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منظـور  بـه  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت 
فرصـت  فراهم شـدن  و  اصالحـات  ایجـاد 
بـرای نیروهـای جـوان، شـماری از جنـراالن 
بازنشسـته  ایـن وزارت،  بلندپایـه  و افسـران 

می شـوند.
نصـرت رحیمـی، معـاون سـخنگوی وزارت 
داخلـه بـه رادیـو آزادی گفتـه کـه این که چه 
تعـداد و کدام افسـران شـامل تقاعد شـده اند، 
پـس از تکمیـل رونـد اصالحات، بـا مردم در 

میان گذاشـته خواهد شـد.
آقـای رحیمـی گفت:»بـر اسـاس قانـون ذاتی 
افسـران که در وزارت دفـاع تطبیق گردید، در 
وزارت داخلـه نیـز تطبیق می شـود. این روند 
ابتدایـی اسـت. بقیـه جزئیـات و این که کی ها 
هسـتند را پـس از تکمیل این پروسـه توسـط 

شـما با مردم شـریک خواهیم سـاخت«.
طـرح قانـون ذاتـی افسـران، چنـدی پیـش از 
سـوی مجلـس رد شـد؛ امـا وزارت داخلـه 
بـر اسـاس نسـخه قدیمـی ایـن قانـون، روند 

اصالحـات را بـه پیـش می بـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه محمد اشـرف غنی 
رییـس حکومـت وحدت ملی، همـواره روی 
ایجـاد اصالحـات در نهاد های امنیتـی به ویژه 

وزارت امـور داخلـه تأکید کرده اسـت.
حکـم  گذشـته،  هفتـه  راسـتا،  همیـن  در  او 
وزارت  نظامـی  جنـرال   ۱۶۴ بازنشسـته گی 

دفـاع را امضـا کـرد.
هم چنـان  داخلـه  وزارت  معـاون سـخنگوی 
می گویـد کـه اداره این وزارت در حدود سـه 
مـاه قبل رونـد اصالحـات اساسـی، بنیادی و 

عملـی را آغـاز کرده اسـت.
وی افـزود کـه چهارشـنبه هفته گذشـته برای 
اداری  معاونت هـای  و  آمریـت  بسـت های 
حوزه هـای ۱۶ گانـه امنیتـی شـهر کابـل، در 
یـک رقابـت آزاد، امتحـان گرفتـه شـد که در 
نتیجـه آن، افـراد شایسـته و توانمنـد در ایـن 

سـمت ها گماشـته خواهنـد شـد.
وزارت داخلـه می گویـد کـه پیـش از این نیز 
بـرای بسـت های مدیریـت جنایـی، آمریـت 
حوزه هـا  منطقه یـی  مسـؤولیت  و  کشـف 

شده اسـت. برگـزار  امتحـان 
نظامـی،  مسـایل  ناظـران  حـال،  همیـن  در 
نسـبت بـه ایـن اقدامات، بـه دید تردیـد نگاه 
می کننـد و نسـبت بـه سیاسـی و قومی شـدن 
تشـکیالت ارتـش و پولیـس و امنیـت ملی به 

بهانـه ایجـاد اصالحـات، هشـدار می دهنـد.
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دیده بان شفافیت افغانستان:
شـفافیتبـودجهملـی

افـزایشیافتـهاست

نتایـج یک بررسـی جدید نشـان داده اسـت 
کـه دولـت افغانسـتان در دو سـال گذشـته 
را  ملـی  بودجـه  خصـوص  در  شـفافیت 

افزایـش داده اسـت.
مشـارکت  و  افغانسـتان  شـفافیت  دیدبـان 
بودجـه بیـن المللـی، نتایـج بررسـی هایش 
ملـی  بودجـه  در  شـفافیت  مـورد  در  را 
افغانسـتان طـی گزارشـی روز یکشـنبه )22 

دلـو( منتشـر کـرد.
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان می گویـد کـه 
ایـن اداره در همـکاری بـا نهـاد بودجه بین 
بررسـی هایی  گذشـته  مـاه   2۱ در  المللـی 
را در راسـتای شـفافیت بودجـه، مشـارکت 
بـه  دسترسـی  نحـوه  بودجـه،  در  مـردم 
از  اطالعـات در مـورد بودجـه و نظـارت 

تطبیـق بودجـه انجـام داده اسـت.
ایـن بررسـی بـر اسـاس »شـاخص بودجـه 
بـاز« صـورت گرفتـه و شـفافیت در بودجه 
ملی افغانسـتان در سـال 20۱7 بررسی شده 

است.
براسـاس یافته هـای این بررسـی، شـفافیت 
در بودجـه ملـی ۴9 امتیـاز، مشـارکت مردم 
در بودجـه ۱0 امتیـاز و نقش نظارت بودجه 
توسـط قـوه مقننـه و اداره عالـی تفتیش ۴3 
امتیـاز از صـد امتیـاز را به خـود اختصاص 

اند. داده 
بـا ایـن وجـود، افغانسـتان در درجـه بندی 
شـفافیت بودجـه ملـی کشـورهای منطقـه 
پـس از نیپال در رده دوم قرار گرفته اسـت. 
حد اوسـط شـفافیت در بودجه کشـورهای 

جهـان هـم ۴2 امتیاز اسـت.
سـید اکـرام افضلی رییـس اجرایـی دیدبان 
دولـت  کـه  گفـت  افغانسـتان  شـفافیت 
افغانسـتان در ده سـال گذشـته در راسـتای 
ایجـاد شـفافیت در بودجه پیشـرفت خوبی 

داشـته اسـت.
آقـای افضلـی افـزود کـه اطالعـات ارائـه 
مربـوط  کلیـدی  اسـناد  قالـب  در  شـده 
بـه بودجـه کـه توسـط دولـت افغانسـتان 
منتشـر می شـود محـدود اسـت. بـه گفتـه 
او، همچنیـن دولـت افغانسـتان در راسـتای 
فرصت هـای  بوجـه  در  مـردم  مشـارکت 

می سـازد. فراهـم  را  اندکـی 
او تاکیـد کـرد کـه نقـش نظارتی قـوه مقننه 
و اداره عالـی تفتیـش در تطبیـق بودجـه نیز 

»بسـیار محدود« اسـت.
اما امیرخان یار رییس...   ادامه صفحه 6
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ایــن اطالعــات نمایانگــر یکــی دیگــر از برخوردهــای ســلیقه یی و قومــی در گزینــش 
افــراد در ادارات و نهادهــای دولتــی اســت. برخــورد قومــی و تبــاری در زمــان حکومت  
ــه  ــن زمین ــنادی در ای ــات و اس ــا اطالع ــیده و باره ــود رس ــه اوج خ ــی ب ــدت مل وح
همه گانــی شــده اســت. ایــن وضعیــت فاصلــه میــان شــهروندان و حکومــت را بیشــتر 

ــان را از عملکــرد مســووالن افزایــش می بخشــد ــی آن ــزان نارضایت ACKUســاخته و می



حـال  بـه  تـا  ریاسـت جمهوری  ارگ  هرچنـد 
نخواسـته اسـت در مـورد گفت وگوهایـش با حزب 
جمعیـت اسـالمی بـه گونـۀ رسـمی سـخن بگوید، 
کـه  می دهنـد  نشـان  رسـانه ها  گزارش هـای  امـا 
ایـن موضـوع بـا وجـود افت وخیزهایی که داشـته، 
هنـوز بـا جدیت از سـوی هـر دو طـرِف گفت وگو 
کننـده پی گیـری می شـود. مهم این اسـت کـه ارگ 
بـه دنبـال پذیـرش اسـتعفای عطـا محمـد نـور در 
وضعیتـی قـرار گرفـت کـه نتواند بـه اقـدامِ دیگری 
متوسـل شـود و آن طـور کـه در روزهـای نخسـت 
فکـر می کـرد، در حـذف یکـی از چهره هـای مهـم 

ِشـمال کشـور موفقیتـی حاصـل نماید. 
شکسـِت ارگ از همـان نخسـتین واکنـِش آقای نور 
به پذیرش اسـتعفایش از جانب ارگ، خود را نشـان 
داد و پـس از آن کـه حمایت هـای مردمـی از آقـای 
نـور در بسـیاری از والیت هـای کشـور بـه صورِت 
جـدی تبـارز یافت، ارگ در پی آن برآمد که مسـأله 
را از راه »مسـالمت آمیز« حل وفصـل کنـد. در ایـن 
رابطـه البتـه نقـش کشـورهای متحـد افغانسـتان که 
نگـران ناامنی هـای شـمال کشـور انـد نیز برجسـته 
بـوده اسـت. مقام هـای امریکایی به صـورِت واضح 
خواهـان حـل مسـأله بلخ به گونـۀ مسـالمت آمیز و 
در تفاهـم بـا طرف هـای قضیـه شـدند. ارگ تنهـا 
همیـن مـوردِ حذِف آقـای نـور در برنامـه اش نبود، 
بل می خواسـت از ایـن طریق، دامنـۀ انحصارگرایِی 
خـود را بیشـتر از هـر زمانـی بگسـتراند و یکـی از 
مهم تریـن حزب های موجود در مناسـبات ســیاسی 
کشـور را زمین گیـر سـازد تـا حداقـل در انتخابـاِت 

بعـدی از ایـن ناحیـه نگرانی یی نداشـته باشـد. 
جمعیـت  اعضـای  مقاومـت  بـا  برنامـه  ایـن  امـا 
زیـادی  تـا حـد  نـور،  آقـای  و شـخص  اسـالمی 
بـه شکسـت انجامیـد و حـاال ارگ در پـی یافتـن 
آفریـده  کـه  جنجالـی  بـرای  دیگـری  بدیل هـای 
اسـت، سـرگردانی می  کشـد. حـاال پـس از چندیـن 
نشسـت میـان نماینـده گان حزب جمعیت اسـالمی 
زیـادی  موفقیت هـای  کـه  می شـود  گفتـه  ارگ،  و 
بـه دسـت آمـده اسـت. حـزب جمعیـت در ایـن 
گفت وگوهـا تنهـا بحـث آقـای نـور را بـه عنـوان 
اصلی تریـن مسـأله دنبـال نمی کنــد، بـل قضایـا و 
مسـایل دیگـری کـه بـه حیـات سیاسـی افغانسـتان 
گفت وگوهـای  از  عمده یـی  بخـش  گـره خـورده، 

جمعیـت اسـالمی بـا ارگ اسـت. 
جمعیت اسـالمی در بسـتۀ پیشـنهادی خود به ارگ 
خواهـان اجـرای توافق نامـۀ سیاسـی، اصالحات در 
انتخاباتـی، حزبـی شـدن  سیسـتم  کمیسـیون های 
الکترونیکـی،  شـناس نامه های  توزیـع  انتخاباتـی، 

برگـزاری لویه جرگـۀ تغییر قانون اساسـی و برخی 
موضوع هـای دیگـر شـده کـه در صـورت پذیـرش 
آن هـا از جانـب ارگ، تغییرات اساسـی در وضعیِت 
کشـور رونمـا خواهد شـد. امـا برخـی منابع تالش 
دارنـد کـه این مذاکـرات را کم اهمیت جلـوه داده و 
یـا نشــان دهند کـه در تیـم مذاکره کننـدۀ جمعیت 
اسـالمی توافـِق نظـر روی مـواد بسـتۀ پیشـنهادی 

نـدارد. وجود 
 اخیـراً سـخنانی از قـول عبدالسـتار مـراد یکـی از 
اعضـای تیـم گفت وگـو کننـدۀ جمعیت اسـالمی با 
ارگ منتشـر شـد کـه گویـا جمعیت اسـالمی دیگر 
خواهـان توزیـع شـناس نامه های برقـی و برگـزاری 
لویـه جرگـه بـه عنـوان پیش شـرط توافقـاِت خـود 
بـا ارگ نیسـت. امـا ایـن سـخنان از سـوی حفیـظ 
ارشـد جمعیـت  اعضـای  از  دیگـر  یکـی  منصـور 
اسـالمی رد شـد و او گفـت کـه هیـچ کسـی حـِق 
اسـالمی  جمعیـت  پیشـنهادی  بسـتۀ  در  تعدیـل 
را نـدارد. آقـای منصـور تأکیـد ورزیـد کـه: »هیـچ 
کـس صالحیـت آوردن تغییـر در بسـتۀ پیشـنهادی 
حـزب جمعیت اسـالمی در برابـر حکومت وحدت 
ملـی را نـدارد و هرگونـه اظهـار نظـر کـه مغایـر با 
خواسـته  های حـزب باشـد، نظـر شـخصی اسـت 
و بـه هیـچ عنـوان نماینده گـی از حـزب جمعیـت 

نمی کنـد«.  اسـالمی 
حـزب  کـه  می دهنـد  نشـان  اظهـارات  ایـن 
جمعیـت اسـالمی درک کـرده اسـت کـه تعدیل در 
خواسـت  ها و بسـتۀ پیشـنهادی بـه همـان نقطه یـی 
منجـر می شـود کـه ارگ خواهـاِن آن اسـت. ارگ 
بـه صـورِت فزاینـده تـالش مـی ورزد کـه ضمـن 
ادامـۀ گفت وگوهـای ســیاسی با جمعیت اسـالمی، 
و  سـاخته  طوالنـی  را  قضیـه  ایـن  وقت کشـی  بـا 
در صـورت امـکان، عده یـی را در داخـِل جمعیـت 
بـا خـود همسـو سـازد. حتـا شـایعاتی بـه گـوش 
می رسـند کـه ارگ یـک رشـته دیدارهـای پنهانی را 
با شـماری از اعضای ارشـد جمعیت اسـالمی آغاز 
کـرده تـا در بـدل پیشـنهاد برخی مناصب بـه عنوان 
بـاج سیاسـی، آن هـا را به بیرون شـدن از این حزب 

و یـا مخالفـت بـا خواسـت های آن سـوق دهـد.
ترفندهـای  کهنه تریـن  از  یکـی  ترفنـد  ایـن 
بـوده  اصالح طلبـان  برابـر  در  تمامیت خواهـان 
معـروِف  کتـاب  در  براهنـی  رضـا  زمانـی  اسـت. 
»طـال در مس« نوشـته بود که »دیکتاتورهـا در برابر 
اصالح طلبان از سـه شـیوۀ معمول اسـتفاده می کنند: 
یـا آن هـا را می کشــند و خاموش می کننـد، یا آن ها 
در  یـا خـود  و  می کننـد  و خامـوش  می خرنـد  را 
اختیـار می کننـد.« حـاال هـم  برابرشـان خاموشـی 

در  دیکتاتورمآبانـه  شـیوه های  ایـن  تمـام  از  ارگ 
بهـره  خـود  سیاســِی  مخالفـان  و  منتقـدان  برابـر 
می بـرد. امـا معمول تریـن شـیوه بـرای ارگ، معامله 
کـردن بـا مخالفـان سیاسـی و اصالح طلبـان اسـت. 
حـزب جمعیـت بایـد حساسـیِت مسـأله را دریافته 
باشـد و بـه همیـن دلیـل بـرای انسـجام صفـوف و 
متحـداِن خود از هیچ تالشـی دریغ نـورزد. در کنار 
آن، جمعیـت وظیفـه دارد کـه خواســت هاِی خـود 
را بـه گونه یـی شـکل دهد کـه از وضعیـِت جناحی 
و گروهـی بیـرون شـده و بتوانـد حمایت گسـتردۀ 
مردمـی را به دسـت آورد. خواسـت های جناحـی و 
گروهـی سـبب می شـوند وضعیـت بیشـتر به سـود 
تمامیت خواهـان تمـام شـود و آن هـا بـا بهره گیـری 
اصالح طلبـان،  شـعاری  ضعف هـای  برخـی  از 

