
نبوغ یعنی ده درصد الهام گرفتن و نود درصد عرق ریختن.   

ادیســون

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com

گــزارش  رد  ضمــن  روســیه،  خارجــه  وزارت 
ــتان  ــه فرس ــم ب ــا را مته ــز، انگلیس ه ــه تایم روزنام
ــرل تروریســتان  ــق تحــت کنت ــه مناط ــا ب هلیکوپتره
ــت هــای مختلــف افغانســتان کــرده اســت.  در والی
ــی از  ــا اراســال تبصره ی ــل ب ســفارت روســیه در کاب
ــزارش  ــت گ ــیه، حقیق ــه روس آدرس وزارت خارج
روزنامــۀ نیویــارک تایمــز، در بــارۀ حمایــت روســیه 

ــان را رد کــرده اســت. از طالب
در ایــن نامــه نوشــته شــده اســت: در گــزارش روزنامــه 
تایمــز، از قــول منابعــی ناشــناخته شــده در تحریــک 
ــداف  ــر اه ــی ب ــتی مبن ــای نادرس ــان، قضاوت ه طالب
ــت  ــده اس ــتان آم ــال افغانس ــکو در قب ــت مس سیاس
ــی  ــواد نفت ــاالت م ــا اکم ــورد گوی ــان در م و همچن

ــان گــزارش داده شــده اســت. ــرای طالب رایــگان ب
ــده  ــی خوان ــز، جعل ــزارش تامی ــه گ ــن اعالمی در ای
ــن  ــه همچنی ــت ک ــده اس ــه آن آم ــده و در ادام ش
ــم  ــدف، آنه ــک ه ــرف ی ــته ها ص ــا در گذش خبره
منحــرف ســاختن توجــه جامعــه جهانــی از شکســت 
سیاســت نظامــی ناتــو در افغانســتان را دنبــال کــرده 
و ناشــی از برخــورد حســودانه غربی هــا نســبت 
ــوی آن، از  ــرکای منطق ــکو و ش ــای مس ــه تالش ه ب
جملــه در چهارچــوب ســازمان همــکاری شــانگهای 

ــد. ــتان می باش ــات در افغانس ــراری ثب ــرای برق ب
وزارت خارجــه روســیه، بــه خبرنــگاران تایمــز 
ــداوم  ــر ت ــه کــرده اســت کــه توجــه خــود را ب تصی
پروازهــای هلیکوپترهــای ناشــناس در آن مناطــق 
تحــت کنتــرول تنــدروان در والیــات مختلــف 
ــاب  ــه خط ــن نام ــد. در ای ــذول بدارن ــتان مب افغانس

ــگاران تایمــز گفتــه شــده اســت کــه  ــه روزنامــه ن ب
ــا در  ــای هلیکوپتره ــا در پروازه ــتخبارات بریتانی اس
ــر  ــر، ب ــرف دیگ ــد و از ط ــت دارن ــق دس آن مناط
ــر  ــنده گان غی ــن باش ــات در بی ــداد تلف ــد در تع رش
ــذول  ــه مب ــاری توج ــال ج ــتان در س ــی افغانس نظام
ــالف  ــل ائت ــه تمای ــه در نتیج ــه از جمل ــد ک بدارن
بین- المللــی غــرض چشــم پوشــی از تجــارب 
تالش هــا  تمرکــز  و  گذشــته  جنگ هــای  دروس 
ــش  ــتان افزای ــگ در افغانس ــه جن ــرای ادام صــرف ب
میابــد. درایــن نامــه »دســت داشــتن بریتانیــا در 
ــرل  ــر کنت ــاحات زی ــه س ــا ب ــر ه ــی کوپت ــرواز هل پ
ــه »ادعــای افغان هــا« گــره زده شــده  تروریســتان«، ب

ــت. اس
ــیه  ــه روس ــت ک ــده اس ــد ش ــه تاکی ــن اعالمی در ای
هیــچ نــوع کمــِک را در اختیــار طالبــان قــرار نــداده؛ 

ــت  ــه حکوم ــک ب ــت کم ــواره از سیاس ــه هم بلک
جمهــوری اســالمی افغانســتان پیــروی کــرده و 
همــه  مســاعدت های  ارائــه  تــالش  در  همیشــه 
جانبــه در اســتقرار ایــن کشــور منحیــث یــک دولــت 
صلــح آمیــز، مســتقل، بــا ثبــات و از لحــاظ اقتصــادی 
مخــدر  مــواد  و  تروریــزم  از  عــاری  شــکوفان، 
ــتادن  ــه فرس ــا را ب ــال بریتانی ــه در ح ــد. روس میباش
ــد  ــن مقصــر میدان ــه مناطــق طاالب ــال هــا ب چــرخ ب
ــع رســمی کشــور خاصــی  ــچ منب ــون هی ــا کن ــه ت ک
ــتان  ــود. در افغانس ــره ب ــم نک ــورد مته ــن م را در ای
سال هاســت کــه از  فرســتان کمــک بــه طالبــان 
ــود.  ــی ش ــه م ــخن گفت ــا س ــال ه ــرخ ب ــط چ توس
ــن  ــه  روســیه چنی ــار اســت ک ــن نخســتین ب ــا ای ام

ادعایــی را مطــرح می کنــد.

یــا  امریــکا  مرکــزی  اســتخبارات  ادارۀ  رییــس 
»ســی آی ای« می گویــد، قبــل از این کــه واشــنگتن 
ــره از  ــز مذاک ــه می ــب ب ــیان طال ــرای آوردن شورش ب
همــۀ امکانــات خــود کار بگیــرد، پاکســتان بایــد آنــان 

ــازد. ــروم س ــود مح ــرو خ ــاه دادن در قلم را از پن
ــدۀ  ــاالت متح ــه ای ــت ک ــزوده اس ــو اف ــک پامپی مای
امریــکا هــر کار را انجــام می دهــد تــا بتوانــد طالبــان 
را در میــز مذاکــرده بیــآورد، در صورتــی کــه طالبــان 
بــرای برنــده شــدن در جنــگ افغانســتان کــدام 

ــند. ــته باش ــدی نداش امی
بــه گفتــه او، بــرای این کــه آن هــا چنیــن کار را انجــام 
ــتان  ــن در پاکس ــای ام ــد پناه گاه ه ــان بای ــد، طالب دهن

نداشــته باشــند.
مقامــات امریکایــی از مدت هــا اســت کــه اتهــام وارد 
ــی در  ــد کــه پاکســتان از فعالیــت شــبکۀ حقان می کنن
ــبکه  ــن ش ــا ای ــا ب ــرده ی ــی  ک ــن کشــور چشم پوش ای

ــد. ــک می کن کم
را  موضــوع  این کــه  خاطــر  بــه  پامپیــو  مایــک 
ــه اداره  ــرد ک ــا ک ــار افش ــرای اولین ب ــد، ب تشــریح کن
ــاور دارد کــه زوج امریکایــی- »ســی آی ای« امریــکا ب

ــالدی در افغانســتان  ــه در ســال ۲۰۱۲ می ــی ک کانادای
گــروگان گرفتــه شــده بــود، پیــش از رهایــی در هفتــۀ 
ــج ســال اســارت در پاکســتان  ــان پن گذشــته در جری

ــرد. ــر می ب ــه س ب
ــه ادارۀ مرکــزی اســتخبارات  مایــک پامپیــو در اعالمی
امریــکا ایــن موضــوع ابــراز کــرده اســت. بیــان ایــن 
ــکا  ــزی امری ــتخبارات مرک ــوی ادارۀ اس ــب از س مطل
ــا اظهــارات مقام هــای پاکســتانی قــرار  در مخالفــت ب
دارد کــه می گوینــد، ایــن خانــواده مــدت کوتــاه پــس 
ــی  ــورم ایجنس ــۀ ک ــه منطق ــتان ب ــول از افغانس از دخ

پاکســتان دســتگیر شــد.
اظهــارات مایــک پامپیــو در مــورد پاکســتان انعکاســی 
ــپ  ــد ترم ــور دونال ــد رییس جمه ــترانژی جدی از اس
ــالم آباد  ــاالی اس ــار ب ــردن فش ــه وارد ک ــاط ب در ارتب
اســت تــا پناه گاه هــای امــن تروریســتان را در ســرحد 

بیــن افغانســتان و پاکســتان از بیــن ببــرد.
واشــنگتن، اســالم آباد را تهدیــد کــرد کــه کمک هــای 
نظامــی خــود بــه ایــن کشــور را قطــع کــرده و 
ــه شــمول وضــع  ــه اســالم آباد ب ــر را علی دیگــر تدابی
ــه  ــتانی ک ــای پاکس ــه مقام ه ــرات علی ــی تعزی احتمال
بــا گروه هــای تنــدرو در ارتبــاط انــد، اتخــاذ خواهــد 
ــکا را  ــد امری ــتراتژی جدی ــالم آباد اس ــا اس ــرد؛ ام ک
ــی  ــه خاطــر ناکام ــرای ســپوتاژ پاکســتان ب تالشــی ب

ــده اســت. ــگ افغانســتان خوان ــنگتن در جن واش
ضمنــًا، مقام هــای پاکســتانی در هفتــۀ گذشــته گفتنــد 
ــگ  ــی از چن ــوادۀ امریکایی-کانادای ــی خان ــه رهای ک
بــا  همــکاری  افزایــش  از  نمونه یــی  رباینــده گان 
ــزی  ــتخبارات مرک ــس ادارۀ اس ــت. ریی ــنگتن اس واش
امریــکا یــا »ســی آی ای« افــزود کــه اگــر تاریــخ 
رهنمــای مــا باشــد، چنــدان توقــع نبایــد از پاکســتان 
داشــت کــه در جنــگ در برابــر تروریســم بــا امریــکا 

ــد. ــکاری کن هم
مایــک پامپیــو گفــت: واشــنگتن دربــارۀ اعمــال کنونی 
ــی  ــه راه و روش ــور چ ــن کش ــه ای ــتان و این ک پاکس
اســالم آباد گفت وگــوی  بــا  بایــد  کنــد،  اختیــار 

ــد. ــح انجــام ده صری
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عجــب شــباهتی میــان سیاســت در 
ــت؛  ــراق اس ــتان ع ــتان و کردس افغانس
کردســتان  گروه هــای  و  احــزاب 
عــراق، بــه خصــوص دو حــزب عمــده 
و تاریخــی آن، اتحادیــۀ میهنــی بــه 
رهبــری جــالل طالبانــی )چنــدی قبــل 
ــه  ــرات ب ــزب دموک ــت( و ح در گذش
ــا  ــه ده ه ــی ک ــعود بارزان ــری مس رهب
ــتقالل  ــرای آزادی و اس ــت ب ــال اس س
تفرقــه  پیوســته درگیــر  می جنگنــد، 
و اختــالف بوده انــد. فســاد، بخــش 
دیگــر از ویژه گی هــای درونــی ایــن 
احــزاب، رهبــران و مســوالن شــان 
اســت. اتحادیــۀ میهنــی و بســته گان 
ــقوط  ــس از س ــه پ ــی ک ــالل طالبان ج
صــدام حســین بــه ریاســت جمهــوری 
ــراق رســید و ادارۀ کردســتان بیشــتر  ع
ــزب  ــی و ح ــعود بارزان ــت مس در دس
دموکــرات کردســتان رقیــب دیریــن او 
ــه  ــی ب ــت بارزان ــد از حکوم ــی مان باق

ــد.  ــاراض بودن ــدت ن ش
ــم  ــزب او را مته ــی و ح ــا، بارزان آن ه
ــد  ــی بودن ــد و مدع ــاد می کردن ــه فس ب
کــه بارزانــی و اعضــای خانــواده و 
نزدیکانــش در حــزب و ســفرۀ قــدرت، 
بخــش مهــم درآمــد نفــت کردســتان و 
ســود تجــارت بــا کشــورهای خارجــی 
جیــب  بــه  و  می کردنــد  غــارت  را 
خــود می انداختنــد. شــکایت و ادعــای 
ــلط  ــس از تس ــوص پ ــه خص ــا ب آن ه
حکومــت کردســتان و بارزانــی بــر 
ــل در  ــز اربی ــت خی ــۀ نف ــهر و منطق ش

ــد.  ــتر ش ۲۰۱4 بیش
روز ۲5 ســپتمبر امسال)۲۰۱7(،حکومت 
ــعود  ــت مس ــه ریاس ــتان ب ــم کردس اقلی
را  اســتقالل  پرســی  همــه  بارزانــی 
ــه  ــورها ب ــام کش ــت تم ــم مخالف برغ
ــه  ــرد ک ــزار ک ــر گ اســتثنای اســرائیل ب

9۲ در صــد مــردم شــرکت کننــده 
بــه اســتقالل پاســخ مثبــت دادنــد. 
ــه  ــران ب ــه و ای ــراق، ترکی ــت ع حکوم
شــدت بــه ایــن همــه پرســی مخالفــت 
نشــان دادنــد و خواســتار لغــو نتیجۀ آن 
از ســوی بارزانــی شــدند. امــا بارزانــی 
ــا اصــرار  ــود ب ــف خ ــان در موق هم چن
باقــی مانــد. ســرانجام بغــداد، تهــران و 
ــگ را  ــره سیاســت همســو و هماهن انق
ــتان  ــت کردس ــی و حکوم ــه بارزان علی
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــد. ته ــاذ کردن اتخ
نقــش و نفــوذ مســتقیم خــود بــر بغــداد 
وارد ایــن بــازی شــد و اتحادیــۀ میهنــی 
کردســتان عــراق را کــه روابــط نزدیــک 
و دیرینــه بــا آن داشــت در همــکاری بــا 
بغــداد کشــاند. الهــور جنگــی طالبانــی، 
ــۀ  ــتخبارات اتحادی ــازمان اس ــس س ریی
میهنــی، خواهــر زادۀ رهبــر متوفــی 
طالبانــی،  جــالل  میهنــی  اتحادیــه 
نیروهــا و یــا پیشــمرگه های تحــت 
فرمــان خــود را از مراکــز نظامــی و 
نفتــی اربیــل بیــرون کشــید و راه را 
بــرای تســلط حکومــت عــراق بــر 
اربیــل بــاز کــرد. نیروهــای مربــوط بــه 
ــت  ــتند مقاوم ــی، نتوانس ــعود بارزان مس
ــا برخوردهــای انــدک عقــب  کننــد و ب
ــت  ــه حکوم ــود ک ــه می ش ــد. گفت رفتن
بغــداد بــا اتحادیــۀ میهنــی رقیــب 
حــزب دموکــرات کردســتان و مســعود 
بارزانــی بــه توافــق رســیدند تــا هفــده 
درصــد بودجــۀ عمومــی دولــت عــراق 
را بــه اقلیــم کردســتان بــه عنــوان 
دســترس  در  فــدرال  ایالــت  یــک 
اتحادیــه میهنــی کردســتان در شــهر 
ــی  ــه میهن ــذارد و اتحادی ــلیمانیه بگ س
ــل  ــراق عم ــی ع ــون اساس ــق قان مطاب
فرودگاه هــا  مدیریــت  و  اداره  کنــد، 
و مرزهــا را بــه نیروهــای حکومــت 

عــراق بســپارد و کردهــا تمــام مناطــق 
ــتان  ــم کردس ــای اقلی ــرون از جغرافی بی
بــه خصــوص کرکــوک را تــرک کننــد.
اگــر ایــن توافــق عملــی شــود، نتیجــۀ 
کردســتان  اســتقالل  همه پرســی 
ــل  ــی و باط ــر عمل ــع غی ــراق در واق ع
ــی  می گــردد و موقعیــت مســعود بارزان
ــت  ــه در حکوم ــرات ک و حــزب دموک
اقلیــم کردســتان قــرار دارد، بــه شــدت 
تضعیــف و متزلــزل می شــود. حتــی 
ــداد و  ــان بغ ــی می ــزاع و جنگ ــر ن اگ
اربیــل واقــع نشــود و ادامــه نیابــد، 
دو حکومــت  بــه  عــراق  کردســتان 
جداگانــۀ رقیــب و متخاصــم در اربیــل 
ــا حضــور مســعود بارزانــی و حــزب  ب
ــور  ــا حض ــلیمانیه ب ــرات و در س دموک
ــی  ــوادۀ طالبان ــی و خان ــۀ میهن اتحادی
تقســیم می شــوند کــه هرکــدام در ایــن 
وابســته گی کشــورهای  بــه  رقابــت 
کشــانده  منطقه یــی  و  دخیــل 
گروه هــای  و  احــزاب  می شــوند. 
دیگــر کردهــای عراقــی طبعــًا بــر 
کنــار  در  خودشــان  منافــع  مبنــای 
ــت و  ــی در گسس ــروه اصل ــن دو گ ای

ــود. ــد ب ــت خواهن پیوس
تحــوالت  و  حــوادث  بــه  وقتــی   
سیاســی در افغانســتاِن پســا طالبــان 
بــا  عجیبــی  نــگاه شــود، شــباهت 
سیاســت در کردســتان عــراق دارد. ارگ 
ــزاب  ــا اح ــال ب ــن هفده س ــل در ای کاب
نظــام  درون  در  دیگــر  گروه هــای  و 
سیاســی بــه خصــوص گروه هایــی کــه 
شــامل جبهــۀ مقاومــت ضــد طالبــان، به 
خصــوص جمعیــت اســالمی افغانســتان 
ــال  ــابه را دنب ــت مش ــدند، سیاس می ش
کــرد: تفرقــه و فســاد درونــی ایــن 
بــرای ارگ  گروه هــا، پیوســته راه را 

