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به تازه گی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است 
دموکراتیک  حکومِت  افغانستان  حکومت  که 
آن  در  دلیل،  همین  به  و  دیکتاتوری،  نه  است 
به شمار می آید.  امِر عادی  دیدگاه ها یک  تعددِ 
او که در پاسخ به پرسِش یک روزنامه نگار این 
اختالف نظرها  دربارۀ  داشت،  اظهار  را  مطلب 
گفت:  او  اوِل  معاون  و  جمهوری  رییس  میان 
افکار  تعددِ  باورمند  افغانستان  جمهور  "رییس 
افکار و نظریاِت مختلف را احترام  است، تمام 

می کند." 
که  می دهد  نشان  نظرها  ابراز  این گونه  اما 
از  آن،  تبع  به  و  دولت مردان  فهِم  سطح 
عنوان  به  دموکراسی  مورد  در  سخنگویان شان 
یک نظام دولت داری، چقـدر ناقص و مبتنی بر 

برداشت های غیرعلمی و بی پایه است. 
روزنامه نگار از سخنگوی ریاست جمهوری در 
که  بود  نپرسیده  افغانستان  نظام  نوعیِت  مورد 
افغانستان  که حکومت  گفته شود  آن  پاسِخ  در 
روزنامه نگار  بل  است.  دموکراسی  حکومِت 
می خواست بداند که اختالف های موجود میان 
و  جمهوری  رییس  ویژه  به  و  دولت  رهبراِن 
چنین  به  است.  کشـیده  کجا  به  او  اوِل  معاون 
استداللی در منطق، مغالطه می گویند به این معنا 
که در آن به جای پرداختن به اصل موضوع، به 
چیزهای دیگری توسل جسـته می شود تا پاسخ 
اصلی در پرتو آن نامشخص باقی بماند. چنین 
پاسخی به این می ماند که کسی از شما پرسیده 
پاسخ دهید  اید و شما  باشد، صبح چه خورده 
مفید  و  مقوی  که  است  آن  بهترین صبحانه  که 
به  را  الزم  انرژی  بتواند  روز  طول  در  تا  باشد 

فرد بدهد. 
شاید در ظاهر امر، مشخص شود که پاسخ دهنده 
به نوعی پاسِخ الزم را به پرسشی که از او شده، 
به  عمیق تر  کمی  وقتی  ولی  است؛  کرده  ارایه 
مسأله توجه کنیم، آن وقت درمی یابیم که پاسِخ 
او مغالطه یی بیش نبوده و او تالش کرده که به 
جای پاسخ گفتن به پرشس، خود را از زیر بارِ 
را سردرگم  نیز طرف  گونه یی  به  و  برهاند  آن 

سازد. 
چنین  از  نیز  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
ترفندی در پاسخ دادن به پرسِش آن روزنامه نگار 
با  را  او  پاسِخ  خواسته  او  است.  کرده  استفاده 
یکی  متوجه  را  طرف  گویا  که  قلمبه  جمالِت 
است،  کرده  فعلی  نظام  بنیـادهای  مهم ترین  از 

نظام  خصوص  در  روزنامه نگار  شاید  بپیچاند. 
فعلی کشور هیچ شبهه نداشته باشد که مبتنی بر 
ارزش های دموکراتیک است، ولی او می خواهد 
بداند که آن همه سروصـدا که معاون اوِل رییس 
جمهوری در خصوص قوم گرایی در ارگ مطرح 
کرد، عاقبت به کجا انجامید؛ آیا این اختالف ها 
برطرف شده و یا این که هنوز به قوِت خود باقی 

اند.
 از سوی دیگر، روزنامه نگار از سخنگوی رییس 
ارزش های  به  وفاداری اش  مورد  در  جمهوری 
دموکراتیک نیز نپرسیده بود که سخنگوی رییس 
جمهوری در بخش دیگر توضیحاِت خود به این 
مسأله اشاره کرد. چنین پاسخ هایی نشان می دهند 
که عماًل ارگ ریاست جمهوری از چیزی واهمه 
دارد. از چیزی می ترسد که می خواهد آن را در 
پوشش جمالِت آن چنانی پنهان کند. اما آن چیز 

چیست؟! 
بدون تردید، باقی بودن و افزایِش اختالفات در 
ارگ  هراِس  اصلِی  دلیل  حکومت،  سراِن  میان 
ساده گی  به  نمی شود  فکر  که  اختالفاتی  است. 
راه حل پیدا کننـد و اگر هم به صورِت مقطعی 
به نتیجه برسند، باز احتمال این که بار دیگر و به 

شکلی دیگر بروز کنند، بسیار زیاد است.
 تا جایی که مشخص است، معاون اوِل ریاست 
جمهوری دلیِل اختالفات و راه حِل آن ها را طی 
یک نامه که در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفته، 
است و سخنگوی  ریاست جمهوری سپرده  به 
ریاست جمهوری اگر ریگی در کفش نداشت، 
باید در مورد این خواسته ها و نتایج آن ها سخن 
می گفت و در مجموع به این مسأله اشاره می کرد 
که واکنش رییس جمهوری پس از دریافِت این 

خواسته ها چه بوده است. 
نظام  که  شده  گفته  کجا  در  دیگر،  جانب  از 
با  آن  دولت مرداِن  که  است  نظامی  دموکراتیک 
حـدی  در  هم  آن  دارند،  اختالف نظر  یکدیگر 
کنـد.  تهدید  "پراندن"  به  را  دیگری  یکی  که 
است؟...  دموکراتیک  حکومِت  نوع  چه  این 
شاید ارگ ریاست جمهوری به تعریِف تازه یی 
برای  هنوز  که  باشد  یافته  دست  دموکراسی  از 
دموکراسی  نیست.  شده  شناخته  جوامع  دیگر 
به معنای آن نیست که یک حکومت در داخِل 
یکی  که  باشد  رسیده  اختالفاتی  چنان  به  خود 
به  را  دیگر  مقامِ  چهار  آن،  اصلی  مقام های  از 
برنامه ریزی برای حذف فیزیکِی خود متهم کند. 

شیوۀ  یک  عنوان  به  اگر  را  دموکراسی 
که  است  آن  معنای  به  بپذیریم،  حکومت داری 
صورت  جلوگیری  آن  در  قدرت  انحصار  از 
تصمیم گیری ها  در  مردم  مشارکت  و  می گیرد 
دموکراسی  دیگر،  مفهومی  در  می شود.  لحاظ 
می توانند  مردم  که  است  حکومتی  معنای  به 
زمام داران فاسد را از راه های قانونی کنار بزنند. 
برخی  در  دولت مردان  شاید  دموکراسی ها  در 
داشته  اختالف نظرهایی  یکدیگر  با  مسایل 
که  نیست  اختالف نظرها چنان  این  ولی  باشند، 
مثاًل  شود؛  سـروصدا  ایجاد  باعث  رسانه ها  در 
چنان که وزیر دفاع امریکا بگوید که من مخالِف 
نظر رییس جمهوری در مورد حضور سربازاِن 
این کشور در افغانستان هستم و به همین دلیل 
کشورشان  به  دوباره  سربازان  که  دستور  دهد 
نمی توان  وضعیتی  چنین  به  شوند.  برگردانده 
دموکراسی گفت، بل برای آن نامِ دیگری وجود 

دارد که به انارشی معروف است. 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  بود  بهتر  شاید 
حکومِت  یک  افغانستان  حکومت  می گفت 
حق  کسی  هر  دلیل،  همین  به  و  است  انارشی 
دارد کاری را انجام دهد که خودش آن را بهتر 

تشخیص می دهد. 
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باال  در کشور  اداری  فساد  روبه رشِد  افزایش  از  انتقاد  که  در حالی 
گرفته است، رییس جمهوری غنی فساد در رده های باالِی حکومت را 
رد می کند. رییس جمهور غنی رده های باالی حکومت، شورای عالی 
اقتصاد و کمیسیون تدارکات را از فساد پاک خوانده و می گوید که 

فساد در رده های پایین و وزارت خانه ها وجود دارد. 
آقای غنی که روز گذشته در نشست ملی شهری که از سوی وزارت 
بود،  شده  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ  در  مسکن  و  شهرسازی 
رده های  در  »فساد  قاطعیت  گفت:  و  به صراحت  می کرد،  سخنرانی 
پایین و وزارت خانه ها موجود است، جلو مفسدین را بگیرید، در غیر 

آن، مفسدین را فاش سازید تا جلِو آن ها را بگیریم.«
حاکمیت  »بدون  گفت:  سخنانش  از  دیگر  بخش  در  رییس جمهور 
قانون و دستگاه  قضایِی بی طرف و مسلکی، ملکیت مردم را مصون 
نگه داشته نمی توانیم،  ملکیت مردم مصون نیست، اما وعده می دهیم 
که ملکیت فقیرترین شخِص این جامعه را مصون می سازیم و مردم 

مالِک جایدادهای قانونی خواهند شد.« 
وضعیِت  بهبود  پیرامون  زیادی  سخناِن  نشست،  این  در  غنی  آقای 
چهرۀ  تنظیِف  و  تنظیم  برای  دولت  اساسِی  برنامه های  و  شهری 
تاریخِی  مکان های  بازسازی  و  مصون  آپارتمان سازی  پایتخت، 
مداقۀ  و  نظر  مورد  اکنون  آن چه  اما  آورد.  میان  به  بزرگ شهر  این 
باالِی  رده های  بودِن  مبرا  دربارۀ  غنی  آقای  اطمیناِن  گرفته،  قرار  ما 
و  ادارات  پاییِن  رده های  به  آن  کردِن  محدود  و  فساد  از  حکومت 

وزارت خانه هاست. 
امور، فساد  آگاهان  باورِ  به  نیز  افغانستان و  اکثر مردم  ما و  باورِ  به 
فرهنِگ  یک  به  کرزی،  آقای  زعامِت  آغاز  و  بن  کنفرانِس  از  پس 
غالب در اداراِت کشور تبدیل شد و همواره از رأِس هرم تا قاعدۀ 
دولت، ساری بوده است؛ به حدی که همۀ مردم افغانستان به نحوی 
ناپسند  پدیدۀ  این  اما  برده اند.  تلخ و شیرین  بهره های  این فساد  از 
در دولت دارِی آقای غنی، به یُمِن نبوغ و تفکِر برتِر جناب ایشان، 
هماننِد سیل در شریان های فسادزدۀ گذشته جاری شد و ما اکنون 

شاهد انفجارِ فساد در کشور در تمام زمینه ها و عرصه ها هستیم. 
هرچند آقای غنی در ابتدای حکومت داری خود، مانورهای داِغ مبارزه 
با فساد را در هیأت بازگشایِی برخی پرونده های فسادآلود گذشته ـ 
مثل کابل بانک و تعیین ضرب االجل برای برخی مقامات و اداره ها ـ 
به راه انداخت؛ اما بسیار زود، آن هم وقتی زنِگ انحصارگری توسط 
نابود  فساد  نیست  قرار  نه تنها  که  شد  دانسته  درآمد،  صدا  به  ارگ 
شود، بلکه شیپور چور در نزاِع بر سِر تقسیِم مناصب و صالحیت ها 
و ترویج فرهنگ سرپرستی نواخته شده و همه در حاِل برداشتن از 

این دسترخوان برای روزِ مبادا هستند. 
اگر به طور احتیاط نگوییم خود رییس جمهور و رفقاِی تبارگرایش 
در ارگ و بیرون از ارگ چه  اندازه در فساد دسِت مستقیم و سهِم 
بی نظیر دارند، می توانیم به طورِ قاطع حکم کنیم که فرهنگ سرپرستی 
در ادارات و وجودِ اختالفاِت جدی میان رهبراِن حکومت که تا هنوز 
نیز ادامه دارد، آهنِگ فساد را ضرِب بی نهایت کرده و دمار از روزگارِ 

مردم برآورده است. 
اگر آقای غنی این سخن ها را قبول ندارد و آن ها را تهمت و توهین 
می پندارد، پیشنهاد می کنیم یک روز )تأکید می کنیم: فقط یک روز( 
و  بپوشد  فقر  لباِس  و  کند  بیرون  تن  از  را  ریاست جمهوری  لباس 
عریضه یی برای اخذ تذکرۀ المثنی به ریاست ثبت احوال و نفوس 
و  منتظران  جمعیِت  انبوه  در  ساعت ها  وقتی  او  مسلمًا  کند.  تقدیم 
پشت پنجره های فحاشی و هتاکِی این اداره بایستد و از این پنجره به 
آن پنجره شوت شود و در ساعِت آخِر اداری، وقتی با لب و دهاِن 
خشک، بی نصیب و بی بهره به سوی خانه روان گردد، ببیند که یک 
پیادۀ شعبه و یا یک سربازِ محافِظ اداره به او پیشنهاد انجام یک ساعتۀ 
کارش را در بدِل سه هزار افغانی می دهد، خواهد دانست که فساد 
اگر یک  باز  و  دارد!...  قرار  آن در کجا  یعنی چه و سطح و سویۀ 
روزِ دیگر، آقای غنی با لباس مردمِ عادی از ارگ بیرون آید و قبالۀ 
ملکیتی پُرارزش را به دست گیرد و روانۀ محاکم شود )فرقی نمی کند 
کدام محکمه و کدام شعبه؛ زیرا از ستره محکمه گرفته تا پایین ترین 
نهادهای عدلی و قضایی، در موارد چرب ونرم همه جواب اند( و به 
قاضی  یی بگوید این ملکیِت میلیون دالرِی من غصب شده، نیِم آن را 
بگیر و کاری کن تا بدون گذشتن از محاکِم ثالثه آن را واپس بگیرم؛ 
آن وقت خواهد دید که چه تعداد قاضی و مدیر و فرمانده در سطوح 

عالی و عادی برای این کار سر و دست خواهند شکاند! 
سخن کوتاه این که: ادعای نبودِ فساد در رده های باالِی حکومت مانند 
شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات، و تحدیِد آن در اداراِت 
پایین دست، شعِر بی قافیه یی ست که تنها سرایندۀ آن آقای غنی بوده 
می تواند؛ شعری که شنیدنش، گوِش ستم دیده گان و قربانیاِن فسـاد 

را تا مغِز استخوان می آزارد. 
پس به جرأت می گوییم که فساد، هم در ارگ و هم در شورای عالی 
اقتصاد و کمیسیون تدارکاِت محبوِب رییس جمهور وجود دارد و این 

پدیدۀ شوم از باال به پایین جاری است!

