه  ــه ایــن معن ــه ب ایــن مشــکالت بیشــتر باشــد، امــا ن

ســایر مشــکالت را فرامــوش کــرده باشــیم".
بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی، نقــش مجاهــدان والیــت کاپیســا 
در تأمیــن امنیــت و ســایر عرصه هــای ایــن والیــت 
ــرای  ــت ب ــت نتوانس ــا حکوم ــت، ام ــوده اس ــته ب برجس
ــاید  ــد و ش ــورت بای ــه ص ــدان ب ــت از مجاه ــود امنی بهب

ــد. ــتفاده کن اس
دکتــر عبــداهلل در اخیــر ســخنرانی اش گفــت کــه بــه 
ــان  ــا آن ــد ت ــالش ان ــد و در ت ــف ان ــان واق کاستی های ش

ــد. ــع کنن را رف

دکتر عبداهلل در کاپیسا:

کشور  امنیت  تأمین  در  مجاهدان 
اند داشته  برجسته یی  نقش 

رییس حکومت وحدت ملی، با تاکید:

امان اهلل خان "قهرمان ملی افغانستان" 
واکنش داکتر عبداهلل در این مورد چیست؟

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 

خصوصی سازی ماموریت...
 بی گناه و رواج بیشـــتر خودســـری و قانون 

بود. خواهد  شـــکنی 
او از حادثـــۀ کشـــور عـــراق یاد کـــرده و 
افزوده اســـت کـــه چنین اقدامـــی پیامدهای 
بســـیار ناگوار خطرناک راه بـــه هم راه خواهد 

. د بو
بـــا  کـــه  می گویـــد  کـــرزی  آقـــای 
در  امریکا  نظامی  ماموریت  خصوصی ســـازی 
افغانســـتان مخالف اســـت و این امر موجب 
ادامه تشـــدید جنگ در کشـــور خواهد شد.

او خاطـــر نشـــان کرده اســـت کـــه دولت 
افغانســـتان نیز باید مخالفت خـــود را با این 
اقـــدام احتمالی ضـــد منافع ملی افغانســـتان 

هرچـــه زودتر اعـــالم کند.
این درحالی ســـت که گزارش ها می رســـانند 
که ادارۀ ترامـــپ روی گزینه تحویل ماموریت 
نظامی امریکا در افغانســـتان به یک شـــرکت 

می کند. فکر  امنیتـــی  خصوصی 
گفتنی ســـت هنـــوز مشـــخص نیســـت که 
چنین کاری خواهد شـــد یا خیـــر؛ اما پیش 
از ایـــن شـــورای امنیت ملی افغانســـتان در 

داده است. نشـــان  واکنشـــی  باره  این 
قادرشـــاه، ســـخنگوی شـــورای امنیت ملی 
ایـــن یک طرح  که  بـــود  گفته  افغانســـتان 
مطرح  افغانســـتان  دولـــت  با  و  شـــخصی 

نشـــده اند.
او هـــم چنـــان گفتـــه بـــود کـــه تمـــام 
توافق نامـــۀ  در  افغانســـتان  نیازمندی هـــای 
امنیتـــی میـــان کابـــل و واشـــگتن مطرح 

ســـت. ه ا شد
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ــرای  ــاپ ها ب ــا و ورکش ــر کورس ه 9 - تدوی
اســتادان: تدویــر کورس هــا و ورکشــاپ های 
اعضــای  و  اســتادان  بــرای  ظرفیت ســازی 
اکادمیــِک دانشــگاه ها و نهادهــای تحصیــالت 
ــس  ــای تدری ــا روش ه ــنایی ب ــر آش ــی به خاط عال
و ارزیابــی، فراگیــری روش هــای تحقیــق، تحلیــل 
و ارزیابــی یافته هــا و تهیــه و نشــر مقاله هــای 
ــاری  ــای معی ــق برنامه ه ــی و تطبی ــاری علم معی
بــرای  مهــم  کارهــای  جملــه  از  اکادمیــک 
ــی در  ــالت عال ــی تحصی ــد کیف ــی و رش دگرگون

کشــور محســوب می شــود. 
و  شایسته ســاالری  شایسته ســاالری:   -  10
ــای  ــا و توانایی ه ــه مهارت ه ــل شــدن ب ارزش قای
محصلیــن بــا ظرفیــت، باعــث تشــویق دیگــران و 
ایجــاد امیــد و انگیــزه در میــان محصلیــن خواهــد 
شــد، تــا بیشــتر تــالش نماینــد و بــه آینــدۀ 
خــود امیــدوار باشــند. عــدم تحقــق پالیســی 
توانایی هــا  گرفتــن  نادیــده  و  شایسته ســاالری 
اســتخدام  پروســۀ  فارغــان در  و ظرفیت هــای 
و  محصلیــن  دلســردی  باعــث  مکافــات،  و 
متخصصیــن بالقــوه گردیــده و باعــث جلوگیــری 
از تطبیــق هرنــوع طــرح و برنامــۀ ســازنده در 
جهــت بهبــود وضــع تحصیلــی در کشــور خواهــد 

ــد. ش
11 -  ترجیــح دادن ماســتر و دکتــور بــر 
اســتادان  اســتخدام  پروســۀ  در  لیســانس: 
عالــی  تحصیــالت  نهادهــای  و  پوهنتون هــا 
کشــور، بایــد کســانی کــه دارای ســویۀ تحصیلــی 
ــاری و  ــای معی ــورا از پوهنتون ه ــتری و دکت ماس
معتبــر کشــورهای بیــرون انــد ـ حتــا در صــورت 
داشــتن فیصــدی پاییــن نمــرات ـ بــر کســانی کــه 
دارای ســویۀ تحصیلــی لیســانس از پوهنتون هــای 
افغانســتان انــد، ترجیــح داده شــوند. چون کســانی 
ــه  ــرون ب ــاری بی ــی معی ــای تحصیل ــه در نهاده ک
ــد،  ــل می نماین ــاری تحصی ــۀ حضــوری و معی گون
ــته  ــم داش ــن ه ــرات پایی ــدی نم ــر فیص ــا اگ حت
باشــند، بازهــم بــا یــک سلســله تجــارب و 
اندوخته هــای مفیــد می یاینــد؛ امــا روش تدریــس 
و آمــوزش و سیســتم امتحان گیــری و ارزیابــی در 
افغانســتان، معیــاری و مفیــد نیســت و حتــا داشــتن 
ــد نمایان گــر  ــد نمــرات هــم نمی توان فیصــدی بلن
واجــد شــرایط بــودِن شــخص بــرای تدریــس در 
ــم،  ــی باشــد. از ســویی ه ــالت عال ســطح تحصی
ــات  ــت مســایل ســلیقه یی در پروســۀ امتحان دخال
بــر مبنــای سیســتم کنونــی تحصیلــی در افغانســتان 

ــد.   ــل درک می باش ــته و قاب ــز برجس نی
12 - فرصت دهــی بــه اســتادان جــوان و 
دارای تحصیــات عالــی معیــاری: اکثریــت 
قاطــع اســتادان بــا تجربه و ســابقه دار دارای ســویۀ  
ــدرِن  ــای م ــا روش ه ــد و ب ــی لیســانس ان تحصیل
تحصیلــی زیــاد آشــنایی ندارنــد و بــه فــرا گیــری 
ــی  ــدرِن تحصیل ــررات م ــد و مق ــا و قواع روش ه
ــادی از  ــدۀ زی ــا ع ــد. ام ــت نمی گذارن ــاد وق زی
ــن،  ــبتًا پایی ــای نس ــتادان جــوان و دارای رتبه ه اس

ــا  ــاری ت ــلکی و معی ــی مس ــالت عال دارای تحصی
ــتم های  ــورهای دارای سیس ــورا از کش ــطح دکت س
ــند و  ــد می باش ــاری و مفی ــی معی ــالت عال تحصی
ــد و  ــا شــیوه های مــدرن تحصیلــی آشــنایی دارن ب
می تواننــد بــه ســاده گی برنامه هــای ســازنده و 
ــالت  ــی تحصی ــع کیف ــود وض ــرای بهب ــد را ب مفی
ــد از  ــه بای ــد. البت ــی نماین ــور عمل ــی در کش عال
ــت  ــۀ درس ــه گون ــابقه دار ب ــتادان س ــارب اس تج
اســتفاده شــود، امــا مســوولیت تطبیــق برنامه هــای 
ــتان  ــی افغانس ــالت عال ــازندۀ تحصی ــد و س جدی
ــتم های  ــه در سیس ــود ک ــپرده ش ــانی س ــه کس ب
ــۀ حضــوری  ــه گون ــی ب ــالت عال ــاری تحصی معی
مهــم و  تمــام مســایل  انــد و  درس خوانــده 
ــرای رشــد کیفــی تحصیــالت  الزامــاِت اساســی ب

ــد. ــرده  ان ــه ک ــی تجرب ــۀ عمل ــه گون ــی را ب عال

ج- بخش زیربنایی و عملیاتی
طــرح  ایــن  عملیاتــی  و  زیربنایــی  بخــش 
شــامل زیربناهــا، تجهیــزات، امکانــات، زمــان 
و پروســه هایی می شــود کــه راه هــای تحقــق 
در  شــامل  مفاهیــِم  و  اهــداف  ثمربخشــِی  و 
ــاختمان ها و  ــد. س ــم می کنن ــرح را فراه ــن ط ای
ــه  ــروی کاری، بودج ــکیالت و نی ــزات، تش تجهی
ــه  ــه های کاری از جمل ــی و پروس ــات مال و امکان
اجــزای مهــم شــکل دهندۀ بخــش زیربنایــی و 
عملیاتــی ایــن طــرح می باشــند کــه در ذیــل بیــان 

می گــردد:
ســاختارهای  زیربنایــی:  ســاختارهای   -  1
ــرح  ــن ط ــق ای ــرای تطبی ــاز ب ــورد نی ــی م زیربنای
محوطه هــای  و  ســاختمان ها  از  عبــارت 
محیــط  و  درســی  صنف هــای  تحصیلــی، 
تمــام  کــه  آن جــا  از  می باشــد.  اکادمیــک 
ــور دارای  ــی کش ــای تحصیل ــا و نهاده پوهنتون ه
اکادمیــک  محیــط  و  صنف هــا  ســاختمان ها، 
ــاختمان ها و  ــداث س ــار و اح ــه اعم ــاز ب ــد، نی ان
ــوان  ــت و می ت ــد نیس ــی جدی ــات زیربنای تأسیس
از ســاختمان ها و ســهولت های موجــود بــرای 

ــرد.  ــتفاده ک ــرح اس ــن ط ــق ای تطبی
ــوژی: اکثــر تجهیــزات و  ــزات و تکنال 2 - تجهی
ــن طــرح  ــق ای ــرای تطبی ــاز ب ــورد نی ــوژی م تکنال
ــور ...( در  ــر، پروجکت ــه، کمپیوت ــد کتاب خان )مانن
پوهنتون هــا موجــود انــد و می تــوان از آن هــا 
ــاختن  ــوع س ــی مرف ــط در پ ــرد و فق ــتفاده ک اس
امکانــات  و  ســهولت ها  تقویــِت  و  کمبودهــا 

ــد. ــود برآم موج
ــکیالت و  ــروی کاری: تش ــکیات و نی 3 - تش
نیــروی کاری موجــود در پوهنتون هــا و موسســات 
ــروی کاری  ــث نی ــی کشــور به حی ــالت عال تحصی
ــه  ــد و فقــط ب ــی ان ــن طــرح کاف ــق ای ــرای تطبی ب
ظرفیت ســازی از طریــق راه انــدازی کورس هــا 
و  انگیزه دهــی  برنامه ریــزی،  ورکشــاپ ها،  و 

ــد.  ــاز دارن رهبــری نی
و  معیــاری  گونــۀ  بــه  کــه  چهره هایــی  امــا 
ــر  ــی معتب ــالت عال حضــوری در نهادهــای تحصی

