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ایراد گرفتن وعیب جویی از دیگران بی فایده است 
و اگر به آن عادت کنید ممکن است به کارتان لطمه بزرگی وارد کند.

دیل كارنگی

اســامى  ملــى  جنبــش  حــزب  هــوداران  تظاهــرات 
افغانســتان، وارد ســيزدهمين روز شــد؛ ادارات دولتــى, 
ــم  ــا هنوزه ــت ه ــن و مارکي ــُا دکاکي ــک ه ــب, بان مکات

درشــهر شــبرغان بــه روی مــردم مسدوداســت.
از ١٣ روز بدينســو هــزاران تــن از هــواداران حــزب جنبش، 
ــد و  ــه تظاهــرات زده ان ــت کشــور دســت ب ــد والي در چن
خواســتار برگشــت جنــرال عبدالرشــيد دوســتم معــاون اول 
رياســت جمهــور و رهايــى نظــام الديــن قيصــاری قوماندان 
امنيــه پيشــين ولســوالى قيصــار فاريــاب و نماينــده جنــرال 

دوســتم در امــور نيروهــای خيــزش هــای مردمــى هســتند.
ســايره  شــکيب ســادات  يکتــن از باشــنده گان شــهر 
ــت:  ــژواک گف ــری پ ــس خب ــگار آژان ــه خبرن ــبرغان، ب ش
»تظاهــرات مــا تــا زمــان پذيــرش خواســت هــای نهايــى مــا 
ادامــه خواهــد داشــت و اگــر مــا دولــت قانونمنــد داريــم، 
ــق  ــان تطبي ــور يکس ــاع کش ــه اتب ــاالی هم ــون ب ــد قان باي
ــروز  ــش اســت ام ــل و آدم ُک ــه قات شــود؛ چــون کســى ک
ــه از  ــى ک ــوض، کس ــرار دارد و درع ــت ق ــى دول در کرس
وطــن دفــاع مــى کنــد و در مقابــل دشــمن ميرزمــد دســت 

ــود.« ــى  ميش ــته و زندان ــش بس و پاي
موصــوف عــاوه کــرد کســى کــه در برابــر دشــمن مبــارزه 
کرد)اشــاره بــه جنــرال دوســتم(  و شــب هــا و روز هايــش 
را در دشــت هــا و کــوه هــا ســپری نمــود، امــروز در کشــور 

ترکيــه بــه ســرمى بــرد.
ــس  ــام ســواالت خــود را از ري ــا پاســخ تم ــت: »م وی گف
ــى و حقــوق بشــر  ــه جامعــه جهان ــم و ب جمهــور ميخواهي
ــا  ــا هنجــاری ه ــن همــه ن ــر اي ــه چــرا در براب ــم ک ميگويي
ُمهــر خاموشــى بــر لــب زده و ســکوت اختيــار کــرده انــد.«
ــت  ــداران شــهر شــبرغان گف ــن از دکان ــد يکت فضــل محم
کــه ســيزده روز اســت دکان خــود را بســته و دوشــادوش 
ســاير مظاهــره چيــان بــه جــاده هــا ميــرود و تــا برگشــت 
ــد  ــى خواه ــاری دادخواه ــى قيص ــتم و رهاي ــرال دوس جن

کــرد.
ــم  ــى خواهي ــور م ــس جمه ــا از رئي ــت: »م ــرد گف ــن م اي
ــد و  ــور برگردان ــه کش ــه ب ــتم را از ترکي ــرال دوس ــه جن ک
نظــام الديــن »قيصــاری » را نيــز بــدون قيــد و شــرط آزاد 
نمايــد؛ اگــر ايــن کار را رئيــس جمهــور عملــى کــرد، مــا 
بــار ديگــر حمايتــش مــى کنيــم؛ در غيــر آن بــه تظاهــرات 
ــم.« ــه جــاده هــا ميريزي ــم و هــر روز ب ــه ميدهي خــود ادام
درحاليکــه ادارات دولتــى , مکاتــب , بانــک هــا , دکاکيــن 
ــروز  ــا ام ــود؛ ام ــردم مســدود ب ــه روی م ــا ب ــت ه و مارکي
ــه  ــى جوزجــان اجــازه ورود ب ــه وال ــده گان ب ــره کنن مظاه

ــد. ــر کارش را دادن دفت
ــان، در  ــت جوزج ــى والي ــزی وال ــف اهلل عزي ــوی لط مول
جمــع مظاهــره چيــان حضــور يافتــه و از آنهــا اجــازه ورود 
بــه دفتــر کارش را خواســت و  خطــاب بــه تظاهرکننــدگان 
گفــت: »تظاهــرات مســالمت آميــز حــق مســلم شماســت و 

مــن نيــز در ايــن راســتا بــا شــما همنوايــم.«

غم شریکی غنی با پنجشیر

حکومــت  رييــس  غنــى،  اشــرف  محمــد 
وحــدت ملــى در راس يــک هيــات حکومتــى 
ــا  ــک ب ــا از نزدي ــت ت ــت پنجشــير رف ــه والي ب
آســيب ديــده گان رويــداد اخيــر طبيعــى ديــدن 

ــد.  کن
ــخن گوی  ــاون س ــوی، مع ــين مرتض ــاه حس ش
رياســت جمهوری در صفحــه فيس بــوک اش 
نگاشــته اســت کــه آقــای غنــى بــرای بازديــد 
ــه واليــت پنجشــير رفتــه  از آســيب ديــدگان ب

اســت.
ــه  ــت ک ــه اس ــان گفت ــوی هم چن ــای مرتض آق
ــاحات  ــود، س ــفر خ ــن س ــان اي ــى در جري غن
آســيب  ديــده در واليــت پنجشــير را نيــز 

ــرد. ــد ک ــى خواه بررس
ــير  ــت پنجش ــه والي ــى ب ــى در حال ــای غن آق
رفتــه اســت کــه چهارشــنبه در نتيجــه لغــزش 
دره  يخچــال  آب  شــدن  ســرازير  و  زميــن 
ــه  ــا خان ــير، صده ــت پنج ش ــغور در والي پيش
ــتر از ده  ــده و بيش ــا ِگل و الی ش ــر آواره زي

ــد. ــان داده ان ــز ج ــر ني نف
ــه  ــير گفت ــت پنجش ــى در والي ــئوالن محل مس
ــراف  ــى در اط ــای طبيع ــه آب يخچال ه ــد ک ان
ــوه پشــغور  ــات ک حــوض پيشــکندا در ارتفاع
ســرازير شــده اســت کــه در نتيجــه ١۰ روســتا 

ــه اســت. ــه صــورت کامــل از بيــن رفت ب
لغــزش زميــن و ســرازير شــدن آب ايــن 
يخچــال، تــکان دهنــده تريــن رويــداد طبيعــى 
ــواده،  ــا خان ــده اســت ده ه ــبب ش ــه س ــود ک ب
ــود را از  ــدار خ ــام دار و ن ــن و تم ــه، زمي خان
دســت داده و اکنــون زنده گى شــان را زيــر 

ــد. ــپری کنن ــادر س چ
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»ادامۀ حفر چاه های عمیق در کابل، منابع آبی 
پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت«
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تمامی ادارات دولتی 
و مکاتب در شهر شبرغان به روی مردم مسدود است