دیگـران را در برابرشـان بشـورانند. 
اکنـون فرصـِت کالنـی در اختیار جمعیت اسـالمی 
سـمِت  بـه  فشـرده  صفـوِف  بـا  تـا  گرفتـه  قـرار 
این کـه  در  بـردارد.  گام  سیاسـی  کالِن  برنامه هـای 
تمامیـت خواهـان تـالش دارنـد کـه این حـزب را 
جـای شـک  بسـازند  متعـدد  انشـعاب های  دچـار 
نیسـت، ولی بـه همـان انـدازه مســوولیِت اعضای 
شـرایط  در  کـه  اسـت  اسـالمی  جمعیـت  ارشـد 
گذاشـته  کنـار  را  سـلیقه یی  اختالف هـای  فعلـی 
و بـه هدف هـای بـزرگ فکـر کننـد. بـه ویـژه ایـن 
اسـت  ایـن حـزب  رهبـرِی  بـه دوش  مسـوولیت 
برنامه هـای  عقالنیـت،  و  تدبیــر  بـا  بتوانـد  کـه 
آب  بـر  نقـش  را  تمامیت خواهـان  تفرقه افکنانـۀ 

سـازد.
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احمـد عمران

ایستاده گی       بیهودۀ      ارگ 
در      برابر        خواست های 

جمعیت

 

ایـن روزهـا، حال وهـواِی کابـل کامـاًل نظامـی ـ امنیتی شـده 
 اسـت. سـاکناِن پایتخـت بیشـتر از هـر زمـاِن دیگـر، شـاهد 
راه بنـدی و ترافیـِک سـنگین در خیابان هـاِی کابـل هسـتند. 
آن هـا هـر روز می بیننـد کـه نیروهـای امنیتـی و گارنیزیـون 
بـا تانک هـا در جاده هـا حضـور دارنـد و سـالح های ثقیـل 
و خفیف شـان را بـه سـمِت دشـمِن نامرئـیـ  و در واقـع، بـه 
سـوی مـردمِ بی دفاع ـ نشـانه گرفته انـد. ایـن وضعیت، ترس 
و هـراِس عمیقـی را در دل هـای پایتخت نشـینان ایجـاد کرده 

کـه گویـا قـرار اسـت اتفـاِق بـدی بیفتد. 
سـاحاتی کـه بـه نامِ سـاحات سـبز نام گـذاری شـده اند نیز با 
تدابیـِر عقیـم و بی ثمـِر امنیتـی مواجه اسـت. ایجـاد دروازه ها 
و افزایـش ایسـتگاه های بازرسـی و بنـد کردِن برخـی جاده ها 
و راه هـا، بـر مشـکالِت شـهروندان کابـل افـزوه اسـت. امـا 
نکتـۀ دردآور و قابـل تذکـر این اسـت که این تدابیِر سـطحی 
و ثانویـه، هرگـز مانـِع مطمینـی بـرای حمـالت انتحـاری بـه 
حسـاب نمی آینـد. همان طـور که تجـارب نشـان داده، طالباِن 
تروریسـت هـر زمانـی که به قصـد و ارادۀ حملـۀ انتحاری از 
خانه هـاِی امن شـان بیـرون شـوند، آخراالمـر در یـک نقطه از 
شـهر، بـا فشـار یـک دکمـه، پاره های بـدِن خـود و مـردم را 

فـرِش خیابان هـا می سـازند. 
سـنگیِن  حضـور  و  بازرسـی  ایسـتگاه های  شـدیِد  افزایـش 
نظامیـان در خیابان هـا، از آن جـا ناقـص و بی ثمـر محاسـبه 
می شـود کـه حضـورِ انتحارکننـده گان در خیابان هـای شـهر 
را کامـاًل بدیهـی و مفـروض گرفتـه و سـاده انگارانه بـه دنبال 
توقـِف آن اسـت! ایـن ذهنیـت، ضعفی بـزرگ را در سیسـتم 
امنیتـی نشـان دهی می کنـد؛ زیـرا  اوالً امـکان بازرسـِی تمـام 
موترهـا و وسـایط ممکـن نیسـت؛ ثانیـًا نمی توان با تماشـای 
چهره هـا، انتحـاری و غیرانتحـاری را از هـم تفکیـک کـرد؛ و 
ثالثـًا بـه فـرض تفکیـک، انتحارکننـده اگرنـه در نقطـۀ هدف 
ولـی در نزدیکـی هدف و یا هـم در ازدحامِ مردم و سـربازاِن 

امنیتـی به سـاده گی می توانـد دکمـۀ انفجـار را بفشـارد. 
بـا این وصف، وضعیـِت جدیِد امنیتـی در کابل فقط مضاعف 
سـاختِن هـراس مـردم و مشـکالت در تـردد و حمل ونقـِل 
شـهری اسـت. حضور ایسـتگاه های بازرسـی در حـِد عادی، 
منطقـی و پسـندیده اسـت امـا در کنـار آن، بایـد نهــادهای 
کشـفی و اسـتخباراتی از نقطه نظـِر کیفـی و کّمـی تقویـت 
گردنـد تـا به جـای جسـت وجوی کسـالت آورِ انتحاریـان در 
سـرک های عمومـی، آن هـا در خانه هـاِی امن شـان و یـا هـم 
در دروازه های ورودی پایتخت دسـتگیر شـوند. افزون بر آن، 
حکومـت می بایـد بـه جنـِگ نرم بـا اندیشـۀ انتحـار و انفجار 
بـرود؛ زیـرا همان طـور کـه وجـود این همـه نیـروی پولیـس 
نتوانسـته از افزایـش جـرم و جنایت در شـهر کابل جلوگیری 
کنـد، برخـورد فیزیکـِی صـرف بـا حمـالت انتحـاری نیـز 
نمی توانـد از تکثیـِر ذهنیـِت انتحـار و تـرور پیش گیـری کند. 
بنابرایـن، مبـارزه بـا اندیشـۀ مجرمانه، مقـدم و مکّمـِل مبارزه 

بـا مجرمـان و جنایت کاران اسـت.
عجالتـًا امـا بـه مسـووالن امنیتـی پیشـنهاد می کنیـم به جـای 
این همـه بیروبـار و ازدحـام نظامی و تبدیل چهـرۀ پایتخت به 
شـهری جنگ زده، به تقویِت ارگان های کشـفی و اسـتخباراتی 
همـت بگمارنـد؛ زیـرا مهم ترین عامـِل موفقیِت تروریسـتان، 
نفـوذ به سـاختارهای امنیتِی دولـت به مددِ ضعـِف فراوان در 
ایـن ارگان هاسـت. تقویـِت کّمی و کیفِی ارگان های کشـفی و 
اسـتخباراتی و راه انـدازِی سـرویس های ضدجاسوسـی، جـدا 
از آن کـه می توانـد بـه دسـتگیرِی انتحاریـان قبـل از حضـور 
در خیابان هـای کابـل بینجامـد، بـه تصفیـۀ نهادهـای امنیتـی 
از سـتون پنجـم و تمـامِ عوامـل نفـوذِی دشـمن نیـز منتهـی 

می گـردد.  
حکومـت بایـد درک کنـد کـه تحمیـِل راه بندی های سـنگین 
بـر شـهروندان کابـل، نه تنهـا صورتـی از عجز و شکسـت در 
برابـِر دشـمن تلقـی می شـود، بلکـه هیـچ کمکـی بـه نجـاِت 
انتحـاری نمی کنـد و فقـط  برابـِر حمـالت  جـاِن مـردم در 
انتحاریـان را بـه سـمِت کشـتار بیشـتِر غیرنظامیاِن گیـر افتاده 
در بنـدِش خیابان هـا سـوق می دهد. مسـلمًا هدِف نخسـت و 
عالـی انتحاریـان، آمـاج قـرار دادِن مراکز دولتـی و نظامی و یا 
نهادهـای خارجـی و دیپلماتیـک اسـت امـا در صورتی کـه به 
آن هـا نرسـند، هـدِف سـطحی و ثانویۀ آن هـا را کشـتار مردم 
و ایجـاد وحشـِت عمومـی تشـکیل می دهـد. آیـا مسـووالن 
امنیتـی و مقام هـای عالـی حکومـت، بـا انسـداد سـرک های 
مهـم، می خواهنـد بـه بهــای کشـتار مـردم، صرفـًا از خـود 

حمایـت و محافظـت کننـد؟

حضوِردلهرهآوِرنظامیان
درجادههایکابل

حزب جمعیت باید حساسیِت 
مسأله را دریافته باشد و به 
همین دلیل برای انسجام 
صفوف و متحداِن خود از 
هیچ تالشی دریغ نورزد. 
در کنار آن، جمعیت وظیفه 
دارد که خواسـت هاِی خود 
را به گونه یی شکل دهد که 
از وضعیِت جناحی و گروهی 
بیرون شده و بتواند حمایت 
گستردۀ مردمی را به دست 
آورد. خواست های جناحی و 
گروهی سبب می شوند وضعیت 
بیشتر به سود تمامیت خواهان 
تمام شود و آن ها با بهره گیری 
از برخی ضعف های شعاری 
اصالح طلبان، دیگران را در 
برابرشان بشورانند

ACKU
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پاکسـتان  بـه  مربـوط  دیورنـد  خـط  آن طـرف  پشـتون های 
اسـت، هویـت پاکسـتانی دارند و بدون شـک هیـچ گاه هویت 

افغانسـتانی را نپذیرفتـه و نخواهنـد پذیرفـت.
برخـی از تحلیل گـران می گویند: پشـتون های پاکسـتان هویت 
مسـتقل از هویت پشتون های افغانسـتان دارند و خود را متعلق 
بـه کشـور پاکسـتان می داننـد؛ بنابرایـن هـر نـوع تـالش برای 

کشـاندن آنان به سـمت افغانسـتان بیهـوده خواهد بود.
آنـان تاکیـد دارنـد: متاسـفانه مـا فهـم درسـت از اعتراضـات 
می داشـتیم،  اگـر  و  نداریـم  دیورنـد  طـرف  آن  پشـتون های 
این گونـه موقف گیـری در سـطح بلند کـه به عنـوان مداخه در 
امـور داخلی کشـور دیگری محسـوب می شـود، نمی داشـتیم.

ایـن واکنش هـا در پـی حمایـت اشـرف غنی احمدزی و برخی 
اعتراضـات پشـتون های  از  افغانسـتان  از مقامـات حکومـت 

پاکسـتان ابـراز می شـود.
 پاکسـتان بـه تاریـخ 2۶ جنـوری سـال روان میالدی شـاهدی 
اعتراض هـای گسـتردۀ پشـتون های آن کشـور بـود کـه تا چند 

سـاعت گذشـته جریان داشت.
کشـته شـدن نقیـب اهلل محسـود، مـدل 27 سـاله پاکسـتانی از 
سـوی پولیـس شـهر کراچـی خشـم پشـتون های پاکسـتان را 
برانگیختـه  و صدهـا تـن از شـهروندان پاکسـتان در اعتـراض 
به کشـته شـدن ایـن جـوان وزیرسـتانی در اسـالم آباد پایتخت 
پاکسـتان، دسـت به تحصن زده و خواهان بازداشت و محاکمه 

رائـو انـور، پولیـس متهم بـه قتل نقیـب اهلل، شـده اند..
در افغانسـتان به شـمول ارگ و اشـرف غنی احمدزی، شـماری 
از شـهروندان کشـور حمایت شـان را از اعتراض پشـتون های 
پاکسـتان اعـالم کردنـد که با واکنـش تند نماینـده گان اعتراض 

کننده گان روبرو شـد.

نماینـده گان اعتـراض کننـده گفته اند که بهتر اسـت مسـؤوالن 
حکومـت افغانسـتان بـه جـای حمایـت از مـا، بـاالی اوضـاع 

فعلی کشورشـان تمرکز داشـته باشـند.
ایـن اسـتدالل درحالـی مطـرح می شـود کـه حکومت اشـرف 
غنی احمـدزی از دو تظاهرات بزرگ جنبش روشـنایی در کابل 
جلوگیـری کـرد و در درگیری میـان پولیس و معترضان جنبش 
رسـتاخیز تغییـر در نزدیکـی ارگ، چندین تن توسـط شـلیک 

گارد ریاسـت جمهوری کشـته شدند.
و امـا برخـی از نماینده گان مجلـس و آگاهان سیاسـی با انتقاد 
پشـتون های  از  افغانسـتان می گوینـد: حمایـت  از حکومـت 
آن طـرف دیورنـد، هیـچ گاه آنـان را وادار  نخواهـد کـرد که از 

پاکسـتان جـدا شـده و به افغانسـتان ملحق شـوند.
می گویـد:  نماینـده گان  مجلـس  عضـو  اعتمـادی  چمن شـاه 
پشـتون های آن طرف دیورند مربوط به پاکسـتان اسـت، هویت 
پاکسـتانی دارنـد و هیـچ گاه هویـت افغانسـتانی را نمی پذیرند 
و خواسـت های شـان از ایـن اعتراضات هم مشـخص اسـت.
اعتمـادی بدیـن باور اسـت کـه حمایت کـردن از پشـتون های 
آن طـرف دیورند، هیـچ گاه آنان را وادار بـه این نخواهد کرد که 

از پاکسـتان جدا شـده و به افغانسـتان ملحق شوند.
اوتاکیـد کـرد: سال هاسـت کـه پشـتون های آن طـرف دیورنـد 
هویـت پاکسـتان دارنـد و آن را پذیرفتنـد و به آن بـاور و یقین 
دارند و هویت مسـتقل از هویت پشـتون های افغانسـتان دارند 
و خـود را متعلـق بـه کشـور پاکسـتان می داننـد؛ بنابرایـن هـر 
نـوع تـالش بـرای کشـاندن آنان بـه سـمت افغانسـتان بیهوده 

خواهـد بود.
ایـن عضو مجلـس نماینده گان می گوید: مسـاله مهم این اسـت 
کـه حکومـت افغانسـتان اعتراضـات در بیـرون افغانسـتان را 

خـوب می دانـد؛ امـا حرکت های مدنـی در داخل را به شـدت 
سـرکوب کـرده و آن را نمی پسـندد.

او بـاور دارد کـه نکتـه قابل توجه در حمایـت از اعتراضات در 
پاکسـتان ایـن اسـت کـه ارگ می خواهد به جهانیـان بگوید که 
حکومـت افغانسـتان از اعتراضـات مدنی حمایـت می کند و به 

آن باور دارد.
اعتمـادی تاکیـد کـرد: درحالی کـه در داخل افغانسـتان  همواره 
اعتراضات به شـدت سـرکوب می شـود و معترضیـن به گلوله 
بسـته می شـوند؛ اما از اعتراضات پشـتون های پاکستان حمایت 

می شـود، بـه ایـن گونـه اقدامات یک بـام و هـوا می گویند.
بااین حال موسـی فریور اسـتاد دانشـکده حقوق دانشگاه کابل 
می گویـد: متاسـفانه مـا فهم درسـت از اعتراضات پشـتون های 
این گونـه  می داشـتیم،  اگـر  و  نداریـم  دیورنـد  طـرف  آن 
موقف گیـری در سـطح بلنـد کـه بـه عنـوان مداخـه در امـور 

داخلـی کشـور دیگـری محسـوب می شـود، نمی داشـتیم.
اسـتاد فریـور گفت: بدون شـک گزینـه اول برای پشـتون های 
پاکسـتان، بـودن و مانـدن در کنـار پنجابی ها و پاکسـتان اسـت 

و هیـچ گونـه تمایـل به ملحق شـدن بـه افغانسـتان را ندارند.
به باور این اسـتاد دانشـگاه: هدف پشـتون های پاکسـتان از این 

گونـه  اعتراضـات اسـتفاده های سیاسـی موقتی اسـت و بازهم 
تکـرار می کنـم کـه پشـتون های پاکسـتان هیـچ گونـه تمایـل 
نسـبت به ملحق شـدن به افغانسـتان را ندارند و خود را متعلق 

بـه پاکسـتان می دانند.
او، دلیـل حمایـت غنـی و برخی از مقامـات حکومتی را تحت 
تاثیـر قـرار گرفتـن افـکار جمعـی خوانـده تاکید کـرد: غنی با 
تحـت تاثیـر قـرار گرفتـن برخـی از گروه هـا از پشـتون های 
پاکسـتان حمایـت کرده اسـت؛ امـا باید گفت کـه این حمایت 
هیـچ گونـه تاثیـر بـر اوضـاع جمعـی پشـتون های پاکسـتان 

گذاشـت. نخواهد 
او همچنـان گفـت: بـدون شـک اعتراضـات حـق مدنـی تمام 
شـاهد  پاکسـتان  بارهـا  و  کشورهاسـت  تمامـی  شـهروندان 
تظاهـرات میلیونی بـود و اما هیچ  گاه هدف شـان تضعیف نظام 
نبـوده، بـل هدف شـان خواسـت های سیاسی شـان بوده اسـت.

