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ــان اندیشــه ورز کشــور، پیرامــون وضعیــت  در گفتمانــی میــان جمعــی از جوان
جــاری، تبــادل نظریــات پـُـر محتــوای، آموزنــده و ارزشــمندی صــورت گرفــت.
ایــن مجلــس مشــورتی تحــت عنــوان جوانــان و آجنــدای ملــی از صبــح تــا بعــد 
از ظهــر روز بــا حضــور فعــال هفتــاد تــن جوانــان و بــدون حضــور مطبوعــات 
ادامــه یافــت تــا از جمــع نظریــات شــان تصویــر روشــنی از وضعیــت موجــود 

و راه بیــرون رفــت ارائــه گــردد.
ــاپ  ــه چ ــدگار ب ــۀ مان ــل آن در روزنام ــان جوانان)تفصی ــد از گفتم ــی چن نکات

ــد(: میرس
ــام وحــدت ملــی جــز تقســیم 50/50 فیصــد قــدرت،  ـ حکومــت موجــود به ن

هیــچ تعریفــی دیگــری نــدارد.
ـ ترس مسوولین دولت از یکدیگر باعث بحران در کشور گردیده است.

ـ قــدرت در افغانســتان یــا ارثــی اســت یــا کودتایــی، حکومــت موجــود از نــوع 
ــد. ــی می باش کودتای

ـ تــوازن فیزیکــی تیکــه داران اقــوام، مشــکل تعــادل اقــوام را در دولــت حــل 
ــگاه تاریخــی، فرهنگــی ... حــال مســائل  ــا ن ــوازن ارزشــی ب نمی کنــد بلکــه ت

مــی باشــند.
ـ بایــد بــه مســائل ملــی، نــگاه اســتراتیژیک داشــت و حــل معمــای قــدرت از 

آن جملــه اســت.
ـ چتری به نام دولت نداریم، فقط رهزنان قدرت داریم.

ـ دولــت موجــود از ابتــدا مشــروعیت قانونــی نداشــت، مقبولیــت مردمــی را از 
دســت داد، مشــروعیت خدمتگــذاری کســب کــرده نتواســت، مشــروعیت دولتــی 
ــی  ــد خارج ــم بن ــروعیت نی ــا مش ــط ب ــدارد( فق ــداری ن ــخصه های دولت )مش

ــد. ــس می کش نف
ـ ریشۀ مشکات در ساختار، تمرکز قدرت و ذهنیت دولتمردان است.

ــی  ــوت اجرائ ــا ق ــود ت ــته ش ــان گذاش ــردم در می ــا م ــی ب ــدای مل ــرح آجن ـ ط

پیــدا کنــد. از حاشــیه بــه متــن جامعــه و از متــن کتــاب بــه اطــراف بــرده شــود.
ــت  ــا صحب ــا آنه ــد ب ــد، بای ــم اول را میگیرن ــا تصمی ــا، خارجی ه ـ در کشــور م

شــود.
ـ وقتــی مســوولین دولتــی بــه مــردم شــعارهای چــون وحــدت ملــی، مصلحــت 
ملــی و منافــع ملــی ســر میدهنــد، چــرا خودشــان در چارچــوب دولــت، الگــوی 
وحــدت ملــی، مصلحــت ملــی و منافــع ملــی ... نمی شــوند، مــردم میــان خــود 

مشــکل ندارنــد.
ــت  ــه ارزشــهای انســانی نرســیم، عدال ــا ب ــی دارد، ت ــت عملکــرد قوم ـ حکوم

ــان نمیآیــد. ــه می ب
ـ مــودل مبــازرۀ مشــترک در محــور کلیــدی تریــن مفاهیــم ارزشــی، بــا حفــظ 

ــد. ــان نیروهــای سیاســی بوجــود آی ــی، می هویت هــای قوم
ـ بــه جوانــان بایــد ایجــاد انگیــزه نماییــم تــا بتواننــد از لحــاظ روحــی توانمنــد 

شــوند.
ــه  ــا ب ــط جندت ــتبدادی دارد، فق ــگ اس ــه در فرهن ــتان ریش ــکات افغانس ـ مش

ــد. ــور را می گیرن ــم کش ــفید تصمی ــش س ــوان ری عن
ـ مشــکل افغانســتان در پایتخــت می باشــد، در روســتا هــا مشــکل نیســت، بــه 

آگاهــی بیشــتر نیــاز دارنــد.
ــت  ــدن حکوم ــا آم ــد ب ــود، نبای ــیده ب ــوب درخش ــیار خ ــی بس ــدای مل ـ آجن
ــازی و  ــاد س ــا اعتم ــل را ب ــرح بدی ــاال ط ــد، ح ــف می ش ــی متوق ــدت مل وح

ــد. ــه کن ــی ارائ ــدای مل ــد آجن ــازی بای ــت س ذهنی
ــت  ــد تقوی ــی بای ــدای مل ــح آجن ــی و توضی ــی و بســیج مردم ـ ســفرهای والیت

گــردد.
ـ مســألۀ حــل عادالنــۀ افغانســتان بــا دیــدگاه شــهید مســعود راه حــل اساســی 

اســت.
ـ جنبش روشنائی، تبسم و خاکسپاری باید به مبارزات شان ادامه دهند.

ــوای  ــت ل ــا و تح ــزرگان و علم ــر ب ــا تدبی ــی ب ــرای عدالتخواه ــت ب ـ مقاوم
ــردد. ــاد گ ــی ایج ــدای مل آجن

ـ یکــی از خوبــی هــای دشــمن بیــداری ماســت، بایــد بــا همســویی و همزبانــی 
ــه  ــی ب ــدای مل ــری آجن ــت رهب ــوان، تح ــور و ج ــو ظه ــای ن ــان جنبش ه می

میــدان برویــم.
ـ تطبیــق توافقنامــه در محــور تغییــر نظــام سیاســی بــا تعییــن معیــاد راه انــدازی 

لویــه جرگــۀ قانــون اساســی، راه بیــرون رفــت اســت.
ـ چتــر آجنــدای ملــی بــرای یــک فراخــوان ملــی، متشــکل از نیروهــای سیاســی، 

مناســب تریــن چتــر می باشــد.
ــدازی  ــه منظــور راه ان ــا ب ــد شــد ت ــن گفتمــان، تأکی ــدی ای ـ در بخــش جمعبن
ــون اساســی،  ــه جرگــۀ قان ــدازی لوی ــه راه ان ــی، فشــار ب ــدای مل فراخــوان آجن
ــازی،  ــت س ــام سیاســی، ذهنی ــر نظ ــر محــور تغیی ــه سیاســی ب ــق توافقنام تطبی
ــان  ــی و جوان ــای سیاس ــا نیروه ــورت ب ــازماندهی، مش ــی و س ــیج مردم بس

ــد. ــه یاب ــان ادام همچن
کمیته رسانه های کنفرانس های آجندای ملی

چتری به نام دولت نداریم

به سختي مي توان در بين مغزهاي انديشمند جهان، كسي را يافت كه داراي يك نوع احساِس مذهبِي 
مخصوص به خود نباشد؛ اين مذهب با مذهِب يك شخِص عادي تفاوت دارد.
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با آن که جای افغانستان در مبارزات انتخاباتِی دو 
نامزد ریاست جمهوری امریکا ناپدید بوده، ولی 
بدون شک مردم افغانستان مثل بسیاری از مردم 
جهان منتظر اند که کدام یک از دو نامزد سرانجام 
به کاخ ریاست جمهوری امریکا راه پیدا می کند. 
سیاست های  این که  دلیل  به  افغانستان  مردم 
سرنوشت  در  تعیین کننده  نقش  امریکا 
با  امریکا  انتخابات  به  دارد،  کشور  این  سیاسِی 
هر  یافتِن  راه  شاید  می کنند.  نگاه  عاقه مندی 
امریکا  جمهوری  ریاست  نامزد  دو  از  کدام 
در  کشور  این  سیاست های  در  تغییری  چندان 
قبال افغانستان نداشته باشد، ولی مردم به گونهٔ 
بیم  امریکا  انتخابات  نتایج  به  نسبت  ناخودگاه 
و امیدهایی دارند. برخی ها که از دونالد ترامپ 
تنها با چهرهٔ سخت گیرانه اش در برابر مسلمانان 
میلیاردر  آشنایند، از رسیدن این جمهوری خواهِ 
فکر  و  می هراسند  امریکا  در  سیاسی  قدرت  به 
می کنند که رسیدن او به کاخ سفید، ممکن است 

برای افغانستان پیامدهای خوبی نداشته باشد. 
از جانب دیگر، نگاه به هیاری کلینتون نیز به 
دلیِل تجربه یی که از او و حزبش در سیاست های 
خوش بینانه  چندان  است،  اختیار  در  امریکا 
نمی نماید. بسیاری ها فکر می کنند که اگر ترامپ 
جمهوری  ریاست  چوکی  به  مسلمانان  مخالف 
چندان  نیز  کلینتون  رسیدن  از  نرسد،  امریکا 
نیست.  متصور  منطقه  و  افغانستان  برای  خیری 
هیاری  سیاست های  عده،  این  گفتهٔ  به  زیرا 
کلینتون تفاوت چندانی با سیاست های اوبامای 
او  و  داشت  نخواهد  مصلحت گرا  و  دموکرات 
قبال  در  امریکا  در سیاست های  را  راهی  همان 
دموکراتی  از هر  که عمدتًا  دنبال می کند  جهان 
خانم  دیگر،  سوی  از  داشت.  انتظار  می توان 
در  خارجه  وزیر  عنوان  به  دوره  یک  کلینتون 
است  کرده  کار  اوباما  جمهوری  ریاست  زمان 
و تجربۀ کارِی او نشان می دهد که حرِف نوی 
برای گفتن نخواهد داشت؛ در حالی که به گفتهٔ 
این عده فضای جدید سیاسی حاکم بر جهان، 
سیاست های  در  اساسی  تغییرات  به  توجه  با 
باید  امریکا  و  دارد  بازتعریف  به  نیاز  روسیه، 
توانایی های خود را در مهار مناقشاِت جهانی و 

منطقه یی نشان دهد. 
این گونه دغدغه ها البته از دغدغه های عادِی هر 
انتخاباتی می تواند باشد و بیشتر به مسایل روانِی 
تأثیرات انتخابات مربوط می شود تا نتایج عملی 
و واقعی آن. امریکا و هر کشور قدرتمنِد دیگری 
در جهان، در سیاست های کاِن خود خطوطی 
قادر  زمام داری  و  جمهور  رییس  هیچ  که  دارد 
در  اصلی  سیاست های  نیست.  آن ها  تغییر  به 
جاهای دیگر غیراز کاخ های ریاست جمهوری، 
چنین  در  جمهور  رؤسای  می خورند.  رقم 
تحمیل کنندۀ  ابزارهای  بیشتر  کشورهایی، 

این گونه سیاست ها می توانند باشند. 
در کشورهای قدرتمندی نظیر امریکا، یک اجماع 
اصلی در مورد منافع ملی و سیاست های کاِن 
آن به صورِت نانوشته که از درون خرد جمعی 
مردم نشأت یافته، وجود دارد و هیچ زمام داری 
آن  دگرگونِی  به  قادر  جناحی،  و  هرحزب  از 
نیست. به همین دلیل است که می بینیم تغییرات 
بسیار  کشورهایی  چنین  کاِن  سیاست های  در 

ُکند به نظر می رسد. 
چنین  در  کان  سیاست های  تغییر  کندِی  دلیل 
پیروی  به  ملزم  همه  که  است  این  کشورهایی 
منافع کاِن آن کشور هستند. حاال شاید در  از 
سیاست های  در  تفاوت هایی  گاه  عملی،  سطح 
جنبهٔ  عمدتًا  که  بخورد  چشم  به  زمام داران 
همان  راهبردی  لحاظ  از  ولی  دارد،  تاکتیکی 
منافع کاِن این کشورهاست که به آسانی دچار 
در  را  آن  اصلی  سیاست های  و  نمی شود  تغییر 

قبال جهان نشان می دهد. 
یک نکته را اما نمی توان نادیده گرفت و گفت 
سیاست های  در  بی تأثیر  کامًا  افراد  آمدن  که 
می توانند  افراد  شک  بدون  کشورهاست.  این 
بازیگراِن عرصهٔ قدرت شایسته گی ها  عنوان  به 
چنان  و  دهند  نشان  را  خود  ابتکارعمل های  و 
سطحی از سیاست های آن کشور را به نمایش 
بگذارند که مردم جهان فکر کنند آمدِن این فرد 
واقعًا به تغییراِت اساسی انجامیده است. با توجه 
از  می توان  از حضور شخصیت ها،  بُعد  این  به 
نظیر  کشورهایی  سیاست های  در  دگرگونی ها 

امریکا سخن گفت. 

ریاست  فعلی  نامزدهای  از  هریک  رسیدن 
نتایج  می تواند  قدرت،  به  امریکا  جمهورِی 
از  و  منطقه  جهان،  مسایل  قبال  در  را  معینی 
شاید  باشد.  داشته  پی  در  افعانستان  جمله 
برخی  شاهد  ما  قدرت،  به  ترامپ  رسیدن  با 
تغییراِت کوچک در سیاست های امریکا در قبال 
افغانستان باشیم، همان گونه که از منظری دیگر 
ممکن است که خانم کلینتون نیز با آمدِن خود 
اما جوهر  به نمایش بگذارد.  تغییراتی را  چنین 
قبال منطقه  امریکا در  و ماهیِت اصلِی سیاست 
و  بود  خواهد  باقی  خود  حاِل  به  افغانستان  و 
شد؛  نخواهد  رونما  دگرگونی یی  هیچ  آن،  در 
افغانستان و  قبال  امریکا در  زیرا سیاست کاِن 
منطقه، برآمده از همان اجماع اصلِی سیاسی در 
منافِع  بر اساس  به شمار می رود که  این کشور 
زمام داری  است و هیچ  تعریف شده  آن کشور 
جرأت تغییر اساسی و چرخِش یک صدوهشتاد 
شاید  دلیل هم  همین  به  ندارد.  را  آن  درجه یی 
دو  این  انتخاباتِی  مبارزات  در  افغانستان  جای 

نامزد کامًا خالی بود.