دوسـت روزنامـه نـگارم فـردوس کاوش پرسـش 
هـای تامـل برانگيـز و فربهـى را در مـورد وضعيت 
شـمال و نقـش جنرال دوسـتم در ايـن تحوالت در 
برگـۀ رخ نمايـش مطـرح کـرده اسـت کـه از ديـر 
زمانـى در ذهـن من نيز خلجان داشـت. او پرسـيده 
کـه چـرا بـا گرفتـاری نظـام الديـن قيصـاری يکى 
از فرماندهـان محلـى مربـوط بـه جنبـش اسـامى 
چنيـن موجـى از اعتـراض هـای مردمى در شـمال 
کشـور بـه راه افتاد، اما بـا تبعيد جنرال دوسـتم آب 
از آب در ايـن مناطـق تـکان نخـورد، آيـا دوسـتم 
چهـره کارزمايى اسـت و يا قيصـاری؟ او هم چنين 
پرسـيده اسـت که اگـر جنـرال دوسـتم در تبعيد به 
سـر مـى بـرد، چـرا پسـر ارشـداش باتـور دوسـتم 
در شـماری از برنامـه هـا و سـفرهای اشـرف غنـى 
رييـس حکومـت حضـور دارد؟ او هـم چنيـن اين 
سـوال را مطـرح کـرده کـه چـرا جنبش اسـامى و 
باتـور دوسـتم که در غيـاب پدرش وظايـف اش را 
در ايـن حـزب بـه عهـده گرفتـه هيـچ واکنشـى در 
برابـر گرفتاری قيصاری نداشـته اسـت؟ اين سـوال 
هـا بـدون شـک قابـل درنـگ انـد و بايد ذهـن هر 
پرسـش گـر کنجـکاوی را به خـود مشـغول دارند. 
وضعيت در شـمال کشـور در حالـى رو به وخامت 
مـى گرايـد کـه سـران اصلـى ايـن مناطق از سـوی 
ارگ يـا تبعيـد شـده انـد و يـا هـم دسـت شـان از 
امور کشـيده شـده اسـت. جنرال دوسـتم کـه عما 
مبـارزه بـا طالـب و داعـش را در ايـن مناطـق آغاز 
کـرده بـود بـه صـورت مرمـوزی از صحنـه بيـرون 
رانـده شـد و بـه ترکيـه تبعيد شـد. عطـا محمد نور 
والـى پيشـين بلخ نيز کـه همواره در برابر گسـترش 
سـاحۀ نفـوذ طالبـان در شـمال مقاومـت مـى کـرد 
و هرازگاهـى دسـت بـه عمليـات نظامـى عليـه اين 
گـروه مـى زد، عمـا از کار برکنـار و خانـه نشـين 
شـده اسـت. بـا ايـن توصيـف چگونـه مـى تـوان 
انتظارداشـت کـه مناطـق شـمال کشـور امـن باقـى 
بمانـد. اما از سـوی ديگـر در حالى که سـاحۀ نفوذ 
ايـن افـراد در شـمال کشـور رو بـه تضعيف شـدن 
اسـت، ارگ رياسـت جمهـوری ظاهرا مـى خواهد 
کـه جنـرال دوسـتم بـه کشـور برگـردد. ارگ کـه 
پيـش از آن مانع برگشـت جنرال دوسـتم به کشـور 
شـده بود اين بار سـرور دانش معاون دوم رياسـت 
جمهـوری را به ترکيه فرسـتاده کـه جنرال را متقاعد 
بـه برگشـت به کشـور سـازد. آن گونه کـه گفته مى 
شـود جنـرال دوسـتم بـه تقاضـا هـای ارگ پاسـخ 
مثبـت نـداده، امـا گفتگوهـا در ايـن مـورد ادامـه 
دارد. ظاهـرا ارگ تـاش دارد کـه دوسـتم را بـدون 
هيـچ پيش شـرطى بـه کابـل برگردانـد، امـا جنرال 
دوسـتم برای برگشـت به کشـور شـروطى را مطرح 
کـرده اسـت. ايـن کـه شـرط هـای آقـای دوسـتم 
بـرای برگشـت چـه هـا انـد، هنـوز بـه صـورت 
دقيـق مشـخص نيسـت ولى بدون شـک او نسـبت 
بـه آينـده حضـور خـود در تيـم ارگ نگرانـى های 
دارد. اما از سـوی ديگر آقای دوسـتم که برای وارد 
کردن فشـار بـر ارگ با جمعـى از مخالفان سياسـى 
آقـای غنـى دسـت بـه ايجاد ايتـاف بـزرگ نجات 

زد، بـه آينـده اين ايتاف بـاور ندارد و حتا نسـبت 
بـه کسـانى کـه بـا او در ترکيه عهـد و پيمان بسـته 
اند، مشـکوک اسـت. يکى از نزديکان آقای دوسـتم 
کـه حـاال از گرفتـن نامـش در ايـن جا خـود داری 
مـى ورزم برايـم گفت که جنرال دوسـتم نسـبت به 
ديگـر اعضـای ايتـاف بـه ديده شـک مـى نگرد و 
بـه هميـن دليل نمـى خواهد کـه واکنش هـای تند 
در برابـر ارگ از خـود بـروز دهد. شـايد بـه همين 
دليـل باتوردوسـتم تـا به حـال در کنار اشـرف غنى 
باقـى مانـده اسـت تـا الاقـل راهـى برای برگشـت 
دوبـاره وجـود داشـته باشـد. سياسـيون افغانسـتان 
ايـن روزهـا به صـورت عجيبى در بى سروسـامانى 
و سـردرگمى بـه سـر مـى برنـد. ايـن تنهـا جنرال 
دوسـتم نيسـت که پايـان کارش را به درسـتى پيش 
بينـى کـرده نمى توانـد. در کنـار او ساسـيونى مثل 
عطـا محمد نـور والى پيشـين بلـخ، يونـس قانونى 
معـاون سـابق رياسـت جمهـوری، اسـماعيل خـان 
وزيـر پيشـين انـرژی و آب و يکـى از فرماندهـان 
برجسـته جمعيـت در غـرب کشـور، صـاح الدين 
اسـامى، محمـد محقـق  رييـس جمعيـت  ربانـى 
معـاون دوم رياسـت اجرايـى و حتـا داکتـر عبداهلل 
رييـس اجرايـى کشـور در فضـای مملـو از شـک 
و ترديـد نسـبت بـه آينـده قـرار گرفتـه انـد. آن ها 
حتـا نمـى داننـد کـه چگونه و بـا چـه آجندايى در 
کنـار هـم قـرار گيرنـد و يـا بـه يـک ديگـر پشـت 
کننـد. معلوم مى شـود کـه تيم ارگ به انـدازه کافى 
توانسـته سياسـيون مخالـف خـود را در وضعيـت 

باتکليفـى سـوق دهـد و از آن هـا افـرادی منفعـل 
بـارز آن نشسـت  برنامـه بسـازد. نمونـه  و بـدون 
برخـى از ايـن سياسـيون در هوتـل سـرينای کابـل 
مـى توانـد باشـد کـه بـا آجنـدای تغييـر در برنامـه 
هـای انتخاباتـى برگـزار شـد. در ايـن نشسـت کـه 
اعاميـۀ نيـز از سـوی اين افـراد صادرشـد، نگرانى 
هـای در مـورد انتخابـات مطـرح شـد. سـوال ايـن 
جاسـت کـه کل مشـکل افغانسـتان در حـال حاضر 
بـه انتخابـات مربـوط مـى شـود کـه اين سياسـيون 
مخالـف و موافـق حکومـت و ارگ را در کنـار هـم 
قـرار داده اسـت؟ براينـد چنين نشسـتى چه خواهد 
بـود؟ آيـا ارگ به خواسـته هـای اين گـروه تمکين 
خواهـد کرد و نظام انتخاباتى را براسـاس خواسـت 
هـای آن هـا تنظيـم خواهد کـرد؟ به نظر مى رسـد 
کـه نتيجـه چنين نشسـت های بـه جز ضيـاع وقت 
چيزديگـری نخواهد بود. سياسـيون کشـور ما چنان 
در گيچـى مزمـن به سـر مـى برند کـه اولويت های 
در  تواننـد.  نمـى  کـرده  درک  را  کشـور  سياسـى 
وضعيتـى کـه ارگ بـه صـورت لجـام گسـيخته در 
حـال گسـترش هژمونـى قـدرت اسـت هـر برنامۀ 
کـه بـه هـدف عـدم جلـو گيـری از ايـن انحصـار 
طلبـى و هژمونـى برگـزار شـود، منجـر بـه ناکامـى 
اسـت. در آغـاز نيـاز اسـت کـه ارگ از سياسـت 
هـای انحصارگرايانـه و قـوم محورانـه آن متوقـف 
سـاخته شـود و بعـد مشـکل انتخابـات در کشـور 
راه حـل پيـدا کنـد. در وضعيتـى کـه ارگ در پـى 
حـذف ديگـران و تفـوق طلبـى قومـى اسـت، نمى 
تـوان بـه هيـچ برنامـه و سـوال ديگـری پاسـخ داد. 
ايـن مشـکل همين طـور کـه متوجه جنرال دوسـتم 
مـى تواند باشـد، ديگـر مخالفان سياسـى آقای غنى 
را نيـز در بـر مـى گيـرد. وضعيـت اسـفبار جنـرال 
دوسـتم تنهـا ماحصـل برنامـه هـای ارگ عليـه او 
نيسـت، بـل بخشـى از آن نتيجه اشـتباه های اسـت 
کـه او در زمـان تصـدی مقام معاونيت اول رياسـت 
جمهـوری انجام داد. آقای دوسـتم مرکز افغانسـتان 
کـه محـل رويداد های سياسـى کشـور اسـت را به 
بهانـه آوردن صلـح بـرای مـردم شـمال تـرک کـرد 
و هميـن مسـاله باعـث جنجـال هـای بعـدی برای 
او شـد. اگـر آقـای دوسـتم در کابـل مى نشسـت و 
مسـايل را در سـطح کان از ايـن پايـگاه مديريـت 
مـى کـرد بدون شـک بـه چنيـن عقوبـت خطرناکى 
مواجـه نمـى شـد. سياسـيون کشـور ما هنـوز واقعا 
نيـاز بـه آموختـن سياسـت دارنـد. با نشسـت های 
خـورد و بـزرگ در محور منافع شـخصى و گروهى 
هيـچ هدفـى بـرآورده نمـى شـود. تـا زمانـى کـه 
سياسـيون کشـورما نتواننـد بينديشـند و وضعيت را 
بـه گونـه درسـت تبيين کننـد و پـس از آن از درون 
آن مسـاله اصلـى را کـه بـه عنـوان هـدف کان مى 
تواند مطرح باشـد، بيرون بکشـند، اين دروازه روی 
هميـن پاشـنه خواهـد چرخيـد و همـواره گذشـته 

تکـرار خواهد شـد.
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احمدعمران

سیاسیون گیـچ 
ارگ   زیـرک و            

 