ــدرن  ــا نورم هــای م ــد و ب ــل کــرده ان ــا تحصی دنی
ــد و  ــنایی دارن ــی آش ــۀ واقع ــه گون ــی ب تحصیل
رهبــری  می داننــد،  را  آن هــا  تحقــق  راه هــای 
ــند.  ــته باش ــده داش ــه عه ــرح را ب ــن ط ــق ای تطبی
ــق  ــت تحق ــل در جه ــد تمثی ــط در ح ــد فق نبای
همچــو طرح هــای معیــاری و مســلکی، اقــدام 

ــرد.  ــورت گی ص
کاری:   پروســه های  و  مکانیســم ها    -  4
لحــاظ  از  کاری  پروســه های  و  مکانیســم ها 
ــا از  ــد، ام ــی ان ــدی کاف ــا ح ــری ت ــاختار ظاه س
ــد.  ــاز دارن ــری جــدی نی ــه بازنگ ــی ب لحــاظ کیف
امتحــان،  و  ارزیابــی  اســتخدام،  پروســه های 
کیفیــت، مکافــات و  اعتبارســنجی و تضمیــن 
مجــازات و اعــزام محصلیــن بــه بورســیه های 
جملــه  از  دیگــر،  کشــورهای  بــه  تحصیلــی 
پروســه ها و مکانیســم های کاری انــد کــه بــه 
ــاد  ــای ی ــد. بخش ه ــاز دارن ــدی نی ــری ج بازنگ
شــده را می تــوان بــا طــرح برنامه هــای مفیــد 
ــود  ــت و مســلکی بهب ــا ظرفی ــراد ب و اســتخدام اف

ــید.  بخش
5 - بودجــه و امکانــات مالــی: بودجــه و 
ــۀ معمــول وزارت  ــه گون ــات مالی یــی کــه ب امکان
و  پوهنتون هــا  افغانســتان،  عالــی  تحصیــالت 
ــد،  ــار دارن ــی در اختی ــالت عال ــات تحصی موسس
ــن طــرح  ــرای تحقــق بســیاری از بخش هــای ای ب
کافــی انــد و فقــط نحــوه و اولویت بنــدی و 
مــورد  بایــد  موجــود  بودجه هــای  مصــرف 
امکانــات  پهلــوی  در  گیــرد.  قــرار  بازنگــری 
موجــود، بــه یــک مبلــغ در حــدود پنــج تــا هفــت 
میلیــون دالــر امریکایــی بــرای تطبیــق بخش هایــی 
از ایــن طــرح کــه در رونــد عــادی کار تحصیــالت 
ــه  ــر گرفت ــان بودجــه در نظ ــی کشــور برای ش عال
ــون  ــا 7 میلی ــغ )5 ت ــن مبل ــاز اســت. ای نشــده ، نی
ــا  ــر( بــرای مدتــی در حــدود هفــت ســال و ت دال
ــود.  ــد ب ــی خواه ــرح کاف ــن ط ــل ای ــق کام تطبی
ــوان از  ــده را می ت ــی ش ــغ پیش بین ــن مبل ــه ای البت
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــک جهان ــای بان ــق کمک ه طری
کمک هــای  و  افغانســتان  عالــی  تحصیــالت 
از کشــورهای کمک کننــده  بعضــی  بالعــوض 

ــاخت.  ــا س مهی

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

بــا عجلــه دروازۀ اتاق  هــا را یکــی پــِی  دیگــر بــاز کــردم، همچنــان ســکوِت 
مطلــق در ایــن نگارســتان حکم فرمــا بــود، حضــور انســان و حتــا رســمی 
از انســان در ایــن نگارســتان دیــده نمی شــد. بــه زیرزمینــی رفتــم، طالبــان 
ــزل اول و  ــد. من ــرده بودن ــی ک ــرد را زندان ــی از زن و م ــی  های زیبای نقاش
دوم را گشــتم، دیــدم همه چیــز در جــاِی خــود قــرار دارد. مطمیــن شــدم و 

قفلــی خریــده، دروازۀ نگارســتان را بســتم و از آن جــا بیــرون شــدم. 
ســاعت 1۰:3۰ بــه  طــرف موزیــم کــه در داراالمــان قــرار داشــت، حرکــت 
ــدک اردوی  ــده کن ــالنگی فرمان ــوب س ــد ای ــم، محم ــک موزی ــردم. نزدی ک
ــر  ــم اســت، اگ ــی مه ــم جای ــم: موزی ــالنگی گفت ــه س ــدم. ب ــان را دی آن زم
ــالنگی  ــود. س ــد، بســیار خــوب می ش ــف کنی ــم توظی ــه موزی ــی ب محافظین
گفــت: اگــر درش قفــل باشــد، مشــکلی نیســت، مــا امنیتــش را می  گیریــم. 
ــچ  ــایِل هی ــباب و وس ــل، اس ــِح کاب ــار در فت ــه این ب ــود ک ــن ب ــب ای جال
ــم  ــه  موزی ــران ب ــِت دزدان و چپاول  گ ــد و دس ــا نگردی ــی بی ج ادارۀ دولت
ــا چاشــت  روز، از  ــح و حت ــل، ســاعت 9 صب نرســید. بعضــی از مــردم کاب
ــان  ــر برای ش ــن خب ــاورِ ای ــم ب ــی بازه ــد ول ــده بودن ــان آگاه ش ــرار طالب ف

ــوده اســت.  دشــوار ب
ــن  ــدان ای ــه  کارمن ــه دادن ب ــل و وظیف ــم کاب ــان از موزی ــد از اطمین ــن بع م

ــردم. ــت ک ــه حرک ــۀ عام ــی و کتابخان موسســه، طــرف آرشــیف  مل
بــه آرشــیف  ملــی کــه همیشــه ایــن اداره را از بیــرون دیــده بــودم، داخــل 
شــدم. دو نفــر از کارمنــدان حضــور داشــتند و بــه مــن اطمینــان دادنــد کــه 

خیــر و خیرتــی اســت. 
طــرف کتابخانــۀ عامــۀ کابــل حرکــت کــردم؛ جاده  هــا خالــی بــود و ازدحــام 
نداشــت. داخــل کتابخانــه شــدم؛ ادارات زمــاِن طالبــان بســیار عجیــب بــود، 
هیــچ نمی توانســتی آمــر را از کارمنــد، مســتخدم و نفــر بیرونــی و محافــِظ 
ــد و  ــای بلن ــان و ریش ه ــن و تنب ــا پیراه ــه ب ــی. هم ــخیص ده دروازه تش

ــد.  ــی می کردن ــته، چهره  نمای ناشس
ــن  ــه م ــردم ک ــر می ک ــد، فک ــنا می  آمدن ــرم ناآش ــه نظ ــل ب ــردمِ کاب ــۀ م هم
ــود،  ــا چهره  هــای خســته و خاک آل ــه شــهِر دیگــری وارد شــده  ام؛ همــه ب ب

ــیدند.  ــر می  رس ــه نظ افســرده ب
ــودن در  ــد و بعــد از اعــالمِ خیــرت ب ــه ســِر راهــم آمدن کارمنــدان کتابخان
ــز  ــن شــدم کــه همه  جــا آرامی ســت و همه چی ــن مرکــز فرهنگــی، مطمی ای
در  حالــِت عــادی قــرار دارد. بنابرایــن، دوبــاره برگشــتم بــه وزارت فرهنــگ!

نصاب آموزشی 
ــود  ــاه اســد 138۰  خورشــیدی ب ــی ســاعت  1۰ یکــی از شــب  های م حوال
کــه بعــد از اجــازۀ آمرصاحــب احمدشــاه مســعود، بــه مجلــس شبانۀشــان 
در خواجــه  بهاءالدیــن، بــاغ  قاضــی کبیــر، راه یافتــم. در ایــن مجلــس، داکتــر 
محی الدیــن مهــدی، فرمانــده گــدا محمــد خالــد، مهنــدس توریالــی غیاثــی 

و جنــرال ظاهــر اغبــر نیــز حضــور داشــتند.
ــدی در  ــر مه ــود. داکت ــت ب ــرمِ صحب ــدی گ ــر مه ــا داکت ــب ب آمرصاح
ــرای  ــه ب ــی ک ــورد تغییرات ــت داشــت و در م ــورد نصــاب تعلیمــی صحب م
ــود،  ــه ب ــورت گرفت ــتان ص ــی تاجیکس ــاب آموزش ــتانی ها در نص افغانس

ــی داد. ــات   م معلوم
آمرصاحــب در بخشــی از ســخناِن خــود در مــورد نصــاب گفــت: نصــاب 
ــاپ  ــای چ ــدارد، در کتاب ه ــی ن ــِع خوب ــتان وض ــی افغانس ــی دین آموزش
افغانســتان درس داده می شــوند، از  پاکســتان کــه در مــدارس دینــی 
ــد.  ــالح نگردیده ان ــده و اص ــری نیام ــچ تغیی ــو هی ــه این  س ــه ب ــد ده چن
ــب  ــد.  آمرصاح ــر دارن ــی پُ ــک و حواش ــای کوچ ــا متن  ه ــن کتاب  ه ای
ــاور مــن، ایــن  کار شــاگردان و دانش آمــوزان را ســرخورده و  ــه  ب گفــت: ب

ذهن شــان را مغشــوش می کنــد. 
مســعود گفــت: اگــر ایــن حواشــی مهــم انــد، بایــد جــزِو متــن شــوند؛ و 
ــی  ــی از پراکنده گ ــای دین ــا کتاب  ه ــد دور شــوند ت ــم نیســتند، بای ــر مه اگ

نجــات یابنــد. 
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صداهـای درهـم نوشـتۀ جویـس کـرول اوتـس، بـا ترجمۀ 
کتایـون حسـین زاده، ایـن نویسـندۀ نام آشـنا را عـالوه بـر 
معرفـی  مـا  بـه  نمایشـنامه نویس  مقـام  در  داستان نویسـی 
می کنـد. نمایشـنامه یی کـه در 9 صحنـه نوشـته شـده اسـت 
و در آن سـاختاری متفـاوت بـا سـاختار ارسـطویی و پیرنگ 
کالسـیک را خواهیـم دیـد. داسـتان آن دربـارۀ مصاحبۀ یک 
پـدر و مـادر بـا تلویزیـون اسـت کـه آن دو معتقدنـد پسـر 
22سالۀ شـان بـه دختـر 1۴ سـاله یی تجـاوز نکـرده و او را به 
قتـل نرسـانده اسـت. ایـن مصاحبـه بـا همیـن نکتۀ اساسـی 
پیـش می آیـد کـه ایـن پـدر و مـادر تحـت هیـچ شـرایطی، 
یـک  را  اتفـاق  ایـن  و  نمی داننـد  گناهـکار  را  پسـر خـود 

سـوءتفاهم تلقـی می کننـد. 

