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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

بر بنیاد یک پژوهش تنها مادة قانون اساسی که نقض نشده است:

کابل پایتخت افغانستان است!

ــیې  ــه روس ــر ژر ل ــي، ډې ــت واي ــوري ریاس ــتان جمه د افغانس

ــر ژر  ــوی او ډې ــتی ش ــړون وروس ــو ت ــه همکاری رسه د اوږد مهال

ــږي. ــلیک کې الس

ــیې رسه د  ــه روس ــي، ل ــد واي ــتیال ویان ــس مرس ــور رئی د جمه

ــړون د روســیې او افغانســتان  ــه دغــه ت ــو پ ــزو همکاری هــر اړخی

ــړی دی. ــډه کار ک ــه ګ ــو پ حکومتون

رسه  روســیې  لــه  وايــي،  ریاســت  جمهــوري  افغانســتان  د 

اقتصــادي،  پوځــي،  د  کــې  تــړون  همکاریــو  اوږدمهالــه  د 

اســتخبارايت او د مخــدره مــوادو پــر ضد همــکارۍ شــاملې دي.

ــنبې  ــال د ش ــه پ ــان مین ــد دواخ ــتیال ویان ــس مرس ــور رئی د جمه

پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د افغانســتان او روســیې د 

ــر ژر  ــړون مــن وروســتی شــوی او ډې ــو د ت ــه همکاری اوږدمهال

ــږي. الســلیک کې

هغه زیاته کړه:...                                                ادامه صفحه 6

جمهوری ریاست:

 له روسیې رسه به ډېر ژر
 د همکاریو تړون السلیک يش

صفحه 6

صفحه 6

د ملــي پیوستــون پروګـرام روغتیـایي خـد متـونه
څه موده مخکې کلیوايل خلکو د ژوند په ټولو برخو کې زیاتې ستونزې د رلودې ، د ژوند له آساتیاوو نه بې برخې ؤ ، او یو ډ یر ستونزمن ژوند یې درلود . په اکرثه کلیو او بانډو کې د څښلو له پاره پاکو اوبو شتون نه درلود او د کلیوالو ژوند 

په تیره بیا ماشومان د څښلو د ککړو اوبوله امله د ګواښ رسه مخامخ ؤ. خلک به د ویالو، سیندونواو د ڼدونو د ککړو اوبو د څښلو له امله چې څارویو به هم ترینه استفاده کوله په بیالبیلو ناروغیو اخته کیدل . په اکرثو کلیو کې روغتیایي 

مرکزونو او نورو روغتیایي آسانتیاوو شتون نه درلود او کله به چې کوم کس ناروغیده د کيل د نایي او یا هم د دایې په وسیله په خپل رسدرملنه کیده او د روغتیایي وضعې د خرابیدو له امله  مجبور ؤ د درملنې له پاره د والیت مرکز، کابل او 

یا هم له هیواد نه بهرته الړ يش . اکرثه کيل دوالیت له مرکز نه لرې پراته دي او د تګ راتګ الرې یې ستونزمنې دي ، څرنګه چې په زیاتره سیمو کې د موتر تګ الرې هم موجودې نه وي او خلک مجبورؤخپل ناروغان په کراچۍ اویا هم 

په شا د والیت مرکزته ورسوي . زیا تره وختونه به ناروغۍ زیاتیدلې اوځینې وختونه داسې هم شوي دي چې ناروغ په الره کې مخکې تردې چې روغتون ته ورسیږي خپل ژوند به یې له السه ورکاوه . 

دا ډول مړینې د هیواد په اکرثه سیمو په تیره بیا د خوست والیت د تڼیو ولسوالۍ په کلیو کې پیښې شویدي، د ژوندانه دامکاناتو نه شتون له امله د ټنیو ولسوالۍ خلک تنګ راغيل ؤ او هغوی هره ورځ له یوې نوی ستونزی رسه مخ کیدل ، 

خو دغه ستونزې هغه مهال کمې شوې کله چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  د ميل پیوستون پروګرام د دې ولسوالۍ کيل تر خپل پوښښ الندې راوستل او هلته یې د کلیو پراختیایي شوراګانې جوړې کړې .

په ۱۳۹۴ ملریز کال کې پراختیایي شوراګانو او د شپږو کلیو) حصارک، کوتګي، حاجي یعقوب،میر ذاهد، نظرآباد، او سیدګل ( خلکو له یو بل رسه سالمشورې او جرګې وکړې اوداسې پریکړه یې وکړه څو په ګډه رسه یوروغتیایي مرکز 

جوړ کړي . د روغتیایي مرکز جوړیدوکار زیاته موده غوښته خو د کيل پراختیایي شورا د خلکو د نه ستړي کیدونکې او هر اړخیزې مرستې او همکارۍ اوزیاتو هڅو او هاند رسه وتوانیدل هغه په لنډه موده کې بشپړ او د خلکو ګټې اخیستنې 

ته یې وړاندې کړي .

اوس د خوست والیت د تڼیو ولسوالۍ خلک د څښاک د پاکو اوبو له پلوه ستونزه نه لري او دوخت د ضایع کیدو پرته په ډ یرې هوسایئ رسه کولی شې په هغه روغتیایي مرکز کې چې د)۹۰۰۰۰۰۰( افغانیو په لګښت د کلیو د بیارغونې 

او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام له بود جې او د خلکو د لس سلنی ونډې په شمول جوړ شوی د خپلو ناروغانو درملنه وکړي . له نیکه مرغه اوس ددې روغتیایي مرکزپه جوړیدو رسه له نوموړې ولسولۍ نه د خلکو د مړیڼې ټغر 

ټول شوی دی .

دا د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام یو ارزښتنا ک نووښت دی چې د دوه او یا هم د دریو کلیو پراختیایي شوراګانو په ګډه رسه یو روغتیایي مرکز جوړ کړی څو کلیوال ترینه ګټه واخيل ، د غه کار په زیاتره والیتونو 

کې تر رسه شویدی او خلک ترینه خوښ دي ، د یادونې وړ ده چې په اکرثه کلیو کې خلک د پروژې په لګښت کې د لس سلنې نه په زیاتې ونډې اخستنې رسه د ميل پیوستون پروګرام د کلیو د پراختیایي شوراګانو په هراړخیزې مرستې 

روغتیایي مرکزونه جوړ کړیدي او د ککړو اوبو نه داستفادې له امله خلک له مړینې نه ژغوريل دي .

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام تل هڅې کړي دي څو د کلیو د بیارغونې او پراختیا تر څنګ زمونږ بیوزلو خلکو ته د ښه ژوندانه آسانتیاوې برابرې کړي چې یوه یې د روغتیایې خد متونو برابرول دي . چې دا 

کار په کلیو کې د بیالبیلوټولګټو پروژو په عميل کیدو رسه تر رسه شوی د بیلګې په توګه کولی شو د روغتیایي مرکزونو د جوړیدو، اوڅښاک اوبو د څاګانو د کیندلو او په هغو دالسې مببو نصبول د کاریزونو پاکول او پخول ، داوبو د رس 

چینو او چینو نه داوبو رسولو د شبکې غځول، د څښاک اوبو د زیرمو جوړول او د خلکو کورونو ته د اوبود نلونو غځول ، د څښاک اوبو د زیرمو له پاره د رسپتو ډ نډونو ، د کوڅو پخول ، د کيل د کثافاتو د سیندونو او ویالو د پاکولو له 

پاره د حرش کار په الرې اچول دنیالګیو کینول او نورې ارزښتناکه پروژې چې د خلکو د روغتیا په ساتنه کې مهم نقش لري ، یادونه وکړه .

پدې وروستیو کې ددې حیايت پروژو د دوام او د کلیوالو د کارموندنې له پاره د ساتنې او څارنې پروژه چې د سولې له پاره د کارموندنې ميل پروګرام تر چرت الندې د ملې یووالې حکومت له لوري اعالم شوی او دهیواد په زیاتو والیتونو 

کې د تطبیق اوعملی کیدو په حال کې دی . خلکو ددې پروګرام نه هرکلی کړی او په تطبیق کی یې بې سارې هڅې کوي .  

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

یک جنرال بازنشستة ارتش:

سرپرست وزارت دفاع عضو گروه طالبان بود



بحــث  کــه  اســت  ایــن  مثــل  کم َکَمــک 
اصــاِح نظــام انتخاباتــی بــه عنــوان یــک اصــِل 
ــپرده  ــی س ــاِق فراموش ــه مح ــه ناپذیر ب خدش
دیگــری  مســایل  تحت الشــعاِع  و  می شــود 
و از جملــه ســخنان رییــس جمهــوری در 
شــورای ملــی و یــا رویکــرد جدیــِد دولــت در 
برابــر پاکســتان قــرار می گیــرد. چنیــن اتفاقــی 
اگــر بــه صــورِت تعمــدی هــم نیفتــاده باشــد، 
ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ول
ــر مســایل انتخاباتــی  ــر نهــاد و گروهــی ب کمت
و اصــاح نظــامِ آن تأکیــد مــی ورزد. در حالــی 
ــرای  ــر اج ــد ب ــت بای ــال روان، دول ــه در س ک
انتخابــات تمرکــز کنــد و تمــام اقدامــاِت اولیــه 

ــرد.  ــی بگی ــورد پ ــن م را در ای
فرامــوش کــردن اصــاح نظــام انتخاباتــی، 
عواقــب و پیامدهــای ســوء بســیاری می توانــد 
بــر ُکِل جامعــه بگــذارد. شــاید برخی هــا 
به جــا  هــم  استدالل شــان  و  بگوینــد 
ــری  ــت سراس ــتن امنی ــدون داش ــه ب ــد ک باش
برگــزار  انتخابــات  می تــوان  چه گونــه 
ــتداللی  ــک اس ــدون ش ــتدالل ب ــن اس ــرد. ای ک
ــِخ  ــۀ تل ــد تجرب ــی اســت و نبای ــا و منطق به ج
ــامِ  ــر ن ــه گاه زی ــته را ک ــای گذش انتخابات ه
ــا تقلــب و تزویــر صــورت گرفــت،  بدامنــی ب
ــن  ــر، ای ــب دیگ ــی از جان ــرد. ول ــرار ک تک
مســأله را نبایــد بــه فراموشــی ســپرد کــه 
ــط وثیــق و پیونــِد عمیقــی  امنیــت هــم رب
ــک و  ــازوکارهای دموکراتی ــات و س ــا انتخاب ب
مدنــی دارد. بــه میزانــی کــه جامعــه از اصــول 
همــان  بــه  می کنــد،  عــدول  دموکراتیــک 
ــتبداد  ــی و اس ــمِت خودکامه گ ــه س ــزان ب می
ســوق داده می شــود. آیــا افغانســتان آمــاده 
ــه ســوی چنیــن  ــارِ دیگــر ب اســت کــه یــک ب

نظام هایــی کشــانده شــود؟ 
ــی  ــد منف ــدون تردی ــوال، ب ــن س ــه ای پاســخ ب
در  نیــز  کشــور  رییس جمهــوری  و  اســت 
ســخنرانی خــود در شــورای ملــی بــر آن 
تأکیــد ورزیــد و گفــت کــه بــا وجــود اتخــاذ 
بــه  نســبت  ســخت گیرانه تر  سیاســت های 
آزادی هــای  امــا  هراس افکــن،  گروه هــای 
ــان محفــوظ خواهــد  مدنــی شــهروندان همچن
ــِر آن هــا بــه دلیــل  بــود و هیــچ ســدی در براب
ایــن  نمی شــود.  کشــیده  جنگــی  فضــای 

ــد مردســاالری  ــد رون ــای تأیی ــه معن ســخنان ب
و  انتخابــات  بــا  کــه  اســت  کشــور  در 
خــورده  پیونــد  همه گانــی  گزینش هــای 
اســت. امــا ســوال این جاســت کــه چــرا ایــن 
ــه  ــی ک ــام انتخابات ــاح نظ ــث اص ــا بح روزه
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــد آن، برگ در فراین
و شــوراهای ولســوالی ها ممکــن می شــود، 

ــت؟  ــاده اس ــق افت ــن از رم چنی
رییس جمهــوری در یکــی از ســخنرانی های 
خــود کــه بــا مســالۀ انتخابــات رابطــه داشــت، 
ــاِل  ــات را در س ــزارِی انتخاب ــان برگ ــا زم حت
ــه کمیســیون  ــت ک ــرد و گف روان مشــخص ک
ــای الزم  ــرای آن آماده گی ه ــد ب ــات بای انتخاب
ــوری  ــس جمه ــه ریی ــی را ک ــرد. زمان را بگی
ــای تابســتان و  ــان فصل ه ــود، می ــده داده ب وع
ــری  ــن ام ــه چنی ــرای این ک ــا ب ــود. ام ــز ب پایی
مقــدور شــود، در گامِ نخســت الزم اســت 
ــور  ــی کش ــام انتخابات ــات در نظ ــه اصاح ک
رونمــا شــود، ســپس کمیتــۀ گزینــش، رهبــری 
ــد  ــی را برگزین ــیون های انتخابات ــد کمیس جدی
ــم  ــات تقوی ــیون انتخاب ــال آن، کمیس ــه دنب و ب
ــک  ــچ ی ــد. هی ــام کن ــود را اع ــی خ انتخابات
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــن اقدام ه از ای
صــورت نگرفتــه اســت و گمــان هــم نمــی رود 
کــه بــه ایــن زودی هــا مــا شــاهد تغییراتــی در 

ــیم.  ــی کشــور باش ــام انتخابات نظ
تــازۀ  فرمــان  کــه  می شــود  گفتــه 
ــام  ــاح نظ ــه اص ــد ب ــوری در پیون رییس جمه
انتخاباتــی بــه شــورای ملــی رفتــه، امــا این کــه 
در ایــن شــورا چــه بــر ســِر ایــن فرمــان آمــده 
ــد،  ــت تأیی ــال در جه ــه ح ــا ب ــرا ت ــا چ و ی
تعدیــل و رد آن اقــدام صــورت نمی گیــرد، 
دارد.  قــرار  ابهــام  از  هاله یــی  همچنــان در 
ــه  ــی ب ــورای مل ــِی نخســت را ش ــان تقنین فرم
ــۀ  ــم پای ــا ه ــتر آن ه ــه بیش ــف ک ــِل مختل دالی
اســتداللی درســتی نداشــت، رد کــرد و همیــن 
مســأله چینــن تأخیــر بزرگــی را در رونــد 
ــه وجــود آورد. حــاال  ــی ب اصاحــات انتخابات
ــوری  ــِی رییس جمه ــان تقنین ــن فرم ــز دومی نی
و  افتــاده  بی سرنوشــت  ملــی  شــورای  در 
ــن  ــدای ای ــی در اجن ــوم نیســت چــه زمان معل
شــورا قــرار خواهــد گرفــت. هــر قــدر زمــان 
ــام  ــات انج ــورد انتخاب ــل در م ــذرد و تعل بگ