پاسـخ محمـد اشـرف غنـى، رييـس دولـت وحـدت ملـى 
بـه در خواسـت حـزاب سياسـى مطـرح افغانسـتان، پاسـخ 
غيـر ديمکراتيـک و بـا بـوی و خوی اسـتبدادی بود اسـت. 
سـران شـماری از احـزاب مطـرح سياسـى کشـور دوروز 
پيـش، خواهـان باطـل شـدن روند ثبـت نـام رای دهنده گان 
انتخابات پارلمانى و شـوراهای ولسـوالى اين کشـور شدند؛ 
زيـرا بـه بـاور آنـان ايـن رونـد ثبت نـام »ناقـص، فسـادزا، 
آفريـن« اسـت. احـزاب در  تقلـب و بحـران  زمينـه سـاز 
عـوض خواسـتار آن شـده اند تا رونـد ثبت نـام بايومتريک 
شـود. اگرچـه مسـووالن کميسـيون انتخابـات يک سـاعت 
بعـد از نشـر اعاميـه احزاب سياسـى در ايـن خصوص در 
گفت وگـو بـه روزنامـۀ مانـدگار طـرح احـزاب سياسـى را 
غيـر عملـى، بى وقت و نادرسـت خواندند؛ امـا صبح ديروز 
رييـس جمهـور غنـى پاسـخى ديگـری بـه اين درخواسـت 
احـزاب داد. سـخنان آقـای غنـى درسـت شـبيه آن بـود که 
شـما بـه دليـل کارکـرد گذشـته تـان حـق نداريد کـه روی 
ايـن مسـايل سـخن بگوييـد. اين نـوع برخورد در شـرايطى 
که همه طرف های سياسـى کشـور در گذشـته کشـور سهيم 
انـد از جملـه شـخص غنى، پاسـخ قابل قبـول و در خوری 
نيسـت. جـز اينکه يـک حرکت دکتاتـور مآبانـه، زورگويانه 
و قلدرمنشـانه اسـت. اگرچه سـران و احزاب سياسـى خود 
دچـار مشـکات و اشـکاالت فراوانـى انـد و کارکردهـای 
شـان هـم به شـدت قابـل نقد اسـت؛ امـا وقتى کـه در يک 
کشـور صـدای سياسـى اينگونـه پاسـخ داده شـود، ديگـر 
معيـاری بـرای حکومـت دمکراتيـک در صـورت هـم باقى 
نمى مانـد. بـه هرصـورت سـخنان بسـيار شـديد آقـای غنى 
در برابـر احزاب سياسـى سـخنى اسـت که در خـور جامعه 
آزاد نيسـت و نمى توانـد باشـد. زيـرا ايـن سـخنان جامعـه 
را بـه سـمت زور پرسـتى و تفنـگ سـاالزی تشـويق مـى 
کنـد تـا ارزش هـای دمکراتيـک. آقـای غنـى کـه خـودش 
را درس خوانـده در غـرب و شـخص ديمکـرات ميدانـد 
در بسـياری از عملکردهايـش ثابـت کـرده اسـت کـه روح 
سرشـار از ديکتاتـوری و خفقـان دارد و کـم کـم مظاهر آن 
آشـکار مى شـود و زنده تريـن آن هميـن برخـورد اخيـر او 
در برابـر خوسـت های جريان های سياسـى کشـور اسـت. 
اگـر قـرار باشـد که آقـای غنـى ديگـران را به دليل گذشـته 
چهـل سـاله شـان متهـم مى کند و اجـازه نمى دهد که کسـى 
در مـوردی حـرف بزنـد و طـرح ولـو ناقـص ارايه کنـد اما 
ايـن را بدانـد کـه خـود او بـه هميـن گنـاه بيشـتر مواخـده 
شـدنى اسـت. زيـرا اقای غنـى بارها گفته اسـت کـه دوران 
چهـارده سـال گذشـته) دوران حکومـت کـرزی( بـرای او 
ميـراث بـدی را بـه يـادگار مانـده اسـت و همـه مشـکات 
را سـخنگويان او ناشـى از دوران کـرزی ميداننـد. ايـن در 
حالـى اسـت کـه خـود او يکـى از مهمتريـن عناصـر همان 
چهـارده سـال قبـل از حکومـت وحـدت ملـى بوده اسـت 
و بايـد بـه هميـن دليـل، سـزاوار مواخـذه باشـد صاحيت 
حکومـت کـردن را نداشـه باشـد. نکتـه دوم ايـن اسـت که 
زيـر مديريـت و ضعيـف و نـاکام او و افـرادی که گماشـته 
اسـت، در چهـار سـال دولـت وحـدت ملـى، ده هـا هـزار 
جـوان ايـن سـرزمين کشـته شـده اند؛ ده هـا هزار تـن ديگر 
زخمـى شـده اند و نيـز مـردم به دليـل سياسـت های غلط او 
و تيمـش و نيـز بـه دليل ناتوانـى آن ها در رفع مشـکات و 
نيـز بـه دليـل افزايش بيـکاری و ناامنى راه فرار از کشـور را 
در پيـش گرفتـه انـد. پس بايد آقـای غنى در برابـر همه اين 

ناتوانايى هـا مـورد بازخواسـت قـرار بگيرد.
سـوم اينکـه اگـر آقای غنـى، اين احـزاب و چهره هـا را که 
بـه حـق هم برخى های شـان بسـيار مقصر و نـاکام و ناتوان 
خوانـده مى شـوند، بـه دليل کارکرد گذشـته شـان، مسـتحق 
نظـر دادن بـرای حاکميـت نمـى دانـد چگونه ممکن اسـت 
کـه خـود بـه دليـل اينکـه در يـک انتخابـات غير شـفاف و 
پرتقلـب کـه بـه نـام گوسـفندی در سـطح جهـان مشـهور 
اسـت، نتوانسـت به قدرت برسـد و در نهايت در يک تعمل 
ديگـر روی يـک توافـق سياسـى به قـدرت رسـيد، خودش 
را رييس جمهـور منتخـب ميدانـد و چگونـه مى خواهـد که 
انتخابـات را دايـر کنـد. پـس او خود بـا توجه به نسـخه يى 
که داده اسـت، مسـتحق برگـزار کردن انتخابـات برای مردم 
نيسـت. پـس مـردم بايـد راه ديگـری پيشـه کننـد و چـاره 

ديگر سـنجند.

غنی و گیر ماندن در چال خودش

 این تنها جنرال دوستم نیست که پایان 
کارش را به درستی پیش بینی کرده 

نمی تواند. در کنار او ساسیونی مثل عطا 
محمد نور والی پیشین بلخ، یونس قانونی 
معاون سابق ریاست جمهوری، اسماعیل 

خان وزیر پیشین انرژی و آب و یکی 
از فرماندهان برجسته جمعیت در غرب 

کشور، صالح الدین ربانی رییس جمعیت 
اسالمی، محمد محقق معاون دوم ریاست 
اجرایی و حتا داکتر عبداهلل رییس اجرایی 

کشور در فضای مملو از شک و تردید 
نسبت به آینده قرار گرفته اند. آن ها حتا 
نمی دانند که چگونه و با چه آجندایی در 

کنار هم قرار گیرند و یا به یک دیگر پشت 
کنند. معلوم می شود که تیم ارگ به اندازه 
کافی توانسته سیاسیون مخالف خود را در 
وضعیت بالتکلیفی سوق دهد و از آن ها 

افرادی منفعل و بدون برنامه بسازد. نمونه 
بارز آن نشست برخی از این سیاسیون 

در هوتل سرینای کابل می تواند باشد که 
با آجندای تغییر در برنامه های انتخاباتی 
برگزار شد. در این نشست که اعالمیۀ نیز 
از سوی این افراد صادرشد، نگرانی های 
در مورد انتخابات مطرح شد. سوال این 
جاست که کل مشکل افغانستان در حال 

حاضر به انتخابات مربوط می شود که این 
سیاسیون مخالف و موافق حکومت و ارگ 
را در کنار هم قرار داده است؟ برایند چنین 

نشستی چه خواهد بود؟
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ــج  ــروز نتاي ــى ژورناليســتان افغانســتان، ام ــٔه مل اتحادي
يــک نظــر ســنجى در مــورد حقــوق و امتيــازات 
خبرنــگاران را در يــک نشســت خبــری، اعــام کــرد.

در کنــار مشــکات ديگری کــه خبرنــگاران و کارمندان 
ــت از  ــتند، محرومي ــان اس ــت و گريب ــا دس ــانه ه رس
حقــوق و امتيازاتــى کــه قوانيــن و ديگــر اســناد تقنينــى 
نافــذ، بــرای شــان تضميــن کــرده اســت، از مشــکات 

بــزرگ آنهاســت.