ُخرده پیرنگ 
در نمایشـنامه صداهـای درهـم، یـک صـدا را می شـنویم که 
مـدام ایـن پـدر و مـادر را مـورد سـین جیم ]بازپُرسـی[ قرار 
می دهـد. بـرای صاحـب ایـن صـدا مهـم نیسـت کـه تـا چه 
حـد ایـن پدر و مـادر آماده گی پاسـخ دادن به این پرسـش ها 
را دارند.حتـا فهـم و درک برخـی از پرسـش ها هـم از دایرۀ 
ادراک ایـن دو خـارج اسـت و بـه همیـن خاطر آن هـا هم به 
بیـراه می رونـد و پاسـخ های بی ربـط می دهنـد. هرچند خود 
ایـن پرسـش ها هـم نمی تواننـد داللتـی آشـکار بـر ماجـرا و 

موضوع داشـته باشـد. 
مسـالۀ بـاال، پیرنـگ نمایشـنامه را طـوری مطـرح می کند که 
بـا مفهـوم کالسـیکش همخوانـی پیـدا نمی کنـد؛ چـرا کـه 
قهرمـان و ضـد قهرمـان فعالـی در صحنـه حضـور ندارنـد. 
حتـا آن پـدر و مـادر هـم فقط حـرف می زننـد و از البه الی 
ایـن حرف هـا، یـک روایـت کـه بیانگـر وضعیتـی جنایـی 

اسـت، بر مـا آشـکار می شـود. 
ایـن وضعیـت و نـوع پیرنگ، ذهن مـرا معطوف بـه تعریفی 
کـرد کـه در کتاب داسـتان نوشـتۀ رابـرت مک کـی خوانده 
پیرنـگ  خـرده  از  تعریـف  در  خـود  کتـاب  در  او  بـودم. 
اسـت،  کالسـیک  پیرنـگ  کـردن  کوچـک  در  کنشـی  کـه 
می نویسـد: »مینی مالیسـم یعنـی ایـن که نویسـنده بـا عناصر 
طـرح کالسـیک آغـاز می کنـد، امـا در ادامه آن هـا را تحلیل 
می بـرد ـ یعنـی ویژه گی هـای بـارز شـاه پیرنگ را کوچـک 
می کنـد، می آرایـد و می کاهـد. ایـن نمونه های مینی مالیسـم 
را مـن خرده پیرنـگ )miniplot( می نامـم. خـرده پیرنـگ 
بـه معنـای عـدم وجـود پیرنگ نیسـت، زیـرا خـرده پیرنگ 
هـم بایـد به انـدازۀ یـک شـاه پیرنگ ]طـرح کالسـیک[ زیبا 
باشـد. بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه مینـی مالیسـم بـه دنبال 
سـاده گی و اختصـار اسـت، در حالـی کـه بـرای راضی نگه 
داشـتن بیننـده، مقـداری از عناصـر کالسـیک را در خـود 
حفـظ می کنـد تـا وقتـی بیننـده سـالون را تـرک می کنـد، 
بازهـم بگوید: »عجب داسـتان جالبـی!« )داسـتان:32:1382( 

پایان باز 
می نویسـد:  خرده پیرنـگ  ویژه گـی  دربـارۀ  کـی  مـک 
»خرده پیرنـگ غالبـًا پایـان داسـتان را بـاز می گـذارد. اغلـب 
داده  پاسـخ  شـده،  مطـرح  داسـتان  در  کـه  پرسـش هایی 
بـر  امـا شـاید دو پرسـش بی پاسـخ می مانـد و  می شـوند؛ 
عهـدۀ تماشـاگر اسـت کـه بعـد از تماشـای فیلـم ]تیاتـر[ 
بـرای آن هـا پاسـخی بیابد. عواطـف برانگیخته شـده در فیلم 
]تیاتـر[ نیـز عمدتـًا ارضا می شـوند، اما شـاید ارضـا تتمه یی 
از عواطـف نیـز بـه تماشـاگر واگذاشـته شـود.گرچه شـاید 
خـرده پیرنـگ در پایـان بـر روی فکـر و احسـاس عالمـت 
سـوال می گـذارد، امـا پایان بـاز به این معنا نیسـت کـه فیلم 
]تیاتـر[ در میانـۀ راه بـه پایـان می رسـد و همه چیـز را پا در 
هـوا رهـا می کنـد. سـوالی کـه مطـرح می شـود، بایـد قابـل 
پاسـخ دادن باشـد و احساسـی کـه برانگیخته می شـود، قابل 
برطـرف شـدن. آن چه تـا لحظـۀ پایـان روی داده،گزینه ها و 
انتخاب هـای مشـخص و محـدودی را پیـش می کشـد کـه 
پایـان را تـا حـدودی می بنـدد.« )داسـتان:32:1382 و33( 

پرسـش های اساسـی کـه باید مخاطـب بتواند پاسـخی برای 
آن هـا بیابـد، این اسـت که کشـور امریـکا تا چه حـد در این 
قتـل و جنایـت موثـر اسـت؟ و در ضمـن پـدر و مادرهـا تا 
چـه میـزان در ایـن گناه آلودی نسـل بعـد از خـود مقصرند؟ 
در ایـن نمایشـنامه مسـتقیمًا دولت و والدیـن محکوم به گناه 
و جنایـت نمی شـوند. همیـن خـود نکته یی اسـت کـه پایان 

اثـر را بـاز می گذارد. 

صداها و پرسش ها 
تکنیـک غالـب در ایـن متـن فـن مصاحبـه اسـت کـه کاماًل 
از  عمده یـی  بخـش  کـه  تکنیکـی  می نمایـد؛  ژورنالیسـتی 
مطالـب و برنامه هـای مطبوعاتـی و رادیـو و تلویزیونـی را 
پُـر می کنـد. امـا ایـن مصاحبه شـکل متعـارف نـدارد؛ یعنی 
حـذف شـخص مصاحبه گـر و جنـس پرسـش ها کـه چندان 
هـم منطقـی نمی نمایـد، بـر این غیرمتعـارف شـدن مصاحبه 
دامـن خواهـد زد. از سـوی دیگـر، مصاحبه کننـده بـه جـای 
آن کـه بخواهـد بـه قتـل یک دختـر توسـط یک پسـر جوان 
بپردازد، با طرح مسـایل و پرسـش های فلسفی و سیاسی اش، 
ایـن مصاحبـه را از یک مصاحبۀ معمولی و حتا کلیشـه شـده 
مبـرا می گردانـد. از سـوی دیگـر ایـن نحـوۀ مصاحبـه که از 
ابتـدا تـا انتهـای 9 تابلـوی متـن را در بـر می گیرد، سـاختار 
تازه یـی بـه اثـر می بخشـد. یعنـی مصاحبـه دیالوگـی را بـر 
صحنـه روا مـی دارد کـه از جنـس دیالوگ نویسـی مرسـوم 
نیسـت. علی القاعـده ایـن برخورد بـا دیالوگ، بافـت تازه یی 
را ایجـاد می کنـد کـه تاثیـر مطلوب تـری را به دنبـال خواهد 

داشت. 
صـدا اهمیت به سـزایی در این نمایشـنامه دارد، بـرای همین 
نویسـنده در شـرح صحنـه می نویسـد: »تعیین کیفیـت و نوع 
»صدا« نیز بسـته به میل کارگردان اسـت؛ ولی در شـروع باید 
همـراه با فریاد و آمرانه باشـد. می توان مشـکالت شـنیداری 
ایجـاد کـرد که مرتـب تکرار شـوند )مانند سـوت دسـتگاه، 
پارازیـت و غیـره(. در طـول نمایـش می تـوان از طریق صدا 
هرگونـه تاثیـری ایجـاد کـرد، از قبیـل تکبر، محبـت، لطف، 
دروغیـن،  فضل فروشـی  دروغیـن،  خوش صحبتـی  تحیـر، 
همـدردی دروغیـن، نابـاوری یـا حـرف زدن بـه شـیوه یی 
سـاخته گی ماننـد رایانـه. آقـا و خانـم گالیک کامـاًل مرعوب 
»صـدا« شـده اند و سـخت تـالش می کننـد بـه سـواالتش 

پاسـخ دهنـد.« )صداهای درهـم، 1389، 7( 
ایـن صـدا از جنایـت، دیـن، جبـر و اختیـار، معرفـی محـل 
زنده گـی فرانـک و امیلـی، شـغل آنـان و پسرشـان، امیـد و 
آرزو، بخـت و وراثـت، تمـدن امـروز امریـکا، قتـل ادیـت 
کامینسـکی همـان دختـر 1۴ سـاله، کارل پسـر 22 سـاله، 
مسـالۀ سیاسی شـهروندان امریکایی، احسـاس گناه و عذاب 
وجـدان، اعـدام، حیوانـات خانه گـی، ارتبـاط خانواده گـی، 
خانـوادۀ  آشـنایی  ناآگاهانـه،  اعمـال  سـوءظن،  اضطـراب، 

قاتـل و مقتـول، آلـت جـرم، ابتذال و انحراف جنسـی پسـر، 
سـازگاری و ناسـازگاری، عصـر ازهم گسـیخته و مشـوش، 
امـور عادی و غیرعـادی، تغذیـه، رادیو اکتیو، آینـده، هویت 
انسـانی، عشـق و آرزو می گوید. پرسـش هایی کـه در نهایت 
قاتـل واقعـی را بـه مخاطبـش معرفـی نخواهـد کـرد، بلکـه 

فکـر بـه دنبـال سـرنخ هایی اساسـی تر خواهـد گشـت. 

پاسخ های روشن 
داسـتان در فضایـی سـاده و به انگیـزۀ یک مصاحبـۀ یحتمل 
زنـدۀ تلویزیونـی سـاخته و پرداختـه می شـود. ایـن از همان 
نـکات بدیـع و خالقـه اسـت کـه از مدیوم های دیگـر به جا 
و منطقـی بـرای سروسـامان دادن یـک اثـر نمایشـی بهره مند 
رسـانۀ  یـک  عنـوان  بـه  تلویزیـون  انتخـاب  البتـه  شـوی. 
پرمخاطـب و موثـر چنـدان هـم جلـوۀ تصنعـی بـه خـود 
نمی گیـرد؛ بلکـه بـه نوعی ایـن رسـانه ها در ایجـاد بحران ها 
و بزهکاری هـای اجتماعـی بسـیار تاثیرگـذار هسـتند. االن 
هـم در دل ایـن مصاحبـۀ دو نفـره و زنـدۀ فرانـک و امیلـی، 
قتـل آن دختـر را بـه شایعه سـازی مطبوعات ربـط می دهند. 
در این جـا کارکـرد دو رسـانۀ همه گانـی زیـر سـوال می رود 
کـه بـه نوعـی هـر یـک از آن هـا در ایجـاد جنایـت و القای 
حقیقـِی آن نقـش دارنـد. بنابرایـن نمایشـنامه نویس در ایجاد 
یـک فضـای بزرگ تـر کـه خـارج از سـالون تیاتر گسـترش 
خواهـد یافـت، ذهـن مخاطـب را بـه کشـف حقایـق دنیای 

پیرامـون آگاه خواهـد سـاخت. مطمینـًا االن هـم تلویزیـون 
بـرای جـذب مخاطـب و نـه دلسـوزی بـرای ایـن پـدر و 
مـادر و حتـا تبرئه شـدن آن جـواِن در واقع گناهـکار، برنامۀ 
زنـده تولیـد و پخـش نخواهـد کرد. ایـن بازی هـم به نوعی 
ایجـاد سـوال خواهـد کـرد؛ چـرا کـه ممکـن اسـت پخـش 
برخـی از سـریال ها و برنامه هـای مبتـذل در انحـراف ایـن 
پسـر و دختـر تاثیـر داشـته باشـند، اما هیـچ کس بـه راحتی 
نمی توانـد دولـت را بـرای ایجـاد این بحـران عمومی  و عدم 
نظـارت بـر رسـانه های امریـکا محکـوم کنـد. در هـر حـال 
پاسـخ بـه ایـن نکتـه کـه چه قـدر دولـت امریـکا موثـر بوده 
اسـت، مبهـم و مجهـول نخواهـد بـود. ایـن جـزو قوانیـن 
آن جاسـت و نمی تـوان آنـان را مقصـر تلقـی کرد، امـا منطقًا 
مقصـر خواهنـد بـود؛ چـرا کـه هـر جامعـۀ بـازی در نهایت 
نیـاز بـه محدودیت هایـی دارد تا سـاز و کار اجرایـی جامعه، 

بـه بحران هـای ضـد انسـانی منجر نشـود. 
در این جـا می تـوان بـرای آزادی حـدی متصـور شـد که این 
خـود مفهـوم آزادی را زیر سـوال می بـرد؛ چرا کـه آزادی با 
هـر حـد و محدودیتـی سـر ناسـازگاری دارد. نقیضه یـی که 
در دل خـود عبـارت روشـن تری را به ما یادآور خواهد شـد 
کـه آزادی بـه معنـای مزاحمـت، حریم شـکنی و حتـا فراتـر 