ــانس  ــتان ش ــدازه افغانس ــان ان ــه هم ــود، ب ش
ــت  ــد را از دس ــاختار قانونمن ــک س ــتِن ی داش

می دهــد. 
ــۀ کارِ شــورای  ــه ادام ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام
ــی  ــکِل قانون ــز مش ــر نی ــال حاض ــی در ح مل
دارد و اگــر بازهــم بــه تمدیــد آن اقــدام 
ــرد، افغانســتان مشــروعیِت یکــی  صــورت گی
دیگــر از نهادهــای خــود را هــم از دســت 
ــه  ــد ک ــا فکــر کنن ــاید برخی ه ــد داد. ش خواه
بــا ادامــۀ کار مجلــس فعلــی نماینــده گان، هیــچ 
اتفــاِق خاصــی در کشــور نمی افتــد و حتــا در 
ــا نخواهــد شــد.  نبــود ایــن شــورا قیامــت برپ
ــی  ــداق عین ــه مص ــی ک ــتدالل زمان ــن اس ای
ــال  ــه دنب ــه ب ــی را ک ــد، آن گاه فاجعه ی ــدا کن پی
ــاهده  ــر مش ــِم س ــه چش ــوان ب ــی آورد، می ت م

ــرد.  ک
ظــِل  در  را  زیــادی  ســال های  افغانســتان 
خودکامــه  و  دیکتاتــور  حاکمیت هــای 
ــن  ــۀ ای ــم تجرب ــر می کن ــرده و فک ــپری ک س
ــا  ــز حت ــا هرگ ــت ت ــی اس ــال ها درِس خوب س
ــک  ــِد دموکراتی ــازوکارهای نیم بن ــود س ــه نب ب
ــی  ــای متوال ــی دهه ه ــا ط ــیم. م ــم نیندیش ه
ــون و  ــودِ قان ــه نب ــه چگون ــم ک ــاهد بودی ش
ــه  ــه را ب ــد جامع ــی می توان ــای قانون مکانیزم ه
ــک دهــه  تباهــی و ســیه روزی ســوق دهــد. ی
ــس  ــتان و پ ــا در افغانس ــِت چپ گراه حکوم
از آن، حاکمیــت طالبــان، همــه نمونه هــای 
روشــِن نظام هــای خودکامــه و مســتبد هســتند، 
ــا و  ــر آن ه ــردم، ب ــر م ــدون رای و نظ ــه ب ک
سرنوشــِت آن هــا ســلطه می راندنــد. بــا توجــه 
ــات  ــه همیــن خطرهاســت کــه بحــِث انتخاب ب
را بایــد بــه صــورِت جــدی دنبــال کــرد، چــون 
هیــچ گزینــۀ وقایــه شــدۀ دیگــری که جانشــین 
ــچ  ــود، در هی ــی ش ــروع مردم ــام مش ــک نظ ی
کجــای دنیــا وجــود نــدارد. حتــا کســانی کــه 
ــاالرند،  ــای مردم س ــن سرســخِت نظام ه منتقدی
وقتــی پــای بدیــل بــه میــان می آیــد، بــه 
همیــن نظام هــا رای می دهنــد. بــه ســخِن 
نخســت وزیر  چرچیــل  ونســتون  معــروِف 
اســت  بــدی  نظــام  »دموکراســی  بریتانیــا، 
منهــای نظام هــای بدتــری کــه وجــود دارنــد.«
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چــــرا
 از انتخابات سخن نمی گوییم؟

 

بازداشـت و بـه دام افتـادِن حـدود یک صدوبیسـت تـن از 
طالبانـی کـه در دو موتـِر انتقاِل حیوانات به سـمت شـماِل 
کشـور در حرکـت بودنـد، همۀ ادعاهـا در مورد فرسـتادِن 
نیـرو از طـرِف حلقاتـی خـاص بـه شـمال را ثابـت کـرد. 
بازداشـِت این تروریسـتان توسـط نیروهای امنیتی، در واقع 
بعـد از سـال ها ادعـا و شـکایت  از برنامه هایـی بـه هـدِف 
ناامن سـازی شـمال، بزرگ تریـن سـنِد ممکـن را به دسـِت 

 مردم سـپرده اسـت. 
حـاال حلقاتـی در کار و تاش انـد تـا ایـن دسـتاوردِ بزرگ 
را وارونـه جلـوه دهنـد و آن افـرادِ بازداشـت شـده را زیر 
نـامِ »غریـب کار و بی پـول و بی چـاره« از بنـد رها سـازند. 
فرسـتادِن صـد نفـر یـا بیشـتر از آن، در دو موتـری کـه 
در  آن هـم  می شـدند،  داده  انتقـال  آن  در  حیوانـات  بایـد 
میـان حیوانـات، بزرگ تریـن سـند اثبـاِت پـروژۀ توسـعۀ 
جغرافیـای جنـگ به شـمال اسـت. حـاال فقط یـک دولِت 
هوشـیار و متعهد به کار اسـت تـا این سـند را در کنار ده ها 
قرینـه، سـند و عمـِل دیگـر اهمیـت داده و پی گیـری کنـد 
و در نهایـت، تثبیـت کنـد کـه چه کسـانی در تـاِش ناامن 
کـردِن شـمال کشـورند و کی هـا ایـن افـراد را بـه شـمال 

می فرسـتند.
در گذشـته وقتـی بـا برخـی از مسـووالِن ارشـِد امنیتـی 
دربـارۀ برنامه هایـی به هـدِف ناامن کردِن شـمال و حمایِت 
حلقاتـی در دروِن نظـام از دشـمن و همـکارِی بی دریـِغ 
آنـان بـا انتحاریـان سـخن می گفتی، پاسـخ می شـنیدی که 
بایـد »سـند« ارایـه کنی. امـا وقتی سـند و قرینه یی روشـن 
به دسـت می آمـد، حلقه هـا دسـت بـه کار می شـدند، آن را 
مغشـوش می کردنـد و مقامـاِت عالـی نیـز از همـۀ ماجـرا 

چشـم می پوشـیدند. 
بررسـی نکـردِن اعمـال گاب منـگل وزیـر سـرحدات، به 
دادگاه نکشـاندِن والـی قنـدوز و نیـز خاموش نگه داشـتِن 
بررسـی عوامـل رویـداد ریاسـت دهـم امنیـت ملـی، همه 
و همـه نشـان از آن داشـتند کـه کسـی یـا کسـانی متهماِن 
رده اول را از کیفـر نجـات می دهنـد و همیـن مسـأله بـه 
تنهایـی خود، بسـیار دلهره آور تمام می شـده اسـت. زیرا به 
نظـر می رسـید کـه در همۀ ایـن رویدادهـا، دسـِت افرادی 
کـه بـا مقام هـای اوِل کشـور نزدیکـی دارند، دخیل اسـت. 
چنان کـه رسـانه ها ایـن حقیقِت تلـخ را در رویداد ریاسـت 
دهـم امنیـت ملی برجسـته کردند، امـا هیچ حرفـی در این 
خصـوص از جانـب رهبـراِن حکومـت گفتـه نشـد و همه 
چیـز زیـِر سـخناِن بلنـِد رییس جمهـوری در شـورای ملی 
محـو شـدـ اگرچه در سـخنانی کـه رییس جمهـور غنی در 
شـورای ملـی کشـور بعـد از آن رویـداد داشـت، هشـدار 
داد کـه از این پـس در برابـِر آن افـرادی کـه در داخل نظام 
بـا دشـمن بـه نحـوی همـکاری دارنـد و آب بـه آسـیاِب 
آن هـا می ریزنـد و از لحـاظ روانـی بـه نفـع دشـمن تمـام 

می شـوند، مصلحـت نخواهـد کرد. 
بنـا بر آن چـه رییس جمهـور گفته بـود، اکنون با بازداشـِت 
طالبانـی کـه بـا سـند و ثبـوت بـرای جنگیـدن در شـمال، 
در موترهایـی انتقال دهنـدۀ حیوانـاِت مخفـی شـده بودند، 
کـه  شـده  فراهـم  مجـال  ایـن  رییس جمهـوری  بـرای 
همدسـتاِن تروریسـتان در نظـام را بـه دادگاه بکشـاند و به 
مردم معرفی کنــد. شـاید آنانی که وظیفۀ انتقاِل دشـمن را 
بـه شـمال برعهـده دارند، به حدی قوی باشـند کـه بتوانند 
یک شـبه کارهایـی ناممکـن را ممکن سـازند؛ امـا اگر ارادۀ 
سیاسـی در کشـور بـرای حمایـت از نیروهـای امنیتـی و 
مقابلـۀ جـدی با دشـمنان وجود داشـته باشـد، می تـوان در 

مبارزه با تروریسـم پیــروز شـد. 
اخیـِر رییس جمهـور  حـاال کـه خوش آوایـی در سـخناِن 
مـوج می زنـد، پیشـنهاد ما به او این اسـت که بیـش از این، 
امنیـت را فـدای مصلحِت خودسـاختۀ تبارگرایان نسـازد و 
قاطعانـه بـه محاکمه و مجازاِت تروریسـتان و سـتوِن پنجِم 
آن هـا همـت گمـارد. همان گونـه کـه او به صراحـت بیـان 
کـرده بـود مـردم افغانسـتان از رییس جمهـوری خواهـاِن 
دشـمنان  بـا  کـه  افرادی انـد  مجـازاِت  و  عدالـت  تطبیـِق 
همـکاری می کننـد، بـه ایـن مهـم نیز بـه گونۀ جـدی باید 

رسـیده گی کنـد!  

آقای غنی این هم »سند«!
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آگاهان با بررسی یک ونیم دهه فعالیت های مدنی در افغانستان:

نهادهای مدنی از وابسته گی  خارج شوند 

در  جدید  نظام  روی کارآمدن  و  بُن  کنفرانس  از  بعد 
کشور  در  مدنی  نهادهای  از  زیادی  شمار  افغانستان، 

اعام موجودیت کردند.
این نهادها در عرصه های مختلِف سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی به فعالیت پرداختند و روزبه روز به تعدادشان 

نیز افزوده شد.
این نهادها در اکثر موارد توانستند در تصمیم گیری های 
تأثیرگذاری  دولت  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 
از  شماری  آن هم  با  اما  باشند،  داشته  مشاهده یی  قابل 
شهرونداناز کارکرد و موجودیت این نهادها خوش حال 
به نظر نمی رسند و در مواردی وجود این نهادها را به 

ضرر کشور تلقی می کنند.
و  مدنی  نهادهای  مسووالن  از  شماری  حال،  عین  در 
جامعه شناسان می گویند، شکل گیری جامعۀ مدنی در 
هر اجتماعی مربوط به بلوغ جمعی جامعه می باشد. در 
افغانستان برخی از مجموعه ها این توان را نداشتند که 
در رابطه با تعریف، طرح، تدوین و تمثیل جامعۀ مدنی 

چیز جدیی برای گفتن داشته بوده باشند.
به شرایِط  توجه  با  که  اند  باور  این  به  هم چنان  آنان 
و  داشت  گذشته  سال های  در  افغانستان  که  بحرانی 
دست آوردهایی که فعًا دارد، نقش نهادهای مدنی در 

دست آوردهای کنونی بیشتر بوده است.
آنان می گویند،افغانستان به چند تعریف و باز تعریف 
بسیار جدی ضرورت دارد که نهادهای مدنی می توانند 
و  آینده  برای  را  زمینه  و  کنند  فکر  موارد  این  روی 

نسل های آینده فراهم بسازند.
این مسووالن و جامعه شناسان از فعالین جامعۀ مدنی 
کشورهای  به  وابسته گی  از  را  خود  تا  می خواهند 
انگیزهای  با  را  فعالیت های شان  کنند،  بیرون  خارجی 
شخصی انجام دهند، نوع نگاه اقتصادی به فعالیت های 
مدنی نداشته باشند و تاش کنند تا اگر تمویل کننده یی 

نمی باشد، بتوانند به پای خود ایستاده شوند.
سید اشراق حسینی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در 
دوران  از  بعد  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
طالبان وضعیت جدیدی به وجود آمد که این وضعیت 
اقتضا می کرد که افق ها باز شود و حوزۀ عمومی بسط 
بقیه تحوالتی که  با  متناست  باور من،  به  پیدا کند که 
در افغانستان منطقه و جهان به وجود آمده بود، جامعۀ 

مدنی نیز باید تکانی به خود می گرفت.
به گفتۀ آقای حسینی،در این مورد دو بحث باید جدا 
گفت وگو  زمینۀ  جامعه  خود  وقتی  این که  یکی  شود، 
نمایش گذاشتن  به  می شود،توان  مهیا  مشارکت شان  و 
را  اجتماعی  اقتدار  نوع  می کند،  پیدا  را  جمعی  خردِ 
موازنه  یک  و  می دهد  نشان  سیاسی  اقتدار  برابر  در 
و  نازل  سطح  در  افغانستان  ایندر  می دهد،  شکل  را 
بخشی  که  این  دیگر  چیز  آمد،اما  به وجود  ابتدایی اش 
خود  باالی  را  مدنی  جامعۀ  نام  که  مجموعه های  از 

گذاشته اند، تنها نام شان مدنی است.
تمام تحوالت  باور من  »به  داشت:  بیان  آقای حسینی 
مربوط به جامعۀ مدنی را همین نام هایموسسات پوشش 
داده نتوانسته و یا نمی داده اند؛ به همین دلیل، باور من 
این است که بیشتر جامعۀ مدنی مربوط به بلوغ جامعه 

مربوط می شود که مسوولیت شان را برعهده می گیرند 
و در تعیین سرنوشت شان بر بنای گفت وگو میان یک 

دیگر زمینۀ مشارکت را فراهم می کند.«
کمک های  آمدن  با  داشت:  اظها  دانشگاه  استاد  این 
صورت  نیز  استفاده های  سوء  برخی  بین المللی 
مدنی  جامعۀ  خوش آهنگ  نامِ  از  هم  گرفت،شماری 
بهرده  شفاف  به صورت  کمک ها  کهاز  کردند  استفادۀ 
برده نشد، بنًا این نهاد ها انرژی را که در تمثیل اقتدار 

اجتماعی افغانستان باید می داشت نداشتند.
جامعۀ  سیمای  دلیل  همین  به  حسینی:  آقای  گفتۀ  به 
مدنی را به گونۀ که توقع می رفت و باید تأثیرگذار بر 

