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غنی:

اولین بار از خطر داعش
در افغانستان هشدار دادم

کشور،  کابل: اشرف غنی رییس جمهور  8صبح، 
که برای نخستین بار وی از خطر داعش  می گوید 

در افغانستان به جامعه جهانی هشدار داد.
که روز یک شنبه، 20 جدی، به منظور  آقای غنی 
گفتگو با مسووالن محلی و ریش سفیدان  دیدار و 
بود،  رفته  ننگرهار  به والیت  چهار والیت شرقی 
که هشدار وی در مورد خطر داعش در  می گوید 
جامعه  کمک  جمع آوری  منظور  به  افغانستان، 

جهانی نبود.
از تالش های محمد حنیف  رییس جمهور غنی 
ستانکزی  معصوم  و  ملی  امنیت  مشاور  اتمر 
گروه  با  مبارزه  به منظور  سرپرست وزارت دفاع، 
قدردانی  ابراز  افغانستان  در  داعش  تروریستی 
جدیت  با  داعش  علیه  مبارزه  که  گفت  کرده 

ادامه می یابد.
اصلی  کز  مرا از  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
گروه تروریستی داعش در افغانستان به  فعالیت 
گروه در برخی از  شمار می رود. جنگجویان این 
اچین  ولسوالی  جمله  از  ننگرهار  والیت  مناطق 
امنیتی  نیروهای  با  بارها  و  گسترده دارند  حضور 

کشور درگیر شده اند.

دانشجویان مبتکر دانشکده انجنیری 
تقدیر شدند

بازار صنایع دستی در حال رکود

نابودی فرهنگ
کشمکش سیاست و قدرت در 
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وی طالبان: وبه ر گزینه تازه ر

آشتی یا نابودی
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فقر و بی کاری
عمده ترین مشکل و نگرانی  جوانان

از  نیمی  از  بیشتر  نظرسنجی،  این  یافته های  براساس 
پرسش شوندگان با داعیه دولت برای مبارزه با فساد اداری ابراز 
مخالفت و تنها چهل درصد با این داعیه »تاحدی« ابراز موافقت 
مصاحبه شوندگان  درصد  هفتاد و شش  هم چنین  کرده اند. 
با  مبارزه  راستای  در  افغانستان  دولت  که  کرده اند  پیشنهاد 
کرده و افرادی  که متهم به فساد  فساد اداری باید جدی برخورد 

کارش در ادارات را بگیرد. اداری هستند جلو 

کلید صلح افغانستان در دست پاکستان 
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زنگ اول


افغانستان،  چهارجانبه  امریکا،  نشست  امروز  است  قرار 
صلح  برای  راه  نقشه  یک  ترتیب  برای  چین  و  پاکستان 
در اسالم آباد برگزار شود. در سفر جنرال راحیل شریف، 
ارتش  و  ارگ  کابل،  به  پاکستان  ارتش  عمومی  فرمانده 
برای  چهارجانبه ای  نشست  که  کردند  توافق  پاکستان 
روشن  شود.  برگزار  صلح  برای  راه  نقشه  یک  ترتیب 
است که در نشست چهارجانبه برای ترتیب نقشه راه، هر 
نقشه  در  امنیتی اش  منافع  تا  کرد  خواهد  تالش  کشوری 

لحاظ شود. 
منافع امنیتی پاکستان و افغانستان با آن که هر دو کشور از 
ترور آسیب می بینند، متضاد است. پاکستان تالش خواهد 
کرد تا در ترتیب نقشه راه برای رسیدن به صلح، به حداکثر 
و  چین  افغانستان،  که  است  روشن  برسد.  خواست هایش 
امریکا در ترتیب نقشه راه مالحظات امنیتی خود را لحاظ 
خواهند کرد. کابل باید پیش از هرگونه ابراز نظر مشخص، 
تعریف خود از صلح را یک بار دیگر به شرکت کنند گان 

نشست چهارجانبه اعالم کند. 
نخبگان  برای مردم، دولت، جامعه مدنی، رسانه ها،  صلح 
سیاست ورزی  معنای  به  افغانستان،  تحصیل کرد گان  و 
بدون خشونت است. قانون اساسی افغانستان به هر جریان 
سیاسی اجازه می دهد که  حزب سیاسی بسازد و به صورت 
تمام  کند.  دنبال  را  خود  سیاسی  مرام  مسالمت آمیز 
جریان های سیاسی افغانستان در چهارده سال گذشته چنین 
پس  افغانستان  نیرومند  نظامی  سیاسی-  جریانات  کردند. 
دادند. خواست  تن  اساسی جدید  قانون  به  بن،  نشست  از 
مجموع مردم افغانستان، نخبگان سیاسی و مدنی، رسانه ای 
خشونت  از  طالبان  که  است  این  افغانستان  دانشگاهی  و 
دست بردارند، تشکیالت نظامی خود را منحل کنند و پس 
از توافق با دولت افغانستان، حزب تشکیل دهند و سیاست 

کنند. 
نباید نتیجه یک توافق سیاسی ایجاد افغانستان سیاه و سفید 
باشد که در بخش سفید آن دولت حاکم باشد و در بخش 
سیاه آن طالبان. نباید جغرافیا در اختیار طالبان قرار گیرد. 
نباید قلمرو افغانستان به صورت رسمی بین طالبان و دولت 
از  است که آتش بس یکی  تقسیم شود. روشن  افغانستان 
اصل های مهم در صلح سازی است. انتظار مردم افغانستان 
توافق  به  طرف  دو  مذاکره  جریان  در  که  است  این  هم 
آتش بس دست یابند، اما در نهایت باید تشکیالت نظامی 
از طریق تشکیل حزب سیاسی،  بعد  طالبان منحل شود و 

وارد سیاست شوند. 
و  افغانستان  دولت های  میان  صلح  مورد  در  دیگر  نکته 
پاکستان است. همان طوری که رییس جمهور غنی گفته 
است دولت های افغانستان و پاکستان پس از ایجاد پاکستان 
نداشته اند.  نرمال  روابط  هم  با  هیچ گاه   ،1947 سال  در 
پاکستان پس از سال 70 خورشیدی تالش کرد تا افغانستان 
را از طریق گروه های نیابتی اش اشغال کند تا آنان به نیابت 
از اسالم آباد بر کابل حکومت کنند. پس از نشست بن هم 
قرار  پاکستان  ارتش  افغانی  شورش طالبان محور سیاست 
قبال  امنیتی هند محور در  پاکستان سیاست  ارتش  گرفت. 
کشور ما دارد که طالبان مهم ترین عنصر در این سیاست 

است. 
هند  »نفوذ  کنترول  برای  وسیله ای  طالبان  پاکستان  نظر  از 
و حضور  نرم  نفوذ  از  پاکستان گویا  است«.  افغانستان  در 
برای  و  است  نگران  افغانستان  در  هند  دیپلوماتیک 
انتخاب  را  راه حل  بدترین  نگرانی  این  به  پاسخ گویی 
و  افغانستان  دولت  با  تعامل  به جای  پاکستان  است.  کرده 
طرح این نگرانی  ها با کابل، طالبان را مانند یک دولت در 
تبعید در شهرهای کویته، پشاور و کراچی جا داده است 
و این گروه را متحد خود می داند. این وضعیت باید پایان 
با دولت رسمی و  باید نگرانی های خود را  یابد. پاکستان 
مشروع افغانستان مطرح کند و کابل هم باید این نگرانی ها 
را بشنود. حمایت از گروه های مسلح ضددولتی، بدترین 
راه حل است. باید به این سیاست پایان داده شود. در کابل 
هم باید همه بدانند که شعار تجربه و نابودی پاکستان، به 

نفع افغانستان نیست.

باید های نشست چهارجانبه
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گزینه تازه روبه روی طالبان:

آشتی یا نابودی

ولسوالی درقد از کنترول طالبان خارج شد

مریم حسینی

افتتاح چند پروژه زراعتی و مالداری در ننگرهار

دانشجویان مبتکر 
دانشکده انجنیری 

تقدیر شدند
با  طالبان  با  گفتگوها  تازه  دور 
خواهد  همراه  بزرگی  تفاوت های 
بود. یک مقام ارشد افغان به 8صبح 
دور  روی  تعهدات  که  است  گفته 
دوره های  از  متنوع تر  گفتگوها  دوم 

پیش است. 
که  صلح  گفتگوهای  تازه  دور 
به  افغان  مقامات  از  برخی  سفر  با 
در  می شود،  آغاز  امروز  پاکستان، 
رییس  راحیل شریف  اخیر  سفر  پی 
ارتش پاکستان به کابل رقم خورده 
است. به گفته یکی از مقامات افغان، 
شریف  راحیل  با  افغانستان  جانب 
گفتگوهای  تازه  دور  مورد  در 
واضح  و  مشخص  صورت  به  صلح 
سرخ  خطوط  و  داشته  صحبت هایی 
است.  کرده  مشخص  را  افغانستان 
دولت  گفتگوها،  این  اساس  به 
افغانستان از جانب پاکستان خواسته 
در  عملی تر  اقدامات  وارد  تا  است 

راستای تسهیل گفتگوها شود. 
پاکستان  افغان،  مقام  این  گفته  به 
راه  هر  از  تا  است  کرده  توافق 
مذاکره  میز  به  که  طالبانی  با  ممکن 
نمی آیند، برخورد خواهد کرد. این 
همزمان  عملیات  شامل  توافقات، 
نظامی از جانب افغانستان و پاکستان 
دو  خاک  در  که  طالبانی  ضد  بر 
بود.  خواهد  دارند،   حضور  کشور 

امنیتی  نهادهای  کابل:  8صبح، 
یک  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
در  درقد  ولسوالی  نظامی  عملیات 
گروه های  کنترول  از  تخار  والیت 
تحت  و  شده  خارج  تروریستی 
آمده  در  امنیتی  نیروهای  تصروف 

است.
این  اعالم  با  داخله  امور  وزارت 
شام  که  عملیات  این  می گوید  خبر 
در  بود،  شده  راه اندازی  شنبه  روز 
روز  صبح  درقد  ولسوالی  آن  نتیجه 
امنیتی  نیروهای  کنترول  به  یکشنبه 
درآمد. این وزارت تاکید کرده که 
اکنون اوضاع در این ولسوالی تحت 

کنترول نیروهای امنیتی است.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
عملیات  جریان  در  که  می افزاید 
تن  بیست  درقد،  ولسوالی  تصروف 
از تروریستان کشته و چهار تن دیگر 
زخمی شده اند. به گفته این وزارت، 
سالح  مقداری  عملیات  این  در 

ضمیر  اسداهلل  کابل:  8صبح، 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزیر 
چند  ننگرهار،  والیت  به  سفری  در 
پروژه مهم زراعتی و مالداری را در 

این والیت افتتاح کرده است.
این پروژه ها شامل افتتاح اولین فارم 
و  گوشتی  مرغ های  مادری  ستاک 
کشی  چوچه  ماشین  بزرگ ترین 

و  انجنیری  دانشکده  مبتکر  دانشجوی  و  استاد   163 از 
انفورماتیک دانشگاه پلی  تخنیک کابل و فارغان ممتاز 
نمایندگان  دولتی،  مقام های  حضور  با  دانشکده  این 
پارلمان، دانشجویان و فرهنگیان در وزارت تحصیالت 

عالی تقدیر به عمل آمد.
اتومات،  دروازه  ساخت  هوشمند،  طیاره  ساخت 
ساخت  فلزیاب،  ساخت  هوشمند،  دزد گیر  ساخت 
صندوق نامه الکترونیک، ساخت مدارسازی چراغ های 
جاده، ساخت عصای هوشمند برای نابینایان و ساخت 
دانشکده  دانشجویان  ابتکارات  از  اشیا  حساب کننده 
کابل  پلی تخنیک  دانشگاه  انفورماتیک  و  انجنیری 

