
   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2292   شنبه         23 سرطا  ن /   تیر     y    1397    1ذ والقعد ة الحرام   y 1439  14جو ال  ی     2018

احمــد رشــاد زربــر پارســی منــش، گرداننــده 
ــور، شــب  برنامــه هــای سیاســی تلویزیــون ن

جمعــه در کابــل زخمــی شــد. 
افــراد مســلح ناشــناس شــب جمعــه، در 
گرداننــدۀ  ایــن  بــاالی  شــب،  تاریکــی 
زخمــی  را  او  کــرده  حملــه  تلویزیونــی، 

کردنــد.
ــن برگشــت از  ــور حی ــون ن ــگار تلویزی خبرن

محــل کار در نزدیــک منزلــش از ســوی افــراد 
مســلح ناشــناس مــورد حملــه مســلحانه قــرار 
گرفتــه و از قســمت پــا در اثــر شــلیک مرمــی 

زخــم برداشــته اســت.
در حــال حاضــر وضعیــت صحــی ایــن 
خبرنــگار خــوب گفتــه شــده اســت.آفای 
فارســی منــش بــرای معاینــات بیشــتر از 
شــفاخانه اســتقالل...    ادامــه صفحــه 3

همصدایی با پشغور پنجشیر

حضــور  بــا  ناتــو  ســران  اجــالس 
جمهــور،  رییــس   ۵۰ از  بیش تــر 
نماینــده  وزیــر،  نخســت وزیر،  
ــدگان  ــا و نماین ــفیر و رووس ــژه،  س وی
ــو  ــر نات ــی در مق ــازمان های بین الملل س
تحــت عنــوان نشســت ســران ناتــو 
ــع در  ــت قاط ــت حمای ــاره ماموری در ب
افغانســتان بــه تاریــخ 2۰ ســرطان ســال 

برگــزار گردیــد. روان  
ــپ  ــای دونالدترام ــت آق ــن نشس در ای
رییــس جمهــور ایــاالت متحــده امریکا،  
نخســت  ناتــو،   ســازمان  سرمنشــی 
ــان،  ــر آلم ــا، نخســت وزی ــر بریتانی وزی
ــب  ــای رج ــا، آق ــر ایتالی ــت وزی نخس
جمهــور  رییــس  اردوغــان  طیــب 
ترکیــه، رییــس جمهــور گرجســتان، 
وزیردفــاع  هســپانیا،  وزیرخارجــه 
آســترالیا، معــاون ســازمان ملــل متحــد، 

رییــس جمهــور پولنــد، رییــس جمهــور 
ســویدن،  وزیــر  نخســت  رومانیــا،  
رییــس جمهــور آذربایجــان، رییــس 
جمهــور اوکرایــن،  رییــس جمهــور 
ــده  ــتان، نماین ــده ارمنس ــی،  نماین کرواس
ــد،   ــده فنل ــن، نماین ــنی و هرزگوی بوس
وزیــر  نخســت  مســیدونیا،  نماینــده 

ــک،  ــوری چ ــده جمه ــارک، نماین دانم
اردن،  دفــاع  وزیــر  البانیــا،  نماینــده 
وزیردفــاع کانــادا، نماینــده کوریــای 
جنوبــی و نماینــده جاپــان بــه نمایندگی 

از دیگــران صحبــت کردنــد.
حمایــت  مجمــوع  در  ســخن رانان 
ــه 6 ــه صفح ــود را...   ادام ــع خ قاط

دیدیــم  نزدیــک  از  وقتــی 
ــت کردیــم،  بــا مــردم صحب
آبگیــر  شــدن  ســرازیر  بــا 
ــی  ــیل مدهش ــدأ” س ــس کن “پ
قصبــات  و  قــرأ  دامن گیــر 
پیشــغور  پنجشــیر می گــردد 
ــه، دوکان  ــاب خان ــا ب و صده
مواشــی  رأس  صدهــا  هــا، 
و کشــت زارها یگانــه منبــع 
ــی بضاعــت  ــردم ب معیشــت م

می بــرد. بیــن  از  را 
مــردم  کــه  شــکر  را  خــدا 

فــوری  آبگیــر  دهنهــۀ 
پایینــی  قریه هــای  اهالــی 
ــر  ــی خب ــای هوای ــا فیره را ب
ــه  ــردم بالفاصل ــد و م می دهن
خانه های شــان  نیمه شــب  در 
از  و  می گوینــد  تــرک  را 
ــان  ــزرگ انس ــۀ ب ــک فاجعه ی
امــا  و  می شــود  جلوگیــری 
انگشــت شــماری  تعــدادی 
بــه  و  می ماننــد  گیــر  هــم 
می رونــد،  الهــی  رحمــت 

شــاد. روح شــان 

ــان  ــه مردم ــه ب کمک هــای اولی
ــت.  ــیده اس ــده رس ــیب دی آس
اکنــون آن چــه نیــاز اصلــی 
مــردم اســت، اســکان مجــدد، 
مواشــی،  و  مــال  تعویــض 
سال شــان  زراعــت  حاصــل 
بــه  زمین هــا  آماده ســازی  و 

می باشــد. بعــدی  فصــل 

از صفحه فیس بوک احمد 
ولی مسعود

دست ناتـو به دامـن پاکستان، ایـران و روسیـه
صفحه 3

نزدیکان جنرال دوستم به ماندگار:

زمـان برگشت جنـرال دوستم 
به کـابل مشخـص نیست

مجری تلویزیون نور در کابل زخمی شد
نـــی: 

در افغانستان خشونت هاعلیه خبرنگاران افزایش یافته است



ــکا،  ــد ترامــپ، رییــس جمهــوری امری دونال
ــتراتژی  ــه اس ــرده ک ــالم ک ــی اع ــه تازه گ ب
ــق  ــیا موف ــوب آس ــتان و جن ــرای افغانس او ب
ــد آن را  ــل می خواه ــن دلی ــه همی ــوده و ب نب
مــورد بازنگــری قــرار دهــد. ایــن ســخنان در 
ــد  ــن چن ــه همی ــوند، ک ــالم می ش ــی اع حال
روز پیــش اشــرف غنــی رییــس حکومــت به 
اصطــالح وحــدت ملــی در نشســت خبــری 
ــکا از  ــه امری ــو وزیرخارج ــک پمپی ــا مای ب
افغانســتان  مــورد  در  ترامــپ  اســتراتژی 
قدردانــی کــرد و آن را بســیار موثــر خوانــد. 
حــاال پرســش ایــن جاســت کــه مــا حــرف 
کــدام یــک را بایــد در خصــوص اســتراتژی 
ــد ترامــپ رییــس  امریــکا بپذیریــم؟ از دونال
جمهــوری امریــکا را کــه طــراح و منبــع 
اصلــی ایــن اســتراتژی اســت و یــا از آقــای 
غنــی را کــه مصــرف ناظــرآن اســت؟ چــون 
ــی  ــت امریکای ــخص اس ــه مش ــی ک ــا جای ت
ــا  ــه ب ــان ن ــتراتژی های ش ــورد اس ــا در م ه
ــد و  ــی کنن ــوره م ــتان مش ــای افغانس مقام ه
ــی  ــویه ی ــطح و س ــن س ــا را در چنی ــه آنه ن
می داننــد کــه بــا آنهــا مشــوره صــورت 
ــک  ــورد مای ــن آن برخ ــانه روش ــرد. نش گی
پمپیــو وزیــر خارجــه امریــکا بــا آقــای 
غنــی پــس از نشســت خبــری اش در کابــل 
ــازی  ــای مج ــی را در فض ــه غوغای ــود ک ب
ــرور و  ــان مغ ــا چن ــت. امریکایی ه برانگیخ
ــتان  ــای افغانس ــه مقام ه ــد ک ــق ان ــه ش کل
ــد  ــی خواهن ــز نم ــر نی ــر ام ــا در ظاه را حت
ــن و  ــدون توهی ــان ب ــردم ش ــر م ــه در براب ک
تحقیــر بگذارنــد. حداقــل پــدر روس هــا را 
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــه ب ــرزد ک ــدا بیام خ
رو در رو بــا مــردم ســران کشــورهای تحــت 
حمایــت شــان را تحقیــر نمی کردنــد. زمانــی 
ــور محمــد تره کــی رییــس جمهــوری  کــه ن
وقــت افغانســتان بــه دســتور کرملیــن بــرای 
نخســتین بــار وارد شــوروی ســابق شــد، در 
میــدان هوایــی مســکو از او شــخص برژنــف 
ــده ســال گذشــته  ــا در هف ــرد. ام اســتقبال ک
ــا  ــده، امریکایی ه ــه ش ــم ک ــار ه ــک ب ــا ی آی
رهبــران افغانســتان را در چنیــن ســطح و 
ــک  ــدون ش ــد؟ ب ــرده ان ــتقبال ک ــویۀ اس س
ــه  ــاال ب خــی، چــون آن هــا چنــان نــگاه از ب
ــران را شایســتۀ  ــن رهب ــه ای ــد ک ــن دارن پایی
احتــرام بیشــتر نمــی داننــد. از جانبــی نقش و 
بازیــی اســت کــه ایــن بــه اصطــالح رهبــران 
ــتراتژیک  ــدان اس ــر متح ــا در براب ــور م کش
افغانســتان از خــود بــروز مــی دهنــد. بخشــی 
ــام  ــای مق ــن ه ــا و توهی ــی ه ــی پروای از ب

هــای امریکایــی بــه آن هــا کرنــش و ظاهــر 
شــدن در نقــش بــرده هــای ســر بــه فرمــان 
ــار  ــتان وق ــران افغانس ــر رهب ــا اســت. اگ آنه
ــد  ــظ می کردن ــان را حف ــی ش ــت مل و حثی
برخوردهایــی  چنیــن  بــا  شــک  بــدون 
ــردم  ــر م ــا در براب ــدند. آنه ــی ش ــه نم مواج
شــان چنــان گــرگ عمــل مــی کننــد امــا در 
برابــر خارجــی هــا بــه گوســفند تبدیــل مــی 
ــی از  ــش در یک ــدی پی ــن چن ــوند. همی ش
محافــل بــزرگ آقــای غنــی عیــن ســخنرانی 
ــات اداری  ــدان اداره اصالح ــن از کارمن دو ت
ــرار داد  ــر ق ــن و تحقی ــورد توهی ــان م را چن
ــرم  ــل احســاس ش ــا حاضــران محف ــه حت ک
ــام  ــا درســت اســت کــه یــک مق ــد. آی کردن
بلنــد پایــه بــه دلیــل امکانــات نظامــی کــه در 
ــدان زیردســت  ــا کارمن ــن ب ــار دارد چنی اختی
ــدرت  ــر ق ــا در براب ــد، ام ــورد کن اش برخ

ــل شــود.  ــرده تبدی ــه ب ــر از خــود ب بزرگت
ــژه ارگ  ــه وی ــتان و ب ــران افغانس ــر رهب اگ
ــد و  ــی دادن از خــود شایســته گــی نشــان م
واقعــا حمایــت مــردم خــود را بــه دســت می 
آوردنــد امــروز چنیــن خــوار و ذلیــل نبودنــد 
و امریــکا و هــر کشــور قــدرت منــد دیگــری 
مجبــور بــود کــه در مســایل داخلــی کشــور 
ــای  ــد. آق ــره کن ــو و مذاک ــا گفتگ ــا آن ه ب
ترامــپ بــرای افغانســتان اســتراتژی مــی 
ســازد و مقــام هــای کشــور چنــان بــه وجــد 
مــی آینــد کــه نمــی داننــد بــا چــه جمالتــی 
از آن هــا و اســتراتژی شــان قدردانــی کننــد. 
ــود  ــتراتژی خ ــپ اس ــای ترام ــه آق ــاال ک ح
ــه  ــور چ ــای کش ــام ه ــده، مق ــاکام خوان را ن
ــش  ــد روز پی ــر ســخنان چن پاســخی در براب
خــود دارنــد؟ شــاید گفتــه شــود کــه بــار اول 
ــی  ــن وضعیت ــه چنی ــه ب ــه نیســت ک شــان ک
دچــار شــده انــد. آقــای کــرزی رییــس 
ــا  ــرکش ب ــی س ــز وقت ــین نی ــوری پیش جمه
ــن  ــا چنی ــه ب ــرد ک ــاز ک ــا را آغ ــی ه امریکای
وضعیــت هــای رو بــه رو شــد، او امــا یــک 
ــی داشــت و  ــای غن ــه آق ــی نســبت ب ویژه گ
ــه ســاده گــی  دارد کــه خــان زاده اســت و ب
ــز در  ــی رود. او نی ــرف زور نم ــار ح ــر ب زی
ســال های نخســت حکومــت داری خــود بــا 
چنیــن توهیــن و تحقیرهــای مواجــه بــود کــه 
چنــد ســالی را بــه ســختی دنــدان بــر جگــر 
ــا در ســال هــای پســین کاســه  گذاشــت، ام
صبــراش لبریــز شــد و بــه انتقــاد مســتقیم از 
ــتان  ــای آن در افغانس ــت ه ــکا و سیاس امری
ــاد  ــش از انتق ــک بخ ــاید ی ــرد. ش ــاز ک آغ
هــای آقــای کــرزی اســاس واقعــی نداشــتند 

ــا  ــی ه ــخصی از امریکای ــل ش ــه دالی و او ب
ــک بخــش آن  ــی ی ــود ول ــده ب ناخشــنود ش
ــران  ــه س ــت ک ــق داش ــای تعل ــه رفتاره ب
امریکایــی در مواجــه بــا او انجــام مــی داند و 
باعــث خشــم اش می شــدند. مخصوصــا آن 
ــارک اوبامــا رییــس جمهــوری  زمانــی کــه ب
پیشــین امریــکا ســرزده نیمــه شــب بــه ارگ 
ــه زور  ــد و ب ــل ش ــوری داخ ــت جمه ریاس
ــای پیمــان اســتراتژیک امضــای کــرزی  در پ
ــا  ــرزی ب ــۀ ک ــان رابط ــت. از آن زم را گرف
امریکایــی هــا بــه ســردی گراییــد و حــاال که 
کامــال مثــل آب هــای قطــب شــمال منجمــد 
شــده اســت. امــا آقــای غنــی بــدون در نظــر 
داشــت غــرور ملــی مــردم افغانســتان چنــان 
در برابــر خارجــی هــا از خــود ضعــف نشــان 
ــا در روز  ــده، آنه ــث ش ــه باع ــد ک ــی ده م
ــد و در  ــی کنن ــی احترام ــش ب ــن برای روش
ــا او و دیگــر  ــدون مشــوره ب مســایل کالن ب
ســران دولتــی در مــورد وضعیــت افغانســتان 

ــد.  ــم بگیرن تصمی
چــه ضمانتــی وجــود دارد کــه بــا بازنگــری 
موثریــت  بــار  ایــن  ترامــپ  اســتراتژی 
ــران  ــی رهب ــیم؟ وقت ــاهد باش ــتری را ش بیش
افغانســتان نتواننــد از خــود اراده و اعتمــاد بــه 
ــدون شــک وضعیــت  ــد، ب نفــس نشــان دهن
ــد  ــر خواه ــم بدت ــت ه ــه هس ــزی ک از چی
ــورد  ــه در م ــی ک ــر قدم ــکا در ه ــد. امری ش
ــای  ــد دیدگاه ه ــی دارد بای ــر م ــتان ب افغانس
رهبــران و نماینــده گان ایــن کشــور را در 
ــکا و  ــا امری ــا ب نظــر داشــته باشــد. رابطــه م
هــر کشــور کمــک دهنــده دیگــر نبایــد یــک 
جانبــه تعریــف شــود. بــه همــان میزانــی کــه 
مــا بــه کشــورهای قــدرت منــد احســاس نیاز 
ــاز  ــا نی ــه کشــور م ــز ب ــا نی ــم آن ه ــی کنی م
ــال  ــه دنب ــه ب ــال در منطق ــکا عم ــد. امری دارن
منافــع خــود اســت و اگــر در جــا هایــی ایــن 
منافــع بــا منافــع مــردم افغانســتان پیونــد پیدا 
مــی کنــد بایــد شــجاعانه دیــدگاه هــای خود 
ــن  ــازیم. در غیرای ــریک س ــا ش ــا آن ه را ب
صــورت مــا بــه مصــرف کننــده گان منفعــل 
سیاســت های غــرب و امریــکا در افغانســتان 
بــدل مــی شــویم کــه هــم بــه کشــور خــود 
ــه  ــرایطی را ب ــم ش ــم و ه ــی زنی ــه م صدم
وجــود مــی آوریــم کــه آن هــا بــدون در نظر 
داشــت ویــژه گــی هــای خــاص کشــور مــا 
ــان آن بیشــتر  ــد کــه زی ــم هــای بگیرن تصمی
ــار  ــول چه ــن را در ط ــد. ای ــع آن باش از نف
ســال گذشــته در سیاســت هــای آقــای غنــی 
بــه خوبــی تجربــه کــرده ایــم و ضربــه هــای 