ــاخت. ــاعد س مس
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اختـالف و فسـاد
مانع عـدالت و استقـالل

 

اواخـر هفته گذشـته، از خونین ترین روزها در تاریخ شـانزده سـال 
اخیـر کشـور بـود. طالبـان وحشـی در تبانـی بـا حامیـان منطقه یـی 
شـان، در یـک رشـته حمـالت بـه شـدت سـازمان دهـی شـده در 
پکتیـا، غزنـی و قندهـار چند پایگاه ارتـش و پولیس را مـورد مورد 
هـدف قـرار دادنـد. در ایـن حمـالت کـه بایـد کـم پیشـینه تریـن 
نـوع حمـالت از این دسـت بـه شـمار آورد، ده هـا تن از سـربازان 
و افسـران ارتـش و پولیـس جـام شـهادت نوشـیدند و ده هـا تـن 
دیگـر یـا مجـروح شـدند و یـا ایـن کـه از سرنوشـت  شمارشـان 
هنـوز اطالعـی در دسـت نیسـت. ایـن حمـالت در حالـی صورت 
می گیرنـد کـه رییس جمهـور غنـی در آسـتانۀ سـفر بـه پاکسـتان 
قـرار دارد و بـه تازه گـی گفت وگوهای چهارجانبه در شـهر مسـقط 
عمـان میـان افغانسـتان، پاکسـتان، روسـیه و چیـن به پایان رسـیده 
اسـت. ایـن حمـالت مرگبـار همزمـان بـا آن صـورت می گیرند که 
رییس جمهـوری افغانسـتان از خوشـبینی های تـازه در مـورد فراهم 
شـدن زمینـه مذاکـرات بـا پاکسـتان پس از اعـالم اسـتراتژی جدید 
امریـکا در مـورد افغانسـتان و جنـوب آسـیا خبـر می دهـد. ایـن 
حمـالت در حالـی صـورت می گیرنـد کـه سـخنگویان ارگ همـه 
روزه در رسـانه ها و فضـای مجـازی از کاهـش حمـالت گروه های 
بـه  افغانسـتان  سراسـر  در  بیشـتر  امنیـت  ایجـاد  و  دهشـت افگن 
عنـوان دسـتاورد بـزرگ دولـت وحـدت ملـی و بـه ویژه شـخص 

می کننـد.  یـاد  رییس جمهـوری 
اگـر واقعـا دولـت وحـدت ملـی در عرصه تامیـن امنیـت و کاهش 
تحـرکات گروه هـای هـراس افکـن دسـتاوردی دارد، پـس چگونه 
جلـو چنیـن حمـالت مرگبـاری را آن هم بـه قلب نیروهـای امنیتی 
رییس جمهـوری  شـخص  اگـر  اسـت؟  نتوانسـته  گرفتـه  کشـور 
توانسـته بـا سیاسـت های موثـر خـود نیروهـای مخالـف و حامیـان 
شـان را مجـاب کنـد، پـس چرا هـم چنان روزهـای سـیاه و تاریک 
در ایـن کشـور رقـم می خورنـد. حمـالت اخیـر گروه هـای هراس 
افکـن متاسـفانه آن گونـه کـه ارگ فـرض می کند، به هیـچ صورت 
حمـالت عـادی و سـاده نبـود کـه بتـوان آن هـا را از نـوع حمالتی 
تعبیـر کـرد کـه همـه روزه این گـروه هـا در مناطق مختلف کشـور 
صـورت می دهنـد. ایـن حمـالت از یک سـو کـه می تواننـد بیانگر 
عمـق فاجعـۀ باشـند کـه افغانسـتان درگیرآن اسـت، از سـوی دیگر 
می تواننـد ضعـف مدیریتـی سـران و مقام هـای امنیتـی کشـور را به 
نمایـش بگذارنـد کـه در جلوگیـری از برنامه هـای دشـمن چقـدر 
ناکارآمـد هسـتند. اگر نیروهـای امنیتی از یک حملـه در کابل موفق 
شـدند کـه جلوگیـری کننـد، ولی جلـو حمله بـه پایگاه هـای خود 
را در پکتیـا، غزنـی و قندهـار گرفتـه نتوانسـتند و این خبر خوشـی 

 . نیست
اگـر دشـمن در حملـه بـه هدف هـای غیرنظامـی موفـق می شـود، 
می تـوان بـرای آن توجیهی پیـدا کرد و حداقل وضعیـت را در ذهن 
شـهروندان ماسـت مالـی کرد؛ ولی چگونـه می تـوان راه یافتن آن ها 

را بـه مراکـز و پایگاه هـای نیروهـای امنیتی توجیه پذیر سـاخت؟ 
آیـا آقـای غنـی بـه عنـوان فرمانـده کل نیروهـای امنیتـی اعتـراف 
کـرده می توانـد کـه در مدیریـت و برنامه هـای او ضعف هـای کالن 
وجـود دارنـد که چنیـن فاجعه هـای بزرگـی را رقم می زننـد. وقتی 
حمالتـی بـه ایـن سـطح و پیمانـه بـزرگ رقـم می خورند، نخسـت 
بـه جـای یافتـن عامـالن درونـی و بیرونـی آن هـا بایـد عواملی را 
جسـت و جـو کـرد کـه در برنامه هـای مدیـران کشـور می تواننـد 

وجود داشـته باشـند. 
اگـر مدیـران کشـور از توانایـی الزم در امـر مدیریـت برخـوردار 
می بودنـد بـه هیـچ صـورت اتفاق هـای از این نـوع نمی افتـاد. مردم 
افغانسـتان کـه هـر روز شـاهد بدتریـن خبرهـا در زنده گـی شـان 
هسـتند، در حالـی کـه بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی 
کشورشـان نیـز هیـچ اقـدام موثـری صـورت نگرفتـه، چـه کنند از 
ایـن کـه مثـال بزرگتریـن مغـز متفکـر جهـان کـه تا بـه حـال بدیل 
آن را مـادر نـزاده!، بـر کشـور شـان حکومـت می کنـد ای کاش بـر 
افغانسـتان کسـی حکومـت می کـرد کـه فقـط ایـن کشـور را بـه 
درسـتی اداره کنـد، از قوم گرایـی بپرهیـزد، از تفرقـه افکنـی میـان 
مـردم اجتنـاب ورزد و بتواند که کل کشـور را بـه دور منافع ملی آن 
گـرد آورد. ای کاش بـه جای ایـن همه افراد فوق تخصص کسـانی 
کمک هـای  از  کـه  می داشـتند  دسـت  بـه  را  افغانسـتان  مدیریـت 
جهانـی بـرای ایجـاد تغییـر در دسـترخوان مـردم می توانسـتند بـه 
بهتریـن وجـه آن اسـتفاده کنند. اگر مشـابه اتفاق هایی کـه در پکتیا، 
غزنـی و قندهـار افتـاد، در کشـور دیگـری می افتـاد بدون شـک در 
آن کشـور حـاال خیلـی چیزها تغییـر می کرد. شـاید کسـانی مجبور 
بـه اسـتعفا می شـدند، شـاید کسـانی راهـی زندان هـا می شـدند و 
شـاید آماده گـی بـرای حملـه بـه عامـالن آن حـاال آغـاز شـده بود. 
امـا متاسـفانه ایـن اتفاق هـا در کشـوری افتـاده کـه حتـا در لحـن 
اعالمیه هـای سـران آن کشـور در واکنش بـه این اتفاق هـا هم هیچ 
تغییـری دیـده نمی شـود. دشـمن با حمله بـه پایگاه هـای نیروهای 
امنیتـی کل دسـتگاه مدیریتـی کشـور را زیرسـوال بـرده در چنیـن 
وضعیتـی فقـط بـه یک عامـل فکـر کـرد و آن رییس جمهـوری به 
عنـوان فرمانـده کل نیروهای امنیتی کشـور اسـت کـه ضعف هایش 

عمـال  کشـور را بـه مصیبـت مواجـه کرده اسـت.  

مقصـر اصـلی
 وضعـیت فعلـی کیست؟

ACKU
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امنیــت جمعــی  پیمــان  رییــس ســازمان 
می گویــد کــه در بهــار ســال آینــده احتمــال 
تروریســتی  فعالیت هــای  شــدن  بیشــتر 
شورشــیان از جملــه داعــش و طالبــان در 

شــمال افغانســتان وجــود دارد.
یــوری خاچاتــورف، رییــس ســازمان پیمــان 
ــبب  ــه س ــه ب ــاور دارد ک ــی ب ــت جمع امنی
ــتی  ــای تروریس ــترش گروه ه ــور و گس حض
ســال  بهــار  در  افغانســتان،  شــمال  در 
ــای  ــدن فعالیت ه ــتر ش ــال بیش ــده احتم آین
امــکان  افغانســتان  تروریســتی در شــمال 

ــت.   ــر اس پذی
آقــای خارچاتــورف تأکیــد کــرده کــه در حال 
حاضــر نزدیــک بــه هفــت هــزار تروریســت 
در والیت هــای شــمال افغانســتان مســتقر 
ــای  ــدازی تهدید ه ــرای راه ان ــا ب ــده اند ت ش
جــدی تروریســتی در بهــار آینــده، آماده گــی 

بگیرنــد.
از  نقــل  بــه  اســپوتینگ،  خبرگــزاری 
ــتی  ــروه  تروریس ــه گ ــته ک ــورف نوش خاچات
ــد  ــرد آمده ان ــتان گ ــمال افغانس ــان در ش طالب
جنگجویــان  حــاال  طالبــان،  کنــار  در  و 
ــد.  ــز در ایــن منطقــه حضــور دارن داعــش نی
ــدود  ــان ح ــن جنگجوی ــی ای ــداد مجموع تع
ــه  ــود ک ــن زده می ش ــن تخمی ــزار ت هفت ه

ــت.  ــدی اس ــر ج ــک خط ی
ــور  ــی از عب ــا نگران ــوف ب ــای خارچارت آق
تروریســتان از مــرز افغانســتان – تاجیکســتان 
امنیــت  کشــیدن  به چالــش  ســبب  کــه 
کشــورهای آســیای میانــه می شــود گفتــه 
ــای  ــودن کوه ه ــیده ب ــه پوش ــه ب ــه باتوج ک
تاجیکســتان بــا بــرف، در حــال حاضــر ایــن 
تروریســتان در آن جــا فعالیتــی را انجــام داده 
نمی تواننــد. امــا او از خطــر عبــور طالبــان از 
مــرز میــان افغانســتان و تاجیکســتان در بهــار 
ــد و  ــده می خوان ــران کنن ــده را نگ ــال آین س
تأکیــد کــرده اســت: “ بــرای پیــش گیــری از 
چنیــن اتفــاق بایــد آماده گــی داشــته باشــند”. 
حاضــر  حــال  در  مــا  کــه  افــزوده  اوی 
ــر  ــتیم و اگ ــمن هس ــناخت دش ــروف ش مص
ــو  ــه عض ــتان ک ــرو تاجیکس ــه قلم ــا ب آن ه
ســازمان پیمــان امنیــت جمعــی اســت، حملــه 
ــا  ــرکوب آن ه ــه و س ــرای مقابل ــا ب ــد، م کنن

ــود. ــم ب ــاده خواهی آم
ــی  ــی، در حال ــت جمع ــان امنی ــس پیم ریی
چنیــن ابــراز نظــر می کنــد کــه روســیه خــود 
متهــم بــه همــکاری بــا گــروه طالبــان  اســت، 
ــا  ــای نشــر شــده ادع در برخــی از گزارش ه
ــروه  ــل گ ــیه به تموی ــه روس ــت ک ــده اس ش

ــردازد. ــان می پ طالب
ــه  ــل رابط ــی در کاب ــات روس ــد مقام هرچن
ــد،  ــب کردن ــان را تکذی ــان روســیه و طالب می
امــا روزنامــۀ تایمــز چــاپ لنــدن در گزارشــی 

کــه اخیــرا بــه چــاپ رســید مدعــی شــده بود 
ــتخبارات  ــازمان اس ــل س ــای تی ــه تانکره ک
ــان،  ــرزی حیرت ــذرگاه م ــق گ ــیه از طری روس
افغانســتان  وارد  ازبکســتان،  بــا  مــرز  در 
می شــوند و بعــد شــرکت هایی از جانــب 
گــروه طالبــان، بــدون پرداخــت مالیــات آن را 

دریافــت می کنــد.
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــی درحال ــن نگران ای
ــی خــود  ــی اســتراتیژی نظام ــکا به تازه گ امری
ــال افغانســتان و کشــورهای آســیای  را در قب
ــاس  ــه اس ــت و ب ــده اس ــالم ش ــی اع جنوب
ایــن اســتراتژی شــمار نظامیــان امریکایــی در 

ــد. ــش می یابن ــتان افزای افغانس
ــان  ــه نظامی ــان ب ــتراتژی هم چن ــن اس در ای
صالحیت هــای  افغانســتان  در  امریکایــی 
بیشــتری در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
بــدون  پیماهــای  حمــالت هوایــی هــوا 
ــش  ــز افزای ــان نی ــز طالب ــه مراک ــین ب سرنش
ــال  ــت س ــاه نخس ــش م ــت. در ش ــه اس یافت
ــه  ــی علی ــه هوای ــش از ۲۲۰۰ حمل جــاری بی
تروریســتان در کشــور صــورت گرفتــه اســت 
کــه افزایــش دو برابری نســبت ســال گذشــته 

را نشــان می دهــد. 
آن کــه  بــا  آگاهــان می گوینــد  هم چنــان، 
ــازۀ  ــرد ت ــورد راهب ــا در م ــک و تردیده ش
امریــکا وجــود دارد؛ امــا در عیــن حــال، 
حمــالت  ویــژه  بــه  هوایــی  حمــالت 
ــر  ــکا ب ــین امری ــدون سرنش ــای ب هواپیماه
ــت. ــه اس ــتر یافت ــدت بیش ــز ش ــان نی طالب
دونالــد ترامــپ در راهبــرد جدیــد آن کشــور 
افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای  بــه 
اختیــارات بیشــتر داده اســت تــا طالبــان 
تحــت فشــار قــرار گرفتــه و بــه رونــد صلــح 

ــد. ــتان بپیوندن افغانس

نماینده هــای  گذشــته  هفتــۀ  هم چنــان، 
ــاد  ــالم آب ــیه، اس ــل، روس ــای کاب حکومت ه
ــان  ــور عم ــد کش ــهر مقص ــگ در ش و بجین
از ســر  نشســت چهــار جانبــه به خاطــر 
گیــری گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان 

ــد. ــزار کردن برگ
ــت  ــن نشس ــدن ای ــزار ش ــس از برگ ــا، پ ام
بــر  پیچیــدۀ  حمــالت  طالبــان  گــروه 
ــدر  ــوالی ان ــا، ولس ــس پکتی ــی پولی فرمانده
غزنــی و ولســوالی شــیبکوه فراه،انجــام دادنــد 
ــن کشــته شــد.   کــه در نتیجــه بیــش از 7۰ ت
از ســویی هــم، مجلــس نماینــده گان بــا 
هشــدار از بی ثباتــی در کشــور از دولــت 
ــتراتیژی  ــی نکــردن اس ــر عمل ــکا به خاط امری
ــاد  ــان انتق ــر طالب ــور در براب ــد آن کش جدی
کــرده می گویــد کــه راهبــرد ترامــپ پــس از 
دو مــاه هنــوز آنطــوری کــه انتظــار می رفــت 
ــداده اســت. ــان نتیجــه ن ــا طالب ــارزه ب در مب

هفتــۀ گذشــته شــماری از والیــت 
درگیری هــای  شــاهد  افغانســتان 
و  امنیتــی  نیروهــای  میــان  شــدید 
ــان،  ــن می ــود. از ای ــان ب ــا طالب گروه ه
ــان  ــلِح طالب ــان مس ــی از مهاجم گروه
وارد فرماندهــی پولیــس والیــت پکتیــا 
شــدند و فرمانــده پولیــس ایــن والیــت 
و ده هــا تــن از نیروهــای امنیتــی ایــن 
ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــی را ب فرمانده

شــدیدی  درگیری هــای  هم چنــان 
ــای  ــان و نیروه ــای طالب ــان گروه ه می
و  غزنــی  والیت هــای  در  امنیتــی 
ــالت  ــت. حم ــورت گرف ــار ص قنده
هفتــۀ  در  طالبــان  گروه هــا  اخیــر 
ــن از  ــد ت ــش از ص ــان بی ــته، ج گذش

شــهروندان افغانســتان را گرفــت.
شــماری  حمــالت،  ایــن  از  پــس 
و  سیاســی  آگاهــان  شــهروندان،  از 
شــبکه های  در  سیاســت مداران 
ضعــِف  و  حکومــت  از  اجتماعــی 
ــاد  ــدت انتق ــه ش ــی ب ــای امنیت نهاده
ــد کــه  ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــد. آن کردن
حکومــت اراده یــی بــرای ســرکوب 

نــدارد. طالبــان 
آگاهــان  از  خراســانی،  عبدالحــی 
برگــۀ رســمی  در  سیاســی کشــور 
اگــر  اســت:   نوشــته  فیســبوکش 
ــوز  ــل هن ــی ارگ کاب ــرقومندان اعل س
ــادار  ــی وف ــون اساس ــوگند قان ــه س ب
ــریِع  ــِی س ــۀ نظام ــد محاکم ــد، بای باش
تروریســت  زندانــی  تمــام عناصــر 
وابســته بــه طالبــان و داعــش و اعــدام 
ــرور و  ــه در ت ــانی ک ــۀ کس ــی هم علن
ــد،  انتحــار و انفجــار دســت داشــته ان
بــه شــمول بانــد  جنایــت کار حقانــی را 