تحوالت اجتماعی سیاسی می بود، خراب کردند.
اجتماعی  هر  در  مدنی  جامعۀ  او، شکل گیری  باور  به 
افغانستان  در  می باشد،  جامعه  جمعی  بلوغ  به  مربوط 
برخی از مجموعه ها این توان را نداشتند که در رابطه با 
تعریف، طرح، تدوین و تمثیل جامعۀ مدنی چیز جدیی 

برای گفتن داشته بوده باشند.
آقای حسینی باور دارد که فرهنگیان و نخبه گان فکری 
فرهنگ  بهترکردن  و  فکر  تولید  در جهت  باید  کشور 
تاش کنند و دست به دست هم دهند تا بلوغ اجتماعی 
صورت،  این  در  که  برسد  بهتری  وضعیت  به  ما 

مشکات جامعه می تواند کم تر شود.
از سویی هم، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی 
نهادهای مدنی در  یا مجما می گوید: وظیفۀ  افغانستان 
ساختار نظام های لیبرال دموکراتیک دادخواهی و تداوم 
اصل حاکمیت قانون است که ما در افغانستان در این 

دو بخش دست آوردی نداشته ایم.
و  اولین بار  برای  افغانستان  کرد:در  تأکید  رفیعی  آقای 
بخش  در  تاریخی  و  طوالنی  بسیار  سرکوب  از  پس 
افغانستان فرصتی  آزادی های مدنی و شهروندی،مردم 

پیدا کردند تا بتوانند آزادی های شان را امتحان کنند.
زمینه ساز  که  اطاعات  مشارکت  عامه،  آگاهی 
دست رسی مردم به اطاعات شد، قانون حق دسترسی 
و  رسانه ها  گستردۀ  حضور  رسانه ها،  اطاعاتبرای  به 
مطبوعات، مشارکت سیاسی مردم در تصمیم گیری های 
حکومتی و تعددِ نهادهای مدنی و تنوع در کار آن ها، 
از دست آوردهای است که به باور آقای رفیعی در طول 
چهارده سال گذشته نهادهای مدنی در کشور به میان 

آورده اند.
به شرایِط  توجه  می دارد:»با  بیان  اما  مجما  رییس 
و  داشت  گذشته  سال های  در  افغانستان  که  بحرانی 
دست آوردهای که فعًا دارد، نقش نهادهای مدنی در 
این دست آوردها بیشتر بوده است.گرایش اجتماعی به 
پرورش و تحصیل،تمایلی که  آموزش و  آمدن صلح، 
و  داشت  وجود  جهاد  و  جنگ  به  نسبت  گذشته  در 
حاال جای خود را به ساختن زنده گی تازه،دانشمندانه تر 
و عاقانه تر داده است،به این معنی است که نهادهای 
مدنی توانسته اند پیام صلح را کاراتر، دقیق تر و منظم تر 

ابراز بدارند.«
تا  مدنی  نهادهای  که  است  باور  این  به  رفیعی  آقای 
سال های زیاد نمی توانند طرح منسجم و دقیق تری برای 
آیندۀ افغانستان روی دست گیرند؛اما طرح های مقطعی 

را هم که ارایه می کنندمی تواند بسیار موثر باشد.
تعریف  باز  و  تعریف  چند  به  او:»افغانستان  بیان  به 
شامل  آن  نمونۀ  چند  که  دارد  ضرورت  جدی  بسیار 
هویت  تعریف  گسترده،  به صورت  ملی  منافع  تعریف 
ملی و تعریف وحدت ملی می شود که نهادهای مدنی 
برای  را  زمینه  و  کنند  فکر  موارد  این  روی  می توانند 

آینده و نسل های آینده فراهم بسازند.«
امید  را  کشور  در  مدنی  نهادهای  وجود  مجما  رییس 
آن  رسمی  آمارهای  مورد  در  و  کرده  عنوان  بخش 
تصریح می کند: نهادهای مدنیی که ثبت دولت هستندبه 
اما نهادهای هم هستند که  4 تا 6 هزار نهاد می رسد، 
ثبت دولت نیستند و در جامعه و در ده کده ها و مناطق 
مختلف کشور فعالیت می کنند، که شمارشان بسیار زیاد 

است.
در عین حال، توریالی غیاثی نویسندۀ »کتاب ما و جامعۀ 
مدنی« و رییس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه در 
در طول سال های  در کشور  نهاد ها  این  کارکرد  مورد 
گذسته بیان داشت، تا حدودی مفهوم کارکرد نهادهای 
که  آن چنانی  نه  اما  بوده است،  کشور خوب  در  مدنی 
که  شراطی  با  نهادها  این  بیشتر  چون  است،  مطلوب 
کنندۀ شان  تمویل  است،به کشورهای  در کشور حاکم 

وابسته گیدارند.
آقای غیاثی افزود: در کشورهای دیگر نهادهای مدنی 
را هم دولت کمک می کنند و هم شهروندان آن جدا 
تصمیم گیری های  در  دارند،  که  روزانۀ  کارهای  از 
سیاسی و امور اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به صورت 
رضاکارانه و بدون وابسته گی  به کشورهای بیرونی و 

از عواید شخصی شانسهم می گیرند.
نویسندۀ کتاب ما و جامعۀ مدنی همچنان اضافه کرد: 
افغانستان  این دو مورد تفاوت فاحش نهادهای مدنی 
نهادهای  آسیب پذیری  که  است  دیگر  کشورهای  با 
مدنی افغانستان را آیینه داری می کند که نگرانی من این 
فعالیت  نهادهااز  این  با قطع کمک های  مبادا  است که 

باز بمانند.
یک  نهادها،  این  فعالیت های  منظر  از  کرد:  اضافه  او 
بخش شان معطوف است به پرپُوزل سازی و گرفتن فند 
از کشورهای خارجی که آسیب دیگری است که این 
نهادها را وابسته به گرفتن فند از کشورها و نهادهای 
یک  نه  می سازد  مشخص  برنامۀ  یک  روی  خارجی 

هدف بزرگ.
آقای غیاثی اظهار کرد: »در میان چهرهای که در رأس  
نهادهای مدنی در کشور در طول چهارده سال فعالیت 
که  بوده اند  ُکل، چهره های  به طور  نه  البته  که  کرده اند 
فرهنگی  مدنی،  فعالیت های  و  افکار  تغییر  برای  اصٌا 
و  پرپُوزل  می توانستند  تنها  نداده اند،  انجام  سیاسی  و 
پیش نویس بنویسند، پروژه بگیرند، آن را ناقص تطبیق 
جامعۀ  وارد  اقتصادی  نگاه  از  اشخاص  این  بسازند؛ 
مدنی شدند و هدف شان نیز جلب کمک ها و ساختن 

زنده گی برای خود بوده است.
آقای غیاثی در مورد اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی 
از  کرد:یکی  اظهار  دموکراتیک  نظام  یک  ساختار  در 
نهادهای  دموکراتیک حضور  نظام  اصلی  شاخصه های 

مدنی و فعالیت های مدنی است که به عنوان پُل ارتباطی 
میان شهروندان و دولت شناخته می شوند.

وابسته گی  از  را  خود  باید  مدنی  نهادهای  او:  بیان  به 
به کشورهای خارجی بیرون کنند، فعالیت های شان را 
اقتصادی  نگاه  نوع  دهند،  انجام  انگیزهای شخصی  با 
به فعالیت های مدنی نداشته باشندو تاش کنند تا اگر 
ایستاده  خود  به پای  بتوانند  نمی باشد  کننده یی  تمویل 

شوند.
برخیها قدمت مفهوم جامعۀ مدنی را به آغازینروزهای 
از  قولی  بنابر  که  انسانی  جامعۀ  در  حکومت  تشکیل 
دیگر،  گروهی  برمی گردانند.  بوده،  )ع(«  »نوح  زمان 
از  قبل  را 3000 هزار سال  از جامعه  نوع  این  پیشینۀ 
میان  اولین جوامع در  قلم داد کرده  و می گویند،  میاد 
پیدایش  با  بین النهرین  در  سومری ها  شورایی  جامعۀ 
بعضی  گردید.  محقق  )دولت شهرها(،  پولیس ها  اولین 
جامعۀ  از  که  می دانند  کسی  اولین  را  افاطون  دیگر 
مدنی یاد کرد و مدینۀ فاضلۀ خود را به آن، نام گذاری 
کرد. گروهی نیز برای ارسطو چنین ابداعی را قایل اند.

در مقابل این نظریات، گروهی دیگر، جامعۀ مدنی را 
محصول دنیای مدرن بعد از سده های 12 و 13، دانسته 
و برآنند که بین تمدن های باستانی )چه شرقی و چه 

غربی(، اساسًا جامعۀ مدنی سابقه یی نداشته است.
جامعۀ  یا  لیبرال  دموکراسی  پیدایش  تاریخ  به هرحال، 
نیست؛  معلوم  درستی  به  غربی  کشورهای  در  مدنی، 
پیدایش  اما سدۀ هجدهم را می توان دوران مهمی در 
دولت های دموکراتیک و جامعۀ مدنی دانست. دیدگاه 
در   )Secular( الئیک  و   )Universalist( گیتی گرا 
جهانی بودن  بود،  روشن گری  دوران  که  سدۀ هجدهم 
حقوق بشر را مطرح کرد. حقوق بشر با انقاب فرانسه 
)با  شهروندی  مفهوم  و  یافت  راه  مدنیت  قلم رو  به 
حقوق و مسؤلیت وابسته به آن(، اهمیت ویژه یی پیدا 

کرد.
همانندپنداری  در  تحولی  دوم سدۀ هجدهم،  نیمۀ  در 
بود،  مرسوم  آن زمان  تا  که  دولت،  با  مدنی  جامعۀ 
به وجود آمد و تلقی جدیدی از جامعۀ مدنی که آن را 
عرصه یی مستقل و مجزا از دولت می دید، در آثار تام 
و  فرگوسن  آدام   ،)1723-1790( اسمیت  آدام  پین، 
جان الك )1704-1632(، جوانه زد و سرانجام توسط 
 1۸31Georg Wilhelm Friedrich-1770( هگل 
Hegel(، فضای مفهومی جدیدی از جامعۀ مدنی به 

تفصیل بیان شد.
مفهوم جامعۀ مدنی در اوایل سدۀ بیستم، بعد از آن که 
در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم از رونق و رواج افتاده بود، 
این  احیای  در  شد.او  احیا  گرامشی«  »آنتونیو  توسط 
مفهوم، اندیشۀ هگلی را ترجیح داد. در اواخر دهه های 
70 و ۸0، به همراه تحوالت اروپای مرکزی و اروپای 
شرقی، حیاتی تازه در مفهوم جامعۀ مدنی دمیده شد و 
جامعۀ مدنی به عنوان واکنشی در برابر تمامیت خواهی 
حکومت های  تمامیت خواهی  به ویژه  )توتالیتاریسم(، 

سوسیالیستی، ظهور یافت.

روح اهلل بهزاد



از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد  سوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
همکاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بیش 
فعالین  بشر،  حقوق  فعالین  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سیاست مداران کشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعیت حقوق 
که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
قسمِت زیادی از این مصاحبه ها قباًل در 
اینک  است.  شده  منتشر  روزنامه  همین 
مطرح  مباحث  از  مفصلی  جمع بندِی 
شده در گفت وگوها تهیه شده که در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانیم. 
مصاحبه ها و گزارش کامل به این لینک 
http://openasia. کنید:  مراجعه 

org/item/16511

   دیوارهای سنت قطور اند
دلیل  به  اجتماع  هر  در  که  نهادی  اولین  شاید 
می گیرد،  قرار  نقد  مورد  مردساالری  وجود 
پیچیده یی  مجموعۀ  فرهنگ  باشد.  فرهنگ 
سنت ها،  قوانین،  هنرها،  دانش ها،  باورها،  از 
عنوان  به  فرد  که  است  اخاقیات  و  عادات 
عضوی از جامعۀ خویش و از طریق آموزش، 
آن را فرا می گیرد. فرهنگ مشخص کنندۀ کنش 
بسیار  تأثیرگذاری  حیطۀ  و  است  جامعه  افراد 
از  خوانش  نوع  می تواند  دارد.  گسترده یی 
در  و  قرار  دهد  تأثیر  تحت  نیز  را  دینی  امور 
نقش  ایدیولوژی های غالب جامعه  شکل گیری 
از  بسیاری  که  مساله یی  باشد.  داشته  به سزایی 
در  و  دارند  تأکید  آن  روی  افغانستان  فعاالن 
بازدارنده های  این سوال که مهم ترین  به  پاسخ 
مشارکت زنان در عرصه های مختلف افغانستان 
را چه می دانند، به آن اشاره های زیادی کرده  اند. 
حمیرا قادری، شاعر و نویسنده، ریشۀ تبعیض 
حامیان  و  سنت ها  افغانستان  در  را  زنان  علیه 
مشکل  بزرگ ترین  و  “اولین  می داند:   آن ها 
در  سنت ها  ستم-  هستند.  سنت ها  ستم- 
افغانستان  فرهنگی  اجتماعی-  بزرگ  ساختار 
که من مردابش می نامم که هرچه در آن دست 
می روید،  فرو  بیشتر  می زنید  رهایی  برای  پا  و 
ریشه دارند و دارای پاسداران عجیب و غریب 

هستند.” 
صدیق طرزی نویسنده، روزنامه نگار و مترجم، 
به باورهایی مانند ارجح دانستن پسران و لزوم 
تغییر آن ها اشاره دارد:  “مسالۀ اساسی  که باید 

رویش تأکید شود، یکی فرهنگ و عنعنات است 
باورهای مختلف شکل گرفته است.  بر  بنا  که 
می کنیم،  زنده گی  آن  در  ما  که  ساختاری  دوم 
در  فرهنگی  چنین  در  است.  قبیله یی  ساختار 
یک خانواده پسر و دختر که متولد می شود، با 

دو نگاه متفاوت همراه است”.
پرتو  که  است  امری  قبیله یی  و  سنتی  ساختار 
نادری، شاعر و نویسنده نیز به آن اشاره دارد: 
دموکراسی  اکنون  هم  که  عاملی  “بزرگ ترین 
با مشکل روبه رو کرده، حاکمیت  افغانستان را 
تفکر قبیله یی است. این تفکر قبیله یی به این یا 
آن قوم مربوط نمی شود بلکه به همه گان ارتباط 
که  است  شرم آور  مرد  یک  برای  هنوز  دارد. 
رای گیری  حوزۀ  به  جوانش  دختر  دهد  اجازه 