شعـِر بی قافیـۀ غنـی 
دربـارۀ فسـاد
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در دموكراسی ها شاید دولت مردان در 
برخی مسایل با یکدیگر اختالف نظرهایی 
داشته باشند، ولی این اختالف نظرها 
چنان نیست كه در رسانه ها باعث ایجاد 
سـروصدا شود؛ مثالً چنان كه وزیر 
دفاع امریکا بگوید كه من مخالِف نظر 
رییس جمهوری در مورد حضور سربازاِن 
این كشور در افغانستان هستم و به 
همین دلیل، دستور  دهد كه سربازان 
دوباره به كشورشان برگردانده شوند. 
به چنین وضعیتی نمی توان دموكراسی 
گفت، بل برای آن ناِم دیگری وجود 
دارد كه به »انارشی« معروف است!
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در حالی که انتقاد از افزایش روبه رشد فساد اداری در 
کشور باال گرفته است، رییس جمهوری غنی فساد در 

رده های باالی حکومت را رد می کند.
شورای  حکومت،  باالی  رده های  جمهورغنی  رییس 
پاک  فساد  از  را  تدارکات  کمیسیون  و  اقتصاد  عالی 
خوانده می گوید که فساد در رده های پایین و وزارت 

خانه ها وجود دارد.
دیروز  غنی  محمداشرف  جمهور  رییس 
شهری  ملی  نشست  سومین  در  دوشنبه)17عقرب( 
صحبت می کرد گفت: در سکتور شهری مصرف منابع 
شفاف صورت نمی گیرد و تحرک بوجود آمده در این 

سکتور کافی نیست.
آقای رییس جمهور افزود: در چند سال گذشته سکتور 
شهری در خالی بزرگ قرار داشته است و مسووالن آن 
انتظار داشتند تا یک نهاد خارجی برای شان یک تعمیر 

را اعمار کند.
آقای رییس جمهور سکتور شهری را فاقد یک پالیسی 
مصرف  ظرفیت  دولتی  نهادهای  افزود:  دانسته  واضح 
هزینه را به صورت شفاف ندارند و سکتور خصوصی 

فاقد ظرفیت دیزاین است.
آقای رییس جمهور تصریح کرد که بیشتر ساختمان های 
شهر کابل فاقد کاناالزسیون هستند و توان مقامت در 

برابر زلزله را ندارند.
رییس جمهور غنی با بیان این که 20 شهردار به اساس 
رقابت آزاد استخدام شده  گفت: 300 میلیون افغانی در 

عوایدافزایش آمده است.
آقای رییس جمهور حالت فعلی شهر کابل را اسفبار 
کردن  پیاده  با  می خواهیم  که  کرد  اضافه  خوانده 
راهبردهای جدید، این شهر به عنوان پایتخت افغانستان 

شهر آبرومند بسازیم.
ساحات  باشنده های  از  انتقاد  با  جمهور  رییس  آقای 
وزیر اکبرخان، شهرنو، کارته 3 و 4 گفت که خانه های  
آنان بیش از یک میلیون دالر ارزش دارد؛ اما همت قیر 
کردن سرک ها و کوچه های شان را ندارند، پول صرفیه 
پرداخت  آن  قانونی  شکل  به  را  صفایی  کتابچه  برق، 

نمی کنند! 
آقای غنی بیان کرد که یک سبک معماری تاریخی در 
افغانستان باید احیا شود و مساجد کهنه با اساس این 

سبک ترمیم و مساجد جدید با آن سبک اعمار گردد.
شهرها  تقاطع  سکتور  را  شهری  سکتور  غنی  آقای 
عنوان کرد و گفت که هر کار سه مرحله دارد که شامل 
تحلیل٬ ساختن پالیسی و تطبیق برنامه ها می شود، اگر 
تحلیل درست از کارها صورت نگیرد امکانات بی جا 

مصرف می شود.
آوردن شهرها٬  به تحرک در  برای  تاکید کرد که  وی 
بلکه  ندارد  خارجی  کشورهای  پول  به  نیاز  افغانستان 
و  سکتوری  ادارات  میان  هماهنگ  کارهای  نیازمند 

مسووالن است.
شهری  سکتور  ادارات  مسووالن  از  جمهور  رییس 
خواست که 5مشکل عمدهٔ  فرا راه سکتور شهری وجود 

دارد در اسرع وقت شناسایی کنند تا در کوتاه مدت و 
وسط مدت حل شود.

عالی  شورای  در  گفت:  زمینه  این  در  رییس جمهور 
اقتصاد و کمیسیون تدارکات فساد وجود ندارد، فساد 
در رده های پاپین و وزارت خانه ها موجود است٬ جلو 
مفسدین را بگیرید درغیر آن مفسدین را فاش سازید 

تاجلو آن ها را بگیریم.
رییس جمهور در بخش دیگر از سخنانش گفت: بدون 
حاکمیت قانون و دستگاه قضایی بی طرف و مسلکی، 
ملکیت مردم را مصوون نگهداشته نمی تواینم،  ملکیت 
ملکیت  که  می دهیم  وعده  اما  و  نیست  مصون  مردم 
سازیم  می  مصون  را  جامعه  این  شخص  فقیرترین 

ومردم مالک جایداد های قانونی خواهند شد.
آپارتمان  او گفت که در حال حاضر بیش از 17هزار 
می کند  تالش  دولت  و  است  کار  زیر  کابل  شهر  در 

که شهرک ها و ساختمان های قابل سکونت برای مردم 
ایجاد کند.

آقای غنی گفت که بررسی اساسی روی آب رسانی و 
انتقال کثافت شهر کابل روی دست گرفته شده است.

وضعیت  بهبود  برای  اساسی  اقدام  چهار  افزود:  او 
شهری کابل روی دست گرفته شده است که قرار است 
یابد،  انتقال  داراالمان  ساحه  به  ادارات  از  90درصد 
است  شده  گرفته  دست  روی  کابل  اساسی  پالن های 
بازسازی شود  تا دریا و مکان های تاریخی دوباره  که 
نیز  استطاعت  قابل  مسکن  و  مسکن مصوون  روی  و 

کار می شود.
که  می گوید  مسکن  و  شهرسازی  هم،وزیر  سویی  از 
تاکنون این اداره نتوانسته است در عرصه ارایۀ خدمات 

شهری دستاورد قابل مالحظه یی داشته باشد.
شهرسازی  امور  وزیر  نادری،  منصور  سعادت  سید    
که  گفت  شهری  نشست  سومین  در  نیز  مسکن  و 
مردم  شدن  ساکن  نامتوازن،  رشد  چالش٬  عمده  ترین 
عودت  شهری،  نفوس  سریع  رشد  شهرها،  در  روستا 
مهاجرین، اعمار ساختمان های خودسر، فقر شدید، کم 
 بود مسکن، عدم رعایت قوانین شهری، عدم توجه به 
محیط زیست و عدم موجودیت زیربناهای شهری می 

باشد.
او گفت که این وزارت باوجودی که در دوسال گذشته 
کم  و  چالش ها  اما  داشته؛  چشمگیری  دستاوردهای 

کاری ها هنوز هم دراین اداره وجود دارد.
وی مبارزه با فساد،  تکمیل شدن کار برخی از شهرک ها 
 آغاز روند توزیع سند ملکیت به ساحات غیر پالنی٬ 
چاپ اطلس شهرها٬ ایجاد شورای عالی توسعه شهری 
از  این وزارت را  انکشافی  و هم چنان مصرف بودجه 

دستاوردهای عمده شان عنوان کرد.
مسکن  و  شهرسازی  وزارت  که  گفت  نادری  آقای 
مصرف  را  انکشافی  بودجۀ  درصد   17 گذشته  در  که 
کرده بود، اکنون در ردیف پیش تازترین وزارت ها در 
مصروف بودجه قرار دارد و تا ختم نصف سوم سال 
مالی 1395، مصرف بودجۀ انکشافی  را به ۶4 درصد 

می رساند.
برای  مسکن  و  شهرسازی  وزارت  که  کرد  تاکید  او 
بزرگ  شهر   ۶ پالن  ماستر  شهری  وضعیت  بهبودی 

افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد.
این درحالی است که در چند سال اخیر شهر کابل یکی 

از والیات پرنفوس درافغانستان مبدل شده است.

ابوبکر صدیق

شماری از حقوق دانان و آگاهان سیاسی:

عبداهلل و غنی هردو از برگزاری لویه جرگه تغییر قانون اساسی سخت هراس دارند

ناجیه نوری  
تعدیـل  منظـور  بـه  ولسـوالی ها  شـورهای  انتخابـات 
قانـون اساسـی عمـداً و قصـداً در زمـان حامـد کرزی 
برگزار نشـد؛ اما اکنـون عبداهلل و غنی نیـز نمی خواهند 
کـه لویـه جرگـه برگزار شـود؛ زیـرا منفعت شـان را در 
برگـزاری لویه جرگـه و تغییر قانون اساسـی نمی بینند.
برخـی از آگاهـان سیاسـی بـه ایـن باورانـد کـه هـم 
داکترعبـداهلل و هـم داکتر غنـی هردو از برگـزاری لویه 

جرگـه قانـوان اساسـی سـخت هـراس دارند.
ایـن آگاهان سیاسـی می گوینـد: عبداهلل از تـرس اینکه 
مبـادا اعضـای لویـه جرگـه تغییر قانـون اساسـی، رای 
منفـی بـه ایجـاد پسـت صـدارت یـا ریاسـت اجرایی 

بدهـد، خواهـان برگـزاری لویـه جرگه نیسـت.
آنـان تاکیـد کردنـد، غنـی هـم از تـرس اینکـه مبـادا 
اعضـای لویـه جرگـه به تغییـر قانون اساسـی رای دارد 

و قـدرت متمرکـز شـده در ارگ را از دسـت بدهد، به 
انـواع مختلـف مانـع برگـزاری تعدیـل قانـون اساسـی 

می شـود.
بـه گفتـه آگاهـان سیاسـی: هیچ مشـکلی حقوقی سـد 
راه برگـزاری لویـه جرگـه وجود ندارد؛ زیـرا حکومت 
در دو سـال گذشـته نماینـده گان شـورای والیتـی را به 
مجلـس سـنا معرفـی کـرده اسـت؛ بنابراین اکنـون نیز 
می توانـد شـماری از نماینـده گان شـورای والیتـی را 
بـه عنـوان نماینده گان شـورای ولسـوالی ها بـرای لویه 

جرگـه تعدیـل قانـون اساسـی معرفـی کند.
طاهـر هاشـمی حقـوق دان و اسـتاد دانشـگاه بـه ایـن 
بـاور اسـت که چـون حکومـت وحدت ملی براسـاس 
توافق نامـه سیاسـی بـه وجـود آمـده؛ بنابرایـن تعدیـل 
قانـون اساسـی نیـز می تواند برمبنـای همیـن توافق نامه 

گیرد. صـورت 
اساسـی  قانـون  تعدیـل  باآنکـه  می گویـد:  هاشـمی 
اسـت؛  قانـون  خـالف  سیاسـی  توافق نامـه  براسـاس 
امـا حکومـت وحـدت ملـی نیـز جایگاهـی در قانـون 
اساسـی نـدارد؛ بنابرایـن باید بـرای آوردن تغییـر نظام 

توافق نامـه سیاسـی عمـل شـود. براسـاس 
بـه گفتـه ایـن حقـوق دان: بـا امضـای یـک تفاهم نامـه 
دیگـری لویـه جرگـه فراخوانـده شـود؛ زیـرا مبنـای 
حکومـت وحـدت ملـی توافق نامـه سیاسـی اسـت نـه 
قانـون اساسـی؛ بنابراین بایـد مطابق توافق نامه  سیاسـی 

شـود. عمل 
اسـتاد هاشـمی تاکید کـرد: نبایـد بعضی مـوارد مطابق 
بـه قانـون اساسـی پیش بـرود و در مـوارد دیگـر طبق 
قانون اساسـی عمل شـود؛ بهتر اسـت که بـه توافق نامه 
سیاسـی عمـل کـرد و براسـاس یـک تفاهم نامـه جدید 

در قانـون اساسـی تعدیـل وارد گردد.
وی افـزود: قانـون بـرای مـردم اسـت نـه مـردم بـرای 

قانـون؛ یعنـی پیـدا کـردن راه حـل این معضـل ممکن 
اسـت؛ امـا مسـاله اصلـی هـرد زعیـم اسـت کـه منافع 
قانـون  تعدیـل  لویـه جرگـه  فراخوانـدن  بـا  را  شـان 

می بیننـد. در خطـر  اساسـی 
موسـی فریـور اسـتاد دانشـکده حقـوق دانشـگاه کابل 
و  عمـداً  ولسـوالی ها  شـورهای  انتخابـات  می گویـد: 
قصـداً در زمـان حامـد کـرزی برگزار نشـد؛ امـا اکنون 
جرگـه  لویـه  کـه  نمی خواهنـد  نیـز  غنـی  و  عبـداهلل 
برگـزار شـود؛ زیـرا منفعت شـان را در برگـزاری لویـه 

جرگـه و تغییـر قانـون اساسـی نمی بیننـد.
نشـدن   برگـزار  خصـوص  در  را  عبـداهلل  و  غنـی  او 
دانسـته  مقصـر  ولسـوالی ها  شـوراهایی  انتخابـات 
گفـت: در دوسـال گذشـته هـردو زعیـم نخواسـتند که 
انتخابـات شـورهایی ولسـوالی ها برگزار شـود تا زمینه 
بـرای فراخوانـدن لویـه جرگـه  تغییـر قانـون اساسـی 

فراهـم شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه، حامـد کـرزی را مقصـر اصلـی 
دانسـته و بـه ایـن بـاور اسـت کـه حامـد کـرزی بنا را 
کـج گذاشـت و اجـازه نـداده تـا انتخابـات شـوراهای 

شـود. برگـزار  ولسـوالی ها 
اسـتاد فریـور می گویـد: قانـون اساسـی افغانسـتان از 
لحـاظ ماهیت قانـون سـخت و غیر انعطاف پذیراسـت 
و قوانیـن سـخت شـیوه تعدیـل خـود را دارد و قانـون 
اساسـی افغانسـتان طرزاالعمـل تعدیل خـود را در ماده 

150 بیـان کرده اسـت
بـه گفتـه اسـتاد فریـور: در مـاده 150 قانـون اساسـی 
آمـده کـه بـرای فراخوانـدن لویـه جرگـه تغییـر قانون 
اساسـی بایـد رییس جمهـور سـه قـوه را هدایـت دهد 
کـه طـرح تعدیـل را آمـاده بسـازند و شـرط برگزاری 

لویـه جرگـه نصـاب آن اسـت.
وی تاکیـد کـرد: نصـاب لویـه جرگـه بـا فراخوانـدن 

هـردو مجلـس، 34 نفـر روسـایی شـوراهای والیتـی 
نفـر روسـایی شـورهایی ولسـوالی ها  و جمـع  3۶5 
برگـزار می شـود کـه جمعـّا 750 نفـر و مکانیـزم مـاده 
150 ایـن اسـت کـه دو ثلـث اعضـای یعنـی 500 نفـر 

بـرای طـرح تعدیـل رای مثبـت بدهـد.
ایـن درحالی اسـت کـه بـا گذشـت دو سـال از عمـر 
حکومـت وحـدت ملـی هنـوز هـم فراخوانـدن لویـه 
جرگـه بـرای تعدیـل قانـون اساسـی بـه خاطـر تغییـر 
نظـام و ایجـاد پسـت صـدارت یـا ریاسـت اجراییه ، 
در پـرده از ابهـام قـرار دارد و بـا وجـود این کـه هـردو 
طـرف) رییس جمهـور و رییس اجرایی( ادعـا برگزاری 
لویـه جرگـه را دارنـد؛ امـا هیـچ برنامـه و حرکتـی از 

هـردو جانـب دیـده نمی شـود. 

غنی در سومین نشست شهری:

فساد در رده های باالی حکومت نیست!