ــم. ــده ای ــز دی ســختی را نی
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دیــروز، ویدیویــی از جریــان شــکنجه افــردی بــا 
دســت بســته، توســط نیروهــای نظامــی امنیتــی کشــور، 
در شــبکه های اجتماعــی نشــر شــده اســت. ظاهــراً 
ــان شــکنجه و بازداشــت  ــه جری ــق ب ــو، متعل ــن ویدی ای
ادوی  قــول  در  قیصــاری،  نظام الدیــن  محافظــان 
ــت  ــدۀ والی ــج، نماین ــد تین ــیر احم ــت. بش ــاهین اس ش
ــان  ــر، نظامی ــن تصاوی ــه ای ــت ک ــی اس ــاب مدع فاری
ــه  ــد ک ــان می ده ــاری را نش ــده قیص ــه فرمان ــته ب وابس
ــد و  ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــای امنیت ــکنجه نیروه ــر ش زی
ــی  ــات اجتماع ــده اند. صفح ــته ش ــم کش ــان ه شمارش
ــورد  ــارۀ آن برخ ــا درب ــا و واکنش ه ــم از قضاوت ه ه
پــر شــده اســت. مستندســازی و نشــر عکس هــا و 
ــد  ــن برخــورد نشــان میده ــان ای ــوی جری ســپس ویدی
ــن  ــر از مت ــد حاشــیه های فربه ت ــه می توان ــن قضی ــه ای ک
را ایجــاد کنــد؛ زیــرا در صورتــی کــه تاییــد شــود ایــن 
ــان شــکنۀ محافظــان قیصــاری  ــه جری ــوط ب ــو مرب ویدی
ــن  ــه ای ــانی ک ــد کس ــان می ده ــدم اول نش ــد، در ق باش
ــی  ــد در پ ــی ای نشــر کرده ان ــچ نگران ــی هی ــو را ب ویدی
ــد  ــرایطی ان ــی و سیاســی از آن در ش ــتفاده های جانب اس
کــه توافــق شده اســت کــه جنــرال دوســتم برگــردد، تــا 

ــد.  ــوه دهن ــه جل ــه را دیگرگون ــورت قضی ص
امــا حــاال بــرای مــا و مــردم افغانســتان مهــم ایــن اســت 
ــی را انجــام  ــه چــه کســانی چــه اعمال کــه درایــن قضی
ــو  ــن ویدی ــه در ای ــانی ک ــه کس ــا هم ــد ب ــد و بای داده ان
شــکنجه اند،  مصــروف  کــه  می شــوند  مشــاهده 
ــان  ــرد. همچن برخــورد عســکری و نظامــی صــورت گی
بــه آن کســی کــه چنیــن فرمانــی را صــادر کــرده اســت 
ــا نظــم و  ــرد ت ــی صــورت گی ــد برخــورد قانون ــز بای نی

ــردد. ــور برگ ــی کش ــای امنیت ــالق در نهاده اخ
ــور  ــان کش ــورد نظامی ــورد از برخ ــا م ــاید تنه ــن ش  ای
اســت کــه این گونــه رســانه یی شده اســت و نشــان 
دهنــدۀ وضعیــت خوبــی بــرای مــردم افغانســتان نیســت؛ 
ــد تــر ایــن هــم  زیــرا احتمــال دارد کــه برخوردهــای ب
از جانــب نیروهــای امنیتــی کشــور در مــواردی صــورت 
بگیــرد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه ثبــت و رســانه یی نشــده اند 

از نظرهــا پنهــان انــد. 
 صداهایــی کــه از ایــن ویدیــو شــنیده می شــود و 
اعمالــی کــه دیــده می شــود، مایــه شرمســاری نیروهــای 
ــه  ــورد را ب ــن م ــر ای ــت. اگ ــووالن آن س ــی و مس امنیت
عنــوان یــک ســند در نظــر بگیریــم، نشــان می دهــد کــه 
ــانی  ــاس انس ــه احس ــده اند ک ــه ش ــان تربی ــربازان چن س
ــا افــرادی کــه  ــه ب شــان مهــار شــده باشــد و عقده مندان
دشــمن نیســتند برخــورد کننــد. ایــن خــود بــه تنهایــی 
ــای  ــاختار نهاده ــورد س ــد در م ــه بای ــد ک ــان می ده نش
ــراد یــک بازنگــری جــدی  ــی و نحــوۀ آمــوزش اف امنیت
ــال  ــۀ هفده س ــه نتیج ــت ک ــن اس ــه ممک ــود. چگون ش
امنیتــی  نهادهــای  و  نظــام  روی  ســرمایه گذاری 
ــن برخــورد  ــت باشــد. اگــر ای بازهــم وحشــت و بربری
در جریــان جنــگ و بــا اســیران طالبــان صــورت 
می گرفــت، بــا وجــود آنکــه خــالف اخــالق اســالمی و 
ــل در حــال جنــگ  ــه دلی انســانی اســت، می توانســت ب
بــودن و حالت  هــای روانــی، قابــل توجیــه می بــود؛ 
امــا در صورتــی کــه ایــن برخــورد در میــان یــک قطعــۀ 
ــه  ــه ســالح شــان گرفت ــردی ک ــا اف عســکری و آنهــم ب
ــد؛ جــز  ــدا کن ــی پی ــچ توجیه ــد هی شده اســت، نمی توان
این کــه یــک عمــل کامــاًل سیاســی و هدفمندانــه باشــد. 
ــده گان،  ــس نماین ــد مجل ــون بای ــورت؛ اکن ــر ص ــه ه ب
ــی  ــای مدن ــانه ها و نهاده ــر، رس ــوق بش ــیون حق کمیس
بایــد حکومــت را وادار ســازند تــا ایــن اقــدام ددمنشــانه 
ایــن دســته از افــراد را پیگیری کنند و بایســتی مســووالن 
ایــن نهــاد امنیتــی مــورد برخــورد جــدی قــرار بیگرنــد 
ــاری از  ــن رفت ــاهد چنی ــردم ش ــن م ــد از ای ــد بع و نبای
آدرس نیروهــای امنیتــی باشــند و نبایــد نیروهــای امنیتــی 
کشــور بــه عنــوان ابــزار سیاســیون در اهــداف سیاســی 

خــاص، مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

ویدوی نشر شده از جریان شکنجه توسط نظامیان

 چه چیزی را ثابت می کند؟



مجری تلویزیون نور...
ــفاخانه  ــه ش ــگاران ب ــر خبرن ــط دیگ توس
تــا  گردیــده  منتقــل  نظامــی  ۴۰۰بســتر 
معاینــات بیشــتر در قســمت کســر اســتخوان 

ــد. ــورت گیرن ــای وی ص پ
ــانه  ــان رس ــده ب ــر دی ــال دفت ــن ح در همی
ــر جــان  ــه ب ــح حمل ــی ضمــن تقبی ــای ن ه
ــت  ــته اس ــت خواس ــگاران از حکوم خبرن
خبرنــگاران  جــان  از  حفاظــت  در  تــا 

راهکارهایــی را روی دســت گیرنــد.
ــک  ــه ی ــل در نتیج ــاه قب ــه دو م ــک ب نزدی
حملــه انتحــاری در چهارراهــی شــش درک 
۹ تــن از خبرنــگاران جــان باختــه و ســه تن 
دیگــر شــان زخــم برداشــتند کــه مســوولیت 
آن حملــه را گــروه داعــش بــدوش گرفتــه 
بــود. یــک روز پیــش از آن دو خبرنــگار در 

قندهــار و کابــل کشــته شــده بودنــد.
رســانه ها  تصویربــرداران  و  خبرنــگاران 
ــد و  ــورد تهدی ــا م ــه باره ــتان ک در افغانس
ــلح  ــتی و مس ــای تروریس ــالت گروه ه حم
قــرار گرفتــه انــد، از مقامــات امنیتــی کشــور 
خواســتار روی دســت گرفتــن اقداماتــی 

ــند. ــان می باش ــان ش ــظ ج ــرای حف ب
ــتان  ــه در افغانس ــد ک ــی گوی ــی م ــر ن دفت
قتــل، ضــرب و شــتم و تهدیــد خبرنــگاران 
ــط ۳۰  ــور اوس ــه ط ــه ب ــه ک ــش یافت افزای
درصــد بلنــد رفتــه اســت و هــزار خبرنــگار 
ــان را  ــات ش ــو معاش ــاه بدینس ــد م از چن

ــد. ــرده ان ــت نک دریاف
ــوی اداره  ــس اجرائی ــر ریی ــب خلوتگ مجی
حامــی رســانه هــای آزاد )نــی( دیــروز 
درکابــل بــه خبرنــگاران گفــت کــه از آغــاز 
امســال خورشــیدی تاکنــون درسراسرکشــور 
۱۳خبرنــگار کشــته شــده انــد. نامبــرده مــی 

ــار ۹  ــال پ ــابه س ــان مش ــه در زم ــد ک گوی
ــد. ــده بودن ــته ش خبرنگارکش

ــگار  ــال ۱۵خبرن ــر، امس ــول خلوتگ ــه ق ب
ــد  ــن دیگرتهدی ــده و ده ت ــوب ش ــت وک ل
شــده انــد، نامبــرده مــی گویــد کــه نســبت 
بــه همیــن مــدت ســال گذشــته، در ضــرب 
ــش و  ــگاران ۳۶ درصــد افزای ــتم خبرن و ش
میــزان تهدیــد آنهــا 2۰ درصــد بلنــد رفتــه 

اســت.
نامبــرده مــی گویــد، رویــداد تــازه خشــونت 
کــه درمقابــل خبرنــگاران صــورت گرفــت، 
ــه  ــدی برنام ــاد متص ــرار دادن رش ــدف ق ه
سیاســی تلویزیــون خصوصــی نــور توســط 
ــه وی را  ــت ک ــناس اس ــلح ناش ــراد مس اف

ــوده اســت. ــای مجــروح نم ــه پ درناحی
کــه  کــرد  اذعــان  نامبــرده  همچنــان   
ــا  ــژه ب ــس وی ــی، پولی ــته درغزن روزگذش
اتحادیــه  مســؤول  نیکــزاد  اهلل  رحمــت 
خلوتگــر در ایــن نشســت گفــت کــه حدود 
۸۰ درصــد رســانه هــا بــه خبرنــگاران 
ــات  ــاه معاش ــانزده م ــی ش ــک ال ــود از ی خ
ــا از  ــانه ه ــی رس ــا برخ ــد؛ ام ــه ان نپرداخت
تادیــه تنخــواه هــای خبرنــگاران انــکار مــی 
ورزنــد و  از مســند زور حــرف مــی زننــد.
ــره را  ــای متذک ــانه ه ــامی رس ــرده اس نامب
افشــا نکــرد، ولــی مــی گویــد درصورتیکــه 
ــگاران  ــات خبرن ــا معاش ــانه ه ــن رس مالکی
ــال  ــا را برم ــت آنه ــد، هوی ــود را نپردازن خ

ــاخت. ــد س خواهن
ــه  ــا درعرص ــانه ه ــدان رس ــماری کارمن ش
تامیــن امنیــت خبرنــگاران حکومــت را 
ــات  ــه اقدام ــد ک ــی گوین ــته و م مقصردانس
ــعاری  ــه ش ــه صبغ ــن عرص ــت درای حکوم

ــد. دارن
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سـقوط ارزش ریـال در برابـر ارز خارجـی 
موجب شـده اسـت تا  قاچاق دالر و یورو 
از بازارهـای افغانسـتان بـه ایـران افزایـش 

بیابد.
بازگشـت تحریم های امریکا بـر ایران پس 
از خـروج ایـن کشـور از توافقنامـه اتمـی  
موسـوم بـه برجـام و سـقوط ارزش واحد 
پول ایـران حاال بر بازارهای ارز افغانسـتان 
هـم تاثیـر گذاشـته اسـت و روزانـه حدود 
سـه میلیـون  دالـر از والیت های سـرحدی  

بـه ایـران قاچاق می شـود.
صرافـان افغـان بـا انتقـال دالـر به ایـران از 
یـک طـرف سـود قابـل مالحظـه ای بـه 
تـا  دیگـر  سـوی  از  و  دسـت  می آورنـد 
حدی مشـکل کمبود ارز خارجـی در بازار 

ایـران را مرفـوع می کننـد.
توافقنامـه  از  امریـکا  خـروج  زمـان  از 
هسـته ای موسـوم  بـه برجـام و سـقوط 

بی سـابقه ارزش ریـال در برابـر دالر، تقاضا 
بـرای خریـد ارز خارجـی بـه خصـوص 
دالـر و یـورو در بازارهـای ایران به شـدت 

افزایـش یافتـه اسـت
• حکـو مـت ایران  یـک دالـر را ۴2۰۰ تو 
مـان قیمت گذاشـته اسـت اما ایـن نرخ در 
بـازار رعـا یـت نمیشـود  و در بـازار آزاد 
یـک دالـر بـه  ۸۴۰۰ تومـان به فـروش می 
رسـد کـه بـا وجـود ایـن هـم خریـداران 
نمی تواننـد به آسـانی دالر بدسـت بیاورند. 
حـاال بـه نظـر می رسـد بخشـی از کمبـود 
دا لـر بازارهـای ایـران، از افغانسـتان تامین 
می شـود و به وضـوح کمبود دالـر در بازار 

سـرای شـهزاده در کا بـل دیـده می شـود.
قاچـاق دالـر بـه ایـران، تاثیـرات منفـی به 
واحـد پول افغانی رسـانده اسـت. یک دالر 
در مـدت بیشـتر از یـک مـاه پنـج افغانـی 
افزایـش یافتـه اسـت و بـه ۷۳.۵۰ رسـیده 

ست. ا
بانـک مرکـزی یکـی از دالیـل عمـده بلند 
رفتـن قیمت دالـردر برابر افغانـی را قاچاق 
ایـن ارز بـه بیـرون از افغانسـتان بـه ویـژه 

ایـران می دانـد.
ثابـت  بـرای  افغانسـتان  مرکـزی  بانـک 
نگهداشـتن قیمـت دالـر در بـازار، هر هفته 
۵۰ میلیـون دالر و ۱۵ میلیـون یورو به بازار 

عرضـه می کنـد.
امـا ایـن سیاسـت پولی افغاسـتان نتواسـته 
از سـقوط افغانـی در برابر دالـر جلوگیری 
کنـد؛ چـرا کـه در کنـار قاچـاق دالـر بـه 
ایـران، افغانسـتان بـا یـک کسـر فاحـش 
بالنـس واردات و صـادرات روبرو اسـت.
 ۷ سـاالنه  افغانسـتان  آمارهـا،  براسـاس 
میلیـارد دالـر از بیـرون کاال وارد می کند که 
در مقابـل تنهـا ۵۰۰ میلیـون دالـر صادرات 

دارد.
صرافـان سـرای شـهزاده می گوینـد، وقتی 
دولـت ایـن مقـدار ارز خارجـی را در آغاز 
هفتـه در بازارهـای افغانسـتان می فروشـد، 
آخـر هفتـه همچنـان تقاضـا بـرای آن در 

حـال افزایش اسـت .
یکـی از صرافان سـرای شـهزاده بـه تزریق 
یـورو در بازار افغانسـتان انتقـاد می کند  و 
می گویـد بانـک مرکـزی می دانـد کـه هیچ 
معاملـه ای در افغانسـتان بـا یـورو انجـام 
بـازار  را در  یـورو  نمی شـود، پـس چـرا 

عرضـه می کنـد؟
در افغانسـتان اکثریت معامـالت با پول نقد 
انجام می شـود و سیسـتم بانکی تا هنوز به 

صورت کامل راه  نیافتده اسـت.