می باشند. 
فریده مومند، وزیر تحصیالت عالی یک شنبه 20 جدی 
در محفل تقدیر از این دانشجویان در کابل گفت این 
اقدام نه تنها باعث تشویق استادان و دانشجویان شایسته 
ترغیب  نیز  را  نهفته  استعداد های  سایر  بلکه  می گردد 
اکادمیک  عرصه  نوآوری های شان  با  تا  کرد  خواهد 
و  رشد  زمینه های  و  بخشیده  تازه  رنگ  را  کشور 

پیشرفت علم را در کشور گسترش دهند. 
و  تولید علم  برای  این  از  بعد  باید  تاکید کرد که  وی 
اندیشه کوشید و دانشگاه ها را به مراجع علمی بهتر در 

دنیای علمی معاصر تبدیل کرد.
دایر  امروز  که  »محفلی  گفت:  عالی  تحصیالت  وزیر 
این  از همین حرکت ها است.  گردیده، نشانه قدردانی 
سالم  رقابت های  برای  را  جوانان  تالش  زمینه  ابتکار 
تولید  و  علمی  ابتکارات  گذاشتن  نمایش  به  جهت 
با عزم متین و باورمندی  علم و دانش فراهم می سازد. 
انشااهلل  کشور  در  دانش  و  علم  تقویت  و  گسترش  به 
راستا هموارتر  این  ما در  اهداف واالی  به  راه رسیدن 
گردیده و شاهد دست آوردهای بزرگ به دست مردم 

خود در سطح منطقه و جهان خواهیم بود.«
در همین حال خلیل احمد شهید زاده، معاون کمیسیون 
امور دینی و معارف و تحصیالت ولسی جرگه در این 
وزارت تحصیالت  در  با آن که همه ساله  محفل گفت 
قانون تحصیالت  اما  دیده می شود  پیشرفت هایی  عالی 

عالی به عنوان یک مشکل هم چنان باقی است. 
چپترهای  هنوز  دانشگاه ها  از  برخی  »در  افزود:  وی 
دانشجو  صالح  به  شاید  که  می شود  تدریس  سلیقه ای 
و دانشگاه نباشد. شاید خیلی از دانشگاه ها با کمبود ها 
تولید  علم،  موضوع  که  است  اما خوب  باشند.  مواجه 
که  دارم  کامل  یقین  من  بسازیم.  ملی  را  ترقی  و  علم 
ذهنیت در حکومت وحدت ملی وجود دارد که ما باید 
از این حالت بیرون شویم. و با این ابتکارات می توانیم 

از این حالت بیرون شویم.«
کمپیوتر  انجنیری  دانشکده  رییس  میر زاد،  میرزا محمد 
تمام  گفت  کابل  پلی تخنیک  دانشگاه  انفورماتیک  و 
دانشجویانی که از این دانشکده فارغ می شوند، بی کار 

نبوده و هر کدام از آن ها دارای شغل می باشند.
رییس دانشکده انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک گفت: 
ما  هدف  و  داریم  قرار  راه  نیمه  در  سال  نه  از  بعد  »ما 
است  پول  تولید  بلکه  نیست  فارغین  برای  شغل زایی 
بلکه  برسیم  خود کفایی  به  که  می خواهیم  تنها  نه  و 
می خواهیم ساالنه هزاران دالر به عواید کشور بیفزاییم. 

ما تغییر در زندگی نسل آینده خود را می خواهیم.«
وی هم چنان به دو چالش اشاره کرد و گفت یکی از 
می  گردد  بر  عالی  تحصیالت  وزارت  به  چالش ها  این 
و آن ایجاد تعمیر جدید دانشکده انجنیری کمپیوتر و 
انفارماتیک است که 8 سال از ارایه پیشنهاد آن گذشته 
کارا  قانون  یک  موجودیت  عدم  دوم  چالش  و  است 
قانون  برابر  در  پارلمان  سطحی نگری  و  اکادمیک  و 
نتوانسته اند  هنوز  دانشگاه ها  که  بوده  عالی  تحصیالت 
صالحیت  و  آورند  به دست  را  خود  مالی  استقاللیت 

عقد قرارداد های تولید پول را داشته باشند. 
وی گفت: »با وجود توانمندی های استادان ما، متاسفانه 
امروز پول پروژه های میلیون دالری در عرصه تکنالوژی 

معلوماتی به جیب کشورهای بیگانه می ریزد.«
دانشگاه  انفارماتیک  و  کمپیوتر  انجنیری  دانشکده 
این  است.  شده  ایجاد   1387 در  کابل  پلی تخنیک 
این دانشکده  دانشکده دارای سه بخش می باشد و در 
مصروف  دانشجو   700 و  ماستری  سطح  در  استاد   30

تدریس و فراگیری علم و دانش نوین هستند.
به گفته رییس دانشکده انجنیری کمپیوتر و انفارماتیک 
از  را  خود  تحصیلی  مدارک  دانشکده  این  استادان 
و  هند  جاپان،  ترکیه،  انگلستان،  آلمان،  کشورهای 

بنگله دیش به دست آورده اند. 

به  کالن تر  چارچوب  یک  تعیین 
یکی  تروریسم،  با  مبارزه  هدف 
کشورهای  که  است  مواردی  از 
چین  و  امریکا  پاکستان،  افغانستان، 
اساس  به  اند.  توافق کرده  آن  روی 
این چارچوب، گروه هایی که برای 
و  آمادگی  صلح  به  آوردن  روی 
تمایل ندارند، در چارچوب کالن تر 
برخورد  آنان  با  تروریسم  با  مبارزه 

خواهد شد. 
این مقام افغان می گوید که افغانستان 
مرحله ی  عنوان  به  تا  دارد  تالش 
آن  پاکستان،  جانب  از  عملی  اقدام 
کشور را متقاعد بسازد تا گروه هایی 
به  نمی آیند،  مذاکره  میز  به  که  را 
عنوان گروه های تروریست بشناسد. 

مقامات  از  افغانستان  هم چنین 
صورت  به  تا  می خواهد  پاکستانی 

بدست  نیز  تروریستان  مهمات  و 
نیروهای امنیتی در آمده است.

که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
در  پاک سازی  گسترده  عملیات 
درقد  ولسوالی  دست  دور  مناطق 
ادامه دارد. به گفته این وزارت، در 
درقد  ولسوالی  پاک سازی  عملیات 
نیروهای قطعات خاص پولیس ملی 
در  و  دارند  شرکت  ملی  اردوی  و 
از  تن  تنها یک  این عملیات  جریان 

سربازان پولیس زخمی شده است.
مراد  مرادعلی  جنرال  همچنین 
دفاع  وزارت  لوی درستیز  معاون 
عملیات  فرماندهی  مسوولیت  که 
پس گیری ولسوالی درقد را به عهده 
جنگجویان  که  می گوید  داشت، 
جزیره  در  طالبان  تروریستی  گروه 
این ولسوالی پناه گرفته بودند و این 
تروریستان  وجود  از  کامال  جزیره 
مراد  آقای  است.  شده  پاک سازی 
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  که 

مرغ در سطح کشور، آغاز کمپاین 
مرگی  مرغ  بیماری  علیه  سراسری 
و  مرغ ها  در  تنفسی  بیماری طرق  و 
بخش  در  کمکی  بسته های  توزیع 

مرغ داری می شود.
اعالم  با  مالداری  و  زراعت  وزارت 
ستاک  فارم  که  می گوید  خبر  این 
ظرفیت  گوشتی  مرغ های  مادری 

برابر طالبان  علنی موضع شان را در 
اعالم کنند. 

به قول این منبع، دور تازه گفتگوها 
شامل تقسیم وظایف بین کشورهای 
بود  خواهد  روند  این  در  ذیدخل 
پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  و 
را  و چین وظایف مشخصی  امریکا 
به  این روند  نشاندن  به کرسی  برای 

عهده خواهند گرفت. 
هاشمی،   ظفر  سید  حال،  این  با 
افغانستان  جمهور  رییس  سخنگوی 
واضح  رییس جمهور  می گوید 
اساسی  قانون  که  است  ساخته 
نهادهای  نگهداشت  و   افغانستان 
و  نبوده  بحث  مورد  دموکراتیک 
مارچ  ماه  تا  خشونت  سطح  کاهش 
همکاری  نشان دهنده  شاخص 
روند  در  پاکستان  صادقانه 
گفتگوهای صلح افغانستان می باشد. 

صحبت  درقد  ولسوالی  در  خبری 
از  درقد  جزیره  که  افزود  می کرد، 
مناطق استراتژیک این ولسوالی بود.

مرز  نزدیکی  در  درقد  ولسوالی 
عقرب  ششم  تاریخ  به  تاجیکستان، 
بدست جنگجویان گروه تروریستی 
حضور  کرد.  سقوط  طالبان 
تروریستی،  گروه  این  جنگجویان 
نیز  را  تاجیکستان  دولت  نگرانی 

برانگیخته بود.

گنجایش پانزده هزار مرغ را در یک 
مرغ های  دارد.  خود  فعالیت  دوره 
ستاک مادری در یک سال توانایی 
تولید 1.5 میلیون تخم مادری یا تخم 
مخصوص چوچه کشی را دارند. به 
مالداری،  و  زراعت  وزارت  گفته 
این دستگاه ظرفیت تولید 158 هزار 
کمتر  در  را  روزه  یک  مرغ  چوچه 
از یک ماه دارد. این وزارت تاکید 
کرده که توانایی تولید مرغ با فعالیت 
فارم ستاک مادری و ماشین چوچه 
تولیدات  از  بیشتر  مراتب  به  کشی 

فعلی در ننگرهار خواهد رسید.
ارزش  به  چوچه کشی  ماشین های 
برنامه رشد  از طریق  دالر  425 هزار 
زراعت و انکشاف دهات خریداری 

شده است.

ACKU
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بی کاری  و  فقر  که  می دهد  نشان  تازه  نظرسنجی  یک 
افغانستان به شمار می رود و  عمده ترین مشکل جوانان در 
میزان نگرانی جوانان در این مورد پس از سال 2013 دو برابر 

شده است.
»دموکراسی  بین المللی  نهاد  توسط  که  نظرسنجی  این 
جوان  هزار  چهار  از  بیش  با  مصاحبه  نتیجه  در  انترنشنل« 
بین هجده تا سی و پنج سال در سی و چهار والیت افغانستان 
در  اداری  فساد  و  ناامنی  که  کیست  حا گرفته،  صورت 
رده های دوم و سوم مشکالت و نگرانی  جوانان قرار دارند. 
بیشتر  بی سواد  و  تحصیل  کرده  جوانان  نظرسنجی  این  در 
عقرب  تا  ثور  ماه  از  نظرسنجی  این  بوده اند.  توجه  مورد 
کشیده و یافته های آن، روز یک شنبه 20 جدی  امسال طول 

منتشر شد.
سید اختر از مسووالن نهاد بین المللی دموکراسی انترنشنل، 
نزدیک  که  می گوید  نظرسنجی،  این  یافته های  انتشار  با 
بین  جوانان  را  افغانستان  جمعیت  درصد  بیست و پنج  به 
که  گفت  او  می دهند.  تشکیل  سال  سی و پنج  تا  هجده 
براساس یافته های این نظرسنجی، وضعیت اقتصادی برای 
نگران کننده  »شدت«  به  جوانان،  به ویژه  افغانستان  مردم 
است. سید اختر می گوید: »از جوانان افغانستان پرسیده ام 
دارد،  قرار  راه شان  سد  در  امروز  که  مشکلی  بزرگ ترین 
کثریت مطلق جوانان  ا که  نشان می دهد  یافته ها  چیست. 
نگران  شدت  به  اقتصادی شان  وضعیت  از  افغانستان 
و  دانشجو  جوانان  درصد  هشتاد و  دو  حدود  در  هستند. 
افغانستان  جوانان  مشکل  بزرگ ترین  که  گفته اند  خانوار، 