آیـا شـما در زنده گـی شـغلی خـود، بـرای امـر مدیریـت ارزش قایـل هســتید؟ 
شـــاید بـرای انجـام شـغل های مختلـف توانایی های فنـی و اطالعـات حرفه یی 
الزم باشـد، امـا مهارت هـای رهــبری و مدیریت نیز جـزِو پیش نیازهای رسـیدن 
بـه موفقیـت بـه شـمار مــی روند. اگـر می خواهیـد مدیـر موفقـی باشـید، بایـد 

توانایی هـای رهبـرِی خـود را افزایـش دهیـد. 
اگـر بــه تازه گـی ترفیـع رتبـه گرفته ایـد، مدیریـت یک پـروژۀ عظیم را بـه عهده 
داریـد، و یـا این کـه بـه دنبـال کسـب اطالعـات بیشـتر در زمیـنــۀ مـدیــریت 
هستـیــد تـا بعدهـا بتوانیـد بـه ایـن منصب نایل شـوید، مـا در این جـا ۶ مهارت 

ضـروری بـرای مدیـران موفـق را بـرای شـما بیـان می کنیم: 
»ابتـکار نیـاز بـه سرپرسـتی دارد، امـا افـراْد نیازمنـد هدایـت و رهبـری هسـتند.« 

راس پـروت 
1ـ دیـد ذهـِن خـود را بـر روی تصویرهـای بزرگتـر متمرکـز کنید، بایـد مطمین 
شـوید کـه گـروه شـما از باالترین بهـره وری برخوردار اسـت. اهداف خـود را بر 
اسـاس اسـتراتژی های بلندمـدت پایه ریـزی کنیـد و آن هـا را بـا مقامات ارشـد و 
سـایر پرسـونل در میـان بگذاریـد. اهـداف فـردی و گروهـی تعییـن کنیـد )البته 
سـعی کنیـد که تمام آن هـا واقع بینانه باشـند.( تمـام خواسـت ها و آرزوهای خود 
را در یـک سـیطرۀ بزرگتـر قـرار دهید و بـا یک دید وسـیع تر به آن ها نـگاه کنید. 
بلندپـرواز باشـید، بلنـد پـرواز بـودن بـه معنـای جاه طلبـی و تجـاوز بـه حقـوق 

دیگـران نیسـت. شـما باید از حـس بلندپـروازِی خـود زیرکانه اسـتفاده کنید. 
بـرای بـاال رفتـن از نردبـان ترقی، نباید پـای خود را بر سـر افراد دیگـر بگذارید. 
بدانیـد کـه از شـغل خـود چـه می خواهید و حرکت شـما بـه کدام جهت اسـت. 
توانایـی هـای بالقـوۀ خـود را همـواره در جلـوی چشـم تان قـرار دهیـد. اگـر به 
موقعیـت فعلـی خـود قانـع باشـید، هیچ گاه ترفیـع رتبه از آن شـما نخواهد شـد. 
2ـ بایـد خـود را بـه خوبـی بشناسـید، نقاط قـوت و ضعف خـود را پیـدا کنید و 

بـر روی ضعف های تـان بیشـتر کار کنیـد. 
از سـوال پرسـیدن و یـا گذرانـدن دوره هـای کمـک آموزشـی، ترسـی بـه دل راه 
ندهیـد. الزم نیسـت کـه همیشـه همه چیـز را بدانیـد و بهتریـن باشـید. اگـر بـه 
جزییـات کار احاطـۀ کامـل نداریـد، کسـانی را بـه تیـم خـود دعـوت کنیـد کـه 

توانایـی آن هـا در انجـام مـوارد مـورد نظـر از شـما باالتـر باشـد. 
اطـراف خـود را بـا افـرا کارآمـد پـر کنیـد، نـه بـا "بلـه قربـان گو"هایی کـه تنها 

حـرف هایـی می زننـد کـه بـا مزاج شـما سـازگاری داشـته باشـد. 
مصمـم باشـید بـرای وقایـع غیرمنظـره برنامه ریزی کنیـد تا اتفاقـی روی ندهد که 
شـما در مقابـل آن خلـع سـالح شـوید. اگـر تمـام اتفاقاتـی کـه ممکن اسـت در 
طـول انجـام یـک پـروژه روی دهـد را پیش بینی کنیـد، آن گاه می توانید با داشـتن 

آگاهـی کامـل، تصمیمات مناسـب اتخـاذ کنید و کار درسـت را انجـام دهید. 
کنتـرل اسـترس چنان کـه از گذشـته مرسـوم بـوده: "هیـچ گاه بـه دیگـران اجـازه 
ندهیـد کـه متوجـه عـرق کردِن شـما بشـوند." اگر بـه خـود مطمین باشـید، این 
حـس بـه دیگـران نیـز القـا می شـود و آن هـا هـم نسـبت بـه شـما اعتمـاد پیـدا 
می کننـد. انتقادپذیـر باشـید، شـما می توانیـد اعتمـاد بـه نفـس خـود را از طریـق 
پذیرفتـن نظرهـای منفـِی دیگـران در مـورد خـود اثبـات کنیـد. زمانـی کـه مورد 
انتقـاد دیگـران قـرار می گیریـد، به الک دفاعی فـرو نروید و خود را فـردی متکبر 
و سـلطه جو نشـان ندهیـد. در هـر انتقـاد بـه دنبـال نکته های سـودمند و سـازنده 
بگردیـد و از فـرد منتقـد تشـکر کنیـد. بـا ایـن کار حرفه یـی بـودن و تکامل خود 

را آشـکار می سـازید. 
3ـ "پیـش از این کـه بـه کمـک کارمندان تـان نیازمنـد شـوید، باید اعتمـاد آن ها را 

نسـبت بـه خود جلـب کنید". 
بـه نظـرات دیگـران توجـه کنیـد و نسـبت بـه پذیـرش عقایـد مختلـف از خـود 
عالقه نشـان دهید. از سیاسـت ها و مشـکالتی که باعث پسـرفت تیمی می شـوند 
و اجـازه نمی دهنـد کـه افـراد گـروه کار خـود را با کیفیـت، دقت و عالقـه انجام 
دهنـد، بـه شـدت پرهیـز کنید. بـه گفته های سـایرین با دقـت گوش کنیـد که هم 
بتوانیـد کیفیـت زنده گـی شـغلِی خـود را بهتـر درک کنیـد و هـم بیـن کلیـۀ امور 
تعـادل برقـرار کنیـد. در چنیـن حالتـی می توانیـد کارمنـدان را بـه سـمت مسـیر 

مناسـب هدایـت کنید. 
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كمال الدین حامد

توضیح برخی واژه ها 
قواعــد  کشــیدن  بیــرون  حقوق شناســی: 
اجرایــِی  الزامیــِت  کــه  شــرعی  الــزام آور 
ــوارد  ــی م ــد و در برخ ــته باش ــی داش اجتماع
ــز  ــوان "احکام شناســی شــرعی" نی تحــت عن

ــت. ــده اس ــاد آوری ش ی
ــی  ــا اندک ــا ب ــام: این ج ــی اس ــام حقوق نظ
شــرعی یی  احــکام  مجموعــۀ  مســامحه، 
"فقــه"   عنــوان  تحــت  کــه  می باشــد 

اســت. گردیــده  دســته  بندی 
ــنت،  ــرآن، س ــد از ق ــکام: عبارت ان ــۀ اح ادل
اجمــاع و قیــاس کــه یــک طیــِف دیگــر نیــز 
ــی  ــا اختالف ــۀ دو و ی ــۀ درج ــوان ادل ــه عن ب
بعــد از این هــا معتبرانــد؛ ماننــد مصالــح، 
استحســان و امثــال آن. البتــه در نحــوۀ تلقــِی 
ــود  ــی وج ــه اختالفات ــوان ادل ــه عن ــا ب این ه
ــورِت  ــا به ص ــر، این ه ــب دیگ دارد و از جان
ادلــه  کــه  اســالمی اند  منابــع حقــوِق  ُکل 
ــتر  ــی بیش ــالِح فقه ــا اصط ــا ب ــدِن آن ه نامی

ســازگاری دارد.
روِش  معنــی  بــه  اجتهــاد:  روش  نظریــۀ 
ــالمی  ــوق اس ــع حق ــکام از مناب ــتنباط اح اس

. شــد می با

مقدمه
بــدون شــک اســالم تنهــا دینی ســت کــه 
)حقوقــی(  شــرعی  ســاختار  یــک  دارای 
و  می باشــد  انســان ها  زنده گــی  ابعــاد  در 
ــی  ــی اجتماع ــان زنده گ ــِد جری ــل در ح الاق
ــده و  ــوظ مان ــاختار محف ــن س ــلمانان، ای مس
تــا الحــال مــورد تردیــد قــرار نگرفتــه اســت. 
ــع آن  ــم و بالتب ــرآن کری ــات ق ــی از آی بخش
ســنِت نبــوی و عملکــرد تاریخــی مســلمانان 
اولیــه، مفــاد حقوقــی و عملی یــی دارد کــه بــه 
نوبــۀ خــود از ضمانــِت اجرایــی نیــز در تاریخ 
اســالم برخــوردار بــوده اســت. فقــه اســالمی 
ــه حــدی  ــی اســالم ب ــام حقوق ــان نظ ــا هم ی
ــی  ــط اجتماع ــذار در رواب ــش تأثیرگ دارای نق
ــم گاهــی  ــه می توانی ــوده کــه گفت مســلمانان ب
اســالم بــه نظــام حقوقــی )فقــه( خــود 
ــری  ــای دیگ ــت. ارزش ه ــده اس ــه  ش خالص
ــول  ــالم، اص ــی در اس ــۀ سیاس ــون اندیش چ
اقتصــادی در اســالم و نظــام اخالقــِی تعامــل 
بــا دیگــران در ســطح جهــان، همیشــه مبتنــی 
ــی  ــر نظــام حقوقــی )فقهــی( در اســالم معن ب
ــی  ــد و منهــای یــک نظــام حقوق ــدا کرده ان پی

ــند.  ــد باش ــور نمی توانن ــل تص ــکام قاب اح
خصوصیــِت  حــذِف  جهــت  در  تــالش 
حقوقــِی اســالم و یــا توجیــه آن بــه گونه یــی 
ــی  ــک زنده گ ــه آن در ی ــازی ب ــر نی ــه دیگ ک
اســالمی نباشــد، نتیجــه نــداده و بــه صــورِت 
ــه حضــورِ  ــی ـ فرهنگــی ب ــان عرف یــک جری
بــودِن  معمــول  اســت.  داده  ادامــه  خــود 
اســالمِی عصــر شــوروی  فقهــی  احــکام 
کمالیســت  نظــام  در  و  آن  مســتعمرات  در 
ــدرت  ــا ق ــی و ب ــورِت زیرزمین ــه، به ص ترکی
ــِن  ــه نســل های بعــدی، مبی ــاِل تاریخــی ب انتق
ــرای  ــی ب ــار فیزیک ــم فش ــور به رغ ــن حض ای
حــذِف آن بــوده اســت. احــکام شــریعت بایــد 
قابلیــت اجــرای فراتاریخــی می داشــت بــه دو 
ــوص  ــِت منص ــه حکم ــت این ک ــل؛ نخس دلی
بــرای احــکام شــرعی، رفــع نیازهــای فــردی 
و اجتماعــی جامعــه بــود آن جــا کــه خداونــد 

ــا  ــخرلکم م ــرو أن اهلل س ــم ت ــد: »أل می فرمای
ــبغ  ــی االرض و أس ــا ف ــماوات و م ــی الس ف
علیکــم نعمــه ظاهــرۀ و بــا طنۀ«)لقمــان /20(: 
ــه  ــه را ک ــد آن چ ــه خداون ــد ک ــا ندیده ای آی
ــما  ــخِر ش ــت، مس ــن اس ــمان ها و زمی در آس
ــه  ــود را ـ چ ــای خ ــت و نعمت ه ــرده اس ک
ــن  ــای باط ــر و چــه نعمت ه ــای ظاه نعمت ه
ـ بــر شــما گســترده و افــزون ســاخته اســت؟
شناســایی  قابــل  بایــد  نیازهــا  ایــن   
اســالمی  احــکام  این کــه  بــرای  می شــد، 
ــورت  ــه ص ــالم ب ــدر اس ــای ص ــا واقعیت ه ب
اســباب نــزول )تجربی ســازی نظریــه( توجــه 
ــل  ــایی و قاب ــل شناس ــای قاب ــت و نیازه داش
ــل و  ــکام ح ــن اح ــایۀ ای ــد در س ــه بای تجرب
ــباب  ــن اس ــه ای ــد. دوم این ک ــع می گردی رف
نــزول بــه صــورِت فلســفی یــک ســبب بــود 
نــه یــک علــت )انگیــزۀ کامــل نــزول احــکام( 
ــوای آن  ــِت محت ــرو عمومی ــار آن در گ و اعتب
ــه  ــزول وظیف ــباب ن ــد و اس ــرار داده می ش ق
بــه تجربــه درآوردن و انگیــزۀ ظاهــری را 
ایــن  از  بیشــتر  چیــزی  و  مــی داد  نشــان 
ــه  ــرای این ک ــد )ب ــت باش ــود و نمی توانس نب
مبنــای کالمــی احــکام شــرعی، فراتاریخــی و 
قدیمــی بــودن قــرآن بــود(. قضیــۀ فراتاریخــی 
ــاق احــکام  ــه، ســوال انطب ــودن احــکام منزل ب
در  بعــدی  واقعیت هــای  بــا  را  منصــوص 
ــه  ــید ک ــان کش ــه می ــری ب ــخ بش ــول تاری ط
ــاد و  ــورت اجته ــه ص ــل، ب ــتین راه ح نخس
ــا اندکــی تســامح، نقــل و عقــل  نــص و یــا ب
ــادی، ســیالیت  ــا حــِد زی ــروز داده شــد و ت ب

ــد. ــن گردی ــالمی تضمی ــکام اس اح
اســالم در مجمــوع همان طــور کــه گفتــه 
ــن  ــود و ای ــک نظــام شــریعت محور ب شــد، ی
ــۀ اســالمی را در  ــِی جامع ــر، ویژه گــی اصل ام
ــکیل  ــف، تش ــق مختل ــا و مناط ــام زمانه ه تم
ــدن  ــخ تم ــول تاری ــه در ط ــا این ک ــی داد. ب م
مســلمانان،  سیاســی  نظام هــای  اســالمی، 
و  نمــاز(  )ماننــد  الزامــی  عبــادات  میــان 
ــک  ــد تجــارت( تفکی ــی )مانن ــالت الزام معام
ــروِل خــود  ــت کنت ــد و دول ــه وجــود آوردن ب
را بــه امــور حقــوق عمومــی محــدود نمــود، 
ــریعت  ــِت ش ــا از اهمی ــر نه تنه ــن ام ــی ای ول

ــه  ــه ب ــت، بلک ــلمانان نکاس ــی مس در زنده گ
فقــه اســالمی یــا همــان نظــم حقوقــی اســالم، 