اسـتاد فریـور افـزود؛ ایـن گونـه تظاهرات در پاکسـتان نشـان 
می دهـد کـه پاکسـتانی ها حـق هـر نـوع ابـراز نظـر در مـورد 
مسـایل سیاسـی را دارند؛ برعکس افغانسـتان که بارها ما شاهد 
بودیـم که حرکت های مدنی سـرکوب شـده و حتـا معترضین 

به گلوله بسـته شـدند.

روزنامـۀ مانـدگار بـه اطالعاتـی دسـت یافتـه 
اسـت کـه نشـان می دهـد تقرری هـا در وزارت 
زراعـت و آبیـاری بـر مبنای روابط شـخصی و 

قومـی صـورت گرفته اسـت.
اطالعـات بـه دسـت آمـده نشـان می دهـد کـه 
تـوازن قومـی در ایـن وزارت در نظـر گرفتـه 
کارمنـدان  درصـد  نـود  بـه  نزدیـک  و  نشـده 
بلندپایـه و دون پایـۀ ایـن وزارت، از یـک قوم 

خـاص گزینـش شـده انـد.
اطالعـات هم چنـان حاکـی از آن اسـت که این 
تقرری هـا در دوران مأموریـت اسـداهلل ضمیـر، 
وزیـر پیشـین وزارت زراعـت و نصیـر احمـد 
درانـی، وزیـر کنونـی ایـن وزارت انجام شـده  

ست. ا
یـک منبـع در وزارت زراعـت نیـز بـه روزنامۀ 
از  درصـد  کـه حـدود 70  می گویـد  مانـدگار 
کارمندانـی که شـامل آمـران و مدیـران عمومی 
می شـود، پروژه ها و موسسـاتی را که معاشات، 
امتیـازات و منابـع مالی بیشـتر به آن هـا در نظر 

گرفتـه شـده اسـت را در اختیـار دارند.
بربنیـاد گفته هـای ایـن منبـع، عبدالقدیـر جواد، 
معیـن مالـی و اداری ایـن وزارت در حالـی که 
هیـچ »دلیـل قانونـی« بـرای برکنـاری او وجود 
نداشـته، از سـوی نصیراحمـد درانـی از وظیفه 

برکنار شـده اسـت.
رییـس  کـه حمـداهلل همـدر،  می افزایـد  منبـع 
دلیـل  بـه  کـه  وزارت  ایـن  ترویـج  عمومـی 
»ضعـف کاری« مجبـور بـه اسـتعفا شـده بـود، 
دوبـاره از سـوی وزیر کنونی به سرپرسـتی این 

معینیـت گماشـته شـده اسـت.
بـرادر  خواصـی،  »سـهراب  منبـع:  گفتـۀ  بـه 
پـروان  مـردم  نماینـدۀ  خواصـی،  عبدالسـتادر 
در مجلـس در حالـی بـه سرپرسـتی ریاسـت 
اداری مقـرر می شـود که پیـش از ایـن، بارها با 
روسـا و کارمنـدان ایـن وزارت برخـورد لفظی 
و فزیکـی کـرده و در یـک مـورد نیـز، آقـای 
سـهراب خواصـی با اسـلحه بـه دفتر مشـاور و 
سرپرسـت دفتر وزیر پیشـین حمله ور می شـود 
و نجیـب امیـرزی را بـه مـرگ تهدیـد می کند«.

منبـع تصریـح می کنـد کـه آقـای خواصـی در 
داخـل وزارت نیـز مجهز با اسـلحه می باشـد و 
»از سـوی وزیـر کنونی بـا لبخند و خوشـی در 
محافـل یاد می شـود«. بـا این وجـود، اطالعات 
بـه دسـت آمـده نیـز نشـان می دهـد کـه انتظار 
از  را  آقـای خواصـی  کنونـی  وزیـر  می رفـت 
وظیفـه برکنـار کنـد، اما چنین نشـد و برعکس، 
او بـه آمریـت تـدارکات و ریاسـت اداری نیـز 

گماشـته شـده است.
اطالعـات بـه دسـت آمده بـه روزنامـۀ ماندگار 
رویکـرد  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  هم چنـان 

نصیراحمـد درانی با »همکارانش« و »روسـای« 
گونه یـی  بـه  اسـت؛  مدنـی«  »غیـر  وزارت، 
از  حتـا  وزارت  ایـن  رییسـان  از  عده یـی  کـه 
سـوی مشـاوران آقـای درانـی توهیـن و تحقیر 

می شـوند.
در اطالعـات بـه صـورت مشـخص از برخورد 
انـور  توهین آمیـز و دشـنام دادن در مـأ عـامِ 
اکبـر، مشـاور آقـای درانـی به رییـس جنگالت 
دارد  صراحـت  و  شـده  یـاد  وزارت  ایـن 
تـا  دارنـد  انتظـار  وزارت  ایـن  کارمنـدان  کـه 
مقام هـای مسـوول صـدای آنـان را شـنیده و به 

کننـد. رسـیده گی  مشکالت شـان 
از سـویی هم، طی دو روز تماس با سـخنگوی 
وزارت زراعـت و آبیاری، اما نتوانسـتیم دیدگاه 
مسـووالن ایـن وزارت را در ایـن زمینه داشـته 

باشیم.
فهرسـت »بخشـی« از ریاسـت های این وزارت 

به شـرح ذیل اسـت:
پشتون با تفکیک والیت

۱-  انجنیـر نصـر احمـد درانـی، وزیـر زراعت 
)لوگر( پشـتون- 

2-  فهیـم ضیایـی، معیـن آبیـاری و زیربنـای 
)لوگـر( زراعتی-پشـتون 

و  وزیـر  مشـاور  عبدالرحیـم زی،  شـاپور    -3
)لوگـر( دفتر-پشـتون  ریاسـت  سرپرسـت 

امـور  رییـس  وزیـری،  احسـان   -۴

)لوگـر( والیات-پشـتون 
5-   اکبـر وزیـری، رییـس غله جات-پشـتون 

لوگر( (
۶-   ناصر برومند، سرپرسـت ریاسـت سـکتور 

خصوصی-پشـتون )لوگر(
7-   نوراهلل سـتانکزی، رییس احصایه-پشـتون 

)لوگر(
غذایـی  سـازمان  معـاون  آقـا،  محمـد     -8

)لوگـر( جهان)FAO(-پشـتون 
9-   عبدالمنـان عزیـز، رییـس پـروژۀ کمربنـِد 

سبز-پشـتون )لوگـر(
نباتـات- حفاظـه  رییـس  کرم خیـل،     -۱0

پشـتون)لوگر(
ادارۀ  ۱۱-   احمدشـکیب سـخی زاده، رییـس 
انکشـاف  و  زراعـت  رشـد  جامـع  حمایـوی 

C-RDAF((-)لوگـر( دهـات 
میکانیـزه- رییـس  وصـال،  قسـیم    -۱2

) گر لو ( ن پشـتو
لبنیـات  رییـس  احمـدزی،  زکریـا     -۱3

)لوگـر( گذرگاه-پشـتون 
۱۴-  حمـداهلل همدرد، رییـس عمومی ترویج-

پشتون )لغمان(
۱5-  داکتـر عثمـان صافـی، رییـس برنامۀ ملی 

باغ داریNHLP((-پشـتون )لغمـان(
انتقـاِل  پـروژۀ  رییـس  همـت،  جاویـد    -۱۶

ارزش های حلقوی برای زنده گی پایدار 
)لغمـان( EAVS((-پشـتون 

۱7-  پرویـز ناصـری، رییـس پـروژۀ تنظیم آب 
در مزرعـه)ON FARM(-پشـتون )لغمان(

عوامـل  پـروژۀ  رییـس  گبـر،  جهانگیـر    -۱8
)ننگرهـار( زراعتی)AAIP(-پشـتون  تولیـد 

تصدیـق  رییـس  ننـگ،  محبـوب اهلل    -۱9
)ننگرهـار( بذری-پشـتون  تخم هـای 

عمومـی  رییـس  میاخیـل،  جهان گیـر    -20
مالـداری و صحـت حیوانی-پشـتون )ننگرهار(

2۱-  عبداللطیـف زاهـد، رییـس پـروژۀ برنامۀ 
مـال داری  تقویـۀ  بـا  کوچـک  قرضه هـای 
)ننگرهـار( )RMLSP(-پشـتون  روسـتایی 
22-  توحیـد علـی عظیمـی، رییس مـال داری-

پشـتون )ننگرهار(
پـروژۀ  رییـس  23-  سـید مقصـود هاشـمی، 

)ننگرهـار( وادی-پشـتون  انکشـاِف 
2۴-  حکیـم اهلل، رییـس کانال ننگرهار-پشـتون 

)ننگرهار(
و  تهیـه  رییـس  سـاحل،  محمـداهلل    -25

)ننگرهـار( تدارکات-پشـتون 
2۶-  محمدرفیـع قاضـی زاده، رییـس عمومـی 

منابـع طبیعی-پشـتون )موسـهی کابـل(
27-  سـهراب خواصـی، سرپرسـت ریاسـت 

)پـروان( اداری-پشـتون 
28-  سـیدالرحمان زیارمـل، رییـس سـاحات 

حفاظـت شده-پشـتون )خوسـت(
29-  محمدامـان امان یـار، رییـس جنـگالت-

پشـتون )پروان(
ذخایـر  رییـس  عمـر،  محمدعمـر    -30

)پکتیـا( استراتژیک-پشـتون 
عمومـی  رییـس  سـلیمان خیل،  مجیـب    -3۱

پالیسی-پشـتون و  پـالن 
-CDRRP 32-  مأمـون خاور، رییـس پروژۀ

ن پشتو
33-  داکتـر غـالم حضـرت حلیمـی، رییـس 

)فـراه( SRGP-پشـتون  پـروژۀ 
3۴-  محمدعمـر منـگل، رییـس زراعت کابل-

)خوست( پشتون 
35-  داکتـر عثمـان زی، رییـس خاک شناسـی-

پشتون
3۶-  محمدرفیـق صدیق، سرپرسـت نظارت و 

ارزیابی-پشتون
-CLAP 37-  شـهزاد زردان، مسـوول پروژۀ

پشـتون )پکتیا(
38-  محمدانـور اکبـر، مشـاور مالـی وزیـر-

ن پشتو
اکبـر شـیرزاد، رییـس زیربنـای  39-  محمـد 

)AMIP(-پشـتون مارکیـت 
دیگر اقوام:

-CCAP ۴0-  داوود رحیمـی، رییـس پـروژۀ
تاجیک )بدخشـان(

و  اطالعـات  رییـس  راشـد،  لطـف اهلل    -۴۱
)پـروان( عامه-تاجیـک  آگاهـی 

۴2-  وحید اعتبار، رییس مالی-تاجیک 
۴3-  نذیـره رحمـان، رییـس اقتصـاد خانواده-

)پنجشیر( تاجیک 
همکاری هـای  رییـس  رووف،  ادریـس    -۴۴

بغـالن فرانسـه-ایماق 
۴5-  جاوید یعقوبی، رییس تفتیش-ازبک

۴۶-  عادلـه بختیاری، رییس توسـعۀ باغ داری-
هزاره

از  دیگـر  یکـی  نمایانگـر  اطالعـات  ایـن 
گزینـش  در  قومـی  و  سـلیقه یی  برخوردهـای 
اسـت.  دولتـی  نهادهـای  و  ادارات  در  افـراد 
برخـورد قومی و تباری از زمـان حکومت داری 
وحـدت ملـی بـه اوج خـود رسـیده و بارهـا 
اطالعـات و اسـنادی در ایـن زمینـه همه گانـی 
میـان  فاصلـه  وضعیـت  ایـن  اسـت.  شـده 
و  سـاخته  بیشـتر  را  حکومـت  و  شـهروندان 
میـزان نا رضایتـی آنان را از عملکرد مسـووالن 

می سـازد. بیشـتر 

توازن قومی در  وزارت زراعت چگونه است؟

 آگاهان سیاسی:

یلی  تما هیچ گونه  پاکستان  پشتون های 
ند ر ندا نستان  فغا ا به  شدن  ملحق  به 

ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد

ACKU
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معرفـی، کارکـرد و ویژه گی هـای اصـول فقـه 
امـام  فقهـی  اصـول  به خصـوص  و  اسـالمی 
ابوحنیفـه یـا فقـه حنفـی را می تـوان به صورِت 
یـک رونـد رو بـه رشـد در تاریـخ تیوری های 
حقوقـی ـ فقهـی اسـالمی دنبال کـرد. به همین 
دلیـل، نمی تـوان فضـای واحـدی را از رأس تا 

ذیـل در آن مشـاهده نمـود.
این کـه دسـتاورد  از  قبـل  فقـه حنفـی  اصـول 
مرهـوِن  باشـد،  ابوحنیفـه  امـام  شـخص 
وی  شـاگرداِن  حقوق  شناسـانۀ  تالش هـای 
ابوحنیفـه  امـام  می باشـد و بـه ایـن صـورت، 
آغازگـِر یـک روش عقالنـی در حـوزۀ حقـوق 

باشـد. می توانـد  مطـرح  اسـالمی 
فقـه اسـالمی کـه احـکام برگرفتـه از نصـوص 
منابـع  دیگـر  آن  تبـع  بـه  و  سـنت  و  قـرآن 
می باشـد، ظاهـراً مقـدم بـر اصـول فقـه بـه 
به وجـود  قاعده منـد  روش  یـک  عنـوان 
ایـن  بعـد،  اندکـی  ولـی  اسـت  آمـده 
اصـول فقـه بوده که اسـتخراج مسـایل 
و احـکام فقهـی را قاعده منـد سـاخته 

 . ست ا
اصـول فقـه بـه لحـاظ نظـری، بـه  
دسـت امـام محمـد )۱32/۱89 هـ( 
تأسـیس یافتـه )وایـل ابـن حـالق 
آن  شـامل  تدویـن  و   )۱955/
ادریـس  بـن  محمـد  امـام  توسـط 
شـافعی )۱50/20۴هـ ( در کتاب او 
“الرسـالۀ” صـورت گرفته اسـت که 
می تـوان وی را تدوین کننـدۀ اولـی 
اصـول فقـه شـناخت. آن چـه مقـدم 
بـر ایـن دوره بـوده اسـت، نمی توان 
اسـتفادۀ قاعده مند از اصول اسـتخراج 