برود”. 
خطاب  انتقاد  با  روزنامه نگار،  ناجی،  داوود 
“افغانستان  می گوید:  جامعه  فرهنِگ   اهل  به 
خیلی  سنتش  دیوارهای  که  است  جامعه یی 
قطور است. به باور من، فرهنگیان افغانستان که 
خود را نیز جزیی از ایشان می دانم، تنبل ترین 
و کم کارترین افراد جامعه بوده اند؛ کمتر جرأت 
کرده اند دیواره های سنگ شدۀ سنت افغانستانی 
افغانستان  جامعۀ  این رو  از  کنند.  را خط خطی 
خانواده ها  از  کثیری  که  است  مانده  جامعه یی 
به  اما  شوند،  مهندس  فرزندان شان  می خواهند 
را  خود  زنده گی  نقشۀ  نمی دهند  حق  ایشان 
دختران شان  دارند  دوست  بچینند.  خودشان 
حق  ایشان  به  کمتر  اما  شوند،  تحصیل کرده 
می دهند در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند 

.“
   خوانش طالبانی از دین

را  نقد خود  منتقدان شرایط موجود،  از  برخی 
مشخصًا متوجه خوانش های غلط و سلیقه یی از 
دین می کنند که بیشترین تأثیر را روی وضعیت 
زنان افغانستان داشته است. آن ها این خوانش ها 
را تأویلی یک جانبه از دین می دانند که در نبود 
پیدا  بیشتری  ظهور  فرصت  دینی  نواندیشان 

می کند. 
شکریه حیدر، بنیان گذار انجمن »نگار« و فعال 
اسام  از  که  “تبلیغی  می گوید:  بشر  حقوق 
هر  است.  آن  اصلی  متون  مخالف  می شود، 
آن چه که در فرهنگ غلط خود ما است، سعی 
می کنیم به اسم اسام تحمیل شود. قرآن کریم 
هم به زبانی ]عربی[ است که مردم نمی توانند 

آن را بفهمند”.
شیوای شرق نیز بر این نظر است که عمده ترین 
زنان در ساختار  مسأله در عدم تحقق حضور 
دینی  غیررسمِی  باورهای  نوع  جامعه،  سیاسی 
آگاهی  نبود  واقع  “در  است:  کنونی  در جامعۀ 
نداشتن  و  یک سو  از  حقوق شان  از  زنان  الزمِ 
دینی  معرفت  از  اعتدالی  و  قرائت رسمی  یک 
در ساختار فرهنگی جامعه از سوی دیگر، دلیل 
بسیار محکم و مستدلی بر محقق نشدن حضور 

زنان در جامعه است”. 
فیض اهلل جال، استاد روابط بین الملل دانشکدۀ 

به  بخشیدن  دینی  رنگ  کابل،  دانشگاه  حقوق 
خرافات را عامل مهمی در شرایط زنان می داند:  
“بسیاری در تاش اند که عنعنه ها و سنت های 
این  تا  دهند  مذهبی  رنگ  را  خود  خرافی 
خرافات بقا داشته باشد. زنان در چنین فضایی 
تکلیف محور  موجوداتی  غربی،  زنان  برخاف 

بار می آیند، نه انسان هایی حق محور”.  
صدیق برمک: “در قدم نخست، تأویل نادرست 
تأثیرات  بدترین  و  بیشترین  دین  و  مذهب  از 
سنت ها  حتا  است.  گذاشته  ما  جامعۀ  روی  را 
اسام  از  قبل  به  مربوط  که  غیردینی  عرف  و 
می شود نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ما هنوز 
خودمان  ذهن  در  ناموس  و  غیرت  از  تعریفی 
نداریم. هنگامی که کسی حاضر است به خاطر 
این که دخترش عاشق کسی شده، آدم بکشد، 
چهرۀ واقعی و گستردۀ خشونت را در جامعه 
می توانید ببینید. خشونتی که در جامعۀ ما وجود 

دارد، در قرن بیست ویک بی نظیر است”. 

   عدم خودباوری زنان: برآمده از فرهنگ، 
نیازمند آگاهی

تفکرات  توسط  گاه  باورها  و  ارزش ها  این 
طالبانی و سنت ها به جامعه تحمیل می شود و 
گاه در ذهن و زنده گی شخصی خود زنان نیز به 
دلیل پذیرش ارزش های جامعه، رسوخ می کند 
ممکن  هم  زنان،  بنابراین  می شود.  نهادینه  و 
است محافظه کار  شوند، خودپنداره قدرتمندی 
نداشته باشند و حتا در بدترین شکل آن، نظام 

سلطه را پذیرا شوند.  
استاد زریاب، نویسنده و پژوهشگر معتقد است: 
“ایدیولوژی طالبانی  که در دستگاه دولت وجود 
دارد و در سطح جامعه نیز گسترش یافته است، 
باعث شده که زنان حتا از نظر ذهنی محافظه کار 
حضور  برای  نیرویی  خود  در  دیگر  و  شوند 

فعال اجتماعی نبینند”. 
رویا سادات، فیلم ساز و فارغ التحصیل حقوق و 
می گوید:  موضوع  همین  دربارۀ  سیاسی،  علوم 
کمبود  دلیل  به  هم  ما  تحصیل کردۀ  زنان  “حتا 
سیطرۀ  تحت  به شدت  خود،  حقوق  به  آگاهی 
در  مردساالری  پدیدۀ  دارند.  قرار  مردان 
قشر  به  محدود  و  نمی شناسد  طبقه  افغانستان 
و  نوع  فقط  نیست؛  فقیر جامعه  یا  روستانشین 

سطح کنترل فرق می کند”. 
احساس  و  انسان  خودباوری  از  زیادی  بخش 
موفقیت و کفایت از تجارب اجتماعی انسان ها، 
جامعه  و  خانواده  توسط  و  زنده گی  محیط  در 
به  صرفًا  را  آن  نمی توان  و  می شود  حاصل 
صورت امری روان شناختی و ناشی از نخواستن 

تلقی کرد. 
آمنه صفی افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی و 
اشاره  نکته  این  به  افغانستان،  معلوالن  و  شهدا 
می کند: “سطح سواد و آگاهی زنان همیشه در 
طول تاریخ توسط مردها پایین نگه داشته شده، 
نه این که زنان خود نخواستند همگام با مردان 

در هر عرصه یی رشد کنند”.
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بخش دوم
بخش چهارم

      بیـمارِی

تنبــــلی
6ـ بــا گفتــن »مــن می خواهــم ایــن کار را انجــام دهــم؛ همیــن االن می خواهــم 
ــرای  ــتراحت را ب ــوم و اس ــه کار می ش ــت ب ــس االن دس ــم! پ ــن کار را بکن ای
ــه  ــد ب ــه را بلن ــن جمل ــد. ای ــک بیندازی ــان را روی غلت ــذارم«، خودت ــد می گ بع
زبــان بیاوریــد، خواهیــد دیــد کــه خیلــی زود خــود را مشــغول انجــام آن کار 

می بینیــد. 
انگیــزه پیــدا کــردن بــرای کار، یــک چیــز اســت، امــا نگــه داشــتن آن وقتــی در 
طــول مســیر شــرایط دشــوار می شــود، چیــِز دیگــری اســت. هرچــه بیشــتر از 
ــد  ــر خواه ــا راحت ت ــر آن ه ــدن تان در براب ــلیم ش ــد، تس ــکات دوری کنی مش

بــود.
7ـ بــه پایــان رســاندن مراحــل کوچــک کار، احســاِس بســیار خوبــی در شــما 
ــا آخــر  ــن. احســنت. همین طــور ت ــد »آفری ــان بگویی ــا خودت ــد. ب ایجــاد می کن
ادامــه بــده.« کار کــردن بــه ســمت مقاصــد و اهــداف کوچــک، رمــز موفقیــت 
ــه  ــم ب ــت کوچــِک پشــِت ســر ه ــد موفقی ــزرگ از چن ــای ب اســت: موفقیت ه

ــد.  ــت می آین دس
ــاداش  ــان پ ــه خودت ــان ب ــای کوچک ت ــرای موفقیت ه ــه ب ــرود ک ــان ن  ۸ـ یادت
ــام  ــل انج ــه روز قب ــد ک ــام دهی ــد کاری را انج ــم گرفته ای ــر تصمی ــد. اگ بدهی
ــرای  ــد. ب ــاداش خــوب داری ــک پ ــه ی ــاز ب ــه نی ــن باشــید ک ــد، مطمی نمی دادی
اتمــام هــر کار، بایــد بــه خودتــان جایــزه بدهیــد تــا انگیــزۀ ادامــه راه را پیــدا 

کنیــد. 
ــس  ــی ســخت اســت، پ ــادن خیل ــک افت  9ـ این جــا تســلیم نشــوید. روی غلت
وقتــی روی غلتــک افتادیــد، بــه ایــن راحتــی از روی آن بلنــد نشــوید و پشــت 
ــه  ــا، وقف ــن موفقیت ه ــه بی ــد. هرچ ــال کنی ــف را دنب ــای مختل ــرهم هدف ه س
ــه  ــا هرچ ــود. ام ــد ب ــوار خواه ــان دش ــاره برای ت ــروع دوب ــد، ش ــتری باش بیش
ــوده و  ــر ب ــان باالت ــه نفس ت ــاد ب ــد، اعتم ــروع کنی ــدی را ش ــدِف بع ــر ه زودت
ــر کاری از  ــه ه ــد ک ــاس کنی ــود احس ــث می ش ــس باع ــه نف ــاد ب ــن اعتم همی

ــد.  ــان برمی آی ــدۀ ت عه
 انگیــزه پیــدا کــردن بــرای کار، یــک چیــز اســت، امــا نگــه داشــتِن آن وقتــی 
در طــول مســیر شــرایط دشــوار می شــود، چیــِز دیگــری اســت. هرچــه بیشــتر 
از مشــکات دوری کنیــد، تســلیم شــدن تان در برابــِر آن هــا راحت تــر خواهــد 

بــود.
10ـ بــه پایــان رســاندن مراحــل کوچــک کار، احســاِس بســیار خوبــی در شــما 
ــا آخــر  ــن. احســنت. همین طــور ت ــد »آفری ــان بگویی ــا خودت ــد. ب ایجــاد می کن
ادامــه بــده.« کار کــردن بــه ســمِت مقاصــد و اهــداف کوچــک، رمــز موفقیــت 
ــه  ــم ب ــت کوچــِک پشــِت ســر ه ــد موفقی ــزرگ از چن ــای ب اســت: موفقیت ه

ــد.  ــت می آین دس
ــاداش  ــان پ ــه خودت ــان ب ــرای موفقیت هــای کوچک ت ــه ب ــرود ک ــان ن  11ـ یادت
ــام  ــل انج ــه روز قب ــد ک ــام دهی ــد کاری را انج ــم گرفته ای ــر تصمی ــد. اگ بدهی
ــرای  ــد. ب ــاداش خــوب داری ــک پ ــه ی ــاز ب ــه نی ــن باشــید ک ــد، مطمی نمی دادی
اتمــام هــر کار، بایــد بــه خودتــان جایــزه بدهیــد تــا انگیــزۀ ادامــه راه را پیــدا 

کنیــد. 

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی



جاوید جاوید


زد  نقدی  از  سخن  دوستان  از  یکی  پیش،  روز  چند 
نصراهلل  اثر  مدنی«  محاکمات  اصول  »کتاب  باِب  در 
ماندگار.  روزنامۀ  در  کابل  دانشگاه  استاد  ستانکزی، 
پرسیدم چه نوشته. در اولین کام گفت: »عجب یک 
نقد علمی نوشته!...«، بعد تاش کردم تا همان شمارۀ 
مهراِن  آقای  نقد  و  آورم  به دست  را  ماندگار  روزنامۀ 
موحد را پیرامون اثِر یاد شده و دانشگاه کابل خواندم. 
این نقد مرا وا داشت تا مواردی را پیراموِن آن بنویسم. 
موردِ  چند  به  نظر،  مورد  نکات  به  پرداختن  از  پیش 
تا کیف وکان  اشاره می کنم  مو  از  باریک تر  به اصطاح 
این نوشته توضیح گردد. قرار من این نیست تا »صد 
سال سخن از زلف یار گویم«؛ بل به عنوان یک خواننده 

و طرف دار نقد سازنده، 4 مورد ذیل را تذکر می دهم:
1. باورم این است که هر نقدی باید نقد شود و سلسلۀ 

نقدهای سازنده ادامه یابد؛
2. نقد از انتقام گیری و عقده گشایی تفکیک شود؛

3. به هیچ رو مدعی دفاع از کاستی های دانشگاه کابل 
نیستم؛

4. و هدف از نوشتن این سطور، تبیین عایق شخصی 
نیست، مگر نقد پویا و سازنده.