قاچاق دالر از افغانستان به ایران

گزارش

یـک منبـع نزدیک به جنرال دوسـتم می گویـد که معاون 
اول ریاسـت جمهوری، روز دوشـنبه، بـه افغانسـتان بـر 
می گـردد؛ امـا منبع دیگـر می گوید که فردا)امروز شـنبه( 

آمـدن جنرال دوسـتم نهایی می شـود.
بشـیراحمد ته ینج، از نزدیکان جنرال دوسـتم، به روزنامۀ 
ماندگار گفت: زمان آمدن جنرال دوسـتم هنوز مشـخص 
نیسـت. او گفـت کـه ما مطالبـات و خواسـت های خود 
مـان را [بـه ریاسـت جمهوری]، مطـرح کرده ایـم و تـا 
زمانـی که خواسـت ها پذیرفته نشـود، آمدن معـاون اول 

رییس جمهور به کشـور، مشـخص نیسـت.
در همیـن حـال کارگـر اوغلـی، یکـی دیگـر از نزدیکان 
جنـرال دوسـتم، بـه روزنامـه مانـدگار می گویـد: »آمدن 
جنـرال صاحـب بـه افغانسـتان، انشـااهلل تـا فـردا نهایي 
را  دوسـتم  جنـرال  آمـدن  دقیـق  زمـان  او  مي شـود.« 

نمی دانـد.
پیـش از ایـن، بی بی سـی، به نقل از معاون دوم ریاسـت 
جمهـوری گفتـه بـود کـه جنـرال دوسـتم دوشـنبه این 
هفتـه بـه کابل برمی گردد. به اسـاس برخـی گزارش های 
نشـر شـده، از توافقـات بیـن جنرال دوسـتم و غنـی، در 
خصـوص برگشـت او بـه وطـن این اسـت کـه دوسـتم 
پـس از بازگشـت خانه نشـین خواهد بود و بـه کارش بر 
نخواهد گشـت؛ مـوردی که نزدیکان جنرال دوسـتم، آن 

را تاییـد یـا رد نمی کنند. 
نـوع برخورد بـا جنرال دوسـتم و بیش از دوسـال تبعید 
شـدن او، یکـی از پرسـروصداترین بحث هـای سیاسـی 
حکومـت وحـدت ملـی اسـت. امـا سـوال اساسـی بـا 
توجـه بـه برخـوردی کـه در تبعیـد کـردن او بـه ترکیه، 
از جانـب غنـی بـا او شـده اسـت، این اسـت کـه آیـا او 
در انتخابـات آینـده از غنـی حمایـت خواهد کـرد و آیا 
نقـش او به عنـوان نماینده مردم اوزبیک مانند گذشـته ها 

پررنـگ خواهـد بود؟
کارگـر اوغلـی، در مـورد این کـه آیـا این بار هـم جنرال 
دوسـتم در انتخابـات آینـده کنـار غنـی خواهـد بـود، 

می گویـد: جنرال دوسـتم در مورد تکـت انتخاباتي آینده 
بـا مـردم و اعضـاي حـزب اش مشـوره کـرده و سـپس 

تصمیـم خـود را اعـالم خواهـد کرد.
کارگـر اوغلـی، در مورد این که آیا جنرال دوسـتم پس از 
برگشـت به افغانسـتان به ایتالف نجات برای افغانسـتان 
وفـادار خواهـد ماند؟ گفت: بدون شـک وفـادار خواهد 

بـود؛ چـون این ائتـالف را خود او ایجاد کرده اسـت.
کارگـر اوغلـی و برخی از نزدیـکان او در مورد این که آیا 
او در انتخابـات آینـده کنـار غنی خواهد بـود، می گویند: 
او در ایـن مـورد بـا مـردم  و اعضـای حـزب جنبـش 

اسـالمی مردم افغانسـتان مشـوره خواهـد کرد.
امـا شـماری از فعـاالن مدنـی در گفـت وگو بـا روزنامۀ 
ماندگار، به آمدن دوسـتم به افغانسـتان شـک دارند و در 
عیـن حال بدیـن باور اند کـه این بار جنرال دوسـتم، در 

تکـت انتخاباتـی غنی را همراهـی نخواهد کرد.
ایـن فعـاالن مدنـی، بـدون اینکـه نـام شـان در گـزارش 
ذکـر شـود، می گویـد: دوسـتم شـاید هرگـز بر نگـردد؛ 
امـا بـه یاد داشـته باشـیم که حتـا آمدنش به هیـچ وجهه 
بـه اوضـاع افغانسـتان کمـک نمی کنـد. اگر تغییـری هم 
متصورباشـد، بـه نفـع نظـام و برنامـۀ اسـتراتیژیک نظام 

. نیست
بـه بـاور آنـان، غنی امـکان بودنـش را در همـه تکت ها 
از دسـت داده اسـت. حتـا فاشیسـت های پشـتون، توان 
آوردن و حمایـت او را ندارنـد. هرچند امریکایی ها هنوز 

فکـر می کننـد غنی مهـرۀ ارزان تر اسـت.
در حالـی خبر برگشـت جنرال دوسـتم منتشـر می شـود 
کـه حکومـت افغانسـتان پیـش از ایـن چندیـن بـار از 
بازگشـت آقـای دوسـتم بـه افغانسـتان جلوگیـری کرده 
اسـت و در یک مورد، حکومت مانع نشسـت هواپیمای 
حامـل آقای دوسـتم به میدان هوایی مزار شـریف شـده 

بود.
جنرال عبدالرشـید دوسـتم یک و نیم سـال پیـش که در 
آن زمـان گفته شـد برای یک سـفر صحی بـه ترکیه رفته 

اسـت، تعبید شـد. مدتی پس از رفتن آقای دوسـتم، روال 
غنی، بانوی نخسـت، گفت که حکومت آقای دوسـتم را 
تعبیـد کرده اسـت؛ اظهاراتـی که با واکنش های گسـترده 
رو بـه رو شـد. سـپس دفتـر خانـم غنـی اعـالم کـرد از 

گفته های او برداشـت نادرسـت صورت گرفته اسـت.
جنـرال دوسـتم، معاون اول ریاسـت جمهـوری، متهم به 
آزار و اذیـت و تجـاوز جنسـی رقیب سیاسـی اش احمد 
ایشـچی اسـت. تاکنون دادگاهـی، حکمـی در این مورد 
صـادر نکرده اسـت؛ امـا ظاهراً به دلیل همیـن اتهام به او 

اجازه برگشـت به افغانسـتان داده نمی شـود.
هرچند بسـیاری ها، این تبعید را سیاسـی دانسـته و آن را 
به سـرکوب طالبـان در والیات شـمالی از سـوی جنرال 
دوسـتم پیونـد می دهنـد که گویـا رییس جمهـور و تیم 
ارگ عالقـه ای چندانـی به سـرکوب این گروه هـا ندارد.
شـاید بـه همیـن دلیـل بـود کـه دو شـنبه هفتـه پیـش، 
نیروهـای کمانـدو، نظام الدیـن قیصـاری یکـی از تاثیـر 
گـذار ترین چهره هـای ضدطالبانـی را در والیت فاریاب 

بازداشـت کـرده و بـه کابـل انتقـال دادند.
بازداشـت نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسـوالی 
قیصـار و نماینـدۀ ارشـد جنرال دوسـتم در امـور نظامی 
در والیـت فاریـاب، سـبب اعتراضـات گسـتردۀ مردمی 
در ۹ والیـت شـمالی شـده و ده  هـا هـزار نفـر، در یازده 
روز گذشـته، خواسـتار آزادی ایـن فرمانـده کلیدی آقای 
دوسـتم و بازگشـت بدون قید و شـرط خود او هسـتند.

در کنـار ایـن، چهـا روز پیش، سـران ائتالف ملـی برای 
نجات افغانسـتان در والیت بلخ، در یک نشسـت خبری 
هشـدار دادند کـه آنها خود بـرای آوردن جنرال دوسـتم 

اقـدام خواهند کرد.
محمـد محقق، معاون ریاسـت اجرایی حکومت وحدت 
ملـی و یکـی از بنیـان گـذاران ائتالف ملی بـرای نجات 
افغانسـتان در این نشسـت گفـت:” تا حـاال به حکومت 
می گفتیـم جنـرال دوسـتم را بـه افغانسـتان برگرداند؛ اما 
دیگـه نمی گوییـم، خـود مـا ایـن کار را می کنیـم. اگـر 
بحـران می آیـد بگذار بیاید، باز کسـانی مسـوول به میان 
آمـدن بحـران اند کـه عامل ایـن همه جنجال هسـتند.”

بـه نظـر می رسـد کـه دیـدار معـاون رییـس جمهـور با 
جنـرال دوسـتم نیـز بـه نحـوی بـه اعتراضـات روزهای 
اخیر پیوند داشـته باشـد و احتماال حکومت افغانستان با 
بازگردانـدن جنرال دوسـتم با ایـن روش در پی خاموش 

سـاختن اعتراضات گسـترده مردمی در شـمال اسـت.
شـش روز پیش، معاون دوم ریاسـت جمهوری که ظاهراً 
در مراسـم تحلیف رجب طیب اردوغـان رییس جمهور 
ترکیـه بـه ایـن کشـور رفتـه بـود، در یـک خبرنامه پس 
از نخسـتین دیـدار بـا جنـرال دوسـتم گفته بـود، اکنون 
بیـش از هـر زمانی حضـور آقای دوسـتم در افغانسـتان 
مهـم اسـت و تأکید کرده بود که برگشـت آقای دوسـتم 
می توانـد در زمینـۀ صلـح، برگزاری انتخابـات و تحکیم 

وحـدت ملـی تاثیر گذار باشـد.

نزدیکان جنرال دوستم به ماندگار:

زمـان برگشت جنـرال دوستم 
به کـابل مشخـص نیست

ناجیه نوری
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آرزوی دیرینـه ام ایـن بـود کـه روزی در یکـی از 
پوهنتون هـای دولتـی به حیث اسـتاد گماشـته شـوم 
و بـا آن خاطـرم از آب و نـان جمـع شـود. از آن 
پـس بـه مطالعـه و تحقیـق تمـامِ  وقـت بپـردازم. اّما 
وقتی به کرسـی اسـتادی رسـیدم، آرام آرام اندیشه ی 
دامنـی  »بـه   و  فراگرفـت  را  نـان چارسـویم  و  آب 
نرسـیدم کـه آرزو کـردم«. تـا اکنون که اکنون اسـت 
دسـت از نوشـتن برنداشـته ام، اّمـا ایـن نوشـتن بـا 
سـد های بسـیاری برخـورد می کنـد: زمانـی انفجـار 
رعشـه بـر انگشـتانم می بـارد و زمانـی، نابرابری هـا 
را  اندیشـه ام  تـازان  ُکمیـِت  روزگار  نامالیمـاِت  و 
در  اسـت  مـن گـم  آرمانـيِ   دنیـای  لـگام می زنـد. 
نـه  واقعیّت هـا.  و  ارزش هـا  میـان  بی وقفـه  اهتـزازِ 
چـون اکثریـت می تـوان بـه قلمـرو واقعیّت هـا کـه 
زشـت و دورانداختنی انـد، تسـلیم شـد؛ و نـه هـم 
تـاب پایـه داری بـر ارزش هـای اصیلـی اسـت کـه 
متـروک و مهجـور مانده انـد. نـه ایـن ممکـن اسـت 
و نـه آن آسـان. نارسـایی ها در این کشـور بسـیارند 
و در ایـن مختصـر، بـه  گوشـه یی از آنهـا در نظـام 
تحصیـالت عالـی کشـور از چشـم انداز یـک اسـتاد 

می نگریـم: دانشـگاه 
ناکافی بودن حقوق

حقـوق اسـاتید بـا توجه به میـزان بلند   .۱
افزایـش سرسـام آور مصـارف گوناگـون  نرخ هـا و 
بسـیار ناچیـز اسـت. فی المثـل اسـتادی کـه دارای 
رتبـه ی پوهنمل)رتبه ی میانه( اسـت حدود سـی ودو 

یا سی وسـه هـزار افغانـی تنخـواه دارد. ایـن تنخواه 
در قیـاس بـا معاش قضات که کم تریـِن آن از چیزی 
حـدود هفتـادودو هـزار افغانی آغـاز می شـود، قابل 
اندازه گیـری نیسـت. این در حالی سـت کـه قاضی ها 
توسـط همیـن اسـتادان تعلیـم و تربیت می شـوند و 
لـذا، منطقـی نیسـت حقـوق اسـتاد کم تـر از قضات 
تعییـن و پرداخته شـود که می شـود. اسـتاد دانشـگاه 
بایـد از همیـن معاش ماهانه اش کرایـه ی خانه بدهد، 
مصـارف بـرق و آب را تأدیـه کند، مخـارج خانه را 
تأمیـن نمایـد، مصـارف مکتب، مدرسـه و دانشـگاهِ 
فرزندانـش را بپـردازد. اگـر چنانکـه مجـرد باشـد 
هزینـه ی ازدواج را تـدارک ببینـد و از  آن جایی کـه 
بایسـتی در رسـتورانت غـذا  نـدارد،  نـان چاشـت 
ترانسـپورت،  نداشـتن  دلیـل  بـه  و  کنـد  صـرف 
کرایـه ی راه را نیز بایسـتی از همیـن معاش پرداخت 
نمایـد. میـزاِن بلنـد چنین مصارفی اسـت که اسـاتید 
را وامـی دارد در مؤسسـات خصوصـی و نیـز بخِش  
شـبانه  ی پوهنتون هـای دولتـی بـه تدریـس مشـغول 
شـوند. تدریـس در این جاها از یک سـو توان اسـتاد 
را بـه تحلیـل می بـرد و از سـویی، فرصـت تحقیق و 
مطالعـه  را از او می سـتاند. بـا این وجود، دسـت زدن 
ضـرورت  و  ناچـاری  سـر  از  کاری  چنیـن  بـه 
پیوسـته  اّمـا،  عالـی  تحصیـالت  وزارت  اسـت. 
دولتـی  اسـاتید  حضـور  از  و  می فرسـتد  مکتـوب 
در دانشـگاه های خصوصـی مانـع می شـود. مسـأله 
اینسـت کـه اگـر اسـاتید دولتـی در ایـن مؤسسـات 
درس ندهنـد نمی تواننـد زنـده گی شـان را چنان کـه 
بایـد، تأمیـن نماینـد. از سـویی هم، پرسـش اینسـت 
کـه در آن صـورت، چه کس/کسـانی واجد شـرایط 
تدریـس در آن دانشـگاه ها خواهنـد بـود؟ تدریـس 
پوهنتون هـای  در بخـش شـبانه ی  دانشـگاه های  در 

نیسـت. زیـرا  دولتـی هـم چنـدان حـاّلل مشـکل 
دانشـگاه ها  در  غریـب  و  عجیـب  بوروکراسـی 
باعـث تـا حق الزحمـه ی اسـتاد طـی بیـش از شـش 
می یابـد  ادامـه  وضـع  ایـن  نشـود.  پرداختـه  مـاه 
تـا آنـگاه کـه اسـاتید دسـت بـه اعتصـاب نزننـد، 
نمی شـود.  پرداختـه  قانونی شـان  حق الزحمـه ي 
چندیـن سـال اسـت کـه اوضـاع بـه همیـن منـوال 
پیـش مـی رود. اسـاتید بـرای گرفتـن حـق  قانونـی 
خـود بایسـتی مظاهـره کننـد، دسـت بـه اعتصـاب 
بزننـد، امتحـان نگیرنـد، نمـرات را اعـالن نکننـد و 
... تـا وزارت جلیلـه ی تحصیـالت عالـی گوشـه ی 
چشـمی بـه آنها عنایـت کند و بـه خواسـت قانونی 
آنهـا رسـیده گی نمایـد. با این حـال، اگـر انتظار این 
باشـد کـه اسـاتید دانشـگاه ها بـا این وضـع و حال، 
کار علمـی و برابر بـا معیارهای قبول شـده ی جهانی 
انجـام دهنـد تکلیـف بماالیطـاق خواهد بـود. وقتی 
آرامـش ذهنـی وجود نداشـته باشـد و پـای نیازهای 
اقتصـادی و مـادی در میـان باشـد، انگیزه یـی بـرای 
دسـت زدن بـه کار علمـی -آنهـم در جامعه یـی کـه 
باقـی  نمی شـود-  داده  علـم  بـه  اهمیتـی  کم تریـن 
نمی گـذارد. شـاید علی الظاهـر بـا نظاره و اشـاعه ی 
چنیـن حالتـی می خواهنـد انگیـزه ی دانش انـدوزی 
را در نسـل ها از میـان بردارنـد و حالـت اسـاتید را 
مایـه ی عبرتـی برای نسـل درس خـوان و دانش آموز 

دهند. قـرار 
نبود/کم یابی مجالت علمی

کـه  عالـی  تحصیـالت  قانـون جدیـد   .2
نافـذ  جمهـوری  ریاسـت  طـرف  از  فرمانـی  طـی 
گردیده اسـت، شـمار آثـار فرعی بـرای ترفیع علمی 
را بیشـتر کـرده اسـت. مثـالً  بـرای ترفیـع از رتبه ی 
پوهنیـار بـه رتبـه ی پوهنمـل بایـد سـه اثـر فرعـی 
-غیـر از اثـر ترفیـع قلبـی- کـه در مجـالت علمـی 
معتبـر به نشـر رسـیده باشـد، موجود باشـد. این در 
حالـی سـت کـه پوهنتـون کابـل بـا آن همـه هیاهـو 
و بزرگ نمایـی، صرفـًا یـک مجلـه ی علمـی دارد و 
ماه هـا طـول می کشـد تـا مقاله یـی در آن مجلـه بـه 
نشـر برسـد. مجلـه ی علمـی پوهنتـون کابـل –قرار 
گاهـی  و  نـدارد  مشـخصی  بودجـه ی  شـنیده گی- 
نشـر آن بـه ماه هـا -به دلیل نبـودِ بودجه- بـه تعویق 
می افتـد. بلنـد بـردن شـمار آثـار فرعی نشرشـده به 
منظـور ترفیـع در وضعیتـی که مجلـه ی معتبر علمی 
مواجـه  آن  کم بـود  بـا  شـدیداً  ویـا  نـدارد  وجـود 
هسـتیم، کاری نامؤجـه اسـت. کم تـر کسـی مخالف 
بیشـتر شـدن آثـار الزم بـرای ترفیـع علمـی اسـت. 
بنـده گمـان می کنـم کـه هـر چـه شـمار ایـن آثـار 
بیشـتر شـود، اسـتادان بـه فعالیـت علمـی بیشـتری 
وادار می شـوند و ایـن چیـزی اسـت کـه جامعـه ی 
علمـی از اسـاتید مـا انتظـار دارنـد؛ اّما بیشـتر کردن 
آثـار علمـی در شـرایطی کـه زمینـه  بـرای نشـر آنها 
وجود نداشـته باشـد، به معنـای تعلیـقِ  ترفیع علمی 

