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وزارت عدلیله می گویلد، 171 کلودک کله در مراکلز اصلاح و تربیه 
اطفلال ایلن وزارت نگهلداری می شلوند بله جرایم علیله امنیت ملی 

اند. متهم  کشلور 
عبدالبصیلر انلور وزیلر عدلیله کله روز سله شلنبه )17 دللو( در یک 
نشسلت خبلری درکابلل صحبلت می کلرد گفلت، در مجملوع 784 
کلودک در مراکلز اصلاح و تربیله اطفال ایلن وزارت در والیت های 

مختللف کشلور نگهداری می شلوند.
آقلای انلور گفت: »171 کلودک به ارتلکاب جرایم علیله امنیت ملی 
کشلور متهلم انلد کله برخلی آنلان حتلا بلا واسلکت های انتحلاری 

بازداشلت شلده اند«.
به گفته او، از مجموع کودکان متخلف، 80 تن آنان دختر هستند.

وزیلر عدلیله گفت، بیشلتر تخلفاتلی که توسلط کودکان انجام شلده 
در سلن 16 و 17 سلالگی بوده اسلت.

او همچنیلن خاطلر نشلان کلرد کله تعلداد کلودکان متخلف در سله 
سلال گذشلته یعنی از سلال 1393 تا امسلال به تناسلب چهارده سال 
قبلل 20 درصلد کاهلش یافتله اسلت کله بیشلتر برنامه هلای آگاهی 
دهلی در خصلوص حفاظلت از کودکان توسلط خانواده هلا موثریت 

داشلته است.
وزیلر عدلیله بیان داشلت کله در مراکز اصلاح و تربیه کلودکان این 

وزارت، تعلیملات دینلی، برنامه های سلواد آملوزی، خدمات صحی 
و حرفله نیلز به هملکاری 12 نهاد هملکار آموزش داده می شلوند.

آقلای انلور همچنیلن گفت کله در مراکلز تربیله کلودکان کتابخانه ها 
ایجلاد شلده و نیلز کلودکان متخللف بله وکیلل مدافع نیز دسترسلی 

دارند.
بله گفتله او، گلدوزی، نجاری، نقاشلی و سلایر حرفه ها بله کودکان 
مراکلز اصلاح اطفلال آملوزش داده می شلود و ایلن وزارت در نظر 
دارد تلا در آینلده نزدیلک بله هملکاری برخلی نهادهلای هملکاری 

نمایشلگاهی را از تولیلدات ایلن کلودگان برگلزار کند.
بصیلر انلور افلزود کله ایلن وزارت 11 روانشلناس و تعلدادی از 
متخصصانلی کله در راسلتای جرایلم امنیت مللی کار می کننلد را در 
مراکلز اصلاح و تربیله کودکان اسلتخدام کرده اسلت تا کلودکان به 

صلورت درسلت تربیله و دوبلاره بله جامعله تقدیلم گردد.
او یلاد آور شلد کله عواملل متعلدد سلبب ملی شلود کله کلودکان 
بله تخلفلات دسلت بزننلد؛ املا عاملل عملده و اصللی علدم توجله 

خانواده هلا بله کلودکان اسلت.
بله گفتله او، وزارت عدلیله در 10 والیلت بلرای اصلاح کلودکان 
مرکلز دارد کله ارائله خدملات در ایلن مراکلز نیلز مطابق بله قوانین 
نافلذه کشلور بهتلر اسلت؛ املا کلودکان متخللف در شلماری دیگلر 
والیلات در خانه هلای کرایلی نگهلداری می شلوند نارسلایی ها در 

آن وجلود دارد.
وزیلر عدلیله بیان داشلت کله این وزارت در سلال آینده خورشلیدی 
مراکلز تربیله و اصلاح کلودکان بله شلکل معیلاری در والیت هلای 

پلروان، غلور، غزنلی و تخار سلاخته می شلوند.
ایلن در حاللی اسلت که گلروه های تروریسلتی از کلودکان به حیث 
سلربازان جنگلی اسلتفاده کرده و آنان را شستشلوی مغلزی داده و به 

انجلام حملات انتحاری تحریلک می کنند.

وزارت عدلیه:

تخلـفات کودکـان کاهش یافتـه است ریاسلت جمهلوری کشلور اعلام کلرده اسلت کله در 
پیونلد بله حملله مهاجمان مسللح به کنلدک فرقه 111 
شلهر کابلل، 7 مقلام بلنلد پایله نظاملی بله شلمول دو 

جنلرال از وظایف شلان برکنلار شلده اند.
ارگ ریاسلت جمهلوری گفتله کله ایلن مقام هلای بلند 
پایله نظاملی بله نهادهلای عدللی و قضایی نیلز معرفی 
ارگ گفتله است:«براسلاس هدایلت رییلس  شلده اند. 
جمهلور غنلی در جلسله سلر قوماندانلی اعللی قلوای 
مسللح، هیاتلی برای بررسلی حملله تروریسلتی باالی 
فرقله 111 کابلل تعییلن گردیده بود و پس از اسلتعماع 
گلزارش هیلات مذکلور، تصمیلم گرفته شلد تلا هفت 
مقلام عاللی رتبه بله شلمول دو جنرال از وظایف شلان 
سلبک دوش و بله مراجلع عدللی و قضایلی معرفلی 

گردند«.
گفتنلی اسلت کله 5 مهاجم مسللح بامداد روز دوشلنبه 
)9 دللو( بله کندک فرقه 111 شلهر کابلل حمله کردند. 
نیروهلای امنیتلی توانسلتند کله پلس از چنلد سلاعت 
درگیلری بلا مهاجمان چهلار مهاجم را از پلای درآورده 

و یلک مهاجلم را دسلتگیر کنند.
وزارت دفلاع مللی تاییلد کلرد کله در ایلن حملله، 11 

نفلر کشلته و 16 تلن دیگلر زخملی شلده اند.
گلروه تروریسلتی داعلش مسلوولیت ایلن حملله را به 

گرفت. عهلده 

غنی هفت مقام
 بلندپایۀ نظامی را برکنار کرد

احمد ولی مسعود با ارایۀ طرح وفاق ملی در کندهار:

با تمسک به مشترکات ملی 
دولتی فراگیر ایجاد کنیم

ماندگار- كندهار
رییلس  و  مللي  آجنلداي  طلراح  مسلعود،  وللي  احملد 
والیلت  بله  سلفرش  در  مسلعود  شلهید  بنیلاد  عموملي 
کندهلار بلا صدهلا تلن از شلخصیت هاي متنفذ، بلزرگان 
اقلوام، مقاملات محلی و اعضلای شلورای والیتی والیات 

جنوب غلرب دیلدار و ماقلات کلرد.
شلهر  در  جداگانله  نشسلت های  در  مسلعود  احمدوللی 
کندهلار بلا بلزرگان و ملردم والیلات جنوب  غلرب ضمن 
صحبلت پیراملون وضعیت کنونی کشلور و سیاسلت های 
تفرقه افگنانلۀ حکوملت، نیلاز توافلق روی طلرح وفلاق 

مللی را بلرای عبلور از وضعیلت موجلود مطلرح کرد. 
آقلای مسلعود بلا تشلریح طلرح وفلاق مللی گفلت که ما 
ملردم افغانسلتان مشلترکات فراوانلی داریم کله می توانیم 
بلا تمسلک به آن هلا، چتر وفاق مللی را به عنوان آدرسلی 
بلرای ملردم افغانسلتان ایجلاد کنیلم تلا همله جریان های 

سیاسلی و ملردم افغانسلتان در آن خلود را ببینند.
بلزرگان حلوزۀ جنوب غلرب در کلیلت از طلرح وفلاق 
مللی حمایلت کرده و گفتنلد که بایلد روی مفردات طرح 
بیشلتر بحلث و تبلادل نظلر کنیلم. آنلان اضافله کردنلد: 
افغانسلتان  بلرای  بله مشلکلی  حکوملت موجلود خلود 
تبدیلل شلده و بایلد بدیللی در برابلر آن ارایله گلردد. 
سلخنرانان طلرح وفلاق ملی را بلرای دسلت یافتن به یک 
نظلام قابلل قبلول بله هملۀ شلهروندان کشلور مناسلب و 

پاسلخگو خواندنلد.  

بلزرگان حلوزۀ جنوب  غلرب در سخنان شلان خطلاب بله 
احمدوللی مسلعود و هیأت وفلاق ملی گفتند کله ما برای 
شلما دسلت اتحلاد و بلرادری می دهیلم و بلاور داریم که 
ملردم افغانسلتان بلا چنلگ زدن به وفلاق مللی و برادری 

می تواننلد در برابلر نفاق افگنلان مقابلله کنند. 
نماینلده گان والیلات جنوب غلرب در سخنرانی های شلان، 
احمدشلاه مسلعود قهرملان مللی کشلور و احمدشلاه بابلا 
را دو نملاد و سلمبول اتحلاد و اتفلاق افغانسلتان دانسلته 
گفتنلد کله ایلن شلخصیت ها می تواننلد الگوی بلا همی و 

وحدت افغانسلتان باشلند. 
در ایلن سلفر، احملد ولی مسلعود را موللوی نیک محمد، 
اسلتاد عبدالمالک خلان، وکیل پیربخلش گردیوال، مولوی 
مفللح، فضلل الرحملن اوریلا، داکتلر طاهللری، سلناتور 
َداُوَد اسلاس، جنلرال اهلل یلار و داکتلر قاسلمی، از اعضلای 

اجنلدای مللی همراهلی می کننلد. 
بله والیلات  بلا سلفر  مللي  اجنلداي  پیشلتر، مسلووالن 
دیگلر از جملله هلرات و بللخ، طلرح وفلاق مللي را بلا 
نخبلگان سیاسلي و قوملي و همچنلان شلهروندان کشلور 
مطلرح کردنلد. طلرح آجنلداي مللي و وفلاق مللي مورد 
حمایلت اکثریلت نخبلگان سیاسلي و روشلنفکران قلرار 

گرفتله اسلت. 
و  کنونلي  بحلران  از  رفلت  بیلرون  بلراي  طلرح  ایلن 
دسلت  یابي بله صللح و ثبات پایلدار در افغانسلتان تدوین 

شلده اسلت. 

نماینـده گان والیـات جنوب غـرب در سخنرانی های شـان، احمدشـاه مسـعود قهرمـان 
ملـی کشـور و احمدشـاه بابـا را دو نمـاد و سـمبول اتحـاد و اتفـاق افغانسـتان دانسـته 
گفتنـد کـه ایـن شـخصیت ها می تواننـد الگـوی بـا همـی و وحـدت افغانسـتان باشـند



ملورد  در  بی بی سلی  به تازه گلی  کله  تحقیقلی 
وضعیِت افغانسلتان انجلام داده، نشلان می دهد 
کله در 70 درصلِد خلاک ایلن کشلور، مخالفان 
حضلور  طالبلان  مشلخص  به طلور  و  مسللح 
فعلال دارند. در ایلن تحقیق میدانلی که چندی 
و  گفت وگلو  روش  از  یافتله،  انجلام  پیلش 
مصاحبه با 1200 تن در 399 ولسلوالی کشلور 
اسلتفاده شلده و گاهی برای تثبیلِت واقعیت ها، 
بله چندیلن منبلع مختللف در موارد مشلخص 
مراجعله شلده اسلت. بی بی سلی مدعلی اسلت 
پایلۀ علملی دارد و  ایلن تحقیلق، کاملًا  کله 
و  افغانسلتان  وضعیلت  از  روشلنی  تصویلر 
چاللش  بلا  چقلدر  دولتلی  حاکمیلِت  این کله 

مواجله اسلت، ارایله می دهلد. 
در بخشلی از ایلن تحقیلق چنیلن می خوانیلم: 
قابلل  و  دقیلق  اطاعلاِت  آوردن  »به دسلت 
اتلکا پلس از خلروج نیروهای رزملی خارجی 
بله  امنیتلی  مسلوولیت های  تسللیم دهی  و 
مشلکل  تر  روزبله روز  افغانسلتان،  نیروهلای 
می شلود. بررسللی های قبللی دربلارۀ قلدرت 
اطاعلات  بله  دسترسلی  بلدون  کله  طالبلان 
شلده،  انجلام  کشلور  ولسلوالی های  تماملی 
بلا ایلن هشلدار هملراه بلود کله ممکن اسلت 
وضعیلِت واقعی بدتر باشلد. مطالعۀ بی بی سلی 
نشلان می دهلد کله طالبلان حلاال 14 ولسلوالی 
افغانسلتان )چهلار درصلد از خلاک کشلور( را 
در کنتلرول کاملِل خلود دارنلد. همچنیلن در 
253 ولسلوالی دیگر )66 درصد از افغانسلتان( 
از  میلزان  دارند.ایلن  علنلی  و  فعلال  حضلور 
باالتلر  چشلم گیری  به طلور  طالبلان  قلدرت 
اسلت از آن چله که قبلًا دربارۀ قلدرت طالبان 
آن  در  کله  مناطقلی  در  می شلد.  زده  تخمیلن 
طالبان حضور فعللال و علنی دارند، شورشلیان 
حماِت زیلادی علیه مواضع نیللروهای دولتی 
بلر  گروهلی  حملات  از  می  دهنلد.  انجلام 
پایگاه هلای ارتلش گرفتله تلا حملات پراکنده 
و انفلرادی و کمین  هلا علیله کاروان  های ارتش 

پولیلس.«  پاسلگاه  های  و 
ایلن تحقیلق بی بی سلی عملًا بلا آن چله کله 
دوللت افغانسلتان مبنلی بلر داشلتن حاکمیلت 
ایلن کشلور مدعلی آن اسلت، در  بلر خلاِک 
تضلاد قلرار دارد. شلاید بله همیلن دلیلل هلم، 
ارگ ریاسلت جمهلوری تحقیلق بی بی سلی را 

بلی ارزش و بلدون اسلاس خوانلده و رد کلرده 
اسلت. املا همان گونله کله می گوینلد »آفتلاب 
بله دو انگشلت پنهلان نمی شلود«، ارگ نیلز بلا 
فرافکنلی و رد چنیلن تحقیق هلا و گزارش هایی 
نمی توانلد حقایلق عینلِی جامعله را پنهلان نگه 

دارد. 
پیلش از این، سلیگار یا بازرس ویلژۀ امریکا در 
امور بازسلازی افغانسلتان گفته بلود که پنتاگون 
یلا وزارت دفلاع امریکا اجلازه نمی دهد که این 
نهلاد یافته های خلود را در ملورد حقایق اصلی 
سلاحاتی کله در اختیلار مخالفلان مسللح قلرار 
دارد، نشلر کنلد. سلخنان بلازرس ویلژۀ امریکا 
و حلاال تحقیلق بی بی سلی تأییلد می کننلد کله 
همان گونله کله حکوملت افغانسلتان در حلال 
پنهان کاری حقایق اسلت، نیللروهای خارجی و 
به ویلژۀ امریکایی هلا نیلز نمی خواهنلد در ایلن 
ملورد حقایلق در اختیلار افلکار عموملی قلرار 
بگیلرد. این کله چه ملحوظاتی سلبب می شلوند 
چنیلن حقایقلی پنهلان بماننلد واقعًا مشلخص 
نیسلت، وللی می تلوان بله چنلد فکتلور اصلی 

اشلاره کرد: 
نخسلت این کله دوللت افغانسلتان و نیروهلای 
بین الملللی اعتلراف بله واقعیت هلا را بله نفلِع 
خلود نمی داننلد و فکلر می کننلد کله از نظلر 
روانلی می تواند تأثیرهلای نامناسلبی بر روحیۀ 
جهانلی  جامعلۀ  افلکار  و  افغانسلتان  ملردم 

رد. بگذا
دوم، دوللت افغانسلتان و نیروهلای بین الملللی 
ملورد  در  حقایلق  گفتلن  کله  می کننلد  فکلر 
حضلور طالبلان در مناطلق بیشلتر افغانسلتان، 
بزرگ نمایلی از فعالیت هلای آن هلا بله شلمار 
و  گلروه  ایلن  کله  اسلت  ممکلن  و  ملی رود 
گروه هلای هم راسلتا بلا اهلداف آن، از چنیلن 