ــد. ــزار کن برگ
آقــای خراســانی افــزوده اســت: »قطــع 
کامــل امتیــازات  پــدر معنــوی طالبــان، 
ــری  ــت عناص ــرزی و بازداش ــد ک حام
ــی؛ انحــالل  ــد ســید اســحق گیالن مانن
ــد  ــان، نهــاد فاســد و فاق ــز طالب خاکری
صلــح  نام نهــاد  شــورای  قانونــی 
و انتقــال مســوولیت آن بــه کمیتــۀ 
خارجــه،  امــور  )وزارت  مشــترک 
امنیــت  شــورای  و  داخلــه  وزارت 
ملــی( کشــور و تصفیــه ارتــش، امنیــت 
ملــی و پولیــس از عناصــر وابســته 
ــر  ــایر عناص ــرزی و س ــد ک ــه حام ب
ســران  دیگــر  وظیفــۀ  مشــکوک، 
حکومــت وحــدت ملــی می توانــد 
ــرای ســرکوب  ــی ب ــر اراده ی باشــد، اگ

ــد«. ــان دارن طالب
ــی، از  ــد ناطق ــن، محم ــا ای ــان ب همزم
ــس کمیســیون  ــان سیاســی و ریی آگاه
توافق نامــۀ  تطبیــق  بــر  نظــارت 

سیاســی ایجــاد حکومــت وحــدت 
ــته  ــبوکش نگاش ــۀ فیس ــی در صفح مل
ــوولیِت  ــول مس ــا قب ــان ب ــت: طالب اس
و  پکتیــا  در  خون بــار  حمــالت 
قندهــار، فاجعــه خلــق کــرده انــد. 
آنــان بــا دزدیــدن موترهــای »هــام وی« 
ــوع  ــاری از ن ــواد انفج ــازی م و جاس
بســیار پیشــرفته و مرگ بــار در آن، 
ــد.  ــام می دهن ــاری انج ــات انتح عملی
ــرای  ــی ب ــات تهاجم ــوع عملی ــه ن البت
ــه خاطــر  ــات را ب ــز والی ــن مراک گرفت
ــت  ــی از دس ــاران هوای ــرس از بمب ت
داده و حــاال ایــن شــیوه را بــا اســتفاده 
در  امنیتــی«  نیروهــای  »ضعــف  از 
ــد؛ درســت کاری کــه  ــه ان پیــش گرفت
ابومصعــب  گذشــته  ســال های  در 
زرقــاوی و ابوبکــر البغــدادی در عــراق 

می دادنــد. انجــام 
»در  اســت:  افــزود  ناطقــی  آقــای 
دلیــل حضــور  بــه  مــا  افغانســتان 
مدیریتــی  ضعــف  و  بــد  همســایۀ 
ــم  ــار مانده ای ــاکان گرفت ــت، کم حکوم
ــان  ــل فرزندان م ــاهد قت ــر روز ش و ه
هســتیم. حکومــت مــا بــه شــدت 
مالمــت و مقصــر اســت و مقصرتــر از 
آن، رییس جمهــور پیشــین کــه در اوج 
تبهــکاری از جنایــت کاران حمایــت 
می کنــد؛ این گونــه تقصیرهــا عمــر 
جنایــت و فاجعــه را در افغانســتان 

می کنــد«. طوالنــی 
در عیــن حــال، علــی شــریعتی، یکی از 
شــهروندان کابــل بــه ایــن بــاور اســت 
ــور  ــی کش ــازمان های جاسوس ــه س ک
ــیده گی  ــار پوس ــز دچ ــد و نی ــج ان فل

شــده انــد.
آقــای شــریغتی می نویســد کــه از دیــد 
ــختی  ــه س ــاری ب ــاع ج ــی، اوض امنیت
ــن  ــت و کالن تری ــت اس ــل مدیری قاب
دلیــِل آشــوب جــاری در کشــور، نبــود 
ــی از دشــمن  ــن و واقع ــف بنیادی تعری

اســت.
ــه  ــل: »ب ــهرونِد کاب ــن ش ــۀ ای ــه گفت ب
ــا  ــاز دارد ت ــت نی ــر حکوم ــن خاط ای
ــمن  ــال دش ــود را در قب ــتراتیژی خ اس
ــح  ــی صل ــد و شــورایی عال ــر بده تغی
ارادۀ  اظهــار  بــرای  کنــد.  لغــو  را 
ــا  ــت ت ــاز اس ــمن، نی ــا دش ــارزه ب مب
همــۀ تروریســتان از زندان هــا کشــیده 
شــوند و در یــک محاکمــۀ اختصاصــی 
ــم  ــون در جرای ــه حســب قان ــی ک آنان
دســت  تروریســتی  ســازمان یافته 
ــردم  ــل م ــه قت ــر ب ــد و منج ــته ان داش
شــده انــد، محاکمــه گردیــده و اعــدام 
شــوند. ایــن اقــدام ســبب می شــود تــا 
ارادۀ جــدی مبــارزه بــا دشــمن شــکل 

ــرار و  ــرد و تروریســتان راه جــز ف بگی
ــند«. ــته باش ــلیمی نداش تس

نوشــته  هم چنــان  شــریعتی  علــی 
ــن کار  ــت ای ــون حکوم ــه چ ــت ک اس
ــر  ــی ب ــن زنجیری ــد، از قرایی را نمی کن
ــۀ  ــود زمین ــت خ ــه حکوم ــد ک می آی
حضــور گســتردۀ تروریســتان را در 
ــان  ــا طالب ــازد ت ــاعد می س ــور مس کش
بــا یــک موقــف کالن وارد معاملــۀ 
ــت ســهم  سیاســی شــوند و در حکوم
پیــدا کننــد. حکومــت دارد اوضــاع 
طــوری  را  اجتماعــی  و  سیاســی 
مدیریــت می کنــد تــا یــک اقنــاع 
شــکل  مــردم  میــان  در  همه گانــی 
ــا  ــه م ــد ک ــول کنن ــه قب ــرد و هم بگی
ــمن  ــه دش ــلیمی ب ــز تس ــاب ج انتخ

نداریــم و بایــد آنــان را بپذریــم.
ــد،  ــن حام ــال، کمال الدی ــن ح در حی
ــه  ــاب ب ــی خط ــان دین ــی از عالم یک
کــه  می نویســد  امنیتــی  نیروهــای 
آنــان،  شــدن  مجــروح  و  شــهادت 
ــت  ــام مل ــوردن تم ــم خ ــادِل زخ مع
افغانســتان اســت و مــردم در کنــار 

ــت. ــان اس آن
خطــاب  فیســبوکش  صفحــۀ  در  او 
ــت:  ــته اس ــور نگاش ــربازن کش ــه س ب
ــت  ــن مل ــدا و ای ــید خ ــن باش »مطمی
ــه  ــد ک ــد و نگزاری ــان داری را در کنارت
تمــام هســت و بــود ایــن ملــت قربانی 
ــزدوران  ــوم م ــال ش ــته ها و امی خواس
و قاتــالن ملت تــان گــردد. دســتگاه 
اســت  آن  از  بی کاره تــر  دولتــی 
ــوق  ــما را س ــون ش ــدان چ ــه فرزن ک
امــا شــما در صــف  کنــد،  اداره  و 
ــه در  ــد ک ــتاده ای ــرد ایس ــت نب نخس
ــن تجــاوز را پاســخ  ــان ای ــار مردم ت کن
می دهیــد. نفریــن بــه کســانی کــه 
اهلیــت رهبــری چــون شــما فرزنــدان 
ولــی  ندارنــد،  را  دلیــر و جان فــدا 
ــای  ــه چوکی ه ــدان ب ــگ و دن ــا چن ب

ــد«. ــپیده ان ــما چس ــری ش رهب
ــه حمــالت گســتردۀ  ــی اســت ک گفتن
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــان در حال طالب
دور  ششــمین  گذشــته،  هفتــۀ  کــه 
میــان  صلــح  چهارجانبــۀ  نشســت 
ــکا  ــن و امری افغانســتان، پاکســتان، چی
ــقط،  ــه، در مس ــال وقف ــس از دو س پ
برگــزار  عمــان  کشــور  پایتخــت 
ــده در  ــتراک کنن ــورهای اش ــد. کش ش
از  چگونه گــی  بــاالی  نشســت  آن 
ــارزه  ــح، مب ــای صل ســرگیری گفتگوه
بــردن  بیــن  از  و  هراس افگنــی  بــا 
خــاک  در  هراس افگنــان  النه هــای 

پاکســتان، رأی زنــی کردنــد.
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ــال  ــت س ــدود هش ــی: ح ــناد تقنین    اس
ــی در گــروگان  ــالت عال ــون تحصی ــام قان تم
ــون  ــواد قان ــت، م ــرار گرف ــی ق ــورای مل ش
و  عالقه مندی هــا  برحســب   ۱368 ســال 
ــه  ــری وزارت ب ــکام و رهب ــای ح مصلحت ه
شــکل ســلیقه یی تطبیــق می شــد. بعضــی 
ــا،  ــد مقرره ه ــی مانن ــناد تقنین ــایر اس ــواد س م
در  رهنمودهــا  و  طرزالعمل هــا  لوایــح، 
مغایــرت بــا ایــن قانــون قــرار داشــت. 
در موجودیــت قانــون، خــالی قانــون در 
تحصیــالت عالــی محســوس بــود. بازنگــری 
ایــن اســناد تقنینــی صــورت نگرفت. سیســتم 
کریــدت بــدون درنظرداشــِت بســتر مناســب 
و امکانــات و تجهیــزاِت الزم اجبــاری شــد و 
تــا کنــون یــک سیســتم کریــدِت معیــاری در 

دانشــگاه ها وجــود نــدارد. 
   رهبــری وزارت و دانشــگاه ها بــر اســاِس 
بــر وزارت  تقســیمات قومــی، سیاســی... 
تحصیــالت عالــی و دانشــگاه ها تحمیــل شــد 
ــای  ــری نهاده ــۀ رهب ــا تجرب ــر آن ه ــه اکث ک
ــی  ــن کم توجه ــه ای ــتند ک ــک را نداش اکادمی
مختلــف  ارگان هــای  دخالت هــای  و 

در  جبران ناپذیــر  ناهنجاری هــای  موجــب 
دانشــگاه های کشــور گردیــد. 

به خصــوص  و  عالــی  تحصیــالت     
ــه  ــدید بودج ــود ش ــک کمب ــگاه ها در ی دانش
ــات  ــه خدم ــد از عرص ــتند و عای ــرار داش ق
هــم مجــوز نداشــت. در ایــن دوره فقــط 
توجــه خــاص بــه تضعیــف ارگان هــای 
ــوف  ــازی معط ــد خصوصی س ــی و رش دولت
ــگاه ها  ــادی دانش ــود اقتص ــه رک ــه ب ــد ک ش
منجــر گشــت. هیــچ نــوع اســتقالل مالــی بــه 
دانشــگاه ها داده نشــد و تمــام آزادی هــای 
ــون اساســی کشــور  ــواد قان ــو م ــی در پرت مال
ــی،  ــۀ جهان ــای جامع ــد. کمک ه ــدود ش مح
در نهادینــه شــدن و بهینــه شــدِن دانشــگاه ها 

ــت. ــاص نیاف ــیع اختص ــۀ وس ــه پیمان ب
  آزادی هــای اکادمیــک، مالــی و 

اقتدارگرایــی  تمرکزگرایــی،  ســاختاری: 
قوانیــن  بــا  تــوام  مغلــق  دیوان ســاالرِی 
مداخلــۀ  و  یک طــرف  از  دســت وپاگیر 
ارشــِد  مدیــران  و  سیاســیون  زورمنــدان، 
ــای  ــۀ آزادی ه ــر، هم ــب دیگ ــت از جان دول
ــگاه ها را  ــِک دانش ــاختاری و اکادمی ــی، س مال
ســلب و ایــن نهادهــا را بــه جزایــر یخ بنــدان 
ــا  و حاشــیه یی در دولــت مبــدل ســاخت. حت
ــات  ــذ امتحان ــرز اخ ــک و ط ــم اکادمی تقوی
سمســتر متأســفانه توســط وزارت تحصیــالت 

عالــی تعییــن می شــد. 
   ارتقــای کیفیــت و اعتباردهــی: هرچنــد 
ــن  ــار اول در دانشــگاه های کشــور ای ــرای ب ب
ــی  ــکل آزمایش ــه ش ــال ۱39۰ ب ــه از س برنام
ایــن  فعالیــت  به خاطــر  امــا  شــد  آغــاز 
ــی  ــالت عال ارگان در چــوکات وزارت تحصی
موثریــت چنــدان نداشــت و نخواهــد داشــت. 
بایــد ایــن برنامــه توســط یــک ارگان مســتقل 

ــی شــود. ــد ســایر کشــورها عمل مانن
ــا  ــی: ب ــاب تحصیل ــا و نص    کریکولم ه
ــۀ رشــد  ــی از قافل ــدن تحصیــالت عال دورمان
چنــد دهه یــِی دانشــگاه های جهــان همــۀ 

کتابخانه هــا...  مــواد درســی،  کریکولم هــا، 
کهنــه و ناکارآمــد شــده بودنــد، هرچنــد 
در ایــن راســتا تالش هایــی به عمــل آمــد، 
شــدند،  به روزســازی  کریکولم هــا  برخــی 
ــد.  ــرار گرفتن ــق ق ــۀ تطبی ــر در منص ــا کمت ام
خوابگاه هــا  ویــژه  بــه  دانشــگاه ها     
بــه مرکــز قوم گرایــی، تعصبــات زبانــی و 
اختالفــات  و  سیاســت بازی  نیشنلیســتی، 
ــفانه موجــب  ــه متأس ــد ک ــل ش ــی تبدی مذهب
حادثــاِت ناگــوار و حتــا جــان باختــن و 
زخمــی شــدن یــک تعــداد محصــالن گردیــد. 
ــز در  ــه زن نی ــونت علی ــل خش ــی عوام بعض
ایــن کانون هــای علــم و معرفــت بــه مالحظــه 

ــید. می رس
ــاًل  ــادی اص ــای نه ــق: پژوهش ه    تحقی
امکان پذیــر  کشــور  دانشــگاه های  در 

و  بودنــد  فلــج  تحقیقــات  مراکــز  نبــود. 
و  تجهیــزات  ساینســی  دانشــگاه های  در 
امکانــات تحقیقــات نهــادی بــرای تولیــد 
علــم وجــود نداشــت. بــه ایــن عرصــه 
ــِد الزم اختصــاص  ــا در ح ــۀ خــاص ی بودج
بــه  قــادر  دانشــگاه ها  تــا  نمی یافــت 
ــی  ــۀ مل ــچ برنام ــند. در هی ــش باش ــد دان تولی
نبودنــد،  ســهیم  دانشــگاه ها  فراملــی  و 
تحصیل کرده هــا و به اصطــالح متخصصیــن 
ــگاه ها را  ــی دانش ــرب، کادر علم ــده از غ آم
فاقــد ظرفیت هــای مســلکی می پنداشــتند، 
امــا دریغــا کــه خــود آن هــا نیــز در اجــراآت 

خویــش ناموفــق بودنــد.
سیاســت گذاری ها:  و  برنامه هــا     
کاری،  تدابیــری،  اســتراتیژیک،  پالن هــای 
ــی  ــوع غرب ــد و فیشــِن ن ــه م توســعوی و... ب
ــی  ــا، عمل ــدد برنامه ه ــت و از تع ــج یاف رای
ــر ســوال رفــت. همــۀ برنامه هــا  شــدِن آن زی
ــر  ــا ب ــگاه ها، بن ــت گذاری ها در دانش و سیاس
ــود  ــود و نب ــژه کمب ــل پارادوکســی به وی عوام
ــا  ــیه ها و پرونده ه ــل دوس ــه، در  داخ بودج
مدفــون گردیدنــد. پالن هــای اســتراتیژیک 

ــت برنامه هــا  ــز در اکثری ــی نی تحصیــالت عال
جنبــۀ تطبیقــی نیافــت. قابــل یــادآوری اســت 
ــداد سیاســت گذاران دســت اوِل  ــک تع ــه ی ک
ایــن وزارت نیــز اهــل مســلک و فــن نبودنــد. 
بالنده گــی تحصیــات  و  پویایــی     
عالــی: در واحــد ســاختاری دانشــگاه ها، 
در ســطح دانشــکده ها و در ســطح خــود 
ــد  ــان نیام ــه می ــی ب ــدام پویای ــگاه ها ک دانش
بالنده گــی و ارتقــای ظرفیــت کادر  و بــه 
ــت.  ــورت نگرف ــی ص ــه چندان ــی توج علم
کاروان  بــا  شــده  ایجــاد  فاصله هــای 
تحصیــالت عالــی جهانــی کاهــش زیــاد 
نیافــت. تمویل کننــده گان صــرف مقاصــد، 
شــدۀ  ســاخته  برنامه هــای  و  اهــداف 
خودشــان را حمایــت کردنــد کــه بــا شــرایط 
ــازگار  ــور س ــک کش ــع اکادمی ــتر جوام و بس

