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امکان پذیری جلوگیری از
حمالت تروریستی

محمد هدایت
ریاســت عمومی امنیت ملی با انتشار خبرنامه ای از جلوگیری از
حمالت تروریســتی و انتحاری در والیت پروان خبر داده است که
این نهاد از ســوی گروه حقانی در آن سوی مرزهای کشور طراحی
شده اســت .بر اســاس این اعالمیه مطبوعاتی که دیروز به دفتر
روزنامه افغانستان نیز رسیده است ،شبکه تروریستی حقانی پالن
داشته اســت تا با استفاده از یک موتر بم و چند تن افراد انتحاری
حمله بزرگ انفجاری و تهاجمی را در دفتر والی پروان و حمله دیگر
را در والیت ننگرهار ســازماندهی نماید .اما به گفته ریاست امنیت
ملی عامالن این حمالت تروریستی را همراه با مقدار زیادی سالح
و مهمات از ناحیه پانزدهم شــهر کابل بازداشت کرده و از حمالت
تروریستی در دو والیت کشور جلوگیری بعمل آورده است.
بدون تردید این اقدام امنیت ملی کشــور و نیروهای تحت امر آن
یک دستاورد بزرگ به حساب می آید و مهم تر آن که نشان دهنده
امکان پذیر بودن جلوگیری از حمالت تروریســتی و انتحاری و در
نهایت نشانه موفقیت نیروهای امنیتی کشور در برابر دشمنان مردم
است .این اولین بار نیست که امنیت ملی به چنین دستاوردی نایل
می گردد بلکه در گذشته ها نیز دستاوردهای کشفی و خنثی سازی
توطیه های تروریســتی دشمن عمده بوده است .اما علی رغم این
دســتاوردها به خصوص در طی یک سال گذشته حمالت مرگباری
در سراسر افغانســتان از جمله در کابل صورت گرفت .شاید سال
گذشته از لحاظ تعداد حمالت تروریستی و هم چنین خسارت های
جانی مردم بی دفاع و نیروهای امنیتی در شهر کابل ،بسی تلخ تر
از سال های دیگر بوده اســت .نوع حمالت تروریستی و انتحاری
سال گذشته و نقاطی که مورد حمله قرار گرفته اند ،به گونه ای بوده
است که شاید با اتخاذ تدابیر بیشتر و بهتر ما شاهد آن همه فجایع
انسانی نبودیم .شــاید نهادهای امنیتی و کشفی در شهر کابل می
توانستند از بسیاری از حمالت سال گذشته جلوگیری می کردند و
امروز بسیاری از خانواده های داغدیده در فقدان عزیزان شان نمی
سوختند .کثرت حمالت تروریستی سال گذشته و هم چنین کثرت
قربانیان آن حمالت گویای آن است که قصوری بوده است ،وگرنه ما
شاهد آن همه کشتار و خونریزی آن هم در داخل شهر کابل نبودیم.
اگرچه تروریست ها و نیز حامیان منطقه ای آنان از آخرین تاکتیک
ها برای انجام حمالت تروریســتی علیه مردم و دولت افغانستان
اســتفاده می کنند ،ولی نیروهای امنیتی افغانســتان با توجه به
شناختی که از دشــمن دارند ،می توانند در بسیاری از موارد آن
هــا را زمین گیر کننــد .چنان که بارها و از جملــه در اقدام تازه
ریاست عمومی امنیت ملی اتفاق افتاده است .در خبرنامه ریاست
امنیت ملی از شــبکه حقانی نام برده شــده و گفته شده است که
عامالن حمالت تروریســتی نافرجام در والیت پروان و ننگرهار از
افراد شــبکه حقانی بوده اند .اما واقعیت این است که تقریبا تمام
حمالت انتحاری و تروریســتی که در خاک افغانستان صورت می
گیرد ،در جای واحد و توسط شــبکه های مرتبط با هم طراحی و
اجرا می گردد .علی رغم تبلیغات دشمن مبنی بر حضور داعش در
افغانستان و موجودیت این گروه در پشت بسیاری از حمالت سال
گذشته ،واضح اســت که حمالت تروریستی در افغانستان با هدف
واحد و از ســوی منبع واحد انجام می یابند .بسیاری از کسانی که
در سال گذشته حمالت انتحاری و تروریستی را به نام داعش انجام
داده اند ،عضو اصلی گروه های تروریستی چون شبکه حقانی و یا
طالبان هستند .از این رو ارگان های کشفی و امنیتی افغانستان هم
با بســیاری از گروه ها و عناصر تروریست و هم با بسیاری از شیوه
های عمل تروریستی آن ها و نیز با جغرافیای حضور تروریست ها
آشنایی دارند .مهم تر این که از اهداف اصلی گروه های ترویستی
و نیز حامیان آنان نیز آگاهی دارند .بنابراین نوع مبارزه با تروریسم
و جلوگیری از حمالت انتحاری و تروریستی برای نیروهای امنیتی
کشور ،تا حدودی آســان و در نهایت امکان پذیر است .اکنون که
اراده قوی برای مبارزه با دشــمنان مردم در سطح سران حکومت
وجود دارد و بسیاری از ابهامات موجود در شناخت دوست و دشمن
رفع گردیده است ،برای جلوگیری از حمالت تروریستی و انتحاری
تنها کمی تدبیر و تعهد به انجام وظایف از سوی ارگان های کشفی
و امنیتی الزم است.