وضعیتلی بله نفلع خلود اسلتفاده کننلد.
 سلوم، دولت افغانسلتان و نیروهلای بین المللی 
بلا  تضلاد  در  عملًا  را  گزارش هایلی  چنیلن 
بلاور  مأموریلت و کارکلرد خلود می داننلد و 
دارنلد کله برما شلدِن این واقعیت هلا می تواند 
به سلربازگیری بیشلتر گروه های تروریسلتی و 

حمایلت بیشلتِر منطقه یلی از آن هلا بینجاملد.
چهلارم این کله دوللت و نیروهلای خارجلی به 
ایلن عقیلده انلد کله شورشلی ها بله اندازه یلی 
توانمنلد نیسلتند کله بتوانند بخش هلای زیادی 

از افغانسلتان را بله کنتلرول خلود درآورنلد. به 
نظلر آن هلا، حضلور برخی گروه های شورشلی 
در مناطقلی از افغانسلتان، بله دلیلل کمبلود در 
نیروهلای امنیتلی اسلت کله پلس از تلار و مار 
کلردن گروه هلای شورشلی نمی تواننلد در آن 

مناطلق حضلور دایمی داشلته باشلند.
 این هلا شلاید دالیللی باشلند کله بخشلی از 
وضعیلت را توجیله کننلد، اما به هیلچ صورت 
قناعت بخلش  دالیلل  عنلوان  بله  نمی تواننلد 
ملورد پذیرش قلرار بگیرنلد. دولت افغانسلتان 
حلاال نیروهلای کافلی امنیتلی در اختیلار دارد 
در  خارجلی  سلرباز  هلزاران  آن،  کنلار  در  و 
افغانسلتان حضلور دارنلد کله ضملن آملوزش 
در صحنه هلای  کشلور،  امنیتلی  نیروهلای  بله 
این همله  اگلر  می ورزنلد.  شلرکت  نیلز  نبلرد 
از  را  شورشلی  گروه هلای  نمی تواننلد  نیلرو 
مناطلق مختللف عقلب براننلد، پلس بله چقدر 
نیلروی دیگلر نیلاز اسلت؟ چقلدر افغانسلتان 
بایلد ظرفیت هلای امنیتی خلود را افزایش دهد 
تلا بتواند بله صلورِت قناعت بخش بلر ُکِل این 

کشلور حاکمیلِت خلود را تأمیلن کنلد؟
 از جانلب دیگلر، در بسلیاری از مناطلق بلر 
شلکل گیری  موثلق،  گزارش هلای  اسلاس 
گروه هلای شورشلی، بله ناامیلدی از کارکلرد 
مقام هلای محلی فاسلد و در مجملوع به عرضۀ 
خدملات اجتماعلی و اقتصلادی دوللت مربوط 
می شلود. در این جای شلک نیسلت کله دولت 
افغانسلتان بلا فاصلله گرفتلن از ملردم عملًا 
مناطلق  در  را  شورشلی  گروه هلای  حضللور 
در  اسلت.  کلرده  تقویلت  از کشلور  بیشلتری 
بسلیاری از مناطلق، اصًا نارضایتلی از کارکرد 
حکوملت باعث شلده اسلت که شلورش گری 

و عصیلان علیله آن بله وجلود آیلد. 
تلا زمانی کله دولت افغانسلتان موفلق به جلب 
رضایلت عموملی نشلود و نتوانلد بله مطالبات 
و خواسلت های اساسلی جامعله پاسلخ دهلد، 
حضلور مخالفلاِن مسللح همین گونله خواهلد 
بلود که هسلت و هیلچ تغییلری در وضعیت به 
میللان نخواهلد آمد. دوللت بایلد کم کاری هاِی 
خلود را جبلران کنلد و تنهلا بله وعلده و وعید 
بله مردم بسللنده نلورزد. دلیلل عملدۀ افزایش 
نلاکام و  برنامه هلای  بله  گروه هلای شورشلی، 
غیرواقعلِی ارگ مربلوط می شلود کله بلا انجام 
اقداملاِت تک محورانله شلکاِف بزرگلی میلان 
خلود و مردم بله وجود آورده اسلت. حکومِت 
کنونلی قبلل از این کله این شلکاِف بلزرگ، آن 
را در خلود فلرو ببرد، باید دسلت به کار شلود 
و بلا انجلام اصاحاِت ململوس و بنیادین، میاِن 

حکوملت و جامعله پلل بزند. 
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احمـد عمران

جنگ افغانستان 
و پنهان کاری های تعمدی

 

علدم  بلر  مبنلی  پاکسلتان  بلر  امریکایی هلا  فشلار  درحالی کله 
هملکارِی ایلن کشلور بلا جامعلۀ جهانلی در املر مبلارزه بلا 
تروریسلم به شلدت ادامله دارد و حملات انتحلارِی اخیلر در 
شلهر کابل نیز دسلِت دخالت گِر پاکسلتان در قضایاِی افغانستان 
بی نلواِی  دیگلر اسلام آباد سلازِ  بلارِ  آفتابلی سلاخته، یلک  را 
میانجی گلرِی خلود میلان حکومت افغانسلتان و طالبلان را کوک 

کلرده و بلر به اصطلاح مذاکلراِت صللح تأکیلد ملی ورزد.
شلاهد خاقلان عباسلی نخسلت وزیر پاکسلتان، طلرح افزایلش 
نظامیلاِن امریکایلی در افغانسلتان بلرای تأمین امنیلت را بی تأثیر 
و نلاکام خوانلده و گفتله اسلت کله جنلِگ افغانسلتان راه حلل 
بایلد پشلِت میلز مذاکلره بنشلینند و  نظاملی نلدارد، افغان هلا 
پاکسلتان آملادۀ میانجی گری میلان طالبان و حکومت افغانسلتان 

ست. ا
طنلز تللِخ نهفتله در ایلن اظهلارات که شلاید در دنیای سیاسلت 
زیلاد تعجب آور نباشلد، این اسلت که کسلانی که خلود آتش بیارِ 
معرکله در افغانسلتان بوده انلد و بله طالبلان و سلایر گروه هلای 
تروریسلتی نلگاه ابلزاری دارند و سلالیان  سلال اسلت کله ثبات 
در کشورشلان را از رهگذرِ بی ثبات سلازی همسلایۀ غربِی خود 
جسلت وجو نموده انلد، می خواهنلد بانلی صللح در افغانسلتان 

شوند! 
چنیلن فراخوانلی را ملردم افغانسلتان از آن جلا نمی پذیرنلد ل 
و نبایلد هلم بپذیرنلد ل کله پاکسلتان بلا اعملال و اقداماتلی کله 
در قاللب سیاسلِت »عملق اسلتراتژیک« در قبلاِل همسلایۀ غربی 
در  میانجی گلری  اهلیلِت  و  شلده، صاحیلت  مرتکلب  خلود 
قضایای افغانسلتان را از دسلت داده و در صدر و قطارِ دشلمناِن 

قسلم خوردۀ ایلن سلرزمین قلرار گرفتله اسلت.
وسلاطت،  تعهلد،  معنلای  »میانجی گلری«  لغلوی،  لحلاظ  از 
شلفاعت و پایملردی را می دهلد و در حلوزۀ عللم سیاسلت، به 
مشلارکِت بی طرفانله و موثلِر یک کشلورِ ثالث بلرای حل وفصِل 
مسلالمت آمیز یلک مسلأله کله وجهلۀ بین الملللی یافتله، اطاق 
می گلردد. ایلن تعریف بلا همۀ اختصلار و سلاده گی اش، با چند 
پرسلش و پاسلخ عریلان، پاکسلتان را از دایلرۀ میانجی گلری در 

قضایلای افغانسلتان بله بیلرون پرتلاب می کند:
آیلا پاکسلتان در رابطله با قضایلای افغانسلتان و معلادالت میان 
طالبلان و حکوملت، خیرخلواه و بی طلرف بلوده می توانلد؟ آیا 
ایلن کشلور نظر بله تجاربی که پیوسلته تکلرار می شلوند، تعهد 
و پایمردِی الزم را در سلخنان و سیاسلت هاِی اعامی اش دارد؟

)و  نظاملی  ل  سیاسلی  تصمیم گیرنلده گاِن  کله  کشلوری  اوالً 
می خواهیلم  »ملا  می گوینلد  به وضاحلت  مذهبلی اش(  حتلا 
در  ابلداً  باشلیم«،  داشلته  اسلتراتژیک  عملِق  افغانسلتان  در 
مسلایل و مشلکاِت افغانسلتان موضلِع بی طرفانله یا دسلت کم 
قبلوِل وعده هلای  ثانیلًا  اتخلاذ کلرده نمی توانلد.  خیراندیشلانه 
به اصطلاح صلح خواهانلۀ حکومتلی کله بله تروریسلتان پایگاه 
املن داده تلا از آن جا خلود را برای انجام عملیات در افغانسلتان 

آملاده سلازند، باهلِت محلض اسلت. 
عمق اسلتراتژیک در نظر پاکسلتانی ها، در بهترین تعریف، روی 
کار آوردِن یلک حکوملِت همسلو و حرف شلنو از پاکسلتان در 
کابلل اسلت. اگر پاکسلتان بلرای خاموشلی جنگ در افغانسلتان 
میانجی گلری هلم کنللد، تمام تاشلش معطوف به ایلن تعریف 
اسلت؛ تعریفلی کله زهلِر تللِخ آن را ملردم افغانسلتان به خوبلی 

چشلیده اند.
حکوملت افغانسلتان در شلرایطی کله احسلاس می شلود ورق 
بله زیلاِن پاکسلتان برگشلته و در روابلط ایلن کشلور و ایلاالت 
متحلده تیره گلی حاکلم شلده، بایلد بلا سیاسلت و دیپلماسلِی 
حساب شلده، جرم هلا و خطاهاِی پاکسلتان در مسلیر حمایت از 
تروریسلم را بیلش از پیش آفتابی بسلازد. لبیک گفتلن به مکرها 
و ترفندهلای پاکسلتان در قالب مذاکراِت صللح و آوردن طالبان 
بله میلز مذاکلره، نقلِش بلر آب سلاختِن فرصت هلای اسلتثنایی 
و احتمالی یلی اسلت کله در دورۀ زعاملِت دوناللد تراملپ بلر 
امریلکا، در اختیار افغانسلتان قلرار گرفته و می تواند پاکسلتان را 

یلا کاملًا اصلاح و یلا هم کاملًا منزوی سلازد.
ملردم افغانسلتان، اسلام آباد را طلرِف دخیلل، ذی نفلع و کاملًا 
درگیلر در ناامنی هلاِی کابلل و سلایر شلهرهای کشلور می دانند 
نلدارد.  را  صللح  میانجی گلرِی  بلرای  الزم  اهلیلِت  ابلداً  کله 
اگلر حکوملِت فعللی واقعلًا در خلِط ملردم و آرزوهای شلان 
قلرار دارد، می بایلد از این پلس صللح را در میدان هلای نبلرد 
جسلت وجو کنلد و بیلش از ایلن، به پاکسلتان میدان بهره کشلی 

را ندهلد. افغانسلتان  از جنگ وصللِح 

پاکستان و میانجی گری 
برای صلح
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وزارت امللور مهاجللران و برگشللت کننللده گان 
می گویللد کلله پاکسللتان بللرای دو مللاه دیگللر 
بودبللاش مهاجللران افغانسللتانی را در ایللن 

کشللور تمدیللد کللرده اسللت.
حفیللظ احمللد میاخیللل، مشللاور مطبوعاتللی 
وزارت امللور مهاجللران و برگشللت کننده گان 
مانللدگار  روزنامللۀ  بللا  گفت وگللو  در 
می گویللد: کابینللۀ حکومللت پاکسللتان بللرای 
مهاجللران افغانسللتانی بلله مللدت دو مللاه دیگللر 

مهلللت داده اسللت.  
چنللدی پیللش حکومللت پاکسللتان بللرای 
اخللراج مهاجللران افغانسللتان از ایللن کشللور 
مللدت یللک مللاه ضراالجللل تعییللن کللرده بود، 
امللا مشللاور مطبوعاتللی وزارت مهاجللران و 
برگشللت کننللده گان می گویللد: پاکسللتان پللس 
از تعیللن مهلللت یللک  ماهلله بللرای دو مللاه  
دیگللر حضللور مهاجللران را در ایللن کشللور 

دوبللاره تمدیللد کللرده اسللت. 
آقللای میاخیللل می گویللد: دولللت افغانسللتان 
حللل  بللرای  دیپلوماتیللک  مسللیر های  از 
چالش هللای فعلللی پناهجویللان افغانسللتانی در 
پاکسللتان بللا مسللووالن ارشللد ایللن حکومللت 
در تمللاس اسللت و تللاش می کننللد تللا 
چالش هللای به میللان آمللده از ایللن مسللیر 

حللل و فصللل گللردد.
او تأکیللد کللرد کلله پللس از وضللع ضللرب 
مهلللت یللک ماهلله از طللرف کشللور پاکسللتان 
بللرای اخللراج  اجبللاری مهاجللران افغانسللتانی 
از ایللن کشللور، در حللال حاضللر حکومللت 
افغانسللتان روی برنامللۀ برگشللت مهاجللران از 
پاکسللتان کار می کنللد. حکومللت افغانسللتان 
برنامللۀ برگشللت کننللده گان را در اولویت کاری 
خللود قللرار داده اسللت تللا بلله اسللاس 
ایللن برناملله برگشللت مهاجللران به شللکل 

آبرومندانلله صللورت گیللرد. 
مشللاور مطبوعاتللی وزارت امللور مهاجللران 
و برگشللت کننللده  گان می گویللد: در حللال 
حاضللر بیللش از 1,4 میلیللون پناهجللو به شللکل 
قانونللی در پاکسللتان به سللر می برنللد و پللس 
از توافقللی کلله در سللال گذشللته بللا حکومللت 
پاکسللتان صللورت بیللش از 8 صللد هللزار تللن 

دیگللر نیللز ثبللت راجسللتر شللده و به شللکل 
قانونللی در آن کشللور بللود بللاش دارنللد. 

محللدود  تعللداد  یللک  کلله  می گویللد  او 
مهاجللران در پاکسللتان به شللکل غیللر قانونللی 
زنده گللی  می کننللد و از روند هللای ثبللت و 
راجسللتر بلله دور مانده انللد. امللا بیللش از 95 
درصللد مهاجللران افغانسللتانی در پاکسللتان 

به شللکل قانونللی حضللور دارنللد. 
آقللای میاخیللل بللا تأکیللد براین کلله برگشللت 
مهاجللران زمینلله  فرصت هللای بیشللتر را بلله 
امللا، می افزایللد:  ایجللاد می شللود.  کشللور 
برگشللت مهاجللران بایللد به شللکل اجبللاری 
صللورت نگیللرد و بایللد داوطلبانلله انجام شللود 
تللا افغانسللتان زمینللۀ ارایلله خدمللات را بلله 

برگشللت کننللده گان کللرده بتوانللد. 
آقللای میللا خیللل، در پاسللخ بلله ایللن پرسللش 
کلله در حللال حاضللر افغانسللتان ظرفیللت 

را  مهاجللر  میلیللون   1 از  بیللش  پذیللرش 
دارد؟ گفللت: پاکسللتان ایللن چالللش را درک 
می کننللد، امللا بللا تأسللف کلله بللا مهاجللران 

افغانسللتانی برخللورد سیاسللی می شللود.
 او گفللت: در رایزنی هللای کلله بللا کشللور 
پاکسللتان در رابطلله بلله مهاجللران صللورت 
گرفتلله تللا جللای  موثرتمللام  شللده اسللت، امللا 
تصمیللم پاکسللتان بللرای اخللراج مهاجللران 
به شللکل اجبللاری بیشللتر بُعللد  سیاسللی دارد 
تللا انسللانی، هرچنللد مهاجللرت پدیللدۀ انسللانی 
اسللت و مللا امیللدوار اسللتیم کلله پاکسللتان بللا 
مهاجللران برخللورد سیاسللی خللود را پایللان 

دهللد. 
آقللای میاخیللل بللا بیللان این کلله توافللق سلله 
جانبللۀ اسللتانبول از طللرف پاکسللتان نقللض 
شللده اسللت، گفت: پاکسللتان نیللز ایللن را درک 
می کنللد کلله در ایللن فرصللت انللدک برگشللت 