روز   12 رقم  باالی  از  اندک  اندک  ساعت  عقربه های 
وجود  دکان ها  ردیف  یک  آن  در  که  محوطه ای  می گذرد. 
دارد، خالی از تردد زنان  است. این محل روزگاری از شور و 
شعف خوبی برخوردار بود. در این محوطه نسبتا وسیع تنها 
سه یا چهار دکان به شکل نیمه باز به چشم می خورد. یکی 
تازه نفسک زنان به در دکان رسیده  که  از این دکان داران 
کلید را بروی قفل سنگی چرخاند و سپس  است با نا امیدی 
گوش خراش به یک سو رفت و سپس  پنجره با سرو صدای 
دکان دار آهسته و بی صدا به درون خزید. چون او به خوبی 
و  گذشته بدون فروش  روز های  مانند  نیز  امروز  که  می داند 

دست خالی به خانه خواهد رفت.
کابل  زنانه  باغ  دکان های  از  یکی  در  و  است  سهیال  او  نام 

مصروف فروش صنایع دستی می باشد. 
گذشته  او می گوید: »فروشات اصال وجود ندارد. در دو ماه 
حتا یک افغانی نیز فروش نداشته ام. ما دوکانداران ماهانه 
را  برق  مصرف  پول  و  دکان  کرایه  افغانی  هزار  پنج  مبلغ 
می دهیم، اما همه اش به زیان است و همه  ما به امید فصل 
بهار و تابستان در این دکان های بدون مشتری روز را سپری 

می کنیم.«
آنان در چهار ماه زمستان در بی کاری مطلق به  او،  به گفته 
که از ساعت دوازده ظهر  سر برده و هیچ تولیدی ندارند. او 
دکان را می گشاید و ساعت سه بعد از ظهر دوباره آن را بسته 
می کند، در ختم روز در نهایت با دست خالی راهی خانه 

می شود.
سامان  دکانش  وضع  و  سر  به  درستی  به  هنوز  سهیال 
که پوش بالش  که دو زن میان سال در حالی  نبخشیده بود 
و  آشپزخانه  دست دوزی  پیش بند های  شده،  گراف دوزی 
رومیزی در دستان شان خودنمایی می کرد، به درون دکانش 
کلمه ها  که تسلسل  داخل شدند. یکی از این زنان در حالی 
گفت: »خواهر جان چیزی می خری؟  از او سلب شده بود، 
بخرید؟«  ما  از  که  دارید  نیاز  دستی  صنایع  به  شما  یعنی 

از  تنها چهل درصد  که  افزود  او  کنند.  ترک  را  افغانستان 
که تصمیم  گفته اند  جوانان شرکت کننده در این نظرسنجی 
تمایل  کنند.  ترک  را  افغانستان  کار  یافتن  برای  تا  دارند 
ترک افغانستان در میان جوانان مرد نسبت به زنان بیشتر 

است.
زندگی بدون رشوه ممکن نیست

انترنشنل،  دموکراسی  نظرسنجی  یافته های  هم چنین 
کثریت جوانان در افغانستان  که ا »دی آی«، نشان می دهد 
و  رشوه  پرداخت  بدون  کشور  این  در  زندگی  که  معتقدند 
ارتکاب جرایم فساد اداری ممکن نیست. در یافته های این 
کثریت نسبی جوانان خانوار )57  نظرسنجی آمده است: »ا
که زندگی در افغانستان بدون ارتکاب  کردند  درصد( اظهار 
جرایم فساد اداری یا پرداخت رشوه ممکن نیست. هرچند 

به  دسترسی  عدم  آن  به دنبال  که  است  فقر  و  بی کاری 
جوانان  از  »هم چنین  افزود:  وی  است.«  ناامنی  و  تحصیل 
را  افغانستان  اقتصادی  فعلی  وضعیت  که  شد  پرسیده 
هم  که  می دهد  نشان  یافته ها  می کنند،  ارزیابی  چگونه 
کم تر  که عبارت از جوانان  دانشجویان و هم جوانان خانوار 
وضعیت  کثریت شان  ا هستند،  بی سواد  یا  و  تحصیل یافته 

کرده اند.« اقتصادی را بسیار بد ارزیابی 
در  شرکت کننده  جوانان  اعتقاد  به  که  می گوید  اختر  سید 
و  بی کاری  اصلی  دلیل  انترنشنل،  دموکراسی  نظرسنجی 
کمیت قانون، فساد اداری  کشور ضعیف بودن حا فقر در 
هرچند  او،  به گفته ی  است.  شغلی  فرصت های  نبود  و 
میزان نگرانی جوانان در مورد بی کاری و فقر دو برابر شده، 
کار  یافتن  برای  که  ندارند  تصمیم  جوانان  کثریت  ا اما 

رد  بگذراند جواب  نظر  از  را  تولید  این  این که  بدون  سهیال 
دکانش  از  بگویند،  دیگری  چیز  این که  بدون  زن  دو  و  داد 

خارج شدند. 
می گوید:  او  دارد.  نام  کبرا  سوزن دوز  زنان  این  از  یکی 
که تولید می کنیم دکان به دکان و بازار به بازار  »چیزهایی را 
سال  دو  از  اما  برسد،  فروش  به  تا  می گردانیم  دست  روی 
کرده  سقوط  کامال  زنان  دستی  صنایع  تولیدات  این سو  به 

است.«
که بیش از ده زن با آنان در عرصه تولید  به گفته او با وجودی 
کار می کنند، اما با خراب شدن بازار همه در  صنایع دستی 
کند،  گر وضعیت همین طور دوام  بی کاری به سر می برند و ا
را  سنگین  ضربه ای  اقتصادی  لحاظ  از  خانواده ها  و  زنان 

متقبل خواهند شد. 
اما  داشتیم،  بیشتر  تولیدات  گذشته  در  »ما  می گوید:  او 
روز  نیازمندی  می کنیم،  تولید  چه  که  بدانیم  این که  بدون 
کدام رنگ است و غیره، بعد ها همه  چیست، رنگ سال 
این تولیدات به فروش نمی رسید. به همین علت تولیدات 

کنون نیز وضعیت بدتر از  به زیان ما دوزنده ها تمام می شد. ا
این را داریم.«

کار فرما ها و دونر ها  کارکرد  او مشکل اساسی را در چگونگی 
دستی  صنایع  کار  سقوط  اصلی  »مشکل  می گوید:  دانسته 
شکل  به  ما  از  که  کسانی  و  کارفرما ها  که  است  این  زنان 
عمده خریداری می کنند و یا تولیدات را شامل نمایشگاه ها 
است،  چه  بازار  ضرورت  که  نمی گویند  اصال  می سازند، 
ک ها و رنگ ها فروشات بیشتر دارد تا ما مطابق  کتال کدام 
تولیدات  کاپی  ضمن  در  باشیم.  داشته  تولیدات  آن  به 
به شکل  کستان  پا و  هندوستان  کشور های  سوی  از  افغانی 
به  را  ما  بازار  و  است  شده  مشکل ساز  ما  برای  نیز  ماشینی 

کرده است.« سقوط مواجه 
کار زنان  کبرا می افزاید: »وزارت خانه های ذیربط در مقابل 
کرده اند. بسیاری از خانم ها  بی توجه اند و خاموشی اختیار 
کار دست  که در راس قرار داشتند یا به علت سقوط بازار از 
کشور های خارجی رفته اند . خواست  کشیده اند و یا هم به 
را  کار  چگونگی  کنند  تالش  که  است  این  دولت  از  ما 

کار ما به بازار های  به شکل معیاری برای زنان بیاموزانند تا 
جهانی راه یابد.«

کابل در وزارت  کریمه سالک، رییس زنان  در همین حال، 
امور زنان می گوید: »علت اساسی سقوط صنایع دستی نبود 
که در عرصه صنایع دستی  کسانی  معیار های مشخص برای 
بسته بندی  و  دیزاین  می باشد.  می کنند،   کار  دوزندگی  و 
برای آنان یاد داده نشده است حتا چگونگی ضرورت بازار 
ک روز برای زنان وجود ندارد. نهاد ها و  کتال مانند رنگ و 
بلند بردن ظرفیت و رشد  برای  که  برنامه هایی  باید  دونر ها 
به  باید  می گیرند،  نظر  در  زنان  برای  اقتصادی  توانمندی 

کار بدهند.«  شیوه خانه به خانه برای زنان 
به گفته او، وزارت تجارت و صنایع افغانستان یک سیستم 
به شکل  کار  که  کند  ایجاد  باید  را  قانونی  یا  و  تجارتی 
گیرد تا زنان بتوانند تولیدات خود را وسعت  معیاری صورت 
و  است  خام  زنان  کار  شیوه  کنون  ا همین  چون  بخشند. 
گذاشته نشده است، تولیدات و بسته بندی  بنیاد آن پخته 
غیر  معیاری نیز می تواند باالی تولیدات زنان اثر منفی داشته 

باشد. 
را  زنانه  باغ  که  والیتی  هر  در  زنان  وزارت  که  می افزاید  او 
گرفته است.  کرده برای زنان نیز محل فروشات مدنظر  ایجاد 
کابل به تعداد 25 باب دکان صنایع دستی  تنها در باغ زنانه 
به  همه  غیره  و  باغ  تکت  دکان ها،  کرایه  پول  دارد.  وجود 
شش  مبلغ  ماهانه  باغ  این  عایدات  می ریزد.  دولت  عواید 

لک افغانی می شود. 
منسجم  مسوولیت  زنان  »وزارت  می گوید:  سالک  خانم 
ساختن زنان، تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی و غیره 
اما  دارد،  تمویل کننده  نهاد های  و  زنان  برای  را  سهولت ها 
دیگری  نهاد های  و  تجارت  وزارت  مسوولیت  کار ها  دیگر 

که در این راستا فعالیت می کنند می باشد.«
کار  شیوه  و  عملکرد  چگونگی  از  انتقاد  با  سالک  کریمه 
دونر ها می گوید: »میلیون ها دالر به افغانستان می آید و غارت 
که ورکشاپ های  می شود. وزارت زنان این قدر بودجه ندارد 
کند، اما این بر می گردد به نهاد ها  آموزشی را برای زنان تدویر 
کار پرو ژه می گیرند و پول مصرف  که به خاطر این  و دونر هایی 

کار های بنیادی صورت نمی گیرد.« می کنند، با آن هم 
کند کاری و سقوط بازار صنایع دستی  به خاطر دانستن علت 
زنان خواستیم با یکی از مسووالن وزارت تجارت و صنایع 
تالش های  وجود  با  اما  شویم،  صحبت  داخل  افغانستان 

کار نشدیم. فراوان موفق به این 

کشور، 95 درصد مصاحبه شوندگان  در مناطق مرکزی مرتفع 
را  اداری  فساد  جرایم  ارتکاب  بدون  افغانستان  در  زندگی 

غیرممکن می دانند.«
از  نیمی  از  بیشتر  نظرسنجی،  این  یافته های  براساس 
پرسش شوندگان با داعیه دولت برای مبارزه با فساد اداری 
»تاحدی«  داعیه  این  با  درصد  چهل  تنها  و  مخالفت  ابراز 
درصد  هفتاد و شش  هم چنین  کرده اند.  موافقت  ابراز 
افغانستان  دولت  که  کرده اند  پیشنهاد  مصاحبه شوندگان 
کرده  برخورد  باید جدی  اداری  با فساد  مبارزه  راستای  در 
در  کارش  جلو  هستند  اداری  فساد  به  متهم  افرادی  که  و 

ادارات را بگیرد.
مایوس از رهبران حکومت

یافته هایش  نتیجه  در  انترنشنل  دموکراسی  هم چنین 
حکومت  به  نسبت  افغان  جوانان  هرچند  که  می نویسد 
از  اما  دارند،  مثبت  نظریات  تاحدی  ملی  وحدت 
اجرایی  رییس  و عبداهلل عبداهلل  رییس جمهور  اشرف غنی 
مایوس شده اند. در نتیجه یافته های »دی آی« آمده است: 
»به طور عموم جوانان افغان در باره حکومت وحدت ملی 
نظریات مثبت دارند، اما از رییس جمهور و رییس اجرایی 
کثریت مصاحبه شوندگان در سروی خانوار  مایوس هستند. ا
حمایت  ملی  وحدت  حکومت  از  تاحدی  درصد(   64(
می کنند، اما بیش از بیست درصد مصاحبه شوندگان اصال 
 30( سوم  یک  حدود  نمی کنند.  حمایت  حکومت  این  از 
درصد( دانشجویان از حکومت وحدت ملی هیچ حمایت 