گســترده گی بیشــتر بخشــید.
 ســازمان های کالمــی و تصوفــی نیــز در 
در  ســعی  اســالمی،  تمــدن  عمــر  طــول 
برجسته ســازی اعتقــاد و اخــالق در دیــن 
ــه نوبــۀ خــود حضــور احــکام  نمودنــد کــه ب
ایــن  امــا  می کــرد،  کمرنــگ  را  اســالمی 
ــه(  ــریعت )فق ــگاه ش ــه جای ــز ب ــرکات نی ح
به صــورِت مقطعــی و مــوردی صدمــه مــی زد 
ــود را از  ــتند خ ــی نتوانس ــورت کل ــه ص و ب
چنبــرۀ فقــه بیــرون نماینــد و همیشــه متعهــد 

ــد. ــی ماندن ــه آن باق ب

فصل اول: رابطۀ دوجانبۀ شریعت
نظــام حقوقــی اســالم )فقــه اســالمی( از 
طریــق روش اســتنباط )نظریــۀ روش اجتهــاد( 
می گــردد.  تکمیــل  و  می آیــد  به دســت 
ــالمی از  ــه اس ــتنباط در فق ــرآن، روش اس بناب
اهمیــِت فوق العــاده برخــوردار می باشــد و 
هرگونــه تحــول در ایــن امــر می توانــد در ُکل 
نظــم حقوقــی اســالم را متحــول نمایــد و در 
ــگاه معرفت شناســی احــکام  ــن حــال، جای عی
ــا  ــا ب ــزان تناســِب آن ه ــه می ــی وابســته ب فقه

ــت. ــتنباط اس روش اس
بــه دالیــل مختلــف و بــه مــرور زمــان، احکام 
شــرعی رابطــۀ خــود را بــا واقعیت هــای 
اجتماعــی ســرد ســاخت و ایــن امــر در 
در  تحــول  ســرعِت  محصــول  اول،  قــدم 
ــالم و  ــان اس ــه در جه ــت و جامع ــر سیاس ام
ــود  ــه اســالمی ب عــدم تحــول در ســاختار فق
و در قــدم دوم، برخاســته از یک گونه گــی 
کالمــی  چارچوب هــای  و  اســتنباط  روش 
ــد.  ــته می ش ــی پنداش ــکام فقه ــر اح ــم ب حاک
ــا  ــِف احــکام اســالمی ب ــًا ســنخیت ضعی طبع
ــف  ــب تضعی ــی، موج ــای اجتماع واقعیت ه
جایــگاه شــریعت در امــر پابنــدی بــه آن 
می گردیــد و ایــن امــر به صــورِت عملــی 
بــه ســاده گی دیــده می شــد، اگرچــه بــه 
صــورت تیوریــک اندکــی بــه ایــن امــر 

می نمــود. اعتــراف 

به سوی یک نظریۀ جـدید
رویکردی به دو دیدگاِه جدید در حقوق شناسی شرعی



زهرا دریایی -----
آشنایی با سبک آبستره

یکـی از اقدامـات متهورانـه کـه در نقاشـی قـرن بیسـتم به 
وقـوع پیوسـت، نهضـت هنـر »آبسـتره« بـود. عده یـی لغت 
»آبسـتره« را بـه معانـی »انتـزاع و تجریـد« تعبیـر و معنـی 
می کننـد و معتقدنـد کـه کلیـۀ آثـار انتزاعـی و تجریـدی، 
معنـی ترجمه شـده یی از کلمـۀ آبسـتره هسـتند، در حالی که 
چنیـن نیسـت. می تـوان گفـت هنـر  »آبسـتره« بـه آن گونـه 
آثـاری گفتـه می شـود کـه بسـیار مجهـول و نامحسـوس و 
غیرقابـل پیش بینـی و بـه دور از انتظار مخاطبان اسـت و در 
ایـن خصـوص یکـی از معروف تریـن مفسـرین و مبلغیـن 
هنـر آبسـتره، »میشـل سـوفِر« فرانسـوی گفتـه اسـت: »من 
هنـری را آبسـتره می نامـم کـه یـادآور هیچ گونـه واقعیـت 
شـکلی نباشـد، حتـا اگـر نقطه یـی باشـد کـه هنرمنـد از آن 

آغـاز بـه کار کرده باشـد.«
کلیۀ آثار آبسـتره از نوع نقاشـی، صرفًا برای دیدن و تماشـا 
کـردن و از نـوع آثـار حجمـی، صرفـًا برای لمس کـردن نه 
بـرای لـذت بـردن و بـه خاطر سـپردن، سـاخته می شـوند. 
بنابرایـن، هیچ یـک از مخاطبـان نبایـد در مواجهۀ ایـن آثار، 
انتظـار رویـت یـک صفت اخالقی یـا یک فضیلـت معنوی 
بـدون  آثـار،  این گونـه  هنرمنـدان  زیـرا  باشـند؛  داشـته  را 
در نظـر گرفتـن هیچ گونـه قصـد و مـوردی، بـه خلـق آن 
دسـت می زننـد. از همیـن رو، آثـار آبسـتره هرگـز مشـمول 
نقـد منطقـی نمی شـوند، چـون از یـک ذهن و فکـر منطقی 
تـراوش نکرده انـد کـه انتظـار چنیـن نقـدی از آنـان برود. 

و  "چـرا  کـه  نمی داننـد  هرگـز  آبستره سـاز  هنرمنـدان 
و  انتـزاع  هنـر  ولـی  رسـیده اند؛  اثـر  ایـن  بـه  چه گونـه" 
تجریـد، دارای هـدف و مقصـودی کاماًل معنـی دار و غایتی 
اخالقـی ـ انسـانی اسـت. »انتزاع« مصدر اسـم فاعـل منتزع 
بـوده و بـه معنـی »جـدا شـدن و خالصه شـدن« اسـت؛ از 
همیـن رو بـا معنـی تجریـد می تواند مفهـوم نزدیک داشـته 
باشـد؛ زیـرا تجرید نیـز به معنی »مجردشـدن، رهـا بودن و 
تنهایی جسـتن« اسـت و بـه لحـاظ اخالقیات انسـانی، هنر 
انتزاعـی دارای غایـات انسـانی بـوده و پویشـی هدف منـد 
دارد. بایـد یـادآور شـوم کـه هنرهـای انتزاعـی و تجریدی، 
از جملـه آثـار مـادی بـوده و به همیـن لحاظ، دنیـوی بودِن 
آثـار کامـاًل مشـخص و معلـوم اسـت. در کل،  این گونـه 
هنرهـای انتزاعـی بـه آثـاری  گفته می شـود که قصـد دارند 
ُفـرم یـا شـکل مـورد نظرشـان را تـا بـه حـدی خالصـه و 
تجزیـه کننـد که از اسـم اصلی آن شـی ء دور نشـوند و قبل 
از این کـه آن شـیء مـورد نظـر بـه نهایـت خالصـه شـدن 
برسـد، دسـت از کار می کشـند و دیگر آن شـیء را خالصه 

و تجزیـه نمی کننـد. 
 

هنـر »آبسـتره« بـه دو دورۀ تاریخـی تقسـیم می شـود. دورۀ 
ابتدایـی آن از سـال 1910م آغـاز شـد و تـا سـال 191۶م 
ادامـه یافـت. در ایـن مرحله هنر آبسـتره شـامل یـک روند 
از سـال 1917م شـروع  بعـدی  بـود. دورۀ  ضـد طبیعـت 
گردیـد و بـا جنبـش »دسـتایل هالنـد« همـراه شـد و تـا به 
حـال راه ویـژۀ خـود را پیمـوده اسـت. اولیـن اثـر نقاشـی 
آبسـتره در سـال 1910م توسـط هنرمنـدی روسـی بـه نـام 
آمـد.  به وجـود  »واسـیلی کاندینسـکی« )1944-18۶۶ م( 

ایـن اثـر به وسـیلۀ آبرنـگ با سـطوحی رنگیـن و بـا حالتی 
دینامیـک، بدون توجه به جنبۀ نمایشـِی آن ها کشـیده شـده 
اسـت. در همیـن سـال کاندینسـکی کتـاب معـروف خـود 
بـه نـام »روحانیـت در هنـر« را بـه منظـور توجیـه کـردن 
نـکات اسـتتیکی، جهت یابـی جدیـد هنر نقاشـی، به رشـتۀ 
تحریـر درآورد. ایـن اولیـن کتابـی بـود کـه در زمینـۀ هنـر 
آبسـتره نگاشـته شـد. چیـزی کـه کاندینسـکی را متوجـه 
هنـر آبسـتره نمـود، ابتـدا یـک دامـِن خوش رنگ و سـپس 
یکـی از تابلوهـای خـودش بـود کـه تصادفـًا بـه صـورت 
وارونـه در کنـار کارگاهش قرار داشـت. تحت این شـرایط 
کاندینسـکی در نـگاه اول بـا تابلویـی روبـه رو گردیـد کـه 
دارای رنگ آمیـزی جالـب و چشـم گیری بـود و وی قبـاًل 
آن را نمی شـناخت. همیـن تابلـوی وارونـه، نکتـۀ اصلـی 

هنـر آبسـتره را برایـش روشـن کـرد. پـس او چنیـن نتیجه 
گرفـت کـه در یـک تابلـو، رنگ هـا و فرم هـا هسـتند که به 
صـورت مجـرد نقـش اصلـی را ایفـا می کنند. امـا آن چه که 
موجـب کشـف اصـول زیبایی شناسـی توسـط کاندینسـکی 
گردیـد، مطالعـات و جسـت وجوهایش در زمینـۀ موسـیقی 
بـود. وی اولیـن طرح هـای خود را بـا نام »بدیهه سـرایی« و 
آثـار کامل تـرش را زیـر عنـوان »ترکیـب« اسـم گذاری کرد. 
آثـار نقاشـی کاندینسـکی بسـیار متنـوع و بـه شـکل های 
متفاوتـی عرضـه شـده اند. آثـارش در ابتـدا بـرای بیننـده، 
دارای ارزش نمایشـی اسـت و سـپس با ارزش سـاختمانی 
جلـوه می کنـد؛ زیـرا به وسـیلۀ شـکل های کوچک هندسـِی 
پوشـیده از رنگ هـای شـدید به وجـود آمده اند؛ لـذا از نظر 
بصـری، ماننـد اشـیای قیمتـی به نظـر می آیند. کاندینسـکی 
دربـارۀ اثر هنری چنین اسـتدالل نموده اسـت کـه »رنگ« و 
»شـکل« فی نفسـه عنصرهـای زبانـی را تشـکیل می دهند که 
بـرای بیـان )عاطفـه(، کافی انـد و این کـه بـه همان گونـه که 
صـورت موسـیقایی مسـتقیمًا بـر روان اثـر می کنـد، رنگ و 
شـکل نیـز همـان کیفیـت را دارد. تنها نکتۀ الزم این اسـت 
کـه رنـگ و شـکل را بایـد بـه حالتـی ترکیـب کـرد کـه به 
حـد کفایـت، عاطفـۀ درونـی را بیان کنـد و به حـد کفایت 
آن را بـه نگرنـده انتقـال دهـد. ضرورتـی ندارد کـه به رنگ 
و شـکل »نمـود جسـمیت« یعنـی جلـوۀ اشـیای طبیعـی را 
بدهیـم. خـود شـکل، مبیّن معنی درونی اسـت که متناسـب 
بـا رابطـۀ هماهنـگ آن بـا رنـگ، دارای درجـات شـدت و 

اسـت.  ضعف 
هنـر آبسـتره را که بـا هرگونه نمایش واقعـی از موضوعات، 
سـر سـتیز دارد، می تـوان بـه دو نوع تقسـیم کرد؛ نـوع اول 
شـامل آثـار هنرمندانـی می شـود کـه صرفـًا به رنـگ و فرم 
توجـه دارنـد و ایـن دو عنصـر تجسـمی را تنهـا به خاطـر 
جلوه هـای مجـرد آن ها بـه کار می گیرنـد. در تابلوهـای این 
نقاشـان، اشـکال و نقـوش هیچ گونه شـباهتی بـا نمونه های 
طبیعـت و عالـم واقـع آن ها ندارند. رنگ ها نیـز از رنگ های 
طبیعـت پیـروی نمی کننـد و از رنـگ تنهـا به خاطـر خـود 
رنـگ و از فـرم صرفـًا به خاطـر فرم اسـتفاده می شـود. نوع 
دوم شـامل آثـار نقاشـانی اسـت کـه رنـگ و فـرم را عالوه 

بـر جلوه هـای مجرد هـر یک، با توجـه به معانـی و مفاهیم 
آن هـا بـه کار برده انـد. در ایـن روش رنگ هـا و فرم ها بدون 
آن کـه موضـوع یـا شـیء را بـه نمایـش درآورنـد، حـاالت 
عاطفـی خاصـی را بـرای بیننـده ایجـاد می کننـد. چنان چـه 
مثـاًل رنـگ قرمز و نارنجـی می تواننـد برای انسـان حاالت 
هیجـان و شـور و التهـاب ایجاد کننـد و برعکس، رنگ های 
سـبز و آبـی آرامش بخـش و تسـکین دهنده هسـتند، فرم هـا 
نیـز بـه نوبـۀ خـود چنیـن حـاالت روانـی ایجـاد می کننـد. 
ایـن قبیل آثـار را به نام »آبسـترۀ اکسپرسیونیسـم« می نامیم.
In� )بداهه سـازی کاندینسـکی، طلیعـۀ هنـر غیـر رسـمی 
و  بعـد(  بـه   1945 )از  اسـت  حاضـر  عصـر   )formal
کنستراکتیویسـم  هنـر  بـر  درآمـدی  او،  ترکیب بندی هـای 
)Constructivism( می باشـد. در سـال 1912م »کوپـکا« 
هنرمنـد چکسـلواکیا نیـز آثار آبسـتره خویش را بـه نمایش 
در آورد. وی از اولیـن نقاشـانی بـود که با الهام از موسـیقی 
بـه نقاشـی پرداخـت و لـذا برخـی از تابلوهـای خـود را به 
نام هـای »فـوگ قرمـز و آبـی رنگ مایه هـای گـرم« نامید. او 
در حـدود سـال 1920م بـا همـکاری چند هنرمنـد دیگر از 
جملـه »بـالن گاتـی« و »والنسـی« گروهـی را تشـکیل داد.