بیللش از یللک میلیللون پناهجللو برای افغانسللتان 
ناممکللن اسللت و مللا امیدواریللم کلله به اسللاس 
توافللق دوجانبلله پاکسللتان زمینللۀ برگشللت 
مهاجللران را به شللکل داوطلبانلله فراهللم کنللد. 
افغانسللتان،  دولللت  پیللش  سللال  یللک 
کمیشللنری سللازمان ملللل متحللد در امللور 
مهاجللران و دولللت پاکسللتان روی تمدیللد 
حضللور مهاجللران افغانسللتانی در پاکسللتان، در 
اسللتانبول ترکیلله مذاکللره کردنللد و پاکسللتان 
یللک سللال دیگللر حضللور مهاجللران را در ایللن 
کشللور تمدیللد کللرد. امللا پللس از آن پاکسللتان 
برخللاف ایللن توافقناملله مهلللت یللک ماهلله 
بللرای اخللراج مهاجللران افغانسللتانی تعیللن 

کللرد.
امللا، آقللای میاخیللل خاطللر نشللان کللرد کلله 
پاکسللتان تصمیللم اخللراج اجبللاری مهاجللران 
افغانسللتان را پللس از اظهللارت دونالللد ترمللپ 

رییللس جمهللور ایللاالت متخللدۀ امریللکا مبنللی 
بلله قطللع کمک هللای آن کشللور بلله پاکسللتان 
گرفتلله اسللت. او ایللن برخللورد اسللام آبللاد در 
قبللال مهاجللران افغانسللتانی را برخورد سیاسللی  

می دانللد. 
دونالللد ترمللپ در مللاه جنللوری سللال جللاری 
میللادی در رابطلله کمک هللای آن کشللور بلله 
پاکسللتان اظهللار نظللر کللرد و پاکسللتان را بلله 
قطللع کمک هایللش به خاطللر حمایللت اسللام 
آبللاد از گللروه  تروریسللتی طالبان در افغانسللتان 

هشللدار داد. 
نیللز  ایللران  می گویللد:  میاخیللل  آقللای 
کشوری سللت کلله میزبللان بیللش از یللک 
میلیللون مهاجللران افغانسللتان اسللت، امللا 
برخللورد ایرانی هللا بللا مهاجللران افغانسللتانی 
نللرم و انسللانی اسللت هرچنللد برخللی اوقللات 
ایللن برخللورد نیللز شللدید می شللود، امللا 
موضللوع اخللراج اجبللاری مهاجللران از کشللور 

ایللران تللا هنللوز مطللرح نیسللت. 
او گفللت: در ایللران زمینه هللای راجسللتر شللدن 
مهاجللران آمللاده اسللت و زمینلله بللرای تحصیل 
کللودکان پناهجللو در ایللن کشللور نیللز فراهللم 

شللده اسللت.
از  افغانسللتان  مهاجللران  اجبللاری  اخللراج 
پاکسللتان در حالللی مطللرح می شللود کلله  
دفتللر هماهنگللی کمک هللای بشللری سللازمان 
ملللل متحللد )اوچللا( می گویللد کلله در مللاه 
نخسللت سللال روان میللادی، نزدیللک بلله 
هفت هللزار تللن در افغانسللتان از مناطللق اصلللی 
شللان بیجللا شللده انللد. بللر بنیللاد گللزارش ایللن 
نهللاد، منازعللات مسلللحانه، عملیللات  نظامللی و 
جمللع آوری مالیللات اجبللاری توسللط گللروه  
مسلللح مخالللف دولللت افغانسللتان، عوامللل 
عمللدۀ بیجاشللدن صدهللا خانللوادۀ بوده اسللت.

شلهر کابلل در ماه های اخیر گلواه ناامنی های بی شلماری بوده 
اسلت. جرم هلای جنایلی در ایلن مدت بله اوج خود رسلیده 
و زنده گلی ملردم را بلا دشلواری های زیادی مواجه سلاخته و 
جلان و ملال باشلنده گان پایتخت بله گونۀ بی پیشلینه یی مورد 
تهدیلد قرار گرفته اسلت. شلهروندان کابل شلکایت دارند که 
در کنلار حملات انتحاری و انفجلاری، جرم هلای جنایی نیز 

همله روزه از آنان قربانلی می گیرد.
در تازه تریلن ملورد، دزدان مسللح در روز روشلن بله خانلۀ 
رحملت اهلل بیگانله، باشلندۀ خیرخانله و رییس عموملی رادیو 
تلویزیلون معلارف وارد شلده و خانله اش را غلارت می کننلد.

رحملت اهلل بیگانله که از این حادثه خیلی »متأثر« شلده اسلت؛ 
می گویلد کله ایلن حادثلۀ »ناگلوار« روز شلنبۀ 14 دللو 1396 

خورشلیدی اتفلاق افتلاده و برای او »شلوک آور« بوده اسلت.
بله روایت آقلای بیگانه، وقتلی به قصه هلای کودکانش گوش 
می دهلد و روایت هلای آنلان را از این رویداد می شلنود؛ »خدا 
را شلکر می کنلد« کله در ایلن »حادثلۀ غم انگیلز«، بله اطفالش 
آسلیب جسلمی نرسلیده. اما او باور دارد که این حادثه، روان 

هملۀ »خانلوادۀ کوچک« او را تکان داده اسلت.
رحملت اهلل بیگانله می گویلد: »رویلداد هرچله بلود، بله آن 
نمی پلردازم، املا برایلم نفس این حادثله از نلگاه امنیتی خیلی 
نگلران کننلده اسلت. سلاعت 1:20 دقیقلۀ روز، بیلش از 30 
دقیقله، شلش نفلر مسللح در امن تریلن سلاحۀ کابلل می آیند 
و بلدون هیلچ هلراس، ترس و تشویشلی، دار و ندار کسلی را 

بله یغملا می برند«.
رییلس عموملی رادیلو تلویزیلون معارف بیلان ملی دارد که با 
وجلود شلناخت و رابطه یلی که با مسلووالن نهادهلای امنیتی 
کشلور دارد، حتلا مسلووالن بلرای آگاهلی خودشلان بله او 
تملاس نگرفته انلد. بله گفتلۀ آقای بیگانله: تعجلب می کنم که 
ایلن جنابلان در این مسلندهای بزرگ برای چه کاری نشسلته 
انلد؟ برایلم بی تفاوتلی و علدم مسلوولیت پذیری ایلن آقایلان 
خیلی پرسلش برانگیز اسلت. ملن نمی دانلم ایلن عالی جنابان! 

چله خیاللی دارند و مصلروف فتح کجاسلتند؟
بله باور آقای بیگانه، باید مشلخص شلود که ایلن »بی تفاوتی« 
بله سرنوسلت مردم، از کجلا آب می خورد و مسلووالن امنیتی 
در چله غلم بزرگلی درگیرنلد کله »ملا کوچک هلا« به چشلم 

نمی آییم؟ آنلان 
همزملان باایلن، هادی دریابی، باشلندۀ غرب کابلل در صفحۀ 
رسلمی فیسبوکش نوشلته اسلت که »گمان« می کند مسووالن 

حوزۀ امنیتی ساحۀشلان با دزدان همدسلت هستند.
آقای دریابی نوشلته اسلت کله در گوالیی دواخانله، در فاصلۀ 
میان گوالیی دواخانه و کوتۀ سلنگی و در خود کوتۀ سلنگی، 
جوانلان ماهری همله روزه حضلور دارند که کارشلان دزدیدن 

مبایلل، دسلت کول خانم ها، کمپیوتر و کیسله بری اسلت.
آقلای دریابلی می افزایلد کله ایلن جوانلان ترسلی از حلوزه و 
امنیلت مللی ندارنلد و »البتله« نبایلد هلم داشلته باشلند؛ زیرا 
حلوزه و مأملوران امنیلت، شریک شلان اسلت. بله گفتلۀ آین 

کاربر فیسلبوک: خیلی ها مبایل شلان در این نواحی ُگم شلده، 
وللی بعلداً چلون دوستان شلان یلا در حلوزه بلوده انلد یلا در 

امنیلت، مبایل شلان دوبلاره بله دست شلان رسلیده اسلت.
ایلن باشلندۀ پایتخلت بله نقلل از یلک راننده یی که در مسلیر 
کوتلۀ سلنگی-برچی کار می کنلد، می نگارد: »ما شلاهد بودیم 
کله صبلح همیلن آدم هلا را سلر دزدی گیلر کردند؛ بله حوزه 
بردنلد و بعلد از ظهلر دو بلاره سلر وظیفله حاضلر شلدند. 
موتروانلا حتلا جلرأِت درگیری بلا آنلان را ندارند، چلون اگر 
درگیلر شلویم، پولیلس و امنیت بلرای ما مزاحملت می کنند«. 
بله بلاور دریابلی: گفتله می شلود درآملد مأملوران حلوزه و 
امنیلت از ایلن درک، چندیلن برابلرِ معاش شلان اسلت. حتلا 
درآملد آمران حوزه از این درک، بیشلتر از معاش شلان اسلت.

ایلن، دو نمونه از جرایم جنایی در پایتخِت افغانسلتان اسلت. 

روزانله به صدهلا مورد از ایلن اتفاقات در شلهر کابل می افتد 
کله معللوم نیسلت برخلورد مسلووالن امنیتلی بلا مجرملان 
چگونله اسلت. به گفتۀ ملردم، اگر عاملان رویدادهای جنایی 
بله کیفلر می رسلیدند، میلزان جرایم نیلز کاهش پیلدا می کرد، 
املا از آنجلا که میزان جرایم هر روز بیشلتر می شلود، می توان 
حلدس زد کله مجرمان نه دسلتگیر می شلوند و نله مجازات.

بله گفتلۀ باشلنده گان پایتخلت، هرچنلد آنان بعلد از حمات 
خون بلار اخیلر در کابل، امیدشلان را از سلران نهادهای امنیتی 
مینلی بلر جلوگیری از حملات خون بار انتحلاری و انفجاری 
بریلده انلد، اما با آن هلم انتظار دارند که در قسلمت جلوگیری 
از جرایلم جنایی و بازخواسلت از آملران حوزه های امنیتی، با 

ملردم همکاری صلورت گیرد.

کنندهگان: برگشت و مهاجران امور وزارت

میکند سیاسی استفادۀ مهاجرین مسألۀ ز ا پاکستان

شهروندان پایتخت در واکنش به افزایش جرایم جنایی:

مسـووالن حـوزه ها
با دزدان شریـک هستنـد!

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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بلرای طلرح، تهیه و تحقلِق برنامه های مفیلد و معیاری جهت 
متحول سلازی و رشلد کیفلِی تحصیات عالی در افغانسلتان، 
چهره هلا و متخصصیلِن متعلدد کله در بهتریلن دانشلگاه های 
دنیلا و بلا بلنللد ترین سلطح دسلتاوردهای علملی تلا سلویۀ 
دکتلورا تحصیلات و تجلارِب حضلور و فعالیلت را دارنلد، 
موجلود انلد؛ اما به خاطر مسلایل قومی، سللیقه یی و وسلعت 
و عمیلق بلودن جعل، تزویلر و تقلب در سیسلتم تحصیات 
عاللی افغانسلتان، فرصلت کار و برنامه سلازی برای شلان داده 
نمی شلود. حتلا کسلی را می شناسلم کله بلر مبنلای تجلارب 
پنج سلالۀ دوره هلای ماسلتری و دکتلوراِی خلود  تحصیللی 
در یکلی از بهتریلن دانشلگاه های دولتلی مالیزیلا، یلک طرح 
کاملل، معیاری و همه جانبه را پیرامون متحول سلازی و رشلد 
کیفلی تحصیلات عالی افغانسلتان نوشلت و ضملن آن که به 
مقاملاِت تصمیم گیلر در وزارت تحصیلات عاللی و دوللت 
نیلز آن  افغانسلتان سلپرد، در یکلی از روزنامه هلای معتبلر 
را منتشلر سلاخت، املا به خاطلر نبلود ظرفیلت جهلت درک 
محتوایلی طلرح و یلا هم به خاطر مسلایل قومی و سللیقه یی، 

از آن اسلتقباِل به ملورد نشلد. 
در پهللوی ایلن همله، در بسلیاری از ملوارد فرصت دهی هلا 
و تشلویق ها در سیسلتم تحصیلات عاللی افغانسلتان نیلز بر 
مبنلای جعلل، مسلایل سللیقه یی و قوملی انجلام می گیلرد. 
به گونلۀ مثلال، کسلی را می شناسلم کله بلا بلندتریلن سلطح 
دسلتاوردهای اکادمیک و با داشلتن دوازده مقالۀ علمی منتشر 
شلده در ژورنال هلای معتبلر و معیاری دنیا، که در افغانسلتان 
بهتریلن  جایلزۀ  آوردن  به دسلت  بلا  و  اسلت،  بی سلابقه 
مقاللۀ علملی کانفرانلس مللی پژوهش هلای فلوق لیسلانس 
)ماسلتری و دکتلورا( یلک کشلور دارای یکلی از موفق ترین 
و بهتریلن سیسلتم های تحصیللی دنیلا )مالیزیلا( دوره هلای 
ماسلتری و دوکتلوراِی خلود را به پایلان رسلانید و دانشلگاه 
به گونلۀ  مالیزیلا  تحصیللی  مربوطلۀ  نهادهلای  و  مالیزیایلی 
مسلتقیم و از طریلق سلفارت افغانسلتان ایلن موضلوع را بله 
وزارت تحصیلات عاللی افغانسلتان خبلر دادند و بلر مبنای 
دسلتاوردهای یلاد شلده، وزارت تحصیات عالی افغانسلتان 
بله ریاسلت جمهوری پیشلنهاد کلرد کله از وی تقدیر شلود، 
املا ایلن پیشلنهاد دوبلاره از ادارۀ املور ریاسلت جمهلوری 
مسلترد شلد کله بله کلدام دلیلل بایلد تقدیلر شلود؟!... ایلن 
کار یلا ناشلی از ناتوانلی و نافهملی اموربه دسلتان سرچشلمه 
می گیلرد و یلا هم از تعصلب و در نظرگیری مسلایل قومی و 
زبانلی. در حالی کله عده یلی دیگلر را به خاطر انجلام کارهای 
علادی روزملره و حتا بلر مبنای ادعاهلای دروغیلن، به خاطر 
مسلایل و رابطه هلای قوملی و یلا هلم دخاللت شلبکه های 
زور و تزویلر، تقدیلر می کننلد و تلا سلرحد وزارت امتیلاز و 
فرصلت کاری برای شلان می دهنلد، بلدون آن که بله ماهیت و 

ظرفیت کاری شلان کسلی توجله داشلته باشلد. 
بلا آن کله در چارچلوب تحصیلات عاللی کشلور بله حلد 
کافلی ظرفیت هلا و متخصصیلن معیلاری وجلود دارنلد، املا 
بله  آللوده  به خاطلر موجودیلت یلک سیسلتم غیرمعیلاری، 
جعلل و تزویلر و غیلر ایجادگلر تحصیللی در حاشلیه قلرار 
دارنلد و چهره هایلی غیلر واجلد شلرایط و حتلا کرکترهلای 
جعللی، فریلب کار و اهلل تزویلر فرصت هلا و جایگاه هلای 
مهلِم کاری را بلر مبنای رابطه ها و مسلایل شلرم آور تصاحب 
کلرده و مانلع متحلول شلدن و رشلد کیفی تحصیلات عالی 
در کشلور شلده اند و می شلوند. بلدون شلک، اگلر رهبلری، 
کاری  برنامه هلای  و  میکانیسلم ها  تصمیم گیلر،  مراجلع 
همه جانبله  و  به گونلۀ جلدی  افغانسلتان  عاللی  تحصیلات 
بازنگلری نشلوند و چهره هلای توانمنلد، متخصلص و متعهد 
املور کار را به عهلده نگیرنلد، تحصیلات عاللی افغانسلتان 
کملاکان بله  حیلث یلک مرجع توزیلع اسلناد تحصیللی، غیر 
متحلرک، بی تأثیلر در راسلتای تولیلد مفاهیلم مفیلد و دانلش 
کاربلردی و یلک مرجلع اسناد شلویی و تأییلد اسلناد جعللی 
و بی اعتبلار و تزریلق آن بله بدنلۀ سلاختار اکادمیلک کشلور 
و هزینله کلردن امکانلات در راه هلا و ملوارد غیرضلروری و 