ناکارآمدی پایان نامههای دانشگاهی
نوشتن پایان نامهی تحصیلی ،رسم معمول
در تمام دنیا است .دانشجویان در سراسر
جهان هنگامی که درس شــان را به پایان
میرسانند ،برای اثبات مهارت و یا دانشی
که فرا گرفته اند ،به نــگارش پایان نامه
وا داشته میشــوند .با نوشتن پایان نامه
دانشجو عمال نشــان میدهد که دانش یا
مهارتی را یادگرفته و حاال میتواند با این
مهارت به خود و جامعــه اش کمک کند.
شایان ذکر اســت که در کشورهای دیگر،
نگارش پایان نامه به اساس روش علمی و
تحقیق دقیق و هدفمند انجام میشود.
نــگارش پایان نامه در دانشــگاهها،
دارالمعلمینها و انستیتوتهای افغانستان
خیلی متفاوت اســت .انگیزهی پژوهش و
نگارش پایاننامه به اســاس روش علمی
یک بحث غریب و بیگانه در دانشــگاهها
و دارالمعلمین کشــورما اســت .نگارش
پایان نامهی علمی بــا معیارهای جهانی
در دانشــگاههای کشــور ما وجود ندارد
و اگر باشــد هم خیلی اندک است .اکثر
دانشجویان همان پایان نامههای غیرعلمی
ن تهیه
و ســراپا کنــده را هم خود شــا 
نمیکنند .دانشــجویان بیش از پیش در
تالش خریدن یک پایان نامه هســتند تا
بتوانند خودشان را به هر نحوی ممکن از
این مرحله عبور دهند.
خریــد و فــروش پایان نامــه در داخل
دانشگاه به یک امر معمول و عادی تبدیل
شده اســت .در فصل خزان آگهیهای که
برای دانشجویان پایان نامه تهیه کنند به
دروازهی هر دانشــگاه و دانشکده نصب
میشــوند و از فروش و تهیهی پایان نامه
برای دانشــجویان مژده میدهند .بنابر
این تعــداد زیادی از دانشــجویان پایان
نامههای شــان را خریداری می نمایند و
به خود شان زحمت تحقیق را نمیدهند.
وقتی این پایان نامه ها با چالشــی روبرو
نمیشــوند و بیهیچ ســخنی پذیرفته
میشــوند؛ بنابر همین دلیل روند خرید و
فروش پایان نامهی تحصیلی روز به روز پر
رنگتر میگردد .تبادله پایان نامهها بین
دانشجویان دانشــگاههای کشور نیز یک
امر معمول شده است .پایان نامهی که یک
بار در دانشــگاه کابل نوشته شده است،
در چندین دانشــگاه دیگر نیز فرستاده
میشود و بیهیچ مشکلی به عنوان پایان
نامهی تحصیلی قبول میشود.
محتوای پایان نامهها بیشتر شان ،واقعا