ــر  ــای کاری غي ــرار داده ــگاران از ق ــياری از خبرن بس
عادالنــه ای کــه از ســوی مالــکان رســانه هــا بــر آنهــا 
تحميــل مــى شــود شــکايت دارنــد يــا مــى گوينــد کــه 
مالــکان و مديــران رســانه، قايــل بــه حقــوق و امتيازات 
تضميــن شــده در قوانيــن بــرای خبرنــگاران و کارمندان 

شــان نيســتند.
در نظــر ســنجى اتحاديــٔه ملــى ژورناليســتان افغانســتان 
کــه در ۲۴ واليــت و در ميــان حــدود ۵۰۰ تــن از 

خبرنــگاران بــه شــمول بيــش از صــد بانــوی خبرنــگار 
انجــام شــده، پرســش هــای مشــخصى در ايــن زمينــه 
مطــرح شــده و پاســخ شــرکت کننــده گان ايــن نظــر 
ســنجى، دســته بنــدی گرديــده و در يــک دســتنامه بــه 
ســه زبــان فارســى، پشــتوو انگليســى، بــه نشــر رســيده 

اســت.
بــر بنيــاد يافتــه هــای ايــن نظــر ســنجى، قــرار داد هــای 
کاری نزديــک بــه ۸۰ در صــد از خبرنــگاران، بــا احکام 
ــون کار و مقــررٔه طــرز تأســيس و فعاليــت رســانه  قان

هــای همــه گانــى، مطابقــت نــدارد.
يکــى از مشــکات ديگــری کــه بــر بنيــاد يافتــه هــای 
ــری  ــى خب ــه، ب ــت يافت ــنجى، وضاح ــر س ــن نظ اي
خبرنــگاران و کارمنــدان رســانه هــا از حقــوق و 
ــى،  ــناد تقنين ــاير اس ــن و س ــه در قواني ــت ک امتيازاتيس

ــده. ــن ش ــان تضمي ــرای ش ب
نزديــک بــه ٣۰ درصــد شــرکت کننــده گان ايــن نظــر 
ــى  ــچ آگاه ــه هي ــن زمين ــه در اي ــد ک ــه ان ســنجى گفت
ندارنــد يــا آگاهــى شــان در ســطح بســيار پاييــن قــرار 
دارد. در ميــان کســانى کــه از ايــن حقــوق اظهــار بــى 
ــد( از  ــار)۵۲ درص ــترين آم ــد، بيش ــرده ان ــى ک اطاع

ــوده اســت. ــل ب ــگاران فعــال در کاب خبرن
ــس  ــتى، ريي ــم دش ــروز، فهي ــری ام ــت خب در نشس
ــر  ــٔه ملــى ژورناليســتان افغانســتان گفــت کــه ب اتحادي
ــرار اســت در  ــه هــای ايــن نظــر ســنجى، ق ــاد يافت بني
ــا وزارت هــای اطاعــات و فرهنــگ و کار و  تفاهــم ب
ــون کار و  ــکام قان ــق اح ــٔه تطبي ــى، زمين ــور اجتماع ام
ــه  ــای هم ــانه ه ــت رس ــرز تأســيس و فعالي ــررٔه ط مق
گانــى، فراهــم شــود و خبرنــگاران و کارمنــدان رســانه 
هــا بــه حقــوق و امتيــازات قانونــى شــان دســت يابنــد.

دشــتى در پاســخ بــه ايــن پرســش کــه مشــکات مورد 
نظــر تــازه نيســتند و از ســال هــا بــه ايــن ســو جريــان 
داشــته و چــرا تــا بــه حــال، کاری در اين زمينــه صورت 
ــکايت  ــوارد ش ــن م ــا در اي ــار ه ــت: » ب ــه، گف نگرفت
ــگاری حاضــر  ــچ خبرن ــا هي ــا رســيده؛ ام ــه م ــى ب هاي
نشــده يــا نتوانســته کــه ايــن شــکايات را بــه صــورت 
مســتند در اختيــار مــا قــرار دهــد. حــاال و بــا اســتناد بر 
يافتــه هــای ايــن نظــر ســنجى تــاش خواهيــم کــرد 
کــه در تفاهــم بــا نهــاد هــای مرتبــط دولتــى، بــه ايــن 

مشــکات رســيده گــى صــورت بگيــرد.«

ــر دولــت در امــور رســيده گى  ــا فهيــم، وزي نجيــب آق
بــه حــوادث، بــه روزنامــه مانــدگار گفــت: ســال پيــش  

ــل اســت. رو، اوج بحــران خشک ســالى در کاب
وزيــر دولــت در امــور رســيده گــى بــه حــوادث، بــه 
ــا  ــاز اســت ت ــر ني ــون دال ــا ملي ــت: صده ــدگار گف مان
ــل  ــش رو، در کاب ــه حــل معضــل خشــک ســالى پي ب
رســيده گى شــود؛ امــا تــوان مالــى حکومــت در 
اوضــاع کنونــى، بــه کمتــر از ده ميليــون دالــر مى رســد.

ــر  ــۀ حف ــه ادام ــد ک ــى گوي ــى م ــام حکومت ــن مق اي
چاه هــای عميــق در کابــل، تمامــى منابــع آبــى پايتخــت 

ــد ســاخت. ــا ده ســال ديگــر خشــک خواه را ت
ــال ٣۲  ــک س ــل، در ي ــت کاب ــه در والي ــت ک او گف
ميليــون متــر مکعــب آب، برداشــت مى شــود؛ در حالــى 
 کــه ظرفيــت آبــى پايتخــت در يــک ســال، ۲۹ ميليــون 

متــر مکعــب اســت. 
ــر  ــۀ حف ــت )ادام ــن وضعي ــر اي ــه اگ ــدار داد ک او هش
ــد، در ده  ــه ياب ــکل ادام ــن ش ــه همي ــق( ب ــا عمي چاه
ســال آينــده، تمامــى آب هــای زيــر زمينــى کابــل از بين 

ــى رود. م
در هميــن حــال، وزارت انــرژی و آب در صفحــه 
ــل دارای ۲۹  ــهر کاب ــت: ش ــته اس ــود نوش ــى خ انترنت
ــاره قابــل اســتفاده  ميليــون متــر مکعــب آبــى کــه دوب
اســت، مى باشــد؛ در حالى کــه مصــرف آب شــهر 
کابــل، ٣١ ميليــون متــر مکعــب اســت. بــر اين اســاس، 
کابــل ســاالنه بــا کمبــود دو ميليــون متــر مکعــب آب 

ــرو اســت. روب
ــد: ســطح  ــى اعــام مى کن ــراز نگران ــا اب ــن وزارت ب اي
آب در ديگــر نقــاط افغانســتان نيــز پاييــن آمــده اســت. 
در وبســايت وزارت انــرژی و آب آمــده اســت کــه بــر 
ــو  ــه از ســوی موسســۀ ) دبلي ــق ک ــک تحقي اســاس ي
ايــس يــو( از ١۹۹7 تــا ۲۰١۲ ميــادی در مناطق شــمال 
ــه  شــرق کشــور انجــام شــده، در شــمال افغانســتان؛ ب
خصــوص در نقــاط شــرقى آن، در برخــى جاها، ســطح 
آب شــش متــر و در برخــى جاهــا هشــت متــر پاييــن 

آمــده اســت.

همپجنــان رهبــری وزارت زراعــت، مالــداری و آبيــاری 
ــه امســال افغانســتان  ــه اســت ک ــوز گفت ــوع ني ــه طل ب
ــد  ــرو خواه ــب آب رو ب ــارد مکع ــود ده ميلي ــا کمب ب
ــد شــصت درصــدی  ــا تهدي ــت ب ــزده والي ــد و پان ش

ــود. ــد ب ــه رو خواهن ــالى رو ب خشک س
نصيراحمــد درانــى، وزيــر زراعــت و آبيــاری مى گويــد: 
بــرای رســيده گى بــه ايــن خطــر بــه ۵۴۶ ميليــون دالــر 

ــت. نياز اس
ــاب،  ــس، فاري ــای جوزجــان، بادغي ــت: واليت  ه او گف
غــور، ارزگان، زابــل، کندهــار، هلمنــد، ســمنگان، بلــخ، 
ــد  ــم روز، مناطقى ان ــراه و ني ــرات، ف ــدز، ه ــان، کن بغ
کــه زيــر تهديــد شــصت درصــدی خشک ســالى قــرار 
دارنــد. ايــن يعنــى پانــزده واليــت کشــور، در رتبــۀ اول 

ــد. ــالى ان ــد خشک س تهدي
محمــد تنهــا، تحقيــق کننــده در دانشــگاه هانــور آلمــان 
و اســتاد دانشــکدۀ ســاينس دانشــگاه/ پوهنتــون کابــل 
بــه راديــوآزادی گفــت: موضــوع بندهــای آبــى ای کــه 
مــورد نظــر وزارت خانه هــا انــد، بــرای ازديــاد آب دريــا 
هــا مفيــد اســت؛ امــا بــه تنهايــى مشــکل کــم آبــى را 

رفــع نمــى کنــد. 
او گفــت: »مشــکل مــا تنهــا در تغييــر مســير آب حــل 
نمى شــود. زيــرا چاه هــای غيــر مســلکى کــه در 
خانه هــای مــردم حفــر شــده انــد، همــه آب زيــر زميــن 
را بــه خــود جــذب مى کننــد و از ســوی ديگــر اســتفادۀ 
نادرســت آب و ضايــع کــردن آب زيــاد، همــه باعــث 

ــرو شــوييم« ــود آب روب ــا کمب مى شــود کــه ب
ــای  ــردم نل ه ــر م ــگاه، اگ ــتاد دانش ــن اس ــاور اي ــه ب ب
ــا  ــم و آب چاه ه ــان را ترمي ــای ش ــته در خانه ه شکس
را بيجــا مصــرف نکننــد، مشــکل آب تــا حــدی زيــاد 

ــود. ــل ش ــد ح مى توان
ــى و  ــده کم آب ــه آز آين ــل ک ــهروندان کاب ــان ش همچن
ــن  ــری از گســترش اي ــد، راه جلوگي ــى نگــران ان بى آب
ــى  ــع حيات ــودی منب ــى و کمب ــى درزنده گ ــر طبيع خط
)آب( را در کمپايــن »حفاظــت از آب، حفاطــت از 

ــد.  ــرده ان ــرح ک ــى« مط زنده گ

آنــان از تمــام شــهروندان کشــور و مقامــات حکومتــى 
خشک ســالى  از  نجــات  بــرای  تــا  مى خواهنــد 
ــد و از  ــل کنن ــووالنه عم ــد مس ــه باي ــور، هم درکش