بی اثلر باقلی خواهلد مانلد.
البتله، برای متحول سلازی و رشلد کیفی تحصیلات عالی در 
کشلور، کسلانی که در رأس این عرصۀ مهم و سرنوشت سلاز 
و یلا هلم در رأس دانشلگاه ها و نهادهلای تحصیلات عاللی 
قلرار دارنلد، بایلد دارای تحصیلات عاللی معیلاری و معتبر 
باشلند و به گونلۀ حضلوری، فعلال و برجسلته در دوره هلای 
تحصیلات عاللی تخصصلی )ماسلتری و دکتلورا(، نورم هلا، 
و  انکشلاف  متحول سلازی،  بله  متعللق  مفاهیلم  و  معیارهلا 
پیشلرفت تحصیلات عاللی را تجربله نملوده و درک کلرده 
باشلند و بداننلد کله چگونله و بلا اسلتفاده از چله شلیوه ها 
و بلا روی دسلت گیری و تحقلق کلدام ابزارهلا و الزاملات 
برنامه هلای الزم و مفیلد بلرای متحول سلازی و رشلد کیفلی 
تحصیلات عاللی تهیله، انتخلاب و تطبیق می شلوند. خاف 
بسلیاری از عرصه هلای دیگلر، بسلیاری از نورم هلا و مفاهیم 
متعللق به تحصیات عاللی مدرن و معیاری و دانش کاربردی 
درک شلدنی انلد، کله تلا زمانی کله خلود شلخص به گونلۀ 
حضلوری و فعلال و در بسلترهای معیاری و ملدرن تحصیلی 
تجربله نکنلد، بلا گفتلن و خوانلدن متلون و مباحلث کسلب 
نمی شلوند. اما بسلیاری از ملوارد در جایگاه هلای تصمیم گیر 
در تحصیلات عاللی کشلور و یا هلم در رأس دانشلگاه های 
مرکلزی )کله بسلتر اصلی تحلول و پویایی تحصیلات عالی 
را می تواننلد شلکل دهنلد(، کسلانی قلرار دارند که یا سلطح 
تحصیلی شلان لیسلانس اسلت و یلا هلم اسلناد تحصیللی را 

بله  گونلۀ غیلر معیلاری و از نهادهلای تحصیللی بی اعتبلار و 
غیرمعیاری کشلورهای همسلایه به دسلت آورده انلد؛ بنابراین، 
درک و عملی سلازی مفاهیلم و برنامه هلای مهلم تحصیلات 
عاللی بلرای همچلو افلراد ناممکلن اسلت و آن ها هملواره با 
تجمل گرایی هلای ظاهری و سلر دادن شلعارهای غیرآگاهانه، 
اکثلر فرصت هلا و امکانلات را حیلف می سلازند و یلا هلم 
زمینه هلای سوءاسلتفاده از فرصت هلا و امکانلات را فراهلم 

می کننلد. 
از سلویی هلم، یکلی از مشلکات و فکتورهلای عمده یلی 
 کله مانلع متحلول شلدن و رشلد کیفلی تحصیلات عالی در 
افغانسلتان شلده اسلت، جعل اسلناد تحصیلی و یا هلم تأیید 
اسلناد تحصیللی غیرمعیلاری و بی اعتبلار متعللق بله  نهادهای 
جعللی و بی اعتبلار تلا مقطع های ماسلتری و دکتورا از سلوی 
ریاسلت انسلجام املور اکادمیلک وزارت تحصیلات عالی و 
تزریلق اسلناد و کرکترهلای جعللی و بی اعتبلار بله بدنله و 
بسلتر تحصیلات عاللی کشلور می باشلد کله کیفیلت کار و 
ظرفیلت و توانمنلدی کاری تحصیلات عاللی را در بعضلی 
ملوارد به شلدت پاییلن آورده اسلت. بلا آن کله کشلورهای 
وزارت هلای  بله  متعللق  آدرس هلای  طریلق  از  خارجلی 
تحصیلات عاللی و یا هم کمیسلیون عالی تحصیلات عالی 
خلود، لیسلت نهادهلای تحصیلی جعللی و بی اعتبلار خود را 
منتشلر نموده انلد و هملواره قابلل دسلترس انلد، اما ریاسلت 
انسلجام املور اکادمیلک تحصیلات عاللی سلندهای متعلدد 
متعللق بله نهادهلای جعللی و بی اعتبلار کشلورهای خارجی 
را به حیلث اسلناد بلا اعتبلار تأییلد کرده انلد. همچنلان اسلناد 
غیرحضلوری متعللق بله نهادهلای غیرمعیلاری را بله  حیلث 
اسلناد حضلوری پذیرفتله انلد و تأییلد کلرده انلد کله ایلن 
کار یلک مشلکل جلدی در پیکلر تحصیلات عالی کشلور و 
بلرای تملام عرصه های کاری در کشلور محسلوب می شلود. 
ایلن کار فقلط از یکلی از ایلن دو دلیلل سرچشلمه می گیلرد 
این کله: کسلانی که صاحیلت تصمیم گیلری و تأییلد اسلناد 
تحصیلات عاللی را به عهلده دارند، یلا فاقد ظرفیلت و توان 
الزم بلرای درک واقعیت هلا و معیارهلای ملدرن تحصیللی و 
تفکیلک اسلناد و نهادهای اصللی از اسلناد و نهادهای جعلی 
انلد و یلا هلم همه چیلز را می دانند اما شلریک فسلاد، تزویر 
و جعلل  می باشلند و بله وطلن و عرصلۀ تحصیلات عاللی 

ظللم و خیانلت می کننلد. 
در نهایلت، بلرای بیرون شلدن تحصیات عالی افغانسلتان از 
وضعیلت کنونلی و مبدل شلدن به یک بسلتر پویلا، ایجادگر، 
شلفاف و دارای نقش جدی در راسلتای متحول سلازی کیفی 
نلکات و  ملردم و شلرایط همه گانلی در کشلور،  زنده گلی 

ملوارد ذیل پیشلنهاد می شلوند:
- متحول سلازی، رشلد کیفلی و معیاری سلازی تحصیلات 
عاللی و تمرکلز روی تربیله و تولیلد نیلروی بلا ظرفیلت و 
دانلش  تولیلد  و  روز  نیلاز  ملورد  مهارت هلای  بله  مجهلز 
کاربلردی بله  مثابلۀ زیربنای اصللی بهبود شلرایط عمومی در 
کشلور و متحلول شلدِن زنده گلی ملردم پذیرفتله شلده و در 
قبلال تعمیلم و تحقلق ایلن دیلدگاه و رویکلرد بله  مثابۀ یک 
اسلتراتیژی و نیلاز مللی، به گونلۀ برنامه ریزی شلده، منسلجم 

و پیگیلر بایلد تلاش صلورت گیرد.
- یلک کمیتلۀ مللی بازنگری و رشلد کیفی تحصیلات عالی 
تحلت ریاسلت رییس جمهلور و بلا اشلتراک متخصصیلن و 
چهره هلای دارای تجلارب و دسلتاوردهای عمللی در عرصۀ 
کله  اکادمیلک  معیلاری  فعالیت هلای  و  عاللی  تحصیلات 
همله دارای تحصیلات عاللی و تخصصلی دکتلورا بله  گونۀ 
معیلاری و از سیسلتم های معیلاری تحصیللی دنیلا باشلند، 

ایجلاد و فعال شلود.
کاری  دسلتادورهای  و  کاری  سلوابق  تحصیللی،  اسلناد   -
دانشلگاه های  رؤسلای  و  عاللی  تحصیلات  اموربه دسلتان 

کشلور مورد بررسلی و ارزیابی قرار گرفتله و هیأت رهبری 
رهبلری  از  کشلور،  عاللی  تحصیلات  تصمیم گیلر  تیلم  و 
دانشلگاه ها،  معاونیت هلای  و  ریاسلت ها  سلطح  تلا  وزارت 
ملورد بازنگلری جدی قلرار گرفتله و چهره هلای متخصص، 
بلا ظرفیلت و دارای تحصیات عالی معیاری و دسلتاوردهای 
برجسلتۀ اکادمیلک و صاحلب برنامله توظیلف شلوند و تلا 
سلطح دیپارتمنت هلا و اسلتخدام اسلتادان ایلن موضلوع در 

نظلر گرفتله شلود و افلراد واجد شلرایط اسلتخدام شلوند.
- میکانیسلم کاری و برنامه هلای کاربلردی تحصیلات عالی 
کشلور، از سلطح وزارت تلا دانشلگاه ها، بر مبنلای نورم های 
معیلاری، مفیلد و برابلر بلا نیازمندی هلای زملان و مملکلت 
به گونلۀ جلدی ملورد بازنگری قلرار گرفته و متحول شلوند.

به خاطلر  شلفاف  و  ظرفیلت  بلا  فعلال،  میکانیسلم  یلک   -
از بیلن بلردن جعلل و تزویلر و بازنگلری اسلناد تحصیللی 
و کارهلای اکادمیلِک مشلکوک روی دسلت گرفتله شلده و 
به خاطلر تفکیلک اسلناد جعللی و بی اعتبلار از اسلناد اصللی 
دهلۀ  یک و نیلم  در  شلده  تأییلد  اسلناد  تملام  معیلاری،  و 
گذشلته، به خصلوص اسلناد مقطع هلای دکتلورا و ماسلتری، 
ملورد بازنگلری و بررسلی مجلدد قلرار گیرند و جعلل کاران 
)دارنلده گان و تأییدگننلده گان اسلناد بی اعتبلار( ملورد پیگرد 

گیرند.  قلرار 
- امتیلازات اسلتادان بلر مبنلای سلطح تحصیلل )معیلاری و 
واقعی( تنظیم شلود و اسلتادان دارای تحصیات عالی دکتورا 
بله  گونلۀ معیلاری نسلبت به اسلتادانی  که بلر مبنای شلیوه ها 
و نورم هلای غیرمعیلاری ترفیلع نموده انلد و بلدون محاسلبۀ 
کیفلی و محتوایی دسلتاوردها و کارهای اکادمیک شلان ترفیع 
امتیلازات، صاحیلِت تصمیم گیلری و رهنمایلی   نموده انلد؛ 
اسلتادان را بیشلتر داشلته باشلند و رهبری سیسلتم تحصیلی 
بله متخصصیلن دارای سلویۀ تحصیللی دکتلورا )معیلاری و 
معتبلر( واگلذار شلود؛ چلون درک باریکی هلا بلرای تحقلق 
فراگیلری  بلدون  عاللی،  تحصیلات  معیلاری  نورم هلای 
تحصیلات عاللی دورۀ دکتلورا بله  گونلۀ حضلوری، فعال و 

معیلاری ممکن نیسلت.
- بایلد محیط هلای تحصیللی و محوطه هلای دانشلگاه ها از 
محیط هلای منفعلل، متمرکلز بلر صنلف و اسلتادمحور، بله 

محیط هلای پویلا، بلاز و شلاگردمحور مبلدل شلوند. 
- برنامه هلا و ملواد درسلی نهادهای تحصیات عاللی باید از 
برنامه هلای متکلی بلر متلن و لکچر و متکی بر سلواد سلنتی 
و معلوملات عموملی، روی دانلش کاربلردی و برنامه هلای 
محتوامحلور و متکلی بلر تجربله و مهارت هلای مشلخص 

مسللکی تمرکلز یابند.
بله   علملی  ژورنال هلای  و  تحقیلق  مراکلز  البراتوارهلا،   -
گونلۀ معیلاری و برابلر بلا الزاملات جهانلی ایجلاد گردیلده 
و تحقیلق، تولیلد دانلش و منتشلر نملودن مقاله هلای علملی 
و معیلاری در ژورنال هلای معیلاری داخللی و بین الملللی از 
جملله مکلفیت هلای اصللی اسلتادان و اعضلای کادر علملی 

پنداشلته شلوند. دانشلگاه ها 
تحصیللی  نهادهلای  و  عاللی  تحصیلات  عرصلۀ  بایلد   -
در کشلور، به خاطلر مبلدل شلدن بله مراکلز بلا ظرفیلت و 
از  کشلور،  و  جامعله  متحرک سلازی  بلرای  جهت دهنلده 
مسلایل سللیقه یی و غیراکادمیک دور نگه داشلته شلده و تمام 
مقرری هلا، ترفیعلات و فعالیت هلای علملی و اکادمیلک در 
کشلور بلر مبنلای نورم هلا و معیارهلای اکادمیلک ملدرن و 
مفیلد انجلام شلوند. در نظرگیری و تحقق فکتورها و مسلایل 
یلاد شلده، باعلث تحول و رشلد کیفلی تحصیلات عالی در 
کشلور و تبدیلل تحصیلات عاللی به یلک ماشلین و نیروی 
ملورد نیلاز بلرای دسلت یابی بله پیشلرفت و ثبلات پایلدار و 

بهبلود کیفلی وضلع زنده گلی ملردم خواهلد شلد.

تحصیالت 
عالی 

افغانستان 
در گرِو 

توهم، تقلید 
و تقلب

* دكتور عبدالقهار سروری 
دکتورای ارتباطات و تکنالوژی بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا، 

ماستر ارتباطات تخصصی و زبان انگلیسی از دانشگاه پهنگ مالیزیا 
و لیسانس ژورنالیسم از دانشگاه کابل



نیسلت  چیلزی  فلسلفه  ماهیّلت  تعییلن   .1
جلز تعییلن این کله فیلسلوفان دایملًا اشلتغال 
و  دارنلد  مسلایلی  نلوع  چله  از  بحلث  بله 
نلوع  چله  بله  پاسلخ یابی  دسلت اندرکار 
مسلایلی اند. املا ایلن کار آسلانی نیسلت، زیرا 
عملًا،  و  واقلع  در  فیلسلوفان،  کله  مسلایلی 
تلا  کوشلیده اند  و  کرده انلد  بحلث  آن هلا  از 
بدان هلا پاسلخ دهند، چنلان متکثّلر و متنّوع اند 
کله هلم توصیلف کّلی یلی از فلسلفه کله همۀ 
ایلن مسلایل در تحلت آن اندراج یابند، بسلیار 
دشلواریاب اسلت و هلم تنظیلم درسلت ایلن 
مسلایل، در ربلط و نسلبت بلا یک دیگلر، بله 
ارایلۀ  بله  بنابرایلن،  اسلت.  مشلکل  غایلت 
اجماللی انلواع عمدۀ مسلایل فلسلفی و تذکار 
پاره یلی از مهمّ تریلن ارتباطلات موجلود میلان 

اکتفلا می شلود.  ایلن مسلایل 
کله  کاری  جالب تریلن  و  مهمّ تریلن   .1 1ل 
رسلاندنش  انجلام  بله  صلدد  در  فیلسلوفان 
بوده اند و نخسلتین و مهم ترین مسلألۀ فلسلفه، 
ارایلۀ توصیفلی کّللی از کّل عالَلم اسلت. ایلن 
توصیلف کّللی عبلارت اسلت از ذکلر هملۀ 
مهم تریلن انلواع چیزهایلی کله عللم داریم که 
در عالَلم وجلود دارند، بررسلِی میلزاِن احتماِل 
وجلودِ انلواِع مهلّم چیزهایلی کله بله وجلود 
داشتن شلان در عاللم مطلقًا عللم نداریم، و نیز 
بررسلی مهم تریلن انلواع ارتباطاتلی کله ایلن 
انلواع مختللف چیزها بلا یکدیگر دارنلد. ارایۀ 
توصیفلی کّللی از عاللم اختصلاص به فلسلفه 
دارد؛ یعنلی، غیر از فلسلفه، هیلچ علم دیگری 
نیسلت که بگویلد: فان و بهمان انلواع چیزها 
یگانله انواعی انلد کله در عالَم وجلود دارند یا 
ملا از وجلود داشتن شلان باخبریم. دقیقلًا مراد 
از توصیلف کّللی کّل عاللم چیسلت؟ بلرای 
ایضلاح ملراد، بایلد بله مفهلومِ »فهلم عرفلی« 