محمد باقریان

با جهان دانش بیگانه است .پژوهش در یک
رشته ویا یک موضوع به این سبب صورت
میگیرد تا پدیدهی مجهولی ،معلوم گردد
یا یک پدیدهی ناشــناخته ،شناخته شود
و زاویــهی تاریک یک موضوع روشــن
شــود .با این پیشفرض ها پژوهنده یک
تحقیق منظم و هدفمند را انجام میدهد
و در نهایت با روشن نمودن یک پدیدهی
ناروشــن به دنیای علــم خدمت و کمک
میکند .تاریکییی را روشــن میسازد.
راهی را نشــانمی دهد که کسی آن راه
را ندیده و نرفته اســت؛ اما در افغانستان
نگارش پایان نامه به این سبک و سیاق یا
هیچ نیست یا خیلی کم است .در سرزمین
ما دانشجویان با نوشــتن پایان نامههای
شان به سوی ناشناختهها نمیروند؛ بلکه
ی نو در
شناختهها را تکرار میکنند .سخن 
عرصهی دانــش نمیزنند؛ بلکه گفتههای
ن مینمایند .به
دیگران را طوطیوار بیــا 
سوی یک مجهولی به غرض معلوم کردن
آن گام بــر نمیدارند؛ بلکــه پا جای پای
دیگران میگذارند .به طور نمونه کســی
پیرامون « عشــق در مثنوی موالنا» پایان
نامه مینویســد ،بعد همــان چیزهای را
میآورند که دیگران گفته است و در این یا
آن کتاب دیده و خوانده است .غیر این یک

واژه خودش اضافه نمیکند؛ به دلیل اینکه
هیچگاهی خــودش را غوطه ور در مثنوی
نمیســازد که باتامل و تفکر در مثنوی و
تحلیل و جمع بندی دیدگاه دیگران ،عشق
را در مثنوی فهم کنــد و توضیح دهد .تا
سرانجام با تحلیل و دســته بندی به یک
نتیجه و دیدگاهی برســد کــه برآمده از
برآیند تحقیق وی باشد .و این شیوهی پایان
نامه نویســی اگر تغییر نکند و بهبودی در
ش دانشــجویان دانشگاه نیاید ،بدون
پژوه 
شک ما قرن ها همچنان بیسواد و از دانش
دور می مانیم .بد فهمی نشود که نگارنده به
این فکر نیست که محقق از منابع استفاده
نکند و ســخن دیگران را نیاورد؛ بل هدفم
این است که با خوانش ،جمعآوری و دسته
بندی همــه دیدگاها ،محقق خودش به یک
نتیجهی که از تحقیق خودش برآمده دست
یابد .نه اینکــه از«الف» تا «یای» تحقیقش
نقل از دیگران باشــد .و شوربختانه تعداد
زیادی از پایان نامهها از همین نوع است.
چرا اینگونه هست؟ علت این نوع برخورد
دانشــجویان با پایان نامهها در چیست؟ به
برداشــت من چند دلیلی خیلی مهم دارد:
اول :برخورد و بررســی اســتادان رهنما
با پایان نامهی دانشــجویان کامال صوری
است .اســتادان رهنما وقتی پایان نامه را

نــگاه میکنند فقط ســاختار بیرونی آن
را میبینند و به یک مســأله خیلی اندک
ســاختاری خردهگیری مینمایند .به طور
مثال میگویند مقدمه از وســط صفحه
شروع نشده؛ ســال چاپ منابع در آخر
نیامده؛ فالن عنوان برجســته نیست؛ در
پیشــگفتار از من سپاسگزاری کن و دهها
مورد بســیار عجیب و غریب دیگر .همه
دانشــجویان این را می داننــد که اکثر
استادان هیچگاهی به سراغ محتوای پایان
نامهی یک دانشــجو نمیروند تا ببینند
که دانجشــو در متن چه گفته است؟! آیا
دانشــجو موضوع مورد تحقیق را دریافته
است یا خیر؟ اگر دانشجویی در بین پایان
نامهاش اســتاد رهنمایش را سخن بد و
بیراه بگوید ،همان پایــان نامه از طرف
استاد که اهانت شده امضا و تایید میشود؛
به دلیل اینکه اســتاد محترم هیچ گاهی
نگاهی به محتوا و مفهوم و متن نمیکند.
دوم :ناآشنایی دانشــجو با روش تحقیق
علمی و بروز .بســیاری از دانشــجویان
چیزی از پژوهش نمیداننــد؛ ولی پایان
نامه مینویسند ،معلوم است که در چنین
وضعیتی امکان نــگارش پایان نامه علمی
و کارا بعید اســت .چطور ممکن است که
دانشــجوی که الفبای تحقیق را نمیداند