بـه امـر محـال کردن/دشـوار خواهـد بـود.
بوروکراسِی خسته کننده

وزارت  در  عجیبـی  بوروکراسـی   .۳
تقـرر و  بـرای  فرمـان می رانـد.  تحصیـالت عالـی 
ترفیـع علمـی ماه هـا زمـان نیـاز اسـت و بایـد برای 
بگـذری.  رسـتم  هفت خـواِن  از  آن  بـه  رسـیدن 
پاتک هـای بسـیاری در مسـیر راهِ رسـیدن بـه ترفیع 

بزنـی.  را دور  بایـد همـه  کـه  دارد  علمـی وجـود 
پوهنتـون  تحقیقـات  مرکـز  تنگنا هـا  ایـن  از  یکـی 
کابـل اسـت. وقتـی اثـری بـه منظـور ارزیابـی بـه 
یک مـاه  از  بیـش  الاقـل  می شـود،  فرسـتاده  آنجـا 
زمـان می بـرد تـا نهایـی شـود و آن مرکـز جلیلـه 
سـرش را به نشـانه ی تأییـد آن تکان دهد. سـرانجام 
الهیـات  رشـته ی  در  فی المثـل  کـه  اثـری  ارزیابـی 
نوشـته شـده توسـط کسـی صـورت می گیـرد کـه 
بویـی از آن گلسـتان بـه مشـامش نرسـیده اسـت و 
خـود مربـوط یکـی از دیپارتمان هـای علـوم طبیعی 
اسـت. بـرای ترفیـع علمی، پـس از آنکه اسـناد الزم 
و آثـار اصلـی و فرعـی تکمیـل می شـود، اسـناد و 
تأییـد  مـورد  دیپارتمنـت  در جلسـه ی  بایـد  اثرهـا 
قـرار گیـرد. بعـد از تأییـدی دیپارتمنـت، نوبـت بـه 
شـورای علمـی پوهنحی)دانشـکده( می رسـد. اگـر 
چنانکـه  در شـورای علمـی پوهنحی نیز پاس شـد، 
اثـر علمی بـه کمیتـه ی تحقیـق پوهنحی)دانشـکده( 
از  پـس  می شـد.  محـول  مجـدد  ارزیابـی  غـرض 
تأییـدی ایـن کمیته، اثر همراه با سـایر اسـناد دوباره 
بـه شـورای علمـی پوهنحـی ارجـاع می یابـد و در 
صـورِت تأییـدی، بـه آمریّـت اسـتادان و از آنجـا به 
کمیتـه ی تقـرر پوهنتـون راجـع می شـود)تنها همین 
پروسـه گاهـی بیـش از سـه مـاه طـول می کشـد(. 
کمیتـه ی تقرر پـس از اطمینـان از تکمیل اسـناد، اثر 
علمـی را بـه مرکز تحقیقـات غـرض ارزیابی مجدد 
می فرسـتد. ارزیابـی مجدد و تأییدی ایـن مرکز بیش 
از یک مـاه بـه طـوال می انجامـد. ایـن در حالی سـت 
کـه اثـر قباًل بالنوبـه توسـط دو اسـتاد بلندرتبه مورد 
ارزیابـی قـرار گرفتـه و تأییـد گردیـده اسـت. از آن 
پـس، اثـر مذکـور همراه بـا اسـناد دیگر بـه کمیته ی 
مـورد  چنانکـه  اگـر  می شـود.  فرسـتاده  ترفیعـات 
تأییـد قـرار گرفـت، از آنجـا بـه آمریـت اسـتادان و 
وزارت  انسـجام  شـورای  بـه  اسـتادان  آمریـت  از 
شـورای  در  می شـود.  فرسـتاده  عالـی  تحصیـالت 
انسـجام وزارت تحصیـالت عالـی صدهـا دوسـیه 
در نوبـت افتـاده اسـت تا در جلسـه مطـرح و تعیین 
سرنوشـت شـود. پـس از  آنکه دوسـیه ی مذکـور از 
طـرف شـورای انسـجام مـورد تأییـد قـرار گرفـت، 
امضـا  عالـی غـرض  مقـام وزارت تحصیـالت  بـه 
فرسـتاده می شـود. پـس از امضـای وزیـر یـا معیـن 
بـه پوهنحـی  ذیصـالح، دوبـاره سلسـله ی مراتـب 
مربوطـه از ترفیـع اسـتاد خبـر داده می شـود. ایـن 
پروسـه گاهـی بیش از شـش مـاه را در بـر می گیرد. 
رویـه در شـورای انسـجام طـوری اسـت کـه هرگاه 
دوسـیه یی در خـالل مدت سـه ماه از تاریـخ تأییدی 
آن در دیپارتمنـت بـه آنها نرسـد، تاریـخ ترفیع را از 
تاریـخ جلسـه ی شـورای انسـجام محاسـبه می کنند. 
ایـن رونـد کـه در آن در آن بیشـترینه اسـاتید و نظام 
تحصیالتـی کشـور زیان می بیند، بسـیار خسـته کننده 
اسـت و جـز بوروکراسـی بـه آن عنوانی شایسـته به 

نمی رسـد. نظـر 
نبودِ  زمینه برای ادامه ی تحصیالت

۴.  وزارت تحصیـالت عالـی در راسـتای 
فراهم سـازی زمینه های تحصیلی در بیرون از کشـور 
و ایجـاد رابطـه بـا دانشـگاه های بـزرگ کار الزمـی 
انجام نداده اسـت. بسـیاری از اسـاتید دانشـگاه های 
دولتـی بـا تالش شـخصی و بـا اسـتفاده از امکانات 
موجـوده ی خـود تـالش بورسـیه  دسـت وپا می کنند 
و سـرانجام وزارت جلیلـه ی تحصیـالت عالـی پای 
چنیـن بورسـیه هایی نام خـودش را می نویسـد و آن 
را بـه حسـاب دسـت آوردهای خود معاملـه می کند. 
درس  آنجـا  بنـده  کـه  دانشـکده یی  در  کنـون  تـا 
خوانـده ام، شـاهد هیچ بورسـیه یی از طـرف وزارت 
اینسـت  نبـوده ام.  اسـتادان  بـه  عالـی  تحصیـالت 
گوشـه یی از روایـت دردنـاک تحصیـالت عالـی در 

 . ر کشو
عقب مانده گـی  و  انحطـاط  کـه  نکنیـم  فرامـوش 
عمل کرد هـا  و  رفتـار  سـبِک  در  آنکـه  از  پیـش 
خـودش را نشـان دهـد، در اندیشـه اتفـاق می افتـد. 
عقب مانده گـی اصلـی همـان عقب افتاده گـی فکری 
اسـت. در کشـوری کـه در آن تنخـواه یـک مشـاور 
باشـد،  دانشـگاه  اسـتاد  یـک  ده برابـر  وزارت خانـه 
هیـچ امیـدی به تحـول فکـری و فرهنگـی نمی توان 
داشـت. تردیدی نیسـت که شـاید تعداد کم شـماری 
از اسـتادان بی توجـه بـه آنچـه کـه مشـت نمونـه ی 
خـروار گفتـه آمدیـم، بـه یک رشـته کارهـای علمی 
مشـکالت  علی رغـم  و  بیازنـد  دسـت  بنیادی تـری  
دسـت وپاگیر پیش گفته، قناعت پیشـه کنند و دسـت 
از تحقیـق و دانسـتن برندارند، اّما همـه گان این گونه 
نیسـتند. قناعت پیشـه گی در برابـر نامالیمـات تنهـا 
مطـرح  اخالقـی  یـک وجیبـه ی  در حـّد  می توانـد 
باشـد نـه چیـزی بیـش از آن. از ایـن رو نمي تـوان 
اسـتادی را کـه قناعت نمـی ورزد و نابه سـامانی های 
موجـود دسـتش را از نوشـتن و تحقیـق بازمـی دارد، 

مـورد مؤاخـذه قـرار داد.

پـس سـومین راه بـرای ایـن سـوال کـه چگونـه در تربیـت فرزنـد خـود بـه موفقیت برسـیم؟ این 
اسـت:با مسـئولیت دادن بـه آنهـا بـه او ارزش مهـم بـودن بدهیم.

چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )انتقاد نکنیم(
۴٫ در انتقاد کردن، کمال احتیاط را رعایت کنید.

فرزنـدان مـا همیشـه درحـال تغییر هسـتند. بسـیاری از والدین موفـق راهی برای انطباق خودشـان 
بـا این موضـوع پیدا کـرده اند.

آن هـا بـه جـای ایـن که عصبانی شـوند یـا از کـوره در بروند و یا … یـک بازه آزمایشـی را برای 
خـود انتخاب کـرده اند.

یـک کار بسـیار سـاده انجـام مـی دهند. از همانند سـازی اسـتفاده می کننـد. خودشـان را به دوران 
کودکـی مـی برنـد. بـه عبارت بهتـر، پدر و مـادر خودش را بـا این عملکـرد، به جـای فرزند خود 

مـی گذارد.
این کار از چند جهت موثر است:

•   به پد رو مادر اجازه می دهد تا فرزند خود را ارزیابی کنند.
•   نیازهای او را به این وسیله متوجه شوند.

•   باعث اعتماد و امنیت بین خود و او شوند.
از آن جـا کـه زمـان کمـی بـرای انجـام ایـن کار صـورت گرفته اسـت، در صورت شکسـت ضرر 
چندانـی بـه طرفیـن نمـی زند. ولـی انتقاد ضرر و آسـیب های جبران نشـدنی بر پیکـره ی خانواده 

وارد خواهـد کرد.
یـک پـدر و مـادر حرفـه ای همیشـه انتخـاب مـی کننـد. کمی ریسـک می کننـد. سـپس انجام می 

دهنـد. در نهایـت خـود و فرزنـد خـود را باال مـی برند.
پـس چهارمیـن راه بـرای ایـن سـوال کـه چگونـه در تربیت فرزنـد خود بـه موفقیت برسـیم؟ این 
اسـت: بـه جـای ایـن کـه ریسـک کنیـم و از او انتقـاد کـردن کنیـم بیائیـم خودمـان را به جـای او 

بگذاریـم و دنیـا را از نـگاه او ببینیم.
چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )اولویت شرایط(

۵٫ شرایط فرزندان مان را همیشه در اولویت قرار دهیم.
حتمـا ایـن ضـرب المثـل قدیمـی را کوچـه و بـازار دیـده یـا شـنیده ایـد: همیشـه حق با مشـتری 

ست. ا
بـه نظـر مـی رسـد این ضـرب المثـل در خانواده نیز صادق باشـد. همیشـه حـق با خانواده اسـت، 

نـه فرزند. اشـتباه نگیرید.
هنگامـی کـه مـا خانـواده خـود را در اولویـت قـرار دهیـم؛ یعنی تـک تک اعضـای خانـواده را در 

اولویـت گذاشـته ایم.پـس در نتیجـه از شـرایط همـه ی آن هـا اطالع کافـی داریم.
هـر پـدر و مـادری بایـد بـه خانـواده خود نگاهـی بینـدازد. آن وقـت اولویـت های خـود را پیش 

از خـود قـرار مـی دهد.
مهـم نیسـت کـه چـه اولویـت هـا و ایـده هایـی بـرای خـود داریـد. هنگامـی آن هـا را به سـامان 
برسـند کارهـا نیـز خـود بـه خـود بـه سـامان خواهنـد رسـید. البتـه اگـر از راه درسـت آن برویم.

بنابراین؛
•   شرایط خانواده را قبل از هر چیز بسنجیم.

•   از ایده هایی که ارزش اجرایی شدن را دارند اطمینان پیدا کنیم.
•  خودمان را در اولویت قرار ندهیم تا در تعلیم و تربیت دچار ضرر و زیان نگردیم.

یک پدر و مادر حرفه ای همیشه خود را بعد از اعضای خانواده خود می بیند.
پـس پنجمیـن راه بـرای ایـن سـوال کـه چگونـه در تربیـت فرزند خـود بـه موفقیت برسـیم؟ این 
اسـت: قبـل از آن کـه پـدر و مـادر باشـیم، همسـر خوبی باشـیم. این موضـوع یعنی کامال شـرایط 

او را در اولویـت قـرار دادن.
چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )درک کردن(

۶٫ فرزندان مان را درک کنیم.
مهـم تریـن نکتـه در این قسـمت آن اسـت که آینده فرزنـدان مـان را بتوانیم به تصویر بکشـیم. در 

نتیجـه بـا ایـن کار هماهنگ با آن ها رشـد مـی کنیم.
فرزنـدان مـا در حـال رشـد هسـتند. همـه چیـز بـه نظر خـوب اسـت. امـا درک کافی بـرای حفظ 

عملکـرد مـا در بلنـد مـدت باید وجود داشـته باشـد.
ما به وسیله درک درست از فرزندان مان می توانیم آن ها را ناخودآگاه کنترل کنیم.

یک پدر و مادر حرفه ای همیشه درک کافی و درستی از فرزند خود دارد.
پـس ششـمین راه بـرای ایـن سـوال کـه چگونـه در تربیـت فرزند خـود بـه موفقیت برسـیم؟ این 

اسـت: بـا تمـام وجـود آن هـا را درک کنیم.
۷٫ چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )صدا زدن(

روش بـه کار بـردن اسـم و صـدا زدن فرزندمـان یکـی از مهـم تریـن عوامـل موفقیـت در تربیـت 
اوست.

در آغـاز شـاید ایـن روش سـاده بـه نظـر بیـاد. یعنی هـر وقت بـا فرزندمان برخـورد مـی کنیم نام 
او را بـا لحـن یـا پیشـوند و یا پسـوند های خـوب بـه کار ببریم.

پیشنهاد می کنم برای این کار حتما این اقدام را انجام دهید: چه کار کنیم؟
بیائیـم در دفتـر چـه ایـی از اسـم هایی که برای صـدا زدن آن ها اسـتفاده می کنیم، یادداشـت کنیم. 

حتمـا راجـع بـه کلماتی که بـه کار می بریـد تحقیق کنید.
شـما مـی توانیـد رویدادهایـی کـه بین شـما و او اتفاق می افتد را بـا نامگذاری بـرآن در ذهن خود 

حـک کنیـد و در موارد خـاص آن را خرج کنید.
همه انسان ها به اسمی که صدایشان می زنیم عالقه مندند.

یک پدر و مادر حرفه ای همیشه می داند که فرزندش را با چه اسمی صدا بزند.
پـس هفتمیـن راه بـرای ایـن سـوال کـه چگونـه در تربیـت فرزنـد خـود بـه موفقیت برسـیم؟ این 
اسـت: از سـاده تریـن و موثرتریـن روشـها بـرای جلـب توجـه او و محبوب شـدن نـزد فرزندمان 

ایـن اسـت کـه کاری کنیـم احسـاس کنند مهم هسـتند.
به یاد داشته باشید نام هرکس برای او مهم ترین و دلنشین ترین صداست.