بپردازیم. 
2ل 1. آراء و نظلرات خاّصلی دربلارۀ ماهیّلت 
عالَلم وجلود دارنلد کله تقریبلًا هلر کسلی به 
آن هلا قایلل اسلت. ایلن آراء و نظلراِت ملوردِ 
اعتقلاد عمومِ آدمیلان را »آراء و نظرات ناشلی 
از فهلم عرفلی« )یلا، اختصلاراً »فهلم عرفلی«( 
عرفلی  فهلم  کله  گفلت  نمی تلوان  می نامیلم. 
آراء و نظراتلی دربلارۀ کّل عاللم دارد: احتماالً، 
فهلم  از  ناشلی  نظلرات  و  آراء  از  هیچ یلک 
عرفلی بله کّل عاللم راجع نمی شلود. املا فهم 
عرفلی آراء و نظلرات بسلیار مشلّخصی دارد 
بدیلن مضملون کله پاره  یلی از انلواع چیزهلا 
یقینلًا در عاللم وجلود دارند. نیلز آرا و نظراتی 
دارد در بلاب پاره یلی از انحلای ارتباطاتلی که 
ایلن انواِع چیزهلاِی موجود بلا یکدیگر دارند. 
بهتر آن اسلت که کار بلا توصیف آرا و نظرات 
فهلم عرفی آغاز شلود، زیلرا حیرت انگیزترین 
و دالویزتریلن جنبلۀ آرا و نظرات بسلیاری از 
فیلسلوفان، نحلوۀ فلراَروی آنلان از فهم عرفی 
یلا مخالفلت قاطلع آنلان بلا فهم عرفی اسلت. 
بسلیاری از فیلسلوفان مدعی انلد کله می داننلد 
کله در عاللم بسلیاری از انلواع مهلّم چیزهلا 
وجلود دارنلد کله فهلم عرفلی مدعلی علم به 
آن هلا نیسلت، و نیلز چیزهایی که فهلم عرفی 

بله وجود آن هلا بیشلترین اطمینلان را دارد در 
عاللم وجلود ندارنلد )یلا، الاقلل، اگلر وجلود 
هلم دارنلد، ملا بله وجودشلان عللم نداریلم(. 
بنابرایلن، بهتریلن راه فهلم توصیفات فلسلفی 
مختللف از عالم این اسلت که میلزان اختاف 
آن هلا را بلا فهم عرفلی بفهمیم؛ یعنلی دریابیم 
کله ایلن توصیفلات، در پاره یلی از مواضلع، تا 
چله حلّد از فهلم عرفلی فلرا می رونلد و، در 
مواضلع دیگلر، بلا چله درجله از قاطعیّلت بلا 

فهلم عرفلی مخالفلت می کنند. 
3ل 1. پاره یلی از مهم تریلن آرا و نظلرات فهلم 
عرفلی، یعنلی مهم تریلن چیزهایلی کله هملۀ 
ملا بله طلور مشلترک در بلاب عالَلم صلادق 
می انگاریلم و مطمین ایلم کله بله صدق شلان 

در بلاب عاللم عللم داریلم، عبارت انلد از: 
1ل 3ل 1. در عالّلم، تعلداد عظیملی از اشلیاء 
ملادی، از انلواع مختللف، وجود دارنلد: مثًا، 
بدن هلای خلود  بلر  زمیلن، علاوه  بلر روی 
ملا، بدن هلای میلیاردهلا انسلان دیگر، اجسلام 
گیلاه،  میلیاردهلا  دیگلر،  حیلوان  میلیاردهلا 
تعداد بسلیار بیشلتری از جملادات و نیز تعداد 
فراوانلی از مصنوعلات بشلری وجلود دارنلد. 
علاوه بلر هملۀ ایلن اشلیای مادی یلی کله بر 
روی زمیلن وجلود دارنلد، خلودِ زمیلن، ملاه، 
خورشلید، سلایر ثوابلت و سلیّارات، و... نیلز 

اشلیاء ملادی موجودنلد. 
پرشلمار  پدیدارهلای  عالَلم،  در   .1 3ل  2ل 
خاّصلی وجلود دارنلد کله بلا اشلیای ملادی 
تفلاوت فاحلش دارند: ما انسلان ها، علاوه بر 
بلدن، ذهلن نیلز داریلم؛ یعنلی افعلال ذهنی یا 
افعلال آگاهانۀ خاّصلی انجام می دهیلم: دیدن، 
شلنیدن، لملس کلردن، بله یلاد آوردن، تخیّلل 
خواسلتن،  کلردن،  بلاور  اندیشلیدن،  کلردن، 
دوسلت داشلتن، دوست نداشلتن، اراده کردن، 
مهرورزیدن، خشلمگین شلدن، ترسلیدن و... . 
هملۀ ایلن افعلال، افعال ذهنلی ل افعلال ذهن، 
افعلال آگاهی انلد؛ بدیلن معنلا که هلرگاه یکی 
از آن هلا را انجلام دهیلم، از چیلزی آگاهلی 
داریلم. ملا ایلن قبیل کارهلا را انجلام می دهیم 
و ایلن کارهلا بلا اشلیای مادی تفلاوت فاحش 
دارنلد: شلنیدن، خلود، شلی یی مادی نیسلت، 
هلر چه قلدر ارتباطلش با اشلیاء ملاّدی خاّصی 
وثیلق باشلد. ملا فقلط وقتلی کله در خلواب 
بلدون رؤیلا به سلر می بریلم، این قبیلل کارها 

را انجلام نمی دهیلم. بنابرایلن، در هلر لحظله، 
در عاللم میلیاردهلا فعلل آگاهانله بله توّسلط 

انسلان  مختللف و احیانًا انواع میلیاردهلا 
بسلیاری از حیوانلات، در حلال انجلام گرفتن  

 . ست ا
3ل 3ل 1. هلر یلک از اشلیاء ماّدی، با اسلتثنا،  
در هلر لحظلۀ خاّصلی، در جایلی، در چیلزی 
کله ملا آن را فضلا می نامیم، قلرار دارد. مراد از 
این کله هملۀ اشلیای ملاّدی در فضلا واقع انلد، 

الاقلل، دو مطلب اسلت: 
1ل 3ل 3ل 1. یکلی این کله: هلر یلک از اشلیای 
ملاّدی، در هلر لحظله، فاصللۀ مشلخصی بلا 
هملۀ اشلیای ملادی دیگلر دارد. ممکن اسلت 
حتّلا  یلا  فاصله هلا،  ایلن  هملۀ  اندازه گیلری 
اندازه گیلری کاملًا دقیلق هلر یلک از آن هلا، 
عملًا محلال باشلد؛ املا هملۀ آنهلا را نظلراً 

گرفلت.  انلدازه  می تلوان 
2ل 3ل 3ل 1. دیگلر این کله: هلر یک از اشلیای 
در  دیگلر،  ملادی  اشلیای  هملۀ  از  ملادی، 
مجموعه یلی کامًا مشلّخص از جهلات فاصله 
دارد. این کله این مجموعۀ مشلّخص از جهات 
چیسلت، بله آسلانی قابلل توضیلح اسلت: از 
مرکلز یلک کلره بله هلر یلک از نقلاط واقلع 
بلر سلطح آن کلره، خلّط مسلتقیمی می تلوان 
رسلم کلرد. هلر یلک از ایلن خطوط مسلتقیم 
از مرکلز بله جهلت دیگلری ملی رود و مطلقلًا 
هیلچ جهتلی وجلود نلدارد کله در آن جهلت 
بتلوان از مرکلز کلره در یلک خلّط مسلتقیم 
حرکلت کلرد، بدون این کله در امتلداد یکی از 
ایلن خطلوط مسلتقیم باشلد؛ یعنی اگر کسلی 
اصلًا بخواهلد در یک خلّط مسلتقیم از مرکز 
یلک کلره حرکت کنلد، باید به سلوی یکی از 
نقلاط واقلع بر سلطح آن کلره بلرود؛ و مراد از 
مجموعه یلی کامًا مشلّخص از جهلات همین 
اسلت، یعنلی: هملۀ جهت های ممکنلی که در 
آن جهت هلا می تلوان در یلک خلّط مسلتقیم 
از هلر نقطلۀ خاّصلی حرکلت کلرد، مجموعۀ 
کاملًا مشلّخصی را می سلازند. پلس مطللب 
دوم ایلن اسلت کله اگلر هلر نقطه یلی را کله 
بلر هلر یلک از اشلیای ملادی واقلع اسلت در 
نظلر بگیریلم، هملۀ نقلاط دیگلر بلر یکلی از 
ایلن مجموعلۀ مشلّخص از خطلوط مسلتقیم 
واقع انلد. اگلر هملۀ خطلوط مسلتقیمی را کله 
از هلر نقطله بله هملۀ نقلاط مختللف واقع بر 

سلطح کلرۀ محیلط بلر آن نقطله امتلداد دارند 
در نظلر بگیریلم، هلر شلیء ملادی در عالَلم، 
بلدون اسلتثنا، در هلر لحظله، بلر یکلی از این 
خطلوط مسلتقیم واقلع خواهلد بلود؛ یعنی آن 
شلیء ملاّدی در امتلداد یکلی از ایلن خطلوط 
فاصله یلی بلا آن نقطله خواهلد داشلت. هیلچ 
موضلع دیگلری در فضلا وجلود نلدارد کله 
ایلن  کنلد؛  اشلغال  بتوانلد  ماّدی یلی  شلیء 
خطلوط مسلتقیم از هلر موضعلی از فضا گذر 
خواهنلد کلرد، بله طلوری کله اگر شلی یی در 
فضلا واقلع باشلد، المحالله بلر روی یکلی از 

آن هلا قلرار دارد. 
تلا کنلون، دیدیلم که فهلم عرفی معتقد اسلت 
کله، در عاللم، الاقلل دو نلوع چیلز مختللف 
وجلود دارند: اشلیای ملادی و افعلال ذهنی یا 
آگاهانله. املا فهم عرفلی، آرا و نظرات بسلیار 
مشلّخصی نیلز در بلاب نحلوۀ ارتبلاط این دو 

نلوع چیلز با هلم دارد کله عبارت انلد از: 
افعلال آگاهانله، بله نحلوی کاملًا  4ل 3ل 1. 
ملاّدی  اشلیاء  از  پاره یلی  بله  مشلّخص، 
وابسلته گی خاّصلی دارنلد و بله پاره یلی دیگر 
از اشلیای ملاّدی ایلن وابسلته گی را ندارنلد. 
از سلویی، افعلال آگاهانلۀ ملا ل یعنلی هملۀ 
افعاللی کله ملا تلا زنده ایلم انجلام می دهیلم ل 
بله بدن هلای ملا وابسلته اند، بدیلن معنلا کله 
مکان هایلی  هملان  در  لحظله،  هلر  در  اّوالً، 
رخ می دهنلد کله بدن هلای ملا، در آن لحظله، 
در آن هلا واقع انلد. وقتلی کله ملا از جایلی بله 
جایلی دیگلر می رویم، ذهلن و افعلال آگاهانۀ 
ملا نیلز نقل ملکان می کنند. ملا در این بلاره که 
افعلال آگاهانله دقیقلًا در کجلای بدن ملان رخ 
می دهنلد، رأی خلاص و مشلّخصی نداریلم. 
نمی توانیلم بگوییلم کله آیلا هملۀ آن هلا دقیقًا 
در یلک نقطله از بدن ملان رخ می دهنلد یلا هر 
یلک از آن هلا در نقطه یلی خلاص رخ می دهد. 
عنلوان  بله  را  خاّصلی  نقطلۀ  نمی توانیلم  و 
خاّصلی  آگاهانلۀ  فعلل  وقلوع  محلّل  یگانله 
تعییلن کنیلم. املا به قطلع و یقیلن معتقدیم که 
هملۀ افعلال آگاهانلۀ ملا، در جا یلا جاهایی از 
بدن های ملان رخ می دهنلد و اذهلان ملا، هلر 
می آینلد.  ملا  بلا  می رونلد،  بدن های ملان  جلا 
وابسلته گی افعلال آگاهانلۀ ملا بله بدن های مان 
معنلای دوملی نیز دارد و آن این که بسلیاری از 
افعلال آگاهانله متوقّلف بلر دگرگونی هایی اند 

مثلًا  می دهنلد.  روی  ملا  بدن هلای  در  کله 
ملن فقلط وقتلی می بینلم کله دگرگونی هلای 
خاصلی در چشلمانم روی  دهنلد و احتملاالً،  
دگرگونی هلای  کله  می اندیشلم  وقتلی  فقلط 

خاّصلی در مغلزم روی دهنلد. 
املا، از سلوی دیگلر، هیلچ فعلل آگاهانه یی به 
اکثریّلت عظیملی از اشلیای ملاّدی وابسلته گی 
زنلدۀ  بدن هلای  بله  آگاهانله  افعلال  نلدارد. 
حیوانلات  از  بسلیاری  احتملاالً،  و   انسلان ها 
وابسلته گی دارنلد، املا میزهلا و چوکی هلا و 
خانه هلا و کوه هلا و سلنگ ها و زمیلن و ملاه 
و خورشلید و سلتاره گان هیلچ فعلل ذهنی یی 
آگاه  دیگلر،  تعبیلر  بله  یلا  نمی دهنلد  انجلام 
نیسلتند. از میلان تعلداد عظیلم اشلیای ملاّدی 
عاللم، به تعداد نسلبتًا معلدودی از آن ها افعال 

آگاهانله نسلبت داده می شلود. 
بله  خاّصلی،  زمان هلای  در  ملا،   .1 3ل  5ل 
اشلیای ملاّدی خاّصلی آگاهلی داریلم، مثلًا 
آن هلا را می بینیلم یلا لملس می کنیلم یلا بله 
ملاّدی  اشلیای  ایلن  املا  می اندیشلیم.  آن هلا 
حتّلا وقتلی کله ملا بله آن هلا آگاهلی نداریلم، 
و  باشلند  داشلته  وجلود  اسلتمرار  می تواننلد 
اسلتمرار وجلود دارنلد. اشلیای ملاّدی، به این 
معنلا، از آگاهلی ملا بله آن هلا اسلتقال کاملل 
دارنلد، یعنی ِسنخ شلان چنان اسلت کله وقتی 
کله ملا بله آن هلا آگاهلی نداریلم، درسلت به 
انلدازۀ وقتلی کله بله آن هلا آگاهیلم، از وجود 
بهره ورنلد. خاصله آن که ماّده مسلتقل اسلت 
از آگاهلی ملا بله آن. و، در هلر لحظله، تعلداد 
اشلیای ماّدی یلی کله ملورد آگاهلی نیسلتند، 
از تعلداد اشلیای ملاّدی  بیشلتر اسلت  بسلی 

ملوردِ آگاهلی. 
البتّله نله کافلی(  )و  ضمنلًا، سله شلرِط الزمِ 
ملاّدی بلودن، تلا همیلن جلا معلوم شلد: همۀ 
اشلیای ملاّدی: الف. سلنخی کامًا متفلاوت با 
سلنخ افعلال آگاهانله دارنلد؛ ب. در هلر زمان 
معیّنلی، در جایلی از فضلا واقع انلد؛ و ج. از 
بله آن هلا آگاهلی  سلنخی اند کله وقتلی کله 
نداریلم، درسلت بله انلدازۀ وقتی که بله آن ها 
آگاهیلم، وجلود دارنلد. ایلن سله ویژه گلی از 
و  ماّدی انلد  اشلیای  ویژه گی هلای  مهم تریلن 
هیلچ چیلزی، ملادام کله این هلر سله ویژه گی  
را نداشلته باشلد، نمی تواند »شلیء ملاّدی« نام 

 . د گیر
6ل 3ل 1. احتملاالً زمانلی بلوده اسلت کله در 
آن زملان هیلچ فعلل آگاهانه یلی به هیچ شلیء 
ماّدی یلی بلر روی زمیلن وابسلته و منسلوب 
نبوده اسلت؛ یعنلی موجود زنلده و، در نتیجه، 
موجلود آگاهلی بلر روی زمین وجود نداشلته 
اسلت. و در خصلوص بلدن انسلان و آگاهلی 
بلکله  محتملل،  فقلط  نله  املر  ایلن  انسلانی، 
یقینلی و قطعی اسلت. زملان نسلبتًا محدودی 
ل اگرچله شلاید چنلد میلیلون سلال ل بیلش 
نمی گلذرد از وقتی که انسلان، بلر روی زمین، 
پدیلد آمده اسلت. نیز ممکن اسلت، در آینده، 
زمانلی بیایلد کله در آن زملان موجلود زنلده و 
آگاهلی بلر روی زمیلن وجود نداشلته باشلد. 
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بخش نخست



ــړ کــې  ــه ل ــاوو د ســفرونو پ د افغانســتان او پاکســتان د پ

دا ځــل ټــاکل شــوې چــې د روانــې فــرورۍ میاشــتې پــه 

ــه والړ يش  ــام اباد ت ــه اس ــه کابل ــاوی ل ــو پ ــه ی ــه نېټ نهم

ــوايل  ــولې او تاوتریخ ــارزې، س ــزم رسه د مب ــه ترورې او ل

ــه  ــو د بېرت ــان کډوال ــي ډول د افغ ــه تدریج ــوايل، پ ــه کم پ

راســتنېدو او اقتصــادي همکاریــو پــه تــړاو خــرې وکــړي.