برود تحقیق نماید و راجع به یک موضوعی
پایان نامه بنویســد؟ مثل این اســت که
از یک فــردی که آب بــازی را نمیداند
بخواهیم که دریــک بحری آب بازی کند.
معلوم است که نتیجهی این چه میشود.
علت اینکه چرا دانشــجویان پژوهش را
نمیداند چندین عامل میتواند باشد۱ :ـ
برای تعدادی زیادی از دانشــجویان درس
روش تحقیق هیچ تدریس نمیشــود .به
طور نمونه؛ در برنامهی درسی دیپارتمنت
دری دارالمعلمینها ،مضمونی به نام روش
تحقیق گنجانیده نشده .دانشجویان این
بخش بی اینکه چیــزی از تحقیق بفهمد
به نوشــتن پایان نامه میپردازد و این نا
ممکن اســت۲ .ـ برای بخشی دیگری از
دانشجویان روش تحقیق خوب فهم و هضم
نمیشود .به همین دلیل پژوهش و نگارش
پایان نامه با معیار علمی برایشان ممکن
نیست .قابل یادآوری است که تعدادی از
اســتادان و دانشجویان فرزانه وجود دارد
که بینهایت تــاش و دقت نموده نردبان
علم را پله به پلــه میپیمایند و با معیار و
دقت تمام پژوهشهای خیلی دقیق انجام
میدهند که این جمع خیلی کم ولی خیلی
عزیز انــد .این را یاد آوری نمودم تا اینکه
تصور نشــود که من به طورمطلق برهرچه
دانشجو و استاد است برشوریدهام.
موضــوع دیگر اینکه سرنوشــت پایان
نامههای نوشته شــده چه میشود؟ چقدر
از آنها به عنوان منبع کارگرفته میشــود؟
پاسخ این پرســشها خیلی روشن است.
همگان میداننــد که این پایان نامهها پس
از نوشتن دســت نخورده باقی میماند .به
عبارت دیگر کامال فراموش میشود .دیگر
کسی سراغ آنها را نمیگیرند .در تاقچههای
کتابخانههای دانشــکدهها می پوســد و
سرانجام به زباله دانی انداخته میشود بی
آنکه کوچکترین بهرهی از آنها گرفته شود.
در پایــان امیــد میرود کــه نهادها و
افراد مســوول برای بهبود وضعیت دانش
در کشــور ،به این موضوع دقت کنند تا
بیش از این شــاهد آشفتگی ،پراگندگی،
بی نظمی وسرگشــتگی علم و موضوعات
علمی نباشیم و خرد و فرزانگی و دانش در
کشــور ما غریب نباشند .از آنجا که دانش
شاهکلید حل تمام مشکالت ماست ،تا به
دانش توجه نشــود ،بهبود در وضعیت ما
نخواهد آمد با روند فعلی وضعیت فردای
ما بدتر خواهد شد.

مارکو؛ خبرنگاری که برای بامیانیها مکتب می سازد
نوروز رجا

همانند کبوتر سپید بال نشسته ،نفسش
را درســینه قید کرده ،چشمان نافذش را
به فیته «نوار» که دم درب تعمیر کشیده
شده دوخته بود .با ساییدن دم قیچی روی
آن فیته گلزدهی خوش خال و رنگ صدای
چک چک کف زدن بلند شــد ویازدهمین
زنگ به صدا درآمد.
اوکه تا آن روز هرگز زیر ســقف و باالی
چوکی درس نخوانده بود ،از جا بلند شد،
ش رفت ،دســته گل وحشی
چند قدم پی 
را که تازه صبحگاه همان روز با انگشــتان
ترکیده اش از تپه های اطراف مکتب چیده
بود به پیرمرد سرسفید که تاهنوز یک سر