2 www.mandegardaily.com

احمد عمران

راه یافتن کدام یک 
به کاخ سفید به نفع 

افغانستان است؟

 

ــه  ــا، ب ــۀ وزارت خانه ه ــم بودیج ــه می بینی ــت ک سال هاس
ــد  ــه بتوان ــت ک ــری نیس ــچ وزی ــد و هی ــرف نمی رس مص
بیــش از بیســت الــی ســی درصــِد بودیجــۀ انکشــافی اش 
را بــه مصــرف برســـاند. امــا این کــه چــرا منابــع دولتــی 
ــد، پاســخ های  ــد بودیجــه را مصــرف کنن ــوز نمی توانن هن

ــود.  ــت می ش ــش یاف ــادی برای زی
شــکی نیســت کــه موضــوِع تعییــن و تخصیــِص بودیجــه 
ــد  ــا در چن ــوی وزارت خانه ه ــرِف آن از س ــیوۀ مص و ش
ســال اخیــر بــه یــک مســالۀ پُرچالــش تبدیل شــده اســت. 
چنان کــه اوالً در تســوید بودیجــه از ســوی وزارت مالیــه، 
ــکاالت  ــن اش ــردد و ای ــا می گ ــکاالتی رونم ــاله اش همه س
ــدال هاِی بیشــتر  ــا و جـ ــا، تنش ه ــرای بحث ه ــه را ب زمین
ــازد  ــم می س ــه فراه ــه و وزارت مالی ــی جرگ ــان ولس می
ــِب  ــه در تصوی ــر ناموج ــبب تأخی ــوارد، س ــا م و در بس

ــردد. ــه می گ بودج
بــه  نســبت  مالیــه  منتقــدان می گوینــد کــه وزارت   
و  دارد  ســلیقه یی  و  سیاســی  کامــًا  نــگاهِ  بودیجــه 
ــد  ــش را تأیی بودیجــۀ برخــی نهادهــای دلخــواه و محبوب
می کنــد ولــی بودیجــۀ دیگــر نهادهــا را بــه تأخیــر 
می انــدازد و بــر نحــوۀ اجــرای آن ُخــرده می گیــرد. 
ــه  ــم ب ــه، ه ــب بودیج ــر در تصوی ــال، تأخی ــن ح در عی
پروژه هــای انکشــافی لطمــه وارد می کنـــد و هــم در 
ــی  ــوولیت های ادارات دولت ــف و مس ــام وظای ــد انج رون
ــب  ــث تصوی ــاله بح ــه همه س ــد. چنان ک ــال می نمای اخ
از  را  بودیجــه، بحث برانگیــز و زمان بــر اســت و کار 
ــادی  ــدازد و فرصت هــای زی ــه عقــب می ان ــی ب ســال مال
را تلــف می ســازد و عامــِل دیگــری بــر زمان ُکشــِی 
نهادهــای اجرایــی اســت. امــا مهم تــر از هــر ســه عاملــی 
ــعه یی  ــای توس ــود راهبرده ــم، نب ــر کردی ــاال ذک ــه در ب ک
بــرای مصــرِف بودیجــۀ انکشــافی و نیــز نبــودِ ظرفیــت و 
شــفافیِت الزم در ادارات دولتــی، وزارت خانه هــا را در 
ــب  ــازد و موج ــاکام می س ــافی ن ــۀ انکش ــرِف بودیج مص
ــز  ــه نی ــه می شــود. وزارت مالی ــه وزارت مالی ارجــاِع آن ب
ــزاِن  ــش می ــغ اســتردادی و افزای ــه جمــع مبال همه ســاله ب
ــم در عمــل  ــا بازه ــد، ام ــدام می کن بودیجــۀ انکشــافی اق
نمی تــوان شــاهد مصــرف درســِت آن بــود. یکــی از 
ــد،  ــرف نمی رس ــه مص ــافی ب ــۀ انکش ــه بودیج ــی ک دالیل
ــِی دولــت و زمــان تصویــب و  نادرســت بــودِن ســال مال
ــر  ــاه اول ه ــه در 9 م ــی ک ــرای بودیجــه اســت. چنان اج
ســال، شــرایط و زمینه هــای کار و تطبیــِق پروژه هــا 
فراهــم می باشــد امــا در ســه مــاهِ پایانــی بــه دلیــِل بــرف 
ــم  ــا می بینی ــد. ام ــف می مان ــا متوق ــاراً کاره ــرما اجب و س
کــه کارهــای کاِن اداراِت دولتــی در نیمــۀ خــران و 
آغــازِ زمســـتان راه می ا فتــد کــه ایــن خــود یــک مشــکِل 
فوق العــاده بــرای کار و انکشــاف و توســعه اســت. زیــرا 
آغــاز کار در چنیــن شــرایطی، بــه معنــای ناکامــی و 
ــدان  ــرما و یخ بن ــرا س ــت؛ زی ــودِن آن اس ــدت ب کوتاه م

ــد. ــا می ده ــِر پروژه ه ــه اکث ــت ب ــاِن ایس فرم
ــۀ  ــه بودیج ــت ک ــر اس ــر در نظ ــاب، اگ ــن حس ــا ای ب
انکشــافی بــه مصــرف ـ آن هــم مصــرِف ســالم و موثــر ـ 
برســد، بایــد در فصــِل زمســتان کار تســوید بودجــه پایــان 
ــا آغــاز کار مجلــس نماینــده گان پیــش از ســال  یابــد و ب
ــس  ــده گان مجل ــود و نماین ــتاده ش ــس فرس ــه مجل ــو، ب ن
نیــز ســعی کننــد زمــاِن تصویبــش بــه درازا نکشــد. 
همچنــان می بایــد میکانیســم های اداری و دولتــی، کارا 
ــه  ــود ک ــث می ش ــن کار باع ــردد. ای ــم گ ــفاف تنظی و ش
نهادهــای دولتــی در آخــر مــاهِ حمــل و یــا هم در ابتـــدای 
ــور آمــادۀ کار و صــرِف بودیجــۀ انکشــافی گــردد.  مــاه ث
ــد دارای برنامه هــا  ــی بای ــب دیگــر، نهادهــای دولت از جان
و راهبردهــای انکشــافی در حوزه هــای کاری  شــان باشــند 
تــا در پرتــو آن، بتــوان بودیجــۀ انکشــافی را بــه مصــرف 

رســاند.  
 

ضعِف دوسویه در عدِم 
مصرِف بودیجۀ انکشافی
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البته این خالی بودن به این معنا بوده 
نمی تواند كه آن ها هيچ عالقه مندی یی 
به افغانستان و مسایل آن نداشته 
باشند. برعکس، افغانستان از 
دغدغه های اصلِی زمام داران كاخ سفيد 
حتا برای یک دهه آینده خواهد بود 
و این كشور از اولویت های سياست 
امریکا به شمار خواهد رفت. شاید در 
حال حاضر، منافع امریکا ایجاب می كرد 
كه افغانستان دیگر به آن پُررنگِی 
گذشته در سياست های نامزدهای 
ریاست جمهوری حضور نداشته باشد 
و مردم امریکا و جهان، افغانستان را 
یک برنامه تمام شده در سياست های 
این كشور به حساب آورند. این جا 
نيز می توان زیركی و هوشمندی 
سياست مداران امریکایی را حس كرد 
كه با وجود شاخ و شانه كشيدن ها عليه 
یکدیگر، اما در مسایل كالن همچنان 
توافق دارند ACKU



ثبــت  قانــون  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری 
ــکلی در  ــچ مش ــده و هی ــیح ش ــوس توش ــوال نف اح
ــون  ــدارد؛ اکن ــی وجــود ن ــع تذکره هــای برق راه توزی
تنهــا بحــث روی مســتقل بودن ریاســت  ثبــت احــوال 

ــان دارد. ــوس جری نف
عدلیــه  وزارت  در  مســووالن  حــال،  ایــن  بــا 
افغــان  واژه  برقــی  تذکره هــای  در  می گوینــد: 
وجــود نــدارد و تنهــا نوشــته شــده اســت: جمهــوری 

افغانســتان. اســامی 
ــه  ــن وزارت عدلی ــس تقنی ــی زاده ریی ــد غن عبدالمجی
می گویــد: در مــورد مشــخصات تذکــره الکترونیکــی 
در مــاده ششــم قانــون ثبــت احــوال نفــوس درســمت 
چــپ صفحــه بــه فارســی "جمهــوری اســامی 
ــتو،  ــه پش ــه ب ــت صفح ــمت راس ــتان و در س افغانس
ــده و  ــته ش ــت" نوش ــامی جمهوری ــتان اس دافغانس
نشــانه حمهــوری اســامی افغانســتان هــم در وســط 

ــود. ــده می ش ــره دی تذک
ــون  ــت: در قان ــدگار گف ــۀ مان ــه روزنام ــی زاده ب غن
نافــذ شــده، واژه افغــان نیامــده اســت و اکنــون ایــن 
ــاز  ــع آن آغ ــون توزی ــا تاکن ــت؛ ام ــذ اس ــون ناف قان

نشــد اســت.
در همیــن حــال، مســووالن در ریاســت جمهوری 
می گوینــد: قانــون ثبــت احــوال نفــوس توشــیح 
ــان  ــأله جری ــن مس ــث روی ای ــون بح ــده و اکن ش
دارد کــه ریاســت ثبــت احــوال نفــوس در چــوکات 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــد و ی ــی بمان ــه باق وزارت داخل

ــد. ــل کن ــتقل عم ارگان مس
ســخنگوی  معــاون  مینه پــال،  دوواخــان 
باروزنامــۀ  مصاحبــه  یــک  در  ریاســت جمهوری 
مانــدگار گفــت: قانــون توشــیح شــده و هیــچ 
ــود  ــای برقــی وج ــع تذکره ه مشــکلی در راه توزی
نــدارد، اکنــون تنهــا مســاله روی مســتقل بــودن 

دارد. جریــان  نفــوس  احــوال  ثبــت  ریاســت  
ــودن  ــتقل ب ــث مس ــه بح ــد: زمانی ک ــال می گوی مینه پ
ــد  ــود، رون ــی ش ــوس نهای ــت احــوال نف ریاســت ثب
توزیــع تذکره هــا آغــاز خواهــد شــد؛ زیــرا دیگــر از 

لحــاظ تخنیکــی مشــکلی وجــود نــدارد.
بــه گفتــه معــاون ســخنگوی ریاســت جمهوری: 
ــت  ــت ثب ــودن ریاس ــتقل ب ــدن، مس ــأله نهایی ش مس
احــوال نفــوس مربــوط بــه ســطح رهبــری حکومــت 

و شــورای وزیــران اســت کــه آنــان ایــن مســاله را از 
لحــاظ تخنیکــی بررســی و تصمیــم نهایــی را اعــام 

ــد کــرد. خواهن
کــه  می شــود  ابــراز  حالــی  در  ســخنان  ایــن 

ــال روان  ــهریور س ــنبله/ ش ــش و در 17 س ــد پی چن
ــی  ــه در پ ــود ک ــرده ب ــام ک ــت جمهوری اع ریاس
ــت  ــون ثب ــب قان ــورد تصوی ــا در م ــاف نظره اخت
احــوال نفــوس از 8 مــاه بدینســو یــک کمیتــه تحــت 
ریاســت معــاون دوم رییــس جمهــور و اشــتراک 
ــوژی  ــه و وزارت تکنول ــه، مالی ــه، داخل وزارت عدلی
و معلومــات تشــکیل شــد کــه بــه بررســی مشــکات 
ــه  ــل را ب ــرح کام ــک ط ــون ی ــم اکن ــد، ه پرداختن
کابینــه ارایــه دادنــد کــه پــس از بحــث و بررســی بــه 

ــت. ــیده اس ــه رس ــب کابین تصوی
ریاســت جمهوری گفتــه بــود، فقــط بحــث روی 
موضوعــات تکنیکــی و چگونگــی فعالیــت اداره ثبــت 
ــتقل  ــد مس ــا بای ــه آی ــان دارد ک ــوس جری ــوال نف اح
باشــد یــا زیــر نظــر وزارت داخلــه فعالیــت و توزیــع 
ــرای بررســی  ــه ب ــک کمیت ــد، ی ــره را شــروع کن تذک
ــه مســتقل  ــا دو هفت ــده و ت ــن ش ــن موضــوع تعیی ای

ــن اداره روشــن خواهــد شــد. ــودن ای ــا نب ــودن ی ب
ــی  ــنامه های برق ــع شناس ــدن توزی ــان مطرح ش از زم
ــادی  ــراز و فرودهــای زی ــا ف ــون، ایــن پروســه ب تاکن
ــوم  ــا ق ــوده اســت، از بحــث ذکــر ملیــت ی همــراه ب
ــت،  ــوان ملی ــه عن ــان ب ــه افغ ــا درج کلم ــه ت گرفت

ــت. ــوده اس ــن ب ــال آفری ــواره جنج هم
و امــا ســال پــار پــس از ماه هــا جنجــال میــان 
ــان،  ــر واژه افغ ــر ذک ــی برس ــورای مل ــده گان ش نماین
ــان  ــه افغ ــتن کلم ــدون نوش ــون ب ــن قان ــره ای باالخ
ــیح  ــه توش ــب و ب ــس تصوی ــر دو مجل ــوی ه از س
ــمی  ــده رس ــپس در جری ــید و س ــور رس رییس جمه
ــن  ــع ای ــد توزی ــا آن هــم رون ــا ب ــه نشــر رســید؛ ام ب

ــد. ــف مان ــوم متوق ــل نامعل ــر دالی ــره بناب تذک
ــن  ــا دادن اولی ــد ب ــن رون ــار ای ــال پ ــود س ــرار ب ق
تذکــره بــه رییس جمهــور در 28 اســد/ تیــر ســالروز 
ــل  ــر دالی ــا بناب ــود، ام ــاز ش ــتان آغ ــتقال افغانس اس
مختلــف بــه تعویــق افتــاد و بــه زمــان نامعیــن 
مــوکل شــد کــه تاکنــون نیــز سرنوشــت توزیــع ایــن 

تذکره هــا در پــرده از ابهــام قــرار دارد.

ابوبکر صدیق
در حالی کــه انتقادهــا از تناقــض گویــی ارگ و دیگــر  
نهادهــای دولتــی افزایــش یافتــه اســت، برخــی 
ــا  ــور ب ــس جمه ــورد ریی ــی برخ ــان سیاس از آگاه
نهادهــای حکومتــی را بســان برخــورد یــک دکان دار 

ــد. ــتریانش می دان ــا مش ب
ــای  ــوری و نهاده ــان ریاســت جمه ــی می تناقض گوی
ــاهده اســت.  ــل مش ــه صــورت واضــح قاب ــی ب دولت
ــخنگوی  ــوری س ــارون چخانس ــال، ه ــۀ مث ــه گون ب
ــی را  ــده های داخل ــا ش ــمار بیج ــور، ش ــس جمه ریی
ــا وزارت  ــد؛ ام ــوداده خوان ــزار خان ــور 95 ه در کش
ــوان  ــواده عن ــزار خان ــار را 60 ه ــن آم ــن ای مهاجری

ــرده اســت. ک
در مــورد دیگــر شــاه حســین مرتضــوی معــاون 
ســخنگوی رییــس جمهــور چنــدی قبــل گفتــه بــود 
کــه قانــون شــناس نامه هــای برقــی از طــرف کابینــه 
ــی کــه حشــمت رادفــر مشــاور  تاییــد شــده، در حال
ــود کــه جنجــال  ــه ب رســانه یی ریاســت اجرایــی گفت

ــان دارد. ــا جری ــناس نامه ه ــون ش ــر قان ــر س ب
ایــن و صدهــا تناقــض گویــی دیگــر میــان ریاســت 

ــی وجــود دارد.  جمهــوری و ســایر نهادهــای دولت

امــا، آگاهــان بــاور دارنــد  کــه فاصلــه میــان وزیــر و 
معیــن و رییــس جمهــور و معاونــش نشــان می دهــد 
کــه نهادهــای دولتــی در نبــود یــک هماهنگــی کامــل 

به پیــش می رونــد.
ــا  ــه ب ــی در مصاحب ــایل سیاس ــژن آگاه مس ــیر بی بش
روزنامــه مانــدگار می گویــد: حکومــت وحــدت 
ــی  ــا تعریــف حکومــت وحــدت مل ــی شــباهت ب مل
نــدارد و برخــورد رییــس جمهــور بــا مامــوران ارشــد 
ــورد دوکان دار  ــان برخ ــی، بس ــدت مل ــت وح حکوم

ــا مشــریانش اســت. ب
آقــای بیــژن دلیــل اصلــی تناقــض گویی هــا را 
ــم  ــه منظ ــک برنام ــود ی ــی را نب ــای دولت در نهاده

نــد. ا می د
ــه  ــرد ک ــان ک ــر نش ــی خاط ــایل سیاس ــن آگاه مس ای
ــه ســمتی  ــه ب ــردی ک در حکومــت افغانســتان هــر ف
ــان  ــرط هم ــد و ش ــا قی ــود را وارث ب ــد، خ می رس
ــد! ــل می کن ــود عم ــل خ ــه می ــد و ب ــا می دان جغرافی

آقــای بیــژن یکــی دیگــر از عوامــل تناقــض گویی هــا 
را میــان نهادهــای دولتــی و ریاســت جمهــوری، 
ــه قــدرت میــان دو تکــت انتخاباتــی  تقســیم ناعادالن
ــا  ــد ت ــاش می کن ــرف ت ــر دو ط ــون ه ــد. چ می دان