ــود. نب
   امتحان هــای شــمولیت )کانکــور( در 
دانشــگاه ها پُــر از فســاد بــود. افــراد شایســته 
و نخبــه کمتــر بــه تحصیــالت عالــی راه 
و  محلــی  زورمنــدان  مداخلــۀ  می یافتنــد. 
ــه  ــود ک ــه حــدی ب ــی ب ــا مســوولین دولت حت
در  امــا  می شــد،  لغــو  کانکورهــا  بعضــًا 
ــورت  ــت ص ــان حقیق ــاالت کتم ــیاری ح بس
می گرفــت. ایــن طــرز کار ریشــۀ تحصیــالت 
ــی  ــالت عال ــات تحصی ــام مطالب ــی و تم عال
تناســب،  ماننــد  را  بیســت ویکم  ســدۀ 
ــای  ــه، همکاری ه ــت، بودج ــت، مدیری کیفی
بین المللــی، نــوآوری، توســعۀ نیــروی انســانی 
پایــدار، ارزیابــی، ارزشــیابی، اعتباردهــی، 
همسطح ســازی جهانــی تحصیــالت عالــی 

و... را ســخت تهدیــد می کــرد.
در دورۀ اول مــوج پنجــم، دولــت به رغــم 
روآوری  و  جهانــی  کمک هــای  ســرازیری 
ــی، توجــه  ــه تحصیــالت عال ــان ب ــاد جوان زی
بنیــادی و نهــادی بــه تحصیــالت عالــی 
ــی  ــۀ کیف ــرد و از فاصل ــوف نک ــور معط کش
تحصیــالت عالــی بــا مودل هــای جهانــی 
کاســته نشــد. در یــک کالم، مرحلــۀ اول 
مــوج پنجــم بــا رشــد کمــی عــاری از کیفیــت 
ــل  ــی غیرقاب ــی و خصوص ــگاه های دولت دانش
ــی آن،  ــراف کیف ــه گ ــود ک ــراه ب ــرول هم کنت
ســیر ثابــت ناچیــز را نســبت بــه مــوج چهارم 

ــد. ــان می ده نش
ســیطره گرایی  قومیت گرایی،مداخله گرایــی، 
سیاســی و ایدیالوژیــک، عوامــل جنگ، فســاد 
ــت  ــدۀ معافی ــطح کشــور، پدی ــترده در س گس
از  معافیــت  فرهنــگ  و  قانون شــکنی  از 
قانون گریــزی، نارســایی فرهنــگ دانشــگاهی، 
تخصیــص هزینــۀ کــم بــه تحصیــالت عالــی، 
محــدود ســاختن صالحیت هــای مســلکی 
و مشــورتی دانشــگاه ها بــه مثابــۀ جزایــر 
بــه دانــش و دور  بهــا دادن  مجــزا، کــم 
ــه گانۀ  ــگاهیان از ارکان س ــتن دانش ــه داش نگ
از  کــه  انــد  کلیدی یــی  عوامــل  دولــت، 
مرحلــۀ اوِل مــوج پنجــم بــه مرحلــۀ دومِ ایــن 

ــت. ــیده اس ــه ارث رس ــوج ب م
مرحلۀ دوم ِموج پنجم

ــت  ــراز و نشــیب های دول ــا ف ــه ب ــن مرحل ای
نامیمــوِن  میراث هــای  و  ملــی  وحــدت 
مرحلــۀ اوِل ایــن مــوج گــره خــورده اســت: 
بــا دو سرپرســت یــک  امــور  ـ پیشــبرد 
پــی  دیگــر، از آغازیــن روزهــای دولــت 
ــی را  ــالت عال ــی، وزارت تحصی ــدت مل وح
ــی، عــدم اثربخشــی،  ــا جــو بی تفاوت بیشــتر ب
ــفته گی  ــام و آش ــاوری، ابه ــادی، بی ب بی اعتم
مواجــه ســاخت. امــا در نهایــت، بــا تقــرر یک 
وزیــر از جمــع اســاتید همــه منتظــر تغییــرات 
ــرات و  ــا تغیی ــاز ب ــه در آغ ــد ک ــادی بودن بنی
تبدیــالت بعضــی پســت های کلیــدی امیدهــا 
توســعه یافــت، امــا بــا جاگزینــی بعضــی آن ها 
ــاختاری  ــی، س ــوالت مفهوم ــم انداز تح چش
و کارکــردی وزارت بــه تردیــد انجامیــد. 
اخــذ  کمپایــن  زمــان  ایده پردازی هــای 
ــنت گرایی  ــرد س ــا رویک ــت ب ــۀ مل رای خان
ــاره  ــر وزارت دوب درآمیخــت و نظــم کهــن ب
ــته  ــی گذش ــۀ بیروکراس ــت. حلق ــلط یاف تس
ــث  خــاص  ــک مثل ــه ی ــم شکســت و ب دره
گله منــد و عقده منــد از وزیــر قبلــی جــا 
ــورتی  ــورای مش ــر از ش ــرد. دیگ ــوض ک ع
ــۀ دانشــگاه ها کــه وعــده ســپرده  اســاتید نخب
ــا  ــث ب ــن مثل ــد و ای ــری نش ــود، خب ــده ب ش
گذشــت هــر روز،  مقــام وزارت را از جوامــع 
ــاخته و  ــزا س ــتادان مج ــژه اس ــک به وی اکادمی
ــم  ــزود. ه ــای ایجــاد شــده می اف ــه فاصله ه ب
ــِث  ــن مثل ــای ای ــم ذهنیت ه ــا و ه هنجاره
تصمیم گیری هــا،  بــر  مقــام،  بــه  مقــرب 
ســخت  تحصیــالت  نظــام  و  کارکردهــا 

ــود. ــذار ب اثرگ
ــت داری  ــر حکوم ــت  وزارت از نظ ـ وضعی
ــات  ــان مقام ــات می ــی، اختالف ــوب بحران خ
ارشــد مشــکل زا شــده بــود کــه پــای رییــس 
ــد. از  ــانیده ش ــه حــل آن کش ــز ب ــور نی جمه
تطبیــق برنامه هــا آن چنــان کــه در آغــاز تقــرر 
ــد.  ــری نش ــد، خب ــد می ش ــد و جه وزرا ج
تصامیــم برحســب خشــنودی اراکیــن بلندپایه 
به خصــوص نماینده هــای معــزز ملــت گرفتــه 
می شــد. اگــر بــه بعضــی فیصله هــای ضــد و 
نقیــص شــورای رهبــری وزارت کــه در قانون 

تحصیــالت عالــی جایگاهــش تعریف ناشــده 
ــی بمالحظــه  ــب به خوب ــن تصاوی ــد، ای بنگری

می رســد. 
ــای  ــی نهاده ــک، خودگردان ــر تیوری ـ از نظ
تحصیلــی توســط مدیــراِن خــود دانشــگاهیان 
همانــا اســتقالل دانشــگاه تعریف شــده اســت. 
مــدت ســه ســال اســت کــه مقــررۀ اســتقالل 
مالــی دانشــگاه ها نافــذ اســت امــا تطبیــق آن 
ناممکــن شــده. بعضــی دیپارتمنت هــا کــه بــا 
انفــاذ ایــن مقــرره دســت بــه عرضــۀ خدمــات 
ــلب کنندۀ  ــن س ــار قوانی ــی زده، در حص علم
اســتقالل جوامــع اکادمیــک زندانــی انــد. اگــر 
ــن  ــم: “آزادتری ــوش دهی ــادان گ ــۀ نق ــه گفت ب
بهتریــن  دانشــگاه ها  مســتقل ترین  و 
آن هاســت”.  فقــدان اســتقالل در دانشــگاه ها، 
دوم-  امــواج  خودگامه گی هــای  میــراث 
چهــارم اســت. فســاد سرتاســری کشــور، بــه 
ــه  ــه س ــک ب ــع اکادمی ــدن جوام ــیه ران حاش
رکــن حکومــت، قوانیــن ترجمــه شــدۀ غربــی 
بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط ویــژۀ کشــور، 
تعصبــات  مقامــات،  برخــی  اقتدارگرایــی 
کــوردل و بیروکراســی یــا دیوان ســاالریی 
کهــن دســت و پاگیــر، مــوج پنجم را ســیرآب 
ــد. از ســه وظیفــۀ اصلــی دانشــگاه های  می کن
ســدۀ بیســت ویکم یعنــی تدریــس، تحقیــق و 
ــرف  ــا ص ــگاه های م ــات؛ دانش ــۀ خدم عرض
تدریــس را آن هــم در اکثــر نهادهــای تحصیلی 

ــد. ــام می دهن ــده، انج ــازی نش به روزس
بــا  افغانســتان  در  عالــی  تحصیــالت  ـ 
ــران  ــا بح ــا ب ــی و حت ــکالت پارادوکس مش
ــا رشــد  ــان اســت، صــرف ب ــه گریب دســت ب
ــوان  ــین نمی ت ــاِل پس ــد س ــی چن ــی ط کم
ادعــای موفقیــت نمــود؛ زیــرا از لحــاظ 
کیفیــت بــا تمــام معیارهــا، اســتندردها و 
ــِت  ــا کیفی ــه ب ــه ک ــی چ ــاخص های جهان ش
کشــورهای منطقــه ســازگاری نــدارد. هرچنــد 
ــای رســمی  از ســال ۱39۱ بدین ســو برنامه ه
ارتفــای کیفیــت و اعتباردهــی بــرای بــار 
نخســت در تحصیــالت عالــی آغــاز شــد، امــا 
ایــن ســاختار اعتباردهــی در چــوکات وزارت 
دیوان ســاالری  شــکار  را  آن  تحصیــالت، 
جــو ایــن محیــط ســاخته اســت؛ یعنــی مقولــۀ 
مشــهور “خــود ِگل و خــود کوزه گــر و خــود 
ــد.  ــی می  کن ــن تداع ــه ذه ــروش” را ب کوزه ف
ــا در  ــگاه های رده اوِل دنی ــرا دانش ــه چ این ک
ــد، همــه  ــرار دارن ــن  ســطح از موفقیــت ق ای
مدیــون برنامه هــای ارتقــای کیفیــت و سیســتم 
بالنده گــی  و  پویایــی  اســت.  اعتباردهــی 
برنامه ریزی هــای  محتــاج  دانشــگاه ها 
و  متــداوم  کیفیــت  تضمیــن  آینده نگــر، 
مســتمر و بهبــود روش هاســت، ســوای آن امــا 
ــن  ــد! ادارۀ تضمی ــه می مانن ــب ابتدایی ــه مکت ب
اعتباردهــی  و  کیفیــت(  )ارتقــای  کیفیــت 
زمانــی اثربخــش خواهــد شــد کــه از وزارت 
تحصیــالت عالــی مجــزا گــردد کــه متأســفانه 
پیش بینــی  عالــی  تحصیــالت  قانــون  در 

ــت. ــده اس نش
ــر  ــه هســته های تدوی ــار ک ـ کانکــور ســال پ
ایــن  اوِل  دورۀ  اواخــر  در  این چنینــی اش 
روی هم رفتــه  بــود،  شــده  ریختــه  مــوج  
غیرشــفاف  چالش هــای  و  بــود  موفقانــه 
ــمولیت و  بــودن را کاهــش داد. امتحــان ش
ــال ۱394/۱395  ــفاف در س ــبتًا ش ورودی نس
اخــذ شــد کــه شــامل موفقیــت رهبــری 
ــالت  ــوج، وزارت تحصی ــن م ــۀ دومِ ای مرحل
عالــی اســت و آن هــم حمایــت قــوی سیاســِی 
حکومــت و راهــکار رییــس پُرتــالش کانکور 
ــد  ــای تأیی ــا گفته ه ــازد. ام ــته می س را برجس
ناشــده، اعمــال ضریب هــای منطقه یــی و 
جنســیتی را در غیرشــفاف بــودن عمــدی 

ــت. ــوده اس ــاعه نم ــور اش کانک
تحصیــالت  وزارت  اســتراتیژیک  پــالن  ـ 
عالــی، بــا هزینــۀ گــزاف بانــک جهانــی 
توســط یــک کمیتــۀ نــاکارا و بی خبــر از 
معاش هــای  بــا  ـ  روز  عالــی  تحصیــالت 
ماهــوارِ گــزاف و صــرف زمانــی بیشــتر 
از آن چــه پیبش بینــی شــده بــود ـ خیلــی 
بی محتــوا و ضعیــف تدویــن گردیــد کــه 
خوشــبختانه در مجلــس کابینــۀ کشــور رد 
شــد و دوبــاره بــه بازنگــری بــه وزارت 

تحصیــالت عالــی گســیل شــد.

تحصیالت عالی 
 کشور در تالطِم »موج پنجم«

پوهاند محمدنذیر نجابی، استاد دانشگاه پولی تخنیک كابل
بخش دوم
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از دل اندیشـۀ شـریعتی، »انقـالب اسـالمی« ایـران به وجود 
آمـد و از دل نظریۀ سـید قطـب، جریان »اخوان المسـلمین« 
در مصـر، کـه بعدهـا بـه دیگـر نقـاط جهـان اسـالم به ویژه 
افغانسـتان سـرایت کـرد. برداشـت هایی نیز وجـود دارد که 
این هـا تیـوری انقالبـی را از سوسیالیسـم گرفتنـد و آن را 
بومی سـازی نمـوده و لبـاس مذهبـی و دینـی بـر تـِن آن 
پوشـانیدند. یکـی از تبعات منفـِی جریان هـای ایدیولوژیک 
و انقالبی گـرا این اسـت که پیـرواِن آن حتا پـس از پیروزی 
در جامعـه قرارشـان نمی گیـرد؛ چـون نظریـۀ معطـوف بـه 
»حرکـت« دارنـد، نـه سـازندگی و اسـتقرار؛ راهـی کـه در 
افغانسـتان و برخی کشـورهای دیگر تجربه شـد و نتیجه اش 
را همـه دیدنـد. بـه ایـن دلیل اگـر »گفتمـان حرکـت« را از 
جریان هـای انقالبـی بیـرون بکشـید، چیـز دیگـری باقـی 
نمی نمانـد. مـا در افغانسـتان در دهه های شـصت و هفتاد با 
جریان هایـی روبـه رو بودیم که اوالً حرکِت خـود را انقالبی 
کردنـد، ثانیـًا آن را ذیـل یـک ایدیولوژی تعریـف نمودند تا 
در کارشـان نایـل آینـد، و ثالثـًا دیدیـم کـه شـماری آن هـا 
پـس از پیـروزی به اسـتقرار نیندیشـیدند. برخـی از گروه ها 
و جریان هـا در دهـۀ هفتـاد پـس از پیـروزی مجاهدیـن و 
ایـن  این کـه  به جـای  اتحـاد جماهیـر شـوروی،  شکسـت 
پیـروزی را دسـته جمعی جشـن بگیرنـد، خشـمگین شـدند 
و در برابـر دوسـتان و بـرادراِن دیروزشـان مجدداً دسـت به 
سـالح بردنـد. دلیلـش هـم همـان نـگاه انقالبی گـری آنـان 
بـود، نمی خواسـتند لبـاس انقالبی خویـش را از تـن بیرون 
کننـد و بـه زنده گـی بـه دور از جنجـال و مبـارزه ادامـه 
دهنـد. بـا ایـن وصـف، رقابت هـای سیاسـی بر سـِر قدرت 
در همـان دوره، پـای یـک قرائـت مسـامحه ناپذیِر دینـی را 
بـه میـدان کشـید. از آن روزگار بـه بعـد، قرائـت سـنتی و 
مداراگرایانـه جایـش را بـه قرائـت افراطی و سـتیزه گر داد؛ 
افراط گرایـان نه تنهـا غیردینـداران را، بـل همـه را بـه زیـر 
تیغـۀ تکفیـر و قتـل بردنـد و جنگ هـای کنونـی، محصـول 
همیـن برداشـِت افراطـی از دیـن اسـت. متأسـفانه زمینـۀ 
برداشـت افراطـی از دیـن هم اکنـون خریـداراِن داخلـی و 
خارجـی بسـیاری دارد و ایـن جریـان نشـان داده اسـت که 
سیاسـِی  منافـع  تأمین کننـدۀ  حالـت  بهتریـن  در  می توانـد 

برخـی کشـورها و سـازمان های ملـی و منطقه یـی باشـد.
در مورد آیندۀ آن ها....؟

افغانسـتان امروز متأسـفانه نسـبت به هر دورۀ دیگر، شـاهد 
حضـور و گسـترش سرسـام آورِ افراط گرایـان اسـت. همین 
کـه شـما چشـم بـاز کنیـد و بـه اطـراف نگاهـی بیندازیـد، 
زیـاد بـه این  دسـته آدم هـا و گروه ها برمی خوریـد؛ آدم هایی 
کـه بی محابـا دسـت بـه تکفیـر مسـلمانان می زننـد و علیـه 
تمـام پدیده هـا و ارزش های جهـاِن جدید موضـع خصمانه 
در  عمـاًل  گروه هـا  برخـی  کـه  کشـوری  در  می گیرنـد. 
برابـر حکومـت و مـردم می رزمنـد، حضـور افراط گرایـان 
در سـطوح مختلـف می توانـد نگـران کننـده باشـد، چـون 
این هـا هسـتند کـه در زیـر سـایۀ نظـام کنونـی مـردم را به 
جنـگ دعـوت می کننـد، کـه در نهایت بـه تقویـت صفوِف 
جنگ جویـان می انجامـد. بنابرایـن افراط گرایـی بـه تنهایـِی 
خود دردسرسـاز نیسـت، سـرانجام روزی خسـته می شوند، 
از جنـگ و خشـونت دسـت برمی دارنـد و مثـل دیگـران به 
زنده گـی عـادی و صلح آمیـز روی می آورنـد؛ راهـی کـه 