نمی کنند.«
جوانان  رضایت  میزان  نظرسنجی،  این  براساس 
کارکردهای اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل  مصاحبه شونده از 
مناطق  به  نظر  رقم  این  اما  است،  درصد  چهل و هفت 

کشور متفاوت است. مختلف 
مصاحبه شونده  جوانان  درصد  شصت و شش  هم چنین 
دولت  کنند،  قانون شکنی  دولتی  رهبران  زمانی که  گفته اند 
این جوانان  توانست.  برده نخواهد  به پیش  را  کاری  هیچ 
دست  به  افغانستان  در  سیاسی  قدرت  که  کرده اند  کید  تا

چند نفر محدود شده است.
دموکراسی  ارشد  مشاوران  از  بارکزی  ذکریا  این حال،  با 
که یافته های نظرسنجی اخیر در مقایسه  انترنشنل می گوید 
و  فقر  که  می دهد  نشان  قبلی  نظرسنجی های  یافته های  با 
گرفته  قرار  افغانستان  جوانان  مشکالت  صدر  در  بی کاری 
حکومت  به  جوانان  اعتماد  که  افزود  بارکزی  آقای  است. 
کاهش یافته است.  گذشته  نیز در مقایسه با نظرسنجی های 
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زلمی خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان و جیمز دابنز 
ویژه  فرستاده  به عنوان  که  امریکایی  کار کشته  دیپلومات 
در  است،  کرده  کار  کستان  پا و  افغانستان  امور  در  امریکا 
این اواخر، مقاله ای را تحت عنوان »کلید صلح افغانستان 
کرده اند  کستان« در وبسایت نیوز ویک منتشر  در دست پا
پرداخته ایم.  مقاله  این  مهم  نکات  به  مجال  این  در   ما 
وعده های  به  اشاره  ضمن  خلیلزاد  آقای  مقاله  این  در 
به  کمک  بر  مبنی  کستان  پا ارتش  رییس  شریف،  راحیل 
نوشته است  با طالبان،  افغانستان  گفتگوهای صلح  روند 
دوستانه  دیدار  مقابل  در  و  کستانی  پا مقام  این  تعهد  که 
گفتگوهای  کستان می تواند به روند  رییس جمهور غنی از پا
و  جنگ  پایان  سبب  و  کرده  کمک  افغانستان  در  صلح 

خون ریزی در افغانستان شود.
افغانستان،  دولت  چهار جانبه  نشست  خلیلزاد،  آقای 
است  قرار  که  را  اسالم آباد  در  امریکا  و  چین  کستان،  پا
طالبان  با  مصالحه  راه های  آن  موضوع  و  گردد  برگزار  فردا 
آقای  است.  کرده  یاد  مثبت«  »توسعه  به عنوان  می باشد 
برای  کستان،  پا بر  امریکا  فشار  ادامه  هم چنان  خلیلزاد 
به  اشاره  با  و  پنداشته  ضرورت  یک  را  خشونت  کاهش 

بخش های  در  افغانستان،  دولت  در  که  خالیگاه هایی 
اطالعات و نظارت، تدارکات، حمایت های هوایی وجود 
این  باید  که  است  کرده  پیشهاد  امریکا  دولت  به  دارد، 

کمبودی ها به صورت جدی به آن رسیدگی شود.
کستانی  پا مقام های  که  است  باور  این  به  خلیلزاد  آقای 
دولت  درخواست های  همواره  گذشته  سال های  طول  در 
النه های  کردن  مسدود  بر  مبنی  را  امریکا  و  افغانستان 
می گوید  وی  است.  گرفته  نادیده  کشور  این  در  تروریسم 
کستان حمایت خود  که بهتر است سرویس استخباراتی پا
گفتگوهای صلح  از شورشیان را بردارد و با این  کار به روند 
کستان  کند. به قول خلیلزاد، منفعت پا کمک  افغانستان 
نظر  به  واقعی  ظاهرا  افغانستان  صلح  گفتگوهای  در 
کشور مایل به پیشرفت این پروسه  می رسد، اما ارتش این 

نبوده است.
کستان  که چرا ارتش پا آقای خلیلزاد در جواب این پرسش 
کرده؛  گروه طالبان و شبکه حقانی را حفظ  روابط خود با 
به  را  حقانی  شبکه  و  طالبان  گروه  کستان  پا که  می گوید 
کستان را در  که می توانند منافع پا مثابه نیروهایی می نگرد 
افغانستان  از نفوذ هند در داخل  و  کرده  افغانستان حفظ 
دارد  هراس  نیز  موضوع  این  از  کستان  پا هم چنان  بکاهد. 
گروه طالبان افغان سبب یکجا  که فشار بیش از حد روی 
است  ممکن  و  شده  کستانی  پا طالبان  با  گروه  این  شدن 

داخله  افغانستان  امور  وزیر  و  دفاع  وزیر  مقام  قایم 
دادند،  شرح  را  امنیتی  وضعیت  کشور  پارلمان  در 
با  می کنند،  ارایه  بزرگواران  این  که  معلوماتی  اما 
ندارد.  همخوانی  زیاد  نبرد  میدان  واقعیت های 
که آیا رییس جمهور و مجری امور  سوال این است 

سیاست گذاری  معلومات  همین  روشنایی  در  هم 
دیگر  منابع  و  ناتو  کانال  از  آنان  این که  یا  می کنند 
را  سوال  این  پاسخ  می آورند.  به دست  معلومات 
که جنرال های ناتو  کسی نمی داند. اما بعید نیست 
گزارش  وضعیت را به سران حکومت وحدت ملی 

دهد. 
حمله  هلمند  در  طالبان  که  است  این  واقعیت 
گروه  بودند.  انداخته  راه  را   تهاجمی  گسترده ای 
را تسخیر  تمام والیت هلمند  طالبان قصد داشتند 
تلفات  هلمند  والیت  در  امنیتی  نیروهای  کنند. 
نیروهای  قربانی های  کردند.  تحمل  را  سنگینی 
که قرارگاه اردوی ملی در سنگین  امنیتی سبب شد 
کی است  منابع محلی حا معلومات  نکند.  سقوط 
که قطار های رزمی  طالبان در هلمند در اوج جنگ 

خیلی طوالنی بود. 
نبرد،  میدان  تا  اصلی شان  پایگاه  از  طالبان 
بودند.  داده  شکل  کماالتی  ا طوالنی  قطارهای 
کل سنگین در اختیار طالبان قرار  که  نزدیک بود 
گروه در حومه  لشکرگاه مستقر شود، اما  بگیرد و این 
پیشروی  طالبان،  قطارهای  بر  ناتو  بمباردمان های 
بمباردمان های  گر  ا ساخت.  متوقف  را  گروه  این 
ناتو نمی بود، احتمال محاصره لشکرگاه هم وجود 

داشت. 
نیروهای  که شمار محدود  گزارش ها نشان می دهد 
ویژه ناتو در لشکرگاه مستقر است. هم چنان برخی 
فرودگاه  در  ویژه  نیروهای  با  همراه  ناتو  افسران  از 
مسووالن  و  افسران  به  و  دارند  حضور  نیز  هلمند 
مشوره می دهند.  هلمند  والیت  اردوی  قول  قرارگاه 
بمباردمان  و  هلمند  در  ناتو  ویژه  نیروهای  حضور 
که سازمان پیمان  قطارهای طالبان نشان می دهد 
که  اتالنتیک شمالی، امریکا و بریتانیا نمی خواهند 
لشکرگاه و بخش های مهم هلمند به دست طالبان 

کند.  سقوط 
به دست  هلمند  سقوط  با  که  نمی خواهد  ناتو 

کستان به مقابله برخیزند و باعث  آن ها بر ضد حکومت پا
گردند.  سقوط آن 

از سوی دیگر آقای خلیلزاد، سیاست دولت امریکا در مورد 
بحران در افغانستان را بعد از سال 2010 سیاستی مبتنی بر 
کره می داند و  جستجوی راه حل های سیاسی مبتنی بر مذا
زمینه همکاری  این  در  کستان  پا تا  کرده  کشور تالش  این 
گرچند، تعامل خوب رییس جمهور غنی بعد از سال  کند. 
داشته  به دنبال  برعکس  کامال  نتیجه  کستان،  پا با   2014
دادن  امتیاز  به  مقاله اش،  دیگر  جای  در  خلیلزاد  است. 
کار  این  که  می کند  اشاره  کستان  پا به  غنی  رییس جمهور 
گردیده  افغانستان  داخل  در  جایگاهش  تضعیف  باعث 

است.
بعد  که  است  باور  این  به  خلیلزاد  آقای  دیگر،  سوی  از 
بعد  آن هم  طالبان  گروه  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  انتشار  از 
رهبری  یعنی  طالبان  رهبری  موضوع  کستان  پا سال،  دو  از 
حقانی  تندرو  گروه  رهبر  و  کرده  مهندسی  را  منصور  مال 
این  است.  برگزیده  منصور  اختر  مال  معاون  به عنوان  را 
بر  بیشتر  نفوذ  داشتن  به خاطر  است  ممکن  کستان  پا کار 
از  بعد  طالبان  که  حالی  در  باشد،  گرفته  صورت  طالبان 

گردیده و  گروه به شاخه های متعدد تقسیم  مردن رهبر این 
گروه طالبان  کستان روی تمام  پا که  دشوار به نظر می رسد 
گفتگوهای صلح  تاثیر داشته باشد و بتواند همه آن ها را به 

کند. حاضر 
گروه  برعالوه، آقای خلیلزاد در مقاله خود به اختالف میان 
که این اختالفات به روند  گفته است  کرده و  طالبان اشاره 
او  عقیده  به  زد.  خواهد  جدی  صدمه  صلح  گفتگوهای 
که  داد  خواهد  نتیجه  صورتی  در  صلح  گفتگوهای  روند 
از عملیات های  و  وارد صحنه شده  کستان عمال  پا دولت 
به نظر  کند.  افغانستان جلوگیری  نظامی طالبان در داخل 
تقریبا  کستان  پا دولت  پیش قدمی  بدون  خلیلزاد  آقای 
با  گفتگوهای صلح دولت افغانستان  که  غیر ممکن است 
کستان  پا ادامه حمایت  برسد. هم چنان  نتیجه  به  طالبان 
در  آنان  بیشتر  دست آورد های  سبب  شورشی  گروه های  از 

میدان های نبرد خواهد شد.
را  کستان  پا دولت  بر  امریکا  فشارهای  ادامه  وی  اخیر  در 
که در این برهه زمانی، فشار  کید دارد  ضروری می داند، و تا
کستان یگانه راه مناسب برای پیشبرد  شدید و پایدار بر پا
که باعث  گفتگوهای صلح آنهم در مسیری می باشد  روند 
تروریستان  پناهگاه امن و النه  به  بار دیگر  افغانستان  شود 
و  بنیاد گرایان  اهداف  پیشبرد  برای  سکویی  و  نشود  بدل 

تروریستم نگردد.