 کارتون روز

فیته را در دست داشت تقدیم نمود.
نیکبخت همانگونه که لبخند ملیحی چون
شگوفه نســترن به لب داشت ،چشمان
بادامی اش را به چشــمان آبی آن مرد پیر
دوخته بود ،بالهجــه کودکانه اش گفت»:
کاکا! کاکا! خوشــحالم که برای ما مکتب
ســاختی و ما بعد از این در داخل مکتب
باالی چوکی درس میخوانیم!»
مارکو نیادو ،پیرمرد ســر سفید  64ساله
خارجی درحالی که لبخند سرشار از عشق
و شــادی به لبانش موج میــزد ،با صدای
گیرایش افتتاح تعمیرمکتب «میان کاوک»
را که در حدود مــرزی والیتهای بامیان،
غور و دایکندی موقعیت دارد به جمعیتی
که آنجا جمع شده بود تبریک گفت.
وی همانطور که طرف مردان و زنان آفتاب
زده ای که گویا ســالها رنج گرســنگی
کشــیده اند دســت تکان میداد افزود»
آدمها میتوانند خوشی های زندگی خود
را باهم تقســیم کنند ،من در زندگی خود
آدم خوشبختی بودم؛ خواستم خوشیهای
خود را با شما که در دورترین نطقه بامیان
زندگی میکنید ،شریک سازم».
مارکــو ،زمانی بــهیاد تقســیم نمودن
خوشیهایش با دیگران افتاد که در سال
 2004در جشــن پنجاهمین ســال تولد
همسرش «ماریا» در بند امیر آمده بود .آن
ِ
دوست
جشــن فراموش ناشدنی را فیلیپو
«خانم ماریا» کارمند یکی از مؤسســات
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«ملل متحد» تدارک دیده بود.
جواد وفا ،رییس مؤسســه شــهدا ،همکار
کمیته «ارغوشــه» که آن پیرمرد سرسفید
و همکارش مصطفی حســینی را همراهی
می کرد گفت »:مارکو نیادو یک ژورنالیست
است ،وی از شــهر میالنوی ایتالیا و دارای
یک فرزند پســر می باشد ،این خانواده سه
نفری که هم اکنون در لندن زندگی میکنند
طی  11سال گذشته خوشیهایش را با شما
تقسیم کرده است».
وفا همچنانکه تحت تأثیر چهرههای چروک
برداشته ،دســتان ترکیده و چشمان پر از
امید مردم محل قرارگرفته بود افزود» مارکو
اولین مکتباش را در ســال  2005در قریه
ارغوشه بند امیر ،درحدود مرزی والیت های
سمنگان ،سرپل و بامیان اعمارکرد ،جاییکه
تا هنوز پای دولت در آن ننشسته است».
مارکو تــا آن وقت کــه دَورش را کودکان
دانش آموز حلقــه زده بود و برای آنان قلم
و کتابچه توزیع میکرد درحالی که لبخند
از رضایت به لبانش موج میزد گفت» کمیته
ارغوشه یک کمیته کوچک است که تنها 4
نفرعضــو دارد که همه اهل ایتالیا و اعضای
یک خانواده هستند ،ما این کمیته را ایجاد
کردیم تا به دورترین جاها مکتب بسازیم».
وی یک نگاهی به آســمان آبی میان کاوک
انداخته نفس راحت از ته دل کشیده افزود»
خانواده ما و دوســتم فلیپو با جمع آوری
سِ نت ،سِ نت دالر ازحدود چهل و پنجاه تن