از آن، از بیـن بـردن دیگـران، تجـاوز و قتل دیگران نیسـت. 
بلکـه آزادی در دل همیـن احتـرام و تکریـم دیگـران اسـت 
کـه مفهـوم واال و حقیقـِی خـود را بر ما آشـکار خواهد کرد. 
بـه همین سـاده گی، جویس کـرول اوتس، ذهـن را معطوف 
بـه پاسـخ هایی می کنـد تـا مفهـوم حقیقـی آزادی و قلمـرو 
بـدون حـد و مـرزش، طبـق ضوابطـی حقیقـی، منجـر بـه 
ارتباطـات بایسـتۀ انسـانی شـود. مطمینـًا دولـت امریـکا هم 
در قبـال ایـن آزادی افسارگسـیخته بی پاسـخ نبـوده اسـت. 
بـرای همیـن هنـوز هـم در بسـیاری از ایـاالت آن، اعـدام 
یـک راه حـل اساسـی بـرای پیشـگیری از قتـل و غـارت و 
تجـاوز اسـت! کـرول اوتـس خیلی راحـت ذهن را بـه فکر 

وا مـی دارد. 
مقصرنـد.  چـرا  و  بی چـون  زمینـه،  ایـن  در  هـم  والدیـن 
فرزنـدان  اخالقـی  تربیـت  نحـوۀ  در  لغزش هایـی  حتمـًا 
وجـود داشـته اسـت. ایـن بحـران بـزرگ نتیجـۀ بی خـردی 
و عـدم رعایـت چارچوب هـای اخالقـی اسـت. فرانـک و 
امیلـی خـود را خداپرسـت و مسـیحِی مومـن می دانند و هر 
یک شـنبه بـه کلیسـا می رونـد. فرزندان شـان هـم بـا آن کـه 
معتقدنـد امـا بـه کلیسـا نمی رونـد. از سـوی دیگـر، بحـران 
مالـی باعـث شـده تـا پسـرها هم چنـان بـا والدیـن زنده گی 
کننـد. در اتـاق پسـر قاتـل، ابـزار و آالت انحـراف اخالقـی 
از طـرف پولیـس یافـت شـده، امـا خانـواده از ایـن موضوع 
اظهـار بی اطالعـی می کننـد؛ چـرا کـه پسرشـان بـه مـادرش 

اجـازه نمـی داد تـا اتاقـش را نظافـت کنـد، حتـا بـه آن جـا 
سـرک بکشـد. خودخواهـِی پـدر و مـادر هـم در تاکیـد بـر 
بی گناهـی پسرشـان نشـان از معضـالت اساسـی می دهد. در 
رفتـار والدیـن و نحـوۀ تربیـت فرزنـدان مشـکل عمده یـی 

اسـت.  داشـته  وجود 
انجـام  از  انسـان  بازدارنـدۀ  نظـام  اخـالق،  روی،  هـر  بـه 
رفتارهـای زشـت و بحـران سـاز اسـت. در جامعه یـی کـه 
ابـزار و آالت ضداخالقـی بـه وفـور در اختیـار افـراد قـرار 
بگیـرد، بـه تدریـج زمینـۀ انحرافـات بیشـتر و حتـا جنایـت 
را فراهـم خواهـد سـاخت. چنان کـه ایـن پسـر در ارتبـاط 
نامشـروع بـا آن دختـر کـه از چشـم والدین شـان هـم دور 
مانـده بـوده اسـت، تبدیـل بـه جانـِی بزرگـی شـده اسـت. 
پسـر بعـد از تجاوز، دختر را کشـته و جسـدش را به شـکل 
مثلـه شـده در زیرزمیـن خانـه پنهـان کـرده اسـت. این خود 
ناامنـی خانـواده را از سـوی جوانـان و همسـایه گان موجب 
شـده اسـت. جوانان مسـت بـه خانـۀ فرانک و امیلـی هجوم 
می آورنـد و هـر آشـغال و کثافتـی را بـر حیـاط خانۀشـان 
پـرت خواهنـد کـرد. در حالـی کـه چمـن کاری ایـن حیـاط 
دسـترنج همـان پسـر قاتـل اسـت. یعنـی آن پسـر هـم قاتل 
بالفطـره نیسـت؛ بلکـه در دِل شـرایط و نامالیمـات، دچـار 
بحـران اخالقی و انحراف جنسـی و سـرانجام قتل و جنایت 
شـده اسـت. همیـن هم نکتۀ بـارزی اسـت که بـر بی گناهی 
ایـن قاتـل از ابتـدا تا پایـان نمایشـنامه بر آن تاکید می شـود. 
یعنـی کـرول اوتـس نمی خواهـد خیلـی زود یـک جانـی را 
مقصـر معرفـی کنـد و بـرای همیـن تاکیـدی هـم بـر اعدام 
راه حـل  بـر  قتـل،  ایـن  از  پیـش  بلکـه می خواهـد  نـدارد؛ 
اساسـی بـرای پیشـگیری از انحرافات تاکید شـود. در این جا 

جامعـه و خانـواده مسـوولیت سـنگینی بـر عهـده دارنـد. 
پاییـن آمدن سـطح اخـالق باعث شـده تا بر خـود واجب و 
ضـروری بدانیـم کـه رعایت اصـول اخالقی در خانـواده، بر 

عهدۀ والدین اسـت. 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ 
tehrooz.com :منبع
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آزادی با هر حد و محدودیتی سر 
ناسازگاری دارد. نقیضه یی كه در 
دل خود عبارت روشن تری را به ما 
یادآور خواهد شد كه آزادی به معنای 
مزاحمت، حریم شکنی و حتا فراتر از 
آن، از بین بردن دیگران، تجاوز و 
قتل دیگران نیست. بلکه آزادی در 
دل همین احترام و تکریم دیگران 
است كه مفهوم واال و حقیقِی خود را 
بر ما آشکار خواهد كرد. 
به همین ساده گی، جویس كرول 
اوتس، ذهن را معطوف به پاسخ هایی 
می كند تا مفهوم حقیقی آزادی و 
قلمرو بدون حد و مرزش، طبق 
ضوابطی حقیقی، منجر به ارتباطات 
بایستۀ انسانی شود. مطمیناً دولت 
امریکا هم در قبال این آزادی 
افسارگسیخته بی پاسخ نبوده است. 
برای همین هنوز هم در بسیاری از 
ایاالت آن، اعدام یک راه حل اساسی 
برای پیشگیری از قتل و غارت و 
تجاوز است! كرول اوتس خیلی راحت 
ذهن را به فکر وا می دارد. 

یک جنایت
 و حلقۀ گم شده

ACKU
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روزنامــۀ نیوزویــک در مطلبــی نگاشــته اســت کــه دونالــد 
ــه  ــکا، گفت ــدۀ امری ــاالت متح ــور ای ــپ رییس جمه ترام
اســت کــه مــا در جنــگ افغانســتان برنــده نیســتیم بهتــر 

اســت ایــن کشــور را تــرک کنیــم. 
آقــای ترامــپ اخیــراَ در یــک نشســت بــا جنــراالن ارشــد 
ایــن کشــور گفتــه اســت مــا  در جنــگ افغانســتان برنــدۀ 
نیســتیم و ممکــن اســت نیروهــای خــود را از ایــن کشــور 

ــرون کنیم. بی
ــرای  ــکا ب ــی امری ــد نظام ــتراتژی جدی ــپ اس ــای ترام آق
ــده شــده اســت  ــه از طــرف پنتاگــون آم افغانســتان را ک
ــی  ــورد بررس ــه ب ــی ب ــاز بین ــرای ب ــرده و ب ــز رد ک را نی

ــت.  ــتاده اس فرس
ــدام  ــن اق ــن اولی ــی،  ای ــۀ غرب ــن روزنام ــتۀ ای ــه نگاش ب
پــس از چنــد ســال جنــگ نظامــی امریــکا در افغانســتان 
اســت. هرچنــد خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان 
ــتان  ــرای افغانس ــکا ب ــی امری ــد نظام ــتراتژی جدی در اس
ــق  ــه تواف ــاالی آن ب ــور ب ــد آن کش ــراالن ارش ــه جن ک

رســیده اند نیســت. 
ــد  ــه امی ــتان ب ــکا در افغانس ــگ امری ــال جن ــانزده س ش
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــد. مب ــی انجامی ــه ناکام ــروزی  ب پی
نفــع گروه هــای ترویســتی رقــم  بــه  افغانســتان  در 
ــی از  ــگ گورالی ــا جن ــتی ب ــای تروریس ــورد. گروه ه خ
ــتان و  ــی افغانس ــی - امنیت ــای دفاع ــف نیروه ــاط ضع نق
قوت هــای ناتــو در ایــن کشــور اســتفاده کــرده و آنــان را 

ــد.  ــه کرده ان ــت مواج ــه شکس ب
پــس از چنــد ســال جنــگ در افغانســتان گروه هــای 
تروریســتی بــه همــکاری پشــتیبانان خارجی شــان قویتــر 
ــا  ــت و حت ــتر برداش ــۀ بش ــگ هزین ــن جن ــدند و ای ش
ــام  ــور تم ــن کش ــکا از ای ــن امری ــرون رفت ــه بی ــر ب منج

ــت.  ــده اس ش
ــا  ــه تنه ــتان ن ــی در افغانس ــای تکنیک ــا جنگ ه ــان ب طالب
برنــده هســتند، قلمــرو آنــان گســترده تر از قلمــرو 

ــت. ــتان اس ــت افغانس حکوم
ایــاالت متحــدۀ امریــکا پــس از شــانزده ســال جنــگ در 
ــش از 2۴۰۰ ســربازش را از دســت داده و  افغانســتان، بی

ــده اند. ــروح ش ــرش مج ــرباز دیگ ــزار س 2۰۰۰۰ ه
ــور  ــن کش ــی ای ــدان ملک ــن از کارمن ــان، 12۰۰ ت همچن
ــرف  ــز ص ــر نی ــا دال ــی میلیارد ه ــده اند در حال ــته ش کش

ــن کشــور شــده  اســت.  ــازی در ای ب
ــد آن  ــتراتژی جدی ــاس اس ــه اس ــپ ب ــد ترام ادارۀ دونال
کشــور تصمیــم  بــه فرســتادن 3 - 5  هــزار ســرباز 
ــه اســاس گفته هــای  ــا ب ــه افغانســتان داشــت. ام دیگــر ب
مســووالن اســتخباراتی ایــن اســتراتژی بــه باز بینــی 

ــت.   ــده اس ــتاده ش فرس
ــی  ــرباز امریکای ــزار س ــش از 1۰۰ ه ــه بی ــی ک در حال
ــام  ــر تم ــتان موث ــت افغانس ــن امنی ــرای تأمی ــت ب نتوانس
شــود. امــا  تنهــا تجهیــز نظامیــان افغانســتان و داشــتن یک 
نهــاد مجهــز اســتخباراتی بــرای تأمیــن امنیــت افغانســتان  

ــیده  ــک پرس ــت.  نیوزوی ــاخته اس ــدوار س ــردم را امی م
اســت کــه اگــر امریکا بــه صــورت کلــی نیروهایــش را از 
افغانســتان بیــرون کنــد، ایــن کشــور عقب گــرد نخواهــد 
ــه مــکان امــن گروه هــای تروریســتی تبدیــل  داشــت و ب
نخواهــد شــد کــه تهدیــد بــرای امریــکا محســوب شــود. 
درحالــی بــه عــالوه ســایر گروه هــای تروریســتی، گــروه 
ــی از  ــت و برخ ــرده اس ــور ک ــتان ظه ــش در افغانس داع
ــی  ــد کــه گروه هــای تروریســتی در تبان ــه گفته ان ــع ب مناب

ــه امریــکا هســتند.  ــان در تــالش حملــه ب ــا طالب ب
در غــرب افغانســتان برخــی از کشــورهای همســایه طالبان 
را در برابــر نیروهــای امریکایــی حمایــت تجهیزاتــی 
می کننــد و بــه بی ثباتــی افغانســتان دامــن می زننــد. 
ــه  ــتان ب ــرق افغانس ــوب و ش ــتان در جن ــان، پاکس هم چن
ــی  ــش  بزرگ ــه چال ــه ب ــردازد ک ــان می پ ــت از طالب حمای
بــرای نیروهــای امریــکا تبدیــل شــده اســت. مــرگ مــال 
عمــر رهبــر طالبــان و کشــته شــدن اســامه بــن الدن رهبــر 
ــد  ــان می ده ــتان نش ــده در پاکس ــتی القاع ــروه تروریس گ