هدر  مالی اش  و  انسانی  هزینه های  تمام  طالبان، 
کنار نیروهای  برود، به همین دلیل خیلی قاطع در 
امنیتی افغانستان ایستاده است. اما به نظر می رسد 
که فرمانده قول اردوی هلمند و فرماندهان لوا های 
کل  آنان  نظامی  ندارند.  ابتکار  اردو،  قول  این 

قرار  دفاعی  وضعیت  در  را  سربازان شان  و  افسران 
نیست  کامل  هم  اردو  قول  کمال  ا سطح  داده اند. 
و  اردو  قول  فرمانده  از  ابتکاری  کوچک ترین  و 
کمک  نمی شود.  دیده  هلمند  در  لوا ها  فرماندهان 
قرارگاه ها  سقوط  از  آنان  است،  حداقلی  هم  ناتو 
جلوگیری  لشکرگاه  شهر  و  سنگین  در  ملی  اردوی 

کرده اند. 
هدف  به  هم  ناتو  ویژه  نیروهای  عملیات های 
افسران  و  مشاوران  به  آنی  تهدید های  نابودی 
حاال  رزمی  ناتو  ماموریت  است.  بوده  خودشان 
تمام است و دیگر این سازمان نمی خواهد حضور 
گسترده در نبرد افغانستان داشته باشد. وظیفه آنان 
محدود  تسلیحاتی  کمک های  و  مشوره دهی  به 
در وضعیت  آنان هم  هوایی  و عملیات های  است 
به شدت بحرانی انجام می شود. بنابراین الزم است 
فرماندهان  دیگر  و  هلمند  اردوی  قول  فرمانده  که 
منابع  از  دهند،  خرچ  نظامی  به  ابتکار  زیردستش 
به  و  کنند  در اختیارشان به روش درست استفاده 

نیروهای زیر امرشان انگیزه جنگ بدهند. 
که فرماندهان اردو در هلمند از این  به  نظر می رسد 
سرپرست  که  بود  الزم  نیستند.  برخوردار  توانایی 
وزارت دفاع به این نکته در پارلمان اشاره می کرد. 
نیروهای  عمومی   فرمانده  به عنوان  رییس جمهور 
کشور و رییس اجرایی به عنوان نخست وزیر  مسلح 
بالقوه باید تغییراتی در سطح فرماندهی قوت ها در 
هلمند به وجود بیاورند. باید اشخاصی مبتکر به آن 

والیت فرستاده شوند. 
هلمند  در  وضعیتی  نظامی  بکر  ابتکارهای  با  باید 
که در نتیجه آن شمار تلفات نیروهای  ایجاد شود 
که  نیست  ضرور  یابد.  کاهش  افغانستان  امنیتی 
نامزدان  از  امتحان گیری  مصروف  رییس جمهور 
رییس  جمهور  باشد،  شهرداری ها  ریاست  سمت 
مثل  استراتژیک  مسایل  به  باید  اجرایی  رییس  و 

کنند. جنگ هلمند توجه 

  ضیا صادق
  بابک

کلید صلح افغانستان 
در دست پاکستان 

آیا به سران حکومت وحدت ملی 
اطالعات دقیق می رسد؟
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اساسی، ولسی جرگه می تواند به وزیران رای اعتماد و 
یا عدم اعتماد اعطا کند. طوری که واضح گشت این 
مواد دقیقا اهرم هایی است که قوه مقننه قوه مجریه را 
از  به عبارتی جنبه هایی  قرار می دهد و  تحت کنترول 
پارلمانتاریسم است. گرچه این اهرم ها برای جلوگیری 
از خود کامگی قوه مجریه سنجیده شده است ولی همه 
تا  ملی  وحدت  دولت  کار  آغاز  در  که  داریم  یاد  به 
واسطه  به  آن ها  کار  شروع  و  وزیران  معرفی  حد  چه 
عمال  و  افتاد  تاخیر  به  پارلمان  قدرتمدار  اهرم  همین 
کار دولت به صورت بطی پیش رفت. زیرا در این گونه 
پارلمان ها مخالفان سیاسی دولت ها نیز حضور دارند و 

آن ها هستند که گاه اعمال  رای می کنند.
مدل امریکایی رژیم ریاستی به عنوان مشهورترین مدل 
قوه اجرایی یا همان حکومت را طوری تنطیم کرده که 
رییس جمهور انتخابی و با آرای مستقل مردمی  انتخاب 
شود. از این نظر نیز قوه مجریه شباهت به سیستم جاری 
کشور ما دارد که برای رییس جمهور انتخابات مستقل 
خالف  اندازه ای  تا  موضوع  این  ولی  می شود  برگزار 
افغانستان  در  معاصر  شده  تجربه  و  رایج  سنت های 
است. در کتاب شرح مختصر قانون اساسی افغانستان 
که اخیرا به چاپ رسیده آمده است که »رییس جمهور 
به وسیله آرای مردمی  انتخاب می گردد و این خالف 
سنت های پیشین است که پادشاهان و روسای جمهور 
یا  و  می شدند  انتخاب  موروثی  صورت  به  یا  گذشته 
انتصاب  را  آن  اعضای  خود  که  لویه جرگه ها  توسط 

می کردند .«
در ایاالت متحده ویژگی انتخابی بودن رییس جمهور 
وزیران  بنابرین  می دهد.  فراوان  حیثیت  و  ارج  به وی 
عزل  و  انتصاب  عبارتی  به  و  می کند  انتخاب  را خود 
آن ها وابسته به نظر خود رییس جمهور و تیمش است. 
امریکا  در  وزیران  که  است  این  نیز  نکته  مهم ترین 
پارلمان  و  ندارند  سیاسی  مسوولیت  پارلمان  برابر  در 
نمی تواند و قادر نیست با سلب رای اعتماد وزیری را 
افغانستان صادق  برکنار کند.  عکس این موضوع در 

است. 
موضوعی که سبب ایجاد چالش های زیاد در بیش از 
یک دهه اخیر گردیده و سبب شده است که انتصاب 
و عزل وزیران در دو دهه ی اخیر بسیار سیاسی باشد. 
گاه شایسته ساالری زیر سوال رود و حتا بعضا منجر به 
تشدید قوم گرایی در برخی پست های سیاسی و اداری 
و فساد مالی گردد. طوری که گاه وزیر و یا چندین تن 
از کل کابینه در پارلمان افغانستان با عدم رای اعتماد 
کشمکش های  سبب  موضوع  این  و  می شوند  روبه رو 
کابینه های  کاری  روند  عمال  و  شده  بسیار  سیاسی 
سابق  رییس جمهور  دولت  نظیر  افغانستان  دولت های 
رییس جمهور محمد  فعلی  و حتا دولت  حامد کرزی 

اشرف غنی را گاه بطی و یا گاه متوقف سازد.
میزان  ما  اگر  که  است  معتقد  قاضی  ابوالفضل 

به  نسبت  را  امریکا  رییس جمهور  صالحیت های 
برتری  به  نخست  و هله ی  همان  در  بسنجیم.  کنگره 
برد.   خواهیم  پی  قوا  سایر  به  نسبت  رییس جمهور 
همین موضوع را اگر در افغانستان به بررسی بگیریم، 
متوجه می شویم که اکثر حقوق دانان معتقد اند که وزنه 
صالحیت ها و اختیارات رییس جمهور حامد کرزی در 
یک دهه گذشته نسبت به سایر قوا سنگین تر بوده است 
و به همین دلیل است که گاه پارلمان فشار زیادی را 
بر دولت با استفاده از ابزار رای اعتماد وارد می سازد. 

رژیم  نوعیت  توفیق  که  باوراند  این  به  حقوق دانان 
و  آن  نظام  بودن  فدرالی  به  مرتبط  امریکا  در  سیاسی 
هم چنین هماهنگی این سیستم با سنت ها و خلق و خوی 
کشور های  در  رژیم  همین  زیرا  است.  امریکایی ها 
و  قوا  تمرکز  به  منجر  افریقا  در  و  التین  امریکای 
سخن  این  است.  شده  دیکتاتوری  حکومت  نوعی 
است  افغانستان  نام  به  دیگری  مثال  گواه  حقوق دانان 
مبتنی  اخیر  سال  ده  در  شده  تجربه  سیاسی  رژیم  که 
بر سنت های گذشته نبوده و با بافت قومی  و اجتماعی 
مردم افغانستان سازگار نبوده و عمال بی ثباتی سیاسی را 
رقم زده است. مثال روشن این وضعیت نتیجه انتخابات 
سال گذشته است که افغانستان نوعی بن بست سیاسی 

را برای ماه ها تجربه کرد .
ب( تبیین رژیم پارلمانی )همکاری قوا(

انعطاف ناپذیر قوا حاصل  این نوع رژیم ها از تفکیک 
از  نهاد های حکومتی  وظایف  شیوه  این  در  می شوند. 
ارگان های  به  این وظایف هر کدام  و  متفاوت اند  هم 
دایره  در  ارگان ها  این  است.  شده  سپرده  مشخصی 
عملکرد خود کامال اختصاصی عمل نمی کنند بلکه در 
هر  آن  بر  اضافه  می کنند.  قطع  را  یک دیگر  مواردی 
دارا  را  دیگری  بر  تاثیرگذاری  اهرم  قوا  این  از  کدام 

اند.
نکته دوم و از جمله اصول رژیم پارلمانی این است که 
قوه مجریه معموال از دو بخش تشکیل می شود. یکم: 

رییس دولت، دوم: رییس حکومت یا صدر اعظم. 
اگر ما پیشینه  تاریخی افغانستان را مورد بررسی مختصر 
قرار دهیم متوجه خواهیم گشت که نظام صدارتی در 
افغانستان نسبت به رژیم ریاستی دارای سابقه بیشتری 
افغانستان  در  صدارتی  نظام  ظاهر شاه  زمان  در  است. 
تجربه شده است. صدارت شاه محمود خان در دوره ای 
عمال  سیاسی  احزاب  که  دموکراسی  دهه  به   موسوم 
موجودیت پیدا کرد و برخی از حقوق و آزادی های 
بزرگ  شهرهای  ساحه  محدود  در  شهروندان  اساسی 
تامین شد یک بخش از این تجربه است. در این دوره 
رییس  و  مملکت  رییس  زعیم  دو  دارای  افغانستان 

حکومت بوده است.
با نظرداشت جنبه مثبت تجربه  نظام پارلمانی باید این 
نکته را نیز یادآور شویم و متغیر های سیاسی و اجتماعی 
افغانستان را از یاد نبریم. سقوط پیاپی برخی از کابینه ها 
و عمر مختصر آن ها در دوران ظاهر خان نشان دهنده 
است.  کشور  در  صدارتی  نظام  بودن  چالش برانگیز 
و  محمد یوسف خان  حکومت  ظاهرخان  دوران  در 
هم چنین حکومت داکتر ظاهر عمر کمی  در حد چند 

ماه داشته اند.
نکته دیگر این که می توان گفت عامل اصلی در تحقق 
مقابل  در  وزیران  سیاسی  مسوولیت  پارلمانی  رژیم 
و  پرسش ها  منتظر  باید  حکومت  هر  است.  پارلمان 
استیضاح های پارلمان باشند. این مساله تفاوت اساسی 
می کند  مشخص  را  ریاستی  رژیم  با  پارلمانی  رژیم 
در  مملکت  رییس  و  رییس جمهور  این که  جمله  از 
اخیر  نکته  ندارد.   سیاسی  مسوولیت  پارلمان  مقابل 
یکی از نشانه های رژیم پارلمانی در افغانستان است و 
درست یکی از نکاتی است که می تواند معرف رژیم 

نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در افغانستان باشد.
در ارتباط به رژیم پارلمانی می توان گفت در صورتی 
کشیده  چالش  به  مرتب  پارلمان  سوی  از  کابینه  که 
بتوانند از اهرم سیاسی  شود و اعضای پارلمان هر آن 
استفاده  جمعی  یا  فردی  به صورت  کابینه  استیضاح 
کنند. در مقابل اهرم دیگری برای کابینه طراحی شده 
است که در صورت احساس فشار زیاد از سوی کابینه 
و  کند  مطرح  را  قانون  دالیل  می تواند  اعظم  صدر 
درخواست انحالل پارلمان را به امضای رییس جمهور 
اتفاق  یا پادشاه مملکت برساند. این نکته در صورتی 
خواهد افتاد که بین کابینه  دولت و پارلمان کشاکش 
یک دیگر  براندازی  برای  عمیق  اختالفات  و  سیاسی 

وجود داشته باشد.
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قرار  دقیق  بحث  مورد  اکادمیک  علمی  و  برنامه های 
گیرد.