از نقاشـان دیگـر کـه با گرایش به سـوی هنر آبسـتره آثاری 
بـه وجـود آورد، »روبـر دلونـه« بـود. دلونـه آثار شـعرگونۀ 
خـود را بـا توجـه بـه رنگ هـای خالـص بـه وجـود آورد. 
نـام  سـوژه«  »فـرم-  از  نقاشـی هایش  مـورد  در  او  خـود 

می بـرد.
یـک  بـه  مربـوط  آبسـتره  هنـر  نهضـت  گفـت  می تـوان 
منطقـۀ خـاص نبـود؛ ایـن شـیوه در تمـام کشـورهای دنیـا 
طرفدارانـی داشـت کـه هـر یـک بـه ترتیبـی جداگانـه بـه 
فعالیـت مشـغول بودنـد و در عیـن حـال، از یکدیگـر تأثیر 
می پذیرفتنـد. »مـورگان روسـل« و »مـک دونالـد رایـت« از 

نقاشـان امریکایـی بودنـد که از »روبـر دلونه« الهـام گرفتند. 
ایـن دو از سـال 1913م بـه بعـد در ایـن شـیوه آثـاری بـه 
وجـود آوردنـد. در فرانسـه و آلمـان نیـز به طـور همزمـان 
هنـر آبسـتره بـه وجـود آمـد، امـا جنبـش هنـر آبسـتره در 
روسـیه بـا کیفیتـی برتر نمودار شـد؛ بـه ترتیبی که بسـیاری 
از نوابـغ ایـن جنبـش از ایـن سـرزمین برخاسـتند. تعـداد 
نقاشـانی کـه تحـت این شـیوه، نقاشـی نموده اند، بسـیارند. 
در میـان آن ها هسـتند نقاشـانی که بـا آثارشـان گرایش های 
دیگـری بـه وجـود آورده انـد و به ترتیبـی، مبتکـر و معرف 
شـیوه های جدیدتـری در رابطـه بـا هنـر آبسـتره می باشـند. 
ایـن شـیوه ها عبارت انـد از »تاشیسـم«، »سـوپره ماتیسـم«، 

»کنستراکتیوسـیم«.  و  »نئوپالستیسیسـم« 
دو مسـیر عمـده در هنـر مـدرن وجـود دارد. مسـیر اول ـ 
کـه پایه هـای آن قبـل از آغـاز قرن بیسـتم در اروپـای غربی 
به ویـژه در فرانسـه ریختـه شـد ـ تحـت عنـوان کوبیسـم 
نام گـذاری گردیـد. مسـیر دوم کـه بیشـتر متعلـق بـه قـرن 
حاضـر اسـت و بـا عنـوان هنـر »آبسـتره« از روسـیه آغـاز 
شـد کـه خـود نیـز بـه نحـوی، از کوبیسـم متأثـر گردیـده 
اسـت. هـدف نهایی کاندینسـکی، پایه گذار سـبک آبسـتره، 
ایـن نبـود کـه نقاشـی را از محتوا پـاک کند؛ بلکـه هدف او 
ایـن بـود کـه »قالبی مجرد بـرای تجریـدات ذهنـِی خویش 
بیافرینـد؛ زیـرا همان طـور که حـس رفعت جویـی هنرمندان 
مفهـوم  گوتیـک،  معمـاری  کـه  شـد  موجـب  »گوتیـک« 
بـه همان گونـه  کنـد،  را کشـف  »عناصـر عمـودی« خـود 
را  خویـش  عقیدتـِی  آرمان هـای  تبییـن  کاندینسـکی  نیـز 
می کـرد.  جسـت وجو  رنـگ  و  فـرم  ویـژۀ  ریتم هـای  در 
کیفیـت پویـای عناصـر، »تـم« اصلـی آثـار کاندینسـکی را 
تشـکیل مـی داد؛ ولـی ایـن پویایی، بیشـتر ناشـی از حرکتی 
خودبه خـودی و درونـی بـود تا جنبشـی آینده گـرا. بنابرین، 
و  پیوسـته  حرکتـی  روحانیـت،  در  همه چیـز  او،  آثـار  در 
یـارای  را  هیچ چیـز  و  اسـت  مسـتغرق  بی کـران  فضایـی 
گریـز از ایـن هسـتِی هماهنـگ و مـوزون نیسـت؛ »کل« به 
»جـزء« رجحـان اساسـِی آثار وی اسـت و "پل کلـه" که در 
این بـاره می گویـد: »هنـر، مرئـی کـردِن نامرئـی اسـت«. یـا 
بـه عبـارت دیگـر »هنر، کشـف کشـش های ناشـی از جهان 
مرئـی و امکانـات اسـرارآمیز بشـر اسـت کـه فقـط روحـًا 

می تـوان آن هـا را حـس و لمـس کـرد«... 

پی نوشت ها:
-1 فلسـفۀ هنـر معاصر، هربـرت رید، محمدتقـی فرامرزی، 

انتشـارات نگاه، چاپ دوم 1374
-2 سـبک ها و مکتب هـای هنـری، ایـان چیلـورز- هارولـد 
آزبـورن و دیگـران، فرهاد گشـایش، انتشـارات محیا، چاپ 

اول 1380
کلـود  انترنـت،  تـا  امپرسیونیسـم  از  هنـر  سـبک های   3-
ریچـارد، نصـراهلل تسـلیمی، انتشـارات بهمـن، چـاپ اول 

1383 زمسـتان 
-4 انگیزش هـای اجتماعـی در پیدایـش مکتب هـای هنـری 
انتشـارات  )از کالسـیزم تـا مدرنیسـم(، اصغـر فهیمی فـر، 

فلـق، چـاپ اول پاییـز 1374.
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 آبستره؛
جلوه یی 

از هنِر 
نوگرا

كلیــۀ آثــار آبســتره از نــوع نقاشــی، صرفــاً 
ــار  ــوع آث ــردن و از ن ــا ك ــدن و تماش ــرای دی ب
ــرای  ــه ب ــردن ن ــس ك ــرای لم ــاً ب ــی، صرف حجم
لــذت بــردن و بــه خاطــر ســپردن، ســاخته 
مخاطبــان  از  هیچ یــک  بنابرایــن،  می شــوند. 
ــت  ــار روی ــار، انتظ ــن آث ــۀ ای ــد در مواجه نبای
ــوی  ــت معن ــک فضیل ــا ی ــی ی ــک صفــت اخالق ی
را داشــته باشــند؛ زیــرا هنرمنــدان این گونــه 
آثــار، بــدون در نظــر گرفتــن هیچ گونــه قصــد 
و مــوردی، بــه خلــق آن دســت می زننــد. از 
ــار آبســتره هرگــز مشــمول نقــد  همیــن رو، آث
منطقــی نمی شــوند، چــون از یــک ذهــن و فکــر 
ــد كــه انتظــار چنیــن  منطقــی تــراوش نکرده ان

ــرود. ــان ب ــدی از آن نق
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هارون مجیدی
ــا  ــگان ب ــس نماینده ــای مجل ــس و اعض ریی
میــان  ادامــۀ اختالف هــا  از  نگرانــی  ابــراز 
مســووالن حکومــت وحــدت ملــی می گوینــد، 
ــرای  ــتراتیژی ب ــود اس ــات و نب ــود اختالف وج
جنــگ، منافــع ملــی کشــور را خدشــه دار 

ــت. ــاخته اس س
 17 دیروز)دوشــنبه،  کــه  مجلــس  اعضــای 
ــت  ــی خــود صحب ــرب( در نشســت عموم عق
می کردنــد، گفتنــد کــه نیروی هــای گــروه 
ــتان  ــای از افغانس ــان در بخش ه ــش و طالب داع
بــرای خــود النه هــای امــن ایجــاد کــرده و هــر 

روز از شــهروندان قربانــی می گیرنــد.
ــرح  ــی مط ــس درحال ــای مجل ــا اعض نگرانی ه
می شــود کــه پیــش از ایــن، ســخنگوی وزارت 
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــتان در گفت وگ ــاع افغانس دف
ــرای  ــی ب ــای امنیت ــود، نهاده ــه ب ــدگار گفت مان
گروه هــای  برداشــتن  میــان  از  و  ســرکوب 
روی  را  دو«  »شــفق  عملیــات  تروریســتی، 
ــی  ــرما عمل ــل س ــد و در فص ــت گرفته ان دس

می کننــد.
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــرووف 
نماینــده گان در نشســت دیــروزی ایــن مجلــس 
ــور  ــر روز در کش ــش ه ــب و داع ــت: طال گف
را  مــردم  نگرانی هــای  و  می یابــد  افزایــش 

اســت. ســاخته  جدی تــر 
آقــای ابراهیمــی خاطــر نشــان کــرد: "امــا بــار 
ــتراتژی  ــه اس ــم ک ــت گفته ای ــه حکوم ــار ب ب
ــی و  ــت ارض ــاع از تمامی ــرای دف ــخگو ب پاس
تأمیــن امنیــت کشــور ارائــه کننــد کــه متأســفانه 
تــا هنــوز در ایــن مــورد کوتــاه آمــده اســت."
رییــس مجلــس نماینــده گان در ادامۀ ســخنانش 
ــب و  ــور طال ــش حض ــار افزای ــت: در کن گف
ــطح  ــل در س ــش و تقاب ــور، تن ــش در کش داع
ــش  ــزان افزای ــه می ــز ب ــت نی ــری حکوم رهب
جنــگ در کشــور افــروده و منافــع ملــی را 

ــت. ــاخته اس ــه دار س خدش
بــه گفتــۀ آقــای ابراهیمــی: مجلــس نمایندهگان 
ــری  ــه رهب ــود را ب ــی خ ــت دارد نگران مکلفی
ــن در  ــتر از ای ــه بیش ــد ک ــالم کن ــت اع حکوم
مــورد حــل اختالفــات خــود بی تفاوت نباشــند 
ــه اختصاصــی  ــه جلس ــن زمین ــس در ای و مجل
برگــزار کــرده و موضــع خــود را رســماً اعــالم 

خواهــد کــرد.
ســمیع اهلل صمیــم نماینــدۀ مــردم فــراه در 
ــاری در  ــای ج ــه ناامنی ه ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ــووالن  ــان مس ــات می ــۀ اختالف ــور و ادام کش
همکارانــش  از  ملــی،  وحــدت  حکومــت 
در مجلــس خواســت تــا بــا برنامه ریــزی 
خردمندانــه، در کاهــش اختالفــات و حــل 
ــا  ــود را به ج ــالت خ ــور، رس ــای کش چالش ه

ــد. آورن

ــی  ــردم عزن ــدۀ م ــی، نماین محمدعــارف رحمان
ــت و  ــه حکوم ــدار ب ــن ُهش ــس ضم در مجل
ــق و  ــی، گفــت: "اطالعــات دقی نهادهــای امنیت
بــدون حــدس و گمانــی برایــم رســیده اســت، 
کســانی کــه گلــوی تبســم را بریده انــد، دوبــاره 

ــد." ــان گرفته ان ــل ج ــت زاب در والی
ــس  صالح محمــد ســلجوقی عضــو دیگــر مجل
نیــز گفــت: مســووالن حکومــت وحــدت ملــی 
بایــد بــا زبــان سخنگویان شــان بــا مــردم 
ســخن نگوینــد، چــون مــردم واقعــاً از وضعیت 
ــاز اســت  سیاســی کشــور نگــران هســتند و نی
تــا رییس جمهــور و رییــس اجرایــی خودشــان 
بــا رســانه ها در پیونــد بــه اختالفات شــان 

ــد. ســخن بگوین
از ســویی هــم، شــماری از نمایندهــگان مجلس 
ــراز  ــه داخــل افغانســتان اب ــش ب ــال داع از انتق
ــکا  ــه امری ــدند ک ــی ش ــد و مدع ــی کردن نگران
ــبرد  ــتان و پیش ــگ در افغانس ــۀ جن ــرای ادام ب
ــراد  ــیه، اف ــا روس ــود ب ــی خ ــای جهان تنش ه
گــروه داعــش را از عــراق و ســوریه بــه 
پاکســتان و از آنجــا بــه داخــل افغانســتان انتقال 

می دهــد.
ایــن نمایندهــگان تأکیــد ورزیدنــد، درصورتــی 
امنیــت  تأمیــن  راســتای  در  امریــکا  کــه 
افغانســتان همــکاری نکنــد، بایــد مجلــس 
نمایندهــگان توافق نامــۀ امنیتــی بــا ایــن کشــور 

ــد. ــو کن را لغ
ــداهلل بارکــزی، عضــو مجلــس در نشســت  عبی
ــد  ــه کلی ــت ک ــس گف ــن مجل ــروز ای ــی ام علن

ــکا اســت. ــتان در دســت امری ــح افغانس صل
آقــای بارکــزی گفــت: کســانی کــه بــه واســطۀ 
ــا  ــتند؛ م ــردم نیس ــر م ــد، در فک ــکا آمده ان امری
بــه اســاس رأی مــردم آمده ایــم و بایــد در 

ــم. ــم بگیری ــکا تصمی ــورد حضــور امری م
ــر  ــی، عضــو دیگ ــان رحمان ــوی عبدالرحم مول
ــه  ــت ک ــکا گف ــد از امری ــاد تن ــا انتق ــس ب مجل
ــا  ــتان ب ــی افغانس ــان امنیت ــورد پیم ــد در م بای
امریــکا تجدیــد نظــر شــود؛ زیــرا بــه گفتــۀ او، 
بــا امضــای ایــن پیمــان، دامنــۀ ناامنی گســترش 

ــه اســت. یافت
آقــای رحمانــی افــزود کــه پیمــان امنیتــی 
ــتان را دوا  ــردم افغانس ــچ درد م ــکا هی ــا امری ب

ــت. ــرده اس نک
کــه  می گوینــد  مجلــس  در  نماینــده گان 
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــۀ امنیت ــکا در توافق نام امری
ــت در  ــود امنی ــه در بهب ــت ک ــده داده اس وع
افغانســتان و باالبــردن قــدرت دفاعــی نیروهــای 
ــردم  ــد و م ــکاری می کن ــتان هم ــی افغانس امنیت
افغانســتان بــا امضــای ایــن توافق نامــه، انتظــار 
داشــتند کــه در امنیــت کشــور بهبــود آیــد نــه 
دخالــت  بــا  روزبهــروز  ناامنی هــا  این کــه 

ــردد. ــتر گ ــکا بیش امری
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اجسام حیه به خاطر حفظ حیات حویش برای دریافت عذا 
انسان  هر  استثنا  بدون  البته  دارند.  نیاز  تالش  و  سعی  به 
بدون سعی و تالش  انسان  بنًا  دارد.  مکلفیت  آن  انجام  به 
انسان نیست. هر انسان سعی می ورزد تا مطابق استعدادها 
و عالقمندیی که دارد رشته فعالیت خویش را انتخاب و به 
فعالیت بپردازد. اصحاب رسانه ها که رسالت عظیم و سترگ 
در وضیعت دشوار  به خصوص  بشری  قبال جامعه  در  را 
کشور عزیز ما را عهده دار اند چه بسا آنهایی که با حفظ 
معیارهای اخالقی این رشته با بی طرفی کامل و منصفانه این 

مسوولیت را با وجدان بیدار انجام می دهند.
از حمله من نیز این رشته را )ژورنالیزم( به شکل تصادف نه 
به صورت آگاهانه و با عالقمندی انتخاب نموده ام تا باشد 
از این طریق با کمال صداقت و ایمانداری برایر مردم زجر 

کشیده خویش را مصدر خدمت گردم.
البته اخیرا ً با تکمیل نمودن چهل سال خدمت قرار به تقاعد 
سوق گردیدم. خوشبختانه با داشتن توان کاری فوق العاده 
وضیعت  همچنان  مفرط،  عالقمندی  و  مسلکی  و  فزیکی 
که  ناهنجاری هایی  و  اقتصادی  آشوب کشور، وضیعت  پر 
دامنگیر است، مرا وا داشت تا برای امرار حیات و خدمت 
وجدانی  و  ایمانی  ّدین  بالمقطع  داد  قرار  طریق  از  بالفعل 
اداره مربوطه  با در نظر داشت توافق  ادا نمایم.  خویش را 
و پیشنهاد قرار داد در زمینه مبنی بر امر و هدایت نمودن 
مقام وزارت محترم اطاالعات و فرهنگ از آغاز سال مالی 
1395 ارایه جناب وزیر اطالعات و فرهنگ متن پیشنهادی 
فرموده  منظور  افغانی   )10000( ده هزار  ماهوار  معاش  با 