ــود. ــری ش ــای آب جلوگي ــارف بيج مص
در هميــن حــال وزارت انــرژی و آب کاهــش آب هــای 
ــد  ــده مى دان ــل بســيار نگــران کنن ــى را در کاب زيرزمين
ــه  ــى ورزد ک ــد م ــرکت هايى تأکي ــازات ش ــر مج و ب
آب هــای کابــل را بــه گونــۀ غيرقانونــى بيــرون 

مى کشــند.
ــق  ــای عمي ــر چاه ه ــۀ حف ــن وزارت، ادام ــۀ اي ــه گفت ب
ــل و  ــرای کاب ــگ خطــری اســت ب ــق، زن و نيمــه عمي
ــى  ــۀ غيرقانون ــه گون ــرکت ب ــا ش ــون ده ه ــن اکن همي
ــل  ــى کاب ــای زيرزمين ــيدن آب ه ــرون کش ــرگرم بي س

هســتند.
مســوالن وزارت انــرژی و آب بــه رســانه ها گفتــه انــد 
کــه نگــران کاهــش آب هــای زيرزمينــى شــهر کابــل اند 
ــه  ــه ب ــى ک ــا و نهادهاي ــه کمپنى ه ــد ک ــد مى کن و تاکي
ــورد  ــد م ــد، باي ــر مى کنن ــاه حف ــى، چ ــۀ غيرقانون گون
ــا  ــوند ت ــازات ش ــه و مج ــرار گرفت ــون ق ــرد قان پى گ

ــد. ــن کار بردارن دســت از اي
ــه  ــران ب ــل و  بح ــن معظ ــز از اي ــل ني ــهروندان کاب ش
ــه  ــر ب ــل را نظ ــده کاب ــد و آين ــراس ان ــدت در ه ش
مقامــات حکومتــى  از ســوی  پيشــبينى هايى کــه 
و اگاهــان محيط زيســتى صــورت گرفتــه اســت، 

مى خواننــد.  خطرنــاک 
يــک کارشــناس محيــط زيســت، بــا تاييــد نگرانى های 

کابل نشــينان در مــورد خشک ســالى بــه روزنامــۀ 
مانــدگار گفــت: ايــن بحــران متوجــه تمــام شــهروندان 
اســت و اگــر در قســمت نگهــداری آب و مديريــت آن 
بابرنامــه پيــش نروييــم، ممکــن اســت طــى ســال های 
ــن  ــدی دام ــکل ج ــه ش ــى ب ــى آب ــر ب ــک خط نزدي

کابليــان را بگيــرد.
شــرافت کريمــى آگاه محيــط زيســت مى گويــد: 
ــۀ  ــاری در فاصل ــور معي ــد به ط ــبتيک باي ــای س چاه ه
ــته  ــت داش ــم موقعي ــر دور از ه ــل مت ــا چه ــت ت بيس
ــه نيســت.  ــل اين گون باشــند. امــا در برخــى نقــاط کاب
ايــن کارشــناس مســايل زيســت محيطى، بى برنامه گــى 
حکومــت و غيــر معيــاری بــودن چاه هــای ســبتيک را  

عامــل بــروز خشک ســالى در آينــده ميدانــد.
ــته  ــال گذش ــت س ــى بيس ــى در پ ــالى های پ خشک س
در افغانســتان و حفــر غيــر مســلکى چاه هــای عميــق 
باعــث پابيــن آمــدن ســطح آب هــای زيــر زمينــى شــهر 

کابــل و ديگــر شــهرهای کشــور شــده اســت.
گقتنى ســت کــه اگــر آب هــای زيرزمينــى کــه از منابــع 
ــد،  ــه شــمار مى رون بســيار مهــم و ارزشــمند کشــور ب
درســت مديريــت نشــود و حکومــت در ايــن قســمت 
ــردد؛  ــه  کار نگ ــت ب ــى دس ــات عمل ــه و اقدام بابرنام
خطــرات بيشــتری متوجــه مــردم و حيوانــات خواهــد 
شــد. ايــن خطــر بدتــر وکشــنده تر از تهديداتــى چــون 

ــود. ــده مى ش ــا خوان ــا و انفجاره انتحاره

درصد  کاری هشتاد   ردادهای  قرا
رد ندا مطابقت  ر    کا قانون  با  خبرنگاران، 

وزیردولتدراموررسیدهگیبهحوادثبهروزنامۀماندگار:

»ادامۀ حفر چاه های عمیق در کابل، منابع آبی 
پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت«

وزارتزراعت:

امسـال افغـانستان با کمبـود ده میلیـارد 
مکـعب آب رو بـرو خـواهد شـد
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پروژه هـا: گـزارش، مقاله، و 
ر سمينا

دوره هـای  از  بسـياری  در 
دانشـجويان  تحصيلـى، 
انجـام  تحقيقـى  يـا  پـروژه  
و  گـزارش  کـه  مى دهنـد 
نمـره  از  قسـمتى  آن،  ارائـه 
مى دهـد.  تشـکيل  را  آنـان 
انجـام پـروژه مقـدار زيادی 
را  دانشـجويان  وقـت  از 
صـرف  بـا  امـا  مى گيـرد، 
يافتـن  و  وقـت  کمـى 
راه هايـى بـرای انجـام بهتـر 
گـزارش  بهتـر  ارائـه  و  کار 
بـه  نتايـج  مى تـوان  نهايـى، 
مراتـب بهتـری کسـب کرد.
بـرای تهيـه گـزارش، هرچه 
زودتـر اقـدام کنيد.مثـا بعد 
از کارهـای عملـى يـا پـس 
از بازديـد. وقتـى کـه مطلب 
هنـوز در ذهنتـان تـازه و نو 
اسـت و جزئيـات آن را بـه 
خاطـر داريـد، تهيـه گـزارش و نوشـتن آن بسـيار سـاده تر اسـت.
يکـى از خطـرات بـه تعويـق انداختـن مکتـوب کـردن پـروژه و 
نـگارش آن، تلنبـار شـدن آن اسـت. در نتيجـه زمانـى کـه بايـد بـه 
مـرور درس هـا بـرای امتحان بپردازيـد، مجبور مى شـويد به گزارش 

خـود بپردازيـد و بـا آن درگيـر شـويد.
اسـتفاده از نرم افزارهـای نشـر روميـزی، مثـل نرم افـزار Word کار 

شـما را بسـيار راحـت مى کند.
قبـل از هـر کاری، طرحـى مکتـوب بـرای کاری کـه مى خواهيـد 
انجـام دهيـد آماده کنيد. سـپس مدتـى روی طرح خود فکـر کنيد و 
آن را نهايـى کنيـد. ايـن طـرح پيش نويس بايد شـامل برنامـه زمانى 

نيز بشـود.
هـدف کلـى پـروژه خـود را در طـرح اوليـه مشـخص کنيـد. ايـن 

هـدف بـه سـوال »چـرا« پاسـخ مى دهـد.

بـرای رسـيدن بـه هـدف کلـى، مسـير خـود را در طرح مکتـوب به 
چنـد گام کوچک تـر تقسـيم کنيـد کـه هـر يـک از اين گام هـا خود 
يـک هـدف جزئـى به حسـاب مى آيند. سـپس از خود بپرسـيد »اين 
هـدف چگونـه بـه نتيجه مى رسـد؟« و راه خـود را مشـخص کنيد.

انتخـاب يک عنوان” مناسـب بسـيار اهميت دارد. سـعى کنيد عنوان 
تـا حـد ممکن کوتـاه و در عين حال گويا باشـد.

 خاصـه” يـا چکيـده” از قسـمت های حائـز اهميـت نوشـته شـما 
اسـت. اين قسـمت را پس از اينکه کار نگارش تمام شـد، بنويسـيد. 
بـه ايـن ترتيـب مطمئـن خواهيـد شـد کـه قـول و وعده هـای داده 

شـده در ابتـدای نوشـته، دسـت يافتنى خواهنـد بود.
در ابتـدای نوشـته، هـدف”  خود را به طور شـفاف و دقيق مشـخص 

. کنيد
 مقدمـه” خوب، بسـيار بـا اهميت اسـت. پاراگراف هـای اول و دوم 

انتظـارات خواننـده را از گـزارش يـا مقاله مشـخص مى کند.
هـر فکـر يا ايـده منحصر بـه فرد بايـد در يـک پاراگراف از نوشـته 
مطـرح شـود. از ايـن رو نوشـته خـود را بـه پاراگراف هـای منطقـى 

تقسـيم کنيـد تا اسـتدالل شـما قابل درک باشـد.
بسـياری از کارشناسـان و اکثـر مـردم بـا نگاهـى اجمالـى مطالعـه 
مى کننـد. از ايـن رو اوليـن و آخريـن جملـه هـر پاراگـراف بايـد 

طـوری باشـد کـه مفهـوم را منتقـل کنـد.
يـک نتيجه گيـری” خـوب در انتهـای نوشـته بسـيار اهميـت دارد. 
بسـياری هنـگام ارزيابـى آخريـن قسـمتى کـه مى خواننـد بخـش 
نتيجه گيـری اسـت و بر اسـاس آن نمـره مى دهند. از ايـن رو هرچه 
بخـش نتيجه گيـری کامل تـر و جامع تـر باشـد، نمـره بهتـری بـه آن 
تعلـق مى گيـرد. در بخـش نتيجه گيـری قاطعانـه بـه سـوال اساسـى 

بپردازيد. مقالـه 

حتـى اگـر نتايـج در چکيـده هـم آمـده باشـد، بايـد در نتيجه گيری 
پايانـى گـزارش منعکـس شـود. ايـن قسـمت بايـد بيانگـر اهدافـى 

باشـد کـه در ابتـدای نوشـته معرفـى شـده اند.
پيوست” ها بايد با دقت در انتهای نوشته قرار گيرند.