ــاال دارد.  ــان دســت ب کــه پاکســتان در حمایــت طالب
ایــن در حالــی اســت کــه جــورج بــوش رییــس جمهــور 
پیشــین امریــکا گفتــه بــود کــه حملــۀ 11 ســبتمبر توســط 
اســامه بــن الدن از افغانســتان ســازمان دهــی شــده بــود و 
ــۀ 11  ــه حمل ــد ک ــزارش داده بودن ــی گ ــانه های غرب رس
ــی  ــان امریکای ســبتمبر به خاطــر حضــور درصــدی نظامی
در عربســتان ســعودی و تهدیــد امریــکا باالی کشــورهای 

اســالمی اتفــاق افتــاده اســت. 
ــین  ــای پیش ــور  حکومت ه ــان جمه ــپ رییس ــای ترام آق
ــاد  ــه ایج ــوش  را ب ــر و ب ــگان، کارت ــان: ری ــکا؛ آقای امری
گروه هــای تنــدرو در منطقــه بــه خصــوص در افغانســتان 

در ســال 198۰ متهــم کــرده اســت.
ــد  ــد رمیس فلی ــهور دونال ــش  مش ــه پرس ــه ب ــن روزنام ای
ــی  ــور دفاع ــرال ام ــکرتر جن ــوش س ــت ب ــه درحکوم ک
ــۀ 9 – 11  ــس از حادث ــه پ ــت ک ــرده اس ــاره ک ــود، اش ب
ســبتمبر گفتــه بــود کــه آیــا مــا گروه هــای تروریســتی را 

ــان؟  ــداَ بکشیم ش ــه بع ــم ک ــاد کردی ایج
امــا هیــچ فــردی جــواب نگفــت؛ در حالــی جــواب ایــن 
ــم در  ــس از تهاج ــوص پ ــود. به خص ــی” ب ــش “بل پرس
ــی  ــالت هوای ــراق، حم ــول، ع ــالمی، س ــورهای اس کش
و  لبیــا  یمــن،  پاکســتان،  در  تروریســم  بــا  مبــارزه 
ــکا را  ــور امری ــس جمه ــۀ کار ســه ریی ــه هزین ســوریه ک

می پرداخــت.
ــه عــراق  ــکا پــس از حملــه ب ــه نوشــته نیوزویــک امری ب
ــا گــروه داعــش ظهــور کنــد و حمایــت از  ســبب شــد ت
ــه  ــی ک ــد، در حال ــان ش ــور طالب ــث ظه ــتان باع پاکس
ــروز  ــبب ب ــی س ــت اتوپیای ــت از حرک ــومالیا حمای درس

ــد.  ــباب ش ــروه الش گ
ــکا  ــد امری ــتراتژی جدی ــه اس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــرای افغانســتان تــا هنــوز اعــالم نشــده اســت. پیــش از 
ــد،  ــزارش داده بودن ــی گ ــانه های غرب ــن برخــی از رس ای
ــه  ــتان ب ــگ افغانس ــذاری جن ــر واگ ــی ب ــنهاداتی مبن پیش
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــر ب ــی بلک وات ــان کار نظام ــک  پیم ی
رســیده اســت. امــا ایــن پیشــنهاد بــا مخالفت هــای 
داخلــی روبــرو شــده اســت. حامــد کــرزی رییــس 
ــپاریدن  ــه س ــه اســت ک ــور پیشــین افغانســتان گفت جمه
ــکالتی  ــی مش ــای خصوص ــه نهاده ــتان ب ــگ افغانس جن

امنیتــی را دو چنــد می ســازد.

پـــه رسپـــل کـــې چارواکـــي وايـــي، د صیـــاد ولســـوالۍ 

ـــر  ـــا ت ـــن ژورتی ـــري ناوری ـــې د ب ـــګ کيل ک ـــراز اولن ـــه می پ

ـــږي. ـــل کې ـــې وی ـــو ک ـــه مطبوعات ـــې پ ـــه ده چ ـــه زیات هغ

د رسپـــل د وايل ویانـــد، ذبیـــح اللـــه امـــاين بېـــګا ازادي 

ـــًا  ـــې، غالب ـــګ ک ـــرزا اولن ـــه می ـــې پ ـــل چ ـــه ووی ـــو ت راډی

د فرقـــه یـــې تعصـــب پـــر اســـاس، لـــس ګونـــه کســـان 

ــومان پکـــې دي،  چـــې د کيل مـــران، ښـــځې او ماشـ

ــوي دي. وژل شـ

ـــر  ـــو پ ـــو معلومات ـــا د هغ ـــل، دا ادع ـــاين ووی ـــه ام ـــح الل ذبی

ـــو وررسه  ـــتېدلو خلک ـــیمې تښ ـــه س ـــې ل ـــوي چ ـــاس ک اس

ـــړي دي. ـــک ک رشی

ــو  ــي ځواکونـ ــتان د امنیتـ ــا، د افغانسـ ــه وینـ ــه پـ د هغـ

ــړې ده. ــد کـ ــه تائيـ ــې پېښـ ــم داسـ ــفي ادارو هـ کشـ

ـــات  ـــه زی ـــر هغ ـــا ت ـــوس ی ـــل: "پنځ ـــاين ووی ـــه ام ـــح الل ذبی

ـــته  ـــو کښ ـــه غونډی ـــوي، ل ـــاران ش ـــر ب ـــړي تی ـــي وګ ملک

اچـــول شـــوي، لـــه یـــو شـــمېر کســـانو رسونـــه پـــرې 

ـــړي  ـــوري ک ـــې س ـــه ی ـــانو بدنون ـــمېر کس ـــو ش ـــوي، د ی ش

ـــه  ـــران پ ـــځي او د کيل م ـــان، ښ ـــې کوچنی ـــه دې ک دي، پ

شـــهیدانو کـــې دي، دا معلومـــات چـــې زه یـــې درکـــوم 

ــګ  ــراز اولنـ ــو د میـ ــړي دي، خـ ــفي ادارو راکـ زموږکشـ

خلکـــو راتـــه ویـــيل چـــې د چـــا زوی، د چـــا خاونـــد 

ــوي دي، دا  ــې وژل شـ ــرګو مخکـ ــې د سـ ــا اوالد یـ یـ

ـــې  ـــوږ ی ـــې م ـــه چ ـــه څ ـــی هغ ـــق دي، حت ـــات موث معلوم

ـــات  ـــم زی ـــر دې ه ـــق ت ـــې عم ـــو، د فاجع ـــه وای ـــنیو ت رس

دی."

ــوالۍ د  ــاد ولسـ ــل د صیـ ــې د رسپـ ــي چـ ــه وايـ رپوټونـ

میـــرزا اولنـــګ لـــه کيل، د جګـــړې لـــه املـــه لږترلـــږه 

څلـــور ســـوه کورنـــۍ تښـــتېدلې او د رسپـــل پـــه ښـــار 

کـــې ځـــای پرځـــای شـــوي دي.

ـــګ د کيل  ـــرزا اولن ـــا، د می ـــه وین ـــد پ ـــل د وايل د ویان د رسپ

ـــوی  ـــزاره ګان دي او پرهغ ـــیعه ګان او ه ـــر ش ـــک، اک خل

ـــري. ـــه ل ـــه دوه دلیلون ـــتۍ حمل وروس

ـــو او  ـــر د طالبان ـــه نظ ـــا پ ـــل: "زم ـــاين ووی ـــه ام ـــح الل ذبی

داعـــش لـــه لـــوري د میـــرزا اولنـــګ د مظلومـــو خلکـــو 

داســـې بـــې رحامنـــه قتـــل دوه دلیلـــه لـــري، لومـــړی، 

وســـله والـــو لـــه ډېـــرې مـــودې راهیســـې پـــر میـــرزا 

اولنـــګ حملـــې کولـــې خـــو د میـــرزا اولنـــګ زړه ورو 

ــې  ــت یـ ــه، مقاومـ ــه ورکولـ ــه الر نـ ــمن تـ ــو دښـ خلکـ

ـــګ  ـــرزا اولن ـــې می ـــايي دا وي چ ـــل ښ ـــم دلی ـــول، دوه ک

ټـــول هـــزاره نشـــین او د شـــیعه ګانـــو ســـیمه ده نـــو د 

ـــځ  ـــو ترمن ـــې د افغانان ـــوي چ ـــه ک ـــو هڅ ـــه وژل ـــوی پ هغ

نفـــاق جـــوړ کـــړي."

ــې د  ــل چـ ــه وویـ ــد ازادي راډیوتـ ــل د وايل ویانـ د رسپـ

ـــه  ـــې هلت ـــودې راهیس ـــرې م ـــه ډې ـــو ل ـــله وال ـــش وس داع

زیـــات فعالیـــت درلـــود او دوی پـــه وار- وارلـــه مرکـــزي 

حکومتـــه مرســـته غوښـــتې وه.

ــک  ــتان تحریـ ــش او د ازبکسـ ــا، داعـ ــه وینـ ــه پـ د هغـ

اســـامي حـــزب پـــه ســـیمه کـــې لـــه ډېـــرې مـــودې 

ــول. ــذب کـ ــب و جـ ــې جلـ راهیسـ

ـــک  ـــتان د تحری ـــړه: "د ازبکس ـــه ک ـــاين زیات ـــه ام ـــح الل ذبی

ـــوده  ـــداش زوی څـــه م اســـامي حـــزب د مـــر طاهـــر یول

ـــځ  ـــان ترمن ـــل او جوزج ـــی و، د رسپ ـــه راغل ـــې دلت مخک

ــله وال  ــش وسـ ــې و او د داعـ ــیمو کـ ــدي سـ ــه رسحـ پـ

ـــې  ـــدوي چ ـــړل، دا څرګن ـــل ک ـــز او متوی ـــه تجهی ـــې دلت ی

داعـــش دلتـــه پـــراخ حضـــور لـــري او پـــه رسپـــل کـــې 

ـــه  ـــر پ ـــیرمحمد غضنف ـــاري ش ـــر ق ـــې م ـــش د ډل د داع

ـــل  ـــه قت ـــې رحامن ـــه ب ـــو پ ـــګ د خلک ـــرزا اولن ـــه د می خپل

ـــود." ـــم رول درل ـــې مه ک

ـــو  ـــله وال ـــش وس ـــې د داع ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

څـــو ورځـــې مخکـــې پـــه هـــرات کـــې پـــر جوادیـــه 

جومـــات د حملـــې مســـئولیت واخیســـت.