چگونه در تربیت فرزند خود 
به موفقیت برسیم؟

بخش دوم و پایانی



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2292   شنبه         23 سرطا  ن /   تیر     y    1397    1ذ والقعد ة الحرام   y 1439  14جو ال  ی     2018 www.mandegardaily.com

امــا گوتــه کــه شــاعر بزرگــی بــود مــی دانســت 
هــم  کــه  اســت«  بادبــزن  چــون  »واژه  کــه 
ــی  می پوشــاند و هــم آشــکار می ســازد و هــر بیت
از شــعر می توانــد قرائــت مختلفــی داشــته باشــد، 
ــن دو ســطح  ــه ای ــاعر آن اســت ک ــر ش ــرا هن زی
ــرح  ــه ش ــی ب ــه احتیاج ــدون آنک ــه را، ب از تجرب
ــر  ــا تعبی ــی ی ــفی و عرفان ــنگین فلس ــیر س و تفس
ســاده و آســان مــادی باشــد، بــا هــم تلفیــق کنــد. 
ــی در  ــات فارس ــژه در غزلی ــه وی ــی ب ــر واقع هن
ســطح اســتعاره و مجــاز و هــم در ســطح واقعیــت 
ارزشــمند اســت. تفســیر گوتــه از شــعر حافظ، که 
هانــس هاینریــش شــدر بحثــی مســتوفی و عالــی 
ــرقی  ــه ش ــام »تجرب ــه ن ــود ب ــاب خ از آن در کت
ــان در  ــه اروپایی ــه« کــرده اســت، راهــی را ک گوت
ــد،  ــش گیرن ــد در پی ــی بای ــعر فارس ــی ش بررس
بــه آنهــا نشــان داد، امــا بدبختانــه کتــاب »دیــوان 
غربــی- شــرقی« گوتــه از میــان تمــام آثــاری کــه 
گوتــه پدیــد آورده، کمتــر خوانــده شــده و کمتــر 

ــت. ــده اس درک ش
امــا دربــاره تاثیــر و نفــوذ هامــر- پورگشــتال، باید 
بگوییــم کــه گذشــته از گوتــه، وی تاثیــر بارزتــر 
فردریــش  آثــار  در  محســوس تری  ثمــرات  و 
 )۱۸۶۶-۱۷۸۸( رویکــرت  داشــت.  رویکــرت 
هنــگام بازگشــتش از ایتالیــا در بهــار ســال ۱۸۱۸ 
مدتــی را بــا هامــر در ویــن گذرانیــد و بالفاصلــه 
مقدمــات فارســی و عربــی را از او فراگرفــت. 
فرانکونیــا  خــود  بومــی  زادگاه  بــه  چــون 
بازگشــت، بــرای مدتــی در کوربــوگ اقامــت 
ــه اشــتغاالت موقتــی پرداخــت و  گزیــد و تنهــا ب
ــروف  ــان مص ــام دل و ج ــا تم ــش را ب ــم خوی ه
مطالعــه و ترجمــه شــعر فارســی کــرد و بــه دنبــال 
ــی و  ــان عرب ــتادانه از زب ــای اس ــه ترجمه ه آن ب
ــک  ــش از ی سنســکریت دســت زد. رویکــرت بی
ــا  ــه عنــوان شــاعری ب ــود کــه در آلمــان ب دهــه ب
ــه  ــود، ترانه هــای کودکان قریحــه شــناخته شــده ب
ــر  ــن اواخ ــا ای ــان ت ــه های آلم ــه در مدرس او، ک
ــار  ــه ب ــهرت ب ــرای او ش ــد، ب ــم داده می ش تعلی
آورد و حتــی فراتــر از آن ســروده های آتشــین 
ــه در  ــی اســت ک ــه ای از ترانه های ــه مجموع او )ک
ــون در ۱۸۱2- ــه ناپلئ ــای آزادی علی ــی جنگه ط

۱۸۱۳ ســروده شــده بــود( بــر شــهرت او افــزود. 
اقامــت وی در ایتالیــا منتــج بــه پدیــد آوردن 
اشــعاری در قالــب و وزنهــای شــعرهای ایتالیایــی 
ــراً  ــه اخی ــرقی ک ــای ش ــن زبانه ــد و فراگرفت ش
ــه  ــود گنجین ــه خ ــه نوب ــود ب ــه ب ــق پذیرفت تحق
ــم  ــن مترج ــار ای ــعر در اختی ــری از ش پایان ناپذی
ــه  چیره دســت گذاشــت. رویکــرت در شــعری ک
بیســت ســالی پــس از آشــنایی و شــیفتگی اش بــه 
ــاخت دم از  ــر س ــی منتش ــی و فارس ــات عرب ادبی
عشــقی دوگانــه می زنــد– یعنــی عشــق بــه شــعر 
ــودک  ــک ک ــوان ی ــه عن ــی– و ب ــی و عرب فارس

ــد: ــی گوی ــوی شــعر فارســی« م ــه »بان ــو ب پرگ
»نســیم بهــاری را بــر آن مــی دارد کــه راز گلهــا را 

فــاش ســازد 
ماننــد موجــی کــه تصویــر ابرهــا در آن انعــکاس 

می یابــد 
ــه  ــه چشــم و چشــمه چگون ــد ک می خواهــد بدان

ــوند  ــس می ش ــم منعک در ه
در نغمــات گلهــا و بلبــالن رویاهایــش را می بینــد 

ــه ســر می دهــد  و نال
در رنگها و بویها نهان می شود 

و یکراست از باغ به آسمان پرواز می گیرد 
فراموشــی  بــه  را  تاریکیهایــش  و  زندگــی  و 

» . د ر می ســپا
در اینجــا انســان بــه آســانی جنــاس میــان چشــم 
ــی(  ــه هــر دو معن ــن« ب ــی »عی و چشــمه )در عرب
را درمی یابــد و از تصویرهــای دل انگیــزی کــه 
مضامیــن اصلــی غــزل فارســی را تســخیر کــرده 
اســت لــذت می بــرد. عشــق رویکــرت بــه 
ادبیــات فارســی باعــث شــد کــه اشــعار بســیاری 
در آن حــال و هــوا بســراید و اغــراق نیســت 
اگــر گفتــه شــود کــه وی هــر آنچــه را از ادبیــات 
فارســی در نیمــه قــرن نوزدهــم در دســترس بــود 
بــه شــعر آلمانــی درآورد. همــان گونــه کــه گوتــه 
در دیــوان غربــی- شــرقی بــه نــدای حافــظ پاســخ 
گفــت، رویکــرت نیــز در آغــاز مطالعــات شــرقی 
خــود مجموعــه شــعری بــه نــام گلســتان شــرقی 
ــه  ــه گوت ــاخت ک ــر س )stliche Rosen( منتش
موســیقی دانان  بــه  ویــژه  بــه  را  آن  خوانــدن 
روی  بــر  حقیقــت،  در  می کــرد.  ســفارش 
مجموعــه  ایــن  زیبــای  قطعــات  از  تعــدادی 

ــاخته  ــوربرت س ــیله ش ــه وس ــال ب ــی مث آهنگهای
ــد آهنگســازان، از شــومان  ــالهای بع شــد و در س
ــازان  ــی از آهنگس ــه نام ــر )بی آنک ــا مال ــه ت گرفت
قابــل ســرایش  از غزلیــات  ببریــم(،  معاصــر 
ــرق«  ــتان ش ــا »گلس ــد. ام ــام گرفتن ــرت اله رویک
فقــط پــاره کوچکــی از آثــار رویکــرت اســت، هر 
ــع ســبک  ــال و بدای ــن اشــعار صــور خی ــد ای چن
ــعار  ــق« اش ــای »دقی ــر از ترجمه ه ــظ را بهت حاف
ــاعر  ــرق و ش ــن مستش ــازد. ای ــس می س او منعک
ــی  ــظ باق ــعر حاف ــته ش ــرش دلبس ــر عم ــا آخ ت
ــت  ــرق در لطاف ــتان ش ــه گلس ــان ک ــد. همچن مان
ــو  ــظ پهل ــی حاف ــات اصل ــا غزلی ــی کالم ب و زیبای
می زنــد، رویکــرت توانســت راز فریبندگــی و 
ــن شــاعر پارســی گوی را  ــان کالم ای ســحر بی پای
ــن جناســهای  ــی از پیچیده تری ــه حت در شــعری ک
ــی  ــعر فارس ــر ش ــی دیگ ــای بدیع ــی و هنره لفظ
ــه  ــه ب ــل ترجم ــن رو، قاب ــی رود و از ای ــر م فرات

ــازد. ــاش س ــت، ف ــی نیس ــچ زبان هی
بــا اشــاره بــه معنــای محســوس و در عیــن حــال 
ــید  ــرت کوش ــظ، رویک ــعر حاف ــوس ش غیرمحس
ــهای  ــا و اقتباس ــه را در ترجمه ه ــن موازن ــا ای ت
آزاد از مضامیــن شــعر او حفــظ کنــد. وی حــدود 

ــعر  ــه ش ــظ را ب ــات حاف ــزل از غزلی ــتاد غ هش
ــادت  ــه ع ــی، چنان ک ــرد، ول ــه ک ــی ترجم آلمان
ــرد. از  ــی نک ــا اقدام ــاپ آنه ــرای چ ــود، ب او ب
ــش گذشــت  ــی از مرگ ــک قرن ــا ی ــن رو تقریب ای
کــه دانشــمندان و محققــان آنهــا را در میــان 
مختلــف  تاریخهــای  در  و  یافتنــد  کارهایــش 
ــته هایی  ــوز دستنوش ــاید هن ــاختند، ش ــر س منتش
او  از  به جای مانــده  عظیــم  میــراث  میــان  در 
ــه  باشــد کــه روزی کشــف شــود. دلبســتگی او ب
ــود  ــا او ب ــا واپســین ســالهای زندگــی ب ــظ ت حاف
ــار  ــش، در ۱۸۶2، ب ــش از مرگ ــال پی ــار س و چه
ــه عشــق  ــه مســت از میخان ــظ »ک ــه حاف دیگــر ب
آمــد« برخــورد و بــرای مدتــی جلیس و همنشــین 
خلــوت او شــد. ایــن شــاعر و شرق شــناس 
بــه  کارش  اولیــه  مراحــل  در  خســتگی ناپذیر 
ــان کــه شــاهنامه را  فردوســی هــم پرداخــت. چن
ــود  در ســال ۱۸۱۱ در »لومســدن« چــاپ کــرده ب

ــورس  ــن گ ــوزف ف ــش ی ــاپ الهام بخ ــن چ و ای
ــی در  ــان آلمان ــه زب ــه آزادی از آن ب ــرای ترجم ب
۱۸۱۹ شــد. وقتــی ویرایــش شــاهنامه بــه وســیله 
ــت،  ــار یاف ــه انتش ــال ۱۸۳۸ در فرانس ــل در س مه
ــی  ــه آلمان ــام ترجم ــت در آن ای ــرت درس رویک
خــود را از مشــهورترین داســتان شــاهنامه– یعنــی 
داســتان رســتم و ســهراب– بــه شــعر حماســی بــه 
ــن  ــاخت و ای ــر می س ــاندریایی« منتش وزن »الکس
ــه  ــود ک ــتنی ب ــش دوست داش ــان برای ــه چن ترجم
ــت آن را  ــود، می خواس ــی ب ــده م ــه زن ــر گوت اگ
ــن  ــا از ای ــتقبال آلمانیه ــا اس ــد، ام ــه کن ــدو هدی ب
ــن رو، رویکــرت  ــود. از ای منظومــه دلســردکننده ب
ــاهنامه  ــم ش ــمت اعظ ــه قس ــاخت ک ــاش نس ف
را بــه شــعر آلمانــی ترجمــه کــرده و مطابــق 
ــاپ  ــه چ ــی تهی ــته، در پ ــه نوش ــتهایی ک یادداش
انتقــادی متــن اســت. بــاز ماننــد ترجمه هایــش از 
شــعر حافــظ، متــن ترجمــه منظــوم شــاهنامه پــس 
ــن در ســه جلــد  از مرگــش یافــت شــد و در برل
از ۱۸۹۱ بــه بعــد منتشــر گشــت. ناگفتــه نگذاریــم 
کــه پیــش از آن، در ســال ۱۸۵۰ ترجمــه منظــوم 
دیگــری از ایــن حماســه بــزرگ ایرانــی بــه زبــان 
ــت  ــف کن ــود و آن تصنی ــده ب ــر ش ــی منتش آلمان

ــر آنکــه  ــه خاط ــود و رویکــرت آن را، ب شــاک ب
مترجــم متــن را بــه درســتی درنیافتــه و بــه زبانــی 
ــاد  ــورد انتق ــود، م ــرده ب ــه ک ــرم ترجم ــی ن خیل
ــه،  ــودور گوت ــود وی را تئ ــه خ ــرار داد. ترجم ق
بزرگتریــن شرق شــناس آلمانــی اواخــر قــرن 
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، فراوان ســتود و آن 
را »بزرگتریــن شــاهکار هنــر رویکــرت بــه عنــوان 
ــای او را از  ــناخت و ترجمه ه ــم« ش ــک مترج ی
ــان  ــه شرق شناس ــوی ب ــه اللغ ــک فق ــت کم جه

ــم دانســت. ــدازه مه ــان ان هم
یکــی از نخســتین شــاعران ایرانــی کــه در غــرب 
ــه  ــود ک ــی« ب ــان جام ــد »عبدالرحم ــناخته ش ش
ترجمــه التیــن »بهارســتان« او را آکادمــی ترجمــه 
ویــن، در ۱۷۷۸ در گلچینــی از شــعر فارســی، بــه 
ــاره کوچکــی از  چــاپ رســانید. رویکــرت کــه پ
ــه  ــس از آنک ــی را )پ ــا«ی جام ــف و زلیخ »یوس
وینچنتــس فــن روزنتــس ویــگ. شــوانو آن را در 
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۱۸2۴ بــه آلمانــی ترجمــه کــرده بــود( در ۱۸2۸، 
ترجمــه کــرده بــود، نســخه ای از دســتنویس 
دیــوان جامــی در کتابخانــه »گوتــا« یافــت و 
ــای  ــف و زیب ــات لطی ــه غزلی نتوانســت از ترجم
جامــی به شــعر آلمانی خــودداری کند و در شــعر 
ســرآغاز آن، آن را بــه رایحــه ای از مشــک آهــوی 
ختــا ماننــد کــرد کــه وی از دشــتهای ایــران آورده 
و بــا قیــود ترنم انگیــز قافیــه شــعر آلمانــی مقیــد 
ــه  ــای او ک ــه راســتی، ترجمه ه ســاخته اســت. ب
پــاره ای از آنهــا در مجلــه ای تــازه تاســیس یافتــه 
انتشــار یافــت هــم معنــا و هــم قالــب و صــورت 
شــعر جامــی را بــه خوبــی حفــظ کــرده اســت. 
ســبک اســتادانه جامــی بــرای رویکــرت جاذبــه 
ــاره  و کشــش خاصــی داشــت و کســی در این ب
ــردازی  اظهــار داشــته اســت: »لفاظــی و صنعت پ
جــزء سرشــت رویکــرت بــود« کــه معنایــش آن 
ــه عنــوان یــک شــاعر از  اســت کــه رویکــرت ب
ــود و از  ــرداز ب ــف و لفظ پ ــاعران متکل ــه ش طبق
ایــن رو، دلبســتگی و عالقــه وافــری بــه لطایــف 
و ظرایــف بالغــی شــعر قدیــم فارســی داشــت. 
ــه  ــی وی در ترجم ــی از توانای ــه نجوم ــن نکت ای
ــع شــعری فارســی  ــع و صنای ــاره بدی ــی درب کتاب
بــه نــام »هفــت قلــزم« هویداســت. ایــن کتــاب را 
ــاد و  ــار او نه ــر، در اختی ــم پیشــین وی، هام معل
وی جلــد هفتــم آن را ترجمــه کــرد. باورنکردنــی 
ــن  ــای ای ــت گره ه ــته اس ــه وی توانس ــت ک اس
ــاید–  ــی را بگش ــوار فارس ــاده دش ــن فوق الع مت
ــی  ــد، وقت ــرن بع ــک ق ــی ی ــه حت ــکالتی ک مش
ــتور  ــیله کار از دس ــوع وس ــه ن ــان هم ــه محقق ک
ــتند،  ــار داش ــت در اختی ــای لغ ــا و فرهنگه زبانه
هنــوز حل نشــدنی می نمــود. کتــاب »دســتور 
ــه  ــی« ک ــان فارس ــی و بی ــاعری و معان ــن ش و ف
ــد چــاپ  ــه تجدی ــاگرد رویکــرت در ۱۸۷2 ب ش
ــرای  ــا ب ــا روزگار م ــم ت ــوز ه ــت هن آن پرداخ
کســی کــه بخواهــد بــه مطالعــه معانــی و بیــان و 
ــاده تاریــخ ســازی و لغــز و چیســتان  صنعــت م
شــعری در زبــان فارســی بپــردازد، کتابــی اســت 

ــزی نیســت. کــه از خواندنــش گری
ــتان  ــه داس ــم– ک ــی ه ــار نظام ــه آث ــرت ب رویک
اواخــر  در  او  پیکــر  هفــت  از  »توراندخــت« 
قــرن هجدهــم تــا آن حــد شــهرت و معروفیــت 
ــاس  ــر اس ــنامه ای ب ــیللر« نمایش ــه »ش ــت ک داش
آن نوشــت و بعدهــا مبنــای اپــرای پوچینــی 
ــکندرنامه  ــه اس ــط ب ــرد. وی فق ــه ک ــد– توج ش
پرداخــت و بخــش کوچکــی از آن را بــه ترجمــه 
ــا هــر  ــه چــاپ رســانید. ام ــی، در ۱۸2۴، ب آلمان
ــه  ــی، ب ــه نظام ــه وی از خمس ــد ک کســی می دان
ــه  ــرار« او– ک ــزن االس ــتنویس »مخ ــژه از دس وی
هنــوز برخــی یادداشــتهای بــه خــط او بــا مــداد 
ــرگرم  ــه س ــی ک ــت– هنگام ــده اس ــا مان در آنج
ــل  ــی طوی ــعر تعلیم ــرای ش ــواد ب ــع آوری م جم
خــود بــود، اســتفاده کــرد. ایــن منظومــه تعلیمــی 
ــام  ــه Die Wiesheit des Brahmanen ن ک
از ســخنان حکمت آمیــز و  دارد، مجموعــه ای 
ــیار  ــده بس ــه خوانن ــت ک ــی اس ــات اخالق حکای
ــی  ــه انگلیس ــهایی از آن ب ــی بخش ــت و حت داش
ــه چــاپ  ــتن ب ــه شــد و در ۱۸۸2 در بوس ترجم