این مقاله می کوشد تا تصویر جامع و فشرده ای از انواع 
رژیم های سیاسی به دست دهد تا زمینه بحث در مورد 
عدم  یا  و  ضرورت  و  افغانستان  سیاسی  رژیم  نوعیت 
و  ممیزات  اساسی،  قانون  تعدیل  یا  اصالح  ضرورت 

چالش های آن روشن گردد.
الف( تبیین رژیم ریاستی )تفکیک کامل قوا(

از  کار ویژه   و  اندامی   حیث  از  قوه  سه  که  هنگامی  
دستگاه های  از  کدام  هیچ  و  باشند  جدا  یک دیگر 
آن  برآیند  نکند  دخالت  دیگری  امور  در  عامل شان 
رژیم تفکیک کامل و یا انعطاف ناپذیر قوا خواهد بود. 
این معنی  به  نظام ریاستی است.  تفکر  نتیجه  این طرز 
که تفکیک قوا در حالت خام موقعی تحقق می پذیرد 
گیرند  قرار  هم  با  مساوی  در سطح  سه گانه  قوای  که 
و فرض بر این باشد که هیچ کدام بر دیگری برتری 
کار  تخصصی  خود  امور  در  قوا  از  کدام  هر  ندارد. 
می کنند. در این صورت پارلمان صرف به وضع قانون 
اجرایی  چارچوب  در  صرف  حکومت  می پردازد. 
و  قضاوت  به  انحصارا  دادگاه ها  و  می کند  فعالیت 

دادرسی در زمینه های حقوقی و جزایی می پردازند. 
ایاالت  اساسی  قانون  زاییده ی  ریاستی  رژیم  واقع  در 
با بررسی مختصر  متحده امریکا مصوب ۱۷۸۷ است. 
نوع رژیم سیاسی امریکا در می یابیم که در این کشور 
و  نمایندگان  اتاق های  شامل  مجلسه  دو  کنگره  یک 
سنا وجود دارد که اعضای این مجلس با رای همگانی 
مردم انتخاب می شوند . از نظر دواتاقه بودن و انتخاب 
ریاستی  رژیم  مردمی   آرای  با  پارلمان  اعضای  شدن 
به نظر  و  است  افغانستان  ما  کشور  نظام  مشابه  امریکا 
این  از  استفاده  با  ما  کشور  سیاسی  رژیم  که  می رسد 
که  است  یادآوری  به  الزم  است.  شده  طراحی  مدل 
قانون  تجربه  و  سنت  از  استفاده  با  بودن  دواتاقه  این 
تفاوت  اما  است.   آمده  دست  به  نیز   ۱۹۶۴ اساسی 
این  در  افغا نستان  و  امریکا  اساسی  قانون  بین  عمده 
و  وضع  به  کنگره  امریکایی  سیستم  در  که  است 
افغانستان  در  اما  می پردازد  قوانین  تعدیل  و  تجدید 
رای  اعطای  جمله  از  صالحیت هایی  دارای  پارلمان 
است  دلیل  همین  به  می باشد.   نیز  آن  و سلب  اعتماد 
نظام  به  مایل  بیشتر  افغانستان  نظام  می شود،  گفته  که 
ریاست جمهوری است ولی جنبه هایی از پارلمانتاریسم 
افغانستان  در  ملی  شورای  چون  است .  پذیرفته  نیز  را 
صالحیت کنترول قوه اجرایی را دارد. این صالحیت 
بلکه  می شود  اعمال  قانون گذاری  طریق  از  تنها  نه 
بزرگ  روسای  و  وزیران  احضار  صالحیت  پارلمان 
می باشد.  دارا  نیز  را  آن ها  استیضاح  و  استجواب  و 
قانون اساسی اذعان می دارد که ولسی جرگه  ماده ۸۹ 
می تواند با تشکیل کمیته هایی از کار حکومت تحقیق 
قانون   ۹۲ و   ۷۷ مواد  مطابق  هم چنین  آورد.  عمل  به 

الف( رژیم ریاستی 
 ب( رژیم پارلمانی

ج( رژیم مختلط
ریاستی،  رژیم های:  قوا،  تفکیک  واژگان:  کلید 

پارلمانی و مختلط.
مقدمه

بیندازیم،  قوا  تفکیک  مفهوم  به  تاریخی  نگاهی  اگر 
متوجه می شویم که در اعالمیه حقوق بشر و شهروند 
فرانسه مصوب ۱۷۸۹ تفکیک قوا یکی از الزام آورترین 
اصول حقوق اساسی دانسته شده است. اصل شانزدهم 
 : می دارد  اشعار  مدرن  حقوقی  تاریخی-  اعالمیه  این 
قوا  تفکیک  و  تضمین  افراد  حقوق  که  جامعه ای  در 
اساسی وجود  قانون  باشد، در آن جامعه  نشده  برقرار 
ندارد.  به همین دلیل حکیمان ادوار قدیم و متفکران 
رفع  در جهت  قوا  تفکیک  بر  تکیه  عمومی  با  حقوق 
تمرکز خودکامه زای قدرت کوشیده اند. هم چنین اگر 
در فرهنگ شرق راجع به اهمیت جدایی قوا جستجو 
کنیم به نکته حکمت آمیزی از کتاب کلیله و دمنه بر 
می خوریم که می گوید: هر کس دست خویش مطلق 

دید بی گمان دل بر خلق عالم کژ کند. 
قوا  تفکیک  تیوری  امروز  که  است  دلیل  همین  به 
مردم ساالر  رژیم های  تشخیص  برای  مناسبی  محک 
اندیشه  و  است  دیکتاتورمآب  و  توتالیتر  رژیم های  از 
لویی چهاردهم که می گفت: دولت من هستم، را باطل 
مذموم  را  قوا  تمرکز  یا  قوا  ترکیب  نظریه  و  می سازد 
و غیر دموکراتیک می شمارد.  البته نباید فراموش کرد 
که اصل تفکیک قوا به خودی خود دارای ارزش ذاتی 
اهداف  جهت  در  است  وسیله ای  و  ابزار  بلکه  نیست 
واالیی چون حفظ حقوق و آزادی های سیاسی مردم.  
هرگاه این مهم در یک جامعه متحقق گردد، می توان 

به وجود دموکراسی در آن جامعه بالید.
پرسش  قوا  تفکیک  بلند باالی  بحث  از  نظر  صرف 
این  شده  مطرح  کشور  علمی   جامعه  در  که  اصلی 
است که تفکیک قوا چگونه و به چه شیوه  طرح گردد 
بهتر است؛ چه مکانیزم ها و اهرم هایی سنجیده شود و 
پاسخگو  و  مردم ساالر  رژیم  یک  تا  گردد؛  اضافه  یا 
و  فرهنگی  بافت  و  اجتماعی  متغیر های  با  متناسب  و 
است  یادآوری  به  الزم  دهد؟  به دست  جامعه  سیاسی 
سیاسی  رژیم  یک  طراحی  یعنی  آخر  نکته  این  که 
متناسب به ارزش ها و واقعیت های سیاسی افغانستان که 
بتواند ثبات سیاسی را در درازمدت به وجود آورد از 
زیرا کشور  و هست.  بوده  بنیادی کشور  مباحث  اهم 
طراحی  و  اساسی  قانون  هشت  حدود  تاسیس  با  ما 
پارلمانی،  رژیم های  مدل  از  استفاده  با  قوا  روابط 
ثبات  به  هنوز  نیمه ریاستی  و  نیمه پارلمانی  ریاستی، 
سیاسی کاملی نرسیده است و نتوانسته است یک رژیم 
پایدار و دوامدار را تجربه کند. بنابرین الزم است که 
سایر  و  کنفرانس  این  دانشمندان  توسط  مبحث  این 

بررسی حقوقی ضرورت و عدم ضرورت تعدیل 
رژیم سیاسی در قانون اساسی

 وسیمه بادغیسی نویسنده و استاد دانشکده حقوق دانشگاه هرات

 ادامه در صفحه 7
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رنگی  را  خودش  حضور  دارد  تالش  نیز  بیان  آزادی 
دیگر بخشد. دولت در رده های باال و ملت در رده های 

پایین تشکیل شده از همین نسل پرسشگر است. 
می کنند.  تقدیم  جامعه  به  را  نسل  این  کسانی  چه  اما 
نام  به  بزرگ تر  نام خانه و جامعه ای  به  جامعه کوچکی 
و  پرورش  و  تولد، رشد  محل  دانشگاه  و سپس  دبستان 
تاریخ آفرین است. خانواده مرزهای مهر  این نسل  بقای 
و محبت را توصیف می کند و در بحث مداوم انسانیت 
کودک را وادار به صحبت می کند و نظر خواهی، بازوی 
یاریگر خانه، دبستان ، بعد از آن پایه های رشد انسانیت را 
ترویج می دهد تا از دل تمام علوم، راه های کمال گرایی 
نوجوان و جوان طی مراحل  به کودک،  نشر کند و  را 
متفاوت  با درس های  انسانی  بیاموزد. علوم  را  پله ها  این 
کند  تالش  باید  متفاوت؛  درس های  با  ریاضی  علوم  و 
به  انسانی  با ساختار  فقط  و  فقط  بگوید یک جامعه  که 
کمال می رسد و  الغیر. این فرمول به قدرت فرمول ثابت 
تربیت  محصول  پرسشگر  نسل  است.  تا  چهار  تا  دو  دو 

خانواده، دبستان و دانشگاه است. 
بودن  کم  و  درسی  محصوالت  به  کامل  کم توجهی 
کودک  اولیه  گام های  همان  از  اجتماعی  درس های 
انسانی  اجتماعی  عرصه  در  شدت  به  را  ما  امروزی 
بازی گوش و کم توجه ساخته است. شاید شاهد بارزش 
مشکالت جنسی است که در سطح جامعه هر روز خود 
خشونت  ایجاد  و  تحصیل  حق  ندادن  می دهد.  نشان  را 
تجاوز  و  جنسی  هویت  مفهوم  به  زنان،  بر  آموزشی 
به  نقاط کشور  اقصا  بر دخترکان خرد سال در  گروهی 
مفهوم انحراف های جنسی، دو نمونه کامال واضح است. 
خانه، دبستان و دانشگاه، پایه های پرسش نسل پرسشگر 

افغانستان  آموزشی  نظام  راستی  به  آیا  اما  می سازند.  را 
نظام  این  واقع  به  آیا  است؟  برخوردار  قدرتی  چنین  از 
سیاسی،  آینده  که  کند  تربیت  را  دانشجویانی  می تواند 
اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم تر فرهنگی این کشور 
را تضمین کند؟ این تربیت کننده ها خودشان کجا تربیت 

شده اند و معیارهای کمال گرایی شان چه بوده است؟ 
و  دبستان ها  خصوصی  شاخه  دانست  قدر  باید  حتم  به 
دانشگاه هایی را که بعد از انقالب آموزشی مردم، شکل 
فرهنگی  رنسانس  به  نتوانست  البته  که  )انقالبی  گرفتند 
است  توانسته  آیا  یاریگر  شاخه  این  اما  شود(.  تبدیل 
اهداف  باشد؟  مردم  سرتاسری  عزم  این  پاسخگوی 
دبستان ها و دانشگاه های خصوصی آیا به راستی ترویج 
در دشت های  که  پدری  ملت؟  به  و خدمت  است  علم 
خوست،  مزار،  بامیان،  قندهار،  هرات،  تخار،  کندز، 
نظام  نابه سامانی  بار  زیر  خمیده  کمری  با  بدخشان، 
سیاسی و اقتصادی گل داسش را می زداید و عضو فعال 
راحتی کمر  به  آیا می تواند  است  انقالب آموزشی  این 
راست کند و نگران آینده اجتماعی و فرهنگی فرزندش 
نباشد؟ سوال این جا است اقتصاد برتر به قیمت مدرک 

فروشی یا جامعه برتر به قیمت طبق اخالص علمی. 
فراموش  اگر  نقشی  هر  و دزدی  تداوم جهل  در چرخه 
هرگز  می فروشند  علم  که  آنانی  نقش  باشد،  شدنی 
در  پی  انتحارهای  میان  در  شاید  نمی شود.  فراموش 
و  راه گیری  مشتعل،  همیشه  جنگ  جبهات  شهر ها،  پی 
سربریدن ها این بحث کوچک و ناچیز به شمار آید، اما 
آیا دستی که قلم را با مفهوم اصالت علم و هوای جامعه 
برتر به دست بگیرد می تواند، سر ببرد و خیانت کند؟ آیا 
آیا  باشد،  انتحاری  فرد  یک  میزبان  می تواند  دست  آن 
شریک جرم دبستان های خیالی می شود، آیا خون مردم 