ــد. ــزی کســب کنن ــوط چی از چوکــی مرب
آقــاق بیــژن می گویــد کــه در حکومــت وحــدت ملــی 
ــاال از بــاال تــا پایــن هیــچ دیــد واحــد  از پایــن تــا ب
وجــود نــدارد، ایــن باعــث بحــران اقتصادی  سیاســی، 
ــت  ــای دهش ــترش گروه ه ــگ و گس ــی، جن اجتماع
ــک  ــه ی ــی ک ــت. در حال ــده اس ــور ش ــن در کش افگ
ــرف  ــد ط ــن می دان ــت افگ ــان را دهش ــرف طالب ط

ــد.  ــوان می کن ــی عن ــرادر ناراض ــر آن را ب دیگ
آقــای بیــژن رهبــران حکومــت وحــدت ملــی را بــه 
ــد روشــن متهــم کــرده افــزود کــه  نداشــتن یــک دی
ایــن رهبــران سرنوشــت ملــت را بــه ســوی نامعلــوم 
ــت  ــران حکوم ــه رهب ــزود ک ــد. او اف ــت داده ان حرک
وحــدت ملــی در کارهایــی مصــروف انــد کــه بیشــتر 

ــود. ــوط می ش ــان مرب ــل و تیم ش ــود، فامی ــه خ ب
ــه در  ــور را ک ــس جمه ــه ریی ــن گفت ــژن ای ــای بی آق
ــدارکات  ــۀ ت ــی و در کمیت ــاالی حکومت ــای ب رده ه
فســاد وجــود نــدارد، مســخره آمیــز خوانــده افــزود: 
ــوری و  ــت جمه ــور در ریاس ــس جمه ــال ریی اعم
ــد  ــان می ده ــی او نش ــراد و انحصارگرای ــش اف گزین
کــه رییــس جمهــور در گفتــار خــود صــادق نیســت.
ــور در  ــس جمه ــان ریی ــه حضــور اطرافی او گفــت ک

قراردادهــا و اتهــام بــه اعضــای خانــواده او، از جملــه 
پســر کاکای اش نشــان می دهــد کــه فســاد از اطرافیــان 

او ســر چشــمه گرفتــه اســت.
او گفــت کــه رییــس جمهــور از تیــوری چنــد کتــاب 
ــده در محافــل  اســتفاده می کنــد؛ امــا ایــن  کــه خوان
ــت.  ــده اس ــخرآمیز ش ــردم تمس ــرای م ــت ب وضعی
چــون وضیعــت مــردم در حالــت بحرانــی قــرار دارد.
عضــو  یزدان پرســت،  عبداالحمدعلــی  هم چنــان، 
ــتان  ــردم افغانس ــد: م ــل می گوی ــی کاب ــورای والیت ش
در ابتــدای تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی امیــد بــه 

بهتــر شــدن اوضــاع کشــور نداشــتند.
ــی  ــای حکومت ــزود: نهاده ــت اف ــزدان پرس ــای ی آق
فاقــد هماهنگــی هســتند، فاصلــه میــان وزیــر و 
معــاون، رییــس جمهــور و معــاون رییــس و رییــس 
ــدوار  ــوان امی ــه می ت ــًا چگون اجرایــی وجــود دارد، بن
بــود کــه میــان ادارات هماهنگــی بــه وجــود بیایــد و 

ــد!؟ ــته باش ــی وجــود نداش ــض گوی تناق
بــه گفتــه او، در هیــچ مــورد تــا هنــوز مــردم ســخن 
ملــی  وحــدت  حکومــت  رهبــران  از  صادقانــه 
ــردم  ــلم م ــه حــق مس ــنیده اند و خواســت هایی ک نش
ــت  ــد، حکوم ــد کردن ــدا بلن ــر آن ص ــود و به خاط ب

جوابــی برای شــان داده نتوانســت. 
ــن حــال، خــان محمــد اســکندری نویســنده  در همی
بــا انتقــاد از نهادهــای دولتــی بــه عنــوان زیــر 
ــتان  ــد: در افغانس ــک کشــور می گوی ــای ی مجموعه ه
ــاری و  ــد، معی ــه طــور کل نظام من ــی ب نهادهــای دولت
ــی  ــع مل ــتای مناف ــر راس ــتند و در نظ ــد نیس هدف من
ــد،  ــه شــکل یــک دســت و همصــدا عمــل نمی کنن ب
ــون  ــی و قان ــض گوی ــواره در تناق ــه هم ــی ک در حال

ــد. ــه ان ــبقت گرفت ــر س ــکنی از همدیگ ش
آقــای اســکندری  علــت ایــن کار را نبــود مدیریــت 
ــد: کســانی کــه در رأس  ــوان کــرده می گوی ســالم عن
نهادهــای دولتــی قــرار دارنــد از شــاخصه های تذکــر 
ــای  ــر مبن ــر خــور دار نیســتند و هــر کــس ب ــه ب رفت

روابــط و شناســی کــه دارد مقــرر گردیــده اســت.
ــای  ــه جزیره ه ــدرت ب ــیم  ق ــوم را تقس ــت س او عل
ــه  ــد ک ــد و می افزای ــی می دان ــمتی و مذهب ــی، س قوم
ــدرت  ــم، ق ــی کنی ــی م ــا زندگ ــه م ــی ک در جامعه ی
ــد و مهــار  ــور مــی کن ــر شایســته ســاالری عب از فیلت
ــمت و  ــوم، س ــای ق ــه از آدرس ه ــردد، بلک ــی گ نم

حــزب معرفــی مــی گــردد.
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انعطاف پذیـر باشـید، یـک رهبـر قدرتمند الزم نیسـت 
کـه همیشـه درسـت عمـل کنـد. شـما بایـد نسـبت 
بـه عقایـد مخالـف، سـایر نظـرات و ابتـکاراِت نویـن 
از خـود روی بـاز نشـان دهیـد. کلیـۀ پرسـونل بایـد 
بـرای پیشـنهاد دادن از آزادی عمـل برخـوردار باشـند 
طرح هـای  تکمیـل  و  توسـعه  در  آزادانـه  بتواننـد  و 
شـرایطی،  چنیـن  در  بردارنـد.  گام  خـود  پیشـنهادِی 
آن هـا همـواره بـه دنبـال فرصت هـای تازه یـی هسـتند 
تـا بتواننـد وضعیت فعلِی شـرکت را ارتقا بخشـند. در 
کارهـا همدلـی و شـکیبایِی خـود را آشـکار سـازید و 
افـرادی را کـه در انجـام وظایـف از خود عاقه نشـان 
نمی دهنـد، از امتیـازات ویـژه محروم سـازید. با خدمه 
و کارکنـان بـا نزاکـت برخـورد کنید و به آن هـا احترام 
بگذاریـد و نشـان دهیـد کـه بـه کارهـای فردی شـان 
عاقه منـد هسـتید. همیشـه به خاطـر داشـته باشـید که 
چه گونه گـی برخـورد شـما با افـراد دیگر نشـان دهندۀ 

توانایی هـای مدیریتـِی شـما اسـت. 
۴ـ افزایش انگیزۀ اطرافیان تان را تشویق کنید. 

یـک رهبر قدرتمنـد توانایی تاثیرگـذاری در دیگران را 
دارد. دیگران را تشـویق کنیـد و به آن ها انرژی و قوت 
قلـب دهیـد تا بتوانیـد از ابتکارات و نوآوری های شـان 
اسـتفاده کنیـد. موفقیت هـا را جشـن بگیرید و همیشـه 
بـرای تشـکر و قدردانی پیش قدم باشـید. مثـًا بر روی 
یـک صفحـه کاغـذ مناسـب، یک یادداشـت بنویسـید 
و از ایـن طریـق از افـراد سپاسـگزاری کنیـد. هیـچ گاه 
در جمـع از کارمنـدان خـود انتقـاد نکنیـد. اگـر الزم 
بـود چنیـن کاری را انجـام دهیـد، بایـد آرامـش خـود 
را حفـظ کنیـد و بـا او شـخصًا بـه صحبـت بنشـینید. 
در زمـان اخـراج کـردن هـم بهتـر اسـت اشـاره یی بـه 
نقـاط مثبـت افـراد اخراجـی داشـته باشـید. اگـر بـا 
وجـود تاش هـای بسـیار زیـاد، وقـت گذاشـتن های 
طوالنی مـدت و به کارگیـری عقایـد ابتـکاری، پـروژۀ 
شـما بـه موفقیت نرسـید، تمام افـراد گـروه را گردهم 
آوریـد و بـا هـم در مـورد راهکارهـای رسـیدن بـه 
تمـام  هـم  بعـد  و  بنشـینید  مشـورت  بـه  موفقیـت، 

تجربه هـای خـود را بـا یکدیگـر در میـان بگذاریـد. 
از پرسـونل خـود پشـتیبانی کنید. مدیریت بـه این معنا 
نیسـت کـه همـه باید به دنبال شـما باشـند، بلکـه باید 
بـه آن هـا بگوییـد که شـما در پشـِت آن ها ایسـتاده اید. 

بـه نیازهـای کارکنـاِن خود توجـه کنید. حال چه ایـن نیازها دوره های کمک آموزشـی 
باشـند، چـه ارتقـا دسـتگاه ها و به کارگیـری تکنالـوژی جدیـد، افزایـش حقـوق و...؛ 
خـود را بـرای آن هـا بـه آب و آتـش بزنیـد. شـاید همیشـه کارها بـر وفق مـراد پیش 
نرونـد، امـا حداقـل این اسـت که آن ها می دانند شـما همـواره حامی و پشـتیباِن آن ها 
هسـتید. کمـک کنیـد هـر زمـان که وقـت داشـتید، حتا بـرای مـدت کوتاهـی هم که 
شـده، سـری بـه بخش هـای مختلف شـرکت بزنید و بـه کارکنان تـان نشـان دهید که 
متوجـه تـاِش آن ها هسـتید، هرچند خـود تجربه یی در انجـام وظایف آن هـا ندارید. 
البتـه یـک مدیـر زمانـی می توانـد بـه موفقیـت دسـت پیـدا کنـد کـه همـواره دانش 
خـود را بـه روز کنـد و اطاعـات کافـی در زمینه های مختلف داشـته باشـد تـا بتواند 

انتظـارات خـود را بـه وضـوح برای پرسـونلش شـرح دهد. 
۵ـ "بهای رسیدن به بزرگی، مسوولیت پذیری است". وینستون چرچیل 

سـرزنش های وارده را بپذیریـد، اگـر اطاعـات غلـط مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد و 
محمولـۀ مـورد نیـاز بـا تاخیـر به دسـت کارکنـان برسـد، بالطبـع کسـب درآمـد نیـز 
بـرای مدتـی مختـل خواهد شـد. مسـوولیت اشـتباهاتی را کـه مرتکب آن می شـوید، 
بـه عهـده بگیریـد و به خاطـر آن عذرخواهـی کنیـد و اقدامـات الزم در رفـع مشـکل 

به جـود آمـده را انجـام دهیـد. 

بخش دوم 
بخش دوم

كمال الدین حامد

حاالتـی که احـکام رشعـی تطبیـق منی گردید، 

تغلـب  و  اضطـرار  عنـوان حالـِت  بـه  همیشـه 

می توانسـت  و  می شـد  شـناخته  رسـمیت  بـه 

رفته رفتـه  اسـتثنا  ایـن  باشـد ولـی  اسـتثنا  یـک 

جـای یـک رونـد ُکلـی را گرفـت. حکومت هـا 

ظاهـرًا بـه رشیعـت اسـامی بـه عنـوان منبـع 

یـا یکـی از منابـع تقنیـن پابنـد ماندنـد امـا ایـن 

پابنـدی به صـورِت رسـمی بود تا یـک وضعیت 

واقعـی. این جـا بـود کـه یـک تناقـِض آشـکار 

دولت هـا  رسـمِی  تعهـد  میـان  می شـد  دیـده 

در  اجـراآِت عملـی  و  اسـامی  در کشـورهای 

جامعـه. احـکام رشعـی به ظاهـر امـر در مـن 

واقعیت هـای  در  ولـی  داشـتند،  قـرار  قوانیـن 

اجتامعـی یک صـورِت آرمانـی به خـود گرفتند 

و بیشـر بـه سـوی انتزاعـی شـدن میـان داده 

شـدند.

مشـکل اصلـی تنهـا بـه عـدم تناسـب برخـی 

بـا  اسـام  جزایـی  نظـام  در  مجازات هـا 

اکـر  بـه  بلکـه  نبـود،  مـدرن  انسان شناسـی 

صورت هـای احـکام مدنـی و جزایـی اسـامی 

برمی گشـت. مجازات هـای اسـامی در تناقِض 

آشـکار بـا تعاریـِف حقـوق بـری قـرار گرفتـه 

اسـامی  کشـورهای  اکـر  درحالی کـه  بـود، 

حقـوق  کنوانسـیون های  رعایـت  بـه  متعهـد 

اسـامی  مدنـِی  نظـام  و  بودنـد  شـده  بـری 

متایـل متمرکز بـه اقتصاد ملی داشـت و چندان 

رِس سـازگاری بـا اقتصـاد بـازار از خـود نشـان 

منـی داد. حـال آن کـه اقتصـاد بـازار، یـک امـِر 

محتـوم بـود و در نهایـت، معیارهـای جهانـِی 

حقـوق خانـوادۀ اسـامی را نیـز مـورد چالـش 

آن  برابـِر  در  منی توانسـت  کـه  بـود  داده  قـرار 

پیـروز باشـد.

رشیعـت  ُکل  در  کـه  کسـانی  از  گذشـته 

اسـامی را فاقـد پاسـخ گویی مسـایل معـارص 

اندیشـمنداِن  قاطـِع  اکریـت  می دانسـتند، 

مسـلامن همچنـان بـه پاسـخ گو بـودن احـکام 

رشعـی وفـادار ماندنـد. کسـانی کـه بـه عـدم 

کـرده  پیـدا  بـاور  رشعـی  احـکام  پاسـخ گویی 

پیـش  در  را  مختلفـی  رویکردهـای  بودنـد، 

می گرفتنـد؛ از تاریخـی بـودن احـکام اسـامی 

اسـامی،  توصیه هـای  بـودِن  اخاقـی  تـا 

رویکردهـای آن هـا را تشـکیل مـی داد. بـه هـر 

صـورت، تفکـِر این ها نتوانسـت مقبولیـت یابد 

نهایـت  در  قدیـم،  عرفانـی  اندیشـۀ  به سـان  و 

زیـر چـر احـکام اسـامی زنده گـی  کـرد و بـه 

در عیـن عـدم  اسـامی  احـکام  صـورت کل، 

اهمیـت مقدس مآبـی خـود را  بـودن،  اجرایـی 

منـود. حفـظ 

بـه  بـه زور  کـه  گروه هایـی  یـا  کسـانی  بودنـد 

بـا  یازیدنـد و  تطبیـق احـکام اسـامی دسـت 

ایـن  اسـام،  تاریـخ صـدر  از  متفـاوت  الهـام 

امـر را یـک رضورت دانسـتند. گذشـته از ایـن 

گروه هـا، تحمـل برخـی احـکام بـرای جامعـه 

بـود.  مشـکل  یـک  آن  بعـد  و  مـدرن  دورۀ  در 

تطبیـق  بـر  زور  بـه  کـه  گروه هایـی  برابـِر  در 

بیشـر  می کردنـد،  پافشـاری  اسـامی  احـکام 

گروه هایـی مبـارزه کردنـد کـه خودشـان نیـز در 

تیـوری متعهد به اجـرای احکام اسـامی بودند 

ولـی در عمـل بـه آن توجـه نشـان منی دادنـد و 

ایـن امـر نشـان مـی داد کـه بـه صـورِت عملـی 

ایـن گروه هـا از اجـرای احـکام اسـامی الاقل 

بـه صـورت وسـیع، خجالـت می کشـند و آن را 

بـا ایجابـاِت عـر منی داننـد. منونـۀ  منطبـق 

آن در عـراق و افغانسـتان به خوبـی بـه مشـاهده 

رسـیده اسـت.