ــید. رس
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در آستانۀ چهل و پنجمین سال سقوط سلطنت
مـــا در آســـتانه چهـــل و پنجمیـــن ســـال 
ســـقوط ســـلطنت و تاســـیس جمهوریـــت 
ـــطحی  ـــه س ـــت ک ـــه نیس ـــم. عادالن ـــرار داری ق
ــه  ــم و بـ ــی بگذریـ ــداد تاریخـ ــن رویـ از ایـ
ــن  ــه در ایـ ــم. گرچـ ــه نکنیـ ــش آن توجـ نقـ
ـــود را  ـــوار خ ـــای دش ـــتان روزه ـــالها افغانس س
ـــر  ـــگ در سراس ـــای جن ـــعله ه ـــد و ش میگذران
کشـــور روشـــن اســـت. روزنـــه هـــای امیـــد 
ـــه  ـــده هم ـــدود ش ـــدار مس ـــح پای ـــک صل ـــه ی ب
ــر  ــفتگی بسـ ــت آشـ ــردم در حالـ ــه مـ و همـ
ـــتان  ـــی دوس ـــع زمان ـــن مقط ـــن در ای ـــد. م میبرن
ــه  ــری بـ ــگاه مختصـ ــه نـ ــه را بـ ــن برگـ ایـ
ـــال ۱۳۵2  ـــرطان س ـــش س ـــت و ش ـــول بیس تح
ــن  ــه آغازیـ ــد صفحـ ــم و چنـ ــوت میکنـ دعـ
کتـــاب ) ســـقوط ســـلطنت ( را بـــه معرفـــی 
ـــت و  ـــول بیس ـــد از تح ـــاه بع ـــه دوم ـــرم ک میگی
ـــرای  ـــت. و ب ـــده اس ـــته ش ـــرطان نوش ـــش س ش
ـــقوط  ـــل س ـــتربه تفصی ـــدی بیش ـــه عالقمن آنانیک
ســـلطنت داشـــته باشـــند، میتواننـــد از طریـــق 

) امـــازان ( ایـــن اثـــر را بدســـت آورنـــد. ) از 
ـــه  ـــگاه مختصـــری ب صفحـــه ۸ اال صفحـــه ۱۷( ن
ـــه مهـــم  اوضـــاع عمومـــی دربررســـی یـــک حادث
ـــدون  ـــری، ب ـــه بش ـــی جامع ـــی واجتماع تاریخ
ــوان  ــی، نمیتـ ــی علمـ ــان بینـ ــه جهـ ــکا بـ اتـ
ــن  ــناخت قوانیـ ــه شـ ــورت مشـــخص بـ بصـ
ـــی  ـــای درون ـــه و شـــناخت تضاده ـــل جامع تکام
ـــن  ـــت قوانی ـــت. بایس ـــت یاف ـــی آن دس و بیرون
عامیکـــه شـــاخص اصلـــی تغییـــر و تحـــول یـــک 
ـــق  ـــیوه تحقی ـــای ش ـــث مبن ـــت، بحی ـــده اس پدی
قـــرار گیـــرد. وقتـــی میخواهیـــم در ویژگـــی 
ــه  ــک جامعـ ــم یـ ــوادث مهـ ــا و حـ رویدادهـ
ـــی و  ـــاع اجتماع ـــم اوض ـــم، ناگزیری ـــرف بزنی ح
ـــی و  ـــاص داخل ـــرایط خ ـــرا در ش ـــادی آن اقتص
ـــای  ـــم و برخورده ـــر بگیری ـــی درنظ ـــن الملل بی
ــاص  ــات خـ ــع طبقـ ــادم منافـ ــه از تصـ را کـ
ـــرار  ـــون داوری ق ـــد، مضم ـــروز میکن ـــه ب جامع
ـــر،  ـــورهای دیگ ـــد کش ـــا ، مانن ـــور م ـــم. کش دهی
ـــت دارد. و از  ـــی موقعی ـــره خاک ـــن ک روی همی

ـــن  ـــان، ای ـــرات و تغییراتیکـــه همیشـــه درجه تاثی
ـــر  ـــی تاثی ـــردد، ب ـــا میگ ـــریت رونم ـــون بش کان
ـــد و  ـــالم، پیون ـــق س ـــچ منط ـــد. هی ـــده نمیتوان مان
ـــک  ـــانها را در ی ـــی انس ـــودن زندگان ـــروط ب مش
ـــلحانه  ـــام مس ـــرد. قی ـــده بگی ـــد نادی کل نمیتوان
افســـران اردو، حادثـــه تصادفـــی، انتزاعـــی و 
ـــود زاده  ـــوع، خ ـــه درمجم ـــوده، بلک ـــردی نب ف
ــود.  ــای بیـــن المللـــی بـ عوامـــل و رویدادهـ
ـــی و  ـــخ اجتماع ـــه تاری ـــی ب ـــگاه ژرف ـــرگاه ن ه
ـــا  ـــور م ـــم، کش ـــه اندازی ـــتان ب ـــی افغانس سیاس
ـــت،  ـــون آن میگذش ـــه پیرام ـــی ک ـــت عوامل تح
تغیـــرات خـــاص را پذیرفـــت و گاهـــی ایـــن 
ــرک در درون  ــی تحـ ــاخص اصـ ــرات شـ تغیـ
جامعـــه مـــا بـــوده اســـت. اوضـــاع داخلـــی 
ـــه  ـــا قل ـــتانی ب ـــت کوهس ـــتان، کشوریس افغانس
ـــرواز و  ـــد پ ـــای بلن ـــاب ه ـــامخ و عق ـــای ش ه
ـــول  ـــات محیرالعق ـــی وامکان ـــع سرشـــار طبع مناب
ـــه  ـــا هم ـــفانه ب ـــا متاس ـــادی! ام ـــانی واقتص انس
ـــورده  ـــت ناخ ـــت دس ـــات، کشوریس ـــن امکان ای

و عقـــب مانـــده، کـــه زندگـــی اکثریـــت 
ــود.  ــپری میشـ ــرض سـ ــر و مـ ــردم در فقـ مـ
ـــی  ـــه و فیودال ـــاد کهن ـــتان، اقتص ـــاد افغانس اقتص
ـــاری  ـــاد انحص ـــای اقتص ـــر ه ـــه زنجی ـــوده ک ب
ـــده  ـــرفت آن ش ـــوع پیش ـــر ن ـــع ه ـــه مان بیرحمان
ــبات  ــد و مناسـ ــا تولیـ ــور مـ ــت. در کشـ اسـ
ــتثماری دارد. از صنایـــع  تولیـــدی شـــکل اسـ
ـــتم  ـــه سیس ـــم ب ـــت ه ـــت. وزراع ـــری نیس خب
ـــق آن  ـــت مطل ـــرد. اکثری ـــورت میگی ـــدوی ص ب
ـــامل  ـــترده ش ـــی گس ـــند. نارضایت ـــواد میباش بیس
ــگاف  ــروز شـ ــوده و روز بـ ــه بـ ــال همـ حـ
عمیـــق بیـــن اکثریـــت قاطـــع مـــردم و قشـــر 
مرفـــه و بـــا اقتـــدار بیشـــتر از پیشـــتر مـــی 
ـــون  ـــل از قان ـــه قب ـــادی ک ـــای اقتص ـــد. پالنه ش
اساســـی کشـــور طـــرح شـــده بـــود بدســـت 
حکومـــات رنگارنـــگ ارتجاعـــی افتـــاد و 
ــک  ــمت کوچـ ــی قسـ ــتند حتـ ــا نتوانسـ آنهـ
آنـــرا عملـــی کننـــد. افتصـــاد و سیاســـت 
ـــم  ـــای امپریالس ـــوی اژده ـــه بس ـــور ظریفان کش

ـــت  ـــی و وطنپرس ـــر مل ـــد. عناص ـــی میش رهنمای
ـــد. و  ـــی بردن ـــر م ـــاق آوری بس ـــای اختن در فض
ـــود.  ـــرآور ب ـــم تاث ـــی ه ـــای سیاس وضـــع جریانه
ـــارات تاریخـــی  ـــه افتخ ـــم علی ـــتبردهای عظی دس
و فرهنگـــی کشـــور مـــا تعمیـــل میشـــد. ســـرمایه 
ـــا  ـــور م ـــد. وکش ـــرار میدادن ـــور ف ـــا را از کش ه
ـــی و  ـــای ایران ـــای کااله ـــازار ه ـــه ب ـــل ب را تبدی
ـــاق  ـــای قاچ ـــمکش ه ـــه کش ـــتانی و عرص پاکس
ـــای کشـــور  ـــد. در ه ـــاخته بودن ـــی س ـــن الملل بی
ـــار  ـــرد و آث ـــورد، زم ـــران الج ـــروی قاچاقب ـــا ب م
ــاز  ــاک بـ ــرس و تریـ ــی، چـ ــی و ادبـ تاریخـ
ـــرف و  ـــروپا، منح ـــی س ـــیاحین ب ـــیل س ـــود. س ب
ـــدند و  ـــی ش ـــرازیر م ـــور س ـــوس در کش جاس
ـــذال و تباهـــی ســـوق  ـــا را بســـوی ابت ـــان م جوان
ـــرب  ـــات غ ـــتان در مطبوع ـــد. افغانس ـــی دادن م
بازتـــاب شـــرم آوری داشـــت و بنـــام کشـــور 
حشـــیش و هیروییـــن معرفـــی میگردیـــد. 
خالصـــه کشـــوریکه افتخـــارات تاریخـــی 
بزرگـــی داشـــت، دســـتخوش تباهـــی قـــرار 
ـــان  ـــی در جه ـــن الملل ـــاع بی ـــود. اوض ـــه ب گرفت
ــتم  ــن دوسیسـ ــگرف بیـ ــاد شـ ــی، تضـ کنونـ
ـــود  ـــتی و ج ـــرمایه داری و سوسیالس ـــان، س جه
ـــاالت  ـــدرت، ای ـــتم را دو ابرق ـــن دوسیس دارد. ای
ــری  ــوروی رهبـ ــکا و اتحادشـ ــده امریـ متحـ
میکنـــد. هـــر دو ابرقـــدرت، جهـــان را بـــه عرصـــه 
ــع  ــترش نفـــوذ سیاســـی و منافـ ــارزه گسـ مبـ
ـــنجات  ـــتر تش ـــد. بیش ـــوده ن ـــل نم ـــود تبدی خ
ـــیدگیها  ـــات، کش ـــی، از اختالف ـــوی و محل منطق
و مداخـــالت آشـــکار و پنهـــان همیـــن دو 
ـــر  ـــه اخی ـــود. در دو ده ـــی میش ـــدرت ناش ابرق
ـــه  ـــا ب ـــب نیروه تحـــوالت چشـــمگیری در تناس
ـــی  ـــل اجتماع ـــی و تکام ـــرفت، ترق ـــود پیش س
ـــورهای  ـــی از کش ـــت. بعض ـــورده اس ـــر خ تغی
ـــد از  ـــی بع ـــود را یک ـــع خ ـــتعمارجو مواض اس
دیگـــری از دســـت داده انـــد. جنبـــش هـــای 
ـــی  ـــای بزرگ ـــه پیروزیه ـــی ب ـــش مل ـــای بخ ره
ـــاد  ـــد. فری ـــل آمدن ـــان نای ـــف جه ـــاط مختل درنق
ـــو  ـــرادری همس ـــی و ب ـــت خواه ـــی عدال جاودان
بـــا روحیـــه تســـاند و همـــکاری اوج گرفتـــه 
ــای  ــت امحـ ــا، جهـ ــای افریقـ ــت. خلقهـ اسـ
ــد  ــژادی و اپارتایـ ــتعمار،تبعیض نـ ــل اسـ کامـ
ــا  ــد. بـ ــه میدهنـ ــود ادامـ ــارزات خـ ــه مبـ بـ
وجـــود آنهـــم، ملیونهـــا انســـان از حقـــوق تعیـــن 
سرنوشـــت و آزادی خـــود محـــروم میباشـــند. 
ـــاوی  ـــق، زیمب ـــوال، موزمبی ـــای انگ ـــکار خلقه پی
ـــورد  ـــی م ـــلطه اجنب ـــت س ـــان تح ـــه مردم و هم
ــت  ــورهای نهضـ ــتیبانی کشـ ــت و پشـ حمایـ
ـــر  ـــرار میگـــرد. کشـــورهای غی ـــدم انســـالک ق ع
ـــت  ـــه رقاب ـــا از عرص ـــد ت ـــالش دارن ـــلک ت منس
ـــتقالل و  ـــظ اس ـــرای حف ـــا ب ـــدال ابرقدرته و ج
آزادی خویـــش دور و مصئـــون بماننـــد. ایـــن 
کشـــورها همـــواره نـــدای آزادی خـــود را از 
ــان  ــه جهانیـ ــی بـ ــهای نوبتـ ــق کانفرانسـ طریـ
ـــث  ـــد را بحی ـــل متح ـــازمان مل ـــانند و س میرس
ـــد.  ـــاخته ان ـــدل س ـــود مب ـــی خ ـــورم سیاس پالتف
ـــلک  ـــر منس ـــورهای غی ـــران کش ـــس س کانفران
اخیـــرا در کشـــور الجزایـــر دایـــر شـــد و 
فیصلـــه ی را بـــه تصویـــب رســـانید کـــه در 
ـــورای  ـــای ش ـــه ه ـــق مصوب ـــتار تطبی آن خواس
ـــا  ـــام نیروه ـــراج تم ـــه اخ ـــه ب ـــت در رابط امنی
ـــفانه  ـــد. متاس ـــراب گردی ـــای اع ـــرزمین ه از س
ـــدای  ـــن ص ـــه ای ـــنوای ک ـــوش ش ـــت گ کجاس
اکثریـــت کشـــورهای جهـــان را بشـــنود؟ 
ـــرق  ـــورد ش ـــت درم ـــورای امنی ـــه ش ـــه نام فیصل
میانـــه، رودیشـــیا، مســـتعمرات پرتـــگال و 
ـــل متحـــد  ـــاد مل ـــی بنی ـــای جنوب ـــت افریق وضعی
ـــرا،  ـــت. زی ـــده اس ـــوان گردانی ـــت و نات را سس
ـــع  ـــا مناف ـــه ب ـــت ک ـــورای امنی ـــه ش ـــر فیصل ه
ـــدون  ـــد، ب ـــازگار نباش ـــزرگ س ـــای ب ـــدرت ه ق

درنـــگ مـــورد ویتـــو قـــرار میگیـــرد. 

www.mandegardaily.com

دست ناتـو به دامـن پاکستان...
ــر  ــالیان اخی ــت آوردهای س ــتان و دس ــت افغانس  از حکوم
ــراز داشــتند. در ایــن نشســت ســران ناتــو و کشــورهای  اب

ــد: ــد کردن ــل تأکی ــکات ذی ــو روی ن ــان نات هم پیم
-حمایــت قاطــع از ادامــه فعالیت هــای ماموریــت حمایــت 

قاطــع در افغانســتان.
ــت و  ــوای مســلح افغانســتان،  تقوی ــل از ق ــت کام -  حمای
ــت  ــژه،  تقوی ــای وی ــش نیروه ــلح،  افزای ــوای مس ــز ق تجهی
قــوای هــوای افغانســتان و حمایــت مالــی از قــوای مســلح 

ــا 2۰2۴ افغانســتان ت
-حمایــت از اســتراتیژی افغانســتان و جنــوب آســیای 

ــپ. ــور ترام ــس جمه ریی
- قدردانــی از قربانی هــای قــوای مســلح افغانســتان و 

نیروهــای ائتــالف در افغانســتان.
-تاکیــد روی برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف،  عادالنــه و 

بــا اعتبــار.
ــه رهبــری  ــرای برقــراری صلــح ب -حمایــت از تالش هــا ب

ــا. ــت افغان ه و مالکی
- تاکید بر مبارزه با دهشت افگنی و داعش.

 - تاکیــد برپایــان بخشــیدن بــه پناه گاه هــای دهشــت افگنان 
ثبــات در  برقــراری صلــح و  از  و حمایــت منطقــه ای 

ــتان. افغانس
-تقاضــا از پاکســتان تــا بــا رونــد صلــح و ثبــات در 

نمایــد. همــکاری  افغانســتان 
-تاکیــد بــر مبــارزه بــا فســاد و اصالحــات در افغانســتان و 

افزایــش ســهم گیری افغانســتان در بودجــه قــوای مســلح.
ــان و حضــور فعــال  ــاس داری از حقــوق زن ــر پ ــد ب - تاکی

ــت و ســاختارهای نظــام. ــان در حکوم آن
توســعه  و  رشــد  بــرای  ادامــه کمک هــای جهانــی   -

افغانســتان.
و  افغانســتان  از  قاطــع  حمایــت  بــا  ســران  نشســت 
پیــام روشــن و واضــح بــه طالبــان و تروریســت ها و 
کشــورهای منطقــه کــه ایــن ســازمان و هم پیمانــان آن 
ــد و  ــور می مان ــن کش ــات در ای ــح و ثب ــراری صل ــا برق ت
بــه حمایت هــای خــود از افغانســتان ادامــه می دهــد و 
هرگــز اجــازه نمی دهــد افغانســتان یکبــار دیگــر بــه مرکــز 
دهشــت افگنان تبدیــل گــردد بــه کار خــود پایــان داد.