روش صحيـح ارجـاع بـه منابـع و مراجع” را به درسـتى يـاد بگيريد 
و بـه کار بنديد.

نوشـته نهايـى خـود را قبـل از تحويـل، چنـد روزی بـه حـال خود 
رهـا کنيـد تـا بيـات” شـود. سـپس آن را يـک مرتبـه ديگـر مطالعه 
کنيـد و در صورتـى کـه در ايـن موقـع مناسـب تشـخيص داديـد، 
تحويـل دهيـد. و در صـورت لـزوم بـه رفع عيوبـى که تا ايـن موقع 

از نظرتـان پنهـان مانـده بـوده، اقـدام کنيد.
در صورتـى کـه از ارائه سـمينار خجالت مى کشـيد، در موقعيت های 
آرام و بـدون فشـار روانـى دربـاره موضوع سـمينار بـا همکاس ها 
و دوسـتان خـود صحبـت کنيد و سـمينار را به صورت غير رسـمى 

برگـزار و تمريـن کنيد.
● آمادگی برای امتحانات

دوره کـردن درس را خيلـى زود، يعنى به محـض اينکه مطلبى برای 
دوره کردن وجود داشـته باشـد، شـروع کنيد. به خاطر داشـته باشيد 
کـه اگـر هيـچ عامـل تهديدکننـده ای ناشـى از امتحـان قريب الوقوع 

وجـود نداشـته باشـد، دوره کردن لذت بخش تر اسـت.
مطالعـه انفعالـى” خطرناک اسـت. به ايـن معنى که چندبـار خواندن 
مطلبـى بـدون آن کـه قادر بـه اسـتفاده از آن باشـيد، بى فايده اسـت. 
يـا  نوشـتنى  فعاليتـى  بـا  کـه  اسـت  زمانـى سـودمند  کـردن  دوره 

پاسـخگويى بـه سـواالت و حـل مسـاله همراه باشـد.
خاصـه ای از دانسـته های خـود را تهيه کنيد. خاصه نويسـى سـبب 
مى شـود کـه موضوعـات درسـى را بتوانيد دسـته بندی کنيـد و بهتر 

به خاطر بسـپاريد.
اوراق امتحانـى، تکاليـف، يادداشـت ها و... را در طـول دوره به نحو 
مناسـبى دسـته بندی و نگهـداری کنيـد. )دسـت يافتـن بـه آن هـا در 

اواخـر دوره کاری بيهـوده و هراس آور اسـت.(
مطالعـات مـوردی، مثال هـای بـه کار رفتـه و مسـاله هايى کـه در 
بـرای  الگويـى  اسـت  ممکـن  مى شـوند،  مطـرح  درس  جلسـات 

جلسـات امتحـان هـم باشـند.
نسـبت بـه بازخـوردی کـه از انجـام تکاليـف کاسـى، امتحانـات 
هوشـيار  مى کنيـد،  دريافـت  کاسـى  فعاليت هـای  و  ميـان دوره ای 

. شيد با
راه و روش هايـى بـرای خود-ارزيابـى بيابيد. و به طور پيوسـته خود 

را پايـش کنيد.
در خود-ارزيابـى متوجـه باشـيد کـه »ارادت زيـادی بـه خودتـان 
نداشـته باشـيد!« و کار خـود را بيش از ارزش واقعـى آن درجه بندی 
از  سـخت تر  را  خـود  کار  خود-ارزيابـى  در  کنيـد  سـعى  نکنيـد. 

کنيد. ارزيابـى  مـدرس 
بـا معيار هـای ارزيابـى و نمره دهـى امتحانـات آشـنا شـويد و آنها را 

تمريـن و رعايـت کنيد.
● امتحانات شفاهی

▪ امتحانات شـفاهى جلسـه پرسـش و پاسـخى اسـت که سوالت آن 
را بيشـتر سـواالت کوتاه تشـکيل مى دهد.

▪ در امتحانـات شـفاهى مراقـب  پـرت و پـا” گفتـن باشـيد. در 
صورتـى کـه پاسـخ بى ربطـى ابـداع کنيـد، معمـوال سـواالت بعدی 

مى شـود. سـخت تر 
● امتحانات کتبی

▪ مقـداری اضطـراب و فشـار روحـى عمـا سـامت بخش اسـت. 
زيـرا در اثـر فشـار روحـى سـطح آدرناليـن خـون بـاال مـى رود و 
اضطـراب  نگـران  چنـدان  پـس  مى يابـد.  بهبـود  انسـان  عملکـرد 

امتحـان نباشـيد و از آن بـه بهتريـن نحـو اسـتفاده کنيـد.
اندازه گيـری  را  سـواالت  بـه  پاسـخ  توانايـى  فقـط  امتحانـات   ▪
مى کننـد. ايـن ماننـد هـر مهـارت ديگری بـا تمريـن بهبـود مى يابد.
▪ مديريـت زمـان در امتحانـات بسـيار اهميـت دارد. در امتحانـات 
عـاوه بـر دانش و دانسـته های دانشـجويان، مديريت زمـان آنان نيز 

مـورد ارزيابـى قـرار مى گيرد.
▪ قبـل از پاسـخگويى بـه هـر سـوال، آن را چندين بـار بخوانيد. هر 

چنـد دقيقـه يک بـار از خـود بپرسـيد »آيا به سـواالت آن طـور که از 
من خواسـته شـده پاسـخ مى دهم؟«

بعـدی را  بـا مشـکلى روبـه رو شـديد، سـوال  اگـر در سـوالى   ▪
بخوانيـد. دقـت کنيد که آنچـه اهميت دارد نمـره آوردن از کل ورقه 

امتحانـى اسـت، نـه نمـره آوردن از يـک سـوال.
▪ تميـزی و پاکيزگـى و رعايـت نظـم و ترتيب در نگارش پاسـخ ها، 
بـدون شـک اثـر خوبى بر ذهـن تصحيح کننـد اوراق شـما مى گذارد 
و منجر به کسـب نمره بهتری مى شـود. سـعى کنيد پاسـخ نامه شـما 

ظاهری منزه و منظم داشـته باشـد و چشـم نواز باشـد.
▪ ممتحنـان هـم انسـان هسـتند. آنهـا دوسـت دارنـد بـه شـما نمره 
خوبـى بدهنـد و فقـط به دنبال اشـتباهات شـما نيسـتند. امـا بهترين 

نمـره را بـه پاسـخ های مشـخص و کامـل مى دهنـد.
▪ در انتهـای جلسـه امتحـان پاسـخ های خـود را مرور کنيـد. مطالعه 
دقيـق و دوبـاره ورق امتحانـى مى توانـد منجر به کسـب نمـره باالتر 
شـود. سـعى کنيـد اشـتباهات آشـکار خـود را ببينيـد و توضيحـات 

خـود را در صـورت لزوم تکميـل کنيد.
● پس از امتحان: عبرت گرفتن از شکست

▪ »هرکـس کـه بـه يـک ارزيابـى نيـاز داشـته باشـد، بـرای دنيـای 
واقعـى” کامـا آمـاده نشـده اسـت.« -ناشـناس

▪ »هر شخص موفق، طعم شکست را چشيده است«
▪ اين قسـمت برای دانشـجويانى نوشـته شـده اسـت که در امتحان 
شکسـت خورده انـد. هرچنـد توصيه هـای آن کلـى اسـت و بـرای 

همـه قابل اسـتفاده مى باشـد.
▪ در ذهـن بسـياری از دانشـجويان، يکـى از بزرگتريـن فشـارهای 
روحـى، شکسـت خـوردن در امتحانـات اسـت. سـعى کنيـد آن را 

بپذيريد.
▪ قبـول کنيـد کـه تنهـا در بخـش خاصـى موفـق نشـده ايد. و از 
شکسـت بـه منظـور تضميـن موفقيـت آينـده بـا سـاختن زير بنايـى 
محکـم اسـتفاده کنيـد. بـه شکسـت هماننـد »فرصتـى دوبـاره برای 

يادگيـری« نـگاه کنيـد.
بـه  ▪ شکسـت يـک مرحلـه زود گـذر اسـت. شکسـت در کاری 
ايـن معنـا نيسـت کـه ديگـر آن کار را انجـام ندهيـد، بلکـه بـه اين 
معناسـت کـه هنـوز نمى توانيـد آن کار را در يـک موقعيـت خـاص 

)مثـا شـرايط اضطـراب زای امتحـان( انجـام دهيـد.
▪ يکـى از موثرتريـن راه هـای اشـتباه نکـردن، اشـتباه کـردن اسـت. 
دليـل اشـتباهات خـود را دريابيـد تا به دانشـى مفيد دسـت يابيد. به 
خاطـر داشـته باشـيد کـه در زندگـى به طـور کلـى موفقيـت ابتدا با 

اشـتباه کـردن بـه دسـت مى آيـد، نه بـا اشـتباه نکردن.
▪ بـه خاطـر داشـته باشـيد کـه در شکسـت در امتحانـات، اين شـما 
نيسـتيد کـه شکسـت خورده ايـد، بلکـه آن موضـوع در يـک زمـان 
خـاص و بـا يـک خصوصيـات خـاص، خـوب سـازماندهى نشـده 

بوده.
▪ در پـى شکسـت، فقـط بـه موضوعاتـى کـه برايتان مشـکل آفرين 
شـده اند نـگاه نکنيـد، بلکـه بـه رويکرد هـای يادگيـری موضوعـات 
مهارت هـای  تحليـل  و  تجزيـه  مواقـع  اغلـب  کنيـد.  توجـه  نيـز 
يادگيـری، مانند دوره کردن و بررسـى روش امتحان سـودمند اسـت.
▪ در صورتـى کـه امتحانـات ديگـری در پيش اسـت، خـود را برای 
امتحانـات باقى مانـده آمـاده کنيـد تـا بتوانيـد امتيـازی بـرای مراحل 

بعـدی کسـب کنيد.
● یافتن شغل

▪ مهـارت در ارتبـاط نوشـتاری، يکى از مهارت های اساسـى زندگى 
پـس از فراغـت از تحصيل اسـت. آن را به خوبى فـرا بگيريد.