احـکام  غبارگرفته گـی  اصلـی  عوامـل  از 

اسـامی، یکـی هـم ایـن بود کـه نظـام حقوقی 

بـرای خـود  تفسـیِر رقیـب  یـک  اسـام هرگـز 

خلـق نکـرد و اجـازه نـداد کـه در یـک تعامـل 

دینامیکـی میـان تفاسـیر متعـدد بـه بالنده گـی 

معرفتـی  و  تفسـیری  روش هـای  متـام  برسـد. 

نظـام حقوقی اسـام به یـک چارچـوِب خاص 

منتهـی می گردیـد کـه هـامن تفسـیر یـا معرفتی 

مکاتـب  بـود.  نقل محـور  اجتهـاد  بـر  مبتنـی 

حقوقـی )مذاهـب فقهی( در اسـام، به صورت 

کل، متعهـد بـه روش نقلـی و غیرعقلـی بـودِن 

ماندنـد. باقـی  رشیعـت  حکمت هـای 

اگرچـه در جهـان اهل سـنت، مکتـب رأی امام 

اعظـم )ابوحنیفـه( بـا توجـه بـه مبانـی کامـی 

معتزلـی، توانسـته بـود روزنه یـی را بـه فضـای 

تناسـب میـان عقـل و نقـل بـاز منایـد، امـا در 

نهایـت بـا غلبۀ قرائـِت شـامی از فقـه حنفی بر 

قرائـت بلخـی از آن، ایـن روزنـه نیـز رفته رفتـه 

بسـته شـد و به سـاِن مکاتـب دیگـر حقوقی، در 

گـرو نقل گرایـی قـرار گرفـت.

کام اشـعری اجـازه نـداد کـه رقبـای آن؛ کام 

ماتریـدی  کامـی  روش  درون،  در  و  معتزلـی 

بـه پیـروزی برسـد و همیشـه بـه عنـوان مبنـای 

احـکام رشعـی باقـی مانـد و احـکام رشعـی به 

صـورت میکانیکی حـول محـوِر آن دور می زد. 

منطبـق با کام اشـعری، عقل توانایی تشـخیص 

وتعییـن حکمت هـای الهـی را در درون احـکام 

عملـی نـدارد و معیار اصلی برای حسـن و قبح 

هـامن نقـل یـا مدلـوالِت لفظـی آن می باشـد. 

ایـن امـر اجازه نـداد که احـکام اسـامی از مبنا 

مـورد تحلیـل قـرار گیـرد و همیشـه سـعی در 

هامنندسـازی جامعـه بـا ایـن احـکام صـورت 

در  اجتامعـی  تحـوالت  بـه  توجـه  تـا  گرفـت 

جامعـه کـه محصـول نظـام حقوقی نبـود، بلکه 

بیشـر یک تکامل جامعه شـناختی می توانسـت 

بـرده داری  لغـو  داعـش،  آن چـه  نظیـر  باشـد. 

را از میـان رفـِن ظرفیـت فکـری و اجتامعـی 

بریـت منی داند، بلکه نوعی مسـخ اساسـاِت 

دوبـاره  بایـد  کـه  می دانـد  اسـام  اجتامعـی 

اصاح شـود و جامعه پذیرای بـرده داری گردد.

ـ گذشـته از نوآوری هایـی کـه قبـل از سـقوط 

نظـام  اندیشـمندان  توسـط  عثامنـی  خافـت 

حقوقی اسـام صورت گرفـت، در دورۀ جدید، 

جهـت  در  تلفیـق  روش  از  مـوارد  برخـی  در 

تسـهیل اجـرای حقـوق اسـامی در جامعه کار 

مـر  وصیـت  قانـون  نظیـر  می شـود.  گرفتـه 

و  حنفـی  فقـه  تلفیـق  نتیجـۀ  در  کـه   )1946(

شـیعی بـرای وارث نیز وصیت را مجاز دانسـت 

و روش معمـول کـه در مجامـع فقهـی جهـان 

مجمـع  نظریـات  ماننـد  دارد،  وجـود  اسـام 

امثال شـان .  فقهـی جـده و شـورای االزهـر و 

این روش آسـان بود ولی کار را آسـان منی کرد؛ 

روش تلفیـق از یک طـرف بـه ُکِل سـاختاِر یـک 

درحالی کـه  مـی زد،  آسـیب  حقوقـی  مکتـِب 

هیـچ سـاختار جدیـدی را پایه ریـزی منی کرد و 

از جانـب دیگـر، شـامل احکامـی منی شـد که 

منطبـق بـا متـام مکاتـب حقوقـی اسـامی بـه 

بن بسـت خـورده بـود و در نهایـت می توانسـت 

برخـی از احـکام را منطبـق بـا ایجابـاِت عـر 

بسـازد کـه آن هـم غالبـًا بـه صـورت یک طرفـه 

بـود؛ بـه ایـن معنـی کـه غالبـًا مکاتـِب دیگر از 

فقـه حنفـی اسـتفاده می کردنـد تـا اسـتفادۀ فقه 

حنفـی از فقه هـای دیگـر. ماننـد احکامـی کـه 

مرتبـط بـا مسـایل حجـاب، تجـارت، تسـاوی 

حقـوق جنسـیتی، حقـوق اقلیت هـا و در ُکل، 

احکامـی مرتبـط بـا آزادی هـای فـردی بود.

ایـن  درِک  بـا  اسـام  حقوقـی  اندیشـمندان 

مشـکل، در صـدِد حـِل ایـن بن بسـت برآمدنـد 

ایـن  و تنهـا فقهـا یـا حقوق دانـان نبودنـد کـه 

نظریه پـردازان  بلکـه  کردنـد؛  درک  را  معضـل 

نیـز  فلیسـوفان  و  قرآن شناسـان  کامـی، 

متناسب سـازی  و  بهینه سـازی  تـاش  در 

ارزش هـای اسـامی بـا واقعیت هـای اجتامعی 

بودنـد کـه موضـوع بحـِث مـا نیسـت و آن چـه 

موضـوع بحـِث ما را تشـکیل می دهـد، راه های 

مسـلامن  حقوق دانـاِن  از  برخـی  پیشـنهادی 

اسـت و یـا برخـی از روش های حقوق شناسـِی 

احـکام رشعـی کـه ارایـه شـده، قطـع نظـر از 

این کـه صاحـِب آن یـک حقـوق دان بـوده و یـا 

دیگـر.    اندیشـمند  یـک 

موضـوع اصلـِی این نوشـتار، معرفـی دو نظریه 

به خاطـر  کـه  مختلفی سـت  نظریـاِت  میـان  از 

ایـن مأمـول ارایـه شـده اسـت، ولـی منی تـوان 

بـدون یـک مـرور گـذرا بـه مجموعـه نظریـاِت 

اصاحـیِ پیشـنهاد شـده، بـه موضـوع اصلـی 

پرداخـت.

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

مدیریت به این معنا 
نيست كه همه باید به 
دنبال شما باشند، بلکه 
باید به آن ها بگویيد 
كه شما در پشِت 
آن ها ایستاده اید. به 
نيازهای كاركناِن خود 
توجه كنيد. حال چه 
این نيازها دوره های 
كمک آموزشی باشند، 
چه ارتقا دستگاه ها و 
به كارگيری تکنالوژی 
جدید، افزایش حقوق 
و...؛ خود را برای آن ها 
به آب و آتش بزنيد. 
شاید هميشه كارها 
بر وفق مراد پيش 
نروند، اما حداقل 
این است كه آن ها 
می دانند شما همواره 
حامی و پشتيباِن آن ها 
هستيد. كمک كنيد هر 
زمان كه وقت داشتيد، 
حتا برای مدت كوتاهی 
هم كه شده، سری 
به بخش های مختلف 
شركت بزنيد و به 
كاركنان تان نشان 
دهيد كه متوجه تالِش 
آن ها هستيد، هرچند 
خود تجربه یی در انجام 
وظایف آن ها ندارید

ACKU



چکیده

در مـورد کلمـۀ عّیـار و ریشـۀ آن و معنـی و مفاهیمش، 

اتفـاق نظـر نیسـت. مرحـوم ملک الشـعرای بهـار ایـن 

دکـر  و  می دانـد  فارسـی  و  یـار  معنـی  بـه  را  کلمـه 

خانلـری ریشـۀ پهلـوی بـرای آن متّصـور اسـت کـه از 

اصـل "ادییـار" گرفتـه شـده اسـت و طـی فرایندهـای 

واجـی بـه صورت "عّیـار" درآمده اسـت. در مورد اصل 

و ریشـۀ ایـن گـروه هـم اتفـاق نظـر نیسـت و بعضـی 

فتیـان عـرب می دانـد و  از  برگرفتـه  را  آن هـا  سـازماِن 

تعـدادی دیگر، منشـای ایـن گروه را قبل از اسـام و به 

ایـران نسـبت می دهنـد کـه بعدهـا با سـخت گیری های 

حاکـامِن بغـداد به خصـوص در دورۀ عباسـیان، نظـام 

و آییـن مخصـوص بـه خـود می گیـرد و هـر روز بـر 

جمعیـِت آن هـا افـزوده می شـود. و عیاران بـرای این که 

تأمیـن  را  خـود  مخـارِج  و  هزینه هـا  بودنـد  مجبـور 

کننـد، بـه راه داری می پرداختنـد و از کاروان هـا بـرای 

بـه سـامت رساندن شـان پـول می گرفتنـد. ایـن گـروه 

بـرای رسـیدن به ایـن اهـداف، الزم بود چابـک و آماده 

و ورزیـده باشـند و بـرای همین در شـهرها و در میادین 

بـه ورزش می پرداختنـد و مـورد توجه مردم واقع شـدند 

و بعـد کم کـم مورد عنایـِت حاکـامن هم قـرار گرفتند.

قطـران،  آتشـک،  سـمک،  عیـاران،  کلیـدی:  واژه گان 

جوان مـردی آییـن، 

مقدمه

عیـاران از هـر گـروه و از هـر جا کـه باشـند، جوان مرد 

واقعـی را حرضت علـی )ک( می داننـد و به نوعی خود 

را پیـرو رفتـار و افعـاِل این پیشـوای دینی می شـامرند، 

هرچنـد قبـل از حـرضت علـی، بـرای پیامـران الهـی 

مراتبـی را ذکـر می کنند. در مـورد محتـوای اعتقادات، 

از جهتـی بـا صوفیـان اشـراک نظـر دارنـد و آن مـورد 

ایـن اسـت کـه بـه خواسـته های خـود توجـه ندارنـد و 

دیگـران را مقـدم بـر خـود می دانند. امـا از جهت دیگر 

اختـاف دارنـد و آن این کـه صوفـی اعاملـش را بـرای 

حـق و یـا رسـیدن بـه حـق می دانـد ولـی عیـار همـۀ 

جان فشـانی های خـود را بـرای به دسـت آوردن شـهرت 

و نـام انجـام می دهـد. 

بـه نظـر می رسـد لبـاس خـاِص آن هـا و یـا رفتارشـان 

کـه غالبـًا برگرفتـه از روحیـۀ جوان مـردی و دسـتگیری 

در  توانایـی،  عیـن  در  افتاده گـی  یـا  و  ضعفاسـت  از 

گـروه ورزشـکاران باسـتانی تجلـی و منـود بیشـری 

شـد  باعـث  آماده گـی  و  ورزیده گـی  همیـن  دارد. 

کسـب  بـرای  را  خـود  فرزنـداِن  خانواده هایـی  تـا 

ایـن گـروه  مهارت هـای رزمـی و پـرورش در اختیـار 

را  مشـکاتی  بعدهـا  امـر  همیـن  البتـه  دهنـد.  قـرار 

آورد.   به وجـود 

رشبـت عیـاری که عبـارت بـود از آب و منک، درسـی 

رمـزی و منادیـن اسـت که هر کـس وارد ایـن جامعت 

می شـود، باید بـه صافی و پاکِی آب باشـد و حِق منک 

را بشناسـد و بـه آن پای بنـد باشـد. اعتقـادات افـکار و 

به ویـژه  و  به خصـوص در سیسـتان  تعلیـامِت عیـاران 

دربـارۀ یعقـوب لیـث صفار کـه نجـات دهندۀ ایـران و 

از بـزرگان عیـاران اسـت، در تاریـخ جلـوه و گیرایـِی 

خاصـی دارد. اگرچـه عیاران بـه راهزنی هـم می رفتند، 

امـا این مـورد در صورتی سـت که رضورتی پیـش بیاید 

یـا قصـد چپـاوِل مـال و ثـروت از فـردی غنـی و توجه 

بـه زیردسـتی فقیـر بوده اسـت. عیاران خود را مسـووِل 

فقـرا و توجـه بـه آنـان می داننـد. دقیقـًا مثل دسـته های 

سیاسـی و یـا گروه هـای اجتامعی زمـاِن ما، ایـن گروه 

هـم دسـته یی خـاص هسـتند کـه اسـاس وجـود آن ها، 

توجـه بـه نیازمنـدان و دسـتگیری از آن هاسـت. محـل 

اقامـت عیـاران، یتیم خانـه اسـت و از این رو عیـاران به 

یتیـامن هـم معروف اند. 

عیـاران در درگیری هـای بیـن امیـن و مأمـون در بغداد 

پیـدا  رشکـت کردنـد و قـدرت و گسـرده گی زیـادی 

کردنـد. اختافـاِت شـیعه و سـنی و نیـز زدوخوردهای 

حنفـی و شـافعی وسـیله یی مناسـب بـرای ارتـزاق و 

پیرفـتِ آن هـا شـد. در واقـع هـر پولـی کـه دولـت از 

و  می گرفتنـد  حکومـت  از  عیـاران  می گرفـت،  مـردم 

مراتبـی پیـدا کردنـد. آن چه هنـوز معلوم نیسـت این که: 

عیارپیشـه گی از بغـداد بـه ایران آمده اسـت یـا از ایران 

بـه بغـداد رفتـه. امـا عیـاران ایـران بـا توجـه بـه بحثـی 

کـه گذشـت و شـلوار مخصوصـی کـه می پوشـیدند، 

قطعـًا از نـوع عـرب جـدا هسـتند؛ چـون پوشـیده گی 

شـلوار ریشـۀ ایرانـی دارد و اعـراب هیـچ گاه شـلوار 

منی پوشـیده اند. از طـرف دیگـر، وقتـی کتاب سـمک 

کـه سـمک  می بینیـم  به وضـوح  می خوانیـم،  را  عیـار 

عیـار بعـد از هـر پیـروزی رشاب می خورد و ایـن مورد 

بـا دیـن اسـام سـازگاری نـدارد. از سـوی دیگـر، در 

کتـاب مذبـور هیـچ جـا یـادی از مسـجد و منازگزاران 

نیسـت.، ایـن مـوارد، گـامن ورود عیـاری از بغـداد به 

ایـران را شـدیدًا تضعیـف می کنـد. 