ــې د  ــرزا اولنـــګ کيل کـ ــه میـ ــو پـ ــو طالبانـ ــله والـ وسـ

ــړي دي. ــودل رد کـ ــې الس درلـ ــل کـ ــه قتـ ــو پـ خلکـ

ـــه اړه  ـــې پ ـــې د پېښ ـــي چ ـــوايل واي ـــه څارن ـــتان لوی د افغانس

ـــږي. ـــه کې څېړن

ـــيل  ـــواک کمېســـیون وی ـــو خپل د افغانســـتان د بـــري حقون

ـــت  ـــد جنای ـــت ض ـــې د بری ـــګ ک ـــرزا اولن ـــه می ـــې پ چ

ـــوی دی. ش
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ــان  ــاری پناه جویـ ــراج اجبـ ــان اخـ ــور آلمـ کشـ
درخواســـت  تاکنـــون  کـــه  افغانســـتانی 
ـــده را  ـــه نش ـــان پذیرفت ـــوی آلم ـــی از س پناهنده گ

ــت. ــرده اسـ ــف کـ متوقـ
ـــن  ـــده گان از ای ـــت کنن ـــران و برگش وزارت مهاج

ـــرد. ـــی ک ـــان قدردان ـــور آلم ـــدام کش اق
برگشـــت  و  مهاجـــران  در وزارت  مســـووالن 
کننـــده گان کشـــور بـــا نشـــر اعالمیه یـــی گفتـــه 
ـــان  ـــدرال آلم ـــت ف ـــر دول ـــم اخی ـــه از تصمی ـــد ک ان
ـــان  ـــاری پناه جوی ـــراج اجب ـــف اخ ـــر توق ـــی ب مبن
افغانســـتانی از آن کشـــور، قدردانـــی کـــرده و از 
ــپاس گزاری  ــه سـ ــن زمینـ ــان درایـ ــت آلمـ دولـ

می کنـــد.
در همیـــن حـــال، وزارت امـــور مهاجـــران و 
برگشـــت کننـــده گان بـــرای اینکـــه شـــرایط 
ــاعد  ــاری مسـ ــراج اجبـ ــرای اخـ ــتان بـ افغانسـ
میزبـــان  کشـــورهای  تمامـــی  از  نمی باشـــد 
به ویـــژه کشـــورهای اروپایـــی می خواهـــد کـــه 
ماننـــد دولـــت فـــدرال آلمـــان وضعیـــت فعلـــی 
ـــد. ـــرار دهن ـــورد بررســـی مجـــدد ق افغانســـتان را م
ـــن  ـــه تحص ـــش ب ـــن وزارت در واکن ـــان ای همچن
ـــویدن  ـــور س ـــان کش ـــل پارلم ـــان در مقاب پناه جوی
ــا در  ــه بـ ــد کـ ــور می خواهـ ــت آن کشـ از دولـ
ـــتان  ـــی داخـــل افغانس ـــت امنیت ـــر داشـــت وضعی نظ
ــورد  ــتانی را مـ ــان افغانسـ ــتی پناه جویـ درخواسـ

ـــد. ـــرار ده ـــری ق بازنگ

دونالد ترامپ:

در جنگ افغانستان برنده نیستیم 
و بهتر است این کشور را ترک کنیم

اخراج اجباری پناه جویان 
از آلمان متوقف شد

په میرزا اولنګ کې د برشي ناورین 

ژورتیا تر هغه زیات ده چې ویل کېږي

ابوبکرصدیق
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ورزش
وسیمه بادغیسی

آنچــه کــه بایــد یــک سیاســت مدار از تاریــخ کشــور 
ــان  ــگ و زب ــه فرهن ــگاه ب ــه هیچ ــت ک ــن اس ــوزد، ای بیام
ــت  ــان خواس ــان اهلل خ ــته ام ــد. در گذش ــت نزن ــردم دس م
ــتند  ــی خواس ــزاب چپ ــد. اح ــوض کن ــردم را ع ــنتی م ــای س ارزش ه
باورهــای مــردم را تغییــر دهنــد. برخــی از حزب هــای راســت گرا 
خواهــان نوعــی اشــاعۀ فرهنــگ عربــی ماننــد نــوع پوشــش زنــان بودنــد. 
طالبــان هــر نــوع نمــاد تمــدن انســانی را فروپاشــاندند، امــا بازهــم تنــوع 
فرهنگــی تنــوع زبانــی در ایــن ســرزمین زنــده اســت و نفــس می کشــد.
ــت  ــد حرم ــوم بای ــرز و ب ــن م ــِن ای ــزاران ســاله و که ــای ه ــه ارزش ه ب
ــردن  ــه ک ــه نهادین ــاور ب ــت، ب ــه اس ــع هم ــه نف ــه ب ــود. آنچ ــته ش گذاش
دموکراســی و حقــوق اساســی مبتنــی بــر قانــون اساســی اســت و دیگــر 
ــور  ــن کش ــد. در ای ــده نمی مان ــاد زن ــلطه جویانه یی زی ــر س ــچ تفک هی
ــر  ــه ثم ــت ک ــری اس ــا دیگرپذی ــد. تنه ــان می بای تفوق طلبــی زود پای

ــچ... ــر هی ــد داشــت و دیگ خواه

بهار مهر

ــر  ــم فک ــل و ه ــم نس ــران ه ــه رهب ــد هم ــار همانن حکمتی
خــود بــه تاریــخ پیوســته اســت، امــا تفــاوت او بــا 
هم قطــاران اش ایــن اســت کــه بــا لجاجــت تــالش 
ــد  ،  ــی بمان ــی باق ــرت و بدبین ــا نف ــوأم ب ــا ت ــه حت ــکار عام ــا در اف دارد ت
ســرخط خبرهــا باشــد و در فضــای مجــازی بحث برانگیــز گــردد. آنچــه 
امیــدوار کننــده اســت، این کــه او بــه عنــوان یــک رهبــر شکســت خوردۀ 
دیــروزی و یاغــی تســلیم شــدۀ امــروز، نــه پایــگاه مســتحکم مردمــی دارد 

ــت. ــی اس ــۀ سیاس ــود در عرص ــان خ ــاورد حریف ــه هم و ن
از ایــن رو، او را جــدی نگیریــد، حــرف او حــرف هیــچ قومــی نیســت و 
ــی  ــه هرازگاه ــت ک ــای آی.اس.آی اس ــرخورده گی جنرال ه ــدۀ او س عق
بــا دیــدن قــوت روزافــزون مــا بیــرون می زنــد و گنــد می آفرینــد. مــن از 
ــۀ  ــای تفرقه افگنان ــاض از حرف ه ــا اغم ــا ب ــم ت ــلی هایم می طلب ــم نس ه
ــردم  ــی م ــع مل ــد مناف ــای ض ــردن برنامه ه ــال ک ــار، او را در دنب حکمتی

افغانســتان نــاکام بســازیم.

امراهلل صالح

ــه  ــار ب ــت حکمتی ــس از برگش ــت پ ــیر قان ــدان بش قومان
ــش  ــدۀ آدم ک ــک درن ــه ی ــل ب ــا او در کاب ــدار ب ــل و دی کاب
تبدیــل گشــت و بــر تمــام نــام و جایگاهــی کــه نســبتًا در 
میــان مــردم داشــت، چلیپــای ســرخ بــا خــون مــردم کشــید. کســانی کــه 
بــا او در ایــن آواخــر دیــده انــد، می گوینــد کــه از تکلیــف شــدید روانــی 
ــه دوش دوای خویــش  ــرد و ماننــد ضحــاِک مارب و افســرده گی رنــج می ب
را در کشــتار و ظلــم می بینــد. ایــن آدم روانــی را دولــت بایــد دســتگیر و 
مجــازات کنــد. نه تنهــا او، بلکــه هــر ُقلــدر و آدم کــش کــه از هــر آدرس 

ــد مجــازات گــردد. ــد، بای ــم می کن ــاالی مــردم ظل ب

هادی میران

فاجعه یـی کـه در میـرزا اولنـگ اتفـاق افتـاد، سـخت تلخ و 
جانـکاه بـود و به همیـن دلیل وجدان هـای بسـیاری را متأثر 
سـاخت. تحـت تأثیر این فاجعه کسـانی سـوگواره نوشـتند، 
کسـانی آه تلخ برکشـیدند، کسـانی هم اشـک ریختند و در آن سـوی خط 
هـم کسـانی مسـت از قتـل و غـارت بـه روی فـرش خـون بـه شـادمانی 
پرداختنـد. نشـانه هایی کـه امـا از دیـر بـاز بدین سـو قابـل دریاقت اسـت، 
میـرزا اولنـگ آغـاز یـک تراژیدی زنجیره یی اسـت کـه در ابعاد و اشـکال 
مختلـف بیشـترینه در والیت هـای شـمالی اتفـاق خواهـد افتـاد و قربانیان 
بی  شـماری عمدتـًا از هزاره هـا در کام ایـن تراژیـدی فـرو خواهنـد رفـت.
زنده گـی امـا در ایـن ماتم کده همـواره چنین بوده اسـت، برگه  هـای تاریخ 
مـا پُـر اسـت از قتل عام هـا، اسـارت ها، بـه برده گـی رفتن هـا و غم هـای نا 
تمـام کـه هیچ گاهـی بـر آن نقطـۀ پایـان گذاشـته نشـد. تاریخ آیینـۀ قامت 
نماسـت کـه مقابـل شـدن بـا آن گذشـته های تلـخ و شـیرین را می نمایاند 
و بدینسـان از آن بایـد آموخـت و درس عبـرت گرفـت. هزاره هـا، امـا 
اغلـب بـا رخدادهـای تاریخـی بیگانـه انـد و بـه دلیـل همیـن بیگانه گـی 
نـه از گذشـته عبـرت گرفتـه انـد و نـه به هوش سیاسـی دسـت یافتـه اند. 
هزاره هـا نسـبت بـه سیاسـت و پدیدارهای سیاسـی از چشـم انداز عواطف 
و احساسـات می نگرنـد و از همیـن رو بـه ظرفیـت تشـخیص منافـع و 
ظرفیـت بازی گـری در تعامـالت سیاسـی دسـت نیافتـه انـد. معنـای ایـن 
سـخن ایـن اسـت کـه هزاره ها هنوز سیاسـی نشـده انـد و بنابر ایـن، برای 
نجـات یافتـن از قربانی شـدن های مکـرر، از کـوه و کتل هـای بسـیار بایـد 
عبـور کـرد. پـاول فریـر سـخن معروفـی دارد و می گوید که سـتم دیده گان 
تـا زمانـی که آموزش نبیننـد، خود فرایند قربانی شـدن را تسـهیل می کنند.
شـعله های جنگـی کـه در شـمال روشـن شـده اسـت، بـه ایـن زودی بـه 
خاموشـی نخواهـد گراییـد. هزاره هـا به ویـژه هزاره هـای شـمال روزهـای 
دشـوار و غم انگیـزی را در پیـش رو خواهند داشـت و فاجعـۀ میرزا اولنگ 
در ابعـاد و اشـکال مختلـف تکرار خواهد شـد، اما سـوال اصلی این اسـت 
کـه آیـا می شـود از وقـوع این گونـه فجایـع جلوگیـری کـرد؟ هزاره ها اگر 
دید اسـتراتیژیک نسـبت به سیاسـت می داشـتند، بدون شـک شـاهد وقوع 
فاجعـۀ میـرزا اولنـگ و خیلـی فجایع دیگـر نمی بودند. اما حـاال خیلی دیر 
شـده اسـت. از متـن و محتـوای بازی هـای اسـتخباراتی در شـمال، چنـان 
بـر می آیـد کـه هزاره هـا بـه عنـوان قربانیـان اول این بـازی برگزیده شـده 
انـد، امـا این کـه چگونـه می شـود جغرافیـای فاجعـه را محـدود کـرد، نیاز 

بـه تدبیـر دقیـق و دید اسـتراتیژیک نسـبت به آینـده دارد.