ــي،  ــد واي ــت احم ــتیال صبغ ــد مرس ــه وزارت د ویان د دغ

ــودلی او  ــی ښ ــوره چمتووال ــې پ ــه ک ــه دې برخ ــتان پ پاکس

افغــان حکومــت هیلــه څرګنــدوي چــې لــه دې ناســتې د 

ــړي. ــه ک ــه ترالس ــام وړ نتیج پ

ښــاغيل احمــد وویــل، کومــه ناســته چــې پــه کابــل کــې 

ــه  ــو د پــاوو ترمنــځ شــوې وه، پرمختګون د دواړو هېوادون

ــان او د  ــې طالب ــې چ ــو منل ــتاين چارواک ــوي او پاکس ش

حقــاين شــبکه ترهګــرې ډلــې دي او لــه نــورو ترورېســتي 

ــري. ــر نه ل ــو رسه توپی ډل

نوموړی وايي:

ــه  ــل ل ــو د کاب ــې م ــج چ ــوم نتای ــو، ک ــد ی ــوږ هیله من »م

ــه  ــه هــم پ ناســتې ترالســه کــړي دي، د پاکســتان ناســته ب

همــدې ډول مــخ تــه الړه يش، خــو دا ځــل وضعیــت 

توپیــر کــوي، ځکــه پاکســتان د لومــړي ځــل لپــاره منلــې 

ــې دي او د  ــاين شــبکه ترورېســتي ډل ــان او حق چــې طالب

نــورو ترورېســتي ډلــو لکــه، القاعــده او داعــش پــه شــان 

ــري.« ــای ل ځ

ــس معصــوم  ــت عمومــي رئی ــدې د مــيل امنی ــر دې وړان ت

ســتانکزی او د کورنیــو چــارو وزیــر ویــس احمــد برمــک 

هــم پاکســتان تــه تلــيل وو او د کابــل د وروســتیو خونړیــو 

حملــو پــه اړه یــې اســناد پاکســتاين چارواکــو تــه ســپاريل 

دي.

ــدارت  ــال او ص ــر انټرکانټیننټ ــل پ ــې د کاب ــتیو ک ــه وروس پ

ــول. ــه وش ــړي بریدون ــې خون ــور الرې ک څل

ــې  ــل ک ــه پی ــۍ پ ــې اوون ــې د روان ــته یعن ــه وروس ــه هغ ل

ــې  ــتیالې تهمین ــارو وزارت د مرس ــو چ ــتان د بهرنی د پاکس

جنجوعــه پــه مــرۍ يــو ملکــي او پوځــي پــاوی کابــل 

تــه راغلــی و او د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت د 

مرســتیال حکمــت خلیــل کــرزي پــه مــرۍ یــې لــه افغــان 

ــر د  ــارو وزی ــو چ ــتان د بهرنی ــل.د افغانس ــاوي رسه وکت پ

ناســتې پــه پــای کــې ویــيل و چــې پــه دې ناســته کــې مهــم 

پرمختګونــه شــوي او دواړه لــوري پــه ځينــو برخــو هوکــړې 

ــه رســېديل دي. ت

ټــاکل شــوې ده چــې د دواړو لــورو ترمنــځ پــه يــو لــړ نــورو 

ــه او  ــه ۹م ــرورۍ پ ــاره د ف ــرو لپ ــث او خ ــواردو د بح م

ــه والړ يش. ــو پــاوی اســام اباد ت ــه ی ــه کابل ۱۰مــه ل

رسه لــه دې چــې افغــان او پاکســتاين چارواکــو لــه ترورېزم 

ــړي،  ــې ک ــړاو ژمن ــه ت ــرام پ ــل اح ــارزې او متقاب رسه د مب

ــا پاکســتاين  خــو لــه تېــرو دوو ورځــو راهیســې یــو وار بی

ــیمو  ــمېر س ــو ش ــه ی ــړ پ ــت کون ــځ والی ــو د ختی پوځیان

ــړې دي. ــې ک ــي حمل راکټ

پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان د مرانــو جرګــې دوهم 

مرســتیال محمــد اصــف صدیقــي وایــي، د دغــو ســفرونو 

نتایجــو تــه خوشــبین نــه دي، ځکــه پــه وینــا يــې پاکســتان 

تــل خپلــو ژمنــو تــه رښــتینی نــه دی پاتــې شــوی.

دی وايي:

»مــوږ وليــدل چــې دا ډول ســفرونه هېــڅ ډول نتیجــه 

ــې  ــه چ ــول دي. کل ــع ک ــت ضای ــوازې د وخ ــري، ی نه ل

مــوږ د ســولې پــه پروســې مترکــز کــړی، پاکســتان پــه غــچ 

ــړی.« ــې زور ورک ــړې ته ي ــړی او جګ ــل ک ــتلو پی اخیس

ــې  ــې د نړیوال ــې چ ــر هغ ــا، ت ــه وین ــي پ ــاغيل صدیق د ښ

ټولنــې پــه ځانګــړي ډول ملګــرو ملتونــو ســازمان فشــارونه 

ــم د  ــه ه ــه کل ــواد ب ــه هې ــه يش دغ ــر ن ــتان ډې ــر پاکس پ

ــړي. ــدل نه ک ــت ب ــل سیاس ــه اړه خپ ــتان پ افغانس

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2201  چها  ر  شنبه       18 د  لو  /   بهمن      y    1396   20 جما د ی اال و ل    y 1439  7 فبر و ر ی    62018

عبداهلل عبداهلل خطاب به پاکستان:

مانند هند دوستی تان را در عمل ثابت کنید!
در روز جهانی مصونیت انترنت مطرح شد:

80 درصد برنامه های کمپیوتری 

در افغانستان فاقد جواز اند

د بهرنیو چارو وزارت: 

پاکستـانیانو منـلې چې طالبـان 

او حقـاين شبـکه ترهګـرې ډلـې دي

حکوملت  اجرایلی  رییلس  عبلداهلل،  عبلداهلل  داکتلر 
وحلدت مللی بلا هشلدار بله پاکسلتان می گویلد: از 
انتحلاری  حملات  انجلام  و  ناامنلی  راکت پراگنلی 
چیلزی بله دسلت آورده نمی توانیلد، بیایلد دوسلتی 

تلان را در عملل ثابلت کنیلد.
رییلس اجرایلی حکوملت وحلدت ملی این سلخنان 
را دیلروز17 دلو/ بهمن در مراسلم امضلای توافق نامه 
108 پلروژه جدید که از سلوی کشلور هندوسلتان با 

هزینله 31 میلیلون دالر تمویل می  شلود، بیلان کرد.
داکتلر عبلداهلل گفلت کله امضلای ایلن توافقنامله بله 
معنلی گسلترش هرچله بیشلتر روابلط بیلن کابلل و 

اسلت. دهلی نلو 
رییلس اجرایلی بلا اشلاره بله دوسلتی واقعلی هند و 
افغانسلتان گفلت:« دوسلتی واقعلی معنلی اش همین 
اسلت کله در بهبلود زندگلی مردم یک کشلور، شلما 

آملاده کار و هملکاری باشلید«.

داکترعبلداهلل  املا بلا اشلاره بله حملات انتحلاری و 
انفجلاری اخیلر در کابلل گفلت: حمله هلای اخیر در 
سراسلر کشور و مرکز، قلب شلهروندان را جریحه دار 
کلرده، کشلورها نبایلد از موقلف فعلی افغانسلتان که 
دسلت صللح به سلوی کشلورها پیلش کرده اسلت، 

سلوء اسلتفاده کنند.
داکتلر عبلداهلل خطاب به پاکسلتان گفلت: از بی ثباتی، 
بله  چیلزی  انتحلاری  حملات  و  راکت پراگنلی 
دسلت آورده نمی توانیلد و اگر ادعای دوسلتی دارید، 
پلس بیاییلد مثلل کشلور هندوسلتان در عملل ثابلت 

. کنید
رییلس  اجرایلی حکوملت وحلدت مللی تاکیلد کرد: 
بی ثباتلی  باعلث  کله  پالیسلی  و  عملل  از  پاکسلتان 
در کشلور ملا می گلردد، بایلد اجتنلاب کنلد؛ زیلرا 
سیاسلت فعلی افغانسلتان در بخش صلح بلرای تمام 

کشلورهای منطقله یلک فرصلت اسلت.

پاکسلتان  ملورد  در  عبلداهلل  داکتلر  اظهلارات  ایلن 
درحاللی ابلراز می شلود کله بله تازه گلی یلک هیات 
بلنلد رتبلۀ از دولت پاکسلتان بله هدف بهبلود روابط 

دو کشلور بله کابلل سلفر کردنلد.
وزارت املور خارجله افغانسلتان پلس از سلفر هیات 
پاکسلتانی بله کابلل گفلت کله هلر دو طلرف روی 
برخلی از مسلایل مهم کشلوری بله توافق رسلیده اند.
به خاطلر هرچله  کله  کلرده  تاکیلد  وزارت خارجله 
خلوب شلدن روابلط میلان دو کشلور) افغانسلتان و 
پاکسلتان(، قرارسلت بله تاریلخ 20 و 21 دللو/ بهمن 
سلال روان، یک جسللۀ دیگر میان این دو کشلور در 

اسلام آباد برگلزار گلردد.
سلفر هیلات پاکسلتانی در کابلل درسلت در زمانلی 
صلورت گرفلت کله نظامیلان ایلن کشلور، پلس از 
مدتلی، راکتلی پراگنی های شلان را بلر کوه هلای پکتیا 
و والیلت کنلر شلروع کرده انلد که در نتیجه شلماری 

از شلهروندان در آن کشلته و زخملی شلده اند.
و املا برخلی از آگاهلان نظامی سیاسلی تاکیلد دارند 
کله در جلسله میلان هیلات پاکسلتانی و افغانسلتانی 
کله قلرار اسلت در اسلام آباد برگلزار شلود، مسلاله 
راکت پراگنلی نظامیلان پاکسلتان بله افغانسلتان نیلز  
بایلد مطلرح شلده و ایلن مسلاله بله طلور جلدی از 
سلوی مقامات افغانسلتان مطلرح و به بررسلی گرفته 

. شود
حکوملت  از  انتقلاد  بلا  نظاملی  سیاسلی  آگاهلان 
وحلدت مللی می گوینلد کله چندین سلال اسلت که 
نظامیلان پاکسلتان بخش هایلی از خلاک افغانسلتان را 
راکت بلاران می کننلد؛ املا طلرف افغانسلتان در هلر 
مذاکلره کله بیلن طرفیلن صلورت می گیلرد، از ایلن 
اقلدام پاکسلتان یلادآور نشلده و سلکوت می کننلد.

ایلن آگاهلان تاکیلد دارنلد کله حکوملت افغانسلتان 
کشلور  دو  بیلن  اسلت  قلرار  کله  جلسله  در  بایلد 
بله  پاکسلتان  راکت پراگنلی  مسلاله  گیلرد،  صلورت 
خلاک افغانسلتان را بله طلور جلدی بلا مقاملات این 

کشلور در میلان بگذارنلد.
املا تلا هنلوز مشلخص نشلده کله در جلسلۀ هیلات 
راکلت  موضلوع  کشلور،  هلردو  مذاکره کننلدۀ 
پراگنی هلای پاکسلتان مطلرح خواهلد شلد یلا خیر؟
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تجلیلل  بلا  همزملان  افغانسلتان  انترنتلی  اعضلای جامعله 
از روز جهانلی مصونیلت انترنلت می گوینلد کله بیلش از 
80 درصلد از برنامه هلای کمپیوتلری کله وارد افغانسلتان 

می شلوند، فاقلد جلواز انلد.
جامعله انترنتلی افغانسلتان در هملکاری بلا سلازمان بیلن 
الملللی مصوونیلت انترنلت و نهلاد تکنیشلین املروز سله 
از روز جهانلی  شلنبه )17 دللو( طلی نشسلتی در کابلل 

انترنلت تجلیلل کردنلد. مصوونیلت 
در  افغانسلتان  انترنتلی  جامعله  بلورد  عضلو  وفلا  زملری 
ایلن نشسلت گفلت کله براسلاس بررسلی انجلام شلده از 
سلوی اتحادیله بیلن الملللی مخابلرات )ITU ( حدود 80 
درصلد از ملواد و برنامه های کمپیوتری که وارد افغانسلتان 

می شلود فاقلد جلواز انلد.
برنامه هلای کمپیوتلری کله وارد  افلزود کله ملواد و  وی 
کننلده  منتقلل  ملوارد  بیشلتر  در  می شلوند  افغانسلتان 
ویروس هلای کمپیوتلری و انترنتلی بلوده و بله منظلور از 
کار انداختلن سیسلتم و یلا هم بله منظلور دزدی اطاعات 
یلا سلوء اسلتفاده های سلایبری از آنلان اسلتفاده می شلود.

آقلای وفلا همچنلان بیلان داشلت کله براسلاس تحقیقلات 
کله کمپنلی بین الملللی کرسپرسلکی بلر اسلتفاده کننلدگان 
انترنلت و تجهیلزات کمپیوتلری در افغانسلتان انجلام داده 
از هلر پنلج کمپیوتلر سله کمپیوتر ویروسلی بلوده و درکل 
بیلش از 50 درصلد سیسلتم هلای کمپیوتری درافغانسلتان 

ویروسلی می باشلد.
آقلای وفلا در ایلن بلاره بیلان داشلت کله براسلاس همیلن 
گسلترده  تهدیدهلای  معلرض  در  افغانسلتان  تحقیقلات 
سلایبری قرار داشلته و احتمال سوء اسلتفاده از سیستم های 
کمپیوتلری ملردم افغانسلتان در حملات سلایبری در حلد 

بلاال املکان پذیر اسلت.
ایلن عضلو بلورد انترنتلی افغانسلتان از حکومت خواسلت 
کله تدابیر جدی بلرای تامیلن مصوونیت اسلتفاده کنندگان 
از انترنلت و جلوگیلری از حماتلی سلایبری کله ممکلن 
اسلت سیسلتم هلای انترنیتلی شلهروندان افغلان را ملورد 

سلوء اسلتفاده قلرار دهنلد روی دسلت بگیرد.
وی گفلت کله تصویلب قانلون مجلازات سلایبری گاملی 
بله سلوی تامیلن مصوونیلت انترنتلی بله حسلاب ملی آید 
املا ایلن اقلدام کافلی نیسلت و حکوملت قوانیلن اسلتفاده 
از انترنلت را نیلز بایلد تصویب کلرده و جللو ورود مواد و 

برنامه هلای بلدون جلواز در بلازار را بگیلرد.
به گفته وی، هم اکنون افغانسلتان در رده صدم کشلورهایی 
قلرار دارد کله از انترنلت مصلوون برخلوردار انلد و ایلن 
آمار نشلان دهنده عقب ماندگی شلدید کشلور بلوده و نیاز 
اسلت بلا اتخلاذ تدابیلر جلدی، عقلد موافقتنامه هلای بیلن 
الملللی، کشلور بله رده 20 بهترین، کشلورهای مصوون در 

اسلتفاده از انترنلت قلرار بگیرد.
انترنتلی  جامعله  کله  کلرد  تصریلح  اخیلر  در  وفلا  آقلای 
منظلور  بله  را  ای  برنامله  ملاه دیگلر  تلا یلک  افغانسلتان 
رهنمایلی بلرای تامیلن مصوونیلت اسلتفاده از انترنلت در 

کلرد. ارائله خواهلد  افغانسلتان 
 MIS بخلش  رییلس  صافلی  اهلل  عرفلان  هلم  سلویی  از 
وزارت معلارف در این نشسلت از توسلعه سیسلتم انترنت 

در مکاتلب افغانسلتان خبلر داد.
کله  دارد  تصمیلم  وزارت  ایلن  کله  گفلت  آقلای صافلی 
بلا  را  افغانسلتان  مکاتلب  سلال  ده  پلان  یلک  براسلاس 
سیسلتم انترنلت مجهلز سلاخته و زمینله آملوزش انترنتلی 
را بلرای دانلش آملوزان کله بله مکاتلب دسترسلی ندارنلد 

مهیلا سلازد.