     نکتۀ اول: »کتاب مزخرف اصول محاکمات 
مدنی« یا نقد مزخرِف غیرعلمی و مدنی؟

پیرامون  ادبی«اش  »نقد  کتاب  در  شمیسا  سیروس    
نقد، انواع نقد، هرمونتیک، مدرنیسم و پست مدرنیسم 
نوشته  این  خواننده گاِن  بیشتر  که  دارد  سخن هایی 
یکی  به  کتاب  این  در  شمیسا  هستند.  آن  به  ُمشرف 
سره  از  عبارت  نقد  که  می کند  اشاره  نقد  تعاریف  از 
و  سازنده  نقد  این که  توضیح  است...  کردن  ناسره  و 
ناسرۀ  و  و سره  تفکیک شود  عقده گشایی ها  با  علمی 
مؤثر  و  گیرد  سازنده شکل  نقد  تا  گردد  توضیح  متن 
واقع شود؛ در غیر آن، نقد از ماهیت و هدفش منحرف 
شده و بیشتر رِخ انتقام گیری را به خود می گیرد و ره 
به ترکستان می برد. در این جا تاش می کنم که سره را 
از ناسره جدا کنم تا همه چیز را از عینِک یک تن و بِر 

کله و بِر خیال نبینیم.
چه  برای  را  نقد  شما  که  است  این  اصلی  پرسش    
می نویسید؟ برای اصاح؟ یا انتقام؟ برای بیان نقطه های 
ضعف به صورت علمی یا بیان عقده ها؟ واضح است 
از  نقد سازنده و علمی، جدا کردن سره  از  که هدف 
ناسره است. با این حال، با خواندن نقد آقای موحد، 
و  تُند  غیرعملی،  پرخاش گرانه،  ادبیات  یک  با  شما 
انتقام طلبانه روبه رو می شوید که متأسفانه هدف را گم 
می کنید. مثًا آقای موحد در پیوند به نویسندۀ »کتاب 
تمام  بارحمی  یا  بی رحمی  با  اصول محاکمات مدنی« 
چنین می نویسد: »اگر چه من به جد معتقدم که نصراهلل 
استانکزی تا هنوز از مرحلۀ بداوت قبیله یی فراتر پای 
نماده، چه رسد به این که ذهنش درگیر متن های سوپر 
مدرن شده باشد.«، به نظر شما صدر و ذیل این  عبارت 
وبرهم  درهم  نه   - موحد  آقای  منسجِم  و  غیرطوالنی 
کلمات  بردن  کار  به  دارد؟  علمی  نقد  با  ربطی  - چه 
انتقام گیری  به  علمی،  نقد  فرهنِگ  از  دور  و  رکیک 
نمونۀ  »اکادمیک«.  و  سازنده  نقد  تا  می ماند  شخصی 
تهوع آور«  »نه  پسند!  دل  زیبانویسی های  این  از  دیگر 
می گویند:  قاطعیت  با  که  آن جا  می آورم  ذیل  در  را 
»کم سواد، بی مایه و کان کار...«، البته آقای موحد دارای 
و  می برند  کار  به  را  الفاظی  چه  که  است  تام  اختیار 
علمی  و  سازنده  نقد  تکلیف  اما  می گوید،  چه  که  به 
چه می شود؟ آن  گونه که دیده می شود، این متن به ّجد! 
سلیقه  اعمال  انتقام گیری،  روانی،  خودارضایی  بوی 
باشد.  شخصی  صورت حساِب  کدام  تصفیۀ  ممکن  و 
هدف از نقد کتاب »اصول محاکمات مدنی« چیست؟ 
پرداختن  یا  اثر  و ضعف  قوت  نقطه های  به  پرداختن 
اندیشه های  و  افکار  نگذاشتِن  و  گذاشتن  فراتر  پا  به 
جای  در  موحد!.  آقای  قول  به  آن  نویسندۀ  »قبیله یی« 
دیگر، ایشان همچنان می فرمایند: »وقتی شخص نادان 

برتر  استاد  استانکزی،  اهلل  نصر  همانند  کم سوادی  و 
است  این  معنایش  باشد،  کابل  دانشگاه  کان کار  و 
یا  خواند«.  باید  را  تحصیلی  مهم  نهاد  این  فاتحۀ  که 
می گویند: »ستانکزی هم از همین قبیل آدم ها است...«. 
البته تکرار می کنم آقای موحد دارای اختیار تام هستند 
که چه الفاظی را به کار می برند، اما در »کانتکس« یک 
نقد سازنده و علمی مجاِل برای هجویات، رجزخوانی 

و خودارضایی روانی نیست. 
آقای  کامِ  این  کجای  در  کنید  قضاوت  شما  حال    
موحد رد پای نقد دیده می شود؟ آیا نقد همین است که 
آقای موحد می فرماید؟ عجب منتقدی، عجب ادبیات 
منتقدانه یی! اگر قرار بر این گونه نقدهای عملی)!( باشد، 
باید بگویم که فاتحۀ نقد را در کنار فاتحۀ دانشگاه کابل 

باید خواند.
 نقد آقای موحد به تمام معنی رو به سوی ترکستان 
آقای  نقد  در  موجود  ادبیات  از  باشد  قرار  اگر  دارد. 
در  و  برده اند  بکار  به وفرت  که  کنیم  استقاده  موحد 
بگیریم،  کار  ادبیات  همان  از  هم  ایشان  نقد  توصیف 
اصول  مزخرف  »کتاب  می فرمایند:  ایشان  که  آن جا 
محاکمات مدنی«؛ نتیجه و قیاس این می شود که ما هم 
بگوییم: کتاب مزخرف اصول محاکمات مدنی یا نقد 
مزخرِف غیر علمی و مدنی. البته از این گونه ادبیات با 

آن گونه مقصد، می پرهیزیم.

     نکتۀ دوم: تجاهل غیرعارفانه! 
بوتۀ  به  موحد  آقای  نوشتۀ  در  که  مواردی  از  یکی    
در  درسی  »چپتر«های  بحث  است،  شده  گرفته  نقد 

دانشگاه ها  دیگر  و  کابل  دانشگاه 
می فرمایند:  موحد  آقای  است. 
دانشکاه  در  استادانی  »پُرشمارند 
کابل و در دیگر نهادهای تحصیلی 
رتبه های  که  این  منظور  به  کشور 
علمی را یکی پی دیگری به آسانی 
می کنند  شروع  بیاورند،  دست  به 
از  بهینه  استفادۀ  و  کتاب سازی  به 
از  بسیاری  پیست!  کپی  تکنولوژی 
در  دررسی  چپترهای  و  کتاب ها 
شده  پیست  کپی  کابل،  دانشگاه 
ایران  چاپ  فارسی  کتاب های  از 

است.«
  چند نکتۀ زیر قابل ذکر است:

محتوای  و  کیفیت  بی تردید   .1
تمام  در  دانشگاه ها  چپترهای 

افغانستان قابل انتقاد است؛
درگیر  افغانستان  که  آن جا  از   .2
چند دهه منازعه بوده است، مشکل 
قابل  نه  اما  است،  طبیعی  کیفیت 

تداوم؛
کپی  کشورها  دانشگاه های  بیشتر  در  درسی  مواد   .3

پیست است، مخصوصًا کشورهای پس از منازعه؛
هم  من درآوردی  چیز  همه  این که  اخیر  نکتۀ  و   .4
با روش های  را  تا خألها  مجبورند  استادان  نمی شود، 

علمی کپی برداری پُر کنند.
نباید به  آیا  بنابراین، این همه کم وبیش چه معنا دارد؟ 
مگر  کنیم؛  توجه  مملکِت خود  اجتماعی  واقعیت های 
دیگر؟  اروپایی  کشور  کدام  از  یا  آمده ایم  امریکا  از 
با پاهای  چرا به اصطاح به فرق راه برویم؟ نمی شود 
خداداده راه برویم؟ نمی شود کمی عقانی بیـندیشیم؟ 
یک  بلی،  چه؟  یعنی  نقد  بهانۀ  به  خمیرکردن  و  ُخرد 
و  باشد  آمده  مریخ  از  کسی  که  است  ممکن  احتمال 
از وضعیت افغانستان خبر نباشد، اگر نه در هر کجای 
خرابکده   این  وضعیت  از  حتمًا  باشید،  که  زمین  کرۀ 
آگاه می شوید. بدون شک، اقای موحد ُمشرف به وضع 
افغانستان است. به قول منطقیین، چرا این همه خود را 
به جهل بسیط و مرکب باید زد. این جا مگر »اکسفورد« 
است یا »کامبریج« و یا حتا »دانشگاه تهران و طباطبایی 
و بهشتی« که این همه بی رحم شویم. این کام به این 

معنی نیست که کاستی ها و کمبودی های موجود، مورد 
کندوکاو قرار نگیرند؛ اما با چه روشی باید این معضل 
و  توهین  یا  کردن  خمیر  و  ُخرد  با  کرد،  برطرف  را 
تحقیر؟ اگر با توهین و تحقیر می شود کپی پیست نکرد 
و در حد دانشگاه تهران و کامبرج صعود کرد که ما هم 
از قافله دور نمانیم و کار آن ها و سخن آقای موحد را 
پیشه کنیم. زمانی که این راه منطقی نیست، چرا به راه 

کج برویم و طفره بزنیم. 
اقتضای  یا  معمولی  آدم  حرف  سوم:  نکتۀ       

رشتۀ علمی؟
  با آقای موحد موافقم که در تبیین محتوا و مواد درسی 
ایزم دار«  ایزم،  »ُقلمبه، چاق و چله و  از کلمات  نباید 
استفاده گردد، بل با بیان شیوا و رسا انتقال مطلب برای 
بیاید.  هم  خدا  بنده های  گیر  چیزی  تا  شود  دانشجو 
قابل تذکر است که هر رشته یی از خود »ترمینولوژی« 
مثل  تا  می کند  مجبور  را  شما  و  دارد  را  خاِص خود 
اقتضای  به  نزنید و  انسان معمولی حرف  اوالد آدم و 
با آن که  رشتۀ علمی، کلمات سنگین را به کار ببرید، 
صغرا و کبرای مقدم و تالی قضیه را کنار هم به طور 
دارد،  را  خود  ترمینولوژی  طبابت  مثًا،  بچینید.  دقیق 

مهندسی از خود را و دیگر رشته ها همچنان. 
حقوقی  سیستم  اول،  است؟  چنین  حقوق  در  چرا   
اسام  از  متأثر  اسامی  کشورهای  دیگر  و  افغانستان 
تِرم های  بیشتر  دوم،  عربی؛  هم  اسام  زبان  و  است 
که  است  قوانین  از  شده  گرفته  حقوق  در  مستعمل 
توضیح  برای  و  عربی ست  اصطاحات  بیشتر  بازهم 
مطلب، شما مکلف به استعمال کلماتی هستید که در 
قانون گنجانیده شده که دارای تعریف مشخص است. 
به سبیل مثل، یکی از مصادیق این مورد را ذکر می کنم: 
پیرامون استدعا در  قانون اصول محاکماتی مدنی،  در 
وحدت  صورت  »در  شده:  تصریح  چنین   1۵ ماده 
سب دعوی در مدعی بها و تعداد مدعی علیه استدعا 
توسط عریضه واحد صورت می گیرد.«. یا مواد دیگر 
بلند آن  ُکتل دارند و فهمیدن معنی  قوانین که کوه و 
چند ساعت »ُچرت« و »فهم تُند« می خواهد. بنابراین، 
حقوقی  ترمینولوژی  نیاید،  چه  و  بیاید  ما  خوِش  چه 
این ترمینولوژی که  تغییِر  تا زماِن  کشور چنین است. 
چه خوش بود هرچه زود شود، »غمه به قراری باید 
ضعف ها  مدنی،  و  غیرعلمی  انتقاد  با  مسلمًا  خورد«. 
گفته  آن چه  به  توجه  با  نمی شود.  حل  مشکات  و 
شد، حاال شما »اصول محاکمات مدنی« را سخیف و 

ضعیف می دانید یا نامفهوم، شما دانید. به قول معروف: 
امور مملکت خویش خسروان دانند.

 
     پیرامون »وضعیت آشفتۀ دانشگاه کابل«

  حکایت دانشگاه کابل، بی تردید حکایت غم انگیزی  
علمی  نهاد  این  رگ های  در  تازه  خون  باید  و  است 
جاری شود. دانشگاه کابل دارای مشکات جدی است 
و باید حل گردد. از ساختار اداری گرفته تا محتوای 
درسی و موارد دیگر همه و همه قابل انتقاد است. اما 
بی انصافی است که همه را مانند ما عمر با یک چشم 
نتیجۀ  بر گلوی همه خنجر کشید.  دید و مثل داعش 
این کار جز مصادره به مطلوب چیز دیگری نخواهد 
نیز  هنرش  گفتی  عیبش  چو  معروف  قول  به  شد. 
بگو. در این اواخر استادان جوان و مستعد با مدارك 
دارای  بزرگان شان که   کنار  »ُدکتورا« در  »ماستری« و 
نهاد مصروف  این  در  هستند،  هم  باالتر  گردن  و  سر 
تدریس اند. در کنار این همه مشکل از یاد نبریم همین 
دانش آموزان  که  کابل است  آشفتۀ  دانشگاه  استادان و 
می کنند.  کار  بازار  وارد  و  می دهند  آموزش  را  کشور 

به امید آن روزی که دانشگاه کابل به معیارهای علمی 
و اکادمیک جهان مجهز شود و دیگر انتقاد و حکایت 

غم انگیزی از دانشگاه کابل روایت نشود.

     گپ آخر 
طرف دار  عنوان  هیچ  به  می کنم:  تکرار  دیگر  بار  یک 
مشکات موجود در نهادهای علمی و غیرعلمی کشور 
برعکس،  نیستم؛  هم  سنگین نویسی  هوادارِ  نیستم. 
هستم.  علمی  و  پویا  سازنده،  نقد  اصاح،  طرف دار 
محاکمات  »اصول  کتاب  نکته های ضعِف  از  همچنان 
دیگر  کتاِب  هر  مانند  ستانکزی،  نصراهلل  آقای  مدنی« 
به  و  نمی کنم.  نیست، چشم پوشی  اشتباه  از  خالی  که 
انتقام و تحقیر که در مقام و شأن  با  نقد را  هیچ وجه 
منتقد نیست، به عنوان نقد پویا و سازنده هم نمی پذیرم!

حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس
در بند آن مباش که نشنید یا شنید.

5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1776   یک    شنبه      19 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  30 رجب  المرجب  y 1437   8می    2016 www.mandegardaily.com
ی« 

مدن
ت 

ما
حاک

ل م
صو

ف ا
خر

مز
ب 

کتا
«

ی؟
مدن

ی و 
لم

رع
غی

ِف 
خر

مز
قد 

یا ن
ل

یا
خ

ر 
 ِب

له
 ک

ِبر
 



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1776   یک    شنبه      19 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  30 رجب  المرجب  y 1437   8می    62016

ابوبکر مجاهد
در سـیزده سـال گذشـته 161 مـاده قانـون اساسـی نقـض 
شـده و بیشـترین مـوارد نقض قانون از سـوی قـوۀ مجریه 

به خصـوص رییـس جمهـور صـورت گرفته اسـت.
مسـووالن خانـۀ آزادی افغانسـتان کـه مـوارد نقـض قانون 
در  کرده انـد  بررسـی  را  گذشـته  سـال   13 در  اساسـی 
گزارشـی کـه دیروز)شـنبه 1۸ثور( در یک نشسـت خبری 
بـه رسـانه ها ارایـه  کردنـد گفته انـد: یافته هـای آن ها نشـان 
می دهـد کـه بیشـترین نقـض قانـون و قانـون شـکنی از 
طـرف افـراد بلندپایـۀ دولتـی، زور مندان، اعضای شـورای 
ملـی، شـورای علمای افغانسـتان و رییس جمهـور صورت 

اسـت. گرفته 
علـی آقـای مزیدی یک عضـو خانـه آزادی افغانسـتان در 
ایـن نشسـت گفت: بـا وجود این کـه برخی مزایایـی مانند 
امتیـاز بـرای زنـان، تفکیـک قـو ای دولـت، توزیـع قدرت 
و... در قانـون اساسـی جدیـد دیـده می  شـود، ولـی قانون 
شـکنی  و نقض   قانون در 13 گذشـته زیـاد صورت گرفته 
اسـت که بـه 92 مـورد آن خانـۀ آزادی افغانسـتان دسـت 

یافته اسـت. 
بـه گفتـۀ او، در 13 سـال از حکومـت آقـای کـرزی بـه 

جـز یک مـادۀ قانون اساسـی که کابـل پایتخت افغانسـتان 
اسـت، سـایر ماد ه هـای آن از سـوی افـراد و زورمنـدان 

به ویـژه مقامـات بلندپایـۀ دولتـی نقـض شـده اسـت.
آقـای مزیـدی افزود: بیشـرین نقـض ازطرف قـوۀ اجرایی 
دولـت کرزی اسـت و رییس جمهور به اسـاس صاحیت 
وافـری کـه دارد، بیشـترین نقـض را مرتکب شـده اسـت. 
سـرباززدن از توشـیح قوانیـن بنـا بـه برخـی ماحظـات، 
برگزار نشـدن انتخابات  در موقع، امتیاز دادن10 کرسـی به 
کوچی هـا در مجلـس نماینده گان، ایجـاد اداره های موازی، 
حفـظ سرپرسـت وزرایی کـه از طرف مجلـس رای اعتماد 
نگرفتـه انـد، از نقـض  صریـح قانـون اساسـی اسـت کـه  
رییـس جمهـور کـرزی بـه آن مبـادرت کـرده اسـت و در 
حـال حاضـر فرهنـگ حفظ سرپرسـت وزرا جریـان دارد. 
آقـای مزیـدی ادامـه داد: رهایـی زندانیـان سیاسـی بـدون 
حکـم دادگاه، نسـاحتن قانون تشـکیات اساسـی کشـور، 
تمدیـد اعضـای انتصابـی مجلس سـنا و نـدادن صاحیت 
به کمیسـیون انتخابات، توشـیح نشـدن قانون دسترسـی به 
اطاعـات و وضـع قوانیـن فرعی کـه برخی ماده های شـان 
در مغایـرت بـا قانـون اساسـی قـرار دارد، از دیگـر مـوارد 
نقـض قانون اساسـی اسـت در زمان آقای کـرزی صورت 

گرفته اسـت.