است که ثبت 34۶4 دفتر آن مقام گردیده است.
ترتیب  مربوط  شعبه  طریق  از  داد  قرار  که  زمانی  متسفانه 
گردید خالف حکم جناب وزیر در آن فورم از تاریخ اول 
سال شمسی معاش هشت هزار افغانی تذکر یافته بود. زمانی 
که برای اصالح آن مطابق حکم وزیر اطالعات و فرهنگ به 
شعبه استخدام مربوطه مراجعه نمودم، مسوول شعبه مربوطه 
این تغییر خالف حکم وزیر را از سوی جناب معین اداری 

عنوان کرد.
صاحب  معین  دفتر  به  نموده  ترتیب  درخواستی  ناگزیر 
مراحل  حال  گفت:  صاحب  معین  محترم  نمودم،  مراجعه 
فورم قرار داد تکمیل گردیده است، در اخیر این قرار داد با 

شما همکاری صورت می گیرد.
با ختم این قرارداد اخیر برج سنبله سال 1395 غرض قرار 
داد مجدد به دفتر جناب معین مالی و اداری مراجعه نمودم 
و از جریان قرارداد قبلی و حق تلفی که هم در معاش و 
هم در تاریخ قرار داد خالف حکم وزیر صورت گرفته بود 
با جناب معین صاحب بصحبت کرده و وعده همکاری اش 
قرار  عقد  که  حالی  در  معین  جناب  اما  آوردم؛  یاد  به  را 
وعده  شما  با  شفاهی  من  گقت:  نموده  رد  را  بالمقطع  داد 

همکاری کرده بودم، حال قابل تحقق نیست.
موجود  بالمقطع  کارکنان  اکثریت  که  است  حالی  در  این 
بالفعل  منسوبین  خویشاوندان  و  اقارب  از  وزارت  آن  در 
نیست.  محسوس  نیز  کارشان  و  نقش   و  اند  وزارت  آن 
و  اقارب  از  نبوده،  امتیاز  این  درجه  در  من  که  متسفأفانه 
به  نیستند،  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  خویشاوندانم 
همین مناسبت بر خالف حکم وزیر اطالعات و فرهنگ در 
شش ماه گذشته از حق مسلم معاش ده هزار 10000 افغانی 
سال مالی مستفید نگردیدم بل از قرارداد مجدد بالمقطع نیز 
محروم گردانیده شدم. امیدوارم چنین برخوردهای دوگانه 
فرهنگ  ترویج  رسالت  که  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از 
عالی را در کشور به عهده دارد برچیده شود و شیوه های 

دوگانه سیاه و سفید را مردود دانند. با احترام 
حبیب الرحمن وفا، کارمند پیشین روزنامه ملی انیس 

ــو شــمېر اســتازي  ــه ولــي جرګــه کــې د ننګرهــار د خلکــو ی پ

ــت  ــاد والی ــي، د ی ــي شــورا غــړي واي ــت د والیت او د دغــه والی

ــت  ــه والی ــور د دغ ــش حض ــې د داع ــوالیو ک ــو ولس ــه ځین پ

ــړي دي. ــمن ک ــېدونکي اندېښ اوس

ــې  ــوالیو ک ــو ولس ــه ځين ــار پ ــې د ننګره ــش ډل ــي، داع دوي واي

ــول يش. ــې ونی ــد مخــه ی ــل کــړي چــې بای ــراخ تبلیغــات پی پ

د ننګرهــار د والیتــي شــورا غــړی وايــي، افغــان امنیتــي ځواکونــه 

بایــد لــه هــرې ممکنــې الرې څخــه پــه اســتفادې د داعــش ډلــې 

د فعالیتونــو مخــه ونیــي.

ذبیح الله زمري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:

"اوس مهــال داعــش پــه هســکه مېنــه، اچیــن او کــوټ ولســوالیو 

ــته  ــش ش ــې داع ــې چ ــیمو ک ــو س ــه هغ ــري، پ ــور ل ــې حض ک

ــدې  ــر وړان ــش پ ــر دي او د داع ــه څې ــو پ ــې د غالمان ــک پک خل

ــخيص  ــه ش ــو پ ــا د خلک ــش حت ــوالی، داع ــي ک ــم ن ــڅ ه هی

ژونــد کــې هــم مداخلــه کــوي چــې مــوږ تــه د منلــو وړ نــه دي 

ــو." ــر اندېښــمن ی ــې ډې ــه ی ــه امل او ل

ــو  ــار ی ــې د ننګره ــه ک ــي جرګ ــه ول ــې، پ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــه  ــت کــې د داعــش فعالیتون ــه دغــه والی شــمېر اســتازي هــم پ

ــه  ــي چــې عامــو خلکــو د داعــش ل ــويل او واي د اندېښــنې وړ ب

ــوي دي. ــه ش ــه بېځای ــار ت ــې او ښ ــه پریښ ــل کورن ــرې خپ وی

پــه ولــي جرګــه کــې د ننګرهــار د خلکــو اســتازې لیلــا 

حکیمــي ازادي راډیــو تــه وویــل، کــه چېــرې حکومــت د داعــش 

ــو  ــه ی ــځ کــې پ ــه ختی ــه ب ــه نیــي دغــه ډل ــو مخــه ون د فعالیتون

ــه يش. ــواښ بدل ــر ګ س

ــو  ــه ی ــول يش پ ــه نی ــت مخــه ون حکیمــي: کــه دداعــش د فعالی

ــدل يش. ــه ب ــوی ګــواښ ب ل

ــو  ــه ی ــول يش پ ــه نی ــت مخــه ون حکیمــي: کــه دداعــش د فعالی

ــدل يش. ــه ب ــوی ګــواښ ب ل

نوموړې زیاته کړه:

"د پچیــراګام پــه ولســوالۍ کــې جګــړه روانــه ده، تقریبــًا د 

ــه کنټــرول کــې دي، عامــو  ننګرهــار شــپږ ولســوالۍ د داعــش پ

ــي  ــه پريښ ــل کورون ــرې خپ ــه وی ــې ل ــې ډل ــی د دغ ــو حت خلک

ــه ده او  ــه فعال ــو هلت ــش راډی ــوي، د داع ــه ش ــه بېځای ــار ت او ښ

ــي." ــه ونی ــد مخ ــې بای ــت ی ــې حکوم ــوي چ ــات ک تبلیغ

ــدې  ــه دې وړان ــږي چــې ل دا اندېښــنې داســې مهــال مطــرح کې

د ولــي جرګــې لومــړي مرســتیال ویــي وو چــې داعــش 

ډلــې پــورې اړونــد کســان د افغانســتان پــه مختلفــو برخــو کــې 

فعالیــت کــوي او د هغــه پــه خــره کېــدای يش د ننګرهــار د تــوره 

ــورې ســیمه هــم ونیــي. ب

مرشانــو جرګــې هــم د افغانســتان پــه ځینــو ســیمو کــې د داعش د 

فعالیتونــو پــه اړه اندېښــنه ښــودلې او ویــي دي چــې کــه د داعش 

د فعالیتونــو مخــه ونــه نیــول يش افغانســتان بــه پــه دویمــه 

ســوریه او عــراق بــدل يش.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه کنــدز، جوزجــان، فاریــاب، 

بدخشــان، زابــل او یــو شــمېر نــورو والیتونــو کــې هــم د داعــش 

د فعالیتونــو پــه اړه راپورنــه خپــاره شــوي دي.

ــا د مــي دفــاع وزارت ویانــد دولــت وزیــري کــه څــه  هاخــوا بی

ــه  ــش فعالیتون ــې د داع ــوالیو ک ــو ولس ــه ځين ــار پ ــم د ننګره ه

ــان  ــدې د افغ ــر وړان ــې پ ــې ډل ــې د دغ ــي چ ــو واي ــي، خ من

ځواکونــو عمليــات روان دي.

وزیــري: زمــوږ ځواکونــه د ننګرهــار پــه ولســوالیو کــې حضــور 

لــري.

وزیــري: زمــوږ ځواکونــه د ننګرهــار پــه ولســوالیو کــې حضــور 

لــري.

نوموړي زیاته کړه:

ــې  ــش ډل ــې د داع ــت ک ــار والی ــه ننګره ــې پ ــو چ ــوږ دا من "م

ــدوو  ــه تایی ــو دا ن ــږي، خ ــوس کې ــم محس ــتونه اوس ه خوځښ

ــوږ  ــر اويس، زم ــر خط ــاره س ــار لپ ــه دې د ننګره ــه ډل ــې دغ چ

ځواکونــه د ننګرهــار پــه ولســوالیو کــې حضــور لــري او د داعــش 

پــر وړانــدې عملیــات کــوي، زمــوږ هوايــي ځواکونــه هــم د دغــه 

ــر وړانــدې عملیــات کــوي." ډلــې پ

د دفــاع وزارت ویانــد وايــي چــې داعــش پــه افغانســتان کــې ځپل 

شــوی او درانــه تلفــات ور اوښــتي دي او اوس مهــال هــم د دغې 

ډلــې او نــورو وســله والــو مخالفانــو پــر وړانــدې د افغــان امنیتــي 

ــات روان دي. ځواکونو عملی

راپور: عبادالله حنانزی

رییس مجلس:

دولت استراتیژی جنگی ندارد
نامه وارده به وزیر اطالعات و فرهنگ و ریاست جمهوری 

وزارت فرهنگ با شیوه های 
سیاه و سفید!

ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخېدو 

د یاد والیت خلک اندېښمن کړي
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ورزش

ســازمان تحقیقــات ملــی هنــد در حــال جمــع آوری مــدارک، بــرای اثبــات 
دســت داشــتن پاکســتان در ناآرامــی و خشــونت های کشــمیر تحــت 

ــن کشــور اســت. ــرل ای کنت
ــدارک  ــه زودی م ــه ب ــد ک ــالم کردن ــد اع ــی هن ــی و اطالعات ــات امنیت مقام
جمــع آوری شــده در خصــوص نقــش ارتــش و مقامــات نظامــی پاکســتان 

ــد. ــد ش ــا خواه ــمیر افش ــای کش ــۀ ناآرامی ه ــت و ادام در هدای
ــال  ــه دنب ــته و ب ــر گذش ــه از 18 تی ــمیر ک ــونت ها در کش ــی و خش ناآرام
ــد،  ــاز ش ــش آغ ــوی ارت ــن از س ــزب المجاهدی ــده ح ــدن فرمان ــته ش کش

ــت . ــای گذاش ــروح برج ــزار مج ــت ه ــته و هف ــش از 90 کش بی
ــد  ــرل هن ــت کنت ــمیر تح ــی کش ــز آموزش ــدارس و مراک ــگاه ها، م دانش
ــان  ــت تجمــع هم چن ــل و محدودی ــاه تعطی ــار م ــا گذشــت چه ــان ب هم چن

ــود. ــرا می ش ــمیر اج ــق کش ــیاری از مناط در بس
یــک مقــام ارشــد ســازمان تحقیقــات ملــی هنــد گفــت: بهــادر علــی، عضــو 
ــت  ــوزش و هدای ــه آم ــه ب ــکر طیب ــتی لش ــروه تروریس ــدۀ گ ــت ش بازداش
شــبه نظامیان گــروه تروریســتی لشــکر طیبــه، حــزب المجاهدیــن و جیــش 

محمــد توســط نظامیــان پاکســتانی اعتــراف کــرده اســت.
ــس از  ــد روز پ ــه، چن ــکر طیب ــتی لش ــروه تروریس ــو گ ــی، عض ــادر عل به
ــت  ــه دس ــن ب ــزب المجاهدی ــده ح ــی، فرمان ــان وان ــدن بره ــته ش کش

ــد. ــتگیر ش ــمیر دس ــد، در کش ــی هن ــای امنیت نیروه
او اعتــراف کــرده اســت کــه مقامــات نظامــی پاکســتانی پیــش از نفــوذ او 
بــه خــاک هنــد بــا او دیــدار کــرده و درخصــوص اهــداف مــورد نظــر در 

کشــمیر توصیــح داده انــد.
براســاس گــزارش ســازمان تحقیقــات ملــی هنــد، بهــادر علــی در 
بازجویی هــا بــه همــکاری ارتــش پاکســتان بــا حافــظ ســعید، رهبــر گــروه 
تروریســتی لشــکر طیبــه و ایجــاد اتــاق کنتــرل در کشــمیر پاکســتان بــرای 
ــد اعتــراف کــرده اســت. ــه کشــمیر تحــت کنتــرل هن نفــوذ شــبه نظامیان ب
ــۀ  ــت، تهی ــده اس ــد آم ــی هن ــع امنیت ــزارش مناب ــری از گ ــش دیگ در بخ
تجهیــزات کشــف شــده از بهــادر علــی از قبیــل وســایل ارتباطــی 
ماهواره یــی و ســالح ها تنهــا بــا کمــک ارتــش پاکســتان امکان پذیــر 

ــت. اس
هنــد، گــروه تروریســتی "لشــکر طیبــه" را بــه طراحــی و حملــۀ تروریســتی 
در ســال 2008 بــه بمبئــی کــه بیــش از 180 کشــته برجــای گذاشــت، متهــم 

کــرده اســت.
از  بــه حمایــت  را  پاکســتان  اطالعاتــی  هنــد، همــواره دســتگاه های 
شــبه نظامیان و گروه هــای تروریســتی بــرای نفــوذ بــه کشــمیر متهــم کــرده 

اســت.
بخشــی از کشــمیر در خــاک هنــد و بخشــی دیگــر در خــاک پاکســتان قــرار 
دارد. هــر دو کشــور ادعــای مالکیــت بــر تمــام کشــمیر را دارنــد و همیــن 
موضــوع یکــی از علــل اصلــی مناقشــۀ دیرینــه میــان دهلی نــو و اســالم آباد 
از زمــان اســتقالل پاکســتان از هنــد در ســال 1947 میــالدی تاکنــون اســت.

در آســتانۀ انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا، گــروه تروریســتی 
داعــش خواســتار قتــل عــام رأی دهنــده گان امریکایــی شــد.