▪ نوشـتن يـک درخواسـت کار خوب، قسـمت مهمـى از پيدا کردن 
يـک شـغل اسـت. سـعى کنيـد الگوی خوبـى به عنـوان قالـب تهيه 

درخواسـت کار بيابيـد و آن را طبـق نيـاز خـود اصـاح کنيد.
▪ ظاهر فرم ها و درخواست های کار بسيار مهم است.

▪ از امکانات نرم افزارهای نشر روميزی حتما استفاده کنيد.
▪ از درخواسـت های کاری کـه بـرای سـازمان های مختلـف ارسـال 
مى کنيـد، حتمـا يـک کپـى تهيه و پييـش خود نگهـداری کنيـد. اين 
کپـى زمانـى کـه بـرای مصاحبـه فراخوانـده مى شـويد، مى توانـد به 
شـما کمـک کنـد. آن را حتمـا قبل از مصاحبه بررسـى و پاسـخ های 
خـود را مـرور کنيـد. بسـياری از سـوالت مصاحبـه از متـن هميـن 

درخواسـت کار اسـتخراج مى شـود.
▪ ارتبـاط چهـره بـه چهـره در زندگـى اهميـت خاصـى دارد. اگـر 
بتوانيـد افـراد ديگر را قانع کنيـد، در ارتباط رودررو پيروز شـده ايد. 
و يافتـن يک شـغل مناسـب به يـک مصاحبه خـوب، ايجـاد ارتباط 
چهـره بـه چهـره و نهايتا توانايـى قانع کـردن کارفرما بسـتگى دارد. 
بـا تمريـن و آزمايـش و خطـا مى توانيد ايـن مهارت هـا را بياموزيد.
▪ بعضى اوقات در مصاحبه ها از مصاحبه شـونده خواسـته مى شـود 
کـه کمـى دربـاره خـودش صحبـت کنـد. پاسـخگويى به سـواالت 
باز شـبيه اين مشـکل تر از پاسـخگويى به سـواالت مسـتقيم اسـت. 
تمريـن کنيـد کـه بتوانيـد در حـد ٣ دقيقـه توضيحـى کوتـاه درباره 

گذشـته و تحصيـات خود ارائـه کنيد.
▪ بـرای سـوالى شـبيه اينکـه »چـرا ما بايـد شـما را اسـتخدام کنيد« 
کـه ايـن روزهـا بـه نوعـى در مصاحبه هـای اسـتخدامى پرسـيده 

مى شـوند، پاسـخ مناسـبى بيابيـد.
▪ در فرصت هـای شـغلى، رفتارهـای اجتماعى مناسـبى از خود بروز 
دهيـد. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشـگاهى شـما را اسـتخدام 

. نمى کنند
▪ اگر نتوانسـتيد يک شـغل تمام وقت به دسـت آوريد، به شـغل های 
و  مسـووليت پذيری  مى توانيـد  ايـن وسـيله  بـه  بپردازيـد.  موقـت 
درسـتکاری خـود را نشـان دهيـد کـه موجـب يافتـن شـغلى تمـام 

وقـت خواهد شـد.
برگرفتـه و تلخيـص از: ريـس، فيليـپ و سـالى بـراون، ۵۰۰ نکتـه، 
چگونـه آموزشـگر بهتـری باشـيم، ترجمـه پرويـز امينـى. موسسـه 

انتشـارات قديانـى، تهـران، چـاپ اول ١٣7۹، ١7۶ صفحـه
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ــت  ــان را در جه ــدان اســامى خاقيتش هنرمن
ــش و  ــى خوي ــای درون ــردن باوره ــده ک زن
ايجــاد مجموعــه ای از تجســمات و آثــار 
ــدم  ــوق دادند.ع ــرد س ــه ف ــر ب ــری منحص هن
پذيــرش توصيــف تصاويــر موجــودات زنــده 
ــدان  ــا هنرمن ــد ت ــث ش ــام باع ــن اس در دي
اســامى بــه تدريــج روش جديــدی را تعريف 
ــا و  ــر روميه ــب از هن ــن ترتي ــه اي ــد و ب کنن
بيزانســى هــا ی زمــان خودشــان فاصلــه 
اســامى،  هنرمنــدان  عقيــده  بــه  بگيرنــد. 
ــه  ــتر ب ــه بيش ــتند ک ــاری هس ــری آث ــار هن آث
ــن  ــد. اي ــن اســام مــى پردازن ــام دي انتقــال پي
ــت  ــم و ماهي ــه مفاهي ــور خاص ــه ط ــه ب مقال
ــاره  هنــر اســامى را بررســى مــى کنــد و درب
آثــار هنــری، اشــکال تزيينــى منقــش بــه گل، 
اشــکال هندســى و هنــر خوشنويســى تحقيــق 
ــر  ــر هن ــه تاثي ــن مقال ــان، اي ــد. در پاي ــى کن م
ــوص  ــه خص ــا ب ــر فرهنگه ــر ديگ ــامى ب اس
ــرار  ــى ق ــورد  بررس ــان را م ــگ اروپايي فرهن

ــد. ــى ده م
 

مقدمه
ــر اســامى توجــه بســياری از دانشــمندان  هن
غربــى١ را که ســابقه خوبــى در جهــت مطالعه 
ــب  ــد، جل ــته ان ــامى داش ــر اس ــغ هن و تبلي
ــت،  ــه مثب ــن جنب ــود اي ــا وج ــت. ب ــرده اس ک
زمانــى کــه بــه طــور مکــرر هنــر اســامى را با 
الگــو و معيارهــای هنــر غربــى مــورد ارزيابــى 
ــامى  ــر اس ــغ هن ــه و تبلي ــد مطالع ــرار دادن ق
ــف  ــل تضعي ــى، عام ــمندان غرب ــط دانش توس
ــى، در  ــمندان غرب ــد. دانش ــامى ش ــر اس هن
کنــار مطالعــه و تبليغشــان در ارتبــاط بــا 
هنرهــای جامعــه اســامى، معتقدنــد کــه ديــن 
ــدود و  ــری را مح ــای هن ــت ه ــام خاقي اس
ــمندان  ــر دانش ــت. از نظ ــمرده اس ــک ش کوچ
غربــى، ديــن اســام بازدارنــده و محــدود 
کننــده  اســتعدادهای هنــری اســت و عجــز و 
ناتوانــى ايــن هنــر را مــى تــوان از آثــار هنــری 
در قالــب مناظــر برجســته طبيعــى و تصاويــر 
ــى قضــاوت کــرد.  و اشــکال هندســى و تزيين
و  مباحثــى موضــوع عــدم درک  اينچنيــن 
فهــم جــدی اســام و نگــرش آن نســبت 
ــتادان  ــب اس ــى دهد.اغل ــان م ــر را نش ــه هن ب
ــى را  ــى اتهامات ــرق شناس ــای ش ــکده ه دانش
ــه  ــر اينک ــى ب ــد مبن ــى دارن ــام روا م ــه اس ب
ــه و ســختگيرانه  اســام  زندگــى ســاده لوحان
را تقويــت مــى کنــد و مانــع پيشــرفت و رفــاه 
و آســايش اســت. ايــن ادعاهــای نادرســت از 
طريــق قــران و احاديــث پيامبر رد شــده اســت. 
بــه عنــوان مثــال قــرآن زندگــى آرامــى را بــه 
مومنيــن وعــده مــى دهــد.:  »بگــو ای پيامبــر، 
ــرای  چــه کســى زينــت هــای  خــدا را کــه ب
بنــدگان خــود آفريــده حــرام کــرده و از صرف 
ــوره  ــرده؟« )س ــع ک ــزه من ــال و پاکي رزق ح
ــه ديگــری  ــام درآي ــن پي ــه٣۲( اي اعــراف - آي