را با آب گرم معامله می کند؟ 
اول  که  شود  گرفته  پی  طوری  بحث  این  است  بهتر   
گریبان  بعد  و  ببرد  سوال  زیر  را  جامعه  تربیت کنندگان 

نسل پرسشگر را بگیرد. 
ادامه تحصیل در هر مقطع سنی نشانه تمایل به پیشرفت 
مفید  نقش  می تواند  امروزی  بررسی های  آیا  اما  است 
مدرک فروش های مقاطع متفاوت تحصیلی را در پیش 
برد امور جامعه تصریح کند؟ برای من سوال این جاست 
می شود  چطور  خاص(  مخاطب  داشت  نظر  در  )بدون 
ماستری  امتحان ورودی  در  فعال تر  با ذهنی  یک جوان 
اما به فرض یک  یک دانشگاه خصوصی پذیرفته نشود 
داشتن  با  جنرال  یک  و  کمیشنر  یک  یا  صاحب  وکیل 
مدرک بدون پایه تحصیلی می تواند از امتحان موفق به 
دارد(  کمیتی  محدودیت  ماستری  )صنف های  آید.  در 
در حالی که از نظر سنی کمی خسته تر است و در نهایت 
در  هم  روز  یک  نمی تواند  حتا  فراوان  مشاغل  به دلیل 
مداوم  غیرحاضری های  کند.  پیدا  صنف درسی حضور 

و منفعت جویی های حاضر...
نه این است که روزگار جوانان این کشور در یک رقابت 
همیشه مملو از باخت با سران مثال سر، در حالتی نابرابر 
قرار می گیرند؟ شش سال سابقه تدریس در دانشگاه های 
به من گوشزد می کند  را مدام  این بحث  متفاوت کابل 
حلقات  چون  نیز  خصوصی  دانشگاه های  از  بعضی  که 
سران جنگ، قلم ساالرانی را حمایت می کند که تفنگ 
مرز  قلم ساالرانی که  دارد.  برای شان یک هویت  قلم  و 
خطرناک  تفنگ ساالران  اندازه  همان  به  و  نمی شناسند 
دیگر  می دانند  که  آنانی  هستند.  پیش بینی  غیر قابل  و 
آیا  بزند.  رقم  را  شخصی شان  منافع  نمی تواند  تفنگ 
درس  متفاوتی  آرمان  برای  کدام  هر  که  گروه  دو  این 
که  گروهی  با  می کند  تحصیل  که  )گروهی  می خواند 
امتحان مشترک  تحصیل می خرد( حاضر است در یک 
به پیشواز داشته های علمی و انسانی برود؟ دانشگاه های 
ثبات  یا  هستند  علم  ترویج  برای  محلی  خصوصی 
قدرت؟  محصور کنند گان  اجتماعی  جایگاه  و  شغلی 
بود؟  خواهد  رهبر  گروه  کدام  محصول  پرسشگر  نسل 
که  آنانی  یا  می خرند؟  تحصیلی  وردک  که  آنانی 
و  داد  همه  این  پیوند  در  علم  حرمت  می فروشند؟  علم 
حرمت  چیست؟  اقتصادی  و  سیاسی  ناجایز  ستد های 
معاوضه  خواسته  کدام  نانجیبی  در  دانشگاه  تخته  و  میز 

می شود؟ 
عقب افتادگی های  جنسی،  جهالت های  تاریکی 
را  سالم  فرهنگ  نبود  و  سیاسی  حرص های  اقتصادی، 
هیچ  کرد.  دنبال  ناکارآمد  تحصیل  سایه  در  نمی توان 
شخصی،  تمایالت  برخورد  محل  نباید  دانشگاهی 
تالقی  محل  سیاسی،  حرص های  آوردن  به دست  محل 
تفسیر  ترویج  محل  نهایت  در  و  فردی  منفعت های 
عوام زده از دین باشد. نسل پرسشگر باید بپرسد دانشگاه 

چیست.

می دهد  آزار  را  ما  جامعه  همه  از  بیش  که  آنچه   
به صورت  که  است  کمر شکنی  و  مداوم  جنگ های 
توان  و  شده  تحمیل  ملت  این  گرده  بر  سیستماتیک 
جسمی و روحی بازماندگان جنگ را تاراج کرده است. 
سیاست های پایدار و ناپایدار، از پادشاهی های سه روزه 
بی حد  خواهی های  قدرت  چهل ساله،  پادشاهی های  تا 
در  درگیر  اقتصاد  مذهب،  از  عوام زده  تفسیر  حصر،  و 
و  فقیر  اجتماع  کالن،  دزدی های  و  شخصی  سلیقه های 
پیوسته مهاجر، همه و همه باعث شده است که شهروند 
پرورش  را  شخصیتی اش  ماندگاری  جنبه  افغانستان، 
و  ببازد  بی مروت  و  رهبران کم اندیشه  قمار  در  و  ندهد 

ببازد. 
عمر باخت ملت در این جنگ نابرابر و نامنصفانه قدمتی 
دارد.  گذشته  و  حال  جاری  بد  سیاست های  اندازه  به 
اندوه را چنان  ناامیدی  ها، رنج و  باختی که ناخوشی ها، 
را  نوع کنش  نوعی قدرت هر  به  غالب کرده است که 
نباید فراموش  البته هرگز  از نسل پرسشگر گرفته است. 
محدودیت  )بدون  دوره  هر  پرسشگر  نسل  که  کنیم 
خویش،  شعور  تناسب  به  که  است  نسلی  منظور  سنی، 
و  می داند  خود  مملکت  بد  و  خوب  شریک  را  خود 
همواره می پرسد چرا( مدام در صحنه حاضر بوده است 
است.  کرده  بازی  متفاوت  جبهات  در  را  نقش هایی  و 
خود  جواب های  یافتن  برای  پرسشگر  نسل  این  گاهی 
است  کرده  احساس  هم  گاه  و  شده  جهاد  عرصه  وارد 
بیابد  را  جوابش  می تواند  کمونیستی  حزب های  در  که 

و خادم ملتش باشد. 
البته سال ها است که گروه عظیمی از این نسل پرسشگر 
و  دموکراسی  بشر،  حقوق  چون  مفاهیمی  بر  تکیه  با 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

نفر اول در طول این یک ونیم سال انواع 
است.  داده  انجام  را  هاهاهاها  اقسام  و 
نگاه سطحی و غیر عمقی نشان می دهد 
اگر  ولی  است.  خنده  همه  این ها  که 
می بینیم  شویم  وارد  هاهاهاها  عمق  به 
که در پشت هر کدام از این هاهاهاها 
یک  است.  نهفته  مهم  بسیار  پیام  یک 
تعداد از رمز نگاران در طول این چند 
این  از  تعدادی  تا  زدند  زیاد  سال زور 
هاهاهاها را کالبد شکافی کردند. حاال 
ما نیز بر اساس قانون دسترسی به منابع و 
اطالعات ، این هاهاهاها های و اشکافی 

شده را برای تان معرفی می کنیم .
کردم.  تقلب  میگن  مه  به  الف: 
هاهاهاهاهاها: معنی این هاهاهاها بسیار 
واضح است. نفر اول می گوید: خوب 
نکردی؟  تو  کردم.  تقلب  که  کردم 
حاال که تعداد تقلب های مه بیشتر بود 

می خواهی به جان مه بزنی .
بیایین  نمی تانین  کرده  مناظره  اگر  ب: 
مسابقه  بزکشی  صاحب  جنرال  همراه 
هاهاهاها  این  معنی  هاهاهاهاها:  بتین. 
را  ایشان  کردین  فکر  که  است  این 
برای  برای چی کنار خود گرفتم. خو 
همین روزها است. حاال هر کی نر است 

پیش بیایه .
سقوط  طالبان  به دست  هلمند  ج : 
این  معنای  هاهاهاهاهاها:  می کند. 
اول می گه  نفر  است که  این  هاهاهاها 
سقوط  کندز  مگه  کنه.  سقوط  خوب 
بان که  نمی کنم.  مه خو سقوط  نکرد. 

سقوط کنه باز پس می گیریم .
دروازه  افغانستان  که  می خواهیم  ما  د: 
اقتصاد آسیا شود. هاهاهی هی هو هو : 
این نوع هاهاها بسیار پیچیده بود و ماه ها 
طول کشید تا رمز نگاران مفهومش را 
منظور  که  شد  معلوم  باالخره  دریابند. 
نفر اول این بوده. ما هم عجب خوش 
خیال هستیم. ما کجا دروازه داریم که 
هر  کنیم.  باز  آسیا  اقتصاد  روی  به  باز 
کس از این طرف داخل می شه و از او 
طرف بیرون می شه. مقصد یک چیزی 
مغز  شوخی  به  بدانند  مردم  بگوییم 

متفکر دوم نشدیم .
خالصه خواننده های عزیز متوجه باشید 
یک  هاهاهاهاها  هر  این  از  پس  که 
معنی دارد و تالش کنید که پشت ورق 

را بخوانید .

کالبدشکافی هاهاهاها

نابودی فرهنگ 
در کشمکش سیاست و قدرت

  حمیرا قادری
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096139: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” printing of technical books such as carpentry, metal works 
beautician and etc. For TVET project in Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 11 January 2016, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی عیهاطال  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
کتاب آموزش فلز کاری، نجاری قبیل چاپ و انتقال کتب مختلف النوع از  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  TVETبرای پروژه غیره  آرایشگری وو

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2016  جنوری11بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

گرامیداشت از چهارصدمین سالروز درگذشت 
به خاطر  فرصت  یک  تنها  شکسپیر  ویلیام 
تاریخ  نویسند گان  بزرگ ترین  از  یکی  یادبود 
ادبی نیست بلکه این یک فرصتی است برای 
نفوذ  دارای  شخصیت های  از  یکی  یادبود 
نام  زیر  وی  هنری  اثر  از  گرفتن  انتباه  و  عالی 

ژولیوس سزار. 
یک صد  به  او  آثار  بی نظیر اند:  شکسپیر  آثار 
گردان  شا توسط  و  است  شده  ترجمه  زبان 
گرفته  خوانش  به  جهان  از  نیمی  در  مکاتب 
نویسنده های  از  یکی  که  طوری  می شود. 
گفته  جانسون  بین  آقای  شکسپیر  هم دوره 
منحصر  عصر  یک  به  تنها  »شکسپیر  است: 
عصر ها  تمام  به  مربوط  او  آثار  بلکه  نمی گردد 
داشت،  معارف  باالی  که  تاثیری  با  است.« 
و  فرهنگ  زبان،  در  امروز  شکسپیر  آقای 

اجتماع ما وجود دارد. 
دادن  شکل  در  را  مهمی  نقش  یک  شکسپیر 
جهت  در  و  نمود  ایفا  نوین  انگلیسی  زبان 
لسان جهانی  مثابه  به  انگلیسی  زبان  ساختن 
کرد. اولین قاموس عمده زبان انگلیسی  کمک 
تالیف شده توسط سمویل جانسون بیشترینه 
است.  شده  اقتباس  شکسپیر  زبانی  دانش  از 
برای  جدید  عبارت  و  لغت  هزار  سه  بتعداد 
اولین بار در آثار چاپی شکسپیر به نشر رسید. 
یک  که  دارم  یاد  به  کودکی ام  زمان  از  من 
تعداد از این لغات مانند dishearten )دلسرد 
 addiction کردن(،  )محروم   divest کردن(، 
و  )بی حرکت(   motionless )اعتیاد(، 
مانند  عبارات  و  گروهی(  )حرکت   leapfrog
بار  )یک   ”once more onto the breach“
 band“ خیزید(،  پا  به  پیروزی  برای  دیگر 
 heart“ و  متحد(،  )برادران   ”of brothers
نوین  لسان  در  مهربان(  )شخص   ”of gold
انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند. شکسپیر 
ساختمان  و  حالت ها  از  استفاده  هم چنان 
کرد، به شمول  لغات و عبارات نوین را معرفی 
حالت های ساده، مقایسوی و عالی صفات و 
لغات عبارتی مانند bloodstained )آغشته به 