مکان برگزاری مسابقات 
زیر 16 سال آسیا تغییر کرد

زمان بندی رقابت های تیم ملی 
فوتسال کشور اعالم شد

فیـسبـوک نـــامــه

فدراســیون فوتبــال ایــران اعــالم کــرده اســت، مســابقات مقدماتــی 
ــتان  ــی اُس ــه میزبان ــود ب ــرار ب ــه ق ــر 16 ســال آســیا ک ــی زی قهرمان
ــا  ــنبله ت ــرار اســت از 23 س ــزار شــود، ق ــن کشــور برگ ــدان ای هم
ســوم میــزان بــه میزبانــی اســتان البــرز و در ورزشــگاه انقــالب کــرج 

برگــزار خواهــد شــد.
ــن  ــر 16 ســاِل افغانســتان در گــروه ســوم ای ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
ــروه  ــم گ ــان ه ــان و لبن ــران، بوت ــم قرقیزســتان، ای ــا تی مســابقات ب
ــای  ــد رقابت ه ــدی جدی ــۀ زمان بن ــاس، برنام ــن اس ــت. برهمی اس

ــر اســت.  ــه شــرح زی ــن گــروه ب افغانســتان در ای
شنبه 25 سنبله

افغانستان – قرقیزستان – ساعت 1۴
دوشنبه 27 سنبله

بوتان – افغانستان – ساعت 1۴
جمعه 31 سنبله

افغانستان – ایران – ساعت 17
یکشنبه 2 میزان

لبنان – افغانستان – ساعت 1۴

ــی 2۰18  ــی فوتســال قهرمان ــای مقدمات ــدی رقابت ه ــۀ زمان بن برنام
آســیا در منطقــۀ جنــوب و مرکــز آســیا کــه بــا حضــور افغانســتان و 
بــه میزبانــی تبریــز برگــزار می شــود، از ســوی کنفدراســیون فوتبــال 

آســیا اعــالم شــد.
مســابقات مقدماتــی قهرمانــی 2۰18 فوتســال آســیا در منطقــۀ 
ــم در دو گــروه از 23  ــا حضــور هفــت تی جنــوب و مرکــز آســیا ب
ــه میزبانــی شــهر تبریــز ایــران و در ورزشــگاه  تــا 25 مــاه میــزان ب
ــران در گــروه  ــی فوتســال ای ــم مل پورشــریفی برگــزار می شــود. تی
ــروه  ــم گ ــتان ه ــران و تاجیکس ــای ای ــا تیم ه ــابقات ب ــن مس B ای

اســت.
تیــم ملــی فوتســال افغانســتان در تاریــخ 23 و 2۴ میــزان بــه ترتیــب 

در مقابــل ایــران و تاجیکســتان خواهــد ایســتاد.
بــر بنیــاد یــک خبــر دیگــر، نخســتین دور مســابقات فوتبــال بانــوان 
ــزار  ــتان برگ ــور افغانس ــدون حض ــیا ب ــز آس ــال مرک ــر 15 س زی

می شــود.
رقابت هــای فوتبــال زیــر15  ســال کافــا آســیا زیــر نظر کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا در مناطــق مختلــف مرکــز آســیا، غــرب آســیا، جنــوب 
ــاس در  ــن اس ــر همی ــود. ب ــزار می ش ــیا برگ ــرقی آس ــوب ش و جن
ــتان و  ــران، تاجیکس ــتان، ای ــای ازبکس ــیا تیم ه ــز آس ــۀ مرک منطق

ــد. ــا یکدیگــر می پردازن ــت ب ــه رقاب قرقیزســتان ب
ایــن رقابت هــا از تاریــخ 8 ســنبله بــدون حضــور تیــم ملــی فوتبــال 
زیــر 15 ســال افغانســتان در شــهر دوشــنبه تاجیکســتان برگــزار مــی 

. د شو

روزن تـازه بـرای تـماشـای 
فرهنـگ افغانستان
نویسنده: Dr. Arley Loewen برگردان: سیاسنگ

مــاه گذشــته )اکتوبــر 2۰16( بــرای پیشــبرد ســیمینارهایی در هــرات بــودم. 
ــروز و  ــات ام ــی از ادبی ــوان روشن اندیش ــی ج ــگفت زده آگاه ــا ش آنج
ــور اکــرم عثمــان  ــروز شــدم. هنگامــی کــه از برخــی داســتان های دکت دی
ــت:  ــی فشــرده گف ــم، خیل ــاد می کردی ــول اس« ی ــا ره ق ــۀ »مرده در گزین

ــد." ــا را می دان ــردم م ــگ م ــًا فرهن ــان واقع ــرم عثم "اک
ــردم«،  ــگ م ــتن فرهن ــًا دانس ــی »واقع ــت، ول ــن هس ــکارا چنی ــه آش البت
ــاه،  ــتان های کوت ــی آن در داس ــه آن و بازگویی/بازآفرین ــیدن ب ژرف اندیش
ــش و  ــن بین ــان از ای ــرم عثم ــت. اک ــد اس ــدی بی مانن ــر توان من نمایان گ
ــاه در  ــد م ــش، چن ــال پی ــود. بیســت ویک س ــد ب ــژه بهره من ــش وی گنجای
پاکســتان بــودم. بــرای آنکــه آمــوزش فارســی خــودم را بهبــود بخشــیده 
ــت؛  ــده اس ــادم نمان ــش ی ــتم. نام ــه کار گماش ــوزگاری را ب ــم، آم باش

ــم. ــان را بخوان ــرم عثم ــور اک ــتان های دکت ــرد داس ــنهاد ک پیش
اینــک می بینــم، چــه فــراوان وامــدارش هســتم، زیــرا دریچــۀ نوینــی بــرای 
دیــدن فرهنــگ افغانســتان را بــه رویــم کشــود. می نشســتیم، داســتان های 
ــا،  ــا، پرزه ه ــه، ضرب المثل ه ــخنان عامیان ــم و از س ــان را می خواندی عثم
شــوخی ها و کاربــرد جلوه هــای گفتــاری بازتاب یافتــه در کارهایــش 
ــتان  ــن از افغانس ــرای م ــتان پرداز ب ــان داس ــرم عثم ــم. اک ــپ می زدی گ
ــیب  ــراز و نش ــرزمینش، از ف ــردم س ــون م ــای گوناگ ــد: از الیه ه می گوی
ــچ و  ــای پیچاپی ــه، از گذرگاه ه ــهر کهن ــور، از ش ــن کش ــی در ای زنده گ
از  پارینــه،  روزگاران  یادگارهــای  از  باریــک،  کوچه پس کوچه هــای 

خیابان هــای بیروبــار و...
بــه تلخــی می خنــدد هنگامــی کــه از امیــد و نمایــۀ روزگار روزمــره کارمند 
ــی زود  ــازد و خیل ــه دل می ب ــی ک ــد، از جوان ــت می گوی ــۀ دول پایین رتب
ــن  ــو می نویســد، از م ــی عشــق را می چشــد. از ت ــر شکســت و ناکام زه
ــتین مان  ــت راس ــت و معنوی ــت وجوی هوی ــه در جس ــد، از این ک می نویس
ــیم.  ــی- می کوش ــی و بیرون ــی -درون ــتیم و در راه آزاده گ ــرگردان هس س
هــر باشــندۀ افغانســتان خــود را در میــان یکــی از آدم هــای داســتانی او بــاز 
ــن داســتان ها کــه زنده گــی  ــدن ای ــد. بســیار خوشــایند اســت خوان می یاب
پیــش از کشــاکش ترســانندۀ سیاســی 1978 )1357 خورشــیدی( را نقــش 
ــا ره  ــیر -در »مرده ــه ش ــه دل کار قهرمانان ــتانی ها از ت ــدد. افغانس می بن
قــول اس« -و کاکــه اکبــر- در »وقتــی کــه نی هــا گل می کننــد«- را 
می پســندند و پاکیزه گــی نهفتــه در قربانــی دادن هــای بخشــایش گرانه 
ــری از  ــم انداز باخت ــده گان دارای چش ــه خوانن ــتایند. گرچ ــان را می س آن
ــا  ــانی ها و وفاداری ه ــو جان فش ــا همچ ــر ب ــیر و اکب ــند: ش ــود می پرس خ

چــه دســت آوردی بــه ســود خویشــتن داشــتند؟
بســیاری از آدم هــای کلیــدی داســتانی دکتــور عثمــان در پرتــو هنجارهــای 
نوگرایــی  آشفته ســامانی  ســنگینی  برابــر  در  اجتماعــی  سنگ شــدۀ 
ــان  ــت و گریب ــان دس ــه ها و شناس نامه های ش ــا شناس ــیون( ب )مدرنیزاس
ــه رو« و »دشــمن  ــواده«، »میان می شــوند. در داســتان های »مغــز متفکــر خان
مرغابــی«، اکــرم عثمــان بــا نیــش کرکترهایــش بــه آنانــی کــه خــود را ســر 
ــر،  ــتد. از روزن دیگ ــه می فرس ــد، کنای ــردم می پندارن ــر از م ــردن برت و گ
نبــی در داســتان »از بیــخ بتــه«، در یــاب در »نقطــۀ نیرنگــی«، بابــه علــم در 
»آن بــاال و ایــن پاییــن« و مــِن گوینــده در »آن ســوی دریــا، آن ســوی پـُـل« 
ــد کــه چــه  ــا دریابن ــد ت ــان می جوین ــد. این ــه در روســتایی ان آواره گان درب

کســانی هســتند و در ســاختار اجتماعــی چــه جایــگاه دارنــد.
این هــا هــر بــاری کــه بــه حقیقــت دردنــاک و تلــخ رویارویــی بــا واقعیــت 
ــر  ــای س ــا نخبه گان/»گل ه ــا گوی ــودن ب ــد ب ــخ -ناهمانن ــر تاری انکارناپذی
ســبد«- می رســند، آژیــِر رســم و رواج هــای دیرپــا بــا نــوای ایــن 
ــت  ــن پای ــوش ک ــد: ه ــدار می ده ــان ُهش ــه گوش های ش ــل ب ضرب المث

ــر نگــذاری! را از گلیمــت فرات
ــا  ــا بپوســند؟ ی ــد ت ــان در الک خویــش بمانن ــا نویســنده می خواهــد آن آی
بــا لبــۀ تیــز و بُــران طنــز بــه ریــش محافظــه کاری می خنــدد؟ پاســخ بــر 
می گــردد بــه رأی خواننــده. در داســتان اندیشــورزانۀ »درونــدار«، عثمــان؛ 
ــالح  ــه اصط ــاک و ب ــواره دردن ــش هم ــی کاود و پرس ــا را م ــاِن آدم ه نه
ــی در کارزار  ــر کس ــدازد. کمت ــان می ان ــه می ــی را ب ــرم آور در زنده گ ش
پیشــروی خــود می گــذارد:  را  پیام هــای خنجــری  روزانــه همچــو 
ــه  ــدر می شــود، ب ــه خــود ان ــد و ب ــتاد در می مان ــر اس ــرزاده در براب "صاب
خــودش کــه دلقــک نقــاب داری بیــش نبــود و از مــرگ، از خطــر، از عتاب 
از بیمــاری، از افــالس، از پیــری و از همه چیــز می ترســید. مدت هــا پیــش 
حــس کــرده بــود کــه کاواک شــده، مثــل چیــزی کــه از درون می پوســد 

ــد". ــی می مان ــر و پوســتش باق ــط صــورت ظاه و فق
ــرای هویــت -نبــردی کــه  در بازتــاب همچــو مبــارزۀ شــدید شــخصی ب
آدم هــا باربــار در متــن جامعــه می بیننــد و می آزماینــد، زیــرا چشم داشــت 
همه گانــی از آنــان خودگــذری )بــه ســود اجتمــاع( می خواهــد- توانایــی 
ــرده از رخ خویــش  ــا پ ــاری می رســاند ت ــده گان را ی اکــرم عثمــان، خوانن
ــتان های  ــد. داس ــت افرازن ــی قام ــه چشم درچشــم زنده گ ــد و دلیران بردارن
دکتــور اکــرم عثمــان سرشــار هســتند از زبان زدهــا و گفتاوردهــای 
ــم  ــت و ه ــگوار اس ــم خوش ــی ه ــه انگلیس ــان ب ــه برگردان ش ــه ک عامیان
ــد  ــا از چن ــن تنه ــای زیری ــدک نمونه ه ــد: ان ــتمانه می خواه ــروی رس نی

ــده اند:  ــده ش ــه برچی برگ
»بــر ســر پلــوان رفتــن« »کاواک« »زمیــن جایــش نمــی داد« »دم پایــش ســبز 
می شــود« »تــف ســر بــاال« »شــیر مــرغ و جــان آدم« »زبــان ســرخ سرســبز 

ــاد!« ــر ب می دهــد ب
ــای  ــل و کنایه ه ــره، ضرب المث ــه، فق ــالح عامیان ــا اصط ــردان صده برگ
ــل  ــا طــول و تفصی ــه مفاهیم شــان ب ــاری ناممکــن اســت، مگــر این ک گفت
آورده شــوند. البتــه، هــر یــک از ایــن نمونه هــا جهانــی از معنــا و زیرالیــۀ 
ــدۀ  ــگاه بیننده/گوین ــه از جای ــا آنک ــانند. ب ــود می کش ــا خ ــی را ب فرهنگ
ــان و فرهنــگ  ــا و گســترده گی زب ــی هرگــز نخواهــم توانســت ژرف بیرون
افغانســتان را درنــوردم، خیلــی زیــاد ســپاس گزارم از دکتــور اکــرم عثمــان 
ــک  ــه کم ــت. ب ــته اس ــن داش ــی م ــه در زنده گ ــی ک ــش بزرگ ــرای نق ب