مقصـود این مقالـه تاریِخ عیاران نیسـت، بلکه بررسـی 

آداب و شـیوه های عیـارِی آن هـا در کتاب سـمک عیار 

اسـت کـه مهم ترین کتابی سـت کـه اطاعـات جامعی 

می دهـد.  قـرار  مـا  اختیـار  در  عیـاران  گـروه  دربـارۀ 

سـمک عیـار نوشـتۀ فرامرز ابن خـداداد کاتـب ارجانی 

اسـت کـه احتـاماًل اواخـر قـرن ششـم یـا اوایـل قـرن 

هفتـم نوشـته شـده. ایـن کتاب بنـا بر روایت شـخصی 

بـه نـام صدقـه ابـن ابـی قاسـم شـیرازی نـگارش یافته 

اسـت. زمان نوشـته شـدن داسـتان ها و یا زمـان تدوین 

روایـت آ ن هـا معلـوم نیسـت. دکـر خانلـری در مقدمۀ 

آن اشـعاری را ذکـر می کنـد که متعلـق به شـاعران قرن 

پنجـم و ششـم از جمله قطران تریزی و مسـعود سـعد 

سـلامن و امیر معزی اسـت. شـیوۀ نگارش سمک عیار 

نشـان می دهد کـه این کتاب برای سـخنوری سـاخته و 

پرداختـه شـده اسـت. اهمیت کتاب سـمک عیـار بیش 

از همـه اشـاره بـه آداب و رسـوِم عیاران اسـت. 

در تاریـخ ُپرفـراز و نشـیِب ایـران کمـر به داسـتان های 

مـردِم عـادی توجـه شـده اسـت. شـاید انحصـار علـم 

و دانـش بـه طبقـه یـا گروهـی خـاص و یـا حامیـت 

قلـم  آن هـا  نفـع  بـه  کـه  نویسـنده گانی  از  حاکـامن 

می زدنـد، باعـث شـده کمـر بـه داسـتان های عامیانـه 

توجـه شـود؛ داسـتان های عامیانه یـی کـه سـمک عیار 

هـم یکـی از آن هاسـت.  

بیشـر حـوادث و اتفاقاِت کتاب در چیـن و ماچین رخ 

می دهـد. قهرمـان نـام آوِر داسـتان کـه در شـجاعت و 

تدبیـر و نیرنـگ رسآمـِد همـۀ قهرمانـان اسـت، سـمک 

دارد. نام 

یکـی دیگـر از جلوه هـای اهمیـِت ایـن کتـاب، اشـاره 

بـه اسـم های اصیـل فارسی سـت کـه کمـر در منبعـی 

آتشـک،  قطـران،  سـمک،  اسـت.  شـده  بیـان  دیگـر 

شـغال پیـل زور، شـه میر عیـار، زیرک عیـار و نام های 

زنـان مثـل مروان دخـت، گلمبـوی و بعضی اسـم های 

مرکـب ماننـد چـگل مـاه، الالصـاح و آهوگیـر عیـار 

جنبـۀ رمـزی و معامیـی دارنـد. 

لغـات و اصطاحـات زیباِی کتـاب باعث شـده تا این 

کتـاب گنجینه یـی از تعبیرات و رضب املثل هایی باشـد 

کـه در زبان فارسـی به کار می رفته اسـت. ارزش کتاب 

به خاطـر انشـای محکـم و با اسـلوب آن و یـا پیروی از 

سـبک خاصی نیسـت، بلکه شـیوۀ رایج زماِن نویسـنده 

را نشـان می دهـد. همچنیـن هیـچ تصویـری از اوضاع 

و احـوال سیاسـی اجتامعـی عـر مولـف بـه دسـت 

در  به خوبـی  را  داسـتان  هـوای  و  حـال  و  منی دهـد 

فضـای حکایت هـا و وقایـع ترسـیم می کنـد. پوشـش 

زنان، وسـایل حرب و جنـگاوری عیاران، نوشـیدنی ها 

و طبقـات جامعـه از مهم ترین مواردی اسـت که کتاب 

سـمک عیـار را ارزشـمندتر و خواندنی تـر می کنـد.

در مـورد نـام کتـاب، دکـر ذبیح اللـه صفا معتقد اسـت 

کـه قهرمـان کتـاب، سـمک، در شـجاعت و تدبیـر و 

نیرنـگ رسآمـِد همـۀ قهرمانـان اسـت. وجود دو دسـته 

از متعصبیـِن سیسـتان بـا نام هـای سـمکی و صدقـی و 

تصادفـی عجیـب کـه اسـامی ایـن گروه هـا و قهرمـان 

و راوی داسـتان وجـود دارد، ایـن احتـامل را بـه ذهـن 

مـی آورد کـه فراهم آورنـدۀ داسـتان بـا شـناخت قبلـی 

رشح  اسـت  خواسـته  گـروه  دو  اختـاِف  مـوارد  از 

دالوری هـا و جوان مردی هـای سـمک را از زبـان یکـی 

از حریفـان و مخالفـان نقـل کنـد. در ایـن مقالـه آداب 

و رسـوِم عیـاران و اعتقـاداِت آن هـا در داسـتان سـمک 

عیـار و قطـران مـورد توجـه قـرار می گیـرد. 

سمک و قطران   

سـمک عیـار در نـزد خورشیدشـاه پـر پادشـاه حلـب 

کـه از دخـر شـاه عـراق بـه وجـود آمـده، ایسـتاده و 

در حـال تعظیـم اسـت و سـمک قصـد دارد قطـران را 

بسـته نـزد خورشیدشـاه آورد. او بـا این عهد کـه قطران 

را اسـیر بیـاورد، از کاخ خورشیدشـاه بیـرون می آیـد، 

بیراهـه در پیـش می گیـرد و کسـی را می بینـد کـه روی 

به لشـگرگاه آن هـا دارد. خود را مخفـی، و ناگاه خود را 

بـر رس آن مـرد می افکنـد و قصـد نابـودی او را می کند. 

تـو  چـرا  و  ام  کـرده  چـه  مـن  می گویـد:  شـخص  آن 

می خواهـی مرا بکشـی. سـمک خود را معرفـی می کند 

معرفـی  آتشـک  را  خـود  او  کیسـتی.  تـو  می گویـد  و 

می کنـد که شـبی نـزد قطران بـوده و او را ملـول می بیند 

و قطـران بـا آتشـک گفتـه کـه سـمک قصـد داشـته او 

را اسـیر کنـد و از آن جایـی کـه آتشـک دل باختـۀ دالرام 

آتشـک  اگـر  کـه  می کنـد  عهـد  قطـران  اسـت،  نامـی 

سـمک را اسـیر نـزد او آورد، دالرام را بی هیـچ رنجـی 

در کنـار او نهـد و بـا آتشـک عهـد می بندند و به نشـانۀ 

ضامنـت، قطران انگشـری به آتشـک می دهد. سـمک 

می گویـد: تـو می دانـی کـه مـن بهـر می توانـم دالرام 

را در کنـار تـو آورم، اکنـون بـا مـن عهد ببند و سـوگند 

بخـور کـه یـار مـن باشـی و خیانـت نکنـی. آتشـک به 

یـزداِن دادار و نـان و منـک سـوگند می خـورد. سـمک 

او را در آغـوش می کشـد و می گویـد: تـو مرا بـرادری. 

پـس دسـتان مرا از پشـت ببند و یـوغ در گـردن، مرا نزد 

قطـران بـر. وقتـی او می گویـد سـمک را دار بزنید، تو 

بگـوی مردی چنین اسـیر و گرفتار را فـردا در میدان دار 

بزنیـم تـا همـه قـدرِت ما و اسـارِت سـمک را مشـاهده 

کنند و ما به شـهرت برسـیم. آتشـک دسـت سمک را از 

پشـت می بنـدد و نزد قطـران می بـرد. در اردوگاه قطران 

هرکـس آتشـک را می بینـد که این گونه سـمک را اسـیر 

مـی آورد، بـه همدیگر می گویند آتشـک هـول عیاری یی 

کـرده اسـت ـ عجـب شـکار جانانه یی کرده که سـمک 

را توانسـته اسـیر کنـد ـ و قفایـی بـه سـمک می زننـد. 

سـمک بانـگ بـر آتشـک می زنـد کـه اجـازه نـده چنین 

کاری کننـد، زیـرا بـا سـیلی مـرا نابـود خواهند کـرد. تا 

این کـه بـه بـارگاه قطـران می رسـند. قطـران می پرسـد: 

"شـیر آمـدی یـا روبـاه؟"، آتشـک می گویـد: "بـه اقبال 

تـو ای پهلـوان شـیر آمـدم". قطـران دسـتور می دهـد 

زود سـمک را گـردن بزننـد. آتشـک می گویـد جای این 

سـخن نیسـت، چـون او اسـیر و گرفتـار ماسـت. فـردا 

داری در میـدان می زنیـم و او را بـه دار می کشـیم.  
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شیوه های عّیـاری در آیینۀ 

داستان سمک و قطران

و  اميــن  بيــن  درگيری هــای  در  عيــاران 
ــد و قــدرت و  ــداد شــركت كردن ــون در بغ مأم
ــاِت  ــد. اختالف ــدا كردن ــادی پي ــترده گی زی گس
ــی و  ــای حنف ــز زدوخورده ــنی و ني ــيعه و س ش
شــافعی وســيله یی مناســب بــرای ارتــزاق و 
پيشــرفِت آن هــا شــد. در واقــع هــر پولــی كــه 
دولــت از مــردم می گرفــت، عيــاران از حکومت 
می گرفتنــد و مراتبــی پيــدا كردنــد. آن چــه 
ــه گی  ــه: عيارپيش ــت این ك ــوم نيس ــوز معل هن
از بغــداد بــه ایــران آمــده اســت یــا از ایــران 
بــه بغــداد رفتــه. امــا عيــاران ایــران بــا توجــه 
بــه بحثــی كــه گذشــت و شــلوار مخصوصــی 
كــه می پوشــيدند، قطعــاً از نــوع عــرب جــدا 

ــتند؛  هس

دكتر علی محمدرضایی هفتادر
دكتر حميد هادیان

ACKUبخش نخسـت
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ملی  اعضای شورای  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور 
انتقاد  نهادهای حکومتی  از کمبود ظرفیت در  کشور 

کرده است.
با  مشورتی  نشست های  به  سلسلۀ  غنی  آقای 
شورای ملی شام روز گذشته )17 عقرب( در ارگ، با 
سناتوران پیرامون بودجه سال 1۳96 نشست مشورتی 

در ارگ داشت.
از سناتوران خواست که  آقای غنی  این نشست،  در 
مشوره ها و نظریات شان را در خصوص بودجه سال 
شریک  جمهوری  ریاست  با  تحریری  به گونۀ   1۳96

سازند.
دیگر  سال های  برخاف  امسال  که  داشت  بیان  وی 
وزارت های  و  می باشد،  موجود  مالی  امکانات 
سکتوری باید از این امکانات برای ارائه خدمات موثر 

استفاده اعظمی نمایند.
تسریع  تدارکات  در  اصاحات  که  داشت  اظهار  او 
گردیده و برای وزارت خانه ها نیز پول موجود می باشد، 
دیگر بهانۀ نبود پول از جانب وزرا نباید مطرح باشد.

محمد اشرف غنی افزود:" وزرا باید به شما پاسخ گو 
باشند که چرا نتوانسته اند بودجه تعیین شده را به شکل 

معقول و مشروع آن به مصرف برسانند".
آقای غنی تصریح نمود:"این را باید اعتراف کنیم که 
وزارت ها ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را 

ندارند".
باید  حال  و  سابقه  پروژه های  که  داشت  اظهار  او 

تفکیک شود، زیرا در پروژه های
گرسنه  ما  هموطنان  فیصد   15 که  گفت:"  غنی  آقای 
مصوونیت  فیصد   ۳8 الی   ۳7 از  می شوند،  خواب 
غذایی ندارند، در چنین حالتی مصرف نکردن معقول 

بودجه نه تنها بی کفایتی، بلکه گناه نیز می باشد".
این  زیاد  حدی  تا  و  بود،  موجود  مشکات  قبلی 
اکثراً  او اضافه کرد که  مشکات را رفع شده است. 
تطبیق  اوقات  تقسیم  حاال  تا  سکتوری  وزارت های 
را  خارجی  مشاوران  مدیریت  ظرفیت  و  پروژه ها 

ندارند.
رییس جمهور با تأکید از سناتوران خواست، به تعهد 
شان در قبال این که هر وزارت که بودجه را معقول 
مصرف ننمود بودجه شان کم خواهد شد، عمل کنند.
و  امور  به جای  وزارت خانه ها  از  گفت، شماری  وی 

مسوولیت های اساسی شان، مصروف امور ساختمانی 
می باشند. او افزود که برای امور ساختمانی باید یک 
امورشهرسازی  وزارت  نظارت  تحت  اداری  واحد 
به شکل  دولتی  ساختمان های  همۀ  تا  گردد،  ایجاد 

اساس آن اعمار گردد.
محمد اشرف غنی بیان داشت که نقشۀ ساختمان های 
ولسوالی ها ترتیب گردیده که به زودی کار تطبیق آن 
آغاز خواهد شد، و همچنان برای ادارات دولتی دیگر 
نیز ساختمان های مورد نیاز اعمار می گردد. او افزود 
که روند ساخت خیابان ها، خط  آهن و فایبرنوری نیز 
باید به واحد اداری سپرده شود، تا این روند به شکل 

اساس تطبیق گردد.
آقای غنی گفت که برای مصرف معقول بودجه و ارائه 
خدمات موثر برای مردم، اصاحات اساسی در ادارات 
نیاز است، که از زیربنا تا تعلیم تربیه همه چیز خوب و 
مسلکی شود. او از سناتوران خواست که در این زمینه 
از روند اصاحات حکومت حمایت همه جانبه نمایند.
وی اظهار داشت که اگر تعهدات انجام شده با مردم 
و جامعه جهانی را در بخش آوردن اصاحات عملی 
نسازیم، فرصت های موجود و امکانات هدر خواهد 
داشته  واضح  تصویر  باید  که  کرد  تأکید  او  رفت. 
به شکل موثر  امکانات  از  آینده  باشیم که در سه سال 

آن استفاده نماییم.

او تأکید کرد، به منظور انجام خوب تعهدات که با مردم 
و جامعه جهانی نموده ایم، باید کابینه در یک قرارداد 
کدام  که  سازد،  واضح  را  این  ملی  با شورای  واضح 

کارها در چه زمانی به شکل اساس آن
رییس جمهور با اشاره به همکاری های منطقوی گفت، 
در آینده نزدیک خط آهن ترکمنستان و آقینه افتتاح 
خواهد شد که از این طریق حمل و نقل اموال پنج برابر 

ارزان تر تمام می شود
انجام شود. وی گفت که ما باید برای ملت پاسخ گو 
مردم  و  شهدا  خانواده های  بیوه،  فقیر،  زیرا  باشیم، 

افغانستان از ما جواب می خواهند.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد، طی دو ماه گذشته 
صدها هزار مهاجر دوباره به کشور برگشتند که آن ها 
بودجه  در  دارند،  بهتر  خدمات  ارائه  و  کار  به  نیاز 
سال 1۳96 برای جابجای مهاجرین، بی جاشد گان و 

کوچی ها مقداری بودجه تخصیص می یابد.

ترتیب  را  آینده طرحی  ماه  آقای غنی گفت، در سه  
آیندۀ  ده سال  و  فعلی، سه  آن شرایط  در  که  نمایید 
افغانستان واضح گردد. او اضافه کرد که برای تحرک 
پروژه های بزرگ، در هماهنگی با شورای ملی و مردم، 
ده شرکت بین المللی انتخاب خواهد شد که در بخش 

زیربنا با دولت به شکل مشترک کار نمایند.
وی بیان داشت که باید تمام انجنیران افغان به شکل 
و  تشخیص  شان  مشکات  که  گردند  ارزیابی  دقیق 
ده والیت  که  افزود  او  یابد.  ارتقاء  آنان  ظرفیت های 
فقیر کشور باید محور سرمایه گذاری بیشتر قرار گیرند، 
تا انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی نیز تأمین شود.