ــه  ــع و هم ــی قاط ــت بین الملل ــن حمای ــی ای ــس اجرای ریی
ــت و از ســران  ــک گف ــردم افغانســتان تبری ــه م ــه را ب جانب
ــن  ــر ای ــه خاط ــاد ب ــن نه ــان ای ــورهای هم پیم ــو و کش نات
ــلح  ــوای مس ــت و ق ــردم،  حکوم ــه از م ــت همه جانب حمای

ــرد. ــی ک ــان کشــور تشــکر و قدردان قهرم
حکومــت  رییــس  اشــرف غنی  محمــد  حــال  باایــن 
ــت قاطــع  ــت حمای ــت ماموری ــز از حمای ــی نی وحــدت مل

از افغانســتان تشــکر و قدردانــی کــرد.
ــا ســازمان پیمــان انتالنتیــک یکــی از حمایت  گــران  ــو ی نات
ــته  ــال های گذش ــان س ــتان در جری ــت افغانس ــح دول صل
ــی  ــی و هوای ــای امنیت ــت نیروه ــش تقوی ــه در بخ ــوده ک ب

ــت. ــام داده اس ــادی را انج ــای زی ــتان، کاره افغانس
ســران 2۹ کشــور عضــو ســازمان ناتــو در پایــان روز 
چهارشــنبه، اعالمیــۀ شــان را در مــورد مواضــع این ســازمان 

ــد. ــو منتشــر کردن ــه ی نات ــورد عالق ــال مســایل م در قب
در اعالمیــۀ ســران ناتــو از پاکســتان، ایــران و روســیه 
خواســته شــده تــا بــرای ایجــاد ثبــات در منطقــه، در رونــد 

ــد. ــهم بگیرن ــتان س ــح افغانس صل
در بخــش از ایــن اعالمیــه ی ۷۹ مــاده ای آمــده اســت کــه 
ــرای ایجــاد امنیــت و  ــه کمــک درازمــدت ب ناتــو متعهــد ب

ــات در افغانســتان اســت. ثب
ــد  ــه گفته ان ــن اعالمی ــو در ای ــو نات ــورهای عض ــران کش س
ــو در افغانســتان در چارچــوب مأموریــت حمایــت  کــه نات
قاطــع در زمینــه ی آمــوزش، مشــورت و کمــک بــه نیروهای 

امنیتــی و دفاعــی افغــان دســتاوردهای داشــته اســت.
ــای  ــو از تالش ه ــه نات ــده ک ــد ش ــه تاکی ــن اعالمی در ای
بــه  و  می کنــد  پشــتیبانی  مصالحــه  بــرای  افغانســتان 
ــا  ــتان ت ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ــی اش ب ــای مال کمک ه

ســال 2۰2۴ ادامــه می دهــد.
ــت  ــه ای را در امنی ــران منطق ــهم بازیگ ــان س ــو همچن نات
ثبــات افغانســتان مهــم می پنــدارد و از ایــن بازیگــران 
می خواهــد کــه در زمینه هــای مبــارزه بــا تروریســم، 
ــتان  ــای افغانس ــتان و تالش ه ــادی افغانس ــعه ی اقتص توس
ــی  ــای شورش ــد و از گروه ه ــهم بگیرن ــه س ــرای مصالح ب

ــد. ــت نکنن حمای
ــی اش را در  ــت رزم ــال 2۰۱۴ مأموری ــو در س ــازمان نات س
ــای  ــا در زمینه ه ــرد، ام ــالم ک ــه اع ــان یافت ــتان پای افغانس
آمــوزش و مشــورت و کمــک بــه نیروهــای امنیتــی افغــان 
تمرکــز بیشــتر کــرد. پیــش از ایــن، کمک هــای مالــی 
ناتــو بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان تــا ســال 2۰2۰ اعتبــار 
داشــت و اینــک تعهــد ناتــو بــرای کمــک مالــی بــه نیروهای 

ــد شــد. ــا ســال 2۰2۴ تمدی ــی افغانســتان ت امنیت



 A انـوش دسـتگیر کـه مـدرک مربیگـری درجـه
اروپـا را دارد

کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 
ملـی  تیـم  سـابق  کمک مربـی  دسـتگیر،  انـوش 
فوتبـال افغانسـتنان امـروز )سه شـنبه ۱۹ سـرطان/
تیـر( بـه عنـوان سـرمربی جدید تیـم ملـی فوتبال 

شـد. انتخابـات  افغانسـتان 
ایـن فدراسـیون بـا آقای دسـتگیر قرارداد دو سـاله 
فوتبـال  ملـی  تیـم  رهبـری  سـرمربی گری  بـرای 

افغانسـتان امضـا کـرده  اسـت. وی پـس از اوتـو 
فیسـتر، سـرمربی سـابق تیـم ملـی افغانسـتان بـه 
عنـوان سـرمربی موقـت تیـم ملـی انتخـاب شـده 

. ست ا
آقـای دسـتگیر در مراسـم معرفـی اش از ایجاد تیم 
دوم ملـی فوتبـال افغانسـتان صحبت کـرد و گفت 
کـه بازیکنان آن را فوتبالیسـت های داخلی تشـکیل 

می دهنـد.
نیـز بـه مـدت یـک سـال در  او در سـال 2۰۱۶ 

بـه  آسـیا  ملت هـای  جـام  انتخابـی  رقابت هـای 
عنـوان دسـتیار اوتـو فیسـتر، در تیـم ملـی فوتبـال 

داشـت. فعالیـت  افغانسـتان 
قـرار اسـت تمرینـات آماده سـازی ایـن تیـم زیـر 

نظـر انـوش دسـتگیر در کابـل آغـاز شـود.
آقـای دسـتگیر در مراسـم معرفـی اش از ایجـاد تیم 
دوم ملـی فوتبـال افغانسـتان صحبت کـرد و گفت 
کـه بازیکنان آن را فوتبالیسـت های داخلی تشـکیل 

می دهنـد
 A انـوش دسـتگیر کـه مـدرک مربی گـری درجـه
اروپـا را دارد، مقیـم هلنـد اسـت و مدتی سـرمربی 

باشـگاه فوتبـال جوانـان »نایمخـن« هلنـد بود.
مسـئولیت  درحالـی  و  دارد  سـال   2۸ دسـتگیر 
هدایـت تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان را بـر عهـده 
می گیـرد کـه افغانسـتان چندی پیش شـانس صعود 
بـه جـام ملت هـای آسـیا را از دسـت داد و دسـت 
کـم تـا یک و نیم سـال دیگـر در هیچ مسـابقه ملی 

دیگـری شـرکت نخواهـد کرد.
شـرکت در مسـابقه های منطقـه ای و برنامه ریـزی 
شـروع  تـا  می توانـد  تدارکاتـی  دیدارهـای 
قطـر،   2۰22 جهانـی  جـام  مقدماتـی  رقابت هـای 
فوتبـال  ملـی  تیـم  می توانـد  کـه  اسـت  فرصتـی 

کنـد. سـرگرم  را  افغانسـتان 
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محمد اكرام اندیشمند

ــه  ــي ک ــاي اجتماع ــبکه ه ــره در ش ــوي منتش ویدی
برخــورد نیروهــاي ارتــش را بــا محافظــان اســیر نظــام 
الدیــن قیصــاري نشــان مــي دهــد حکایــت از جنایــت 
جنگــي و عملکــرد ضــد بشــري، ضــد حقــوق و کرامــت انســاني 
ــه  ــي ب ــاع و اشــرف غن ــر دف ــن افغانســتان دارد. وزی و ضــد قوانی
عنــوان رییــس جمهــور و ســرقوماندان اعلــي ایــن قــوا مســول و 
ــون هســتند.  ــن عملکــرد ضــد انســاني و ضــد قان پاســخگوي ای
اگــر غنــي بــه ایــن عمــل غیــر انســاني نیروهــاي خــود بــه عنــوان 
ســرقوماندان اعلــي رســیدگي نکنــد هــر گونــه ادعــاي او در مــورد 

ــه اســت.  ــون گرایــي، دروغ و ریاکاران ــون و قان قان
ــي  ــي و قضای ــاي عدل ــاد ه ــي، نه ــاي مدن ــي، نهاده ــوراي مل ش

ــد. ــب کنن ــري را تعقی ــت بش ــن جنای ــا ای ــتند ت ــف هس موظ

نور رحمان اخالقی

فاجعـه طبیعـی کـه در والیـت پنجشـیر اتفاق افتـاد، موجب 
تأثـر و تألـم جمعـی کثیری گردیـد و حس انسان دوسـتی و 
“وطـن داری” شـان را برانگیخـت، امـا چگونـه می توانـد این 
ابـراز احساسـات، تبدیـل به اقـدام عملی کمک بـه التیام زخم هـا و جبران 

خسـارات ناشـی از این فاجعه شـود؟ 
حکومـت مـا متاسـفانه چنان کـه در تمـام عرصه هـا نـاکام اسـت، در ایـن 
عرصـه نیـز هیـچ فکـری در سـر نـدارد. وظیفه حکومـت این اسـت که به 
صـورت مسـتقیم و یـا غیر مسـتقیم این احسـاس کمک به آسـیب دیدگان 

را بـه سـاده ترین صـورت آن بـه عمل تبدیـل کند. 
شـاید هـزاران نفـر همین حـاال از ده افغانی تا هـزاران افغانـی آماده کمک 

باشـند؛ امـا بـه کدام نهـاد خیریه و یـا کدام نهـاد حکومتی اعتمـاد کنند؟ 
ایـن کـه نهـادی شـکل نگرفتـه اسـت و ایـن کـه مرجعـی مـورد اعتمـاد 
وجـود نـدارد و ایـن کـه ظرفیت بالقـوه کمک بـه بالفعل تبدیل نمی شـود، 

مقصـر اصلـی حکومت اسـت. 
خداونـد بـه مردم محترم و سلحشـور پنجشـیر صبر و به افغانسـتان دولت 

خوب نصیـب کند.

امراهلل صالح

بــا دوســتان و آشــنایانم در میــان نیــرو هــای اردو در 
ــک  ــر ی ــردم. در اث ــت ک ــی صحب ــت ارچ ــوالی دش ولس
عملیــات طالبــان تروریســت و وحشــی 2۹ تــن از ســربازان 
رشــید اردوی ملــی افغانســتان شــهید و ۱۰ تــن دیگــر زخمــی شــده انــد. 
غافل گیــری، اســلحه جدیــد، اراضــی آســیب پذیــر، نبــود شــبکه سیاســی 
ــه  ــدام و پیش گیران ــل اق ــالع قاب ــود اط ــه و نب ــت در منطق ــی دول حام
ــی کشــور در آن  ــرای اردوی مل ــزرگ ب ــه ب ــن فاجع ــده ای ــل عم از دالی
ــی  ــاع الزم و حیات ــرم وزارت دف ــری محت ــرای رهب ــت. ب ــوالی اس ولس
اســت کــه ابعــاد مختلــف ایــن فاجعــه را اعــم از دیــد کشــفی ، رهبــری 
، تاکتیــک ، اســلحه و مســایل دیگــر بررســی نمایــد. چنانچــه صــد هــا 
بــار دیگــر ایــن نــوع فاجعــه صــورت گرفتــه اســت و مــا ارزو کــرده ایــم 
کــه اصالحــات ایجــاد شــود کــه متاســفانه نشــده اســت. بــرای خانــواده 
ــن  ــم. در چنی ــی نمای ــتدعا م ــر اس ــیده صب ــم رس ــده و غ ــای داغ دی ه
مواقــع بایدهمــه کســانیکه غفلــت کــرده انــد و یــا نــا تــوان از مدیریــت 

ــد. ــار گردن ــا برکن ــل ی ــد تبدی ــاالت ان ــون ح هم چ

عتیق اهلل بریالی:

شکست سیاست عقده کشایی ارگ
ایـن بـار نیز مقاومت شـجاعانه ی مردم در شـمال کشـور ارگ را به 
تسـلیم وا خواهـد داشـت! مقاومت های قهرمانانه ی شـمال کشـور 
در محوریـت والیـت بلـخ و مقاومـت سرتاسـری مـردم مجاهـد و 
باعـزت اوزبیـک و قـوم باهمـت هـزاره، ایـن پیـام واضـح را بـه ارگ می دهـد که 
دیگر دوران کارآیی سیاسـت سـلطه خواهانه به پایان رسـیده اسـت. دوران سیاست 
نامشـروع آقـای اشـرف غنی احمـدزی که با تصفیـه ی مجاهدیـن و مقاومت گرانی 
کـه در برابـر قوم گرایان، متحجران و سـایر خاک فروشـان ایسـتادگی نمـوده بودند، 
دارد بـه پایـان عمـر خویش نزدیک می شـود. سیاسـت پـر از تعصب آقای اشـرف 
غنـی در تصفیـه ی تاجیک هـا از نهادهـای محـوری حکومـت، تحقیـر هزاره هـا، 
توهیـن اوزبیک هـا و ایجـاد اختـالف در بیـن قبایـل پشـتون شـیرازه ی وحـدت 
ملـی افغانسـتان را تـا صـد سـال بـه عقـب رانـده اسـت. بـه زودی ثابـت خواهد 
شـد سیاسـت مدار خودمحـوری کـه دیـروز در برابـر مقاومـت مشـروع مردمـی 
بـه محوریـت والیـت بلـخ زانـو زد، بـه زودی در برابـر خیـزش مـردم مجاهـد و 
مقـاوم اوزبیـک بـه زانـو درخواهـد آمـد و عنقریـب خواسـت مشـروع مقاومـت 
مـردم بافرهنـگ هـزاره نیـز به ثمـر خواهد نشسـت. داکتر اشـرف غنـی احمدزی 
 کـه سیاسـت های قوم سـتیزانه ی قـرون وسـطایی خـود را در پوشـش لیبرالیسـم و  
دموکراسـی توجیـه می نمـود برخـالف قانـون اساسـی کـه او مدعی پیـروی از آن 
اسـت معـاون اول ریاسـت جمهـوری را کـه از خیـرات سـر وی بـه ارگ رسـیده 
اسـت بـه خـارج تبعیـد می کنـد و نیروهـای خـاص اردو را کـه بایـد در برابـر 
دشـمنان خاک افغانسـتان بجنگند، در برابر شـهروندانی که در برابر دشـمنان خاک 
می جنگنـد، اسـتعمال نمـوده و دسـت آنهـا را بـه جنایـت آلـوده می نمایـد. وی به 
دلیـل حق طلبـی مـردم هـزاره و صراحـت معـاون دوم ریاسـت اجراییـه، قـدرت 
روبـه رو شـدن بـا وی را نـدارد، جلسـات شـورای امنیـت را در غیـاب وی دایـر 
می کنـد. شکسـت اسـتراتژیک سیاسـت قوم سـتیزانه ی اشـرف غنی سـبب گردیده 
اسـت کـه ایـن سیاسـت مدار عاقبت نیاندیش تمـام پل هـای اتصال خـود را با همه 
اقوام سـاکن این کشـور از دسـت بدهـد. چنان چه دیگـر نخواهد توانسـت آرزوی 

ریاسـت پنج سـال دیگـر در سـر بپروراند.

فیـسبـوک نـــامــه

»مهاجر«، یعنی همیشه در حاشیه!
)به بـهانه بیـماری استـاد نجیب مایـل هروی(

انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

»رفتـن«، کـه امـروزه نـام مهاجـرت بـر آن 
مـی گذارند، خود، محصول شـرایطی اسـت 
و البتـه نتایجـی نیـز از آن ناشـی مـی شـود. 