گــروه تروریســتی داعــش در بیانیه یــی از پیــروان خــود خواســت بــه 
رأی دهنــده گان امریکایــی کــه امــروز )سه شــنبه/18عقرب( بــه پــای 
ــد و از مســلمانان خواســت  ــه کنن ــد، حمل صندوق هــای رأی می رون
تــا از شــرکت در ایــن انتخابــات اجتنــاب کــرده و تســلیم "قوانیــن 

ســاختۀ بشــر" نشــوند.
ایــن تهدیــد هولنــاک بــه دنبــال تحقیقــات گــزارش شــدۀ اف. بــی. 
آی در خصــوص احتمــال حملــۀ تروریســتی گســترده در تعــدادی از 

ــکا مطــرح شــد. ایالت هــای سراســر امری
ــده توســط  ــۀ منتشــر ش ــش در مقال ــد داع ــد تروریســتی جدی تهدی
ــاۀ" مطــرح شــده اســت. ــه "الحی گــروه رســانه یی آن هــا موســوم ب
ــد  ــت: "خداون ــده اس ــا ش ــی ادع ــت صفحه ی ــۀ هف ــن مقال در ای
انتخابــات ریاســت جمهــوری امســال امریــکا را بــه »فاجعــۀ 
ــچ  ــبیه هی ــه ش ــرد ک ــد ک ــل خواه ــی« تبدی ــت ناک بی همتای وحش
یــک از فاجعه هــای قبلــی امریــکا در تاریــخ رقت انگیــزش نیســت."
و  جمهوری خواهــان  کردنــد:  ادعــا  داعــش  تروریســت های 
دموکرات هــا همه گــی از سیاســت های علیــه اســالم و مســلمین 

می کننــد. حمایــت 
یکــی از ســخنگویان اف.بــی.آی گفــت: بخش هــای مقابلــه بــا 
تروریســم و امنیــت داخلــی بــرای دفــاع در برابــر هرگونــه حملــه در 

ــه زنــگ هســتند. ــه شــدت آمــاده و گــوش ب ــکا ب امری
او افــزود: اف.بــی. آی بــا همتاهــای محلــی، ایالتــی و فدرالــی خــود 
همــکاری می کنــد و اطالعــات را به صــورت روزانــه تشــریک 
وارزیابــی می کنــد و بــه همــکاری نزدیــک خــود بــا مجریــان قانــون 
ــد  ــه تهدی ــردن هرگون ــایی و خنثی ک ــرای شناس ــات ب و ادارۀ اطالع

بالقــوه علیــه امنیــت عمومــی ادامــه خواهــد داد.
ایــن تهدیــد درســت یــک روز پــس از آن مطــرح شــد کــه آژانــس 
ــی  ــه مکان های ــده قصــد دارد ب ــکا ُهشــدار داد، القاع ــات امری اطالع

در نیویــورک، تگــزاس و ویرجینیــا حملــه کنــد.

فدراسیون فوتبال کشور فهرست 2۶ تن از بازیکانی که در دیدار مقابل تاجیکستان، تیم 
ملی را همراهی خواهند کرد را اعالم کرد.

اسامی بازیکنانی که در این اردو حضور دارند به شرح زیر است:
اویس عزیزی، حمیداهلل وکیلی، ایمل گریوال، حسن امین، سید محمد هاشمی، اسالم 
جمالی،  مجیب  دستگیر،  انوش  زاده،  اقبال  اهلل  روح  سیغانی،  مسیح  امیری،  الدین 
اباسیل علی خیل، میالد  نیازی، فیصل شایسته، زبیر امیری، نوراهلل امیری،  عبدالمنان 
سالم، نور زدران، مصطفی آزادزوی، قسمت احمدی، فردین حکیمی، امرلدین شریفی، 

فیض محمد فیضی، ادریش هوشمند، کنشکا طاهر، صابر عزیزی و سیالب غوری.
همان طور که انتظار می رفت، در این مسابقه شگرت از بازیکنان داخلی فوتبال افغانستان 
بیشتر دعوت کرده است. شریف محمد نیز کماکان به دلیل مخالفت باشگاهش در این 
ملی در  تیم  نیز غایب دیگر  نمی کند. یوسف شیردل  را همراهی  ملی  تیم  نیز  دیدار 
دیدار مقابل تاجیکستان است. ظاهراً خیبر امانی هم به دلیل مصدومیت تا هنوز قادر 

به همراهی تیم ملی نیست.
مصطفی  و  امیری  اسالم  مجدد  حضور  به  می توان  لیست،  این  تأمل  قابل  نکات  از 

آزادزوی اشاره کرد که پس از مدت ها دوباره به تیم ملی دعوته شده اند.
اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در طی روزهای سه شنبه و چهارشبه راهی دوشنبه 

خواهند شد.

فدراسـیون فوتبـال کشـور بـه همـکاری کشـور انگلسـتان در تـالش رشـد فرهنـگ 
ورزش در بیـن جوانـان افغانسـتانی، به ویـژه دختـران اسـت.

ایـن مقامـات می گوینـد، سـعی دارنـد تـا بـا آمـوزش مربیـان زن در رشـتۀ فوتبـال، 
اطفـاِل در معـرض جنـگ در والیـات افغانسـتان را حمایت کـرده و آن هـا را به بازی 
فوتبـال تشـویق کننـد. ایـن بخشـی از آموخته هـای یک مربـی زن، از دورۀ آموزشـی 

مهارت هـای برتـر بـرای مربیـان محلـی فوتبال اسـت.
برنامـۀ آموزشـیی کـه از طـرف فدراسـیون فوتبال افغانسـتان و به حمایـت مالی مرکز 
فرهنگـی انگلسـتان بـرای پُـر رنگ تـر شـدن نقـش زنـان در ورزش راه اندازی شـده 
اسـت، در 12 والیت افغانسـتان برای مدت یک سـال روی دسـت گرفته شـده است.
بـه رادیـو آشـنا صـدای  افغانسـتان  فوتبـال  علـی کاظمـی، سـخنگوی فدراسـیون 
آمریـکا گفتـه اسـت: "مـا بعـد از آغـاز لیـگ برتـر فوتبـال افغانسـتان، همکاری هایی 
را بـا لیـگ برتـر انگلسـتان، سـفارت آن هـا در کابـل و مرکـز فرهنگی شـان تحت نام 
»بریتیـش کنسـول« آغـاز کردیـم که چهار تـن از مربیان برجسـتۀ ما را بـرای آموزش 
مهارت هـای برتـر بـه دوبـی دعـوت کردند کـه بیشـتر روی روابـط فوتبال بـا اطفال 
مکاتـب و حمایـت از اطفالـی کـه در افغانسـتان در معرض خطر هسـتند، کار می کند 
کـه چطـور آن هـا را بـه فوتبـال دعـوت کنیـم و این کـه ایـن افـراد مربیـان جـوان را 

دهند." آمـوزش 
در سـویی دیگـر، برنامـۀ نخسـِت مهارت هـای برتـر، بـه مـدت یـک هفته بـرای 2۶ 
دختـر جـوان در والیـت هرات، توسـط دو مـدرس زن فدراسـیون فوتبال افغانسـتان 

برگزار شـد.
فـروزان تجلـی، یکـی از مدرسـان فدراسـیون فوتبال افغانسـتان گفت، آن هـا در کنار 
کمـک کـردن بـه رشـد ورزش در بیـن بانـوان، در تـالش مکتبـی سـاختن فوتبال در 

بیـن اطفـال، به ویـژه دختران هسـتند.
فـروزان تجلـی گفـت: "هـدف سـفر مـا بـه هـرات، ظرفیت سـازی در بخـش مربیان 
بانـوان و هم چنـان رشـد ورزش دختـران و نقش شـان در جامعه اسـت و این کورس 
مهارت هـای برتـر در ضمـن آمـوزش مربیـان زن، معـارف را در کنـار خـود دارد کـه 

می توانیـم ورزش فوتبـال را معرفـی کـرده و آن را خانه یـی و مکتبـی بسـازیم."
ورزش برنامه آموزنده

دختـران هراتـی کـه به عنـوان مربیان جـوان در ایـن دورۀ آموزشـی اشـتراک کرده اند 
نیـز، از مؤثریـت ایـن برنامـه سـخن زده و گفتنـد، بعـد از ایـن قـادر خواهنـد بود تا 

ورزش فوتبـال را بـه شـکل مدرن تـر آن بـه اطفـال و نوجوانـان آمـوزش دهند.
زینـب یکـی از مربیـان جـوان فوتبـال در هـرات می گوید، ایـن برنامه بـرای دختران 
خیلـی آموزنـده اسـت، چـون زنـان می تواننن بـه اکثر زنـان دیگر ایـن موضوعات را 

رسـانده و آنها را تشـویق کند.
صبریـه مربـی دیگـر دختـر در هـرات می گویـد، مهارت هـای برتـر فوتبـال مـدرن 
را چـون پـاس، دفـاع و حملـه را یـاد گرفتیـم و تمـام ایـن موضوعـات بـرای اطفال 
جدیـد اسـت و مـا می توانیـم بعـد از ایـن اطفـال را بهتـر بـه فوتبـال تشـویق کنیم تا 

فوتبالیسـت های خوبـی بـرای آینـده افغانسـتان شـوند.
معیـن حامـدی، یکـی تن از مربیـان لیگ برتـر فوتبال افغانسـتان نیز گفـت، برگزاری 
ایـن دوره هـای آموزشـی می توانـد بـه حضـور بانـوان در میدان هـای ورزشـی کمک 

کنـد و گامـی مؤثر در راسـتای رشـد فوتبـال بانوان در کشـور به شـمار رود.
حامـدی گفـت: "عالقه منـدی کم کـم پیـدا شـده و بانـوان می خواهنـد فوتبـال کننـد 
و چـه بهتـر تمریناتـی کـه بـرای بانـوان انجـام می شـود، زیـر نظر خـود بانوان باشـد 
و مربیـان بانـو در رأس تیم هـا باشـند و ایـن موجـب می شـود کـه زنـان بیشـتری به 
فوتبـال روی بیاورنـد و در مجمـوع برگـزاری این سـمینارها می توانـد ظرفیت مربیان 

مـا را بلنـد ببـرد و بـرای کیفیت بخشـیدن بـه فوتبال بانـوان موثر باشـد."
هم اکنـون نزدیـک بـه 300 دختـر جـوان در والیـت هـرات در رشـته های فوتبـال 
و فوتسـال در حـال انجـام تمرینـات ورزشـی اسـتند کـه شـمار زیـادی از آن هـا را 

شـاگردان معـارف تشـکیل می دهـد.

هند نقش پاکستان در خشونت های 
کشمیر را اثبات می کند

فراخوان داعش برای قتل عام رای دهندگان 

امریکایی

قهرست بازیکنان تیم ملی 
در دیدار با تاجیکستان

نقش پُر رنگ زنان 
در ورزش افغانستان

محمد اكرام اندیشمند

در  غنی  رییس جمهور  با  دولت  شریک  منتقدان  مشکل 
معاونیت  تا  اجرایی  ریاست  از  مشارکت،  این  رهبری  سطح 
ابراز  او  توسط  قدرت  انحصار  از  که  ریاست جمهوری  اول 
نارضایتی گاهی با خشم و غیظ می کنند، به آسانی قابل حل نیست. آنچه را 
که آن ها انحصار قدرت و قبضۀ قدرت در دست رییس جمهور تلقی می کنند، 
اقتدار و صالحیت تسجیل شده در فصل سوم قانون اساسی برای رییس جمهور 
که  است  این  شگف آور  و  جالب  است.  حاکم  ریاستی  سیاسی  نظام  در 
رییس جمهور در این نظام ریاستی دارای دو معاون منتخب با خود است، اما 
این معاونان منتخب هیچ گونه صالحیت مستقل اجرایی در دولت و حکومت 
ندارند. تفویض هرگونه صالحیت برای آن ها در انحصار رییس جمهور قرار 
دارد که اگر بخواهد، صالحیتی را برای آن ها تفویض می کند و اگر نخواهد 

آن ها را در بی صالحیتی، دست نگر و منتظر نگه می دارد.
البته موقعیت نهاد ریاست اجرایی در عرصۀ صالحیت و اقتدار عملی و اجرایی 
توافق نامۀ  دارد. هرچند که  بیشتر  اساسی، دشواری  قانون  در  آن  نبود  اثر  در 
تقسیم مساویانۀ  از  انتخابات ریاست جمهوری سخن  از بحران  سیاسی پس 
قدرت میان هر دو نهاد ریاست جمهوری و نهاد اجرایی دارد، اما برمبنای این 
توافق نامه نیز، صالحیت ریاست اجرایی مربوط به تفویض صالحیت توسط 
رییس جمهور غنی است. اما رییس جمهور غنی صالحیت خود را تفویض و 
از موضع قدرت و بگونۀ  را  به زعم خودش، کشور  تا شاید  منتقل نمی کند 

یک دست اداره و مدیریت کند.
این جا است که دشواری و پیچیده گی حل مشکل نارضایتی منتقدان شریک 
تمام صالحیت  رییس جمهور  و  می شود  آشکار  غنی  رییس جمهور  با  دولت 
به شریکان حکومت  قانون اساسی در بی اعتنایی  مبنای  بر  و قدرت خود را 
خویش اِعمال می کند. جالب این است که همین منتقدان و ناراضیان انحصار 
قدرت رییس جمهور در نظام سیاسی حاکم ریاستی، خود از مشتقان و قهرمانان 
شکل گیری این نظام در لویه جرگۀ قانون اساسی بودند. حاال آن ها در دامی که 

خود برای ادارۀ افغانستان گسترانیدند، دست و پا می زنند.

ملک ستیز

نیم نگاهی بر پی آمد انتخابات امریکا به افغانستان
به زودی قدرت مندترین سیاست مدار جهان برگزیده می شود. 
و  گرفته  شکل  طوری  امریکا  بین المللی  سیاست  استراتژی 
فرهنگی  اقتصادی،  محور  در  را  کشور  این  منافع  بتواند  که  می یابد  توسعه 
کار  استراتژی حاصل  این  تقویت بخشد.  و  تأمین کرده  و سیاسی در جهان 
پژوهش های اکادمیک، تحلیل های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است. 
با  کشور  این  سیاست خارجی  امریکا خط سیر  بین المللی  استراتژی  واقع  در 

عظمت را تعیین کرده و بر سیاست داخلی آن به شدت تأثیرگذار است.
تمام  قوِت  با  آن  خارجی  سیاست  بر  امریکا  داخلی  سیاست  هم،  سویی  از 
اثرگذار است. دهلیزی که سیاست خارجی و داخلی امریکا را وصل می کند، 
اصلی  آماج  که  بگویم  می خواهم  است.  کشور  این  بین المللی  استراتژی 
استراتژی بین المللی امریکا »توسعۀ اقتصاد ملی« این کشور قدرت مند جهان 
است. از این رو، نهادهای رزمی، استخباراتی و امنیت داخلی و خارجی امریکا 

برای این استراتژی کار می کنند.
به باور من، تغییر در ادارۀ کاخ سفید، به معنای تغییر شگرف در هدف استراتژی 
این  رهبری  در  جدید  چهره های  انتخاب  قطع  به صورت  اما  نیست.  امریکا 
استراتژی  این  اجرایی  تاکتیک های  و  دکترین  سطح  در  مهمی  نقش  کشور، 
خواهد داشت. به گونۀ نمونه، بر دپلوماسی و تأمین ارتباطات امریکا با جهان، 
بر ادبیات سیاسی، بر تاکتیک های جنگی، بر تخصیص منابع جنگ، بر شیوه  و 

اندازۀ منابع دولت های استراتژیک امریکا تأثیر خواهد گذاشت.
همین پس نظر در برابر افغانستان به دور از تصور نیست. امریکایی ها در هدف 
تاکتیک ها  در  اما  کرد.  نخواهند  وارد  تغییری  افغانستان  به  خود  استرایژیک 
بر وضعیت  تغییر  این  آورد.  به بار خواهند  را  تغییری  نظامی خود  دکترین  و 
به  تغییرات  این  به هیچ  صورت  اما  به جا خواهد گذاشت.  تأثیراتی  افغانستان 

پیمانۀ تغییر نظام، تغییر رهبری و تغییر رژیم سیاسی نخواهد بود.

فروردین خراسانی

زمـاِن خداحافظـی بـا نظام ریاسـتی )متمركز( فرا رسـیده 
است!