دیگـر کشـورهای جهان طـی کردنـدـ البته اگر ایـن جریان 
را محصـول مدرنیتـه بدانیـم. ولـی مشـکل افراط گرایـی در 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه این هـا به سـاده گی ابـزار دسـت 
بیگانـه گان می شـوند و از ایـن گـروه سـرانجام بـه عنـوان 
کارت برنـده در برابـر مـردم و کشـور خودشـان اسـتفاده 
می کننـد. اگـر راه دسـتبرد این هـا از کمک هـای خارجـی و 
ابزارهـای جنگی یـی که بعـداً در اختیارشـان قـرار می گیرد، 
قطـع شـود، همان جا پایـان افراط گرایـی فرا می رسـد و اگر 
هـم حضـوری داشـته باشـند، حضورشـان باعـث ویرانـی، 
جنـگ و قتـل دیگـران نمی شـود، صرف در حـد گفت وگو، 

نقـد کـردن و... باقـی  می ماننـد.
گروه هـای  تحدیـد  و  ممانعـت  بـرای  راه هایـی  چـه 

دارد؟ وجـود  کشـور  در  فعـال  افراطـی 
در شـرایط کنونـی سـد ایجـاد کـردن در برابـر افراط گرایان 
اسـت، چـون  ناممکـن  نحـوی  بـه  و  بـس دشـوار  کاری 
حکومتـی کـه ما شـاهدش هسـتیم، با خـود نمی توانـد کنار 
بیایـد چـه رسـد به مانع شـدِن گروه هـای افراطـی و تندرو. 
افغانسـتان قـرار دارد، دولـت  در وضعیتـی کـه هم اکنـون 
کافی سـت کـه به صـورت جـدی، در برابر فرزنـدان بیرونی 
تفکـِر افراط گرایی)طالبـان و...( مبـارزه کنـد، در صـورت 
و  می مانیـم  مـا  کشـور،  در  جنگجـو  جریان هـای  نبـود 
افراط گرایـان. در ایـن حالـت ابزار بـازی میان روشـنفکران 
و افراط گرایـان »گفت وگـو و قلـم« اسـت کـه در نهایـت، 
نتیجـه می دهـد و یـا حداقـل نمی توانند دردسرسـاز شـوند. 
جنـاب دهـزاد! یکـی از کارهـای جدیـد و جدی تان که 
در ایـن اواخـر بـه نشـر رسـید و بـا اسـتقبال فراوانـی 
هـم روبه رو شـد، کتـاب »ریشـه های جنگ افغانسـتان« 
بـود. چگونـه متوجـه کار در ایـن زمینه شـدید و برایند 
تحقیق تـان چـه ریشـه هایی را در جنـگ آفتابـی کـرد؟

شـما می دانیـد کـه افغانسـتان پـس از فروپاشـی ظاهـری 
رژیـم طالبـان، در محـراق توجـه کشـورهای جهـان  قـرار 
گرفـت. اوالً در ایـن دوره میلیون هـا دالـر بـه ایـن کشـور 
سـرازیر شـد، حتـا پولـی کـه در شـانزده سـال پسـین در 
افغانسـتان به مصرف رسـیده اسـت، بیشـتر از پولی ست که 
پـس از جنـگ جهانـی دوم بـه خرابی های اروپـا تخصیص 
داده شـده بـود؛ ولـی این همه پـول  بادآورده چنـدان تغییری 
بـر زنده گـی مـردم افغانسـتان نیـاورد و بـه جـای این کـه 
امیـدی نسـبت بـه آینـده داشـته باشـیم، ناامیـدی رفته رفتـه 
هیـچ  در  افغانسـتان  ثانیـًا  دوانـده.  ریشـه  ذهن مـان  در 
دوره یـی بـه سـاِن ایـن دوره )از ۲۰۰۱ تـا کنـون( شـانس 
حمایـت بی حدوحصـر جامعـۀ جهانـی را نداشـته اسـت. 
قدرت مندتریـن کشـورهای جهـان این جـا حضـور یافتنـد 
تـا ظاهـراً ایـن کشـور را بـه سـمِت پسـاجنگ، بحـران و 
ویرانـی سـوق بدهنـد؛ ولی دیده شـد کـه همـه اش منتج به 
ناکامـی شـده و راه بـه جایی نبرده اسـت. حتـا تأمین امنیت 
جهانـی  جامعـۀ  خواسـت های  اصلی تریـن  از  یکـی  کـه 
پـس از ۲۰۰۱ بـود نیـز بـه شکسـت مواجـه شـد و اینـک 
شـاهد تـداوم و گسـترش جنـگ در کشـور هسـتیم و حتـا 
امـروز افغانسـتان عمـاًل بدتـر از دوره هـای گذشـته ناامن و 
خطرنـاک شـده اسـت. مـن بـه عنـوان یـک شـهروند ایـن 
مسـایل را خوانـدم و عماًل می بینم، و نخسـتین پرسشـی که 
در ایـن بـاب برایـم ایجاد شـده، این کـه: چرا جنگ دسـت 

از سـِر مردم مـا برنمـی دارد؟
 این گونـه نبـوده کـه تنهـا مـا مردمـی اسـتثنایی در جهـان 
باشـیم کـه سرنوشـت مان بـا جنـگ و بحـران گـره خـورده 
اسـت، بـل کشـورهای دیگـری نیـز بـه چنیـن سرنوشـتی 
در گذشـته دچـار بودنـد و سـرانجام بـه زنده گـی عـادی 
برگشـتند و بـا جنـگ بدرود گفتنـد. این که جنـگ و ویرانی 
و خونریـزی دسـت از سـِر مـردم ایـن کشـور برنمـی دارد. 
معنـی اش ایـن نیسـت کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان قـوی 
هسـتند و خارجی هـا هـم آن هـا را حمایت می کننـد. بحث 
اصلـی ایـن اسـت کـه یـک جـای کار واقعـًا می لنگـد و 
بایـد تکلیـِف آن را روشـن کـرد. مـن دقیقـًا در ایـن کتاب، 
بـاالی همـان مشـکلی انگشـت گذاشـتم کـه وجـود و یـا 
عـدم وجـود آن هـا باعـث تشـدید و دامنـه دار شـدِن جنگ 
در کشـور مـا شـده اسـت. کسـانی کـه بـا الفبـای سیاسـت 
آشـنایی داشـته باشـند، بـه نیکـی می داننـد در کشـوری که 
هـر روز حکومـت در برابـر جنگجویـاِن تا دندان مسـلح و 
خونخـوار می جنگـد، تعریـف نکـردِن آن به این معنی سـت 
کـه دوسـت نداریم با جنـگ خداحافطی کنیـم؛ چون جنگ 
کنونـی افغانسـتان بـه همـان پیمانه که بـرای اکثریـت مردم 
ایـن کشـور زیانبار و تباه کننده شـده اسـت؛ به همـان میزان 
بـرای برخـی گروه هـای دیگـر سـودآور و درآمدزاسـت. به 
همیـن دلیـل تصمیم گیرنـد گان نه تنها گروه های تروریسـتی 
و جنگجویـان بی رحـم را دشـمن نخواندنـد، بلکـه آن ها را 
»بـرادر« هـم گفتنـد تـا به خیـاِل راحت مـردم را بکشـند و 
کشـور را بـه ویرانـه تبدیل کنند. بـه همین ترتیـب، معموالً 
در  را  خارجی شـان  و  داخلـی  سیاسـت های  حکومت هـا 
چارچـوب »منافـع ملی«شـان تعریـف می کننـد و دسـت کم 
از نـادرات اسـت که کشـوری در جهـان در غیـاب تعریف 
و تعییـن منافـع ملـی اش نفـس بکشـد، ولـی مـا تـا کنـون 
در افغانسـتان تعریفـی روشـن و یـا نیمه روشـن از »منافـع 
ملـی« نداشـته ایم؛ دلیلـش ایـن اسـت کـه مـا دولـت ملـی 

نداشـته ایم!
بـا  بـه همیـن ترتیـب، برخـی سیاسـت گران جامعـۀ مـا   
نگاه هـای قومـی و قبیله یـی، بـه جـای این که کمـی به حال  
و روزِ مردمـان ایـن جامعـه بپردازنـد و عقالنیـت سیاسـی 
پیشـه کننـد، رویـای گرفتـن سـرزمین هایی آن سـوی »خـط 
دیورنـد« را دارنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی شـما تصمیـم  
می گیریـد در خانـۀ کسـی مداخلـه کنیـد و منافـع  ملـی آن 
کشـور را بـه خطـر روبـه رو سـازید، چنین کشـوری هرگز 
نمی گـذارد روزتـان بـه شـود و راه ترقـی و توسـعه را در 
پیـش گیریـد. بـه همین دلیـل، حداکثـر بدبختی هایـی که ما 
در جامعـۀ خود شـاهدش هسـتیم، ریشـه در دیورندخواهی 
برخـی حلقـات برتری طلـب دارد. اگرچـه این هـا می داننـد 
کـه گرفتـن سـرزمین های بـه اصطـالح از دسـت رفتـه در 
جهـاِن امـروز نـه ممکن اسـت و نـه شـدنی. در ُکل، کتاب 
»ریشـه های جنـگ افغانسـتان«، جنـگ کنونـی در کشـور را 
برخـالف خیلـی از نویسـنده گان و تحلیل گـران گرامـی، که 
آن را حوالـۀ بیرونی هـا می کننـد، بـه بُعـد داخلـی ارجـاع 
داده اسـت. اگـر بُعـد بیرونـی جنگ افغانسـتان هـم مد نظر 
باشـد؛ ایـن بُعد بـه تبـِع هرج ومـرج درونی شـکل می گیرد 

و معلـول قلـم داد می شـود.
چـه راه هایی بـرای جلوگیری از گسـترش و ادامۀ جنگ 

در افغانسـتان وجود دارد؟
و  اندیشـمندان  سـوی  از  بسـیاری  راه هـای  کنـون  تـا 
سیاسـت گران مطـرح شـده، ولـی بـه نظـر مـن بـرای ختم 
جنـگ، سیاسـت گراِن مـا در قـدم نخسـت بایـد سیاسـِت 
مبتنـی بـر گذشـته را رهـا کننـد و بـه واقعیت هـای کنونـی 
و انکارناپذیـر ایمـان بیاورنـد. مـن اگـر در جایـگاه نشـان 
دادن راه جلوگیـری از جنـگ باشـم و خـود را در چنیـن 
جایـگاه تعریـف کنـم، بی تردیـد بـه همـان مسـایلی اشـاره 
خواهـم کـرد کـه بـه  گونـۀ حداقلـی در »ریشـه های جنـگ 
افغانسـتان« مطـرح کـرده ام. نه تنها افغانسـتان بل هر کشـور 
دیگـری که بـا چنین سرنوشـتی روبـه رو باشـد، روزگارش 
بهتـر از وضعیـت کنونـِی مـا نمی شـود. تجربـۀ تاریخـی در 
ایـن کشـور نشـان داده اسـت کـه نگاه هـای گذشـته گرایانه 
و متمرکـز، هنـوز بـه عنـوان یـک راه حـل از سـوی برخی 
کـه  در حالـی  و عملـی می شـود،  پیشـنهاد  سیاسـت گران 
چنیـن طرحـی مسـلمًا در کشـوری متکثـر و متنـوع مثـل 
افغانسـتان نـه تنهـا گـره را بـاز نمی کنـد، بلکـه کورتـر هم 
می سـازد. ایـن سیاسـت ها بایـد جایـش را به سیاسـت  های 
عقالنـی، مطلـوب و مبتنـی بـر عدالـت ملـی و اجتماعـی 
خالـی کننـد، به تبـع آن، دولتـی به وجود بیاید کـه آن دولت 
آیینـۀ تمام نمـای همـۀ شـهروندان جامعـه باشـد؛ دولتی که 
یکـی را بـرادر بـزرگ و دیگـری را کوچـک تعریـف نکند، 
بلکـه همـه را »شـهروند« و دارای حقوق مسـاوی بداند. در 
ایـن صـورت، مـردم و نخبـه گان ایـن کشـور می تواننـد بر 
سـِر یک  سـری مسـایل مهـِم داخلـی بـه توافق برسـند. در 
نهایـت، وقتـی مـا توانسـتیم در داخـِل این خانه مشـکل مان 
را بـا یکدیگـر حـل کنیـم، هـم زمینـۀ تفاهـم و همگرایـی 
ایجـاد می شـود و هـم راه هـای دسـت اندازی کشـورهای 
بیرونـی بسـته می شـود و آن هـا نمی تواننـد در میـان مـردم 

مـا درز ایجـاد کنند.
کارهای تازۀتان چیست؟

مـا در کشـوری زنده گـی می کنیـم کـه در قـدمِ اول بایـد 
»غـم نـان« داشـت، بعداً کارهـای مهـِم دیگر را سروسـامان 
داد. مـن هـم همین گونـه زنده گـی می کنـم. بـه هـر روی، 
از چنـدی بدین سـو روی دو مسـأله کار می کنـم، کـه یکـی 
از آن دو تحـت عنـواِن »از بنیادگرایـی تـا تروریسـم« آمـاده 
اسـت، و نوشـتۀ دیگـری نیـز همزمـان روی دسـت دارم 
کـه موضوعـش »مردم سـاالری و دینـداری« اسـت. اولـی 
را بـه دلیـل وضعیـت اسـفبار جهـان اسـالم، که افغانسـتان 
هـم جـزو آن اسـت، نوشـته ام و دیگـرش را بـه ایـن دلیـل 
روی دسـت گرفتـه ام کـه معقول تریـن راه و روش سیاسـی 
در جهـان امـروز به شـمار مـی رود. از یک سـو بیـرون دادِن 
یـک قرائـت اخالقـی و انسـانی از دیـن و از سـوی دیگـر، 
نیازمندیـم بـا نهادینـه کـردن مردم سـاالری واقعـی، قـدرت 
اسـتبداد  تـا  کنیـم  افقـی  واقعـی  بـه صـورِت  را  سیاسـی 
حاکمـان انسـداد یابـد. شـما می دانیـد کـه چیـزی را کـه ما 
در ایـن سـال ها به نـام »دموکراسـی« شـاهدش بودیم، بیش 
از این کـه مردم سـاالری باشـد، اسـتبداد دموکراتیـک بـود. 
دموکراسـی مـا، در همـان ابتـدا در »بـن« خفـه شـد و مـا 
این همـه سـال  با جسـد بی جاِن دموکراسـی روبـه رو بودیم.

ممنون از این که فرصت تان را در اختیار ما گذاشتید.
از شما و حوصله یی که به خرج دادید نیز تشکر!