قلمـداد کـرد. 
بـه دو صـورت  فقـه  اصـول  سـاختار 
مجـال ظهـور یافته اسـت: یک، نخسـت 
حاکمیـت  حقوقـی  تفسـیر  بـه  پرداختـن 
الهـی در جامعـه )مباحـث احـکام( و بعـداً 
بررسـی و ساختارمندسـازی اسـتفاده از منابـع 
احـکام )مباحـث ادلـه(. دو، نخسـت بررسـی 
ادلـه(  )مباحـث  منابـع  از  احـکام  اسـتخراج 
یـا  الهـی  حاکمیـت  حقوقـی  تفسـیر  بعـداً  و 
جمهـور  آن  از  اول  روش  احـکام(.  )مباحـث 
مکاتـب فقهـی بـه اسـتثنای احنـاف اسـت و 
روش دوم ویـژۀ فقـه حنفـی شـناخته می شـود. 
نظـام  روش شناسـی  می تـوان  را  فقـه  اصـول 
نظـام  تیـوری  همین طـور  و  اسـالم  حقوقـی 
حقوقـی اسـالم شـناخت و بدیـن لحـاظ خود 
گونـه  بـه سـه  اجتهـاد  و  نقـل  بـه  توجـه  بـا 
توسـعه یافته اسـت: یـک، روش متکلمین، این 
روش در قـدم اول بـه تثبیـت و تقریـر قواعـد 
اصولـی می پـردازد و بـرای آن دالیـل نظـری 
دسـت وپا می کنـد و بعـداً فروعـات احـکام را 
مبتنـی بـرآن جهت می دهـد. گروه هـای کالمی  
چـون معتزلـه و مکاتـب فقهـی چـون شـافعیه، 
مالکیـه و جعفریۀ نخسـتین، از همین روش کار 
گرفته انـد. دو، روش احنـاف کـه از فروعـات 

احـکام به دسـت آمده توسـط فقیـه )مجتهد( به 
سـوی تثبیـت قواعد اصولـی حرکـت می نماید 
اصـول  مولـد  نوعـی  بـه  روزمـره  فتـاوای  و 
اسـتخراج شـناخته می شود. روش سـومی نیز و 
جـود دارد کـه میـاِن هـر دو جمع نموده اسـت.  
و  قـرآن  بـودِن  اولـی  در  حنفـی  فقـه  اصـول 
سـنت بـه عنوان منابـع اصلی بـا دیگـران اتفاق 
نظـر دارد و آنچـه آن را تمایـز می دهـد، نـوع 
قرائـِت آن از منابـع نقلـی و عالوه نمـودِن چند 
اصـل دیگـر ذیل لیسـت منابع احـکام و قوانین 

می باشـد، ماننـد استحسـان و امثـال آن.

کارکرد اصول فقه )تیوری حقوقی(
اگـر فقـه اسـالمی را بـه عنـوان نظـام حقوقـی 
اسـالم مد نظـر گیریم، اصول فقه روش شناسـی 
می باشـد.  آن  توسـعۀ  و  حقوقـی  نظـام  ایـن 
بنابرایـن، نمیتـوان در غیـاب یک روش شناسـی 
نظـام  یـک  تأسـیس  و  توسـعه  بـه  منسـجم 
اصـول  دیگـر،  از جانـب  زد.  حقوقـی دسـت 
فقـه بـه عنـوان نظریۀ حقـوق اسـالمی نیز عمل 
کـرده اسـت کـه بـه ایـن صـورت، کارکـرد آن 
بـه عنـوان تیـوری نظام حقوقی اسـالم شـناخته 

می شـود. 
ظاهـراً اصـول فقـه مؤخر بـر خود فقه اسـالمی 
)نظـام حقوقی اسـالم( پایه گذاری شـده اسـت، 
ولـی در حقیقـت تمـام نظام هـای حقوقـی بـه 
صـورت ابتدایـی مقـدم بـر روش شناسـی خود 
آغـاز می یابـد )نظـام حقوقـی رومـن ژرمنیـک 
نیز همین طور بوده اسـت( و بعد از سـاختارمند 
شـدِن روش شناسـی مـورد نظـر، نظـام حقوقی 
مبتنـی برآن توسـعه و انسـجام می یابـد. در فقه 
حنفـی روی دالیـل خاصـی، سـاختار اصـول 
فقهـی آن مبتنـی بـر خود فقـه قوام یافته اسـت 
کـه بـه این صـورت می تـوان فقـه حنفـی را به 
نوعـی، یک مکتـب حقوقِی اسـتقرایی دانسـت 

تا یـک مکتـب حقوقـی جدلی.

الف( تاریخچۀ اصول فقه )تیوری فقهی(
بنـا بـر تحلیل فقهـای مسـلمان، احکام شـرعی 
و نظریـۀ آن، در ظاهـر نصـوص، أعـم از قـرآن 
و سـنت، بـه صـورِت کل تبـارز یافتـه اسـت و 
اصـول فقه بـرای ساختارمندسـازی ایـن احکام 
جهـت کاربردی سـازی آن هـا در زنده گـی روز 
ایـن  بـه  و  اسـت  آمـده  به وجـود  مـردم  مـرۀ 
صـورت، می تـوان گفت کـه اصول فقه روشـی 
مبتنـی بـر حقایـق نظـری موجـود در نصـوص 

اسـت، نـه مولـد ایـن حقایـق یا احـکام.
و بخـِش دیگری از سـاختار، خود را با توجه به 
خصوصیـات زبانـِی زبـان عربی به دسـت آورده 
اسـت و بـه دلیل این کـه قرآن بـا ویژه گی عربی 
بـودِن خـود می توانـد یک نـص الهی باشـد که 
قابـل ترجمـه بـه زبان های دیگراسـت نـه قابل 
معدل سـازی به زبان هـای دیگـر. بنابراین اصل، 
زبـان قـرآن از حالـت ابـزارِی خود بـرای افهام 
و تفهیـم فراتـر مـی رود و حامـل ُکل یـک پیـام 
همـراه بـا أثرات روانی و فرهنگِی خود شـناخته 

می شـود. اصولیون مسـلمان، اعـم از چهره های 
سـنتی و معاصـر، معتقـد بـه کار بـردن یـاران 
پیامبـر اکـرم )اصحـاب کـرام( از برخـی قواعد 
ایـن علـم مانند قیـاس و اجتهاد می باشـند، ولی 
بـه نظـر نمی رسـد کـه آن هـا از ایـن قواعـد به 
صـورت قاعـده )آن طـوری کـه امروز مرسـوم 
اسـت( اسـتفاده نموده باشـند، بلکه بـه صورِت 
یـک اقـدامِ فـردی و رویه گونـه ایـن مفاهیـم 

وجود داشـته اسـت.
بـه  اسـت،  متفـاوت  اندکـی  تابعیـن  عصـر 
دالیـل اجتماعـی جامعـۀ اسـالمی برخـی 
شـریح  نخعـی،  ابراهیـم  ماننـد  تابعیـن 
قاضـی و عـروۀ، دسـت به مقایسـه هایی 
آمـده  به وجـود  پرسـش های  میـان 
زحیلـی  دکتـر  گفتـۀ  بـه  کـه  زده انـد 
مصلحت آمیـز  تمایـل  برخی های شـان 
اکثرشـان  و  داشـته اند  کار  ایـن  در 
تبعیـت  بـر  و  روایت گـرا  به شـدت 
پافشـاری  صحابـه  برداشـت های 
صـورت،  هـر  بـه  می نموده انـد. 
حرکـت در جهـت سـازمان دهی یک 
نظـام حقوقـی را بـه صـورِت ابتدایی 
مشـاهده  می توانیـم  دوره  ایـن  در 

کنیـم.
مرحلۀ سـوم عصـر فقهـای مذاهب یا 
تأسـیس منسـجم مکاتـب حقوقـی در 
اسـالم اسـت و در ایـن عصر اسـتفاده 
از قواعـد روش شناسـی در قالـب تفقـه 

و اجتهـاد بـروز می کنـد و قواعدی چون 
مدینـه  اهـل  عمـِل  و  استحسـان  قیـاس، 

ظهـور می یابـد. این جاسـت کـه مکتب اهل 
حدیـث و مکتـب اهـل رأی در حجـاز و عراق 
شـکل می گیـرد کـه تأکیـد هـر دو بـر جایـگاه 
توجـه  ولـی  اسـت،  مشـترک  نصـوص  اولـی 
بیشـتر اهـل حدیث )بـه معنـی آن روز( به نقل 
و روایـت اسـت و از اهـل رأی بـر اجتهـاد و 

تعقـل بـر محـور مبـادی کلی شـریعت. 
مؤسـس نظری اصول فقـه می توان امـام محمد 
شـاگر امـام ابوحنیفـه را شـناخت. بنـا بـر گفتۀ 
ابـن حـالق، وی مقـدم بر امـام شـافعی اصول 
قاعده منـد فقـه را در نوشـته هایش بـه کار بـرده 
و از ایـن جهـت، روش شناسـی فقـه را ترتیـب 
و سـاختارمند نمـوده اسـت.  امـا تدویـن کامل 
ایـن علـم به دسـت امـام شـافعی شـاگرد امـام 
محمـد در کتـاب “الرسـالۀ “ او صـورت گرفته 
اسـت. بدیـن لحـاظ می تـوان وی را نخسـتین 

تدوین کننـدۀ ایـن علـم شـناخت.  
بعد از شـافعی، اصول فقه راه خود را به سـوی 
توسـعه بـاز کـرد و رفته رفته به دو شـاخه یا دو 

روِش متفاوت از هم تقسـیم گردید.

كمال الدین حامد

بخش دوم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری

چـون روان شناسـان پیـش از واتسـون اصـول روش منـد مشـخصی نداشـتند، نمی توانند به 

عنـوان خاسـتگاه روان شناسـی رفتارگرا تلقی شـوند. در واقع اسـاس این اصـول روش مند 

بر جنبش روان شناسـی و بر جنبه های دیگری از اندیشـۀ واتسـون اسـتوار بود؛ اندیشـه یی 

ـارۀ ماده بـاوری و کاربـرد مفاهیم ماشـینی و قالبـی و قواعد 
کـه البتـه همـۀ رفتارگـران درب

تداعی گرایانـه در آن مشـترک نبودند.

بایـد دقـت داشـت کـه در این قضیـه، در اندیشـمندان پیـش از واتسـون کاربـرد اندکی از 

ن دربـارۀ وجه 
خودآگاهـی در روش هـای عینـی، وجـود داشـته اسـت. ایـن تحلیـل روشـ

ممیـزۀ رفتارگرایـی، روشـی مفیـد بـرای طـرح رفتارگرایـی بـه عنـوان پدیده یـی در تاریخ 

اندیشـه را پیـش روی مـا قـرار می دهـد. در همیـن ارتبـاط چهره هـای مهـم و شـناخته 

تنهـا بـا اغمـاض بسـیار می تواننـد 
ی در تاریـخ روان شناسـی مطـرح هسـتند کـه 

شـده ی

پیشـاهنگاِن رفتارگرایـی شـمرده شـوند، امـا بـه اقتضای موقعیـت و برای هرچه روشـن تر 

ش در تاریـخ روان شناسـی، باید شـناخته و 
شـدِن پیشـینۀ رفتارگرایـی بـه مثابـۀ یـک جنبـ

شـوند. معرفی 

پیشینۀ فکری رفتارگرایی

۱( ارسطو

اگرچـه تاریخ اندیشـه در بخش های مختلف بسـیار متأثر از آرای ارسـطو بـوده و ایده های 

وی بـه شـکل های گوناگـون در مقوله هـای مختلـف تاریـِخ تفکـر دارای جایـگاه خاصـی 

اسـت، هیـچ دلیـل و مـدرِک کافـی بـرای مرتبـط دانسـتِن او بـا رفتارگرایی وجـود ندارد. 

رۀ اعتبـار ارسـطو همیـن بـس که بـرای مثال زمانـی کـه وارد یک بحـث در محوری 
دربـا

فاده از داده هـای قابـل مشـاهده بـه منزلـۀ تمایزی از شـواهد و 
ی دربـارۀ اسـت

روش شـناخت

مـدارک درون نگرانـه می شـویم و در بحـث مطالعـۀ هسـتی انسـان بـا یـک فقـط خشـن 

تاریخـی روبـه رو می شـوید و یـا بـرای تمایـز بخشـیدن دنیـای خصوصـی افراد بـا دنیای 

عمومی شـان از عنصـر آگاهی شـان اسـتفاده می کنیـم، در همـۀ ایـن موضوعـات ارسـطو 

صاحـِب نظـر و رأی اسـت، در حالـی کـه تمامی ایـن موضوعات بـرای یونانیـان هم دورۀ 

ود. در واقـع این مطلب نشـان می دهـد که مفهـوم خودآگاهی 
ارسـطو بیگانـه و بی معنـی بـ

در نـزد یونانیـان بـه شـکلی کـه پدیده هایی ماننـد درد، رؤیـا، حافظه، کنش اسـتنتاج کردن 

بـه عنـوان شـیوه های متنوع مثالی کـه ابعاد مختلـِف خودآگاه فـردی را بـه یکدیگر مرتبط 

می کننـد، مطرح نبوده اسـت. اساسـًا مفهـوم خودآگاهـی محصول فردگرایـی و مکتب های 

گوناگـون هماننـد فلسـفۀ رواقـی اپیکورگرایـی و مسـیحیت بـود کـه در واقـع پاسـخی 

بـود بـرای طـرح واژه هـای مفهومـی و ذهنـی کـه در عیـن حـال تفـاوت بسـیاری بـا این 

ت. تـا زمانی که 
طـرح واره کـه مناسـب زنده گی اشـتراکی در دولت شـهرها بودند نیز داشـ

روش های فکری سـن آگوسـتین و دکارت ظهـور نیافتند، مفاهیم خودآگاهی سـازمان دهی 

و هماهنـگ نشـدند. کاربـرد درون نگری به منزلۀ روشـی برای بررسـی پدیـدۀ خودآگاهی 

بـا چنیـن نظام هایـی راهـی بـس طوالنـی پیمـود و رفتارگرایـی زمانـی می توانسـت قابـل 

درک باشـد کـه بـه مثابـۀ واکنشـی در برار ایـن روش ها تلقی شـود.

در نتیجـه روش معقولـی نیسـت کـه بـرای یافتـن سـرنخ های اصـول محـوری رفتاگرایی 

و دربـارۀ زنده گی انسـان، 
بـه سـراغ اندیشـمندی چـون ارسـطو برویـم کـه شـیوۀ تفکـر ا

ح واژۀ تعقلـی و ذهنی یـی بود که اجـازۀ طرح چنیـن پرسـش هایی را بدهد. 
مقـدم بـر طـر

دربـارۀ ارسـطو چـه می تـوان گفـت؟ آیـا او یـک دانش آموختـۀ زیست شناسـی دریایـی 

بـود؟ او اولیـن کسـی بـود که به مطالعۀ انسـان به شـیوه یی مشـخص و روش منـد نزدیک 

شـد. او نظـام طبقه بندی یـی را پدیـد آورد کـه گیاهـان، جانـوران و انسـان ها را در بـر 

می گرفـت و مبنـای آن، شـباهت جنـس بـود و همـۀ جانـداران عضـو آن بودنـد. او نتیجۀ 

ـتاد تا واقعیت هـا در اختیارش قـرار گیرد؛ 
کارهـای تحقیقاتـی خـود را به همـۀ جهان فرس

واقعیت هایـی کـه نـه تنهـا شـامل گونه هـای مختلـف موجـودات زنده، که شـامل اشـکال 

گوناگـون رسـوم و نظام هـای حکومتـی که مـردم تحت آن هـا زنده گی می کردند، می شـد. 