نشـان  گـزارش  ایـن  یافته هـای  کـرد:  نشـان  خاطـر  او 
می دهـد که بیشـترین مداخلـه در انتخابـات 1394 و ایجاد 
بحـران در این کمیسـیون  از طرف برخـی اعضای مجلس 

صـورت گرفته اسـت.
 ایـن عضـو خانـه آزادی بـا بیان این کـه برخـی از ابهامات 
در قانـون اساسـی وجـود دارد که نیاز به تعدیل آن اسـت، 
گفـت: جـرم پنداشـتن فـرار زنـاِن از منـازل کـه تحـت 
شـکنجه می باشـند،  در نظر گرفتـن منافع سیاسـی مقامات 
و تشـکیل نشـدن قانون صاحیت وزرا، مشـکل ساختاری 
نظـام، عـدم پاسـخی دهی بـه مردم، شـرط مسـلمان بودن 
رییـس جمهـور و قایـل نشـدن حقـوق سیاسـی بـه اهـل 
هنـود و.... از دیگـر مشـکات و ابهاماتـی اسـت کـه در 

قانون اساسـی کشـور وجـود دارد.
آقـای مزیـدی بیـان کـرد کـه بـه بـاور برخـی از آگاهـان 
مسـایل حقوقـی عـدم فهـم از قانـون، حس برتـری جویی 
باعث نقض قانون اساسـی شـده اسـت. در قانون اساسـی 
کشـور 119 قانـون فرعـی پیش بینی شـده اسـت امـا، 4۵ 

قانـون فرعـی آن تـا هنـوز هم ایجاد نشـده اسـت.
او تصریـح کـرد کـه در صحبت های کـه با برخـی از افراد 
آگاه و سیاسـیون داشـتیم، ابهامات و مشـکات در قانونی 

اساسـی را چالـش برنگیز خوانـده اند.
او گفـت: خانـه آزاد افغانسـتان پیشـنهاد می کند کـه با دایر 
شـدن شـورای بـرزگ ملی)لویـه جرگـه( به خاطـر تعدیل 
قانـون اساسـی بایـد تنهـا بـه تغییـر نظـام توجـه نشـود و 
مـوارد کـه در قانـون اساسـی ابهـام و مشـکات دارد نیـز 

شـوند. تعدیل 
بـه گفتۀ این عضو خانـه آزادی افغانسـتان، در مصاحبۀ که 
بـا سـرور دانش معـاون دوم رییس جمهور داشـتیم، او نیز 
تأکیـد کرده اسـت که مشـکاتی که در متن قانون اساسـی 

وجـود دارد بـه نقـض از این قانون کمک کرده اسـت.
خانـه آزادی افغانسـتان در سـال 1394 آغـاز بـه کار کرده 
و تـا هنـوز دو گـزارش تحقیقـی کـه یکـی آن فصل سـیاه 
غب زمین و دوم نقض قانون اساسـی در 13 سـال گذشـته 

اسـت، نشـر کرده است.
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حکمتیار هفتة 
آینده می آید

گلبدین  که  کردند  اعام  صلح  عالی  شورای  مسووالن 
حکمتیار، رهبر حزب اسامی برای امضای توافق نامۀ صلح 

با رییس جمهور غنی و رییس این شورا به کابل می آید.
شورای  بین الملل  روابط  مشاور  قاسمیار،  اسماعیل  محمد 
عالی صلح گفته است، او هفته آیندۀ برای امضای توافق نامۀ 
رییس  گیانی،  احمد  سید  پیر  و  رییس جمهور  با  صلح 

شورای عالی صلح به کابل سفر خواهد کرد.
به گفته او، شماری از اعضای حزب اسامی مدعی هستند، 
آقای حکمتیار در افغانستان به سر می برد و پیش از دیدارش 

با مقامات دولتی، در این زمینه جزییات نخواهند داد.
حکومت  از  حکمتیار  که  شده  گزارش  حال،  همین  در 
خواسته همزمان با امضای این تفاهم نامه، تمامی جنگجویان 

حزب اسامی از زندان های افغانستان آزاد شوند.
مرکزی  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  منبع  یک  این  از  قبل 
اعطای »لقب اعزازی« توسط دولت به گلبدین حکمتیار و 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پنج سال آینده را از 

شریط حکمتیار عنوان کرده بود.
دولت  توافق نامه های  بازنگری  همچنان  حکمتیار  آقای 
رهبران  تمام  بیرون شدن  خارج،  کشورهای  با  افغانستان 
حزب اسامی از فهرست سیاه جهانی و رهایی زندانیان این 

حزب را از شرایط دیگر این حزب خوانده بود.
حزب  و  افغانستان  دولت  هنوز  که  می شود  گفته  اکنون 
اسامی در مورد رهایی زندانیان این حزب، خارج شدن نام 
اعضای برجستۀ آن از فهرست سیاه جهانی و برداشته شدن 

تحریم جهانی علیه این حزب، به توافق نهایی نرسیده اند.
گروه های  از  حکمتیار،  گلبدین  رهبری  به  اسامی  حزب 
در  گذشته  سال  پانزده  در  که  است  دولت  مسلح  مخالف 

مواردی با دولت جنگنده است.

بر بنیاد یک پژوهش تنها مادة قانون اساسی که نقض نشده است:

کابل پایتخت افغانستان است!

یک جنرال بازنشستة ارتش:

سرپرست وزارت دفاع عضو گروه طالبان بود
ناجیه نوری

یک جنرال بازنشستۀ ارتش می گوید که رییس جمهور یک 
وزارت  سرپرست  حیث  به  را  طالبان  گروه  پیشین  عضو 

دفاع ملی معرفی کرده است.
احکام  در  گذشته،  هفته  پنجشنبه  غنی،   جمهور  رییس 
جداگانه، دگر جنرال عبداهلل خان رییس ارکان ستر درستیز 
وزارت دفاع را به عنوان سرپرست این وزارت و مصعوم 
ستانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به عنوان وزیر 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  جدید  سرپرست  و  مشاور 

معرفی کرد.
اما برخی آگاهان نظامی و اعضای مجلس، این دو چهره را 
شایستۀ سمت های وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت 

ملی نمی دانند.
به  حکومت  که  می گویند  مجلس  نماینده گان  شماری 
را  استانکزی  اعتماد،  رای  گرفتن  برای  خاطرالبی گری 

نخست به عنوان سرپرست معرفی کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که این افراد به زودی 

جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد.
اقدام  این  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  این  با 
دانسته  اساسی  قانون  با  مخالفت  در  کامًا  رییس جمهور 
مفهمومی  هیچ  سرپرست  نظامی،  نهادهای  در  می گوید: 

ندارد و سرپرست هیچ صاحیتی ندارد.
زمان  تا  معاون  نظامی،  نهادهای  در  کرد:  تأکید  امرخیل 
آن شخص  زیرا  می کند،  سرپرستی  وزیر  یا  رییس  تعیین 
اما کسانی دیگری نمی توانند به عنوان  آمر گفته می شود، 

سرپرست ایفای وظیفه نمایند.
او افراد معرفی شده به نهاد امنیتی را غیر مسکلی دانسته 
تجربه  نظامی  مسایل  در  که  است  کسی  ستانکزی  گفت: 
زیادی دارد، اما ریاست امنیتی ملی به یک شخص مسلکی 

استخباراتی و کشفی نیاز دارد.
و  دفاع  معرفی سرپرست وزارت  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال 

امنیت ملی را خاف قانون اساسی دانسته گفت: معرفی به 
عنوان سرپرست و سپس نامزد وزیر یک مرحله غیر قانونی 

و خاف اصول و قواعد نظامی است. 
وی همچنان  افزود: جنرال عبداهلل خان یک زمانی جمعیتی 
بود و سپس عضو گروه طالبان شد. اما مساله مهم اینکه 
به   نباید  و  ندارد  خوب  تجربه  ملی  اردوی  بخش  در  او 
همین  در  می شد.  معرفی  دفاع  وزارت  سرپرست  عنوان 
عبداهلل  جنرال  آقای  می گویند  دیگر  منابع  برخی  حال 
پیشینه جمیعتی نداشته بلکه پیشینه عضویت حزب خلق 

دموکراتیک افغانستان را داشته است.
درهمین حال، چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان، 
البی گیری  سرپرست،  عنوان  به  را   افراد  این  معرفی 

حکومت جهت گرفتن رای اعتماد از مجلس می داند.
پارلمان  از  اعتماد می گوید: ستانکزی تجربه رای نگرفتن 
را با خود دارد، بنابراین حکومت به خاطرالبی گری برای 
گرفتن رای اعتماد، او را نخست به عنوان سرپرست معرفی 

کرده است.
بازهم  این که  از  پارلمان  اما  کرد:  تاکید  این عضو مجلس 
چهره های تکراری برای پست های تکراری معرفی شدند، 

سخت نگران است.
اعتمادی با انتفاد از حکومت گفت: معرفی این افراد نشان 
می دهد که در افغانستان قحط الرجال شخصیت  های مسلکی 
است و به جز همین چهره های تکراری کسی دیگری پیدا 

نمی شود تا فرمان این کشتی را به در دست بگیرد.
به باور او: از یک چوکی برخاستن و به آن چوکی دیگر 
مبدل شده که مدیریت  فرهنگ  به یک  نشستن در حالی 
و  کرده  مواجه  جدی  مشکاتی  با  را  مهم  نهادهای  این 

خواهد کرد.
تاکید کرد: مسایل سمتی، قومی و گروهی سبب شده  او 
تا رییس دولت به چهره های دیگری که شاید شایسته این 
تا  مساله سبب شده  این  و  ندارد   اعتماد  باشند،  پست ها 

مردم چهره های تکراری و ناکارا را تحمل کنند که بدون 
شک این امر برای دولت داری بسیار خطرناك است.

اما سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: افراد معرفی شده 
صاحب  و  مسلکی  افراد  ملی  امنیت  و  دفاع  وزارت  به 
تجربه هستند و اما این پارلمان افغانستان است که تصمیم 

می گیرد.
او افراد معرفی شده به این دو نهاد امنیتی را افراد مسکلی 
دانسته تاکید کرد: پست وزارت، یک پست مدیریتی است 
و گذشته از این ها ستانکزی تجربه کافی در وزارت دفاع 

دارد و مناسب برای ریاست عمومی امنیتی ملی می باشد.
سرپرست  عنوان  به  افراد  این  معرفی  مرتضوی،  باور  به 
وزارت دفاع و امنیت ملی به خاطر صورت گرفته تا این 

نهاد باتکلف نباشند.
سخنگوی ریاست جمهوری گفت: نخست باید سرپرست 
معرفی شوند، سپس وزارت دولت در امور پارلمانی آنان 

را به پارلمان معرفی می کند.
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  مرتضوی  شاه حسین 
این دو سرپرست به زودی به  به مردم وعده می   سپارد که 

پارلمان جهت گرفتن رای اعتماد معرفی خواهند شد.
یک  به  نزدیک  از  ستانکزی  معصوم  که  حالیست  در  این 
سال به این سو سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت و 
سال گذشته توسط رییس جمهور به عنوان نامزد وزارت 
دفاع به مجلس نمایندگان فرستاده شد، اما نتوانست آرای 

الزم را برای وزیر شدن بدست بیاورد.
وزارت دفاع از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی، 
تاکنون توسط سرپرست اداره می شود. هنوز معلوم نیست 
ادامه  زمانی  چه  تا  وزارت  این  در  سرپرستی  روند  که 

خواهد یافت.
رفتن  کنار  از  پس  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اما  و 
رحمت اهلل نبیل از حدود شش ماه پیش توسط سرپرست 

اداره می شود.

له روسیې رسه به ډېر ژر...
او روســیې  تــړون د فغانســتان  یــوه هــر اړخیــز  »پــه 

ــر ژر  ــوی دی او ډې ــډه کار ش ــه ګ ــوا پ ــه خ ــو ل حکومتون

الســلیک کېــږي، پــه دغــه تــړون کــې پوځــي، اقتصــادي او 

اســتخبارايت همــکارۍ او د مخــدره مــوادو پــر ضــد ګــډې 

ــاملې دي.« ــې ش هڅ

ــه افغانســتان کــې د روســیې  ــۍ مخکــي پ ــږدې دوه اوون ن

ــواده وغوښــتل  ــل هې ــه خپ ســفیر الکســاندر مانتیتســکي ل

چــې د پوځــي تــړون د الســلیک لپــاره چمتووالــی ونیــي 

او اســتخبارايت معلومــات دې لــه یــو بــل رسه بــدل رابــدل 

کــړي.

ــیې رسه  ــه روس ــې ل ــال ک ــې ح ــه داس ــت پ ــان حکوم افغ

د  لپــاره  د الســلیکولو  تــړون  د  همکاریــو  اوږمهالــه  د 

چمتــووايل خــره کــوي چــې لــه دې مخکــې یــي د امریــکا 

ــو  ــټرالیا او ناټ ــې، اس ــا، فرانس ــو، بریټانی ــده ایالتون ــه متح ل

ــې  ــو ک ــورو برخ ــي او ن ــي، فرهنګ ــیايس، امنیت ــه س رسه پ

ــړي دي. ــلیک ک ــه الس ــه تړونون ورت

ــه  ــو شــمېر کارپوهــان ل ــو اړیکــو ی ــه بلــې خــوا د نړیوال ل

روســیې رسه د دغــه هېــواد پخوانیــو همکاریــو تــه پــه کتــو 

د تــړون الســلیک د افغانســتان پــه ګټــه بــويل.