دانشگاه استاد  و  با عبدالمنان دهزاد، پژوهشگر  گفت وگو 

نه دین قابل طرد     است
 و    نه عقـال  نیِت  
مــدرن

اشــاره: عبدالمنــان دهــزاد نویســنده، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه اســت. از او تــا حــال، كتاب هــای 
پژوهشــی »سرنوشــت عدالــت اجتماعــی پــس از طالبــان« و »ریشــه های جنــگ افغانســتان« بــه نشــر رســیده 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــگاهیان روب ــدان و دانش ــان منتق ــدی در می ــتقباِل بی مانن ــا اس ــای او ب و كاره
ــه  ــا مقال ــته و ده ه ــه دوش داش ــریه ها را ب ــماری از نش ــوولیت ش ــین، مس ــال های پس ــزاد در س ــای ده  آق
ــی  ــزاد، یک ــان ده ــت. عبدالمن ــده اس ــر ش ــا نش ــریات و روزنامه ه ــاالت و نش ــماری از مجموعه مق از او در ش
ــی اســامی  ــون افراط گرای ــدی پیرام ــز اســت. او دریافت هــای جدی ــدگار نی ــۀ مان ــکاران قلمــی روزنام از هم
ــته گی ها،  ــن برجس ــه ای ــه ب ــا توج ــتان دارد. ب ــگ در افغانس ــه های جن ــان ریش ــی و همچن ــای افراط و گروه ه

ــد. ــک آن را می خوانی ــه این ــم ك ــام داده ای ــا او انج ــی ب گفت وگوی
***

گفت وگو كننده: هارون مجیدی

بخش دوم و پایانی

ACKU
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ــد  ــی، نیازمن ــگ فعل ــدن در جن ــق ش موف
ــه  ــر پالیســی اســت. مســلم اســت ک تغیی
ــگری  ــوای شورش ــی دارای محت جنگ های
در ذات خــود فرسایشــی و طوالنی اســت. 
جنگ هــای  کســانیکه  یــا  شورشــیان 
حکومت هــای  برابــر  در  را  نامنظــم 
ــه  ــا و قتیک ــد ت ــه راه می اندازن ــزی ب مرک
قــدرت اشــغال واحدهــای کالن اداری بــه 
ســویۀ والیــات را پیــدا نکننــد، موفــق بــه 

گرفتــن پایتخــت نمی شــوند. 
ــم در  ــای نامنظ ــن جنگ ه ــه راه انداخت ب
ــع  ــر مواض ــه ب ــا حمل ــت ب ــۀ نخس وهل
شــروع  مرکــزی  حکومــت  ضعیــف 
می شــود. گروه هــای شورشــگر در گام 
ــا را از  ــی قریه ه ــته های محافظت اول، پوس
ــردم  ــن م ــد در بی ــا بتوانن ــد ت ــن می برن بی
ــای  ــد، راه ه ــد. بع ــی کنن ــا زنده گ قریه ه
ــود  ــرول خ ــوالی را در کنت ــا ولس ــه ت قری
ــد  ــا واح ــه ب ــۀ قری ــه رابط ــد ک می آورن
اداری قطــع شــود. در عیــن زمــان کوشــش 
می کننــد کــه رابطــۀ ولســوالی بــا والیــت 
را قطــع کننــد. ولســوالی را محاصــره 
می کننــد تــا راه هــای زمینــی قطــع شــوند، 
ــا  ــدید ی ــرۀ ش ــر محاص ــه اث ــوالی ب ولس
ــا  ــد ی حمــالت پیهــم خــود را تســلیم کن
ــالن  ــن پ ــد. عی ــرار نماین ــدان آن ف کارمن
را در مــورد والیــات نیــز انجــام میدهنــد؛ 
ــت و  ــا والی ــوالی ها ب ــای ولس ــع راه ه قط
ــتراتیژیک  ــرض اس ــه تع ــدن ب ــاده ش آم
بــاالی آن. تعــرض بــاالی والیــات کــه آنرا 
ــد،  ــتراتیژیک می نامن ــرض اس ــۀ تع مرحل
آخریــن مرحلــه جنگ هــای گوریالیــی در 

ــت.  ــزی اس ــای مرک ــر حکومت ه براب
شورشــیان اگــر موفــق بــه اشــغال والیــات 
شــوند، مرکــز در محاصــره قــرار می گیــرد 
ــا قطــع راه هــای مرکــز زمینــۀ ســقوط  و ب
آن فراهــم می شــود. در جریــان همــه 
حکومــت  شورشــگری،  فعالیت هــای 
مرکــزی بایــد بــه شورشــیان اجــازه ندهــد 
ــوند و  ــلط ش ــات مس ــرا و قصب ــا در ق ت
ــا  ــد و ی ــازی کنن ــگاه س ــود پای ــرای خ ب
بیــن  ســرک های  کنتــرول  بــه  موفــق 
ــا بالخــره  قریه هــا و ولســوالی ها شــوند ی
ــخیر  ــه تس ــق ب ــدی موف ــای بع در گام ه
کشــیدن  محاصــره  در  و  ولســوالی ها 
والیــات شــوند. حکومــت مرکــزی، بایــد 
ــه از نظــر  ــه شورشــیان مجــال ندهــد ک ب
ــۀ تعــرض اســتراتیژیک،  جنگــی در مرحل
برســند.  والیت هــا  محاصــرۀ  یعنــی 
پالیســی حکومت هــای مرکــزی، بــرای 
ــزام  ــا اع ــوالً ب ــیان، معم ــرکوب شورش س
صــورت  عســکری  منظــم  قوت هــای 
شــروع  در  پالیســی،  ایــن  می گیــرد. 
ــق  ــد موف ــگری می توان ــای شورش جنگ ه
باشــد؛ امــا وقتــی شورشــیان نفــوذ خــود 
را گســترش میدهنــد و در بســیاری از 
قــرا و قصبــات و ولســوالی ها مســلط 
را  خــود  ادارۀ  از  نوعــی  و  می شــوند 
معرفــی می نماینــد، آنــگاه فرســتادن نیــرو 
ــون  ــود؛ چ ــت نمی ش ــر ثاب ــز مؤث از مرک
ــزاران  ــد در ه ــی نمی توانن ــای نظام نیروه
ولســوالی ها  بیشــتر  و  قصبــه  و  قریــه 
ــگ  ــد. دوام جن ــش برن ــه پی ــگ را ب جن
ــه  ــش ب ــز اردو/ارت ــرو از مراک ــزام نی و اع
ــدن  ــی ش ــبب طوالن ــف، س ــق مختل مناط
و  مانده گــی  لوژیســتیکی شــده،  خــط 
فرســایش را در نیروهــای امنیتــی ببــار 

ــش از  ــات بی ــات و ضایع ــی آورد و تلف م
حــد نیروهــای امنیتــی را تحمیــل می کنــد.

ــه  ــان در مرحل ــی، طالب ــت فعل در وضعی
تعــرض اســتراتیژک بــاالی والیات کشــور 
ــا در  ــی م ــای نظام ــد و قوت ه ــرار دارن ق
بــا ســپری  حالــت دفاعــی می باشــد. 
ــا فرســوده تر  شــدن هــر روز، نیروهــای م
ــای  ــت جنگ ه ــن خصوصی ــوند. ای می ش
ــم  ــای منظ ــه نیروه ــت ک ــی اس فرسایش
عســکری را خســته می ســازد. بعضــی 
قطعــات مــا در ظــرف یــک مــاه در 
ــارزه  ــد. مب ــفر می کنن ــت س ــن والی چندی
ــی،  ــبب مانده گ ــات، س ــن قطع دوام دار ای
شــان  تلفــات  و  شــدن  بی روحیــه 
ــال  ــه س ــول س ــه در ط ــود؛ چنانک می ش
گذشــته، اردو و پولیــس مــا تلفــات بیــش 
از حــد را در برابــر تروریســت ها متحمــل 
شــدند و هنــوز بــه نتیجــه ملموســی 

نرســیده ایم.
ــی  ــای امنیت ــت آورد نهاده ــن دس  بزرگتری
مــا، آزاد کــردن موقــت دو بــارۀ بعضــی و 
ــش از حــد  ــی دادن بی ــا قربان لســوالی ها ب
بــوده اســت. تســلط نیروهــای مــا تنهــا در 
مراکــز ولســوالی ها و صرفــًا ســاختمان 
حالیکــه  در  بوده اســت.  ولســوالی ها 
موضوعــات مربــوط بــه حکومتــداری 
و حاکمیــت از طــرف طالبــان اعمــال 
می شــود، حکومــت در آن ولســوالی ها 

ــی دارد؛  ــمبولیک سیاس ــور س ــا حض تنه
ــال  ــات، اعم ــع آوری مالی ــه جم در حالیک
ســوی  از  داری  حکومــت  و  قــدرت 

طالبــان صــورت می گیــرد.
ــی از  ــاری جنگ ــی ج ــۀ پالیس ــاًء ادام  بن
ــه جــز اینکــه  ــی، ب ســوی حکومــت کنون
کــدام  طالبــان شــود،  تقویــت  ســبب 
مؤثریــت دیگــر بــرای تامیــن امنیــت 
نــدارد. حکومــت بایــد در پالیســی جنگــی 
ــان، تغییــر وارد کنــد.  ــر طالب خــود در براب
جنــگ را غیــر متمرکــز و محلــی ســازیم؛ 
مــردم قریه هــا بایــد مســوولیت دفــاع 
ــی  ــای منته ــت راه ه ــن امنی ــه و تامی قری
ــن  ــد. ای ــده بگیرن ــه عه ــه ولســوالی را ب ب
ــی  ــکیالت سیاس ــاد تش ــد ایج کار نیازمن
و نظامــی اســت. شــوراهای ولســوالی 
ــه  ــر قری ــه از ه ــی ک ــناخت عمیق ــا ش ب
دارنــد، می تواننــد نقــش مهــم را هــم 
ــا  ــۀ ایف ــه ســطح قری ــات ب ــۀ خدم در ارای
و مســوولین امنیتــی هــر قریــه را بــه 
ــون  ــد؛ چ ــی نماین ــی معرف ــای امنیت نهاده
ــزار  ــش از )35۰۰۰( ه ــا بی ــور م در کش
ولســوالی   )365( حــدود  در  و  قریــه 
موجــود اســت. بنــاًء تنظیــم و ترتیــب ایــن 
همــه واحدهــای اداری و قریه هــا از نظــر 
ایجــاد تشــکیالت سیاســی و نظامــی بــرای 
نهادهــای امنیتــی چــون وزارت دفــاع 
و وزارت داخلــه ممکــن نیســت. لــذا 

ضــرورت ایجــاد تشــکیل جداگانه یــی 
بــه نــام »وزارت دفــاع خــودی« احســاس 
صرفــًا  آن  مســوولیت  کــه  می شــود 
ــرای  ــدو ب ــکیالتی باش ــن تش ــاد چنی ایج
ــی  ــروی مردم ــوت و نی ــن منظــور، از ق ای
بــرای دفــاع قریه هــا و راه هایــی بیــن 

بگیــرد. کار  ولســوالی ها 
ــدود )۱5۰۰۰(  ــی در ح ــت فعل در وضعی
ــه در کل کشــور تحــت تســلط  هــزار قری
ــاک ســازی  ــرای پ ــد. ب ــرار دارن ــان ق طالب
ــرورت  ــی ض ــه کار سیاس ــم ب ــا ه آن ه
اســت و هــم بــه کار نظامــی کــه هــر دوی 
ایــن مســوولیت را بایــد همیــن تشــکیالت 
جدیــد بــه نــام »وزارت دفــاع خــودی« بــه 
عهــده گیــرد. همــکاری شــوراهای والیتــی 
ــاع  ــا وزارت دف ــوالی ب ــوراهای ولس و ش
خــودی، در امــر ارایــۀ خدمــات در ســطح 
ــه و پیشــبرد کارهــای سیاســی بســیار  قری

مهــم اســت.
ــا  ــکاری ب ــودی« در هم ــاع خ »وزارت دف
در  می توانــد  ولســوالی ها  شــوراهای 
ــته های  ــد و هس ــی کن ــوذ سیاس ــه نف قری
سیاســی متشــکل از جوانــان، روحانیــون و 
ریش ســفیدان را ســازماندهی نمایــد. ایــن 
ــد پروگرام هــای  ــی بای ــته های سیاس هس
و  تروریســت ها  ضــد  بــر  تبلیغاتــی 
ــند و  ــته باش ــان داش ــی ش ــان خارج حامی
ــی  ــی گرای ــتی و مل ــات وطن دوس احساس
را در بیــن مــردم قریــه تقویــت و تشــویق 
ــه را  ــردم قری ــان، م ــن زم ــد. در عی نماین
ــی،  ــوولیت های دین ــی و مس ــر ذهن از نظ
آمــادۀ مبــارزه علیــه تروریســت ها ســازند. 
بــه ایــن ترتیــب مــا میتوانیــم هــم از نظــر 
ــه  ــق ارای ــم از طری ــی و ه ــری و ذهن فک
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــاداری م ــات، وف خدم
ــازه  ــم و اج ــب نمایی ــی جل ــام سیاس نظ
ــف  ــا تحری ــت ها، ب ــه تروریس ــم ک ندهی
بــاالی  را  خــود  مشــروعیت  حقایــق، 
ــودی،  ــاع خ ــد. وزارت دف ــردم بقبوالنن م
ــکاری  ــل و هم ــردم مح ــتفاده از م ــا اس ب
می توانــد  ولســوالی ها  شــوراهای 
ســازماندهی نظامــی را هــم در ســطح قریه 
و هــم در راه هــای ارتباطــی کــه قریــه را با 
ولســوالی ارتبــاط میدهــد بــه وجــود آورد. 
وقتــی ولســوالی ها امنیــت پیــدا کــرد، 
والیــات نیــز مصــون باقــی می ماننــد. 
ــه لشــکر کشــی های  ــی ب در همچــو حالت
ــر  ــود. اگ ــدا نمی ش ــاز پی ــی اردو نی طوالن
احیانــًا در قریه یــی مــردم نتواننــد از قریــۀ 
ــه  ــد، ب ــاع کنن ــان دف ــر طالب ــود در براب خ
قوت هــای  و  کماندویــی  قطعــه  یــک 
ــد  ــد ش ــدا خواه ــرورت پی ــانت ض دیس

نــه بــه کاروان هــای پــر مصــرف و طویــل 
ــاختن  ــل س ــب، دخی ــر ترتی ــه ه اردو. ب
ــات  ــرا و قصب ــت ق ــن امنی ــردم در تامی م
ضــد  جنگ هــای  در  ولســوالی ها،  و 
ــکار  ــت. این ــل اس ــک اص ــگری، ی شورش
ــا  ــگ ی ــازی جن ــر متمرکزس ــد غی نیازمن
محلی ســازی جنــگ در کشــور مــا اســت.
 در مــورد اینکــه چــه نــوع رابطه یــی 
شــوراهای  والیتــی،  شــوراهای  بیــن 
ــت و  ــی حکوم ــز نظام ــوالی و مراک ولس
مراکــز »دفــاع خــودی« در ســطح والیــات 
ــه  ــد، ب ــته باش ــود داش ــوالی ها وج و ولس
هماهنگــی کامــل بیــن ارگان هــای محــل، 
ــاع خــودی  ــز دف ــی و مراک ــای امنیت نهاده
ــه  ــی ک ــه گروه های ــرد. هم ــاط می گی ارتب
در شــرایط فعلــی، تحــت نــام ملیشــه های 
ــوکات  ــد در چ ــد، بای ــی کار می کنن محل
ــوند و از  ــم ش ــاع خــودی تنظی وزارت دف
یونیفــورم بــه خصــوص برخوردار باشــند. 
ایــن ملیشــه ها بــا ســپری شــدن زمــان بــه 
گروه هــای منظــم نظامــی تبدیــل خواهنــد 
شــد کــه هــم از نظــر ســازماندهی و گرفتن 
وزارت  فرماندهــی  مرکــز  بــا  دســتور 
ــند و  ــاط می باش ــودی( در ارتب ــاع خ )دف
هــم بعــد از یــک مــدت زمــان مــا شــاهد 
ــی  ــم نظام ــا منظ ــای ن ــت گروه ه موجودی
در قــرا و قصبــات نخواهیــم بــود. در عیــن 
زمــان، تغییــر و تبدیــل فرماندهــان در 
ســطح محــالت، مربــوط بــه وزارت دفــاع 

خــودی خواهــد شــد. 
بــا اینــکار هــم تروریســت ها را می توانیــم 
شکســت بدهیــم و هــم گروه هــای نامنظــم 
ــم  ــای منظ ــه گروه ه ــا را ب ــی قریه ه نظام
ــر  ــه ه ــم. ب ــل نمایی ــپلین تبدی ــا دس و ب
صــورت، در جنــگ فعلــی، مــا ضــرورت 
مبــرم بــه کار سیاســی، کار نظامــی و ارایــۀ 
ولســوالی ها  و  قریه هــا  در  خدمــات 
داریــم. پیشــبرد همــه ایــن امــور نیازمنــد 
ــوان  ــت عن ــی تح ــی نظام ــکیل سیاس تش
ــا توانســته باشــیم  ــاع خــودی اســت ت دف
مــردم را در واحدهــای اداری خــورد و 
کالن بــر ضــد تروریســت ها و کشــورهای 
ــیج  ــازیم. بس ــیج س ــزم بس ــی تروری حام
مــردم در برابــر تروریســت ها، نیازمنــد 
ــور  ــی در مح ــورۀ ملی گرای ــت مفک تقوی
منافــع ملــی کشــور اســت کــه هــم ســبب 
تقویــت رشــته های وحــدت ملــی در بیــن 
ــوام  ــه اق ــم هم ــود و ه ــور ش ــوام کش اق
ــه  ــی ک ــت سیاس ــک جه ــور را در ی کش
ــه ســوی یــک  ــن ب ــاع از کشــور و رفت دف
جامعــه مــدرن اســت، تشــویق و رهبــری 

ــم . کنی

ایجاد »وزارت دفاع خودی« راه حلی 
برای وضعیت امنیتی کشور

نویسنده: احمدضیا مسعود
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ورزش
عمران راتب

ــم کار  ــه نمی توان ــور ک ــن تص ــا ای ــتم و ب ــروز نشس ام
دیگــری بکنــم، رمــان »ظلمــت در نیمــروز« آرتــور 
ــده  ــدم. صفحــات کمــی از آن باقــی مان کســتلر را خوان
ــق  ــروز« مطاب ــم. »ظلمــت در نیم ــش می کن ــۀ شــب تمام ــه در ادام ک
ــان  ــد رم ــتم از ص ــاوس«، در ردۀ هش ــدم ه ــارات »رن ــاب انتش انتخ
منتخــب قــرن بیســتم قــرار دارد. الیــۀ روییــن رمــان دربــارۀ وحشــتی 
ســخن می گویــد کــه از دهــۀ دوم قــرن بیســتم، شــوروی بــه کام آن 
ــی شــد  ــه دنیای ــل ب ــدن اســتالین، تبدی ــا روی کار آم ــرو رفــت و ب ف
کــه در نیمــروز، زمانــی کــه آفتــاب در درخشــان ترین وضعیــت خــود 