ارسـطو همـۀ ایـن داده هـا را ثبـت و آن هـا را در آن چـه بعدهـا در انجمن علمی گسـترش 

ACKUداد، طبقه بنـدی کـرد.



چینی هـا بـه دو دلیـل می تواننـد ادعـا کنند کـه دارای کهن تریـن ادبیات 
بشـری هسـتند. اول این کـه خـط و الفبـای آن هـا تصویری اسـت و هر 
عکـس و نشـانه یی را می تـوان خـط نامیـد. دوم این کـه فعالیت هـای 
غیب گویـی،  فال گیـری،  ماننـد،  قدیـم  انسـان  و  آن هـا  فرهنگـی 
پیش گویـی، جن زدایـی و غیـره را کـه امـروزه خرافات می نامنـد، دارای 

عناصـر قـوی ادبـی بودند.
ادبیـات چیـن امروزه نشـانۀ هویت فرهنگی جمعیت یک سـوم بشـریت 
کـرۀ زمیـن می باشـد. آغـاز خـط چیـن حتـا امـروزه هـم در تاریکـی 
هزاره هـای قبـل از میـالد قـرار دارد. ادبیـات چیـن هم چـون ادبیـات 
پارسـی همیشـه نقـش و وظیفـۀ ادبی، آموزشـی و تربیتی را نیـز مد نظر 

است. داشـته 
ادبیـات چیـن حداقـل سـه هزار سـال سـابقه دارد، قدمتـی که در سـایر 
فرهنگ هـای باسـتان نمی تـوان یافـت. در روی ظـروف سـفالی عالیـم 
و نشـانه های زبانـی و تصویـری پنج هزارسـاله ماننـد، کـوه، رودخانـه، 
تـور ماهی گیـری و یـا جـای پـای انسـان و غیـره کشـف شـده. الفبـای 
کنونـی چیـن حـدود 9500 حـرف و نشـانه و تصویـر دارد. بـه نظـر 
شرق شناسـان، چینی هـا دوهـزار سـال قبـل از میـالد دارای خـط و هنر 

صحافـی کتـاب بودند.
از قرن هـای قبـل از میـالد، حـدود 377۶ کتـاب به جـا مانـده کـه در 
کتابخانه هـا و موزه هـا نگـه داری می شـوند. بـه ادعای محققـان، چینی ها 
۱200سـال قبـل از میـالد، دارای ادبیـات فولکلوریـک ریالیسـتی بودند. 
و بـه ادعـای روشـن فکران ملی گـرای چینـی، مأموریـن و بازرسـان و 
جاسوسـان دربـاری، اشـعار و ترانه های عامیانـه را جمـع می کردند تا با 

درد و رنـج مردم آشـنا شـوند.
چینی هـا ۱۱ قـرن قبـل از میـالد از اسـتخوان و یا اسـکلت سنگ پشـت 
چینـی،  شـعر  کتـاب  قدیمی تریـن  می کردنـد.  اسـتفاده  نوشـتن  بـرای 
گلچینـی اسـت کـه از قـرن دهـم پیـش از میـالد به جـا مانـده اسـت. 
آواز و سـرودهای مذهبـی، قصه هـای  ابتدایـی چیـن شـامل،  ادبیـات 
اسـطوره یی، وردهـای دفـع جن زده گـی، احضـار ارواح مـرده گان، حـل 
معماهـای سـرگرم کننده، فال گیـری، غیب گویـی، وقایع نـگاری و غیـره 

. د بو
شـعر، مهم تریـن ژانـر ادبیـات چیـن باسـتان بـود، کـه در آن تجربیـات 
طبیعـی، خاطـرات تاریخی، آداب و رسـوم اسـطوره یی منعکس می شـد 
و یـا مـورد بحـث قـرار می گرفـت. ادبیـات چیـن همیشـه اجتمایـی و 
سیاسـی بـوده اسـت. مطالعـۀ ادبیات، بخشـی از آمـوزش و تربیت مردم 
بـود. ادبیـات همیشـه نشـان بیان احساسـات و درد و رنج زیردسـتان در 

برابـر حاکمـان بود.
روشـن فکران اصالح گـرا و انقالبیـون ملی گرا و سوسیالیسـت  در اوایل 
قـرن بیسـتم سـعی کردند به علـت تحقیـر اروپاییـان و ژاپنی هـا، به نقد 
و ارزیابـی ادبیـات قدیـم و باسـتانی چیـن بپردازنـد. سـال ها در غـرب 
ادبیـات سـرگرم کنندۀ چینـی ماننـد رمـان و نـوول ترجمـه می شـد و یا 
مـورد توجـه قـرار می گرفـت، ولـی بـه شـعر و سـایر ژانرهـای ادبـی 

اهمیتـی داده نمی شـد.
کنفوسـیوس، یکـی از چهره هـای مذهبـی، فرهنگـی و فلسـفی چیـن، 
نامی مسـتعار اسـت کـه یونانی هـا در غرب معرفـی کردنـد. او متفکری 
بـود کـه بیـن سـال های ۴79 تـا 55۱ زندگـی نمـود. کتـاب گلچیـن 
شـعری شـامل سـه هـزار بیـت را بـه او نسـبت می دهنـد. قرن ها اسـت 
کـه از اشـعار ایـن کتـاب بـه عنوان جمـالت قصـار و نقل قول اسـتفاده 
می شـود. از زمان کنفوسـیوس، شـاعران و ادیبان و فیلسـوفان به محافل 
دربـاری و حاکمـان راه یافتنـد و نقـش مهم و زنده یی در اشـاعۀ فرهنگ 
در جامعـه بـه  عهـده گرفتنـد. در بعضـی از این اشـعار، انتقـاد از رهبران 
عقب افتـاده و ارتجاعـی یـا موضوعات عشـقی، مطرح می شـد. در چین 
باسـتان قشـر روحانـی گونه یـی وجود داشـتند کـه شـامل، دعانویس ها، 

غیب گویـان، فال گیـران، پیش گویـان، معرکه گیـران و غیـره بودنـد. 
www.cloob.net :منبع
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غلـط  از  خالـی  فارسـی اش  کـه  گرفته انـد  ایـراد  هدایـت  بـر 
دسـتوری نبـوده، قـدری سـرهم می نوشـته و زبـان عامیانـه به کار 
می بـرده. این هـا درسـت، ولـی هدایـت ادعـای ادیب بـودن و نثر 
فصیح نویسـی نداشـت. او می خواسـت بیـان مقصـود بکنـد به هر 
وسـیله یی کـه شـد، شـده. سـخت تحـت تأثیـر نـگارش اروپایی 
و به خصـوص ادب فرانسـه بـود. بزرگانـی چـون دستویوسـکی 
و بالـزاک هـم بـه فصیح نویسـی اعتنایـی نداشـتند. همیـن ادب 
اروپایـی بـه او جرأت داد کـه زبان کوچه و بـازار را وارد نگارش 
کنـد. خـود او اصالـت را در نزد مردم سـاده می جسـت و سـخت 

از تکلـف ادبـا بیـزار بود.  
     از نظـر محتـوا، نوشـته های او جنبه هـای مثبـت و منفـی هـم دارد کـه تحـت تأثیـر فکر قرن نوزدهـم اروپا، رگـۀ بدبینی را 
وارد ادب فارسـی کـرد. در سـنت ادبـی فارسـی این گونـه بدبینـی دیده نمی شـود. طعـن و غضب نسـبت به کژتابـی زنده گی 
بـود، ولـی نفـی زنده گـی نبـود. هدایـت ایـن نـگاه منفـی را آورد. حسـن کارش ایـن بـود کـه بـرای خودنمایی یا مدپرسـتی 

نبـود، بلکـه جزو ذاتـش بود. 
     او کـه پـروردۀ فرهنـگ شـرق و غـرب بـود، در وجـودش دو چیـز بـا هـم تالقی کـرد و اخت شـد. یکی حزن و انکسـار 
ایرانـی کـه در ادب فارسـی النـه کـرده اسـت و حالـت فـرو بسـته گی که بـر تاریخ او سـایه افکنـده. دیگـر بدبینـی رمانتیک 
مـآب فرنگـی، کـه موسـه، نروال، ادگارپـو، بودلر، و سـپس کافـکا، نمایندۀ برجسـتۀ آن بودنـد، و ادب اسـکاندیناوی و آلمان 

نیـز از آن مایـه داشـت و هدایـت همـۀ آن ها را می شـناخت. 
     توجـه او بـه خیـام، در میـان شـاعران فارسـی و مقدمه یـی کـه بـر ترانه هـا نوشـت، حکایت از همیـن نحوۀ اندیشـیدن او 
دارد. او خواسـته اسـت خیـام یـک خیـام فرنگـی بکنـد و بدین گونه بعضـی از اسـتنباط هایش، حـرف خود اوسـت و نه فکر 
خیـام. بدبینـی خیـام، بدبینـی ایرانـی اسـت. در مجمـوع، هدایـت نویسـندۀ برزگی بود؛ هـم توانا و هـم صـادق در گفتن، که 
ایـن سـه شـرط اولیـۀ کار اسـت. در ادب صـد سـالۀ اخیـر ایـران او از همـه شـاخص تر خواهـد ایسـتاد و زمانـی کـه بعضی 
شـهرت های کاذب هیجانـی و سیاسـی از نفـس بیفتنـد و مسـیلمه های قلمـی  از صحنـه محـو گردنـد، او همیـن گونـه پایگاه 
خـود را حفـظ خواهـد کـرد. بـه هدایـت بایـد به عنوان کسـی کـه روان عادی نداشـت، نـگاه نکرد. او یـک نویسـندۀ کاونده 
بـود. زنده گـی شـخصی او وضـع خاصـی داشـت کـه نه می توانسـت سرمشـق قرار گیـرد و نـه سـرزنش ناپذیر باشـد. او هم 
در ردیـف اسـتعدادهای بزرگـی چـون نیچـه، شـوپنهاور، نروال، بودلـرو کافکا، قـرار می  گیرد. کـه در بافت اندیشـه جهانی و 

دگراندیـش هسـتند، و یـا بـه قـول حافـظ از خالف آمـد عـادت کام می جویند. 
     دنیـا تاکنـون چنیـن نشـان داده کـه بـر ضعف اسـتعدادهای غیرمتعارف ببخشـاید. شـاید از یک جهت حسـن اتفاقی شـده 
اسـت کـه جزییـات زنده گـی گذشـته گان ما روشـن نیسـت، مثـاًل از سـنایی، از ناصر خسـرو، از احمـد غزالی، از سـعدی، از 
حافـظ... و گرنـه چـه بسـا بـه نقیصه هایـی برمی خوریـم که دوسـت نداشـتیم. بزرگی قـدس گونۀ بعضـی از بزرگان گذشـته، 
مدیـون ندانسـتن ماسـت. اگـر همـۀ اندیشـه روان، یک سـان و در خـط معهـود عامه فکـر می کردنـد، آب و رنگی در اندیشـه 
نمی مانـد، و غـذای روح بشـر بـه یـک شـوربای بی نمـک منحصر می ماند که سـینه را نـرم می کـرد، ولی خـوردن مداومش تا 
درجـۀ سـد جـوع مـالل آور بـود. صـادق هدایت چون نه از کسـی خورده داشـت و نـه چشم داشـتی، بی حسـابگری، به   همان 
سـبکی کـه دلخواهـش بـود رفتـار می کـرد. بیـزاری و تحقیر خود را نسـبت بـه ناالیقانی که صاحب مقـام بودند، یـا جاه طلبی 
از خـود نشـان می دادنـد، پنهـان نمی کـرد. هم چنیـن نسـبت بـه پولدار هـا، متقلب هـا، دو رو هـا و خالصـه دنیادارانـی کـه 
می خواسـتند ازش تـر قربانـی ایـران سـهمی عاید خـود کنند. ایـن حالت تحقیـر را چه در نوشـته و چه در زنده گی خود نشـان 
داده بـود. چـون مـرد محجـوب و مودبی بود، سـعی داشـت که بـا این گونه اشـخاص روبه رو نشـود تا برخوردی پیـش نیاید. 
     از ادبـا و نویسـنده گان رسـمی مآب اگـر حرفـی بـه میـان می آمـد، سـعی داشـت بـا بـاال انداختـن شـانه یـا پوزخنـد، 

بی اعتقـادی خـود را نشـان دهـد، یـا احیانـًا کلمـۀ طنزآمیـزی بـر زبـان مـی آورد... .

هـدایت 
به     همان     سبکی  که       دلخواهش    بود       رفتار        می کرد

اسالمی ندوشن  ACKU
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عالمان دینی:
دراسالمحملۀ»استشهادی«وجودندارد

آیاتوطیهییدرکاراست؟

حمـالت انتحـاری و استشـهادی هیچ 
منشـأ اسـالمی ندارند و تنها گروه های 
خـاص بـرای توجیـه اعمـال خـود به 
اصطالح استشـهاد که برگرفتـه از واژۀ 

شـهید می باشـد، متوصل می شـوند.
برخـی از عالمـان دینـی و آگاهـان بـا 
بیـان این  مطلب می گویند که استشـهاد 
و  شـده  گرفتـه  وام  شـهید  کلمـۀ  از 
گروه هـای خاصـی بـرای رسـیدن بـه 
اهـداف خـود ایـن اصطـالح را توجیه 

دینـی می کننـد.
گلبدیـن  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
حکمتیـار »رهبـر شـاخه غیـر رسـمی 
کشته شـدن  اسـالمی«،  حـزب 
هر گونـه  در  را  بی گنـاه  انسـان های 
عملیـات از طـرف هـر گروهـی حرام 
را  انتحـاری  عملیـات  امـا  خوانـد؛ 
استشـهادی دانسـته، آن را یـک وظیفه 

کـرد. بیـان  مقـدس 
کمال الدین حامد اسـتاد دانشگاه و آگاه 
مسـایل دینـی در رابطـه بـه این کـه آیا 
حمالت انتحاری و استشـهادی  توجیه 
انتحـار  اصطالحـات  گفـت:  دارنـد، 

مجموعه هـای  طـرف  از  استشـهاد  و 
علمـی و فقهـی سـاخته نشـده اند کـه 
انتحار برای عمل نامشـروع و استشهاد 
بـه عمـل مشـروع باشـد. نـزد عالمان 
فقهـی اصطـالح انتحـار )خودکشـی( 
وجـود دارد کـه بـه قـول تمـام عالمان 
فقهی ایـن عمل حرام و نارواسـت. اما 
گروه هـای خاصی که بـرای انجام عمل 
انتحـار وارد میـدان نبـرد بـا مخالفـان 
خود شـده  اند، اصطالح استشـهاد را از 
کلمـۀ شـهید وام گرفته اند و به اسـاس 

آن اعمـال نـاروا را توجیـه می کننـد. 
به گفتـۀ او، اصطالحات استشـهادی و 
انتحـاری از دو مجموعـه منشـأ گرفته 
اسـت، گروه های خاصی بـرای توجیه 
اعمال خود اصطالح استشـهاد را ایجاد 

و  می داننـد  مشـروع  آن  و  کرده انـد 
حمـالت مخالفـان خـود را انتحاری و 
نامشـروع می داننـد، امـا نـزد فقه هـای 
اسـالمی اعمال انتحاری و »استشهادی« 
و  حـرام  کـه  خودکشی سـت  همـان 