د نړیوالــو اړیکــو یــوه کارپــوه عبدالصبــور اریایــي لــه ازادي 

رسه پــه خــرو کــې وویــل چــې روســیه پــه ســیمه کــې یــو 

پيــاوړی هېــواد دی او کــوالی يش چــې پــه ښــه توګــه لــه 

ــه  ــه ځانګــړې توګــه پ ــه بېالبېلــو برخــو پ افغانســتان رسه پ

ســیايس او مــايل برخــو کــې مرســته وکــړي.

د ویلــو ده چــې پــه کابــل کــې د روســیې ســفیر لــه امریــکا 

ــه اشــارې  ــه پ ــدو ت ــړ کې ــواد د اړیکــو خړپ ــل هې رسه د خپ

ــه  ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــته ب ــه دې وروس ــې ل ــيل چ وی

ــه کــوي. ــه ګــډه کار ن ــکا رسه پ امری
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ورزش

و  او  دولت  سیاسی  مخالفان  این که  بیان  با  پاکستان  نخست وزیر 
گروه های تروریستی هر دو در مسیر واحد گام برمی دارند و سدکردن 
راه توسعه و پیشرفته کشور را هدف خود قرار داده اند، هر دو گروه را 

در یک صف قرار داد.
محمد نواز شریف که برای حضور در مراسم آغاز اجرای یک پروژۀ 
ایالت سند سفر کرده بود، طی سخنانی  به شهر »سکهر« در  راه سازی 
پاناما،  اسناد  انتشار  از  پس  و  روزها  این  که  را  سیاسی اش  مخالفان 
دستاویز خوبی برای افزایش فشار علیه دولت پیدا کرده اند، بار دیگر به 
باد انتقاد گرفت و آنان را متهم به تاش برای سد کردن راه پیشرفت 

کشور کرد.
و  خراب کاری  آرزوی  سیاسی(  )مخالفان  آن ها  گفت:  شریف  نواز 
منحرف کردن کشور از مسیر توسعه و پیشرفت را در سر می پرورانند، 
اما مردم پاکستان به این دولت اعتماد کرده اند و این دولت تا پایان دورۀ 

قانونی خود به کارش ادامه خواهد داد.
بی ثبات کردن  و  مرج  و  هرج  به دنبال  تروریست  ها  این که  بیان  با  او 
گفت:  هستند،  تاریک  به روزهای  پاکستان  بازگرداندن  و  پاکستان 
به  که  می شود  دنبال  کسانی  سوی  از  نیز  مشابهی  اهداف  متأسفانه 
اعتراض آمیز  تظاهرات های  و  تحصن  کشور  در  مختلف  بهانه های 

راه اندازی می کنند.
نسبتًا  هواداران  که  پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر حزب  عمران خان 
زیادی هم در پاکستان دارد، شاخص ترین چهرۀ مخالف سیاسی نواز 

شریف محسوب می شود.
نواز  نخست وزیری  به  کنونی  دولت  شروع  زمان  از  که  خان  عمران 
شریف، بارها به دالیل مختلف از جمله مطرح کردن اتهام تقلب در 
انتخابات سال 2013، تاش کرده تا نواز شریف را از قدرت برکنار 
کند، این بار اسناد پاناما را دست مایۀ اعتراض های ضددولتی قرار داده 
خانوده اش  اعضای  مالی  فساد  به دلیل  شریف  نواز  که  دارد  اصرار  و 
طبق اسناد پاناما، باید از قدرت برکنار شود و برای محاکمه، در اختیار 

دستگاه قضایی قرار گیرد.

ــوری  ــت جمه ــت ریاس ــدار داد، رقاب ــکا هش ــوری امری رییس جمه
ــتار  ــت و خواس ــی نیس ــرگرم کنندۀ تلویزیون ــۀ س ــک برنام 2016 ی
پیشــروی  نامــزد  ترامــپ،  دونالــد  ســوابق  دقیــق  بررســی 

شــد. جمهوری خواهــان 
ــپ از  ــد ترام ــوابق دونال ــق س ــی دقی ــرای بررس ــت ب ــن درخواس ای
ــرح  ــی مط ــکا درحال ــوری امری ــا، رییس جمه ــاراك اوبام ــوی ب س
دنبــال صف آرایــی  بــه  امریکایــی  میلیــاردر  ایــن  کــه  شــده 
ــت. ــودش اس ــت از خ ــرای حمای ــاده ب ــدا افت ــان ج جمهوری خواه
ــاد  ــپ و ایج ــزدی ترام ــارۀ نام ــواالتی درب ــه س ــخ ب ــا در پاس اوبام
اختــاف در میــان جمهــوری خواهــان گفــت: مــا در برهه یــی 
ســخت و دشــوار هســتیم. ایــن یــک شــغل جــدی اســت. ایــن یــک 
برنامــۀ ســرگرمی نیســت. ســوابق هرکــدام از کاندیداهــا و نامزدهــای 

ــد. ــرار گیرن ــورد بررســی ق ــت م ــه دق ــد ب ــی بای انتخابات
ــه  ــت ک ــی اس ــه و طوالن ــوابق دیرین ــپ دارای س ــه داد: ترام او ادام
ــه او در  ــه نظــرم بررســی این ک ــرد. ب ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م بای

ــت. ــم اس ــیار مه ــه بس ــا گفت ــته چه ه گذش
ــی بابــت نامــزدی ترامــپ یــک روز پــس از آن مطــرح  ــراز نگران اب
شــد کــه پــال رایــان، رییــس مجلــس نماینــده گان امریــکا از حمایــت 
ــروزی  ــرای پی ــد ب ــپ بای ــت: ترام ــرد و گف ــاع ک ــپ امتن از ترام

ــادی انجــام دهــد. کارهــای زی
ــون  ــواه چ ــد در حــزب جمهوری خ ــران ارش ــادی از رهب ــداد زی تع
ــع از  ــت قاط ــر از حمای ــوش پس ــورج ب ــدر و ج ــوش پ ــورج ب ج

ــد. ــاع کرده ان ــپ امتن ترام

ــت  ــه خدم ــان ب ــی خواه ــپانیایی و انگلیس ــرح اس ــگاه مط دو باش
گرفتــن فوتبالی ســت افغانســتانی باشــگاه هوفنهایــم آلمــان شــده اند.
روزنامه هــای اســپورت و بیلــد آلمــان ایــن خبــر را تأییــد کرده انــد 
کــه دو باشــگاه اتلتیکــو مادریــد و تاتنهــام بــرای خریــد ندیــم امیــری 

فوتبالی ســت 19 ســاله باشــگاه هوفنهایــم عاقــه نشــان داده انــد.
ندیــم امیــری کــه در ایــن فصــل از رقابت هــای بوندســلیگا بیشــتر از 
فصــل قبــل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، یکــی از بازیکنــان اصلــی 
ــازی  ــن ب ــه در چندی ــود ک ــا ب ــش در رقابت ه ــذار تیم ــر گ و تأثی
ــق واپســین  ــۀ گذشــته در دقای ــی شــد. او هفت ــه ُگل زن ــق ب ــز موف نی
ــه  ــتات را ب ــول اش ــل اینگ ــروزی بخــش تیمــش مقاب ــازی، ُگل پی ب

ثمــر رســاند.
ــز  ــر 23 ســال آلمــان نی ــال زی ــی فوتب ــم مل ــری کــه در تی ــم امی ندی
بــه میــدان رفتــه اســت تــا کنــون چــراغ ســبزی بــرای بــازی در تیــم 

ملــی فوتبــال افغانســتان نشــان نــداده اســت.
ــتایی  ــام دار افغانس ــن ن ــن بازیک ــر ای ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــر شانس ــد، دیگ ــن کن ــر ت ــاالن را ب ــی بزرگ س ــم مل ــن تی پیراه

ــت. ــد داش ــان نخواه ــیران خراس ــی ش ــرای همراه ب
باشــگاه هوفنهایــم و ندیــم امیــری تــا کنــون در پــی عاقــۀ ایــن دو 
باشــگاه نــام دار اروپایــی بــرای جــذب ایــن فوتبالی ســت افغانســتانی 

ــد. واکنشــی نشــان نداده ان

دورۀ آموزشــی فدراســیون بین المللــی فوتبــال )فیفــا( بــرای مربیــان 
فوتبــال در مصــر، بــا تدریــس علــی عســکرلعلی، کمــک مربــی تیــم 

ملــی افغانســتان آغــاز شــد.
ــی فدراســیون  ــدرس رســمی و بین الملل ــه م ــی ک ــی عســکر لعل عل
ــوك  ــۀ فیس ب ــن موضــوع را در صفح ــت، ای ــال اس ــی فوتب بین الملل

خــود اعــام کــرده اســت.
ــعد،  ــود س ــور محم ــا حض ــی ب ــک هفته ی ــی ی ــن دورۀ آموزش ای
مســول فنــی فدراســیون فوتبــال مصــر در شــهر قاهــره پایتخــت ایــن 

ــدازی شــد. کشــور راه ان
لعلــی نوشــته اســت کــه در ایــن کارگاه آموزشــی، 3۵ مربــی فوتبــال 
کــه در رشــتهها و مقاطــع مختلــف فوتبــال در مصــر فعالیــت میکننــد، 

در زمینــه فوتبــال پایــه آمــوزش خواهنــد دیــد.
ــر گــزار  ــا ب ــه در افریق ــی اســت ک ــن دورۀ آموزشــی لعل ــن دومی ای
ــده  ــزار ش ــا برگ ــور نامبی ــی او در کش ــی قبل ــود. کارگاه آموزش میش

ــود. ب
ــر  ــک مربــی، در کنــار پیت ــوان کم ــر به عن لعلــی در حــال حاض

ــد. ــری میکن ــتان را رهب ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــگرت، تی ش
ــل  ــروزی در مقاب ــاه گذشــته بعــد از پی ــال کشــور م ــی فوتب ــم مل تی
ــام  ــی ج ــی مقدمات ــۀ نهای ــه مرحل ــود ب ــنگاپور و صع ــی س ــم مل تی
ملت هــای آســیا، چهــار پلــه در جــدول رده بنــدی فیفــا ارتقــا یافــت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق و در ردۀ 147 جه

نخست وزیر پاکستان مخالفان سیاسی
 و تروریست ها را در یك صف قرار داد

اوباما خطاب به ترامپ:

ریاست جمهوری یك برنامة 
سرگرم کنندۀ تلویزیونی نیست!

اتلتیکو مادرید و تاتنهام 
به دنبال ندیم امیری

مربیان فوتبال در مصر از سوی 
کمك مربی تیم ملی فوتبال 
افغانستان آموزش می بینند

عزیز رفیعی

هنــد ابرقــدرت اقتصــادی منطقــۀ ماســت و مــا در واقع 
ــی در  ــۀ زنده گ ــا هزین ــه. ام ــور منطق ــن کش غریب تری
همیــن افغانســتاِن از همــه غریب تــر چنــد برابــر بیشــتر 

از هنــد اســت!
ــی  ــی، ول ــر از 1 افغان ــد کم ت ــرخ فــی دقیقــۀ تلفــون داخلــی در هن ن
در افغانســتان 3 افغانی ســت. نــرخ بســتۀ انترنتــی  20GBبــا ســرعت 
ــی  ــتۀ انترنت ــرخ بس ــتان ن ــا در افغانس ــی، ام ــد 499 افغان 3G در هن

ــا ســرعت زیــر صفــر 1000 افغانــی! ظاهــراً نامحــدود 3G ب
نــرخ بــرق در هنــد )باالتــر از دو صــد کیلــو وات( 4 افغانــی، امــا در 
افغانســتان )بــا در نظرداشــت تولیــد بــرق آبــی رایــگان مــا( فــی کیلــو 

وات پــس از 200 کیلــووات اولیــه ۵ تــا ۸ افغانی ســت.
ناگفتــه نمانــد کــه وقتــی شــکایت از شــرکت های چپاول گــر 
مخابراتــی می کنــی، آن هــا می گوینــد: ایــن نرخ هــا را دولــت 
ــتر  ــۀ بیش ــد مالی ــت می خواه ــون دول ــود، چ ــد ارزان ش نمی خواه
ــاید  ــه ش ــی ک ــی می رس ــک حــدث عجیب ــه ی ــد ب ــد. بع ــته باش داش
ــم دارد.  ــرکت ها تفاه ــا ش ــردم ب ــای م ــاول جیب ه ــت در چپ دول
وقتــی می شــنوی کــه شــرکت بــرق 2۵ درصــد نــرخ را بــاال می بــرد 
تــا تــاوان بــل بــرق زورمنــدان را از مــردم بگیــرد، حدثــت آهســته بــه 

ــورد! ــکان نمی خ ــا آب از آب ت ــردد و ام ــدل می گ ــن مب یقی
خدایا دریاب که آب زور همیشه سر به باال می رود!