ــرد. ــرا می گی ــاور را ف ــرزمین پهن ــام آن س ــت تم ــرار دارد، ظلم ق
ــۀ  ــاد »قلع ــه ی ــده را ب ــد خوانن ــان می توان ــه از رم ــن جنب ــه ای گرچ
حیوانــاِت« ارول و یــا از منظــر متفاوت تــری، بــه یــاد »تنهایــی 
ــن  ــرا در ای ــه م ــزی ک ــا چی ــدازد، ام ــال بین ــل هراب ــِو« بهومی پرهیاه
رمــان مجــذوب خــود کــرد، ایــن مســأله نبــود؛ بلکــه قدرتــی بــود کــه 
ــوس،  ــان کاب ــل زدن می ــیوه آن را در پ ــگفتی ترین ش ــا ش ــنده ب نویس
رؤیــا و حقیقــت بــه کار می بنــدد. برداشــت مــن از کاری کــه تــالش 
ــت:  ــر اس ــن ام ــان ای ــد، بی ــه می کن ــه توجی ــن زمین ــتلر را در ای کس
ــد  ــی از بن ــا در رهای ــۀ م ــای مذبوحان ــرف تقاله ــر بی ط ــان ناظ زم
ــول  ــدیم، در ط ــار آن نمی ش ــر دچ ــه اگ ــت ک ــی اس حقیقت-کابوس
ــتیم.  ــود داش ــا خ ــا ب ــک رؤی ــوان ی ــه عن ــش آن را ب ــی خوی زنده گ
ــل شــدن  ــه فرصــت تبدی ــی هســتند ک ــان چیزهای ــا هم ــای م رؤیاه
ــان  ــه زم ــه ب ــخره یی ک ــد مس ــا امی ــا ب ــد ت ــه ان ــت را نیافت ــه حقیق ب
بســته ایم، پس لرزه هــای آن را بــه شــکل کابــوس تجربــه کنیــم. 
بــه عبــارت دیگــر: مــا بایــد بــه رؤیاهای مــان وابســته باشــیم، نــه از 
ــه حقیقــت تبدیــل کــردن آن هــا را در دل زمــان  آن رو کــه تــالش ب
انتظــار بکشــیم، بلکــه دقیقــًا از آن رو کــه نگذاریــم آن هــا بــه حقیقــت 
ــی  ــد، ول ــا خودشــان طــرف می کن ــا را ب ــا، آدم ه ــل شــوند. رؤی تبدی
زمانــی کــه پــای آن بــه عرصــۀ حقیقــت کشــانده شــد، حریــف آدم 
ــی  ــرور موجودات ــرارت بار و دروغ پ ــای ش ــه دنی ــودش، بلک ــه خ ن
اســت کــه درســت مثــل او، درمانــده انــد و در گــودال هزارتوماننــدی 

ــد. ــا می زنن ــت و پ ــتن دس ــدن و برگش ــن، مان ــان رفت می

زبیر رضوان

حجم ارزشمند 
ــی را  ــای فراوان ــتان فرازوفروده ــگاری در افغانس روزنامه ن
ــک  ــه ی ــان، ب ــس از طالب ــه پ ــا این ک پشــت سرگذاشــت ت
ــو  ــم انداز ن ــد چش ــن دوره نیازمن ــت. ای ــدم گذاش ــد ق ــاًل جدی دورۀ کام
و شــیوۀ متفــاوت روزنامه نــگاری بــود. بایــد کاری می کردیــم کــه 
ــوند. ــر ش ــره پُررنگ ت ــای روزم ــار رخداده ــروزی در کن ــای ام ارزش ه

ــه کار  ــد ب ــدان جدی ــن می ــد و در ای ــرق ریختن ــادی ع ــنده گان زی نویس
پرداختنــد. از یک طــرف اگــر شــاهد رشــد افراطیــت و نوســتیزی 
ــد، از  ــال می ش ــر اعم ــاپ و نش ــزرگ آن از راه چ ــش ب ــه بخ ــم ک بودی
ــد آزادی  ــی مانن ــه ارزش های ــن رســانه ها ب ســوی دیگــر، شــاهد پرداخت
ــیوه های  ــان، ش ــی، آزادی زن ــردی، دموکراس ــوق ف ــه، حق ــر و اندیش فک
ــورد  ــا م ــی و ده ه ــای منف ــاد از کارکرده ــوب، انتق ــت داری خ حکوم

ــم. ــز بودی ــر نی ــروری دیگ ض
ــت در دورۀ  ــرات مثب ــوان تغیی ــر عن ــه زی ــی ک ــی دروغ های ــان تمام در می
ــت  ــخن راس ــک س ــوند، ی ــا داده می ش ــورد م ــه خ ــرزی ب ــت ک حکوم
ــد  ــگاری رش ــانه ها و روزنامه ن ــه رس ــت ک ــن اس ــود دارد، همی ــر وج اگ
چشــم گیر و امیدوارکننده یــی داشــته انــد. ایــن دوره بــا گام هــای دشــوار 
ــا  ــد و ت ــروع ش ــدگار« ش ــح« و »مان ــت صب ــد »هش ــی مانن روزنامه های
امــروز ادامــه یافــت و هنــوز قابــل توجــه اســت. امــروز در پهلــوی ایــن 

ــد. ــد ان ــه رش ــز روب ــر نی ــمند تر دیگ ــریه های ارزش ــه، نش دو روزنام
ــا  ــد، تنه ــا را می گذارن ــداد روزنامه ه ــر بام ــه ه ــزی ک ــر می ــروز از س ام
ــت  ــِم باکیفی ــن حج ــه ای ــم. ب ــح را بر نمی داری ــت صب ــا هش ــدگار ی مان
ــات  ــد اطالع ــی مانن ــا روزنامه های ــود. این   روزه ــزوده می ش ــر روز اف ه
روز، مدنیــت، انصــار، هفته نامــۀ اقتصــاد هفتــه، هفته نامــۀ ســفیر، 
ــاارزش  ــن حجــم ب ــه ای ــز ب ــر نی ــد نشــریۀ دیگ ــرخ و چن ــۀ نیم هفته نام

ــد. ــه شــده ان اضاف

بکتاش روش

ــس  ــه پ ــی هســتیم ک ــا ملت ــود: »م ــه ب ــار گفت روزگاری غب
ــن  ــه ت ــن ب ــن چرکی ــاز پیراه ــس، ب ــل تقدی ــر غس از ه
ــه  ــی ب ــر نگاه ــتیم. اگ ــن هس ــا چنی ــان م ــم«. بی گم می کنی
ــر  ــچ گاه بیش ت ــه هی ــم ک ــم، می بینی ــه بیندازی ــن خط ــر ای ــخ معاص تاری
ــه و  ــر تکان ــس از ه ــم. پ ــت نکرده ای ــش حرک ــه پی ــه رو ب ــک ده از ی
ــم  ــا بگوی ــم ت ــن را گفت ــده ایم. ای ــت ش ــار عقب گش ــاز دچ ــرک، ب تح
ــک  ــا ی ــان، ت ــیاه طالب ــم س ــی رژی ــس از فروپاش ــن، پ ــاور م ــه ب ــه ب ک
و... خــوب و  اجتماعــی و سیاســی  دهــه در خوزه هــای مختلــف 
ــه  ــردم نهادین ــان م ــماری در می ــای بی ش ــیدیم. آزادی ه ــوش درخش خ
ــال های پســین،  ــا در س ــش توجــه شــد، ام ــان بیشــتر از پی ــه زن ــد. ب ش
ــی  ــت فرهنگ ــون وضعی ــم اکن ــده ایم؛ ه ــت ش ــار عقب گش ــاره دچ دوب
ــاهد  ــه روز در ش ــوربختانه روزب ــت. ش ــی اس ــل نگران ــهروندی، قاب و ش
ــا  ــزی ارزش هــای فرهنگــی، انســانی و مــدرن هســتیم. عاقبــت م فروری

ــر... ــه خی ب

افغانستان برابر هانگ کانگ

نگرانی های تازۀ ناشی از »دوپنگ« 
در میان ورزشکاران المپیک

فیـسبـوک نـــامــه

در  هانگ کانــگ  و  افغانســتان  کریکــت  تیم هــای  اســت  قــرار 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــر ه ــک براب ــای خش ــی قاره ه ــای جام جهان رقابت ه

ــت. ــد داش ــه خواه ــار روز ادام ــت چه ــن رقاب ــه ای ــد ک بپردازن
ــت  ــن رقاب ــتان، ای ــت افغانس ــیون کریک ــات فدراس ــاد معلوم ــر بنی ب
ــد  ــه خواه ــار روز ادام ــده و چه ــاز ش ــه آغ ــاعت 6:3۰ روز جمع س

ــت. داش
تیــم کریکــت افغانســتان پــس از تمرینــات در هنــد، روانــۀ هانگ کانــگ 
ــرای  ــتند و ب ــگ هس ــو در هانگ کان ــه این س ــاه ب ــک م ــدند و از ی ش

رویارویــی در برابــر تیــم کریکــت ایــن کشــور آماده گــی دارنــد.
تیــم کریکــت افغانســتان بــا 8۱ امتیــاز پــس از ایرلنــد در جایــگاه دوم 
ــم کریکــت هانگ کانــگ در 5 بازیــی کــه داشــت  ایــن رقابت هــا و تی
تنهــا بــا یــک پیــروزی مقــام پنجــم را دارد. پیــش از ایــن تیــم کریکــت 
ــوِن هانگ کانــگ را  افغانســتان در رقابــت دوســتانه، تیــم کریکــت کول

بــا یــک ویکــت و ۱8۲ دوش شکســت داده اســت.
گفتــی اســت کــه دیــن جونــز، بازیکــن پیشــین تیــم کریکــت آســترالیا 
بــه حیــث مربــی موقــت تیــم  کریکــت افغانســتان نیــز بــرای پیــروزی 
در ایــن رقابــت تــالش بیشــتر کــرده اســت. تیــم کریکــت افغانســتان 
ــی   ــا، پ ــد، نمبی ــکاتلند، هالن ــای اس ــا تیم ه ــابقات ب ــن دور مس در ای
ایــن جــی و ایرلنــد بــه رقابــت پرداختــه کــه بــا یــک مســاوی دیگــر 

مســابقات را بــا پیــروزی بــه پایــان رســانده اســت.
ــم کریکــت  ــا تی ــم کریکــت افغانســتان ب ــن مســابقات، تی ــۀ ای در ادام
ــان و  ــون زم ــه تاکن ــردازد ک ــت می پ ــه رقاب ــی ب ــدۀ عرب ــارات متح ام

ــکان آن مشــخص نیســت. م

استفاده  پژوهشگراِن 
در  انرژی زا  دوای  از 
سوچی  المپیک  رقابت های 
در  را  یافته های شان  روسیه، 
که  قضایای  از  برخی  مورد 
روسی  ورزشکاران  آن  در 
نیز دخیل می باشند، در اخیر 

ماه نومبر اعالن می کنند.
تاکنون  که  می گویند  آنان 
مورد  در  که  ندارند  برنامه 

واجد شرایط بودن آن ورزشکاران در رقابت های المپیک زمستانی سال آینده 
در پیونگ چانگ، ابراز نظر کنند.

دینیس اوسوالد، رییس هیأت پژوهش کننده، در گزارشی به انگال روگیرو، 
در  که  است  گفته  المپیک  بین المللی  کمیتۀ  ورزشکاران  کمیسیون  رییس 
بررسی قضایا، اولویت به ورزشکارانی داده شده که قرار است در رقابت های 

زمستانی پیونگ چانگ-کوریای جنوبی شرکت کنند.
اوسوالد هم چنان گفت که کمیتۀ تحت رهبری او نتایج تحقیقات در بارۀ آن 
ورزشکاران اشتراک کننده در سوچی روسیه را اعالم خواهد کرد، اما، عالوه 
کرد که کمیتۀ تحقیقاتی در مورد »واجد شرایط بودن آن ورزشکاران« تصمیم 
نخواهد گرفت؛ بلکه شواهد را به کمیته های مربوط آن ورزشکاران می فرستد 

تا آنان خود در مورد تصمیم بگیرند.
آغاز  از  قبل  گذشته  سال  را  مشابهی  تصمیم  المپیک،  بین المللی  ادارۀ 
رقابت های المپیک ریو دی جنیرو روی دست گرفت که در آخرین لحظات 
حدود 3۰۰ ورزشکار روسی به خاطر استفاده از دوای انرژی زا، از حضور 

در رقابت ها باز ماندند.
انرژی زا  دوای  با  مبارزه  سازمان های  اجرایی  رییس  پینسیر،  دی  جوزف 
از  استفاده  ضد  رهبران  بسیاری  پژوهشی،  هیأت  تصمیم  این  که  می گوید 

دوای انرژی زا را مایوس ساخته است.
آقای دی پینسیر می گوید: »کمیتۀ بین المللی المپیک نباید یکبار دیگر تصمیم 
واجد شرایط بودن ورزشکاران را به لحظات آخر به فدراسیون های کشورها 

راجع کند.«
قضایای  مورد  در  المپیک،  بین المللی  کمیتۀ  جداگانۀ  کاری  بخش  یک 
استفاده از دوای انرژی زا توسط ورزشکاران روسی پژوهش می کند و نتایج 
بودن  را در مورد واجد شرایط  پیامدهای گسترده تری  آن تحقیقات ممکن 

ورزشکاران داشته باشد.
استفاده از داروهای انرژی زا در تمام عرصه های ورزشی جای پا باز کرده و 
اکنون تقریبًا تمام رشته های ورزشی-حرفه یی و آماتور، قبل از آغاز رقابت ها 

و حتا در جریان آن، بازیکنان را تحت آزمایش پزشکی قرار می دهند.

پشت پرده 
و ماجرای یک گروگان گیری

محمد مرادی
ــی- ــوادۀ کانادای ــک خان ــان آزادی ی ــته در جری ــۀ گذش ــش هفت کم وبی
آمریکایــی از چنــگ طالبان-شــبکۀ حقانــی قــرار گرفتیــد. آقــای 
ــکا  ــن کلمــن« از امری ــادا و همســرش »کایتل ــل« اهــل کان »جوشــوا بوی
در ســال ۲۰۱۲ در افغانســتان توســط طالبان-شــبکۀ حقانــی ربــوده  
ــه  ــرای ســیاحت ب ــان ب ــه آن ــد ک ــی مدعــی ان ــع غرب ــد. مناب شــده بودن
ــه  ــا حــدودی از واقعیــت ب ــن ادعــا ت ــه ای ــد؛ البت افغانســتان آمــده بودن
دور اســت، چــون در حــال حاضــر افغانســتان آن هــم مناطــق دورافتــاده 
ــح  ــیاحت و تفری ــل س ــا مح ــرای خارجی ه ــور، ب ــن کش ــر ای و پُرخط
ــه واقعیــت آن اســت کــه ایــن دو نفــر  ــدگاه ب نیســت. نزدیک تریــن دی
از طــرف یــک  نهــاد و یــا یــک کشــور خارجــی وظیفــه داشــته انــد کــه 
ــی  ــی و نظام ــان امنیت ــت آن ــاالً مأموری ــه احتم ــد ک ــتان بیاین ــه افغانس ب
ــای  ــارۀ رفتاره ــات درب ــارت، تحقیق ــل از اس ــوا قب ــوده اســت. جوش نب
مســلمانان را آغــاز کــرده بــود و حتــا بــا یــک خانــم مســلمان نیــز پیونــد 
ــان  ــا زندانی ــز ب ــددی نی ــای متع ــن دیداره ــت. او همچنی ــی داش ناموفق
ــه اصطــالح مقــدس  ــِگ ب ــان را در جن ــزۀ آن ــا انگی ــو داشــته ت گوانتانام
ــا موضــوع بررســی افراط گرایــی در  ــد. حضــور او بــدون ارتبــاط ب بدان
ــادا،  ــز نبــوده اســت. ایــن شــهروند کان افغانســتان و آســیای مرکــزی نی
قبــل از ســفر بــه افغانســتان، بــه کشــورهای آســیای مرکــزی نیــز ســفر 

ــود. کــرده ب
ــوده شــدن از  ــه هرحــال، جوشــوا و همســرش کلمــن کــه قبــل از رب ب
والیــت میــدان وردک، بــدون فرزنــد بودنــد، در دورۀ اســارِت پنج ســالۀ 
ــز در دورۀ  ــان نی ــد آن ــک فرزن ــه ی ــدند ک ــد ش ــه فرزن ــود، دارای س خ
بــارداری خانــم کلمــن، ســقط شــد. ســال گذشــته، ویدیــوی ایــن زوج 
توســط شــاخۀ حقانــِی طالبــان در زمانــی کــه گــروگان بودنــد، پخــش 
شــده بــود. ایــن گــروه، در بــدل آزادی ایــن خانــواده، خواســتار رهایــی 
ســه نفــر از زندانیانشــان از جملــه »انــس حقانــی« فرزنــد »جالل الدیــن 
ــه آن  ــت افغانســتان ب ــکا و دول ــه امری ــد ک ــی« در افغانســتان بودن حقان

توجــه نکردنــد.
بــه هرحــال، ارتــش پاکســتان هفتــۀ گذشــته ســاعاتی پــس از آزادی ایــن 
خانــواده، اعــالم کــرد کــه خانــوادۀ پنج نفــرۀ جوشــوا بویــل، در جریــان 
یــک عملیــات در منطقــه قبیله یــی »کــرم« پاکســتان نجــات داده شــدند. 
ــروگان  ــن زوج گ ــه ای ــت ک ــود داش ــی وج ــدا، گمانه های ــان ابت از هم
پــس از اســارت در افغانســتان، بــه پاکســتان منتقــل شــده انــد. پــس از 
ــی پخــش شــد، ایــن  ــان توســط طالبان-شــبکۀ حقان آنکــه ویدیــوی آن
گمانه هــا بــه یقیــن تبدیــل گردیــد کــه آنــان در مناطــق قبایلــی پاکســتان 
ــون برکســی  ــم کــه اکن ــه کن ــه را هــم اضاف ــن نکت ــد. ای ــه ســر می برن ب
پوشــیده نیســت کــه شــبکۀ حقانــی، بــازوی پُرتــوان ســازمان اطالعــات 
ــیاری از  ــه در بس ــتان، بلک ــا در افغانس ــا »آی.اس.آی« نه تنه ــتان ی پاکس
ــش  ــق پُرتن ــایر مناط ــازمان در س ــن س ــرزی ای ــای برون م مأموریت ه
جهــان مثــل کشــمیر بــه شــمار مــی رود. در ایــن هــم نبایــد تردیــد کــرد 
کــه ارتــش و ســازمان اطالعــات پاکســتان از روز اول، در جریــان قــرار 
ــل شــده  ــن کشــور منتق ــی ای ــه مناطــق قبایل ــا ب ــه گروگان ه داشــتند ک
ــر  ــده در براب ــوان برگ برن ــه عن ــه از آن ب ــد ک ــح دادن ــا ترجی ــد، ام ان