ناجیه نوری  
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ورزش
بشیراحمد انصاری

پیش بینی خیلی جالب در مورد خوارج:
امللام ذهبللی و ابللن عسللاکر و المللزی روایللت جالبللی از 
تابعللی بزرگللوار وهللب بللن منبلله دارنللد کلله متللن آن چنیللن 
اسللت: »...مللن صللدر اسللام را بلله یللاد دارم. قسللم بلله خداونللد اسللت 
کلله )بلله یللاد دارم( تمامللی گروه هللای وابسللته بلله خللوارج بلله بدتریللن 
شللکلی از هللم پاشللیدند! هیللچ فللردی از میللان خللوارج سللر بللر نیفراشللته 
جللز این کلله خداونللد نابللودش کللرده اسللت. امللت اسللامی هیچ گاهللی 
رهبللری فللردی از خللوارج را نپذیرفتلله اسللت. اگللر خللوارج بللر مسللند 
قللدرت تکیلله کننللد، زمیللن بللا فسللاد و نابللودی روبلله رو شللده، راه هللا 
مسللدود گریللده تللا جایللی کلله حتللا سللفر حاجیللان بلله حللج هللم ممکللن 
نخواهللد بللود. در چنیللن شللرایطی جاهلیللت چیللره شللده و مللردم بلله 
کوه هللا پنللاه خواهنللد بللرد؛ کاری را کلله در جاهلیللت انجللام می دادنللد. 
ده و یللا بیسللت تللن خللود را کاندیللد خافللت خواهنللد نمللود تللا جایللی 
کلله هللر فللرد خارجللی خللود را مسللتحق امللر خافللت خواهللد دانسللت و 
هللر فللردی بیشللتر از ده هللزار جنگجللو خواهللد داشللت و هملله در جللان 
همدیگللر خواهنللد افتیللد و همدیگللر را تکفیللر خواهنللد نمللود، تللا جایللی 
کلله امنیللت جانللی و دینللی و خونللی و خانواده گللی و مالللی انسللان 
مسلللمان در معللرض خطللر قللرار گرفتلله و او نخواهللد دانسللت کلله کللدام 

راهللی را در پیللش گیللرد و یللا بللا چلله کسللی باشللد...«.

آثار حکیمی

فوری
منابعلی از وزارت تحصیلات عاللی می گوینلد که براسلاس 
دسلتور اشلرف غنلی احملدزی، قلرار اسلت در زمین هلای 
دولتلی بلرای گلب الدیلن حکمتیلار دانشلگاه سلاخته شلود کله در همله 
والیلات یلک شلاخه داشلته باشلد. البتله ایلن کار در کنلار این کله مخالف 
قانلون اسلت )ایجلاد دانشلگاه بله یلک فلرد در زمین هلای دولتلی( خلود 
نوعلی تبعیلض و غصب زمیلن مردم برای یلک جنایتکار افراطی می باشلد 

کله جلز اندیشلۀ جنایلت و جلدل چیلزی در ذهلن متوهمش نلدارد.
ذهنیلت  ترویلج  بله خاطلر  دانشلگاه  بلرای سلاختن  تلاش  همین طلور 
افراطگرایانلۀ گلب الدینلی و تقویت نفوس او در کشلور، خود ایجاد بحران 
تازه یلی اسلت که بلا تقویت ذهنیلت جنگ پلروری، ترور و مدنیت سلتیزی 
به میان می آید. مسللما یک قسلمت پول سلاخت این دانشلگاه  از سلرمایۀ 
دوللت و امتیازهایلی اسلت که غنی بله حکمتیار می دهلد و بخش بزرگش 
را عربسلتان می پلردازد کله ایلن نیلز خلود بله تقویلت جلدال منطقله ای 

عربسلتان و مخالفانلش در افغانسلتان داملن خواهد زد.

سریا بهاء

در ایلن سلرای بلی در و بلی درازه، یلک کسلی هسلت یا 
نیسلت کله بگویلد اشلرف غنلی 69 سلاله متوللد سلال 
1328 بله سلن تقاعلد 14 سلال پیلش رسلیده بلود، چلرا 
تقاعلد نکلرده اسلت. ایلن پیره ملرد بیگانله چگونله در وزارت دفاع از 
تلرس کودتلای افسلران ورزیده یلی چلون عتیلق اهلل بریاللی و دیگران 
بله بهانلۀ منظلوری سلن تقاعد تصفیلۀ نژادی می کنلد. ایلن مالیخولیای 
خردباختله چلرا قیلوم کوچلی کاکای نود سلاله خلود را که شلیخ فانی 
شلده و کلله اش چلون بیلد می للرزد از سلفارت مسلکو بله تقاعلد 
سلوق نمی دهلد؟ ایلن جاه طلبی هایلش انسلان را بله یلاد روملان )همه 
می میرنلد( اثلر سلیمون دوبلوار می انلدازد کله داسلتان بیلان زنده گلی 
رایمونلد وفوسلکا می باشلد کله سلودای او از حکمرانی ایتالیا گذشلته 
بلود و خواسلتار فرمان روایلی بلر کل زمیلن بلود. او از موهبلت ملرگ 
بی بهره شلد و همه وابسلته گان چندین نسلل را از دسلت داد، اما خود 
نمی ملرد و یلک هسلتی ملرده بلود و در دنیلای تنهلا و نفرت آللودش 
پیلش از پیلش دفن شلده بود. اشلرف غنی نیلز در دنیلای اپارتاید خود 
قبلًا دفلن شلده و بلرای اسلتاد عطای نلور فرصت مناسلب اسلت که 
ایلن جنلراالن متقاعد بلا تجربه را جذب و بسلیج کند بلرای راه اندازی 

یلک کودتلای جانانه.

خسرو مانی

چنلد سلال پیش، جمعی از دوسلتان رفتیلم خانۀ احمد 
ظاهلر را در شلهر نلو بیابیم. به سلختی پیدایش کردیم. 
شلده بلود شلرکت سلاختمانی یلا نمی دانلم چله. از 
هملان روز تلا حلاال در دل ملن این عقده مانده اسلت کله چرا خانۀ 
ایلن هنرمنلد بلزرگ نبایلد موزیلم او نیلز باشلد. احملد ظاهلر تنها 
یلک نلام نیسلت، مجموعه یلی از حسلرت ها، دریغ هلا، عشلق ها، 
آرزوهلا و ناتوانی هلای ملا اسلت. نام و صلدا و خاطلرات او ارزش 
بیش تلر از یلک موزیلم را دارد. چلرا به این هلا فکلر نمی کنیم؟ چرا 
بله گذشلته فکلر نمی کنیم؟ چلرا همه چیلز را از یلاد می بریلم؟ درد 
املروزی ملا دردی جانلکاه اسلت، در ایلن شلکی نیسلت، املا ایلن 
درد بلا بله فراموشلی سلپردن گذشلته کاهلش نمی یابلد. گذشلته یی 
چنیلن در مواردی امیدبخش اسلت. من عاشلق اینم کله روزی وارد 
موزیلم احملد ظاهر شلوم و آن جلا اکاردیلون و طبلله و هارمونیه و 
دسلت خط های او را ببینلم. آرزوی کوچکلی کله می دانلم نله امروز 

و نله فلردا بلرآورده نمی شلود. دریغا!

رونی:

منچستریونایتد فصل بعد هم 
به منچسترسیتی سنمی رسد

تیم کرکت افغانستان 
زیمبابوی را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

کاپیتللان سللابق و رکللورددار گلزنللی شللیاطین سللرخ دربللارۀ تیللم 
پیشللین خللود اظهللار نظللری انجللام داد کلله شللاید بلله مللذاق بسللیاری از 

هللواداران ایللن تیللم خللوش نیایللد.
ویللن رونللی می گویللد کلله بعیللد می دانللد منچسللتریونایتد فصللل 
آینللده هللم بتوانللد همسللطح منچسترسللیتی شللود چلله برسللد در 
فصللل جللاری. رونللی 32 سللاله کلله تابسللتان امسللال پللس از 13 سللال 
بللازی در منچسللتریونایتد، اولدترافللورد را بلله مقصللد تیللم اول دوران 
بازیگللری اش اورتللون تللرک کللرد، دربللارۀ شللیاطین سللرخ کلله اکنللون 
در کللورس قهرمانللی لیللگ برتللر 13 امتیللاز از همشللهری آبی پللوش 
خللود عقللب افتاده انللد، بلله شللبکۀ اسللکای اسللپورتس انگلیللس گفللت: 
در مللورد این کلله آیللا منچسللتریونایتد بلله منچسترسللیتی می رسللد 
راسللتش را بخواهیللد، بایللد بگویللم کلله در ایللن فصللل قطعللًا چنیللن 
اتفاقللی رخ نخواهللد داد، امللا نلله فقللط در ایللن فصللل بلکلله در 
فصللل آینللده هللم وضعیللت همیللن خواهللد بللود اگللر منچسترسللیتی 
همیللن شللیوه بللازی اش را حفللظ کنللد. سللیتی تقریبللًا دارد بلله سللطح 

بارسلللونای چهللار پنللج سللال پیللش می رسللد.
رونللی در اداملله اعتللراف کللرد کلله تحللت تأثیر عملکللرد پللپ گواردیوال 
و تیمللی کلله او در منچسترسللیتی سللاخته قللرار گرفتلله اسللت. او تأکیللد 
کللرد: شللاید گفتنللش درسللت نباشللد، امللا وقتللی کلله شللما نمی توانیللد 
از چنیللن سللبکی از فوتبللال و چنیللن شللیوه یی از بللازی لللذت ببریللد، 
هرگللز از فوتبللال لللذت نخواهیللد بللرد. تماشللای بللازی منچسترسللیتی 
فوق العللاده اسللت و گاهللی اوقللات واقعللًا بی  عیللب و نقللص می شللود. 
بلله نظللر مللن گواردیللوال دارد پایه هللای تبدیللل کللردن منچسترسللیتی 
بلله تیمللی ماننللد بارسلللونای تحللت هدایللت خللودش را در ایللن تیللم 
ایجللاد می کنللد. کامللًا واضللح اسللت کلله ایللن تیللم دارد کارش را بلله 

خوبللی انجللام می دهللد.
رونللی در اداملله از تصمیللم مسللووالن تیللم سللابقش بللرای خریللد 
الکسللیس سللانچس از آرسللنال حمایللت کللرد و افللزود: بلله نظللر مللن 
سللانچس بللرای منچسللتریونایتد بازیکنللی بی عیللب و نقللص اسللت. او 
بازیکنللی جنگنللده، بللا انگیللزه و سللختکوش اسللت. او همللان بازیکنللی 

بللود کلله من یونایتللد کللم داشللت.

افغانسللتان سلسلللۀ رقابللت 20اوورۀ کرکللت بللا زیمبابللوی را در شللهر 
شللارجۀ امللارات متحللدۀ عربللی بللا پیللروزی آغللاز کللرد.

زیمبابللوی در 20اوور بللازی هللدف 120 دوش را بللرای افغانسللتان تعییللن 
کللرد کلله بازیکنللان افغانسللتان در 16 اوور فقللط بللا از دسللت دادن پنللج 

بازیکللن، توانسللتند ایللن هللدف را پللوره کننللد.
هنللگام بالنللگ، راشللد خللان از تیللم افغانسللتان سلله، شللرف الدین اشللرف 
دو، آفتللاب علللم، گلبدیللن نایللب و محمللد نبللی هللر کللدام یللک یللک 

بازیکللن تیللم حریللف را حللذف کردنللد.
محمللد شللهزاد کلله پللس از وقفللۀ یللک سللاله بللرای نخسللتین بار وارد 
میللدان شللده بللود، فقللط بللا انجللام 20 دوش از بللازی حللذف شللد، امللا 
محمللد نبللی توانسللت تللا پایللان بللازی باقللی بمانللد و بللا انجللام 40 دوش 

پیللروزی افغانسللتان را یقینللی سللازد.
باقللی اعضللای تیللم افغانسللتان، کریللم صللادق پنللج دوش، اصغللر سللتانکزی 
کپتللان تیللم 11 دوش، شللرف الدین 18 دوش و شللفیق اهلل شللفق 14 دوش 
انجللام دادنللد، امللا نجیللب زدران بللدون کسللب امتیللازی از بللازی حللذف 

. شد
محمللد نبللی عیسللی خیل نیللز بازیکللن برتللر ایللن رقابللت شللناخته شللد. در 
پایللان ایللن رقابللت، قللرار اسللت پنللج رقابللت یللک روزه میللان افغانسللتان 
و زیمبابللوی برگللزار شللود کلله نخسللتین رقابللت ایللن سلسللله بلله تاریللخ 

نهللم همیللن مللاه خواهللد بللود.
گفتنللی اسللت کلله پیللش از ایللن تیم هللای کریکللت افغانسللتان و زمبابللوه 
پنج بللار برابللر هللم در رقابت هللای 20آوره صف آرایللی کردنللد کلله 

برنللدۀ ایللن دیدارهللا افغانسللتان بللود.

مسعود  و  ادبیات
نقیب اهلل رسولی

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حالوتی ست دگر

فرخی سیستانی
دیلدم،  کله  را  شلعر  ایلن 
بلاری  آملد.  یلادم  خاطره یلی 
در چمن خسلدۀ فرخلار اوایل 
بهانلۀ  بله   1379 حلوت  ملاه 
گذاشلتن چلوب در بخلاری، 
وارد اطلاق مجلس آمرصاحب 
شلده بودم. شلب، نملاز خفتن 
را تلازه بله اماملت آن سلردار 
از  بعلد  و  کردیلم  ادا  شلهدا 
نملاز خفتن بلا فرمانلده داوود 
شلاه جهان  موالنلا  و  شلهید 
خللوت  در  شلهید  نلوری 
اطاقلش مجللس داشلت. ملن 
بلا دلهلرۀ این کله شلاید حالی 
می گویلد  هلم  ملرا  حلاال  و 
کله جلان بلرادر از اطلاق بلرو 
بیلرون کله مجلس داریلم، در 
بخلاری چلوب می گذاشلتم و 
از صحبت هلا للذت می بلردم. 
لذتلی کله در سلیما و صحبت 
از  حتلا  شلهید  بزرگلوار  آن 
نوارهلا دیلده و شلنیده شلده 

نلد. می توا
اتفاقلًا مرا نکشلیدند و مجلس 
این کله  جاللب  یافلت.  ادامله 
وقتلی چلوب خاص می شلد، مسلوول چلوب آوردن، در را بلاز می کرد 
و ملن بلا دیده درایلی طشلت چلوب را دوبلاره می گرفتلم و بله روی نفر 
در را می بسلتم و باز در پشلت بخاری می نشسلتم. من و بسلیاری جواناِن 
هم سلن ملن شلاید بیشلتر عاشلق و شلیفتۀ جذابیت هلای آن بزرگ ملرد 

بودیلم، زیلرا او از کودکلی بلرای ما اسلطوره بود.
فرمانلده داوود شلهید و موالنلا نوری شلهید با بودن من در اطاق مشلکلی 
نداشلتند و آمرصاحلب هلم تصادفلی تلا آخلر طرفلم ندیلد و ایلن یعنی 
کله تلا آخلر مجللس مانلدم و سلاعت 11 شلب شلد. سلاعت هشلت و 
9 شلب معملوالً جمشلید خلان بسلته یی از اطاعلات ماشلین فکلس را 
پرنلت ملی داد و ملی آورد )در هملان چنلد روز آنجلا( و تنهلا آمرصاحب 
آن هلا را می خوانلد و حاجلی جمشلید دو بلاره همۀشلان را آتلش می زد. 
کسلی نمی دانسلت در آن نامه هلا چله نوشلته بودنلد و از کلدام کشلورها 
و جغرافیلا مواصللت می کلرد. صلرف همین قلدر بعداً دانسلتم کله تقریبًا 
از سراسلر کشلورهای ذی عاقه و شلخصیت های مسلتقل سیاسلی جهان، 
تحلیل گلران، روزنامه نلگاران و محبلان او و افلراد وابسلته بله آمرصاحب 

کله مأملور بودنلد برایش نامله می فرسلتادند.
بلاری شلنیده بلودم کله از اروپلا تلا فرانسله و حتلا از داخلل پارلملان 
پاکسلتان َو یلا کشلورهای آسلیایی و امریکا و آسلیای میانه، دوسلت داران 
آن چهلرۀ آزادی برایلش نامله می فرسلتند و از اوضلاع خبلرش می کننلد. 
او بله اطاعلات سلخت ارج می نهلاد، شلاید تنهلا چهره یلی که به وسلیلۀ 
محبوبیلت، اطلاع دریافت می کلرد و دل صاحب دالن برایلش می تپید، از 
تحلوالت جدیلد جهلان قدم قلدم آگاه می شلد و ایلن نکتله در تاریخ این 
سلرزمین و منطقله تکرار ناشلدنی باقلی خواهد ماند. در آن شلب با داکتر 
صاحلب عبلداهلل نیلز تلفونی صحبت کلرد و خاصه آنچله در آن مجلس 

رفلت را عندالموقلع خواهلم نوشلت و اما آخلر قصه: 
در آخلر مجلس سلخن ها شلخصی شلد و فرمانلده داوود شلهید به طرف 
ملن دیلد و بله آمرصاحلب گفت کله همین جوان هلم یگان نوشلته دارد. 
آمرصاحلب پرسلید: کلدام چیلز داری کله بخوانلی؟ گفتلم صاحلب البته 
کله دارم، اجلازه باشلد ملی آورم و از فرمانلده تشلکری کلردم و عاجلل 
برآملدم کله کتابچه ام را بیاورم. آن وقت نوشلته هایی مثل شلعر از تشلویق 
دوسلتان داشلتم کله می خواندیلم، مگلر متأسلفانه بله ذهنلم نمی مانلد که 
از بلر بخوانلم. اصًا می خواسلتم شلعری را بله آمرصاحلب بخوانم که او 
قهرملان داسلتانش بلود. شلاید به کلدام سلرعت در تاریکی کتابچله را از 
بیلرون و از داخلل موتلر جیلپ کله مربوط ما بلود، پیدا کردم و برگشلتم. 
یکلی از کماندوهلای آمرصاحلب پشلت دروازه بود، بعلد از اجازه، داخل 
شلدم و نشسلتم. آمرصاحلب اول گفلت: بخلوان. تلا کله بخوانلم، گفت: 
نخلوان کتابچله را بلده بله ملن و ادامله داد »شلاعرها وقتلی خودشلان 
شعرشلان را بخوانند، سلکته اش معلوم نمی شلود«. و سله نفری خندیدند.