اسـت.  باطل 
آقـای حامـد بـا بیـان این که ایـن هیچ  
یـک از اعمـال انتحاری و استشـهادی 
منشـأ اسـالمی ندارد، گفـت: استشـهاد 
و  اسـالمی  نصـوص  مبنـای  هیـچ 
اصـول فقـه اسـالمی را نـدارد. اعمـال 
استشـهادی ابتـدا از طـرف گروه هـای 
خاصـی بـرای اهـداف خـاص انجـام 
شـده و سـپس لقـب استشـهاد برایش 
گزیـده شـده اسـت. اوگفـت کـه در 
آیه هـای  بـه  اسـتناد  بـا  اسـالم  فقـه 
شـریفی کـه در قرآن کریم وجـود دارد، 
اصطـالح شـهید اسـت، امـا گروه های 
خاصـی برای توجیه اعمـال خود کلمه 

استشـهاد را جعلـی سـاحته اند. 
آقـای حامـد در پاسـخ به این  پرسـش 
کـه توجیه دینـی اعمال استشـهادی از 
طـرف برخی افراد ناشـی از چیسـت؟ 

گفـت: در فقـه اسـالمی هـر عملی که 
مـا را بـه هـدف نزدیـک می کنـد باید 
مبنـای مشـروعیت داشـته باشـد. مثال 
نمـاز  می خوانیـد  نمـاز  شـما  وقتـی 
مشـروع اسـت و آبـی کـه بـرای وضو 
و  پـاک  بایـد  نیـز  می کنیـد  اسـتفاده 
اعمـال  و  هـدف  باشـد.“اما  مشـروع 
گروه هـای تروریسـتی چنین نیسـت”. 
کسـانی که اعمال استشـهادی را توجیه 
بـه هـدف رسـیدن می کننـد، آیـا خود 
و یـا خانواده شـان آمـاده انجـام چنیـن 
اعمالـی هسـتند؟[ مسـلماَ که نیسـتند]  
بنـاَ توجیـه این نـوع انسـان ها از اعمال 
استشـهاد توجیه عقلی خودشـان است 
نـه اسـالمی و فقهـی، چون در اسـالم 
هیـچ توجیه بـرای ایـن اعمـال وجود 

ندارد. 
سـنتی  جامعـۀ  در  کـه  دارد  بـاور  او 
اصطالحـات  خاصـی  گروه هـای  مـا 
استشـهاد و انتحـاری را بـرای مـردم  
غلـت تبلیـع کرده انـد. آقـای حامـد با 
اشـاره بـه حمـالت اخیـر در کابـل و 
برخـی از والیت هـا، می گویـد کـه در 
قران کریـم آمـده اسـت کـه » ال تُْلُقـوا 
بِأَیِْدیُکـْم إِلَـی التَّْهُلَکـۀِ« ترجمه: شـما 
خـود را بـه دسـت خـود بـه هالکـت 

نیایندازیـد. 
را  قتـال  اسـالم  گفـت:  هم چنـان،  او 
وقتی مشـروع دانسـته که مورد تهاجم 
و تجـاوز قـرار بگیرید، بـه این معنا که 
اگـر مورد تجـاوز قـرار می گیـرد و در 
دفـاع از خـود در سـنگر جهـاد کشـته 
می شـوید شـهید هسـتید. این بحث با 

بحث انتحـاری تفـاوت دارد. 
حنیـف  احمـد  عزیـر  هم چنـان، 
می گویـد که هیـچ مرجـع معتبر فقهی   
در سـطح جهان اسـالم فتوای جهاد در 
افغانسـتان را نـداده اسـت و هیچ دکتر 
یـا ماسـتر و تحصیل کرده  یـی معیـاری   
در پـای فتـوای جهـاد )انسان کشـی( 
ایـن  در  داعـش  و  القاعـده  طالبـان، 

کشـور، امضـا نکـرده اسـت.
سـال  در  کـه  فتوایـی  کـه  گفتـه  او 
»۱۴2۱ه ق« از جامعـه »اسـالمیه بنوری 
تاون شـهر کراچـی« مبنی بـر حقانیت 
مخالفیـن  برابـر  در  جهـاد  و  طالبـان 
آن گـروه، صـادر شـده اسـت، بـدون 
مبالغه، از سـوی مالهایـی مهر و امضاء 
شـده اسـت کـه نـه بـه فقـه اسـالمی 
سـلف صالـح دسترسـی دارنـد و نه از 
علـوم قـرآن و حدیث مایه یـی دارند و 
نـه از دیدگاه هـای فقهـی معاصـر و نه 
هـم فـن پژوهـش را می دانند؛ ایشـان، 
هنوز در متون و حاشـیه  کتاب های زرد 
ورق مشـغول اند و صادقانـه می تـوان 
ادعـا کـرد کـه به فـن ادبی زبـان عرب 
دسترسـی ندارنـد و متـن کتاب هـای 
عربی سـفید ورق را نمی توانند درست 
ترجمـه و تحلیل کند کـه بنابراین، باور 
داشتن به مشروعیت حمالت انتحاری 
به نام »استشـهادی« در افغانستان، نشان 
بی سـوادی دینـی و بیمـاری  اجتماعی 

است.
در همیـن حال، اکرام اندیشـمند تاریخ 
نـگار گفتـه که هیـچ »هدف مقدسـی« 
بـا ُکشـتن خود و ُکشـتن دیگـران، چه 
به نـام »انتحـاری« یـا »استشـهادی«، به 
اگـر  بـه خصـوص  نمی آیـد.  دسـت 
ایـن هدف، دعـوت به راه خـدا و دین 
خـدا باشـد. خداونـد رسـالِت رسـول 
خـود کـه دینـش را بـا رسـالت او بـه 
انسـان رسـاند، رحمـت بـرای عالمیان 
می خوانـد: »َوَمـآ اَءْرَسـْلنََک إاِل َرْحَمًۀ 
«)و ما تـو را جز رحمتی برای  لِّْلَعَلِمیـنَ
جهانیـان نفرسـتادیم(. او گفتـه که این 
ُکشـتن خود و ُکشـتن انسـان ها، به نام 
»استشـهادی« و یـا »انتحـاری«، کجای 

اسـت؟  رحمت 

ــش  ــری پخ ــش خب ــد روز پی چن
شــد کــه مــواد انفجــاری جابه جــا 
شــده در یــک مایکروفــون بــه 
هــدف تــرور جنــرال عبدالــرازق، 
ــار کشــف  ــس قنده ــده پولی فرمان
و خنثــا شــد. همزمــان بــا پخــش 
ــخصی  ــد ش ــه ش ــر، گفت ــن خب ای
در  را  انفجــاری  مــواد  کــه 
کــرده  جابه جــا  مایکروفــون 
بــود، کارمنــد محلــی رادیــو کلیــد 

ــت. اس
مســووالن  کــه  اســت  گفتنــی 
امنیتــی در قندهــار حــدود ســه ماه 
ــر  ــرگند، مدی ــداهلل س ــش، احم پی
پیشــین رادیــوی محلــی کلیــد در 
قندهــار را بــه اتهــام همــکاری بــا 
ــت  ــتی بازداش ــای تروریس گروه ه
کــرده بودنــد، امــا مایکروفــون پـُـر 
ــش در  ــۀ پی ــواد منفجــرۀ هفت از م
ــه  ــو ک ــای آن رادی یکــی از اتاق ه
ــی  ــوران امنیت ــوی مأم ــاًل از س قب
ــف  ــود، کش ــده ب ــوم ش ــر و م ُمه

ــد. ــا گردی و خنث
دفتــر حمایــت کننــدۀ رســانه های 
و  نشــر  )نــی(،  افغانســتان  آزاد 
پخــش مــوارد اتهــام از ســوی 
برابــر  در  امنیتــی  مســووالن 
ــم  ــوز دادگاه حک ــه هن ــی ک متهم
نهایــی اش را صــادر نکرده اســت، 
ــالف  ــه و خ ــدام عجوالن ــک اق ی
ــی دارد  ــان م ــته، اذع ــون دانس قان
ــن  ــاس«، ای ــرایط »حس ــه در ش ک
کار می توانــد زنده گــی اعضــای 
خانــواده، همــکاران و دوســتان 
بــه  متهــم )آقــای ســرگند( را 

ــازد. ــه س ــر مواج خط
در ادامــۀ خبرنامــۀ دفتــر نــی آمــده 
افغانســتان  »حکومــت  اســت: 
ــد  ــذه نمی توان ــن ناف ــاد قوانی بربنی
پیــش از حکــم قطعــی دادگاه، 
ــه  ــه ب ــل در رابط ــات مفص معلوم

کنــد«. همه گانــی  را  متهمــان 
مســووالن در گــروه رســانه یی 
ــی  ــر خبرنامه ی ــا نش ــز ب ــد نی کلی
ــن  ــه ای ــد ب ــه در پیون ــد ک می گوی
نظــر  بــه  »توطیه یــی«  قضیــه، 

می رســد.
ــح شــده اســت  ــه تصری در اعالمی
کلیــد  رادیــو  مســووالن  کــه 
ــی  ــع آوری و جابه جای ــگام جم هن
می شــوند  متوجــه  مایک هــا، 
ــک  ــداً در ی ــک ج ــک مای ــه ی ک
پالســتیک پیچانیــده شــده کــه 
ــازی  ــناخته در آن جاس ــواد ناش م
ــکاری از  ــان هم ــده و خواه گردی
فرمانــده امنیــۀ آن والیــت شــدند.
مســووالن در گــروه رســانه یی 
ــان  ــه در جری ــد ک ــه ان ــد گفت کلی
می شــود  مشــخص  بررســی ها 
ــاری  ــواد انفج ــواد، م ــن م ــه ای ک
ــط  ــوع توس ــن موض ــت و ای اس
ســاحل،  تاج محمــد  تمــاس 
بــه  کلیــد  رادیــو  سرپرســت 
داده  اطــالع  قندهــار  پولیــس 

. می شــود 
ــرون  ــد از بی ــار بع ــس قنده پولی
شــدن از دفتــر رادیــو، بــه موضوع 
رنــگ دیگــری می دهــد کــه گویــا 
ــرال  ــرور جن ــرای ت ــواد ب ــن م ای
ــود و توســط  ــه شــده ب رازق تعبی
ــی  ــده، در حال ــف ش ــس کش پولی
کــه در کشــف ایــن مــواد پولیــس 
ــر  نقشــی نداشــته و پولیــس در اث
ــِد  ــو کلی ــت رادی ــالع سرپرس اط
قندهــار بــرای شناســایی مــواد 

ــود. ــده ب ــده ش ــور فراخوان مذک
روزهــای  اتفاقــات  مــرور  بــا 
هفتــۀ  چهارشــنبۀ  و  سه شــنبه 
گذشــته، در دفتــر کلیــد قندهــار از 
نیروهــای کشــفی کشــور خواســته 
ــق  ــورد تحقی ــن م ــا در ای ــده ت ش
ــر کــرده و نتایــج  بیشــتر و عمیق ت

آن را بــا مــردم در میــان گذارنــد.
گــروه رســانه یی کلیــد ضمــن 
»توطیــه« خوانــدن خبــر تــرور 
جنــرال رازق، از نهاد هــای امنیتــی 
خواســته کــه اجــازه ندهنــد از این 
اتفــاق »شــخص یــا اشــخاصی 
کاذب  قهرمان ســازی های  بــرای 

ــد«. ــوء کن ــتفادۀ س اس
ایــن نهــاد رســانه یی گفتــه اســت 
کــه اتفاقاتــی از ایــن دســت هیــچ 
فعالیت هــا و  بــر  منفــی  تأثیــر 
اطالعرســانی  بــرای  آن  تعهــد 

ــت.  ــد گذاش ــه نخواه صادقان
در ایــن حــال، مســووالن در نهــاد 
;i رســانه های  انــد  نــی گفتــه 
ــن  ــد در چنی ــز بای ــتان نی افغانس
ــی  ــم نهای ــر تصمی ــواردی منتظ م
دادگاه باشــند و از نشــر و پخــش 
ــیب  ــال آس ــه احتم ــی ک معلومات
رســیدن بــه اعضــای خانــوادۀ 
متهــم وجــود دارد، خــودداری 

ــد. ورزن
مــادۀ 2۶ قانون اساســی افغانســتان 
یــک  »جــرم  دارد:  صراحــت 
ــب،  ــت، تعقی ــخصی اس ــل ش عم
گرفتــاری و یــا تطبیــق جــزاء بــر 
او، بــه شــخصی دیگــری ســرایت 

نمی کنــد.«
در ایــن خبرنامــه گفتــه شــده: 
اساســی  قانــون  آنجایی کــه  از 
ــل  ــک عم ــرم را ی ــتان؛ ج افغانس
نــی  دفتــر  می دانــد،  شــخصی 
بررســی  درخواســت  ضمــن 
پرونــده،  ایــن  همه جانبــۀ 
ملــی  وحــدت  حکومــت  از 
می خواهــد تــا ایــن مســئله نبایــد 
ــۀ فشــار در  ــوان یــک حرب ــه عن ب
برابــر خانــوادۀ آقــای ســرگند، 
ــا در ُکل آزادی  ــان و ی همکاران ش
کشــور  در  رســانه  ها  و  بیــان 

گــردد.

هارون مجیدی

ابوبکر صدیق

شـفافیتبـودجهملـی...
 کمیسـیون مالـی و بودجـه مجلـس گفـت، بودجـه خـوب زمانـی تنظیـم می شـود کـه از منابع داخلـی تمویل گـردد؛ در 
شـرایط فعلـی بخـش اعظـم بودجـه کشـور از کمک هـای خارجـی تمویـل می گـردد و بـه همیـن دلیـل تنظیـم بودجه و 

نظارت از آن دشـوار اسـت.
سـید مهـدی حسـینی معـاون اداره عالـی تفتیـش ریاسـت جمهـوری نیز گفـت که ایـن اداره در راسـتای معیاری سـاختن 

کارهـای نظارتـی خـود تـالش می کند.
آقای افضلی بیان داشت که برای مشارکت بیشتر مردم در بودجه باید روی طرح بودجه والیتی بیشتر تمرکز گردد.

خالـد پاینـده معیـن مالـی و اداری وزارت مالیـه نیـز گفت کـه ایـن وزارت روی اصالحات بـه ویژه در بودجه سـال مالی 
۱397 کار بیشـتر انجام داده و نتایج آن در بررسـی شـفافیت سـال آینده مشـخص خواهد شـد.

آقای پاینده یاد آور شد که دولت روی بیشتر ساختن بودجه های والیتی نیز تمرکز دارد.
بودجـه ملـی افغانسـتان از لحـاظ شـفافیت در حالـی در چنیـن وضعیتـی قـرار گرفته اسـت که هنوز هم فسـاد، نـا امنی و 
افزایـش بیـکار دامـن گیـر دولت اسـت و پیـش از این کشـورهای کمک کننده هشـدار داده بـود، در صورت که شـفافیت 

بیشـتر در بودجـه ایجـاد نگـردد کمک های شـان را به افغانسـتان قطـع خواهند کرد.