سخی داد هادف

زنده باد آن که برای من می میرد!
نــه  )و  مــا  ملــک  رهبــران  از  بســیاری  می دانیــد 
ــدا  ــا ابت ــوند؟ آن ه ــر« می ش ــه »رهب ــان( چه گون همۀ ش
ــیدن  ــرای چش ــی ب ــتیاق خفیف ــا اش ــتند، ام ــی هس ــان معمول مردم
ــدند و  ــع ش ــان جم ــدادی گردش ــه تع ــد ک ــد. بع ــه دارن ــزۀ اتوریت م
طعــم اتوریتــه را بــرای آنــان واقعیــت بخشــیدند، یــک قــدم پیشــتر 
ــا  ــا و آن ج ــران این ج ــه دیگ ــد ک ــدی می بینن ــدم بع ــد. در ق می رون
ــوند و  ــر ش ــند، درگی ــت بکش ــان زحم ــرای آن ــوند ب ــر می ش حاض
ــد.  ــروز بدهن ــود ب ــاداری از خ ــی از وف ــل ماحظه ی ــانه های قاب نش
ــران، مکشــوف  ــر رهب ــی ب ــر ایشــان، یعن ــه رســیدند ب ــه این جــا ک ب
ــی از  ــا کام شــان زمان ــوده. ام ــز شــیرینی ب ــری چی ــه رهب می شــود ک
ــا  ــردم ب ــری از م ــه کثی ــود ک ــیرین می ش ــًا ش ــری واقع ــدار رهب اقت
یــک اشــارۀ آنــان، آســایش و مــال و جــان و آبــروی خــود را هزینــه 
ــد و  ــم می کنن ــر تقدی ــه رهب ــتی ب ــل اش را دو دس ــد و حاص می کنن

ــد. ــش می کن ــر عی رهب
ــای  آتشــین خوی  ــم، رادیکال ه ــگاه کنی ــه ن ــه ک ــن ســوی قضی از ای
ــرا؟  ــد. چ ــش عظیم ان ــن عی ــان ای ــش خدمت ــن پی ــر بهتری ــم فک ِ َک
بــرای این کــه همیــن افراطیــان بــه هایــی بــر می خیزنــد و بــه هویــی 
ــه  ــین خوی، ک ــای آتش ــن افراطی ه ــد. همی ــش می پرن ــه درون آت ب
بــا هــر محاســبه یی بیگانه انــد، بیشــتر از دیگــران بــه رهبــران 
ــزان را  ــن عزی ــی ای ــان رهبران ــد و چن ــاز دارن ــزن نی کاریزماتیــک الف
بیشــتر از دیگــران بــرای برقــرار مانــدن عیــش مــدام خــود کار دارنــد.
در ملــک مــا، اگــر کســی یــک بــار ذایقــۀ رهبــری را چشــید، دیگــر 
ــن  ــری در ای ــت. رهب ــد خاس ــل برنخواه ــدوی عس ــن کن ــای ای از پ

ــه هزینــۀ دیگــران. ســرزمین یعنــی عیــش مــدام ب

دستگیر روشنیالی

زه د ټولنيــزو اړيکــو او د ټولنيــز واقعيــت څرگنــدوی يــم 

ــت د  ــا واقعي ــه ده. د م ــه ددي دو پيږندن ــا پيږندن او د م

ــت  ــد واقعي ــز ژون ــت دی او د ټولني ــد واقعي ــز ژون ټولني

ــا ايجــاد دی او د ودي، اداري  ــت دم ــز واقعي ــت دی. ټولني ــا واقعي د م

ــه کــي هرڅــه د  ــه ټولن ــه غــاړه ده. پ ــا پ ــې هــم د م ــده ي او ســمون دن

ــه حقیــت کــي زه د  ــدا کــوي او پ ــه شــاوخوا اهميــت پي مــا او د مــا پ

ټولنــي واحــد يــم. پــه دي معنــی چــي زه د ټولنــي نــه تقســيم کيدونکی 

برخــه يــم. د مــا نــه تقســيم کيدونکــي ځانگړتيــا مــا د ټولنــی پــه يوازنی 

واحــد بدلــوي. »مــوږ« »دوي« »هغــوي« »تــايس«... تقســيم کيدونکي 

دي، خــو زه هيڅکلــه هــم نــه تقســيم کېــږم. ټولنــه لــه افــرادو جــوړه 

شــوي او فــرد نــه تقســيم کيدونکــی دی.

ــم،  ــه ي ــد ن ــد واح ــز ژون ــې او ټولني ــي زه د ټولن ــه دي چ ــتونزه دان س

ســتونزه داده چــي زورور، واک پالونکــي، د ديــن دکانــداران، تاريخــي 

غولونکــي او وررسه د پيړيــو زاړه دودونــه او دگمونــه... ددي حقيقــت 

ــه د هغــوي د  ــو رسه ب ــه منل ــه دي. ددي حقيقــت پ ــو ن ــه چمت ــو ت منل

تاريخــي دروغــو، تاريخــي غولولــو اوتريايســتلو منطــق د هميشــه لــه 

پــاره پــه ځمکــه غــورزي.

ــوازي  ــه ي ــل شــم ن ــه توگــه و من ــز جوړښــت د واحــد پ کــه زه د ټولني

ــه  ــه د کرکــي او نفــرت بنيادون ــوازي ب ــه ي ــه ويش، ن ــه ويــش غلب ــه پ ب

ولړزيــږې، نــه يــوازي بــه د کرکــي پــه بنيــاد جــوړ شــوي د »مــوږ« او 

ــو  ــۍ، ي ــوه کورن ــه ي ــا ب »دوي« جوړښــتونه يب مفهومــه يش، بلکــي بي

قــوم، د يــو مذهــب پیــروان، دا اوهغــه ټولنيــز او ســيايس گــروپ پــه 

دوښــمني نــه نيــول کېــږې او پــه جمعــي توگــه بــه نــه مجــازات کېږې.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

نمایشگاه چهار روزۀ جشن صنایع ملی با اشتراك 
ُخرد و کان کشور  سرمایه گذاران و صنعت کاران 
رسا،  محمدهمایون  شد.  برپا  مزارشریف  شهر  در 
مراسم گشایش  در  تجارت و صنایع کشور،  وزیر 
این نمایشگاه گفت که حمایت از بخش صنعت از 
و  است  ملی  وحدت  کاری حکومت  اولویت های 
تمرکز وزارت تجارت نیز در گام نخست، پشتیبانی 
محصوالت  نه  است  کشور  داخلی  تولیدات  از 
تجاری؛ زیرا این تولیدات صنعتی است که کشور 

را به خودکفایی می رساند نه کاالهای وارداتی.
برنامه های  از  همچنان  صنایع،  و  تجارت  وزیر 
حمایتی این وزارت در بخش تولید صنایع دستی، 
آسان سازی  برای  گفت:  و  داده  خبر  قالین  به ویژه 
بازارهای جهانی،  تولید و ترانزیت قالین وطنی به 
دست  روی  را  خوبی  برنامه های  تجارت  وزارت 
افزایش سطح  وزارت،  این  دورنمای  است؛  گرفته 
جهانی  بازارهای  جست وجوی  هم زمان  و  تولید 

برای ارایۀ قالین مرغوب وطنی است.
برای  هواپیمایی  شرکت های  با  قرارداد  امضای 
بر  مالیات  کاهش  غربی،  بازارهای  به  قالین  انتقال 
نیروی  برگرداندن  طرح  قالین،  خام  مواد  واردات 
کار از کشورهای همسایه و ایجاد صندوق وجهی 

برنامه های  از  کشور  در  قالین  صنعت  رشد  برای 
وزارت تجارت در راستای ارتقای صنعت قالین در 

افغانستان است.
عدم  از  نمایشگاه  این  در  حاضر  صنعت کاران  اما 
توجه حکومت مرکزی به بخش صنعت شاکی بوده 
و می گویند که اگر به وضعیت بد سرمایه گذاری در 

کشور رسیده گی نشود، همین صنایع موجود نیز به 
کلی ورشکست خواهند شد.

سرمایه گذاران بر این باورند که دولت باید بر روی 
مالیاتی  به کاالهای داخلی  کاالهای وارداتی مشابه 
سنگین وضع کند تا تولیدات داخلی مجال رقابت با 

آن ها را داشته باشند

وزارت دفــاع امریــکا، از کانگــرس ایــن کشــور خواســته اســت تــا ســفرهای رســمی 
مقامــات دولتــی ایــن کشــور بــه افغانســتان را در جریــان فصــل جنــگ محــدود کنــد.
روزنامــۀ )یــواس ای تــودی( از قــول یــک مقــام ارشــد نظامــی ایــاالت متحــده گفتــه 
ــر  ــا و دیگ ــا هلیکوپتره ــه ت ــورت گرفت ــن ص ــر ای ــت به خاط ــن خواس ــه ای ــت ک اس
ــرای مقاصــد و مرفوع شــدن  نیازمندی هــای نظامــی اســتفاده شــوند. تســهیات الزم ب
ــرال  ــه شــود، جن ــام اش گرفت ــته اســت ن ــه نخواس ــی ک ــام امریکای ــک مق ــۀ ی ــه گفت ب
جــوزف دانفــورد، رییــس ســتاد مشــترك ارتــش امریــکا و آشــتون کارتــر، وزیــر دفــاع 
ــه صــورت مشــترك خواســتار محدودشــدن ســفر رؤســای کمیته هــای  ایــن کشــور ب

ــده اند. ــتان ش ــه افغانس ــس ب ــن مجل ــری ای ــه و رهب کانگــرس، اعضــای بلندپای
معمــوالً بــا آغــاز فصــل بهــار هــر ســاله، درگیری هــا میــان نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

ــد. ــان شــدت می یاب ــان طالب و جنگ جوی
ــه تاریــخ 12 اپریــل،  ــام »عملیــات عمــری« ب طالبــان عملیــات بهاری شــان را تحــت ن
اعــام کردنــد و کمــی پیــش از آن مقامــات نظامــی افغانســتان از آغــاز عملیــات شــفق 

علیــه جنگجویــان تروریســتی و شورشــی خبــر داده بودنــد.
ــت اســامی )داعــش( و  ــروه دول ــده، گ ــبکه القاع ــای تروریســتی، ش ــرا فعالیت ه اخی

طالبــان در کشــور بــه صــورت قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت.
ــه خشــونت ها در  ــان دادن ب ــرای پای ــۀ صلــح ب تاش هــای گــروه هماهنگــی چهارجانب
ــه  ــش را روی گزین ــتر تاش های ــتان بیش ــته و افغانس ــی نداش ــز نتیجه ی ــتان نی افغانس

نظامــی متمرکــز ســاخته اســت.

ــراری  ــه برق ــرد ک ــژه نخســت وزیر پاکســتان اعــام ک دســتیار وی
صلــح در افغانســتان از طریــق اعمــال قــدرت امکان پذیــر نیســت 
ــه  ــرات ب ــاز مذاک ــور آغ ــن کش ــایل ای ــل مس ــا راه ح ــه تنه بل ک

ــت. ــری افغان هاس رهب
طــارق فاطمــی دســتیار ویــژه نخســت وزیر پاکســتان، اعــام کــرد: 
ازســرگیری مذاکــرات صلــح بیــن دولــت کابــل و طالبــان بــه نقش 
فعــال نماینــدگان چهــار کشــور عضــو گــروه چهارجانبــه صلــح 

نیــاز دارد.
وی افــزود: برقــراری صلــح در افغانســتان بــا زور قــدرت 
امکانپذیــر نیســت بلکــه تنهــا راه حــل مســائل ایــن کشــور آغــاز 

ــت. ــری افغانهاس ــه رهب ــح ب ــرات صل مذاک
ــح در  ــت: صل ــار داش ــتان اظه ــت وزیر پاکس ــژه نخس ــتیار وی دس
افغانســتان، دســتیابی بــه اهــداف تجــاری پاکســتان بــا کشــورهای 

ــد. ــن می کن ــزی را تصمی ــیای مرک آس
ایــن در حالــی اســت کــه روزنامــه پاکســتانی اکســپرس تریبــون 
ــت  ــه دول ــی ب ــه اســام آباد در پیام ــی شــد ک ــن مدع ــش از ای پی
کابــل و طالبــان اعــام کــرد کــه در صــورت عــدم آغــاز مذاکــرات 

ــری خواهــد کــرد.  ــد کناره گی ــن رون ــح، از ای صل

نمایشگاه جشن صنایع ملی در بلخ گشایش یافت

پنتاگون از کانگرس امریکا خواهان 
محدودکردن سفرهای ملکی به افغانستان شد

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان:

برقراری صلح در افغانستان از طریق 
اعمال زور امکان پذیر نیست

طالبان سه دهقان را به اتهام 

همکاری با دولت تیرباران کردند

ــتای  ــه روس ــورش ب ــا ی ــان مســلح ب ــته طالب شــب گذش
ــن از  ــه ت ــزی، س ــان مرک ــوالی بغ ــای ولس قندهاری ه
باشــنده گان ایــن روســتا را بــه اتهــام همــکاری بــا دولت، 

ــتند. ــه بس ــه گلول ــان ب ــمان خانوادۀ ش ــل چش در مقاب
عبدالرشــید بشــیر، آمــر امنیــت فرماندهــی پولیــس بغــان 
ــد  ــر کشــاورزانی ســاده بودن ــن ســه نف ــه ای ــد ک می گوی
و بــا حکومــت و نهادهــای امنیتــی هیــچ  رابطه یــی 

ــتند. نداش
آقــای بشــیر می گویــد کــه طالبــان در مناطــق زیــر 
ــردم  ــاالی م ــی ب ــت و ظلم ــه جنای ــان از هیچ گون نفوذش
ــان را  ــاص خودش ــن خ ــد و قوانی ــغ نمی کنن ــل دری مح

ــد. ــوام می قبوالنن ــر ع ــر س ب
ــان  ــز طالب ــش نی ــد روز پی ــیر، چن ــای بش ــۀ آق ــه گفت ب
مســلح در منطقــۀ تنگــی مــورچ ولســوالی بُرکــۀ والیــت 

ــد. ــه دار آویختن ــر را ب ــان، دو نف بغ
ــلح در  ــان مس ــر طالب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس گفتن
بخش هایــی  دندشــهاب الدین،  دندغــوری،  مناطــق 
ــوالی  ــورچ ولس ــی م ــزی، تنگ ــان مرک ــوالی بغ از ولس
ــی  ــوری، کیله گ ــوالی دهنۀ غ ــی از ولس ــه، بخش های بُرک
ــان  ــک بغ ــه و برف ــوالی تال ــی و ولس ــوالی دوش ولس
ــه اجــرا گذاشــته و از  ــد و قوانین شــان را ب حضــور دارن

مــردم محــل باج گیــری می کننــد.
ــی  ــات محل ــر، مقام ــر دیگ ــک خب ــاد ی ــر بنی ــان ب همچن
در  مــرد  و  یــک زن  کــه  زابــل می گوینــد  والیــت 
ولســوالی شــاه جوی والیــت زابــل از ســوی گــروه 

ــدند. ــته ش ــان کش طالب
جنــرال میرویــس نــورزی، فرمانــده امنیــه والیــت زابــل 
ــه  ــته در قری ــرد روز گذش ــک زن و م ــه ی ــد ک می گوی
ــان  موســی زی ولســوالی شــاه جوی از ســوی گــروه طالب

کشــته شــدند.
آقــای نــورزی گفــت کــه هنــوز علــت کشــته شــدن ایــن 

زن و مــرد معلــوم نیســت.
ــۀ  ــوز رابط ــا هن ــه ت ــت ک ــورزی گف ــس ن ــرال میروی جن
ــه  ــم چ ــا باه ــه آنه ــت ک ــوم نیس ــرد معل ــن زن و م ای

ــتند. ــبتی داش نس
فرمانــدۀ امنیــه والیــت زابــل گفــت کــه قریــه موســی زی 
ــان اســت و  ــروه طالب ــه دســت گ ولســوالی شــاه جوی ب

نیروهــای امنیتــی بــه آن تســلط نــدارد.
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