نظام هـا بـرای آوردن رفاه، آرامش و پیشـرفِت مـردم و جامعه 
سـاخته می شـوند تـا در زنده گـی مـردم تغییـرات مثبـت رونمـا گردیـده و نا 

بسـامانی ها از جامعـه رخـت بربندند.
وقتـی نظـام خـود بـه یک مشـکل اساسـی تبدیل شـود، راهـی جـز تغییر آن 
نیسـت. وقتـی نظـام نتوانـد به خواسـت های مـردم پاسـخ بگوید، بایـد بدیل 

آن جاگزیـن آن نظـام گردد.
نظـام ریاسـتی از همـان قماش نظام هاسـت که خـودش یک معضله اسـت تا 
راهگشـا. نظامـی کـه در کشـور ما فرسـوده، نـاکارا و بحـران زا ثابـت گردیده 

است.
در ایـن نظـام مـا دیدیـم کـه رییس جمهـور به هیچ کسـی پاسـخ گو نیسـت و 
دایـرۀ اختیـارات و صالحیت هایـش هماننـد پادشـاه مطلق العنان اسـت و در 
قانـون اساسـی که دسـتبرد هـم در آن صـورت گرفتـه صالحیت هایش همان 
صالحیت هـای پادشـاه اسـت؛ فقـط به جـای اعلی حضـرت، جاللتمـأب« ذکر 

گردیـده اسـت و دیگـر هیـچ فرقی بـا صالحیت هـای پادشـاه ندارد.
مـردم حـق دارنـد تا نظام ناکارا را کنار گذاشـته و سیسـتمی را که پاسـخ گوی 
نیازمندی های شـان باشـد، جاگزیـن آن کنـد. نظـام ریاسـتی را فقـط آنانـی 
خـود  بـرای  کـه  انـد  تمامیت خـواه  و  انحصارطلـب  کـه  دارنـد  دوسـت 
می اندیشـند، نـه بـرای رفـاه مردم و پیشـرفت کشـور. همـه نیـک می دانند که 
هـر قـدر انحصـار قدرت بیشـتر شـود، به همان اندازه فسـاد بیشـتر می شـود 

کـه مـا و شـما در ایـن پانـزده سـال گـواه آن بودیم.
ایـن مـردم اسـت که نظـام را می پذیرنـد و یا رد می کننـد، نه گـروه و افرادی 
کـه بـه خـود می اندیشـند و بـس. بنابـر ایـن، زمـان آن فـرا رسـیده تـا نظـام 
متمرکـِز نـاکارا خداحافظـی کنـد و نظـامِ غیـر متمرکـز روی کار آید تـا تمام 
مـردم خـود را در آیینـۀ آن ببیننـد و از انحصار قـدرت و تمامیت خواهی اثری 

وجود نداشـته باشـد.

فیـسبـوک نـــامــه
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روح اهلل حقجو
اخذ تذکره، ثبت هویت تابعیت هر شهروند کشور 
سوی  از  شود  می  شنیده  انتقادهایی  اخیراً  است. 
صدور  در  که  تأخیری  بر  مبنی  مراجعین،  برخی 

تذکرۀ تابعیت برای شان صورت می گیرد.
تعمیر  و  پراکنده  های  تجمع  مراجعین،  سرگردانی 
کهنه، یکی از ویژگی های بارز »ریاست ثبت احوال 
از  است.  کابل  شهر  پروان  کارته  در  واقع  نفوس« 
دروازۀ این اداره که وارد می شوی دقیق نمی دانی 
را  گرفتن  تذکره  کار  و  رفته  باید  سمت  کدام  به 

شروع کنی.
تذکره،  اخذ  برای  کنندگان  مراجعه 
در  اداره،  این  های  کلکین  پشت  در 
حال تقال هستند تا بتوانند با کارمند 
از  ای  عده  کنند.  صحبت  مربوطه 
دورتر،  کمی  هم  اطفال  و  ها  خانم 
روی یک نیمکت نشسته و جمعیت 

را نظاره می کنند.
والیت  از  اصالتًا  که  نصیراحمد 
می  است،  هرات  باشندۀ  و  ارزگان 
برای  گرفتن  تذکره  منظور  به  گوید 
سه فرزندش از والیت هرات آمده و 
شب ها را در خانۀ اقوام اش سپری 
"خودم  کند:  تأکید می  کند. وی  می 
اقدام  تذکره  اخذ  برای  قبل  چندسال 
اتمام  به  کارم  روز  دو  طی  و  کردم 
می  که  است  روز  چند  حاال  رسید. 
روم و می آیم اما هنوز هم مشخص 
تذکره  به  موفق  زمان  چه  که  نیست 

گرفتن خواهم شد."
بروکراسی کهنه در ادارات کشور

پس از پانزده سال تجربۀ دولت داری در نظم جدید 
سیاسی، هنوز هم شیوۀ کار ادارات، به سبک قدیمی 
است. از پشت کلکین ها کارمندانی دیده می شود 
که در حال کار با کاغذها و قلم ها هستند. دور و 
که  متعدد  اوراق  از  انباشتی  کارمندان،  این  اطراف 

بیشتر آن ها تذکره یا همان سند تابعیت افغانستان 
است به چشم می خورند.

کارمندانی با کهولت سن، در چوکی های ادارات، 
این  کارمندان  بین  در  اند.  مراجعین  پاسخگوی 
سبک  همان  به  که  هستند  هم  جوانانی  ریاست، 
گویا  که  نماید  می  گونه  این  کنند.  می  کار  سنتی 
نوعی نگرانی از کار با تکنولوژِی پیشرفتۀ اداری در 

میان کارمندان دولت وجود داشته باشد.
کمیشن کاری و فساد اداری

از مراجعین برای اخذ تذکره می گوید دلیل  یکی 
این که کارها به کندی پیش می رود این است که 

با  تعمیر  داخل  از  کار  کمیشن  عنوان  به  ای  عده 
کارمندان، رابطه برقرار می کنند. تمیم که دانشجو 
است و برای اخذ تذکره و پاسپورت دانشجویی از 
خارج کشور به کابل آمده گفت اینجا کسانی هستند 
که با توجه به روابطی که با کارمندان این ریاست 

دارند، در ازای اخذ 500 یا 1000 افغانی کار چند 
روزه را در چند ساعت به اتمام می رسانند.

نعمت اهلل غفاری نمایندۀ مردم هلمند در پارلمان در 
این رابطه می گوید: "اخیراً عده ای از موکلین ما 
شکایت داشته اند که پروسۀ اخذ تذکره سخت¬تر 
شده. هنوز برای ما هم مشخص نیست که دلیل چی 
است. اگر دلیل ُکندی کار در ریاست ثبت احوال 
صدور  برای  بیشتر  دقت  و  امنیتی  تدابیر  نفوس، 
است.  معقول  دلیل  باشد یک  به شهروندان  تذکره 
اما در غیر این صورت، چون مردم مستحق هستند 
که کارشان به سرعت انجام شود مسئولین این اداره 

مؤظف به پاسخگویی خواهند بود."
در همین رابطه، عصمت اهلل للندر معاون 
نفوس  احوال  ثبت  ادارۀ  ارزیابی  تحلیل 
نیز گفت: "در توزیع تذکره، هیچ مشکلی 
اگر  ندارد.  وجود  اداره  این  سوی  از 
موقع  به  را  های خود  عریضه  مراجعین 
مراجعه  ما  به  سروقت  و  کرده  تصدیق 
کنند، ظرف یک روز قادر به اخذ تذکره 

خواهند شد."
دیده می شود که  وی می افزاید: "اکثراً 
مراجعین زمانی که عریضه های خود را 
برای تصدیق می برند، در موعد مشخص 
اش رجوع نمی کنند و این عامل منجر به 

تأخیر در کارشان می شود."
تذکره های الکترونیکی، امیدی تازه برای 

شهروندان
هنوز هم  در حالی  افغانستان  شهروندان 
کنند  می  استفاده  کاغذی  های  تذکره  از 
دلیل  به  الکترونیکی  تذکرۀ  توزیع  که 
در  ماند.  متوقف  سیاسی،  های  چالش 
نفوس"  احوال  "ثبت  جنجالی  قانون  گذشته  سال 
از پارلمان کشور تصویب شد، ریاست ادارۀ توزیع 
تذکره های الکترونیکی اعالم آمادگی برای توزیع 
کرد، اما به یکباره به فرمان رییس جمهور، کار این 

اداره متوقف شد.

ــور  ــازه خپ ــه ت ــبکې پ ــو ش ــتان د تحلیلګران د افغانس

شــوي راپــور کــې د ګوانتانامــو پــه زنــدان کــې د ۸ 

ــر دوی لګــول  ــه اړه ویــي، چــې پ ــو پ افغــان بندیان

ــي  ــه قضاي ــه دي او ل ــه بڼ ــک پ ــه د ش ــوي تورون ش

ــري. ــه ل ــار ن ــڅ ډول اعتب اړخــه هې

ــیې  ــو دوس ــو بندیان ــو ۸ تن ــې د دغ ــور ک ــه دې راپ پ

څېــړل شــوي او پــه اړه یــې لیــکي دي، هغــه تورونــه 

ــې د  ــات هغــه ی ــو لګېــديل زی ــه دغــو بندیان چــې پ

ــوي دي. ــول ش ــټ راټ ــر بنس ــو پ ــمو اطالعات ناس

ــان  ــه بندی ــه ۸ تن ــي، دغ ــبکه واي ــو ش د تحلیلګران

هېــڅ یــو هــم د جګــړې پــه ډګــر کــې نــه دی نیــول 

ــول  ــه نی ــه امل ــتونزو ل ــخيص س ــې د ش ــوی، بلک ش

ــوي دي. ــه وړل ش ــو ت ــوي او ګوانتانام ش

پخــواين  د  امریکــې  د  ډول  همــدا  شــبکې  دې 

ولســمرش جــورج بــوش پــه سیاســت نیوکــې کــړې 

ــر  ــو او غی ــله وال ــوش د وس ــې ب ــکي دي، چ او لی

وســله والــو جنګیالیــو د تشــخیص پــه اړه هېــڅ کــره 

ــړی. ــوړ ک ــه و ج ــزم ن میکانی

ــه  ــو ل ــبکې د موندن ــو ش ــتان د تحلیلګران د افغانس

مخــې د دغــو نیــول شــویو افغانانــو لــه ډلــې ۶ هغــه 

یــې پــه ۲۰۰۲ او ۲۰۰۳ کالونــو کــې د امریکایانــو 

لــه خــوا نیــول شــوي دي او دوی تــه د مدافــع 

ــه دی ورکــړل شــوی. ــو حــق هــم ن ــو د نیول وکیالن

ــه  ــه دې ن دغــه شــبکه وايــي، نیــول شــوي کســان پ

پوهېــږي، چــې د کــوم جــرم پــه اســاس نیــول شــوي 

او بندیــان دي.

ــه د  ــه برخ ــر درېیم ــو پ ــې ی ــيي، چ ــور ښ ــه راپ دغ

ګوانتانامــو بندیــان افغانــان دي.
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مؤظفیـــن گمـــرک میـــدان هوایـــی حامـــد کـــرزی 

ـــر  ـــول غی ـــال پ ـــام انتق ـــه اته ـــن را ب ـــک ت ـــروز ی ام

قانونـــی بـــه ارزش 319000 ســـه صـــدو نـــوزده 

ـــد. ـــار منودن ـــی گرفت ـــه دوب ـــل ب ـــورو از کاب ـــزار ی ه

بـــه گـــزارش آژانـــس باخـــر، پـــول بـــه بدســـت 

ــه د  ــل بـ ــرک کابـ ــن گمـ ــرف مؤظفیـ ــده از طـ آمـ

افغانســـتان بانـــک انتقـــال شـــده و قضیـــه تحـــت 

ـــرار دارد. ـــی ق ـــی و قضای ـــای عدل ـــی ارگان ه بررس

وزارت مالیـــه، جهـــت جلوگیـــری از قاچـــاق و 

صـــادرات و واردات غیـــر قانونـــی از داخـــل و 

ـــت  ـــی روی دس ـــژه امنیت ـــر وی ـــور تدابی ـــرون از کش بی

گرفتـــه شـــده اســـت.

عبور از هفت خان رستم برای اخذ تذکره

۸ افغان وګړي د ناسمو اطالعاتو پر بنسټ

 په ګوانتانامو کې بندیان دي

یک تن به اتهام انتقال پول غیر قانونی 

از کشور گرفتار شد

د امریکا د ټاکنو حساسې 

شېبې؛ ټرامپ یو ځل بیا 

ویيل چې درغيل به کيږي

ــو ولســمرشیزو  ــکا متحــده ایاالت ــه داســې حــال کــې، چــې د امری پ

ټاکنــو تــه د میاشــتو، اوونیــو او ورځــو پــر ځــای د ګوتــو پــه شــار 

ســاعتونه پاتــې دي دغــو ټاکنــو تــه نومانــد او پــه ځینــو ایالتونــو کــې 

مخکښــې نومانــدې هیلیــرې کلنټــن قــوي رقیــب ډونالنــډ ټرامــپ یــو 

ــه د  ــو کــې ب ــکا ولســمرشیزو ټاکن ــا ادعــا کــړې، چــې د امری ځــل بی

هیلیــري کلنټــن پــه ګټــه پراخــې درغلــۍ ويش.

دغــه جمهوریپــال نومانــد د خپــل ادعــا پــه تکــرار رسه ویــي، چــې د 

امریــکا ټاکنــې بــه شــفافې نــه وي او د ډیموکراتــې نومانــدې هېلیــري 

کلنټــن پــه ګټــه بــه زیاتــې تقلبــي رایــې اســتعالې يش.

ــې  ــو فدرال ــي څېړن ــکا جنای ــې د امری ــې ده، چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــو رسه  ــه خپرول ــې پ ــمي اعالمي ــو رس ــو )اف يب آی( د ی ادارې پولیس

ویــي، چــې د هېلیــري کلنټــن د ایمیلونــو قضیــې پــه نویــو پلټنــو کــې 

هېــڅ داســې څــه نــه دي مونــديل چــې جرمــي ماهیــت ولــري.

ډونالــډ ټرامــپ پــه مشــیګان ایالــت کــې یــوې غونــډې تــه پــه خپلــو 

ــري،  ــه ل ــا ن ــکا اف يب آی اداره د دې وړتی ــل؛ د امری ــې ووی ــرو ک خ

ــه وارزوي. ــو ورځــو کــې ۶۵۰ زره ایمیلون ــه ات چــې پ

ــه  ــه پ ــه ورځ )نوامــر ۸مــه( نېټ ــام کــې ده، چــې د ســه شــنبې پ ــه پ پ

ــې ويش. ــمرشیزې ټاکن ــې ولس ــکا ک امری

اخــوا بیــا د هیلیــري کلنټــن د کمپایــن ټیــم د اف يب آی ادارې د پلټنــو 

پایلــو لــه املــه خوښــي څرګنــده کــړې.

د یــادې ادارې رییــس جیمــز کومــي نــژدې دوه اونــۍ وړانــدې پــه یــوه 

ــر  ــدو خ ــه کې ــو د ترالس ــو ایمیلون ــن د نوی ــن کلنټ ــې د مېرم ــک ک لی

ورکــړی و.
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