مهاجـرت، نشـانه ی چیسـت؟ 
وقتـی امـکان مانـدن از دسـت مـی رود و 
آدمیـان احسـاس مـی کننـد زندگـی بـه بن 
بسـت رسـیده اسـت. وقتـی سـقف پـرواز 
کوتـاه اسـت و هنگامـی کـه حـال سـاکنان 
در جایـی کـه سـاکنند، خوش نیسـت، وقتی 
افـق آینده رو به تاریکی مـی رود، آن هنگام 
اسـت که هـر کسـی، پنجـره ای بـرای رفتن 
انتخـاب مـی کننـد. روزنـه ای کـه بتـوان از 
آن گریخـت. کـوره راهـی که آنهـا را از این 
جـای نامطلوب، بـه آن جای شـاید مطلوب 
برسـاند. مهاجـرت، یعنـی در ایـن جـا کـه 
هسـتم دلـم خـوش نیسـت. حالـم خـوش 
نیسـت. ایـن جـا، آن جایی نیسـت کـه باید 
باشـم. این جـا برایـم تنگ اسـت. مهاجرت 
یعنـی قطـار زندگـی در ایـن جا، بـه آخرین 
ایسـتگاه خـود رسـیده اسـت، از ایـن پـس 
بایـد پـای پیـاده بـه سـوی دیگـری بـروم. 
مهاجـرت نشـانه ی »ناممکن شـدن زیسـتن 
در ایـن جـا« نـزد افراد اسـت. احساسـی از 
درون که بی قرارشـان می کنـد و در نهایت، 

رفتـن را بـه مانـدن ترجیـح مـی دهند. 
مهاجـرت، نشـانه ی اندوهـی عمیق در ذهن 

چنـان  گاهـی  کـه  اسـت  ای  هـای خسـته 
عرصـه را بـر خـود تنگ مـی بیننـد که حتی 
نمـی دانند بـه کجا می گریزنـد. می گریزند، 
بـه هـر جایـی غیـر از ایـن جـا. مهاجـرت 
نشـانه ای اسـت از این که »سـکونتگاه« )که 
معنـای قـرارگاه دارد(، معنـای اصلیـش را از 
دسـت داده اسـت و بـه جای آن، بـی قراری 
و اضطراب نشسـته اسـت. سـکونتگاه، بیش 
از آن گاه معنـای جغرافیایـی و محل زندگی 
داشـته باشـد واجـد بـار معنایـی عاطفـی و 
حتـی متافیزیکـی اسـت. و مهاجـرت نشـان 
مـی دهـد نـزد افـراد، آن معانـی غیـر مادی 
سـکونتگاه از دسـت رفتـه اسـت. ایـن فقط 
مغزهـا نیسـتند کـه مهاجـرت می کننـد، دل 
هـا و احسـاس ها و دسـت ها نیـز مهاجرت 
بـا  همدلـی  در  کـه  هایـی  دل  کننـد.  مـی 
دیگـران مـی تواننـد محیطـی شـاد بیافریند. 
دسـت هایـی توانـا کـه مـی توانند ایـران را 

زند.  بسا
رفتـن، چیـزی نیسـت کـه بـه آسـانی بتوان 
در  حاکمـان  گرچـه  بگذریـم.  کنـارش  از 
قـدرت،  تاریکـی  و  سیاسـت  سـرگردانی 
ایـن پدیده ی اسـتخوان سـوز را نمـی بینند 
و اهمیتـش را نمـی یابنـد. مهاجـرت، فقـط 
رفتـن آدمیـان از یـک سـرزمین به سـرزمین 
دیگـر نیسـت. بلکـه از میـان رفتـن تاریخ و 

هویـت افراد اسـت. از دسـت رفتـن همه ی 
خاطراتـی اسـت کـه بـا یـک سـرزمین گره 
خـورده اسـت. و همـه ی احسـاس هایـی 
اسـت کـه در مواجهـه ی با زندگـی در یک 
آبـادی خلـق شـده اسـت. مهاجـرت، تهـی 
درون  از  سـرزمین  و  فرهنـگ  یـک  شـدن 
شـدن  تهـی  و  اضمحـالل  فراینـد  اسـت. 
فرهنگـی اسـت کـه عامـالن، آن را ترک می 

 . کنند
چـه بسـیار کسـانی هسـتند کـه هسـتند، اما 
نیسـتند. ایـن جا در ایـن سـرزمین مانده اند 
امـا میل به رفتـن دارند. مهاجرینـی که هنوز 
نرفتـه انـد. آنهـا نمی رونـد ، یا نمـی توانند 
برونـد امـا خـود را از متـن بـه حاشـیه مـی 
برنـد و درگیـر مسـایل نمـی کننـد. جـای 
شـان را سـوا کرده اند. سـفره شـان را جای 
دیگـری پهـن مـی کنند. میـل به رفتـن، یک 
نشـانه اسـت، حتـی اگـر همه ی آن کسـانی 
که شـوق بـه مهاجـرت دارنـد، نتواننـد و یا 
نخواهنـد ایـن آب و خـاک را تـرک کننـد. 
نگیریـم.  کـم  دسـت  را  رفتـن  بـه  شـوق 
خمـودی و دلمردگـی و در نهایت نیهیلیسـم 
و بـی عملـی از دل همیـن احسـاس، امکان 
رشـد مـی یابـد. اینان کسـانی هسـتند که نه 
مـی تواننـد بماننـد و نـه مـی تواننـد بروند. 

اینـان انسـان هایـی در تعلیـق اند.

سید اسحاق شجاعی
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نظام الدیــن  بــه  وابســته  افــراد 
قیصــاری روز گذشــته جمعــه 22 
ســرطان/ تیــر از بنــد رهــا شــدند.
نقیــب اهلل فایــق والــی والیــت 
ــن  ــت ت ــد: هش ــاب می گوی فاری
ــاری  ــن قیص ــام الدی ــراد نظ از اف
دیــروز از بنــد آزاد شــدند و شــش 
ــه و ولســوالی  ــه میمن ــان ب ــن آن ت

ــد. ــال یافتن ــاب انتق ــار فاری قیص
ــم ۷  ــت: هنوزه ــق گف ــای فای آق
محافــظ نظــام الدیــن قیصــاری در 
کابــل در بنــد قــرار دارنــد امــا بــه 

ــد.  ــد ش زودی آزاد خواهن
بدرفتــاری  از  کــه  عکس هــای 
ــن  ــه نظام الدی ــته ب ــراد وابس ــا اف ب
ــود و  ــده ب ــده ش ــاری خوان قیص
منابــع نزدیــک بــه جنــرال دوســتم 
نیــز آن را تاییــد کــرده بودنــد، 
از طریــق شــبکه های اجتماعــی 

ــع  ــد و مناب ــت ش ــه دس ــت ب دس
دوســتم  جنــرال  بــه  نزدیــک 
نیروهــای دولتــی را متهــم بــه 
نظــام  افــراد  بــا  رفتــاری  بــد 
الدیــن قیصــاری کردنــد؛ امــا ارگ 
ــرده  ــت جمهوری آن را رد ک ریاس
و گفتــه بــود کــه ایــن مســاله نیــاز 
بــه تحقیــق دارد؛ امــا اکنــون  والی 
فاریــاب مــی گویــد هیاتــی بــرای 
بررســی ایــن عکس هــا شــکل 
ــه زودی  ــت ب ــرار اس ــه و ق گرفت
ــود و  ــق ش ــورد تحقی ــن م در ای
راســت و دروغ آن روشــن شــود.
قــرار اســت بــه زودی نظام الدیــن 
شــود،  آزاد  نیــز  قیصــاری 
نظام الدیــن  کــه  گفتنی ســت 
قیصــاری براســاس توافــق کــه 
دوســتم  جنــرال  و  ارگ  میــان 
آزاد  اســت،  گرفتــه  صــورت 

خواهــد شــد.
کــه  می شــود  گفتــه  همچنــان 
براســاس همیــن توافــق، قــرار 
اســت جنــرال دوســتم معــاون 
نیــز  ریاســت جمهوری  اول 
ــده  ــل بازگردان ــه کاب ــه روان ب هفت
ــن  ــی ای ــا رهای ــان ب ــود. همزم ش
افــراد، ویدویــی در رســانه های 
ــان  ــه جری ــوب ب ــی منص اجتماع
منتشــر  افــراد،  ایــن  شــکنجه 
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــد اس ش
ــک  ــان را حت ــی آن ــای نظام نیروه
ــت و  ــان را ل ــرده و آن ــت ک حرم
کــوب کــرده  بودنــد. هیاتــی بــرای 
افــراد  ایــن  شــکنجه  بررســی 
کارش را آغــاز کــرده امــا از نتایــج 

آن خبــری نیســت.

 22 )پــژواک،  راقــی  محمــود   
ســرطان ۹۷(: برخــی منابــع از قتــل 
دوم  کوهســتان  در  متعلــم  یــک 
ــا برخــی  ــد؛ ام ــر میدهن کاپیســا خب
منابــع میگوینــد کــه وی بخاطــر 

ــه  ــت ب ــی،  دس ــکالت امتحان مش
اســت. زده  خودکشــی 

ولســوال  هوشــمند  نورآغــا 
کوهســتان دوم، بــه آژانــس خبــری 
ــته  ــودک کش ــه ک ــت ک ــژواک گف پ

و  داشــت  نــام  فریــدون  شــده، 
شــاگرد صنــف ششــم مکتــب قلعــه 
ــوم  ــه موس ــه در منطق ــود، ک ــو ب ن
ــروز کشــته شــده  ــزی« ام ــه »کاری ب

ــت. اس
بــه گفتــه وی؛ پولیــس دریــن مــورد 

تحقیقــات را آغازنمــوده اســت.
اعضــای خانــوادۀ فریــدون میگویند 
کــه فریــدون، ســهواً بــا فیــر تفنــگ 

چــره یــی کشــته شــده اســت.
ــل،  ــنده مح ــک باش ــفیق ی ــا ش ام
کــه  گفــت  جزئیــات  بــدون 
فریــدون در مکتــب رقابــت داشــت 
و در نتیجــه مشــکالت امتحــان، 

خودکشــی کــرده اســت.

هـوادران جنرال عبدالرشـید دوسـتم 
در چوزجـان دیـروز در یازدهمیـن 
ضـد  بـر  شـان  تظاهـرات  روز 
دولـت  رییـس  عکـس  حکومـت، 
وحدت ملـی را که باالی سـاختمان 
والیـت نصـب بـود، پـاره کـرده و 

خیمـۀ تحصـن برپـا نمودنـد.
آغـاز  آن  از  پـس  تظاهـرات  ایـن 
شـده اسـت کـه نیروهـای کماندوی 
قیصـاری  الدیـن  نظـام  دولـت، 
نماینده دوسـتم معاول اول ریاسـت 
جمهـوری در امـور نیروهای خیزش 
مردمـی در فاریـاب را، بـا شـماری 

از محافظـان او بازداشـت و بـه کابل 
انتقـال دادنـد.

مظاهـره کننده گان، خواسـتار رهایی 
قیصـاری و اجازه دادن به بازگشـت 
مـی  کشـور  بـه  ترکیـه  از  دوسـتم 

. شند با
دوسـتم حـدود یک سـال پیش، پس 
از پیگری دوسـیه او با احمدایشـچی 
بـه ترکیـه رفتـه اسـت. او یـک بـار 
خواسـت کـه به کشـور برگـردد؛ اما 
بـه طیـاره حامـل او اجـازۀ نشسـت 

در میـدان هوایـی بلخ داده نشـد. 
شـورای  رییـس  وطـن  اهلل  قـدرت 

جوانان حـزب جنبش ملی اسـالمی 
کـه  گفـت  جوزجـان  والیـت  در 
مظاهـر کننـده گان، امـروز به خشـم 
آمدنـد و نخسـتین اقـدام شـان پاره 
کـردن عکـس نصـب شـدۀ محمـد 
مقـام  سـاختمان  بـر  غنـی  اشـرف 

بـود. والیـت جوزجـان 
او افـزود کـه اعتـراض کننـده گان، 
تـا زمانـی بـه تظاهـرات شـان ادامه 
مـی دهنـد کـه خواسـته هـای شـان 
چـون رهـا کـردن قیصـاری و اجازه 
دادن به بازگشـت دوسـتم به کشور، 

شـود. برآورده 
بـه گفته او امروز باشـنده گان شـهر 
ایـن دو  بـار دیگـر روی  شـبرغان، 
پیشـنهاد تاکیـد کردنـد و در مقابـل 
درب ورودی والیـت خیمـه هـای 

تحصـن برپـا کردنـد.
ایـن درحالی اسـت که هشـت تن از 
محافظـان قیصاری، دیـروز از زندان 

در کابل آزاد شـدند.

تخریــب  از  پنجشــیر  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 
ــر  ــت خب ــن والی ــی در ای ــد طبیع ــک بن ــدن ی ــدن ش ش
می دهنــد کــه خســارات گســتردۀ مالــی و جانــی را برجــا 

گذاشته اســت.

گفتــه می شــود کــه حوالــی ســاعت ۱2 جمعــه شــب، آب 
ــۀ درۀ  ــدا” در قری ــام” پس کن ــت ن ــی تح ــد طبیع ــک بن ی
پشــغور ولســوال حصــه اول ایــن والیــت فروریخته اســت.
مســؤوالن در والیــت پنجشــیر می گوینــد: در نتیجــۀ 

ــه  ــدود ده قری ــدا، ح ــس کن ــوض پ ــدن آب از ح فروآم
ولســوالی حصــه اول نابــود گردیــده و خســارات گســتردۀ 

ــت. ــا گذاشته اس ــر ج ــردم ب ــرای م ــی ب مال
منبــع می گوینــد: ایــن حادثــه دارایــی تلفاتــی جانــی نیــز 
بــوده کــه در نیتجــه، ۶ تــن جــان باختــه و در بیــن آنــان، 

ــامل اند. ــرد ش ــم و ۴ م دو خان
ــن  ــه ای ــت ک ــیر گفته اس ــی پنج ش ــی وال ــر مطبوعات دفت
آمــار و ارقــام نهایــی نبــوده و بررســی های در ایــن مــورد 

ــان دارد. جری
دفتــر مطبوعاتــی ریاســت جمهوری بــا نشــر اعالمیــه 
ــرده و  ــدرد ک ــراز هم ــی اب ــه طبیع ــن حادث ــان ای ــا قربی ب
ــه ایــن  ــر ب ــا هرچــه زودت از مســووالن خواســته اســت ت
ــر  ــا نش ــوری ب ــت جمه ــد. ریاس ــیده گی کنن ــه رس حادث
ــن  ــان ای ــا قربانی ــدردی ب ــزار هم ــن اب ــی ضم ــه ی خبرنام
ــه  ــه ب ــت ک ــته اس ــوول خواس ــای مس ــداد از نهاده روی

ــد. ــکاری کنن ــده گان هم ــیب دی آس
رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر  حــال   همیــن  در 
ــمول  ــؤوالن مش ــام مس ــه تم ــه ب ــد ک ــه می گوی اجرایی
وزارت خانه هــا و داره ملــی رســیده گی بــه حــوادث 
هدایــت داده تــا هــم کاری الزم را بــه گونــۀ فــوری انجــام 

ــد. دهن
ریاســت  اول  معــاون  دوســتم،  عبدال رشــید  جنــرال 
جمهــوری کشــور نیــز از نهادهــای دولتــی و موسســه های 
ــیده در  ــیب رس ــهروندان آس ــا ش ــته ت ــی خواس بین الملل

ــد. ــک نماین ــیر کم پنج ش
کمک به آسیب دیده گان

ــه،  ــواد خوارک ــداری م ــی و مق ــون افغان ــم میلی ــج و نی پن
البســه و غیــره بــرای کمــک بــا ایــن خانواده هــای 

آســیب دیده جمــع آوری شــده اســت.
بــه اســاس معلومــات فرماندهــی امنیــۀ پنجشــیر، در نیمــه 
هــای شــب 2۱ ســرطان، از اثر لغــزش کوه و سرازیرشــدن 
آب یــک حــوض طبیعــی، حــدود ۳۶۰ منــزل مســکونی، 
ــه اول  ــوالی حص ــغور ولس ــه پیش ــجد در قری دکان و مس
پنجشــیر، تخریــب شــد و ۱۴ تــن در ایــن رویــداد جــان 

باختــه انــد.
ــی پنجشــیر  ــاون شــورای والیت ــی مع ــه عطای ــم راحل خان
گفــت کــه ۵۰ خانــواده آســیب دیــده، خیمــه بــرای شــان 
توزیــع شــده و متباقــی آســیب دیــده گان، در خانــه هــای 
ــوخ، خــارو، ســفیدچهر،  ــه هــای پ دوســتان شــان در قری

غــازو بــه ســر مــی برنــد.
ــی را وزارت  ــون افغان ــم میلی ــار و نی ــه چه ــت ک  او گف
دولــت در امــور رســیده گــی بــا حــوادث طبیعــی و یــک 
میلیــون افغانــی را ادیــب فهیــم معــاون اول ریاســت 

ــت. ــرده اس ــاعدت ک ــی، مس ــت مل ــی امنی عموم
ــات  ــاف ده ــت انکش ــع، ریاس ــات منب ــاس معلوم ــه اس ب
و ســره میاشــت؛ ۱۵۰ خیمــه، ۱۰۵۰ کمپل،۱۵۰بســته 
ــکه آب و ۱۵۰  ــال، ۱۵۰بش ــپزخانه، ۱۵۰ ترپ ــروف آش ظ
ــده گان  ــیب دی ــه آس ــک ب ــرای کم ــاس را ب ــوره لب ج

ــت.   ــرده اس ــاعدت ک مس
همچنــان وی افــزود کــه وزارت دفــاع ملــی؛ یــک 
هلیکوپتــر، یــک عــراده تیلــر، یــک عــراده اســکواتور، ســه 
عــراده بلــدوزر و چهــار عــراده آمبوالنــس همــراه بــا تیــم 
ــه متضرریــن  ــرای مســاعدت ب ــی، ب صحــی و مــواد غذای

ــه ســاحه فرســتاده اســت.   ب
ــه  ــک کمتی ــوی ی ــا از س ــک ه ــن کم ــه ای ــت ک وی گف

ــود.   ــی ش ــع م ــم و توزی ــف تنظی موظ

در یـک رویـداد طبیعـی بخـشی
 از پنجـشیر را آب بـرد

تا رهایی از شکنجه  محافظان قیصاری؛  »یک متعلم در کاپیسا بخاطر مشکالت امتحان خودکشی کرده است«

اعتـراض هـواداران دوستـم در جوزجـان