تـوزیعدیپـلومبهفارغـان...
ــال  ــی، در ح ــالت عال ــه وزارت تحصی ــد ک ــی می گوی ــی خصوص ــالت عال ــات تحصی  و موسس

ــرد. ــد ک ــع خواه ــوم توزی ــت، دیپل ــل اس ــان تکمی ــناد ش ــه اس ــگاه های ک ــه دانش ــر ب حاض
ــا، ســالم، کاروان و  بــه گفتــه، آقــای کامــه وال، دانشــگاه های خصوصــی، کاردان، خاتــم النبیــن، رن
مشــعل اســنادهای شــان تکیمــل بــوده و دیپلوم هــای دانشــجویان آن توزیــع خواهــد شــد. وی گفــت 
کــه ســه دانشــگاه دیگــر بــه شــمول دانشــگاه های خصوصــی دعــوت، باختــر و حکیــم ســنایی در 

بغــالن طــی روزهــای آینــده دیپلــوم دانشــجویان شــان را دریافــت خواهنــد کــرد.
آقــای کامــل وال، بــر کیفیــت دانشــگاه های خصوصــی تاکیــد کــرده گفــت کــه وزارت تحصیــالت 
عالــی از ایــن پــس بــا دانشــگاه های خصوصــی کــه از لحــاظ کیفیــت ســازگاری نداشــته باشــد، بــه 

گونــه جــدی برخــورد خواهــد کــرد.
ــی  ــالت عال ــات تحصی ــگاه ها و موسس ــی از دانش ــر برخ ــی حاض ــه در حال ــرد ک ــد ک وی تاکی
خصوصــی از نظــام اقتصــادی بــازار آزاد در زمینــه اخــذ فیــس از ســوی دانشــجویان، ســوی اســتفاده 

ــد. ــی می کنن ــت منف ــم رقاب ــوده و باه نم
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ورزش
محمد اكرام اندیشمند

»استشهادی« یا »انتحاری«؟
هیــچ »هــدف مقدســی« بــا ُکشــتن خــود و ُکشــتن دیگــران 
ــا  ــود و ی ــته ش ــاری« گذاش ــام »انتح ــر آن ن ــه ب ــه آنک چ
»استشــهادی«، بــه دســت نمی آیــد؛ بــه ویــژه اگــر ایــن هــدف، دعــوت 
ــه  ــد رســالِت رســول خــود ک ــن خــدا باشــد. خداون ــه راه خــدا و دی ب
ــان  ــرای عالمی ــت ب ــاند، رحم ــان رس ــه انس ــالت او ب ــا رس ــش را ب دین
ــز  ــو را ج ــا ت ــَن« )و م ــًۀ لِّْلَعَلِمی ــْلنََک إاِل َرْحَم ــآ اَءْرَس ــد: »َوَم می خوان

ــتادیم( ــان نفرس ــرای جهانی ــی ب رحمت
کجــای ایــن ُکشــتن خــود و ُکشــتن انســان ها از نــام »استشــهادی« و یــا 
»انتحــاری«، رحمــت اســت؟ کســانی کــه بــه خــدا و تقــدس راه او ایمــان 
دارنــد و دعــوت در راه خــدا را هــدف مقــدس می داننــد، ایــن هــدف از 
میــان خــون آدم هــا نمی گــذرد؛ چــه آنکــه نامــش را »انتحــاری« گذاشــت 
ــه دســتور  ــد این گون ــه ایــن هــدف را خداون ــا »استشــهادی. رســیدن ب ی
ــَنةِ ۖ َوجاِدلُهــم بِالَّتــی  ــةِ الَحَس ــةِ َوالَموِعَظ ــَك بِالِحكَم ــبیِل َربِّ ــٰی َس ــد: »ادُع إِل می ده
ِهــی َأحَســُنۚ  بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! 

و بــا آن هــا بــه روشــی کــه نیکوتــر اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!«
ُکشــتار آدم هــا چــه بــا نــام »انتحــاری« و چــه بــه بهانــۀ »استشــهادی«، نــه 
راه خــدا اســت، نــه حکمــت، نــه موعظــۀ حســنه و نــه جــدال احســن. 
ُکشــتار انســان، یــک جنایــت هولنــاک و بــزرگ اســت کــه خداونــد حتــا 
ــَل  ــۀ قتــل تمــام بشــریت می دانــد: )َمــن َقتَ ــه مثاب قتــل یــک انســان را ب

نَْفســًا بَِغیــِر نَْفــٍس أَْو َفَســادٍ فـِـی اأَلْرِض َفَکَأنََّمــا َقتَــَل النَّــاَس َجِمیعــًا(

معین معین

تبانی استراتژیک ارگ با خلیل زاد!
ــای  ــجام جریان ه ــرو انس ــی در گ ــدت مل ــم وح زوال رژی
ــق  ــالش دارد از طری ــت. ارگ ت ــیونی اس ــی اپوزیس سیاس
ایجــاد »شــورای قیــادی«، عمــر خــود را تمدیــد کنــد. زلمــی خلیــل زاد 
از جانــب ارگ مأموریــت گرفتــه تــا بــه هــر نحــو ممکــن، ایــن طــرح را 
ــای  ــردم و جریان ه ــاختن م ــال س ــر اغف ــه خاط ــازد. ارگ ب ــی بس اجرای
سیاســی، مأموریــت آقــای خلیــل زاد را از جانــب ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
جلــوه می دهــد؛ در حالــی کــه مقامــات امریکایــی همــواره بــر انتخابــات 

تأکیــد کــرده انــد و هرگــز از ایــن طــرح متذکــر نشــده انــد.
نســبی  ارزش هــای  تمامــی  بــه  اهانــت  قیــادی«  »شــورای  طــرح 
دموکراتیــک مــردم بــوده و مشــروعیت قانونــی نــدارد. از همیــن جهــت، 
ــا ارگ((،  ــی-اقتصادی ب ــتراتژیک سیاس ــی اس ــل زاد در ))تبان ــای خلی آق
ــر  ــای غی ــاره از راه ه ــی را دوب ــر قانون ــت غی ــر حکوم ــد عم می خواه

ــد. ــد کن ــی تمدی قانون

بشیر احمد انصاری

چاپلوسی:
یکــی از بیماری هایــی کــه جــزء فرهنــگ مــا شــده و 
مــا روزانــه صدهــا مــورد آن را شــاهد هســتیم، تملــق 
و چاپلوســی اســت کــه غالبــًا در محــراب اربــاب پــول و قــدرت 
بــه نمایــش گذاشــته می شــود. دانشــمندان می گوینــد: فــرد 
ــی،  ــردن دارد. ماکیاول ــان ک ــرای پنه ــزی ب ــه چی ــوس همیش چاپل
ــی  ــی خیل ــد چاپلوســان را ضــروری می دانســت، ول ــی از بن رهای
ــت،  ــوت اس ــلۀ نب ــره در سلس ــن مه ــه آخری ــری ک ــوار. پیامب دش
ــخصیت های  ــید! ش ــاک بپاش ــان خ ــر روی چاپلوس ــت: ب می گف
نیرومنــد و روان هــای پــاک و عقل هــای پختــه، هیچ گاهــی شــکار 

ــوند. ــان نمی ش چاپلوس

جواد ناجی

یــک روز پــس از حمایــت غنــی از مــارش 
ــروز  ــرات ام ــن تظاه ــتانی، ای ــتون های پاکس پش
}دیــروز{ ظاهــراً بــدون نتیجــه بــه پایــان رســیده 
اســت. غنــی ادعــا کــرده بــود کــه ایــن حرکــت مدنــی بعــد 
ــه  ــت شــکل گرفت ــر افراطی ــان، در براب ــر ایش ــات اخی از بیان
اســت. حتــا اگــر ایــن ادعــای غنــی واقعیــت داشــته باشــد و 
ایشــان از چنیــن نفــوذی فرامــرزی برخــوردار باشــد، الجــرم 
خیــزش پشــتون ها بــا توجــه بــه حمایــت همه جانبــۀ غنــی، 
بایــد تــا رســیدن بــه یــک نتیجــۀ ملمــوس، ادامــه می یافــت و 
دولــت پاکســتان را بیشــتر از ایــن تحــت فشــار قــرار مــی داد؛ 
ــا  ــی نه تنه ــت غن ــر عکــس؛ حمای ــن نشــد؛ بلکــه ب ــا چنی ام
ســبب دوام و ســبب گســترش اعتراضــات در پاکســتان نشــد، 

ــد.  ــز برچی بلکــه چــادر معترضــان را از اســالم آباد نی
غنــی بــا اعــالم حمایــت از تظاهــرات، از یــک طــرف ســعی 
ــاورد  ــه دســت بی ــرز را ب ــرف م ــرد دل پشــتون های آن ط ک
ــف  ــِب تضعی ــت او موج ــالم حمای ــر، اع ــرف دیگ و از ط
ــه در اســالم آباد  ــم غایل ــه خت ــزش پشــتوان ها و منجــر ب خی
ــت  ــرای دول ــی ب ــه غن ــود ک ــن خدمــت بزرگــی ب شــد و ای
ــی یــک  ــود: غن ــه ب ــار گفت پاکســتان انجــام داد. وال روال یکب

ــم. ــاور نکردی ــی مــا ب آدم ُهشــیار اســت. ول

مارادونا:
دیگـربـرایآرژانتیـن

اعتبـاریباقـینمانـدهاست

زیدان:
برایبازیباپاریسنژرمنآمادهایم

فیـسبـوک نـــامــه

ــت  ــود از وضعی ــادات خ ــه انتق ــته ب ــابق آلبی سلس ــان س ــرمربی و کاپیت س
کنونــی تیــم ملــی فوتبــال کشــورش ادامــه داد. بــه نــدرت پیــش می آیــد 
کــه دیه گــو مارادونــا حرفــی بزنــد و جنجال ســاز نشــود. ایــن اواخــر هــم 
او بــه انتقــاد از تیــم ملــی کشــورش تحــت هدایــت خورخــه ســامپائولی 
پرداختــه و حتــا خــودش را الیــق هدایــت ایــن تیــم دانســته اســت. اکنــون 
ــه  ــده ک ــی ش ــته مدع ــت آلبی سلس ــود از وضعی ــد خ ــن نق او در تازه تری

ایــن تیــم اعتبــارش را در دنیــای فوتبــال از دســت داده اســت.
ــز  ــه ج ــت: ب ــوالر« گف ــو پاپی ــریۀ »دیاری ــا نش ــو ب ــا در گفت و گ مارادون
ــا  ــی در دنی ــه زمان ــی ک ــار و احترام ــن آن اعتب ــی آرژانتی ــم مل ــی، تی مس
داشــت را از دســت داده اســت. چیــزی کــه مــرا آزار می دهــد ایــن اســت 
کــه مــردم دیگــر بــه نــدرت آن احتــرام و ارزش گذشــته را بــرای آرژانتیــن 
ــان  ــن بازی م ــد. در آخری ــا نمی ترس ــتند و دیگــری کســی از م ــل هس قای
)دوســتانه( برابــر نیجریــه داشــتیم 8 گل می خوردیــم! )آرژانتیــن آن بــازی 

را کــه 2 بــر صفــر پیــش بــود را ۴ بــر 2 باخــت(
ــی  ــاز هجوم ــژه در ف ــه وی ــامپائولی ب ــات س ــه از تصمیم ــا در ادام مارادون
بــرای دعــوت کــردن از مائــورو ایــکاردی در اردوهــای اخیــر آلبی سلســته 
ــن اشــتباهات دوران مربیگــری او  ــت و آن را یکــی از بزرگتری ــراد گرف ای

دانســت.
او تأکیــد کــرد: تکیــه کــردن بــه بازیکنــی ماننــد مائــورو ایــکاردی بــرای 
جام جهانــی شــرم آور اســت، چــون مــا بازیکنــی ماننــد گونســالو ایگوایــن 
را داریــم کــه ۱0 برابــر از او بهتــر اســت. کامــاًل مشــخص اســت کــه ایــن 
ــد، ایــن اســت کــه  ــد و تنهــا چیــزی کــه می دان پســر هیچچیــزی نمی دان
در میهمانی هــای خانــه دوســتانش چــه چیــزی قــرار اســت میــل کنــد. مــا 
داریــم بــا خودمــان کلنجــار می رویــم کــه یــک مهاجــم نــوک آمــاده پیــدا 
کنیــم در حالــی کــه بازیکنــی ماننــد کارلــوس تــوس توانایــی باورنکردنــی 

دارد.

ــر بتیــس ضمــن  ــۀ تیمــش براب ــرد قاطعان ــد بعــد از ب ســرمربی رئال مادری
ــا پیشــتاز  ــرای مصــاف ب ــاع از هموطــن خــود از آماده گــی مردانــش ب دف

ــر داد. ــگ دســتۀ اول فرانســه خب ــی لی کــورس قهرمان
ــر 2 شــنبه  ــروزی 5 ب ــری پــس از پی ــدان، در کنفرانــس خب ــن زی زین الدی
ــگا  ــۀ بیست و ســوم اللی ــال سوســیه داد در هفت ــر رئ شــِب شــاگردانش براب
اعــالم کــرد کــه مردانــش بــرای مصــاف حســاس چهارشــنبه شــب برابــر 

ــد. ــا آماده ان ــان اروپ ــگ قهرمان ــن در لی ــن ژرم پاری س
ــان  ــی میزب ــتم نهای ــک هش ــۀ ی ــت مرحل ــش در دور رف ــه تیم ــدان ک زی
پاریســی ها اســت، بــه خبرنــگاران گفــت: مــن می دانــم کــه بــرای 
ــا  ــۀ م ــد. هم ــدان می رون ــه می ــم ب ــک از بازیکنان ــنبه کدام ی ــازی چهارش ب
آماده ایــم و ایــن مهم تریــن چیــز اســت. بایــد بــه بــازی چهارشــنبه فکــر 

ــزرگ اســت. ــش ب ــک چال ــا ی ــرای همــه م ــازی ب ــن ب ــم چــون ای کنی
رئــال بــا وجــود پیــروزی قاطعانــه اش، در نیمــۀ دوم از نظــر کیفــی دچــار 
افــت شــد و ایــن موضوعــی بــود کــه بازیکــن ســابق یوونتــوس هــم بــه 

آن اذعــان داشــت.
ــم. در  ــرف کنی ــتباهات مان را برط ــی اش ــد برخ ــا بای ــه داد: م ــزو ادام زی
نیمــۀ دوم مشــکالتی داشــتیم، امــا مــن ترجیــح می دهــم کــه روی نــکات 
ــازی تیمــم تمرکــز کنــم. مــا 5 گل زدیــم و یــک شــروع بســیار  مثبــت ب
امیــدوار کننــده داشــتیم. چهارشــنبه یــک بــازی دیگــر داریــم کــه بســیار 

مهــم اســت.