انکشاف 20  محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که 
تا  می باشد،  حیاتی  ما  برای  کشور  سرحدی  والیت 
افغانستاِن داشته باشیم که در کنار وحدت اسامی و 

ملی، وحدت اقتصادی در آن نیز تأمین گردد.
خصوصی  سرمایه های  جلب  که  گفت  غنی  آقای 
به معنای  افغانستان،  در  دالر  میلیارد   1,2 به ارزش 
به آینده  نسبت  سرمایه گذاران  مستحکم  باورمندی 
می باشد. او افزود که از این مقدار سرمایه، 800 میلیون 
دالر در بخش انرژی برق به مصرف خواهد رسید. او 
در  را  افغان  سرمایه گذاران  که  خواست  سناتوران  از 
راستای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، تشویق 

نمایند.
وی با اشاره به همکاری های منطقوی گفت، در آینده 
نزدیک خط آهن ترکمنستان و آقینه افتتاح خواهد شد 

که از این طریق حمل و نقل اموال پنج برابر ارزان تر
او اظهار داشت که پس از منظوری بودجه سال 1۳96 
در هر سه و یا شش ماه، وزرا به شورای ملی حساب 
خواهند داد که بودجه شانرا کجا و چطور به مصرف 

رساندند.
جدید  حکومت  که  کرد  اضافه  او  می شود.  تمام 
ازبکستان عاقمند است تا راه های ترانزیتی را به روی 
افغانستان باز نماید که این در توسعۀ تجارت و اقتصاد 

میان دو کشور موثر می باشد.
فصل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا دراین نشست 
و  نمایندگان  مجلس  گذشته  سال   1۴ در  که  گفت 
وزارت مالیه به نظریات سناتوران احترام نگذاشته اند.

مسلمیار گفت، بعضی اوقات پس از منظوری بودجه، 
شماری از پروژه ها در سطح والیات تحت اجرا قرار 
را مختص  پروژه ها  این  از وکا  تعدادی  می گیرد، و 
آنان  از  شهرت  کسب  منظور  به  و  می دانند  به خود 
استفاده می کنند. او افزود که بودجه و پروژه های ملی 
حق مردم افغانستان است و از آن ها نباید بخاطر منافع 

شخصی، شهرت و کمپاین استفاده شود.
ملی  بودجه  خصوص  در  گفت،  سنا  مجلس  رییس 
مالیه،  وزارت  و  نمایندگان  مجلس  کنار  در   1۳96
مجلس سنا نیز نظریات مشورتی را با ریاست جمهوری 

شریک خواهد ساخت.
او به نمایندگی از مجلس سنا به رییس جمهور اطمینان 
قبال  در  را  ریاست جمهوری  فیصلۀ  و  تصمیم  داد، 
باشند،  نکرده  مصرف  معقول  را  بودجه  که  وزرای 
حمایت می کند. او افزود که مجلس سنا، به خاطر صلح 
و پیش رفت کشور و مردم، از اصاحات و تغییرات 
حکومت حمایت همه جانبه می نماید، و دراین زمینه 

پروای هیچ فشار سیاسی را نخواهند داشت.
او گفت، تشکیل بالمقطع در ادارات و وزارت خانه ها 
تشکیل  آن  به جای  و  برود،  بین  از  قطعی  به شکل 
رسمی به وجودآید، تا برای جوانان تسهیات کاریابی 
از  نیز  و  گردیده،  ایجاد  دوامدار  کار  مصوونیت  و 
اداری جلوگیری صورت  ارتباطات شخصی و فساد 

گیرد.
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پاتریک گليسپی، سی ان ان مانی
برگردان: شيرمحمد فرخ -استاد دانشگاه

ادارٔه کارگران که نهاد معتبر حکومت فدرال امریکا می باشد، اخیراً 
آماری را به نشر سپرده است که بر اساس آن، میزان سطح اشتغال 
باال رفته، حق الزحمه بهبود یافته، ساعت های کاری بیشتر شده و 
گزارش،  این  درنظرداشت  با  است.  گردیده  بهتر  اشتغال  کیفیت 

اقتصاد امریکا را در چهار بخش به بررسی می گیریم:
اقتصاد امریکا نسبتًا خوب است  -1

 2009 سال  در  اقتصادی  بحران  پایان  از  پس  امریکا  اقتصاد 
به 5 درصد کاهش  بیکاری  نرخ  یافته،  بهبود  به صورت گسترده 
درصد   10 به   2009 سال  اواخر  در  آمار  این  درحالی که  یافت، 
می رسید. در این مدت 1۳,7 میلیون شغل ایجاد شد و این نرخ 

بیکاری را به نصف کاهش داد. 
است،  شده  بطی  اشتغال زایی  روند  اواخر  این  در  هرچند 
ناممکن است و  بیکاری  نابودی کلی  اند  اما معتقد  اقتصاددان ها 
این مرحله را بهترین وضعیت در راستای ایجاد شغل در ایاالت 
متحده می دانند. سال گذشته )2015( 2,6 میلیون شغل ایجاد شد 
که پس از سال 1999 باالترین آمار در این زمینه به شمار می رود.
بر اساس سروی "سی ان ان مانی" تنها درماه اکتوبر 177 هزار 
شغل ایجاد شده است که سطح بیکاری را به ۴,9 درصد کاهش 
می دهد. به خاطر حفظ روند کنونی، کارشناسان اقتصاد پیش بینی 
می کنند ماهانه دست کم 50 هزار تا 100 هزار شغل ایجاد گردد. 

مردود  را  دولت  معتبر  نهاد  آمار  ترامپ  دونالد   -2
می داند

آمار  که  دارد  ادعا  جمهوری خواهان  حزب  نامزد  ترامپ  دونالد 
نشرشده ادارٔه کارگران نادرست و دور از حقایق می باشد. ترامپ 
معتقد است سطح اشتغال زایی به مراتب کمتر از آمار نشر شده 
درصد   9,7 بیکاری  نرخ  که  است  مدعی  ترامپ  گروه  می باشد. 
می باشد نه 5 درصد. این در حالی ست که اخیراً ۳70 اقتصاددان 
از سراسر ایاالت متحدٔه امریکا طوماری را امضا کرده اند که بر 
اساس آن، رای دهنده ها را تشویق می کنند که به دونالد ترامپ رای 
ندهند. این اقتصاددانان مدعی اند که ترامپ آمار رسمی را مردود 
می داند و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، به 

ضرر اقتصاد امریکا تمام خواهد شد.
رشد بطی دستمزد )حقوق(  -3

حق الزحمٔه پایین، آخرین متغیر بحران اقتصاد بود که باید به آن 
پرداخته می شد. این متغیر در چهار سال اخیر تنها 2 درصد افزایش 
یافته که در تناسب با دیگر عوامل تاثیرگذار کمترین رشد را داشته 
است. بر اساس سروی "سی ان ان مانی"، افزایش دستمزد در ماه 
اکتوبر 2,6 بوده، درحالی که به صورت عموم در یک سال گذشته 
آمار  این  این که  به رغم  است.  بوده  درصد   2,5 مزد  دست  رشد 
فوق العاده نیست، اما بهبود وضعیت دستمزد را نشان می دهد. باید 
گفت در صورت حفظ نرخ پایین بیکاری، کارآفرینان مجبور اند 
به هدف استخدام کارکنان مورد نظر حق الزحمٔه بهتری بپردازند.

افراد دوباره وارد بازار اشتغال شده اند  -۴
بودند، در حال  بوده و رد شده  قبًا در تاش شغل  افرادی که 
تغییر مثبت بوده و روند  این  اند.  بازار شده  حاضر دوباره وارد 
که  را  آن چه  استثنای  به  می بخشد  تداوم  را  بیکاری  کاهش 
مٔایوس" می نامند که جرٔات ورود  "کارگران  اقتصاد  کارشناسان 
دوباره به شغل را ندارند. در حال حاضر، بیشترین سطح اشتغال 

افراد میان سنین 25 الی 5۴ می باشد. 
برای جبران مرحلٔه بحران اقتصادی ایاالت متحده، پیشرفت های 
زیادی صورت گرفت؛ هرچند بخشی از مشکات پا برجا است. 
بهتر شده  اقتصاد  بحران  زمان  به  نسبت  اشتغال زایی  بدون شک 
در  اما  نموده،  شغل  ایجاد  متوالی  هفتٔه   72 مدت  دراین  است. 
بخش ازدیاد دستمزد پیشرفت های چشم گیری به وجود نیامده 
تایم(  )پارت  وقت  از  بعد  به صورت  امریکایی  میلیون   6 است. 
کار می کنند درحالی که تاش دارند به صورت تمام روز یا )فول 
تایم( وظیفه اجرا کنند. این مسأله زنده گی این افراد زیر تأثیر قرار 
داده است. تعداد زیادی از کارکنان در بخش تولیدات و معادن 
بیکار اند، طوری که بیشتر ایجاد شغل در بخش خدمات یا امور 

غیرتولیدی بوده است.

ـــورې د  ـــو پ ـــر دوو اونی ـــواړي ت ـــې غ ـــو جرګ ـــه مران ـــر ل ـــې وزی د مالی

ـــړي. ـــد ک ـــه تائی ـــايل کال بودج ۱۳۹۶ م

ـــه  ـــې ت ـــو جرګ ـــه مران ـــي کال بودج ـــرون د راتلونک ـــي  پ ـــل حکیم اکلی

ـــادي  ـــواد اقتص ـــه د هې ـــه بودج ـــې دغ ـــل چ ـــې وی ـــړه او وی ـــح ک تری

پراختیـــا او نړیوالـــې ټولنـــې تـــه د افغانســـتان د ژمنـــې پـــر اســـاس 

ـــوې ده. ـــوړه ش ج

د راتلونکـــي کال مـــي بودجـــه شـــاوخوا ۴۶۶ میلیـــارده افغانـــۍ ده 

ـــې ده. ـــې پراختیای ـــارده ی ـــادي او ۱۷۸ میلی ـــې ع ـــارده ی ـــې ۲۸۷ میلی چ

ــد  ــر تائیـ ــې تـ ــو جرګـ ــه د مرانـ ــوې د ۱۳۹۶ کال بودجـ ــاکل شـ ټـ

وروســـته ولـــي جرګـــې تـــه د تصویـــب لپـــاره ولېـــږل يش.

اشرفغنیدردیداربااعضایشورایملی:

وزارت ها ظرفیت مصرف بودجه را ندارند
آخرین نگاه به اقتصاد 

ایاالت متحدۀ امریکا پیش 
از برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری

مالیې وزیر:

 مرشانو جرګه دې 
د ۱۳۹۶ مايل کال 

بودجه تائید کړي
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ورزش

انگا مرکل از حکومت فدرال و ایاالت این کشور خواست که در زمینۀ پس 
فرستادن مهاجران همکاری نزدیک تری با یک دیگر داشته باشند. او گفت که 
بازگرداندن پناهجویان قبول ناشده موجب می شود که شمار بیشتری از آن ها 

آلمان را داوطلبانه ترک کنند.
مرکل که از ادارۀ شهروندان خارجی در برلین دیدار می کرد، با اشاره به این 
مطلب گفت که اخراج پناهجویان قبول ناشده فقط در این صورت می تواند 

موفقانه باشد.
او در ادامه گفت که اداره های محلی شهروندان خارجی با پناهجویان ارتباط 
مستقیم دارند، اما از اداره های فدرال فقط در زمانی تقاضای کمک می شود که 

شهروندان خارجی شناس نامه و یا گذرنامه نداشته باشند.
منجر  این  به  ناشده  قبول  پناهجویان  "بازگرداندن  گفت:  آلمان  صدراعظم 
می شود که شمار بیشتری از آن ها کشور را داوطلبانه ترک کنند و این بسیار 

جالب است."
ادارۀ شهروندان خارجی  مواردی،  در چنین  برای مشاورۀ الزم  که  افزود  او 

کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت )آی او اِم( را در دسترس دارد.
انگا مرکل این سخنان را درحالی بیان کرد که پیش از این دو حزب خواهری 
اتحادیۀ سوسیال مسیحی  و  یو(  آلمان )سی دی  دموکرات مسیحی  اتحادیۀ 
که  دی(  پی  )اس  آلمان  دموکرات  سوسیال  حزب  از  یو(  اس  )سی  بایرن 
این  ایالت های  از  شماری  در  که  بودند  خواسته  است،  ائتافی شان  شریک 
کشور در مورد اخراج آن هایی که به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته نشده اند 
و یا به عنوان آواره اجازۀ اقامت دریافت نکرده اند، سیاست سخت گیرانه تری 

در پیش بگیرند.
قبول  مهاجران  قبال  در  پیشبرد سیاست سخت گیرانه تر  مرکل خواهان  انگا 

ناشده شده است.
مرکل این را هم ذکر کرد که هنوز هم با برخی از کشورهای افریقایی و عربی 
مورد  در  افغانستان  برخاف  کشورها  این  با  آلمان  و  دارد  وجود  مشکاتی 

بازگرداندن پناهجویان قبول ناشده به توافق نرسیده است.
صدراعظم آلمان افزود که حکومت کشورش در مورد توافق به پس فرستادن 

پناهجویان قبول ناشده با افغانستان، امید به پیشرفت دارد.

دولت استونی در پی قطع همکاری دو حزب مشارکت کننده در ائتاف دولت، حد 
نصاب پارلمانی الزم را از دست داد و سقوط کرد.

سوسیال  حزب  برای  گفت:  دموکرات  سوسیال  حزب  سخنگوی  اوجاما،  هایدی 
دموکرات و حزب محافظه کار همکاری با حزب اصاح پایان یافته است.

کرسی   ۳0 با  نخست وزیر  رویواس،  تاوی  به  متعلق  اصاج  2015، حزب  ابریل  در 
مجبور شد تا با حزب چپ گرای سوسیال دموکرات و حزب محافظه کار دولت ایتافی 

تشکیل دهد.
حزب  رهبری  اوسینوفسکی،  یوگنی  که  داد  گزارش  استونی  دولتی  خبری  شبکۀ 
اقتصادی،  بحران های  مقصر  را  نخست وزیر  اصاح  حزب  دموکرات،  سوسیال 

اجتماعی، آموزشی و سیاست منطقه یی می داند.
وزیر داخلۀ استونی که معاون رهبر حزب اصاح نیز هست، ُهشدار داد که استونی 
در حال متمایل شدن به سمت یک ائتاف چپ گر است و گفت که این مسأله بسیار 

خطرناک است.
حزب  دو  همکاری  قطع  با  دولت  است:  گفته  ستونی  سیاسی  تحلیل گران  از  یکی 
سوسیال دموکرات و محافظه کار سقوط کرده و این دو حزب به دنبال مذاکره با حزب 
"مرکز" هستند تا ائتاف جدیدی تشکیل دهند. درصورتی که مذاکرات میان این سه 
حزب موفقیت آمیز باشد، استونی با تغییر اساسی در دولت مواجه می شود، چون حزب 

اصاح از 2001 بر سر کار بوده است.
حزب "مرکز" با 27 کرسی دومین حزب سیاسی در استونی است و از احزاب مخالف 
محسوب می شود و در میان اقلیت روسی در این کشور واقع در حوزه دریای بالتیک 

از شهرت خوبی برخوردار است.
این حزب اخیراً یوری راتاس ۳8 ساله را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده و 

خواستار نامزدی او به عنوان نخست وزیر استونی است.

یکـی از رهبـران جامعـۀ مسـلمان امریـکا گفـت، بازرسـان اف .بـی .آی اخیـراً در پـی 
ُهشـدار القاعـده دربارۀ هدف گرفتن امریـکا، روز قبل از انتخابات ریاسـت جمهوری، 

از مسـلمانان منطقۀ شـمال تگـزاس بازجویـی کردند.
شـورای شـمال تگـزاس در امـور اسـامی-امریکایی گزارش هایـی دریافـت کـرده 
اسـت، مبنی بـر این کـه مسـلمانان کانـزاس، اوکاهامـا، فلوریـدا و تگـزاس به دسـت 

عوامـل ادارۀ تحقیقـات فـدرال امریـکا )اف .بـی .آی( بازجویـی شـدند.
آلیـا سـالم، رهبـر ایـن گـروه گفـت: مشـخص شـده اسـت کـه اف .بـی .آی از روی 
لیسـتی کـه دارد، قصـد دارد صدهـا تـن از مسـلمانان را احضـار کـرده و از آن هـا 
سـواالتی دربـارۀ ایـن حمـات بپرسـد. ایـن مقـام تأکیـد کـرد کـه اوایـل هفته، سـه 
مـورد بازجویـی انجـام شـده و آن هـا گـزارش پنـج مـورد بازجویـی دیگـر را هـم 

دریافـت کردنـد.  
دفتر اف .بی .آی در داالس دربارۀ این خبر اظهارنظری نکرده است.