آمرصاحلب ورق هایلی از کتابچله را ورق زد و بلا خلود خوانلد و سلپس 
پرسلید که کدام شلعرا را می شناسلم و تشلویقم کرد و بار نصیحت برایم 
چنلد شلاعر را نلام گرفت که اشعارشلان را بایلد بخوانلم. از جمله فرخی 
سیسلتانی و منوچهلری دامغانلی و... خلوب یادم اسلت. ملن نام های این 
شلاعران را در مکتب شلنیده بودم و بعد تا حدی دسلترس از اشلعار این 

بلزرگان را خوانلدم کله چه تلخیصی در اشلعار آن ها اسلت.
آنچله تلا حلاال برایلم جاللب اسلت، مطالعلات آفاقلی آمرصاحلب بلا 
وجلود شلرایط دشلوار در عرصه هلای مختللف اسلت. در اشلعار فرخلی 
و منوچهلری یلا عنصلری و... بلر علاوۀ سلنگینی وزن و معانلی غامض، 
تجلدد در تفکلر و نوآفرینلی در اندیشله کله الزملۀ جوانلان اسلت، بلا 
تخلیلص زبلان امتلزاج دارد و عصلر باشلکوه سللطان محملود و غزنیلن، 
غلور و کندهلار و بللخ را و فردوسلی را بله ذهلن آدملی مجسلم می کند. 
شلاید او می خواسلت شکوه گذشلتۀ این سلرزمین را برگرداند و بیآموزد؛ 

بله یقیلن کله او می توانسلت. روحلش شلاد باد.



* هارون مجیدی
و  طالبلان  بلا  صللح  دروازه هلای  شلدن  بسلته  اعلام  از  پلس 
جسلت وجوی صللح در میلدان نبلرد، هلر روز اتفاقلات تازه یی در 

ایلن زمینله بله میلان می آیلد.
مسلووالن در دوللت افغانسلتان بله این باور رسلیده اند کله طالبان 
بله رونلد صللح تمکیلن نمی کننلد و آنلان از گزینه های نابلودی در 

برابلر تروریسلتان اسلتفاده خواهند برد.
سلازمان ناتلو هلم از گفت وگلو بلا طالبانلی حمایلت کلرده کله 
مسلوولیت حملات اخیلر را بله دوش نگرفتله انلد و امریلکا گفته 
اسلت کله اتکای شلبکه های تروریسلتی از جملله طالبان بله درآمد 
ملواد مخدر بیشلتر شلده و امریلکا تلاش دارد تا مجراهلای انتقال 

پلول آنلان را تشلخیص و منجملد کند.
بله تازه گلی گفتله شلده اسلت کله حکلم اعلدام 600 تروریسلت 
زندانلی روی میلز رییلس  حکوملت وحلدت مللی اسلت تلا امضا 
شلود، املا طالبلان گفته اند کله ایلن کار حکومت بلا واکنش جدی 

آنلان روبله رو خواهد شلد.
بلا ایلن حلال، جاویلد فیصلل، معلاون سلخنگوی ریاسلت اجرایی 
افغانسلتان  کله حکوملت  اسلت  گفتله  رسلانه ها  بلا  در صحبلت 
گزینه هایلی از جملله اعلدام زندانیلان تروریسلت را روی دسلت 
دارد و در نظلر دارد بلا اسلتفاده از اعدام زندانیان تروریسلت، انتقام 

خلون مللت را بگیلرد.
بله گفتۀ او، اقدام نخسلت حکوملت برای از بین بردن تروریسلتان، 
راه انلدازی یلک عملیات توسلط نیروهلای خاص بوده کله طی این 
عملیلات، 50 نفر از تروریسلتان کشلته، 20 نفر زخملی و تعداد 30 

نفر از آنان دسلتگیر شلده اند.
گفتله شلده اسلت کله حکلم اعلدام تروریسلتانی کله ملردم ملا را 
از بیلن می برنلد، توسلط دادگاه صلادر می شلود و همله بله حکلم 

دادگاه، احتلرام گذاشلته و ایلن احلکام عمللی خواهنلد شلد.
همزملان با پخلش این گزارش ، طالبان به دولت افغانسلتان ُهشلدار 
داده و گفتله انلد کله اگلر دوللت افغانسلتان دسلت بله کلدام اقدام 

»غللط« بزنلد، بلا واکنش سلخت طالبلان روبه رو خواهند شلد.
ذبیلح اهلل مجاهلد، سلخنگوی گلروه طالبلان بلا نشلر خبرنامه یلی 
گفتله اسلت: ملا در بلارۀ زندانیلان خود یک بلار دیگر بلاالی دولت 
افغانسلتان صلدا می زنیلم، در صورتلی کله آنلان دسلت بله کلدام 
تصمیلم غللط بزننلد، بلا واکنلش سلخت طالبلان روبله رو خواهند 
شلد کله مسلوولش آن زملان، نهادهلای امنیتلی و قضایلی کابلل 

بود. خواهلد 
گلروه طالبلان می گویلد کله نهادهای عدللی و قضایلی و حکومت 
فعللی از لحلاظ قانونلی در نلزد آنان مشلروعیت ندارد. سلخنگوی 
ذیربلط  موسسله های  و  نهلاد  جهانلی،  جامعلۀ  از  طالبلان  گلروه 

خواسلته تلا بلاالی امریلکا و دوللت افغانسلتان »صلدا« بزننلد کله 
دسلت از تصمیم شلان بردارنلد.

حمایت مشروط ناتو از گفت وگو با طالبان
در ایلن حلال، ناتلو یا سلازمان پیمان اتانتیک شلمالی اعلام کرده  
کله از مذاکلرات بلا طالبانلی کله مسلوولیت حمله هلای اخیلر در 
سراسلر افغانسلتان و به ویلژه در کابلل را بلر دوش نگرفتله انلد ، 

حمایلت می کنلد.
در خبرنامه یلی کله دفتلر رسلانه های ریاسلت  حکوملت وحلدت 
مللی بله روزناملۀ مانلدگار فرسلتاده، آمده اسلت که نماینلدۀ ملکی 
ناتلو بلا محملد اشلرف غنی، رییلس حکوملت وحدت مللی دیدار 

کلرده و مراتلب تسللیت و هلم  دردی سرمنشلی آن سلازمان را بله 
خاطلر حادثه هلای اخیلر تروریسلتی در افغانسلتان به ملردم و آقای 

غنلی تقدیلم کرده اسلت.
در ایلن خبرنامله آمده اسلت که کشلورهای عضلو سلازمان ناتو از 
موقلف آقلای غنلی در ایلن »شلرایط خلاص« کله تنهلا بلا آن عده 
طالبانلی کله طلرف دار وحشلت و جنایلت در افغانسلتان نیسلند و 
نله هم مسلوولیت حملات اخیلر را پذیرفتله اند، مذاکلرات صلح 

صلورت می گیلرد، اسلتقبال می کننلد.
آقلای زیمرملن گفتله اسلت کله سلازمان ناتلو و اعضلای آن از 
مذاکلرات صللح به رهبری و مالکیلت افغا نسلتان و نیروهای امنیتی 

و دفاعلی ایلن کشلور کله در املر مبلارزه بلا هراس افگنلی فعالیت 
دارنلد، حمایلت و کملک همه جانبله می  کننلد.

از سلوی هلم، محمداشلرف غنلی، رییس حکومت وحلدت ملی از 
کمک هلای سلازمان ناتلو بلرای افغانسلتان قدردانی کلرده و افزوده 
اسلت کله مبلارزه بلا تروریسلم، مبلارزۀ مشلترک اسلت، زیلرا این 

»پدیلدۀ شلوم«، امنیلت منطقله و جهلان را تهدیلد می کند.
آقلای غنلی علاوه کلرده: صللح خواسلت همله بله ویلژه ملردم 
افغانسلتان می باشلد. جنلگ انتخلاب ما نیسلت و آنانی کله به جای 
صللح جنلگ می خواهنلد، نیروهلای امنیتلی و دفاعلی ملا از طریق 

مبلارزه جلدی، آنلان را سلرکوب خواهنلد کرد.
بله بلاور آقلای غنلی، نیروهلای امنیتلی و دفاعلی کشلور بله خاطر 
ثبلاِت منطقله و جهلان، مبلارزۀ خلود را بلر ضلد دهشلت افگنی بلا 

شلجاعت و قلوت بله پیلش می برنلد.
منجمد شدن پول های طالبان

همزملان با ایلن، مایلک پامپیو، رییس سلازمان سلیای امریکا اعام 
کلرد کله اتلکای شلبکه های تروریسلتی از جملله طالبان بله درآمد 
ملواد مخدر بیشلتر شلده و امریلکا تلاش دارد تا مجراهلای انتقال 

پلول آنلان را تشلخیص و منجمد کند.
او گفتله اسلت کله هلم اکنلون سلعی می کننلد تلا بفهمند کله پوِل 
به دسلت آمده از ملواد مخلدر از چله طریلق و کلدام مجراهلا بله 

داده می شلود. انتقلال  تروریسلتی  شلبکه های 
بله گفتلۀ پامپیلو: شلبکه های جنایلی و گروه های تروریسلتی اتکای 
ماللی  خلود بلر درآمد به دسلت آمده از کشلت، تولید و قاچلاق مواد 

مخدر را بیشلتر کلرده اند.
ایلن در حاللی اسلت کله چندی پیلش دولت امریلکا طالبلان را نیز 
بله فهرسلت گروه هایلی کله از کشلت و قاچلاق ملواد مخلدر نفع 
می برنلد، اضافله کلرده بلود. سلازمان اطاعلات امریکا گفته اسلت 
کله اگلر منابع مالی گلروه طالبان را تشلخیص دهلد، توانایی این را 

دارد تلا مانلع دسترسلتی ایلن گروه به منابع شلان شلود.
پیلش از این، گزارش هایی منتشلر شلدند که نشلان ملی داد مصارف 
سلاالنۀ طالبلان 500 میلیلون دالر اسلت کله از این مجملوع، حدود 

60 درصلد آن از ملواد مخلدر به دسلت می آید.

استاد عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر تاکید کرد تا زمان تامین 
حقوق مردم خود به مبارزه با حکومت ادامه می دهد.

استاد عطا محمد نور والی بلخ که بعد از ظهر روز سه شنبه )17 
دلو( در جمع مردم حیرتان در شهر مزار شریف صحبت می کرد، 

حکومت را به بی کفایتی و فریب متهم کرد.
آقای نور گفت: »این حکومت بی کفایت جز فقر، نا امنی، داعش، 
نکرده  کمایی  مردم  برای  دیگر چیزی  بیکاری  و  طالبان  افزایش 
 81 حدود  خارجی  گذاری های  سرمایه   1389 سال  در  است. 

میلیون دالر در کشور بود ولی امسال به صفر رسیده است«.
آقای نور افزود، بر بنیاد گزارش بانک جهانی، درجه فقر هم از 
34 درصد به 39 درصد رسیده است و از 400 هزار جوانی که 
جوان  هزار   200 فقط  شود  زایی  اشتغال  شان  برای  باید  ساالنه 

می توانند کار پیدا کنند.
به گفته او، در حالی که سران حکومت گفته بودند که 1,5 میلیون 
شغل جدید در کشور ایجاد می کنند، کجاست این وعده هایی که 

به مردم داده بودند.
سیاست های  حکومت  هم  اجتماعی  عدالت  در  داشت،  بیان  او 
پیاده می کند؛ در جایی که دید زورش می رسد مثل  ماکیاولی را 
شیر درنده عمل می کند و در جایی که زورش نمی رسد مکر روباه 

به کار می گیرد.
آقای نور، ژنرال دوستم و احمدضیا مسعود را مثال داد و گفت، 
تا زمانیکه به رای مردم ازبیک نیاز داشت مکر روباه به کار بردند 
اول  معاون  اند؛  کرده  دور  قدرت  از  را  دوستم  آقای  حاال  ولی 

برحال سر وظیفه اش نباشد این کفر مطلق است.
به گفته وی، حکومت مثل سایر افراد، همایون خان، ظاهر قدیر، 
که  دارد  تصمیم  حاال  ولی  انداخت  دور  نیز  را  حمیدزی  اللی 
ژنرال رازق خان و مرا هم دور بیاندازد؛ ولی ما تا زمانیکه عدالت 
سیاسی تامین نشود و حقوق مردم ما تامین نگردد به مبارزه خود 

ادامه می دهیم.
آقای نور گفت: »من نمی خواهم که یک آدم بی کفایت، مریض و 
بیکاره را به حیث والی بلخ معرفی کند و والیت ما خراب شود؛ 
من نمی گذارم که در این والیت وحشت حاکم شود و کودکان 

مردم به مکتب رفته نتوانند«.
خواهد،  می  برنامه  خوب  داری  حکومت  که  شد  آور  یاد  او 
سیاست خارجی مدون می خواهد دوکتورین نظامی می خواهد؛ 
اینها به هیچ چیزی بلد نیستند چز اینکه مثل بلبل انگلسی بخوانند.
استاد عطا تاکید ورزید که اگر مذاکرات نتیجه خوب دهد جنجال 
با  توام  اش  است؛ حرکت  افغانستان  مردم  او طرح  ندارد؛ طرح 

خواسته های معترضین است و ایتاف اش هم صدمه نمی بیند.
کنار  را  گزار  افراد خدمت  رهبران حکومت  که  بلخ گفت  والی 
کار  سر  را  فروش  وطن  و  مزدور  افراد  آنان  جای  به  و  می زند 

می آورد؛ ولی او چنین اجازه یی نخواهد داد.
پیدا  شنوا  گوش  اگر حکومت  که  کرد  تاکید  باردیگر  نور  آقای 
در  و  می کنند  اقدام  مدنی  فرمانی های  نا  به  طرفدارانش  نکند، 
مرحله دوم دفاتر دولتی را اشغال خواهند کرد و اگر بازهم نشد، 

هرآنچه خیر ملت باشد انجام خواهند داد.
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