بــوت
چــکی

ــودم.  ــه ب ــه حبیبی ــازدۀ لیس ــف ی ــیدی، صن ــال ۱3۶0 خورش س
بی امنیتــی  بی بــاوری،  جنــگ،  بی اعتمــادی،  ســال های 
خانواده هــا و ســال های تعقیــب و تهدیــد. بــه قــول قهــار 
ــی!  ــوک بی وفای ــال پ ــای آزادی، س ــدام برادر ه ــال اع ــی: س عاص
کابــل لیســه های مشــهور انگشت شــماری داشــت، لیســه حبیبیــه، 
یکــی از آن هــا بــود. مــن یکــی از عالقه منــدان ادامــۀ تحصیــل در 
ــه  ــا مشــکالت، خــود را از لیســۀ خیرخان ــودم و ب ــن مکتــب ب ای
ــۀ  ــم لیس ــف ده ــامل صن ــرده و ش ــل ک ــی( تبدی ــل اهلل خلیل )خلی

ــدم. ــه ش حبیبی
لیســۀ عالــی حبیبیــه شــاگردان زیــاد داشــت، در مقایســه بــا دیگــر 
ــود.  ــاد ب ــن لیســه زی ــل، تعــداد شــاگردان ای لیســه های شــهر کاب
بــه صــورت نمونــه، مــا در لیســۀ خیرخانــه پنــج صنــف ســاینس 
ــا ۱7  ــال ها ۱۴ ت ــه در آن س ــه حبیبی ــه لیس ــی ک ــتیم، در حال داش
ــوالً  ــا معم ــت. صنف ه ــاینس داش ــش س ــا در بخ ــِف ۱2 تنه صن
ــن  ــب کلکی ســه قطــار چوکــی داشــت و مــن در قطــار اول جان

ــتم. ــف می نشس ــپ صن ــت چ دس
ــه  ــی ب ــود؛ کس ــخت ب ــوار و س ــی ناگ ــال ها خیل ــرایط آن س ش
کســی اعتمــاد نداشــت، همه جــا جاســوس و خبرکــش و خبربــر 
وجــود داشــت، بــا اشــتباه اندکــی آدم هــا زندانــی می شــدند. مــن 
پهلونشــینی داشــتم بــه نــام »مومنیــن« کــه جوانــی بــا قــد کوتــاه، 
ــا  ــود. ب ــی ب ــوان کم گپ ــده، ج ــای برآم ــا دندان ه ــیاه چهره، ب س
ــان  ــن جری ــودم، در همی ــی ب ــه صنف ــود ک ــال ب ــن دو س مومنی
چندبــار مــرا دعــوت بــه حــزب اســالمی گلبدیــن حکمتیــار کــرد 

و مــن قبــول نکــردم.
آن ســال ها آدم هــا حتــا از ســایۀ خــود می ترســیدند؛ مــن 
اوقــات بیــکاری و دلتنگــی خــود را در کتاب خانــۀ مکتــب 
ــن از  ــتم. روزی یکت ــفیقی نداش ــق ش ــرا رفی ــتاندم، زی می گذش
ــه درس  ــۀ حبیبی ــه در لیس ــا ک ــان آق ــای ج ــم آق ــم والیتی های ه
ــم  ــد و باه ــب می دی ــۀ مکت ــرا در کتاب خان ــد و گاه گاه م می خوان
ــه عضویــت ســازمانی دعــوت  ــرا ب ــز م هم صحبــت می شــدیم نی

ــم. ــه نپذیرفت ــد ک کردن
ــه  ــد. از این ک ــول بودن ــای متم ــم از خانواده ه ــت هم صنفان اکثری
ــتند؛  ــاب نداش ــاب و کت ــن حس ــا م ــودم، ب ــه گیر ب ــاد گوش زی
ــود.  ــرده ب ــاد ک ــد روزگار ایج ــرایط ب ــا را ش ــط م ــردی رواب س
ــرد و  ــاز کار می ک ــث دواس ــه حی ــکری ب ــۀ عس ــدرم در قطع پ
قطعــات نظامــی همه ســاله ســهمیۀ بــوت و دریشــی داشــتند. مــن 
بوت هــای عســکری ســاخت چــک و ســلواکیا را خــوش داشــتم 

ــیدم. ــه و می پوش ــدرم را گرفت ــوت پ ــهمیۀ ب ــه س و همیش
بوت هــای ســاقدار چکــی خیلــی محکــم و مقبــول بودنــد. در آن 
زمــان تنهــا بوت هــای عســکری را اعضــای حــزب می پوشــیدند. 
روزی یکتــن از صنفی هایــم کــه از فامیــل پولــدار بــود و دکانــی 
در مرکــز شــهر کابــل )آســیا آپتیــک( داشــتند، وقتــی دیــد در پایــم 
ــه اســتهزا گفــت: رحمــت جــان فکــر  ــوت عســکری اســت، ب ب

کنــم شــب پهــره بــودی!
ــبانه در  ــی، ش ــت از ادارات دولت ــرای حفاظ ــزب ب ــای ح اعض
ادارات دولتــی و مکاتــب پهــره می کردنــد؛ مــن از برداشــت ایــن 
ــرده  ــک ک ــم ش ــه او باالی ــدم ک ــردم و فهمی ــب ک ــی ام تعج صنف

ــم. ــزی نگفت ــا چی اســت، ام
ــی و ســایر  ــق و پرچــم جاســوس ها را در ادارات دولت ــم خل رژی
جاهــا گماشــته بودنــد، کســانی کــه بدگویــی دولــت را می کردنــد، 
ــن  ــدند. ای ــدی می ش ــان بن ــان را داده و بدگوی ــا گزارش ش آن ه

ــود. ــوارد بســیار ســخت گیر و بی رحــم ب ــت در همچــو م دول
حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان کــه از ثــور ســال ۱357 الــی 
ثــور ســال ۱37۱ خورشــیدی، مــدت ۱۴ ســال گرداننــدۀ اصلــی 
دولــت بودنــد و روســای جمهــور: نورمحمــد تره کــی، حفیــظ اهلل 
ــری  ــد دیگ ــی بع ــب اهلل یک ــر نجی ــل و داکت ــرک کارم ــن، بب امی
ــتان  ــور افغانس ــث رییس جمه ــه حی ــوروی ب ــت ش ــط دول توس
ــی را در  ــت تک حزب ــک دول ــان ریشــه های ی گماشــته شــدند. آن
تمــام ادارات دولتــی گســتراندند، طــوری کــه اکثریــت کارمنــدان 
بلندرتبــه، فرماندهــان قوت هــای مســلِح ســه ارگان نظامــی، افــراد 

وفــادار بــه حــزب بودنــد.

رحمت اهلل بیگانه
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ناامنـه والیتونـو کـې ژمنـي  د افغانسـتان دفـاع وزارت وايـي، پـه 

سـخت عملیـات روان دي او ښـې نتیجـې یـې تر السـه کـړې دي.

د افغـان ځواکونـو د ژمنیـو عملیاتـو پـه دوام د افغانسـتان د دفـاع 

وزارت پـه ځينـو والیتونـو کې داعـش جنګیالیـو ته د پراخـو تلفاتو 

اړولـو خـر ورکوي.

د دغـه وزارت چارواکـي وايـي، په ننګرهـار، جوزجان او بدخشـان 

والیتونـو کـې دا ډلـه ځپـل شـوې او ال هـم د دولـت د وسـله والو 

مخالفینـو پـر وړاندې جـدي عملیـات روان دي.

د افغانسـتان د دفـاع وزارت ویانـد دولـت وزیـري د یکشـنبې پـه 

ورځ »د ۱۳۹۶ کال د سـلواغې پـه ۲۲ مـه« ازادي راډیـو تـه وویل، 

د افغـان ځواکونـو پـه دغـو عملیاتـو کـې بهـرين جنګیـايل چـې د 

داعـش پـه لیکـو کـې جنګېـږي، هـم وژل شـوي دي.

ښاغيل وزیري وویل:

»پـه تېـره یـوه اوونۍ کې دښـمن تـه زیـات تلفات اوښـتي، پـه تېره 

هـم داعـش ډلـې تـه، پـه وروسـتیو عملیاتـو کـې د دغـې ډلـې ۱۴ 

غـړي وژل شـوي چـې څلور تنـه یې بهـرين وو، پـه نـورو عملیاتو 

کـې هـم څلور کسـان وژل شـوي چـې دوه تنه یـې بهرنیـان وو، په 

ننګرهـار کـې هـم هـره ورځ پـه داعـش ډلې حملـې کېـږي او دوی 

ځپـل کېـږي او پـه بدخشـان کې هـم د دغې ډلې شـپږ بهـرين غړي 

وژل شـوي دي.«

د دفـاع وزارت وايـي، دا وخـت پـه څـو والیتونـو کې چې د وسـله 

والـو مخالفینـو لـه ګواښ رسه مـخ دي، عملیـات روان دي او هڅه 

کېـږي چـې د دوی مرکزونـه له منځه یـوړل يش.

فاریـاب، کندهار، بدخشـان، تخـار، غـزين، لوګر، پکتیـا، ارزګان، 

ننګرهـار، هلمنـد، فراه او بغـان هغه والیتونه دي چې د افغانسـتان 

د دفـاع وزارت د ویانـد پـه وینـا، وسـله وال مخالفین پکـې فعالیت 

کـوي، خـو دوی یـې پر وړانـدې ژمنـي عملیات پیل کـړي دي.

د امنیتـي چـارو یـو شـمېر کارپوهـان هـم د دولـت د وسـله والـو 

مخالفینـو پـه تېـره بیـا، د داعـش ډلـې پـر وړانـدې ژمنـي عملیـات 

سـتايي، خـو وايـي چـې بایـد ال تېـز يش.

لـه ډلـې یـې محمـداګل مجاهـد ازادي راډيـو تـه وویـل، د دغـو 

عملیاتـو د اغېزمنتیـا په خاطر بایـد د خلکو همـکاري او د ځواکونو 

تـر منـځ همغږي ډېـره يش.

نوموړي وویل:

»مـوږ کـوالی شـو چـې لـه هوايـي ځواکونـو چـې دا وخـت زموږ 

پـه واک کـې دي، ځمکنیـو امکاناتو څخـه او د خلکو لـه همکاریو 

څخـه ډېـره اسـتفاده وکـړو، ځکـه چې هـر یو یـې خپل اغېـز لري، 

بایـد هڅـه ويش چـې د ملکیانـو لـه مـرګ ژوبلـې ډډه ويش او د 

امنیتـي ځواکونـو تـر منځ پـه همـکارۍ او همغږۍ عملیـات مخته 

يش.« والړ 

د طالبانـو او حقـاين ډلـې تـر څنـګ داعـش ډله چـې لـه ځانه رسه 

بهـرين جنګیـايل لـري، پـه افغانسـتان کـې یـو جـدي ګـواښ ګڼل 

کېـږي چـې د ميل شـورا ځينو غـړو او عامـو خلکو ترې پـه ځلونو 

اندېښـنه څرګنده کـړې ده.

لـه افغانسـتان څخـه بهـر روسـيې او ایـران هـم پـه افغانسـتان کـې 

د داعـش ډلـې د شـتون او فعالیـت پـه اړه تـل اندېښـنې څرګنـدې 

کـړې دي.

خـو افغـان حکومـت بیـا تل ټینـګار کړی چـې د داعش ډلـه په دغه 

هېـواد کـې د اوسـېدو ځـای نـه لـري او د دفـاع وزارت د ویانـد پـه 

وینـا، د افغـان ځواکونـو د ژمنیـو عملیاتـو یـو مهم هـدف د داعش 

ډلې ځپـل او ختمـول دي.
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رییـس جمهـور ترکیه در مراسـمی اعـالم کرد: جمهـوری ترکیه 
ادامـه امپراطوری عثمانی اسـت.

بـه گـزارش خبرگـزاری آناتولی، رجـب طیب اردوغـان، رییس 
جمهـور ترکیـه در مراسـمی بـه مناسـبت صـد سـالگی مـرگ 
عبدالحمیـد دوم، یکـی از پادشـاهان عثمانـی گفـت: حکومـت 
جمهـوری ترکیـه در ادامـه حکومتهـای گذشـته کشـورمان، هم 

چنیـن در ادامـه حکومـت عثمانـی اسـت.
وی ادامه داد: البته در طول این سـالیان مرزهای کشـور و شـکل 
دولت هایمـان تغییـر یافتـه اسـت امـا جوهـره همـه حکومتهـا، 

خـاک و بسـیاری از موسسـات یکی اسـت.
از  یکـی  دارای  عبدالحمیـد  سـلطان  کـرد:  اضافـه  اردوغـان 
ایـن  در  کـه  بـود  ذهن هـا  اسـتراتژیک ترین  و  برجسـته ترین 
سـرزمین در ۱50 سـال اخیـر توانسـت بـا اقدامات تاثیـر گذار، 

نـام و نشـانی از خـود برجـای بگـذارد.
سـلطان عبدالحمید دوم، پسر سـلطان عبدالمجید، در سال ۱9۱8 
از دنیـا رفت و سـی و چهارمین پادشـاه امپراطـوری عثمانی بود.

رییـس جمهـور ترکیـه در ادامـه، از اظهـارات جانبدارانـه بیـان 
شـده دربـاره عبدالحمیـد توسـط برخـی افـراد انتقـاد کـرد.

او گفـت: برخـی از افـراد تـالش می کنند که تاریخ کشـورمان را 
اینگونـه اعـالم کننـد که از سـال ۱923 آغاز شـده اسـت. برخی 
تـالش می کننـد کـه مـا را از ریشـه ها و ارزش های باسـتانی مان 

جـدا کنند.
اردوغـان خاطرنشـان کـرد: تصویـر بـزرگ بـرای یـک ملـت، 
شـخصیت و پیشـینه بـه همراه مـی آورد. مـا به تاریخ کشـورمان 

بـدون اعمـال هیـچ گونـه تبعیضـی افتخـار می کنیـم.  
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان شـد که بر اسـاس اعالم رسـمی، 
توسـط  حکومـت  بنیانگـذاری  بـا  ترکیـه  جمهوریـت  تاریـخ 
مصطفـی کمـال آتاتـورک در 29 اکتبر سـال ۱923 آغاز شـد که 
پـس از آن بـه طـور رسـمی واژه جمهـوری در کنـار نـام ترکیه 

گرفت. قـرار 

اردوغان: 
جمهوریترکیهادامهامپراطوریعثمانیاست

عالــی  تحصیــالت  وزارت 
بــرای نخســتین بــار توزیــع 
ــالن  ــارغ التحصی ــه ف ــوم ب دیپل
خصوصــی  دانشــگاه های 

کشــور را آغــاز کــرد.
عمــری  خواجــه  اهلل  نجیــب 
وزیــر تحصیــالت عالــی روز 
یکشــنبه ) 22 دلــو ( در محفــل 
فــارغ  بــه  دیپلــوم  توزیــع 
و  دانشــگاه ها  التحصیــالن 
موسســات خصوصــی گفــت 
کــه ایــن کار نویــد تــازه  در 
عالــی  تحصیــالت  زمینــه 
بــوده و توزیــع دیپلــوم بــه 
دانشــگاه های  دانشــجویان 
خصوصــی هماننــد دانشــجویان 
حــق  دولتــی  دانشــگاه های 

اســت. التحصیــالن  فــارغ 
وی تاکیــد کــرد کــه وزارت 
قبــال  در  عالــی  تحصیــالت 
موسســات  و  دانشــگا ه ها 
ــی،  ــای خصوص ــالت ع تحصی
هماننــد دانشــگاه های دولتــی 
توزیــع  و  داشــته  مســوولیت 
ــالن  ــارغ التحصی ــه ف ــوم ب دیپل
ــان  ــه می ــن دانشــگاه ها، فاصل ای
و  خصوصــی  دانشــگاه های 
می دهــد. کاهــش  را  دولتــی 

ــرد  ــد ک ــری تاکی ــه عم خواج

 ۱7۶ حاضــر  حــال  در  کــه 
 ۴3۱ در  دانشــجو  هــزار 
دیپارتمنــت  دانشــکده و 990 
خصوصــی  دانشــگاه های  در 
مصــروف تحصیــل انــد کــه 
عالــی در  وزارت تحصیــالت 
قبــال آنــان مســوول اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه وزارت 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــالت عال تحصی
گذشــته در شــیوه نظــارت و 
ــای  ــرد نهاده ــی از عملک ارزیاب
ــی  ــی خصوصــی و دولت تحصیل
ــل  ــر عم ــووالنه ت ــق و مس دقی

. می کنــد
ــام  ــت نظ ــه وی؛ تقوی ــه گفت ب

تحصیلــی پاســخگو بــه کیفیــت، 
رعایــت شــفافیت و حســابدهی 
از معیارهــای نظارتــی وزارت 
تحصیــالت عالــی در زمینــه 
نهادهــای  کیفیــت  تضمیــن 

ــت. ــی اس خصوص
ــا  ــه دیپلوم ه ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــدی  ــزم جدی ــه اســاس میکانی ب
وزارت  ســوی  از  کــه  
تحصیــالت عالــی تدویــن و 
آمــاده تطبیــق شــده اســت، 

توزیــع خواهــد کــرد.
ــا ایــن، امیــر محمــد  همزمــان ب
اتحادیــه  رییــس  وال،  کامــه 

ــه صفحــه 6 دانشــگاه ها... ادام

تـوزیعدیپـلومبهفارغـان
دانشـگاههایخصوصیآغـازشد

د دفاع وزارت: 
په ناامنه والیتونو کې ژمنيو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي
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