جمعـۀ گذشـته مقام هـای اطاعاتـی امریـکا نیروهـای ضربـت ضـد تروریسـم را در 
جریـان تهدیـد القاعـده بـرای اجـرای حماتـی پیـش از انتخابـات قـرار دادند. 

رییـس شـورای شـمال تگـزاس در امـور اسـامی-امریکایی بـا انتشـار ویدیویـی در 
فیس بـوک و توئیتـر بـه جامعۀ مسـلمانان دربـارۀ این تحقیقـات ُهشـدار داد. او تأکید 
کـرد کـه ایـن بازجویی هـا جـای نگرانـی نـدارد، امـا مسـلمانان امریـکا بایـد قبل از 

آن کـه عوامـل اف .بـی .آی سـراغ آن هـا بیاینـد، از حقـوق مدنی خـود اطـاع یابند.

ــل  ــای دانشــگاهی کاب ــس فدراســیون ورزش ه ــن نســیمی، ریی منقوش الدی
بــا محمــد رضــا دهخــدا، رییــس فدراســیون ورزش هــای دانشــگاهی ایــران 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ دی
دانشــگاهی  ورزش هــای  فدراســیون  رییــس  نســیمی،  منقوش الدیــن 
افغانســتان و هیــأت همــراه بــا حضــور در فدراســیون ورزش هــای 
دانشــگاهی، ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلــف، بــا محمدرضــا دهخــدا 

ــرد. ــدار ک ــران دی ــگاهی ای ــای دانش ــیون ورزش ه ــس فدراس ریی
در ایــن دیــدار دربــارۀ تعامــل و راه هــای توســعه ورزش دانشــگاهی 

شــد. گفت وگــو 
ــیون  ــن فدراس ــای ای ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــا ارای ــدا، ب محمدرضادهخ
گفــت:  بــا توجــه بــه مشــترکات 2 کشــور، امیــدوارم ایــن نشســت بتوانــد 
بــه تقویــت همــکاری مشــترک بیــن ایــران و افغانســتان و توســعه و حفــظ 
ــق  ــجویان از طری ــدوزی دانش ــه ان ــب تجرب ــرای کس ــای الزم ب فرصت ه
ــجویان  ــر دانش ــویق دیگ ــان و تش ــای ورزشی ش ــارب و ایده ه ــادل تج تب

ــد.  ــرای حضــور در رویدادهــای ورزشــی بیانجام ب
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــن دانش ــدوارم بی ــزود: امی ــدا اف ــای دهخ آق
ــل  ــط بین المل ــد و رواب ــترش یاب ــکاری گس ــتان هم ــران و افغانس ــی ای عال
ــق فعالیت هــای ورزشــی و آموزشــی، کارگاه هــای علمــی ورزشــی  از طری

ــت شــود. ــه تقوی اردوهــای مختلــف مشــترک و مســابقات چندجانب
ایجــاد  هدف مــان  گفــت:  نســیمی  منقوش الدیــن  دیگــر،  ســوی  در 
ــه  ــا توجــه ب ــط ورزشــی 2 کشــور اســت، ب ــرای گســترش رواب راهــکار ب
ــا و  ــه زمینه ه ــای بیشــتر در هم ــرای همکاری ه ــاالی موجــود ب پتانســیل ب

بهره گیــری از امکانــات یک دیگــر امیــدوار هســتیم.
ــزاری اردوی  ــتار برگ ــخنانش خواس ــۀ س ــان در ادام ــمی هم چن ــای نس آق
تیم هــای ملــی دانشــجویان تکوانــدو و ووشــوی افغانســتان در ایــران شــد 
ــیاد«  ــن »یونیورس ــت و نهمی ــای بیس ــور در رقابت ه ــرای حض ــا ب ــا آن ه ت

ــاده شــوند. ــه آم ــن تایپ ــی چی ــه میزبان دانشــجویان جهــان ب

در اتفاقــی دلخــراش در فوتبــال مکزیــک، یــک داور بــه دلیــل تــاش بــرای 
برقــرار کــردن عدالــت در زمیــن بــازی، جانــش را از دســت داد.

یــک داور در لیــگ آماتــور فوتبــال مکزیــک بــه دنبــال اخــراج کــردن یکــی 
ــده داشــت، جــان  ــه قضــاوت  بازی شــان را برعه ــان دو تیمــی ک از بازیکن

خــود را از دســت داد.
ایــن اتفــاق در ورزشــگاهی به نــام آمیگــوس دل بالــون در شــهر توالنســینگو 
ــور ترخــو، داور  ــه ویکت ــی ک ــک رخ داد، زمان ــت هیدالگــوی مکزی در ایال
ــان  ــی از بازیکن ــتا، یک ــوس و لینداویس ــای کاناری ــازی  تیم ه ــاله ب 59 س
ــن  ــرد. بازیک ــراج ک ــکز را اخ ــورا واس ــن ری ــام روب ــوس به ن ــم کاناری تی
خشــم گین تیــم کاناریــوس پــس از دریافــت کار قرمــز ضربــۀ ســر محکــی 
ــود  ــم ب ــدر محک ــۀ او آن ق ــازی زد. ضرب ــته ب ــن گذاش ــه س ــا ب ــه داور پ ب
ــاق  ــن اتف ــس از ای ــی پ ــن شــد. لحظات ــر زمی ــه داور بیهــوش و نقــش ب ک
نیروهــای امــدادی خودشــان را بــه محــل حادثــه رســاندند و متوجــه شــدند 
ــرای نجــات او  ــدارد. آن هــا تــاش خــود را ب کــه داور مضــروب نبــض ن

ــود. ــده ب ــه بی فای ــه البت ــد ک انجــام دادن
ــه همــه منتظــر مشــخص شــدن نتیجــۀ  ــن حــال و در شــرایطی ک در همی
ــف از  ــد، بازیکــن متخل ــای داور بودن ــرای احی ــدادی ب ــم ام ــای تی تاش  ه
ــر  ــوار ب ــرد و س ــتفاده ک ــه اس ــرار از معرک ــرای ف ــازی ب ــن ب ــلوغی زمی ش
خودرویــی کــه در نزدیکــی زمیــن بــازی پــارک شــده بــود، متــواری شــد.
ــن  ــی در زمی ــرای مدت ــاق ب ــن اتف ــس از ای ــل رســیده پ ــه قت جســد داور ب
ــا این کــه  ــا یــک تکــه پارچــۀ آبــی پوشــانده شــد ت ــد و ب ــازی باقــی مان ب
ــی آن را داد. ــرد و اجــازۀ جابه جای ــدا ک ــک قاضــی در محــل حضــور پی ی

انگالمرکل:
اخراج مهاجران موجب ترک 

داوطلبانۀشان می شود

دولت استونی سقوط کرد

بازجویی مسلمانان قبل از آغاز 
انتخابات در امریکا

دیدار مسووالن فدراسیون های ورزشی 

دانشگاه های افغانستان و ایران

مرگ داور مکزیکی بر اثر ضربه 

بازیکن اخراجی

منوچهر فرادیس

سکوتی که فریاد شد!
قانــون اساســی خــط قرآن نیســت کــه تغییــر نکند، 
قانــون اساســی بایــد تغییــر کنــد و اصــاح شــود، هماننــدی کــه 
ــخ گوی  ــر پاس ــی دارد و دیگ ــکات فراوان ــتی مش ــام ریاس نظ
ــی  ــل افغانســتان نیســت، ســرود مل ــی مث ــد قومی ی کشــور چن
ــان  ــه زب ــه ب ــی ک ــرود ملی ی ــری دارد. س ــه بازنگ ــاز ب ــز نی نی
ــخیرناپذیر،  ــن دژ تس ــروان، ای ــت پ ــت و در والی ــی اس فارس
ــه از  ــتباه، بلک ــه از روی اش ــدی اســت ن ــه عم ــد، ن پخــش ش
ــاری  ــث صف ــوب لی ــه یعق ــد ک ــت. همانن ــوده اس ــاز ب روی نی
گفتــه بــود: »چیــزی کــه مــن انــدر نیابــم، چــرا بایــد گفــت؟« 

ــن اســت. در قســمت ســرود ملــی هــم چنی
ــمت  ــد در قس ــود، بای ــاح می ش ــی اص ــون اساس ــی قان وقت
بانک نــوت ، ســرود و بقیــه مســایل فرهنگــی و هویتــی، نیازهــا 
و تبــارز هویــت همــه اقــوام ســاکن در کشــور در نظــر گرفتــه 
شــود، ورنــه کاری کــه در پــروان شــد، می شــود و بــا زور هــم 
ــزی  ــردم چی ــت. م ــردم را گرف ــو م در عصــر 21 نمی شــود جل
ــد و از  ــد و بفهمن ــه بدانن ــد ک ــت دارن ــد و دوس را می خواهن

خودشــان باشــد.

 دستگير روشنيالی

ــه  ــتان پ ــي د وزيرس ــتان ک ــه افغانس ــواړي پ ــتان غ پاکس

ــت  ــي وحش ــه متاميدونک ــنی ډار او ن ــو هميش ــان ي ش

ــړي. ــن ک واکم

پاکســتان د جنــگ او د تــرور د روزلــو ترڅنــگ افغانســتان تــه يــو پــه بل 

پــي مــران، امــران او پيشــواگان هــم روزي ترڅــو د پاکســتان د گټــو 

ــه حقيقــت کــي د پاکســتان هڅــه داد  ــاره کار وکــړي. پ ــه پ او نفــوذ ل

ی، لــه افغانســتان رسه هغــه څــه وکــړي چــي لــه وزيرســتان رسه یــي 

وکــړل او پاکســتان وزيرســتان منځنيــو پيړيــو تــه پــه شــا ور وگرزولــی.

پــه وزيرســتان کــي د اوږدي مــودي يــوه ژوره انســاين، مــادی، اخاقــي 

او عاطفــي غميــزه روانــه ده او دا يب لــه شــکه دنســلونوغميزه ده. دا د 

هغــوي غميــزه هــم دی چــي تراوســه دي دنيــا تــه نــه دی راغــي. دلتــه 

ــتل  ــق اخس ــي ح ــړي او او پوه ــومانو د زده ک ــلگونو زرو ماش ــه س ل

شــوی دی... پاکســتان ددي ســيمي ټولنيــز جوړښــتونه ځپــي، ټولنيــز 

بندونــه يــي شــلولې او خلــک يــې ســخت يب وزلــه، خــوار او يب وســه 

کــړي دي، دلتــه ميشــت قومونــه نــه د ځــان د را ټولــو وس لــري، نــه د 

تــرور او وژونکــو ډلــو پــه وړانــدي د ځــان دفــاع کــوالي يش او نــه دا 

ــه خپلــو ســيمو ايســتي يش... وزيرســتان اوس د تروريســتانو  ډلــې ل

پــه ځالــه او د پاکســتانی پــوځ د مارشــونو پــه ډګــر بــدل شــوی او لــه 

بــده مرغــه پاکســتان وکــوالي شــواي پــه وزيرســتان کــي يــو هميشــنی 

ډار او نــه متاميدونکــي وحشــت واکمــن کــړي .

لينا روزبه حيدری

القصــه... روزی در یــک گردهمایــی و یــا مهمانــی، 
در میــان گروهــی از هموطنــان، صحبــت بــه زبــان 
انگلیســی جریــان داشــت، یــک یــا دو تــن از 
ــب و  ــکان ل ــا ت ــا ب ــیدند ت ــان می کوش ــا چن ــان م ــن هموطن ای
ــه،  ــصت درج ــه سیصدوش ــا زاوی ــان ت ــدن زب ــان و چرخان ده
ــه  ــد ک ــظ کنن ــی تلف ــۀ امریکای ــا لهج ــی را ب ــات انگلیس کلم
دیــدن این همــه ســعی و تــاش و غلطیــدن و چرخانــدن زبــان 
ــان  ــم برای ش ــی دل ــاخت و خیل ــته س ــرا خس ــان م در کام ش
ــار  ــود فش ــر خ ــدر ب ــت، این ق ــل و جه ــه بی دلی ــوخت ک س

ــد. ــم می نماین ــخره ه ــی مس ــه نوع ــد و ب می آورن
نســل اول افغانســتان در هــر کشــوری کــه باشــد، لهجــۀ خــود 
ــد.  ــار کن ــود افتخ ــۀ خ ــه لهج ــه ب ــوزد ک ــد بیام را دارد و بای
تمــام سیاســت مداران اروپایــی، از شــخصیت های برجســته 
ماننــد، انــگا مــرکل آغــاز تــا فرانســوا هوالنــد، رییس جمهــور 
فرانســه تــا صدراعظــم ســویدن تــا منشــی عمومــی ملــل متحــد 
ــره،  ــن و روســیه و غی ــور چی ــا رییس جمه ــو ت ــران نات ــا رهب ت
ــت  ــت صحب ــی را درس ــی انگلیس ــد، برخ ــه دارن ــه لهج هم
ــد و  ــه لهجــۀ خــود افتخــار می کنن ــد و همــه ب کــرده نمی توانن

ــد. ــارز می دهن ــود را تب ــتند، خ ــه هس ــه ک همان گون
داشــتن لهجــه، معــرف شــخصیت شــما اســت، بــه شــخصیت 
هویت تــان  و  شــما  از  می بخشــد،  هویتــی  غنــای  شــما 
نماینده گــی می کنــد و... همیشــه در زنده گــی بکوشــید در هــر 
ــران؛  ــد از دیگ ــی و تقلی ــای کاپ ــید، به ج ــان باش عرصــه خودت
ــرام  ــل احت ــاب و اص ــخصیت های ن ــه ش ــه ب ــان ها همیش انس

ــران! ــده از دیگ ــد ش ــی تقلی ــه کاپ ــه ب ــد، ن قایل ان

فيـسبـوک نـــامــه
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پیـچ  از خـم  و  افغانسـتان  انـدازه  بـه  کم تـر کشـوری 
سیاسـت خارجـی اخیـر امریـکا متاثر بـوده  اسـت. این 
کشـور، زمانی از سـوی واشـنگتن به عنـوان نایب جنگ 
سـرد حمایـت شـد، پـس از آن بـه دام جنـگ داخلـی 
اسـام گرایی  حاکمیـت  از  سـپس،  شـد؛  داده  رهـا 
سـخت گیر و مسـتبد آزاد گردیـد و در زمـان اداره اوباما 
بـا حضور سـنگین نظامـی امریکا، بازسـازی آن به عنوان 

دموکراسـی مـدرن اسـامی آغاز شـد.
هماننـد   " افغان هـا  کـه  نیسـت  تعجـب  جـای  پـس 
امریکایی هـا " در انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا 
بـه دو اردوگاه تقسـیم می شـوند. تعـدادی بـرای ادامـه 
مشـارکت نظامـی و سیاسـی واشـنگتن امیدوار هسـتند، 