ــتم. ــتر دانس ــتان را بیش ــردم افغانس ــم و م ــر آموخت ــتان های او زیادت داس
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ــدت  ــت وح ــتی حکوم ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرور دان س
ــه دور از  ــه ب ــت ک ــتان خواس ــردم افغانس ــه م ــی از هم مل
ــود را در  ــوف خ ــی، صف ــی و قوم ــای مذهب نفرت پراکنی ه
مقابــل دشــمنان منســجم تر بســازند و در تأمیــن امنیــت در 

ــد. ــی ســهم بگیرن ــای امنیت ــار نیروه کن
ــم  ــد( در مراس ــنبه )21 اس ــروز ش ــه دی ــش ک ــای دان آق
ــزد  ــوان سرپرســت و نام ــه عن ــی مســتور ب ــی مصطف معرف
دیگــر  بــار  می گفــت،  ســخن  اقتصــاد  وزارت  وزیــر 
ــاد  ــوالی صی ــگ ولس ــۀ میرزااولن ــان در منطق ــت طالب جنای

ــرد. ــوم ک ــرپل را محک ــت س والی
معــاون دوم محمــد اشــرف غنــی بیــان داشــت کــه جنایــت 
میــرزا اولنــگ پــرده از چهــرۀ ســیاه و ضــد دینــی و 
ــت  ــته و ماهی ــتی برداش ــای تروریس ــانی گروه ه ــد انس ض
ددمنشــانه و جنایــات جنگــی و جرایــم ضــد بشــری آنــان 

ــاخته اســت. را افشــا س
او در مــورد این کــه گــروه طالبــان قتــل عــام مــردم 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــگ را از طری ــرزا اولن ــاه می بی گن
انــکار کــرده و گفــت کــه ایــن تبلیغــات گــروه طالبــان یــک 

ــه اســت. ــالش مذبوحان ت
اســتاد دانــش تأکیــد کــرد کــه مــردم افغانســتان بایــد امــروز 
بداننــد کــه آنــان در تمــام مناطــق کشــور بــه جــرم حمایــت 
ــه  ــان ب ــی آن ــوال و زنده گ ــوند و ام ــت کشــته می ش از دول

غــارت مــی رود.
ــی،  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــاون دوم ریی ــۀ مع ــه گفت ب
حمایــت مــردم از دولــت، حمایــت از یــک شــخص، 
یــک قــوم و یــا حمایــت از یــک جریــان سیاســی نیســت؛ 
ــظ  ــت از حف ــای حمای ــه معن ــت ب ــت از دول ــه حمای بلک

ارزش هــای اســت کــه مــردم افغانســتان بــا تمــام تــالش و 
ــد. ــت آورده ان ــه دس ــا ب فداکاری ه

ــته و  ــتی، وابس ــای تروریس ــد گروه ه ــا مانن ــت: "م او گف
مطیــع هیــچ ســازمان اســتخبارات خارجــی نیســتیم. مــا بــه 
اراده و انتخــاب مــردم ایــن نظــام را ایجــاد کــرده ایــم. مــا 
بــه ارزش هــای دینــی و فرهنگــی و بــه منافــع ملــی خــود 
پایبنــد هســتیم. مــا بــا یــک قرائــت عقالنــی و اعتدالــی از 
ــاس  ــریعت را اس ــا ش ــق ب ــن مطاب ــریعت و قوانی ــن، ش دی
ــم". ــود می دانی ــذاری خ ــی و قانون گ ــام سیاس ــاد نظ و بنی
آقــای دانــش از مــردم افغانســتان خواســت کــه بــه دور از 
ــود را در  ــوف خ ــی، صف ــی و قوم ــای مذهب نفرت پراکنی ه
مقابــل دشــمنان منســجم تر بســازند و در تأمیــن امنیــت در 

کنــار اردو و پولیــس کشــور ســهم بگیرنــد.
او از جوانــان خواســت تــا بیــش از ایــن تماشــاچی اوضــاع 
ــش و  ــای ارت ــا نیروه ــی ب ــند و در هم آهنگ ــور نباش کش
پولیــس و در قالــب بســیج عمومــی مردمــی بــه پــا خیزنــد 
ــل  ــور در مقاب ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت ــار نیروه و در کن
ــان  ــه، از ج ــتخبارات بیگان ــه اس ــته ب ــان وابس هراس افگن
ــی  ــام سیاس ــت آوردهای نظ ــود و از دس ــردم خ ــال م و م

ــد. ــاع کنن خــود، دف
معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا تأکیــد بــر 
این کــه نبایــد مســایل سیاســی را قومــی، مذهبــی و زبانــی 
ــوع دیگــر  ــرت و خشــونت از ن ــات نف ــه ادبی پنداشــته و ب
ــم از منتقــدان سیاســی حکومــت خواســت کــه  دامــن بزنی

وخامــت اوضــاع را درک کننــد.
او تأکیــد کــرد کــه اکنــون برخــی از کاســتی ها و خألهایــی 
کــه در کابینــه و دســتگاه اجرایــی کشــور پیــش آمــده بــود، 
ــادی از وزرا و  ــداد زی ــت و تع ــدن اس ــع ش ــال رف در ح
ــد  ــدند و چن ــی ش ــا معرف ــن روزه ــد در ای ــای جدی رؤس
مــورد باقــی مانــده هــم در روزهــای نزدیــک آینــده معرفــی 

خواهنــد شــد.
 

ــد  ــزی می گوین ــک مرک ــووالن در بان مس
ــض  ــت تعوی ــر مهل ــا ده روز دیگ ــه ت ک
بانک نوت هــای خــط خــورده و یــا رنــگ 
شــده تمــام می شــود، امــا صرافــان از هــم 
اکنــون از دریافــت ایــن بانک نوت هــا 

خــودداری می کننــد.
می گوینــد،  مرکــزی  بانــک  مقامــات 
از  بزرگــی  رقــم  یــک  آن کــه  بــا 
ــک  ــن بان ــب در ای ــای نامناس بانک نوت ه
ِگــردآوری شــده انــد، امــا رونــد تعویــض 
ایــن بانک نوت هــا بــار دیگــر تمدیــد 

ــد.  ــد ش نخواه
ــض  ــرای تعوی ــان ب ــد: زم ــان می گوین آن

ــاه  ــان م ــا پای ــب ت ــای نامناس بانک نوت ه
اســد، تمــام می شــود و دیگــر بانــک 
ــض  ــا را تعوی ــن بانک نوت ه ــزی ای مرک

ــرد.  ــد ک نخواه
بانک نوت هــای کــه در آن نشــانه یی از 
نوشــته بــا قلــم و یــا رنــگ باشــد، رنــگ 
ــده  ــرب کنن ــواد چ ــا م ــا ب ــد ی ــده باش ش
ــدأ  ــم قص ــا ه ــد و ی ــده باش ــرب ش چ
مشــمول  همــه  باشــد  شــده  ســوراخ 
شــمار  بــه  نامناســب  بانک نوت هــای 
بانــک  تصمیــم  بربنیــاد  و  می رونــد 
مرکــزی، ایــن بانک نوت هــا تنهــا تــا 
ــل تعویــض هســتند. ــاه اســد قاب ــان م پای

ــه از  ــن الدن ک ــابق ب ــتان س ــی از دوس یک
صلــح  گفت وگوهــای  طــرح  مبتکــران 
ــوده، فــاش کــرد کــه پیــش از امــارات و  ب
ــی از  ــز خواســتار میزبان قطــر، عربســتان نی
ــل  ــه دلی ــا ب ــود ام ــان ب ــر سیاســی طالب دفت
عــدم موفقیــت بــرای ایجــاد ســازوکارهای 

ــن کار نشــد.  ــه ای ــق ب ضــروری موف
ــن الدن  ــس از دوســتان ســابق ب ــداهلل ان عب
ــح  ــد صل ــه نقــش مهمــی در ایجــاد رون ک
در افغانســتان داشــت نیــز فــاش کــرد کــه 
بــه غیــر از امــارات و قطــر، عربســتان نیــز 
خواســتار میزبانــی از دفتــر سیاســی طالبــان 

در خــاک خــود بــوده اســت.

او اظهــار داشــت ادعــای امــارات و ریــاض 
مبنــی بــر اینکــه قطــر بــا میزبانــی از دفتــر 
ــای  ــه از گروه ه ــان در دوح ــی طالب سیاس
می کنــد،  حمایــت  افراط گــرا  اســالمی 

ــت. ــده اس ــب او ش ــث تعج باع
ــکا  ــه ســفیر امــارات در آمری یوســف العتیب
میــالدی  در 26 جــوالی ســال جــاری 
از  میزبانــی  بــا  قطــر  کــه  بــود  گفتــه 
ــای  ــان و اخــوان المســلمین از گروه ه طالب

می کنــد. حمایــت  تروریســتی 
ــر  ــت: اگ ــاره گف ــن ب ــس در ای ــداهلل ان عب
گفت وگوهــای  بــرای  طالبــان  از  قطــر 
صلــح میزبانــی می کنــد، طــرح ایجــاد 

دفتــر سیاســی طالبــان پیــش از ایــن توســط 
ــود. ــده ب ــرح ش ــتان مط عربس

او تصریــح کــرد: برخــی از مذاکــرات نیــز 
در امــارات برگــزار شــد بنابرایــن اگــر 
کــرده،  میزبانــی  تروریســت ها  از  قطــر 
پــس در نتیجــه پیشــتر نیــز امــارات از ایــن 
»تروریســت ها« میزبانــی کــرده اســت.

بیــن حکومــت  ایجــاد »رونــد صلــح« 
افغانســتان و طالبــان در واقــع پیشــنهاد 
انــس بــوده و در ســال 2۰۰6 تــا 2۰۰8 وی 
بــرای ایجــاد آن  چندیــن بــار بــه عربســتان 

ــرد. ــفر ک س
ــه  ــه نوشــت ک ــدل ایســت آی« در ادام »می
بــه گفتــه یکــی از منابــع، قطــر در جنــوری 
سیاســی  دفتــر  حالــی  در   2۰13 ســال 
ــش از آن  ــه پی ــرد ک ــاح ک ــان را افتت طالب
ــر بــرای  عربســتان در ایجــاد مکانیســم موث
میزبانــی از طالبــان شکســت خــورده بــود.
ــز  ــورک تایم ــۀ نیوی ــن روزنام ــش از ای پی
کــه بــه ایمیل هــای فــاش شــده ســفیر 
امــارات در واشــنگتن دســت یافتــه بــود در 
ــارات  ــه ام ــی ک ــت در حال ــتی نوش یادداش
ــای  ــت از گروه ه ــه حمای ــر را ب ــا قط باره
شــبه نظامی متهــم کــرده اســت امــا شــواهد 
جدیــد نشــان می دهنــد، ایــن کشــور بــرای 
ــاک  ــان در خ ــی طالب ــر سیاس ــاد دفت ایج

ــت. ــرده اس ــت می ک ــر رقاب ــا قط ــود ب خ
یادداشــتی  در  العتیبــه  آن  از  پــس  امــا 
ــود:  ــه ب ــز گفت ــورک تایم ــه نیوی ــالی ب ارس
ــر  ــکا حاض ــت آمری ــه درخواس ــی ب ابوظب
بــه میزبانــی از طالبــان در ایــن کشــور شــد 
و پیش شــرط های ســختی را نیــز ماننــد 
ــه  ــتان، ب ــی افغانس ــون اساس ــرش قان پذی
زمیــن گذاشــتن ســالح و اعــالم برائــت از 

ــود. ــرده ب ــن ک ــرای آن تعیی ــده را ب القاع

سرور دانش:

مخالفان سیاسی حکومت وخامت اوضاع را درک کنند

بانک نوت های خط خورده 
از اول سنبله اعتبار ندارد
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