دولــت افغانســتان و امریــکا اســتفاده کننــد.
ــرر  ــه ض ــتان، ورق ب ــارۀ افغانس ــپ درب ــتراتژی ترام ــالم اس ــس از اع پ
ــن  ــد. در ای ــرار داری ــان ق ــش در جری ــه کم وبی ــت ک ــتان برگش پاکس
اســتراتژی، فشــار از دو ناحیــۀ دیپلماســی و جنــگ، بــر پاکســتان زیــاد 
ــتان  ــه پاکس ــکا ب ــای امری ــف کمک ه ــی، توق ــۀ دیپلماس ــد. در عرص ش
ــی  ــادی در مناطــق قبایل ــش عملیات هــای پهپ ــگ، افزای ــدان جن و در می
ــز  ــن مرک ــون چندی ــر آن، تاکن ــر اث ــه ب ــت ک ــوده و هس ــور ب ــن کش ای
شــبکۀ حقانــی هــدف قــرار گرفتــه اســت. از جمــع صدهــا مأموریتــی 
کــه در مــاه گذشــته بــه نیــروی هوایــی امریــکا محــول شــد، یکــی هــم 
آزادی جوشــوا بویــل و خانــواده اش بــود. ارتــش و ســازمان اطالعــات 
ــه آزادی ایــن  ــد کــه امریــکا مصمــم ب ــه یقیــن رســیده بودن پاکســتان ب
خانــواده اســت، لــذا بــرای جلوگیــری از این کــه بــار دیگــر مثــل حادثــۀ 
ــاد«، آبروی شــان نــرود و در عین حــال، از فشــارهای دیپلماســی  »ابیت آب
ــاًل  ــد. اص ــا را آزاد کردن ــد و گروگان ه ــی زدن ــد، دست پیش ــز بکاهن نی
ــوده اســت، بلکــه آی.اس. ــی در کار نب ــرای آزادی گروگان هــا، عملیات ب

آی بــه شــبکۀ حقانــی دســتور داد کــه بــدون قیــد و شــرط، جوشــوا و 
خانــواده اش را آزاد کننــد. بــه رغــم آنکــه تاکنــون طالبــان بــه صــورت 
ــک  ــا ی ــرده، ام ــه صــادر نک ــواده، بیانی ــن خان ــارۀ آزادی ای ــمی درب رس
ــر، حضــور گروگان هــای  ــخ ۱7 اکتب ــه تاری ــان ب ــه طالب ــک ب ــع نزدی منب

آزادشــده را در خــاک پاکســتان، تائیــد کــرد.
پایــگاه خبــری »نــن« بــه نقــل از یــک فرمانــده ارشــد حقانــی و مســوول 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــان ب ــه طالب ــزارش داد ک ــا گ ــه داری گروگان ه نگ
ــه  ــتند ک ــد داش ــی، قص ــای امریکای ــی پهپاده ــای جاسوس مأموریت ه
ــا  ــد، ام ــل کنن ــر منتق ــت کن ــه والی ــر ب ــت لوگ ــا را از والی گروگان ه
ــا را  ــت، گروگان ه ــتانی اس ــر کوهس ــا کن ــر ب ــیر لوگ ــه مس ــا ک از آنج
نخســت بــه مناطــق قبایلــی پاکســتان منتقــل کردنــد تــا از ایــن طریــق، 
ــه  ــت: ب ــرده اس ــح ک ــع تصری ــانند. منب ــر برس ــت کن ــه والی ــان را ب آن
گروگان هــا داروی بیهوشــی خورانــده شــده بــود و در عقــب یــک موتــر 
ــا در منطقــۀ »باجــور«  ــد، ام و خــودروی عمومــی جاســازی شــده بودن
پاکســتان بــه چنــگ نیروهــای امنیتــی پاکســتان افتادنــد. ادعــای ارتــش 
ــت،  ــده دار اس ــک و خن ــا مضح ــازی گروگان ه ــارۀ آزادس ــتان درب پاکس
ــا  ــال گروگان ه ــان دربــارۀ انتق ــۀ طالب ــا مضحک تــر از آن، فیلم نام ام
از لوگــر در مســیر مناطــق قبایلــی بــه کنــر اســت. ســخن آخــر این کــه 
ــکا  ــه امری ــه توســط آی.اس.آی، ب ــدام پیش گیران ــک اق ــا در ی گروگان ه
ــی و  ــات نظام ــه عملی ــان، هیچ گون ــن می ــه در ای ــدند ک ــل داده ش تحوی

ــوده اســت. ــی در کار نب امنیت
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مجموعــۀ »تــو کجایــی«، ســروده های 
در  را  اکبــری  اکــرم  محمــد  حافــظ 
خــود دارد. ایــن ســروده ها در رثــای 
قهرمــان ملــی صاحــب وزن و قافیــه 
شــده انــد. ایــن مجموعــه در ســال ۱394 
شــهید  بنیــاد  نشــانی  از  خورشــیدی، 
ــخه  ــزار نس ــعود در دو ه ــاه مس احمدش
چــاپ شــده اســت. مجموعــۀ »تــو 
کجایــی« ۲4 بــرگ دارد و طراحــی جلــد 
آن را مســعود مشــتاق انجــام داده اســت.

در  آریانفــر  شــمس الحق  دکتــور 
یادداشــتی کــه بــرای مجموعــۀ »تــو 
کجایــی« نوشــته، گفتــه اســت: ایــن 
و  حماســی  بیان نامــۀ  مجموعــه 
المباری ســت در ســوگ شــهید احمدشــاه 
ــور  ــور منش ــی کش ــان مل ــعود، قهرم مس
انســانی،  هــر  کــه  کثیراالبعادی ســت 
بخشــی و یــا زاویــۀ از آرمان هــای خــود 
نبــود  در  و  می یابــد  متبلــور  آن  در  را 

می جویــد. آن  رثــای  بــر  مســعود، 
ــت:  ــده اس ــت آم ــن یاددش ــۀ ای در ادام
ــنگ ها دور  ــه فرس ــری ک ــرم اکب محمداک
ــده  ــارور گردی از زادگاه مســعود زاده و ب
اســت و شــهید احمدشــاه مســعود را 
ــرای او  ــد و ب ــش می یاب ــاد آرمان های نم

می ســراید.
ــتر  ــروده هایش بیش ــری در س ــای اکب آق
آزاده گــی  و  میهنــی  اســالمی،  ابعــاد 
قهرمــان ملــی کشــور را بازتــاب داده 
اســت. مجموعــۀ »تــو کجایــی« در قالــب 
رباعــی ســروده شــده و شــاعر پــس 
ــز  ــری نی ــرح مختص ــی، ش ــر رباع از ه

ــت. ــته اس نوش
نمونــه آوری  از  پــس  آریانفــر  آقــای 
شــماری از ایــن رباعیــات ایــن مجموعه، 
ــد  ــر می تابن ــا ب ــن نمونه ه ــد: ای می نویس
ــخصیت  ــاد ش ــه ابع ــا هم ــاعر ب ــه ش ک
مســعود آشــنا اســت و می دانــد کــه 
ــت و  ــوان جس ــر نمی ت ــش را دیگ بدیل
دریافــت. از آن جاســت کــه مســعود را بــه 
ــان  ــن و قهرم ــی میه ــان مل ــوان قهرم عن

ــتاید. ــاور می س ــر خ ــخ معاص تاری
ــد  ــل چن ــا نق ــی« را ب ــو کجای ــۀ »ت شناس
رباعــی از ایــن مجموعــه بــه پایــان 

. می بــرم
ــد  ــی کــه در ایــن سلســله پیون ــو کجای ت

تــو نیســت
ــد  ــرح فراین ــط و ط ــم و خ ــه و رس نقش

ــو نیســت ت
ــور و  ــر پُرش ــا س ــن ب ــای وط ــه قضای ب

ــرار ش
ــو  ــد ت ــل و برآین فکــر و اندیشــه و تحلی

نیســت
 ***

ــخن  ــو س ــا ت ــی ب ــه دم ــی ک ــو کجای ت
م د می کــر

وطــن  عشــق  و  عاطفــه  از  ســخن 
م د می کــر

سخن از نحلۀ با عظمت دوران جهاد
سخن از شوکت تاریخ کهن می کردم

 ***
ــترون  ــام س ــن م ــه وط ــی ک ــو کجای ت

ــته گش
مام یل ناور و نازای تهمتن گشته

داده از دست غرور کهن و شان کهن
پیــش هــر دون و دنــی زار و فروتــن 

ــته گش
 ***

ــن وضــع وطــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــو کجای ت
ــی ــه گوی ن

ــه  ــن ن ــاک که ــن خ ــاری ای ــه نگونس ب
ــی گوی

خط قرمز بنمایی جلو اهرمنان
ــه ســخن  ــا ب ــنان ی ــه شمشــیر و س ــا ب ی

ــی ــه گوی ن
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کجــاییتـــو 
هارون مجیدی

کماندوهای افغانستان
 حمله طالبان را بر ولسوالی اندر غزنی عقب زدند

توسعه افغانستان برای دیگر کشورها یک تهدید نیست

محاصـره  جریـان  در  می گوینـد؛  مقام هـا 
مسـلح،  مخالفـان  توسـط  ولسـوالی  مرکـز 
۲ سـرباز پولیـس کشـته و4 تـن دیگرشـان 

زخمـی شـده انـد.
مقام هـای امنیتـی در والیت غزنـی می گویند 
شـب گذشـته، نیروهـای ویـژه افغـان حملۀ 
تهاجمـی طالبـان را بـر مرکز ولسـوالی اندر 
ایـن والیـت، عقب زدنـد و تلفات سـنگینی 

بـه جنگجویـان طالبـان وارد کردند.
فهیم امرخیـل، سـخنگوی فرماندهی پولیس 
غزنـی، به رادیوآشـنا- صـدای امریکا گفت، 
از  افغـان  نیروهـای ویـژه  از رسـیدن  پـس 
والیـت پکتیـکا بـه مرکـز ولسـوالی انـدر، 
بـه  کامـل  گونـۀ  بـه  حملـه  مـورد  محـل 

تصـرف نیروهـای افغـان آمـده اسـت.

آقـای امرخیـل، افـزود » 36 نفـر بـه شـمول 
فرماندهـان  از  یکـی  ادریـس  مـال  معـاون 
مشـهور طالبان، روزپنجشـنبه و شب گذشته 
کشته شـده و۱۲نفر دیگرشـان شدید زخمی 
همـکاری  بـه  کماندوهـا  فعـأ  انـد.  شـده 
پولیـس ملـی، امنیـت ملـی واردو، عملیـات 
تصفیـوی را در قریه جات مختلف ولسـوالی 
انـد تـا مخالفیـن  انـدازی کـرده  انـدر، راه 

دولـت را از ایـن ولسـوالی بیـرون کننـد«.
محاصـره  جریـان  در  می گوینـد؛  مقام هـا 
مسـلح،  مخالفـان  توسـط  ولسـوالی  مرکـز 
۲ سـرباز پولیـس کشـته و4 تـن دیگرشـان 

زخمـی شـده انـد.
بـه گفتـۀ مقام های محلـی در غزنـی، حدود 
پیـش،  شـب  دو  طالـب  جنگجـوی   6۰۰

برمرکـز  وسـنگین  سـبک  سـالح های  بـا 
ولسـوالی انـدر، حملـه کـرده و سـه پوسـتۀ 
پولیـس را درمرکـز ولسـوالی انـدر تصـرف 

کـرده بودنـد.
والیتـی  شـورای  رئیـس  اکبـری،  خالقـداد 
غزنـی، از حکومـت می خواهـد که تشـکیل 
نیروهـای امنیتـی را درایـن والیـت، افزایش 
داده و آنـان را با سـالح های پیشـرفته تجهیز 

. کند
آقـای اکبـری، می گویـد« مردم غزنـی نگران 
انـد کـه بـا بیـرون شـدن کماندوهـا از اندر، 
طالبـان دوبـاره حمالت شـان را آغـاز کننـد 
و همچنـان پولیـس واردو درایـن والیـت از 
تجهیـزات وتشـکیل اندک برخوردار اسـت، 

بایـد دولـت درایـن زمینـه توجـه کنند«.
تـا اکنـون طالبـان درایـن مـورد به رسـانه ها 

چیـزی نگفتـه اند.
مقام هـای امنیتـی می گوینـد در درگیری های 
اخیـر جهـت پاکسـازی مرکز ولسـوالی اندر 
از وجـود مخالفـان مسـلح بـه افـراد ملکـی، 
آسـیب نرسـیده اسـت؛ امـا مقام هـای محلی 
والیـت غزنـی تأییـد می کننـد کـه در سـه 
روز اخیـر در نتیجۀ حملـۀ تهاجمی مخالفان 
مسـلح برمرکز ولسـوالی انـدر غزنی، ۲5 تن 
ملکـی کشـته و 49  فـرد  پنـج  بـه شـمول 
تـن بـه شـمول ۲4 سـرباز و۲5 فـرد ملکـی 

مجـروح شـده اند.

رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
دوازدهمیـن  افتتـاح  مراسـم  در 
نشسـت شـهرداراِن راه ابریشـم، 
خطـاب بـه کشـورهای مداخلـه 
کننـده در امور افغانسـتان گفت: 
چهارراه هـای  ایجـاد  و  توسـعه 
جدیـد برای کشـورها خطـر نه، 
بلکـه فرصـت اسـت. ما آسـیا و 
جهانـی را می خواهیـم کـه با هم 

در ارتبـاط باشـند.
از  پیـش  غنـی  اشـرف  محمـد 
ظهـر دیـروز جمعـه، ۲8 میـزان 
دوازدهمیـن  افتتـاح  مراسـم  در 
ابریشـم  نشسـت شـهرداران راه 
ریاسـت جمهوری  ارگ  در  کـه 
برگزار شـده بود، اظهار داشـت: 
شـما مهمانـان عزیـز در حالـی 
بـه کابـل آمـده ایـد کـه کشـور 
تحـت حملـه شـبکه های نفـرت 
ایـن  دارد،  قـرار  ناامیـدی  و 
شـبکه ها بایـد در قرن مـا وجود 

باشـند. نداشـته 
رییـس حکومـت خاطـر نشـان 
کـرد: کشـورهایی که بقـای خود 
را در حمایـت از ایـن شـبکه ها 
بایـد  را  پیـام  ایـن  می بیننـد 
درک کننـد کـه خـود را منـزوی 

می سـازند.
آقای غنی عالوه کرد: افغانسـتان 

جزء چهـار راه هـای آسـیا بوده، 
ایجـاد  بـرای  فرصـت  اکنـون 
چهارراه هـای جدید ایجاد شـده 
راه هـای  چهـار  ایجـاد  اسـت. 
جدیـد برای کشـورها خطـر نه، 
بلکـه فرصـت اسـت. ما آسـیا و 
جهانـی را می خواهیـم کـه با هم 

در ارتبـاط باشـند.
در  غنـی  اشـرف  محمـد 
دوازدهمیـن نشسـت شـهرداران 
این کـه  بیـان  بـا  ابریشـم  راه 
شـبکۀ  تـا  اسـت  ضـرورت 
یـک  بـه  افغانسـتان  شـهرداران 
شـبکۀ منظـم کاری مبدل شـود، 
بایـد  شـهرداران  کـرد:  تأکیـد 
باشـند.  شـهروندان  آواز  ممثـل 
شـما »شـهرداران« زیردستان من 
نـه، بلکه همـکاران من هسـتید.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
ابـراز داشـت:  در ایـن نشسـت 

نیـاز اسـت تـا گفتمـان شـما به 
یـک گفتمـان بین المللـی جـاده 
وسـیلۀ  و  شـود  مبـدل  ابریشـم 
دیـدگاه  و  معلومـات  انتقـال 

شـود. فراهـم 
او تأکیـد کـرد کـه هـر شـهردار 
پنـج  تـا  بـا یـک  بایـد حداقـل 
شـهردار دیگـر شـبکۀ ارتباطـی 

ایجـاد کنـد.
دوازدهمیـن  کـه  اسـت  گفتنـی 
کشـور های  شـهرداران  نشسـت 
شـامل راه ابریشـم بـه تاریخ ۲8 
و ۲9 میـزان سـال روان در شـهر 
کابـل  شـهرداری  توسـط  کابـل 
برگـزار می گـردد. ایـن نشسـت 
داخلـی  مهمانـان  اشـتراک  بـا 
محمـد  در حضـور  خارجـی  و 
اشـرف غنـی رییـس، حکومـت 
افتتـاح  ارگ  در  ملـی  وحـدت 

. شد
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