ازدوســتانم که همه انسانهای خوش قلب
اند و می خواهند دیگر انسانها را نیز خوب
وخوش ببینند ،تالش می کنیم با ساختن
مکتب خنده و شــادی بــه لبان کودکان
بامیانی بیاوریم».
خبرنگار سرسفید اشاره به کوههای سر به
فلک کشــیده بابا ،بند پیتو ،کوه عروس و
درههای پرخم و پیچ بامیان نموده افزود»
نام کمیته ما تنها قریه ارغوشــه نیست؛
بلکه ارغوشه به معنای مکتب بسیار دورنیز
است ،یعنی کمیته مکتب های بسیار دور».
آقای مارکو پــس ازیک مکث کوتاه ادامه
داد» مــا امروز به اینجــا آمدیم تا یکبار
دیگر دورترین مکتبی را که ساخته ایم به
ریاســت معارف ،موسفیدان محل و دانش
آموزانی که تا هنــوز روی خاک و در دل
آفتاب نشسته درس می خواندند تسلیم
دهیم».
کاکا غالم حیدر یکی از موســفیدان قریه
میان کاوک مشتاقانه میپرسد که تاکنون
این خبرنگار پیر ایتالیایی چند مکتب در
بامیان ســاخته و چه تعداد دانش آموز در
آن درس میخواننــد؛ محمد ایوب امیری
سرپرســت معارف بامیان گفــت »:این
یازدهمیــن مکتب آقــای مارکو و کمیته
ارغوشــه بود که امروز به بهــره برداری
سپرده شد».
امیری اول یک اشــاره به گذشته معارف
بامیان نموده ســپس افزود »:مکتب های

که پیش از این با کمک مالی خانواده مارکو
ساخته شــده عبارتند از ارغوشه ،سرقل،
کمیتی ،جوال ،چهارده ،رسالت ،زارین ،دره
علی ،غورآب و سرســراب که همه بصورت
پخته اعمار شده است .در این  11باب مکتب
مجموعأ  3947دانش آموز درس میخوانند
و توســط  114آموزگار تدریس می شوند،
بیشــتر این دانش آموزان را دختران خورد
سال تشکیل می دهند».
حســن بیک ،مرد خوش قلبی از ولسوالی
یکه ولنگ که حدود  55ســال عمر دارد
با کله اش اشــاره به مرد سرسفید نموده
گفــت »:پیش از این من شــنیده بودم که
رشد و توســعه یک مملکت با رشد معارف
آن سنجیده می شود ،حاال دیدم هرجای که
این آقا مکتب ساخت ،بالفاصله در پهلوی
آن سرک و کلنیک نیز اعمار شده است».
او با یک سرفه آهســته سینه اش را صاف
نموده اشارهای ســوی بلندی های ارغوشه
نموده افزود» تازمانی که در آن ساحه مکتب
ساخته نشــده بود ،باشندگان آن به اندازه
محروم بودند که حتا ســرک بایسکیلرو
هم نداشتند ،اما پس از اعمار مکتب ،مردم
ارغوشه صاحب سرک ،کلنیک ،برق وچاهای
آب صحی نیز شده اند».
بامیان والیت آرام ،دور ازخشــونت دارای
طبیعــت دل انگیز و زیبا ســت ،مارکو که
هرســال یکبار همراه خانــواده اش جهت
تســلیم دهــی مکتباش اینجــا میآید
گفت» همین امنیــت ،صلحجوی ،مدنیت
و زیباییهای این والیت ســبب شده که ما
تاکنون بیش از یک میلیون و هشتصد هزار
دالر آمریکایی را صرف مکتب ســازی آن
نموده ایم».
این درحالیست که اضافه بر 11باب مکتب،
پروژه هــای دیگر آقای مارکــو در بامیان
بورســیه فرســتادن  10تن از دختران این
مکاتب دردانشــگاهای کابل ،ایجاد چهار
کتابخانه ،ایجــاد کورسهای ارتقأ ظرفیت
معلمین ،کورسهای سواد آموزی ،کمپیوتر
و انگلیســی ،پروژههای گوســفنداری و
پروگرامهای توانمندی زنان بوده اســت که
توسط مؤسسه شهداء تطبیق شده است».
اعمارمکاتب در دورترین نقطه های والیت
بامیان توســط یک خبرنــگار خارجی و
خانواده اش در ساحاتی تاهنوز ازدید دولت
پنهان مانده بود ،زمینه ســاز دیگر پروژه
های انکشــافی مثل اعمارسرک ،کلینیک،
کانالهای آب و دسترسی به برق و انترنت
نیزشده است.
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