خون(. 
ولی آثار شکسپیر فراتر از زبان را در بر می گیرد. 
او  نمایشی  شخصیت های  و  طرح ها  لغات، 
است.  الهام  یک  ما  فرهنگ  و  اجتماع  برای 
نیلسن ماندیال در زمان حبس در جزیره رابن از 
نقل  ژولیوس سزار شکسپیر چنین  نمایش نامه 
از مرگ شان چندین  قبل  »بزدالن  قول می کرد 
یکبار  را  مرگ  طعم  دالوران  می میرند،  بار 
گویته تا چایکوفسکی،  می چشند.« از دیکنز و 
تا  ساید  ویست  قصه  از  براهمز،  و  ویردی 
که  »موزترپ«  نام  زیر  نمایش نامه  طویل ترین 
گذاشته  امروز در تیاتر ویست لندن به نمایش 
گرفته اند.  الهام  آثار شکسپیر  از  می شود، همه 
در  شکسپیر  اصلی  نمایش نامه های  میلیون ها 
جهان  کشور های  در  مکاتب  تیاتر  تاالر های 
تن  هزار ها  سرگرمی  باعث  دوامدار  به صورت 
تن  صد ها  گذشته  سال  هم چنان،  می گردد. 
باربیکان  لندن  تیاتر  مقابل  در  شب  طرف  از 
نمایش نامه های  از  یکی  تماشای  به خاطر 
مشهور شکسپیر زیر عنوان هملیت به هنرنمایی 
بینیدیکت  نام  به  مشهور  ممثلین  از  یکی 

کامبربچ صف بسته بودند. 
همانا  شکسپیر  عالی  آثار  از  یکی  واقع  در  ول 
و  آثار  مطالعه  بود.  وی  آموزاندن  استعداد 
در  می تواند  شکسپیر  نمایش نامه های  انجام 
کسب  و  اعتمادبه نفس  افزایش  سواد،  بهبود 

کند.  کمک  تعلیمات و آموزش بیشتر 

در واقع رژیم پارلمانی از البه الی تاریخ سیاسی 
انگلستان  و  است  آمده  بیرون  انگلستان 
سیاسی  رژیم  تاریخی ترین  و  قدیمی ترین 
پارلمانتاریسم محصول  را دارا است.  پارلمانی 
نهایت  در  که  است  تاریخی  فرایند  یک 
مستقر  و  نهادینه  کشور  این  در  را  دموکراسی 

ساخته است.
قانون  بر  عالوه  شد  اشاره  پیشتر  که  همان طور 
نظام  نیز  کمونیستی  دوره  ۱۳۴۳در  اساسی 
احیا  مجریه  قوه  بودن  رکنی  دو  و  صدارت 
قوا  نسبی  تفکیک  تیوری  یعنی  بود.  گردیده 
گرفته شده بود و قوه مجریه و مقننه در  در نظر 
ارتباطات  و  با هم همکاری می کردند  آن زمان 

ارگانیک داشتند. 
سیاسی  رژیم  ایجاد  که  می شود  پیش بینی 
حداقل  کشور  در  صدارتی  یا  پارلمانی 
یکم :  باشد.  روبه رو  عمده  چالش  دو  با 
بتواند  که  مردمی   و  قدرتمند  احزاب  نبود 
دوم  کند.  شرکت  سیاسی  رقابت های  در 
پارلمان  یا  و  کابینه  متواتر  سقوط  امکان 
سیاسی.  بی ثباتی  نتیجه  در  و  دو  هر  یا  و 
است  باور  این  بر  دانش  سرور  محمد  ولی، 
افغانستان  در  حکومتی  نظام  بهترین  که 
در  باید  ما  یعنی  است.  صدارتی  نظام 
هم  باشیم  داشته  رییس جمهور  هم  کشور 
بهتر  نظام  نوع  این  وی  به نظر  اعظم.  صدر 
می تواند تامین کننده تعادل و توازن قوا باشد 
و هم چنین تامین کننده حقوق و آزادی های 
سیاسی شهروندان باشد. به نظر محمد سرور 

از   2016 سال  جریان  در  همه روزه  بریتانیا 
از  ما یکجا  با  تا  به عمل می آورد  شما دعوت 
نمایید.  تجلیل  شکسپیر  ویلیام  آثار  و  زند گی 
به تاریخ 5 جنوری، ما برنامه ای را زیر عنوان 
برنامه  این  انداختیم.  راه  به  شکسپیر  زند گی 
دربرگیرنده فعالیت ها و مراسم رسمی می باشد 
و  شکسپیر  ماندگار  آثار  از  یادبود  به منظور  و 
تعلیمی در  منابع  مثابه  به  آثار  این  از  استفاده 
به  جهان  سراسر  در  سوادآموزی  بهبود  جهت 

راه انداخته می شود. 
این برنامه تحت رهبری مرکز فرهنگی بریتانیا 
کبیر« در بیش  و زیر عنوان »کمپاین بریتانیای 
کشور جهان به راه انداخته می شود.  از هفتاد 
شما می توانید خاطره دلخوا خود از شکسپیر 
ساخته،  شریک  اجتماعی  رسانه های  در  را 
هنری  صحنه،  روی  زنده  نمایش نامه های 
تماشا  ندیده اید،  شما  قبال  که  را  آنالین  و 
دیدن  مورد  این  در  نمایشگاه ها  از  نمایید، 
این  در  بحث ها  و  ورکشاپ ها  در  و  نمایید 
از منابع  ک نمایید. شما می توانید  مورد اشترا
تعلیمی شکسپیر به زنان انگلیسی نیز استفاده 

نمایید. 
سفر  چین  به  شکسپیر  تیاتر  سلطنتی  گروه 
سراسر  در  گلوب  شکسپیر  گروه  می کند، 
جهان از عراق تا دنمارک برنامه اجرا می کند. 
کردن  تصور  دوباره  ارمغان  زیمبابوه  جوانان 
شبکه های  کمپاین  آورد.  خواهد  را  شکسپیر 
 )PlayYourPart#( عنوان  تحت  اجتماعی 
از  تا  نمود  از اشخاص مستعد دعوت خواهد 
طریق خالقیت دیجیتالی به پاس قدردانی از 
گرانمایه بپردازند– و با همکاری با  این شاعر 
کشور،  موسسه خدمات داوطلبانه در خارج از 
بزرگ  چالش  از  گاهی  آ بردن  باال  برای  ما 
جهان  سراسر  در  کودکان  میان  در  بی سوادی 
می خواهیم شکسپیر را مورد استفاده قرار داده 
کودکان جهان فرصت های آموزشی را  و برای 

افزایش دهیم. 
عالوه بر استعداد بزرگ زبانی، و زنده ساختن 
فرهنگ  باالی  وی  دوامدار  تاثیر  ما،  تاریخ 
شکسپیر  ما،  به  آموزاندن  از  وی  توانایی  و  ما 
از  است.  بخش  الهام  عظیم  قدرت  یک 
بزرگ ترین  تا  عشقی  داستان  مشهور ترین 
درخشان ترین  تا  افسانه  قوی ترین  از  رمان، 
ماندنی ترین سخنرانی ها  یاد  به  از  و  کمیدی، 
کرکتر های افسانه ی وی، در ویلیام شکسپیر  تا 
بزرگ  تخیل  که  می کنیم  پیدا  را  مرد  یک  ما 
دارد، خالقیت نامحدود و شعور انسانی او در 
کس  که هیچ  برگیرنده تمام تجربه انسان است 

کار را انجام نداده بود و نداده است.  این 
بازی  را  خود  نقش  کس  هر  گرچه  ا بنابراین، 
فرصت  این  در  را  ما   2016 در  لطفا  می کند، 
میراث  و  زندگی  که  کنید  همراهی  بی نظیر 
که  واقعا  کنیم.  تجلیل  را  مرد  این  جاودانه 

شکسپیر هنوز هم زندگی می کند.

تقریبا  ما  کشور  در  صدارتی  نظام  دانش، 
یک سنت شده و اذهان عمومی  با آن الفت 

گرفته و آشناست. 
یم مختلط  ج( تبیین رژ

و  اوضاع  و  شرایط  به  نظر  کشور ها  از  برخی 
شاخصه های  از  برخی  خود  سیاسی  احوال 
از  سری  یک  و  برگزیده اند  را  پارلمانی  رژیم 
به  کشور ها  این  را.  ریاستی  رژیم  مشخصات 
نوعی سیستم سیاسی مختلط را دارا می باشند. 
در  مختلط  سیاسی  نظام  نشانه های  از  برخی 
 ۱۳۸۲ اساسی  قانون  به  توجه  با  افغانستان 
دیگری  کشور های  هم چنین  می شود.  دیده 
نظام  این  دارای  که  دارند  وجود  منطقه  در 
تلفیقی می باشند. ایران بعد از تصویب قانون 
کشور مصر قبل  اساسی ۱۳۶۸ و نظام سیاسی 
مظاهر  از  برخی  کشور ها  این  عربی.  بهار  از 
رژیم صدارتی  از مظاهر  برخی  و  رژیم سیاسی 

را دارایند. 
نتیجه

عمده ترین  که  گفت  می توان  نتیجه  در 
موفق ترین  حال  عین  در  و  سیاسی  رژیم های 
رژیم های سیاسی از حیث تحقق مردم ساالری 
آزادی های  تامین  و  سیاسی  ثبات  پایدار 
کامل رژیم ریاستی و یا  سیاسی شهروندان نوع 
که محصول نظریه پردازی های  پارلمانی است 
تبیین  است.  منتسکیو  به ویژه  و  ک  ال روسو، 
علمی  نظر  از  تا  می کند  کمک  نظریات  این 
ساختار  چگونگی  به  ارتباط  در  مباحثه   باب 
چالش ها  شود.  بازتر  افغانستان  سیاسی  نظام 

سیاسی  رژیم  و  گردد  مشخص  آن  ممیزات  و 
با  که  گردد  تصحیح  نحوی  به  افغانستان 
اجتماعی  سیاسی  بومی  ممیزات  شرایط 
را  بتواند دموکراسی  و  بوده  آن سازگاز  فرهنگی 

نهادینه سازد.
منابع:

۱. قاضی، ابولفضل، حقوق اساسی و نهاد های 
سیاسی، میزان، .۱۳۸۳

حقوق  منوچهر،  موتمنی،  طباطبایی،   .۲
اساسی، میزان، ۱۳۸۸.

حقوق  بایسته های  ابولفضل.  قاضی   .۳
اساسی. نشر میزان ۱۳۸۲

۴. هاشمی، طاهر، حقوق اساسی و موسسات 
سیاسی، مطبعه میوند،۱۳۸۷۵

و  وضع  بر  درآمدی  سرور،  محمد  دانش،    .۵
تصویب قانون اساسی افغانستان، سراج.

برای  اساسی  حقوق  رامین،  مشتاقی،   .۶
کس پالنگ، 1388. افغانستان، انستیتوت ما

7. ویژگی عبداهلل،  نظام الدین، شرح مختصر 
قانون اساسی افغانستان، انتشارات سعید،

1394.
صداقت،   عیدمحمد.  احمدی،  روشن   .8
اسالمی  جمهوری  اساسی  علیحقوق  قاسم 
کید بر قانون اساسی، انتشارات   افغانستان با تا

بین المللی المصطفی ۱۳۸۸.
قوانین و اعالمیه ها:

۹. قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲.
۱۰. قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۴۳ 

۱۱. اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.

بررسیحقوقیضرورتو...شکسپیرهنوزهمزندگیمیکند
 از صفحه5

  دیوید کامرون- نخست وزیر بریتانیا
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Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2294   Monday  11 January, 2016    Price: 20 Afs
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