امـا عـده ای هـم عاقمنـد یـک تغییـر رادیـکال.
از برخـی جهـات، انتخابـات امریـکا در ایـن سـرزمین 
خسـته از جنـگ کـه بـه سـرعت در حـال وارد شـدن 
به خزان سـرد و زودرس اش اسـت، بسـیار دور اسـت. 
چهره هـای  از  پـر  سیاسـی،  بیلبوردهـای  و  پوسـترها 
خبرهـای  هسـتند.  افغـان  جنگ سـاالران  و  سیاسـی 
عصرانـه و شـبانه، پـر از تازه تریـن حمـات انتحـاری 
طالبـان یـا جنجال های حکومتی اسـت. هیچ نظرسـنجی 
یـا رای جویـی در داخـل ایـن کشـور انجـام نشـده تـا 
امریـکا  انتخابـات  مـورد  در  را  افغان هـا  دیدگاه هـای 

بازتـاب دهـد.
دفاترشـان،  کنـار  و  کنـج  در  افغانسـتان  مـردم  امـا 
هـزاران  شـهری،  بس هـای  داخـل  و  چای خانه هـا 
امریـکا در مـورد جنجال هـا میـان  از  کیلومتـر دورتـر 
دونالـد ترامـپ و هیـاری کلینتون جـر و بحث می کنند 
و نسـبت بـه جدیـت ترامـپ در مـورد ممنـوع کـردن 
کلینتـون  آیـا  این کـه  و  امریـکا  بـه  مسـلمان ها  رفتـن 
نیروهـای امریکایی را در افغانسـتان حفـظ خواهد کرد، 

حیـران و نگـران هسـتند.
در حالـی کـه شـماری از افغان هـا در مصاحبه های شـان 
گفتنـد کـه نسـبت به ریاسـت جمهـوری ترامـپ نگران 
مسـلمان ها  تمـام  بـرای  او  سیاسـت های  و  هسـتند 
خصمانـه خواهـد بـود، شـمار دیگـر اظهـارات شـدید 
نادیـده گرفتنـد.  انتخاباتـی  لفاظی هـای  به عنـوان  را  او 
خواسـتار  انتخاباتـی اش  پیکارهـای  اوایـل  در  ترامـپ 
ممنوعیـت ورود مسـلمان ها بـه امریکا شـد، امـا چندی 
بعـد گفت کـه می خواسـته مهاجـرت از کشـورهایی را 

کـه دسـتخوش تروریـزم بوده انـد، محـدود کنـد.
تعـدادی از افغان هـا گفتنـد کـه بـه بـاور آنهـا، ترامـپ 
بـه دلیـل تنـوع وسـیع و آزادی در جامعـه امریـکا، قادر 
بـه ممنوعیـت سـریع ورود مسـلمان ها بـه ایـن کشـور 

بود. نخواهـد 
نـور اختـر 2۳ سـاله و یـک دانشـجوی رشـته انجینیری 
نژادپرسـت  ترامـپ  در دانشـگاه کابـل گفـت: »شـاید 
باشـد، اما او ظاهرا کسـی اسـت که می تواند مشـکات 
را حـل کنـد«. او بـا در نظرداشـت این کـه مسـلمانان 
زیـادی مهاجـر در امریکا زندگـی می کنند، عـاوه کرد: 
»اسـام یـک دیـن اسـت کـه تاریـخ 1۴00 سـاله دارد 
و پدیـده تروریسـتی فقـط 20 سـاله اسـت. هیـچ دلیلی 
وجـود نـدارد که یکـی را به خاطـر دیگری متهـم کرد«.
افغان هـای زیـادی گفتنـد کـه فکـر می کننـد کلینتـون 
احتمـاال سیاسـت های  او  و  انتخابـات می شـود  برنـده 
شـماری  داد.  خواهـد  ادامـه  را  اوبامـا  اداره  خارجـی 
افغانسـتان  در  را  اوبامـا  سیاسـت های  افغان هـا،  از 
روشـن فکرانه و بـرای حمایـت از دموکراسـی خواندند، 
امـا شـمار دیگـر گفتنـد کـه آنهـا )اداره اوبامـا( خیلـی 

زیـاد روی شکسـت طالبـان و القاعـده تمرکـز کردنـد 
کـه باعـث آوردن سـال ها جنـگ در افغانسـتان شـد و 
در اثـر آن، تلفـات زیادی بـر غیرنظامیـان وارد گردید و 

مشـکات دیگـری نیـز به وجـود آمدنـد.
رسـتم مبشـر یـک محصل 25 سـاله رشـته طـب گفت: 
»مـا همه فکـر می کردیـم کـه امریکایی ها در افغانسـتان 
صلـح و ثبـات می آورنـد، امـا آن طور نشـد و هر  سـال 
وضعیـت خراب تـر شـد«. او اظهـارات ترامـپ در مورد 
مسـلمان ها را به خاطـر گرفتـن رای، نادیـده انگاشـت و 
پیشـبینی کـرد کـه بعـد از انتخابـات، دیـدگاه او تغییـر 

کرد. خواهـد 
چندین سیاسـت مدار و کارشـناس افغان کـه پی کارهای 
می گوینـد  کرده انـد،  دنبـال  را  امریـکا  انتخاباتـی 
انتظـار دارنـد کلینتـون انتخـاب شـود و بـه عنـوان یک 
رهبـر خردمنـد جهـان عمـل کنـد. امـا تعـدادی از ایـن 
کارشناسـان از به وجـود آمـدن یک بارگی خشـم مردمی 

و پیش داوری هـا )در مـورد کلینتـون( ابـراز شـگفتی و 
کردند. حیـرت 

وحیـد مـژده، یـک کارشـناس سیاسـی گفـت: »شـمار 
زیـادی از مـردم در اینجـا فکـر می کننـد هیـاری برنده 
خواهـد شـد؛ اما شـمار دیگر ترامـپ را به عنـوان چهره 
واقعـی امریـکا و یـک امریکایی متفـاوت می بیننـد. اگر 
نه تنهـا  بیایـد، وضعیـت  بـر سـر قـدرت  او )ترامـپ( 
بـرای افغانسـتان، بلکـه برای تمـام مسـلمان ها خراب تر 

شـد«. خواهد 
چندیـن جـوان افغـان کـه در حـال ثبـت درخواسـت 
ویزه های شـان بـرای درس خوانـدن در امریـکا بودنـد، 
گفتنـد کـه آنها عجلـه دارند تا کارشـان را تمـام نمایند؛ 
ناگهانـی  بـه صـورت  امریـکا  این کـه حکومـت  مبـادا 
افغـان،   هـزار  صدهـا  دهـد.  تغییـر  را  سیاسـت هایش 
دوسـتانی دارنـد کـه بـه امریـکا مهاجـرت کرده انـد و 
تعـدادی از آنهـا ابـراز نگرانـی کردنـد که شـاید نتوانند 

دیگـر بـه ماقـات آنهـا بروند.
امـا چندیـن دانشـجوی دیگـر گفتنـد که بـه بـاور آنها، 
سـابقه کاری و تجارتـی ترامـپ شـاید باعـث شـود که 

او بتوانـد اقتصـاد امریـکا را تقویـت کنـد و فرصت های 
کاری را بـرای جوانـان آرزومنـد خارجـی هماننـد خود 

نماید. ایجـاد  امریکایی هـا 
در  سیاسـی  علـوم  و  حقـوق  اسـتاد  محمـود،  نجیـب 
دانشـگاه کابـل گفـت کـه نسـبت بـه پیـروزی ترامـپ 
نگـران نیسـت؛ بـه خاطـر ایـن کـه مـردم امریکا بـه او 
اجـازه نخواهند داد تا شـعارهای انتخاباتـی اش را عملی 

. کند
او گفت: »در حالی که روسـیه و چین در سـطح جهانی 
در حـال قدرتمنـد شـدن هسـتند، آنهـا )مـردم امریـکا( 
نمی خواهنـد از سـوی جهـان مـورد انتقاد قـرار گرفته و 

به تمسـخر گرفته شـوند«.
فوزیـه کوفـی، یـک عضـو پارلمـان و فعال حقوق بشـر 
گفـت کـه هیـچ فرقـی نمی کنـد کـدام یکـی از ایـن دو 
از  آنهـا  دو صـورت،  هـر  در  انتخابـات شـود،  برنـده 
مسـئولیت  کـه  کـرد  خواهنـد  نمایند گـی  ابرقدرتـی 

دارد. را در جهـان  معرفـی دموکراسـی  حمایـت و 
او گفـت بـا وجـود این که هیچ یکـی از ایـن دو کاندید 
بـاالی افغانسـتان تمرکـز نکرده اند، اما اظهار داشـت که 
آنهـا مجبور هسـتند بـه ما کمـک کنند؛ به خاطـر این که 
مـا هنـوز از سـوی طالبـان و القاعده قربانی می شـویم و 

حـاال با داعـش نیز روبرو هسـتیم.
هرچنـد جدیـت و تنـدروی ترامپ، باعـث جلب توجه 
تعـدادی از افغان ها شـده اسـت، اما چندیـن ناظر گفتند 
کـه کلینتـون در افغانسـتان از حمایـت قـوی برخوردار 
اسـت؛ بـه خاطر این که او یک زن اسـت و زنـان افغان 
بیابنـد و در  او  را در تاش هـای  می تواننـد خودشـان 

سـایه ی حمایـت او در دنیـای مردانه، پیشـرفت کنند.
معیـن مرسـتیال یـک فعال سیاسـی گفـت: »مـا افغان ها 
واقعـا از این کـه یـک زن بـرای اولیـن بـار در تاریـخ، 
رییـس جمهـور امریـکا شـود، اسـتقبال می کنیـم. او هم 
از تـداوم  سیاسـت امریـکا نمایندگـی می کنـد و هـم از 
مبـارزه بـرای حقـوق زنـان. در صورتـی کـه او برنـده 

شـود، بسـیار خوشـحال خواهم شـد«.

نگرانی و امید مردم افغانستان
 در مورد انتخابات امریکا

افغان ځوانانو ولې "ټابلیټ که" 

نشه يي ګولیو ته مخه کړې؟

د افغانسـتان د نشـه یـي توکـو پـر وړانـدې د مبـارزې عـديل او قضایـي مرکـز 

وایـي، د ځوانانـو ترمنـځ اوس د طبیعـي نشـه یي توکـو پرځـای د صنعتي هغو 

ګټـه اخیسـتنه ډېره شـوې ده.

 Tabletka "د دود شـوو صنعتـي نشـه یـي توکـو لـه ډلې یـوه هـم "ټابلیـټ کـه

ګولـۍ دي چـې ځوانـان یـې د خوښـۍ په مراسـمو کې د مسـتۍ او نشـې لپاه 

کاروي.

د نشـه یـي توکـو پـر وړاندې د مبـارزې مسـؤولین وایـي، د دغو ګولیـو زیانونه 

او پـر بـدن یـې ناوړه اغېـزې دومره زیاتـې دي چـې دوی یې پر ګټې اخیسـتنې 

بندیـز او سـزا ټاکلو تـه اړ کړل.

افغانستان کې د نشه يي توکو تولید ۴۳ سلنه ډېر شوی

افغـان پولیسـو د لومـړي ځل لپاره پـه ۱۳۹۱ ملریز کال کـې د "ټابلیټ که" دوه 

ګولـۍ ونیولـې، خـو لـه هغـه وروسـته یې پـه ګټـه اخیسـتو او نیولو کـې د پام 

وړ زیاتوالـی راغـی چـې پـه ۱۳۹۵ کال کـې د نیول شـوو دې ګولیو شـمېر له 

درې زرو اوښـتی دی.

د "ټابلیـټ کـه" ګولیـو په اړه د معلوماتـو، ډېرېدو او د ځوانانـو ترمنځ د دودېدو 

د عواملـو د معلومولـو پـه موخـه یـې د نشـه یـي توکـو پـر وړانـدې د مبـارزې 

عـديل او قضایـي مرکـز البراتـور تـه والړم، ددغـه البراتـوار مـر ډاکـر خالد 

نبـي زاده و.

د "ټابلیټ که" ناوړه اغېز

لـه ده رسه پـه خـرو بوخـت وم چـې زنـګ ورتـه راغـی او ورتـه وویـل شـول 

چـې د کابـل پـه هوایي ډګـر کـې د صنعتي نشـه یي توکو یـو قاچـاق وړونکی 

شـوی. نیول 

ډاکټـر نبـي زاده راتـه د "ټابلیـټ کـه" د زیانونـو او پـر بدن یـې د نـاوړه اغېزو په 

اړه هـم معلومـات راکړل

"د ټابلیـټ کـه ګولـۍ خـوب او اشـتها کمـوي، کـه څـوک یـې دوه درې ځلـه 

وخـوري، پـرې روږدی کېـږي، کلـه چې یـې خـوړل دوامداره يش، پـر عصبي 

یـې  بدلـوي، ځینـې وخـت  فزیکـي څېـره  انسـان  د  او  کـوي  اغېـز  سیسـتم 

کاروونکـي ډیـر کلـک غورځـي، ان د ځـان وژنې هڅه کـوي، په ایـران کې یوه 

کـس موټـر نـه ځان ښـکته اچولـی و، کلـه چـې ډاکټرانـو معاینه کړ، پـه وجود 

کـې یـې د همـدې ګولـۍ پاته شـوي لیـدل شـوي وو."

مور خپل ماشومان په نشه يي توکو اراموي

د دوی د معلوماتـو لـه مخـې، د "ټابلیـټ کـه" د یـوې ګولـۍ بیـه لومـړی د 

پنځـوس ډالـرو پـه شـاوخوا کـې وه، خـو اوس د زرو او دولـس سـوه افغانیانو 

پـه بـدل کـې پلـورل کېږي.

یـوه ځـوان د نـوم نـه ښـودو پـه رشط يب يب يس تـه وویـل، د "ټابلیټ کـه" ګټه 

اخیسـتنه ځکـه زیاتـه شـوې چـې د نـورو نشـه یـي توکـو پـه پرتلـه اسـانه پیدا 

کېـږي، د خوړلـو پـر مهـال یـې خولـه لکـه د رشابـو د کارونو پـه څېر بـوی نه 

کـوي او د پولیسـو لـه سـرګو هـم په اسـانه پټېـدای يش:

"مـا یوځـل دا ګولـۍ وخـوړه، لـس دقیقـې وروسـته مې وجود ډېر سـوړ شـو، 

دوه درې کمپلـې مـې پـه ځـان واچولـې، دغـه حالـت درې سـاعته دوام وکـړ، 

خـو تود نه شـوم، وروسـته مـې تر اتو نهو سـاعتونو پـورې دا احسـاس نه کاوه 

چـې زه عـادي حالـت کـې یم، قاچـاق وړونکـي دغـه ګولـۍ راوړي، دلته یې 

خرڅـوي او خلـک ورته الرسسـی پيـدا کـوي او کاروي يې."

د نشـه یـې توکـو پـر وړانـدې د مبـارزې عـديل او قضایـي مرکـز ویانـد خالـد 

موحـد وایـي، د "ټابلیـټ کـه" نـه ډېـرې ګټـه اخیسـتنې او د دغـو ګولیـو ناوړه 

زیانونـو دوی د داسـې طرحـې جوړولـو تـه اړل کړل چـې په تصویبېـدو رسه به 

یـې د "ټابلیـټ کـه" ګټه اخیسـتنه جـرم وپېژنـدل يش.

پـر دې ګولیـو رسبېـره، د "شیشـې" په نوم نورصنعتي نشـه یي مواد هم یوشـمېر 

ځوانـان کاروي چـې هغـه هـم د "ټابلیـټ کـه" پـه څېـر زیانونـه لـري، خـو دا 

توکـي بیـا تر ډېـره له ایـران او پاکسـتانه افغانسـتان تـه راځي.

نشه یي توکي ماغزه پڅوي

د افغانسـتان پـه قوانینـو کـې د رشابو، چرسـو، پـوډرو، تریاکو او نورو نشـه یي 

توکـو پـر ګټـې اخیسـتنې او لېـږد رالېـږد هـم بندیـز لګېدلـی، خو لیـدل کېږي 

چـې پـه څرګنـده دغـه مـواد هم حتـی پـه پارکونـو او مېلـه ځایونو کـې کارول 

کېږي.
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