ــد شــده اســت:                                                             ــز تأکي ــرآن ني از ق
»ای کســانى کــه ايمــان آورده ايــد، حــرام 
ــدا  ــه خ ــزه ای را ک ــای پاکي ــام ه ــد طع مکني
ــدی  ــتم و تع ــوده و س ــما حــال نم ــرای ش ب
ــه خــدا ســتمکاران را  ــد ک ــه يکديگــر مکني ب
ــه ۸7( ــوره مائده-آي ــى دارد.« )س ــت نم دوس
ــى  ــت موثق البخــاری )Al-Boukhari( رواي
از حضــرت محمــد)ص( نقــل مــى کنــد 
ــت  ــى را دوس ــت و زيباي ــد زيباس که:«خداون
ــن  ــل درک تري ــت قاب ــن رواي ــايد اي دارد.«ش
پيــام از ديــدگاه اســام نســبت بــه هنــر باشــد. 
زيبايــى، در اســام ، جلــوه ای از صفــات 
Al- ١١۲۸-١۰۵۸(ــى ــد. غزال ــى باش ــى م اله
ــى  ــزرگ اســام، زيباي Ghazali( دانشــمند ب
در   کــه  اصلــى  معيــار  دو  اســاس  بــر  را 
برگيرنــدۀ تناســب عالــى و هارمونــى مناســب 
ــد از  ــه عبارتن ــد ک ــى کن ــف م ــت، تعري اس
ــى اشــياء،حيوانات  ــى و بيرون قســمتهای درون
ــده در  ــن کنن ــل تعيي ــر عوام ــانها.از ديگ و انس
ــر  ــر هن ــى ب ــر دانشــمندان غرب ــا تاثي ــاط ب ارتب
ــت  ــى اس ــر يونان ــه هن ــباهت ب ــامى، ش اس
ــری خــود  ــات هن ــای ابداع ــه انســان را مبن ک
ــر و مجســمه  ــرار مى دهــد. بنابرايــن، تصاوي ق
ــه  ــان ب ــازان انس ــانى و مجســمه س ــای انس ه
عنــوان شــاهکارهای هنــری تلقــى مــى شــوند. 
ــن و  ــکوه تري ــان باش ــه، انس ــن نظري ــق اي طب

ــد  ــه باي ــت ک ــى اس ــود طبيع ــن موج زيباتري
ــدان  ــاش هــای هنرمن ــان تمــام ت ــاز و پاي آغ
ــه  ــاری هســتند ک ــق آث ــری موف ــد.آثار هن باش
ــه  اعمــاق درون و ظاهــر فيزيکــى انســان را ب
تصويــر مــى کشــند. شــايد عاليتريــن جايــگاه 
بــرای انســان، درهنــر اســامى، زمانــى اســت 
کــه انســان مظهــر ذات الهــى اســت ، يــا 
ــت.  ــى اس ــر اله ــانگر تصوي ــه نش ــى ک زمان
هنراســامى،درهرصورت، دارای بينــش کامــآ 
متفاوتــى اســت. در هنــر اســامى، انســان بــه 
ــوان يــک موجــود الهــى تلقــى مــى شــود  عن
ــام  ــه ن ــق، ب ــدرت مطل ــده ی يــک ق کــه آفري

ــت. اهلل اس
 

هنر اسالمی و بیزانسی
تلفيــق  پايــه  بــر  اساســآ  بيزانســى  هنــر 
ــى و  ــان گراي ــا انس ــيحى  ب ــات مس موضوع
طبيعــت گرايــى يونــان باســتان شــکل گرفتــه 
گرايــى،  طبيعــت  و  گرايــى  است.انســان 
هــر دو نشــانگر و مظهــر ربانيــت اســت. 
انســان و طبيعــت تصويــری از ذات الهــى 
دانســته شــده اند.هنــر فيگوراتيــو جديــد 
ــت،  ــرف نيس ــى ص ــفه زيباشناس ــى فلس در پ
ــود،  ــوم ب ــان مرس ــنت يون ــه در س ــان ک آنچن
ــد  ــى مانن ــا مفاهيم ــد ت ــى کن ــاش م ــه ت بلک
رســتگاری و ايثــار را در اعتقــادات مســيحيت 
تفســير کنــد. دانشــمندان غربــى از زمــان 
فعاليتشــان در زمينــه هــای مختلــف هنــری، در 
اغلــب مــوارد ريشــه و بنيــان هنــر اســامى را 
ــط مــى  ــان باســتان و بيزانســى هــا رب ــه يون ب
ــر  ــه مســلمانان از هن ــا ک ــن ادع ــا اي ــد، ب دهن
ــا  ــد ي ــرده ان ــد ک ــط تقلي ــگ فق ــن دو فرهن اي
ــا  ــر اســامى را ب ــد و هن ــه ان ــه گرفت ــه عاري ب
ــاه، نقاشــى  ــه گل و گي ــش ب ــای منق ــرح ه ط
طومــاری در هــم پيچيــده و هنــر خوشنويســى 
مزيــن نمــوده انــد. منبــع الهــام بخــش هنــری 
ــلمين  ــت مس ــل خاف ــا در اواي ــى ه بيزانيس
امويــان  خليفــه  کــه  زمانــى  آغــاز شــد، 
وليــد  و   )Abd-al-Malik( عبدالملــک۲ 
ــى را  ــدان بيزانس اول٣ )Al-Walid I( هنرمن
بــرای تزئيــن قبــۀ الصخــره )۶۹١-۹۲( مســجد 
بــزرگ دمشــق متعلــق بــه امويــان )7١۴-7۰۵( 
فــرا خواندند.تأثيــر هنــر بيزانســى را مــى تــوان 
در طــرح هــای تمثال ســازی و شــمايل ســازی 
ــوص در  ــه خص ــره، ب ــۀ الصخ ــود در قب موج
هنــر معــرق کاری تــاج هــا و جواهــرات ايــن 
 )Grabar١۹7مســجد ديــد، لــذا گرابــر)٣

قــدرت  مظاهــر  کــه  اســت  معتقــد 
ايــن  اســت.  تقليــد  قابــل  بيزانســى 
تزيينــات نشــان دهنــده تقــدس، قــدرت 
و اســتقال هنــر بيزانــس اســت. بــه 
دنبــال ايــن موضــوع، گرابــر مــى گويــد 
: »بــه عبــارت ديگــر، تزيينــات قبــۀ 
ــه   ــتفاده  آگاهان ــر اس ــواه ب ــره  گ الصخ
ــن  ــى اي ــيون داخل ــاخت دکوراس در س
ــای  ــانه ه ــه نش ــدس در اراي ــکان مق م
ــورد تســلط  ــه م ــس اســت ک ــر بيزان هن
و فعاليــت دشــمنان اســام بــود.« گرابــر 
بعــدا تصديــق مــى کنــد کــه عــرب هــا، 
قبــل و بعــد اســام، عــادت داشــتند 
کــه امــوال و دارايــى هــای گرانبهــا 
ــای  ــاج ه ــد ت ــود  مانن ــمند خ و ارزش
زينتــى را بــه خانــه کعبــه پيشــکش کننــد 

ــد۴. ــزان نماين ــا آوي و در آنج
ــان،  ــر گياه ــش تصاوي ــر نماي ــاوه ب  ع
از نظــر گرابــر، بــه نظــر مــى رســد بــار 
ديگــر هنرمنــدان اســامى زمانيکــه هيــچ 
دانشــى بــرای توصيــف ادبى دربــاره خدا 
نداشــتند در توصيــف و تصويرگــری 
ــه  ــى را ب ــا  چيزهاي خــدا از بيزانســى ه
عاريــه گرفتــه انــد، او مدعــى اســت کــه 
هنــر بيزانســى  آنقــدر عالــى و برجســته 
ــور  ــامى مجب ــدان اس ــه هنرمن ــود ک ب
بودنــد از آن تقليــد کننــد. او در مواجهــه 
ــلمانان  ــرا مس ــه چ ــش ک ــن پرس ــا اي ب
ــى  ــد، م ــى پذيرن ــو را نم ــر فيگوراتي هن

گويــد بــرای ايــن کــه مســلمانان يــارای 
رقابــت بــا برتــری و ارجحيــت هنــر بيزانــس 
را نداشــتند و بايــد تســليم مــى شــدند و نبايــد 
ــد  ــى گوي ــد.او م ــى کردن ــت م ــا رقاب ــا آنه ب
ــارت  ــتند مه ــختى توانس ــه س ــان ب که:)»اموي

پيچيــده هنــر شــکل نمــا را کــه مختــص هنــر 
ــن شــرايط  ــد. در اي ــرا بگيرن ــود، ف بيزانســى ب
ــرای کســب  ــاش مســلمانان ب ــه ت ســخت ک
ــى  ــى ب ــای بيزانس ــکل نم ــارف ش هنرغيرمتع
نتيجــه مانــد، آن را کنــار گذاشــتند و همانگونه 
کــه مــى دانيــم تکنيــک  هنــر بيزانــس را بدون  
اخــذ فــرم هــای آن اقتبــاس کردنــد.«(   گرابــر 
آشــکارا مخالفــت اســام بــا فيگوراتيو )شــکل 
ــال از  ــد مث ــا چن ــه و ب ــده گرفت ــا( را نادي نم
ــر  ــد)در زي ــى ده ــح م ــر توضي ــث پيامب احادي

ــد(. ــى بيني م
 )Von Grandaum١۹۵۵( گرانــدوم  ون 
نظريــه هــای جامــع و بســياری در مــورد 
ــه علــت جايــگاه  عــدم وجــود تصويرگــری ب
ــت.  ــرده اس ــه ک ــام تهي ــن اس ــان در دي انس
يــک بعــد مهــم خداشناســى در ديــن اســام، 
ــه  ــودن خــدا، ب ــا ب ــارز يکت ــت ب ــت صف اهمي
عنــوان آفريــدگار، و انســان بــه عنــوان آفريــده 
ــد  ــيله خداون ــان بوس ــت. انس ــوب او اس محب
راهنمايــى مــى شــود و تابــع تقديــر خداونــد 
اســت، بنابرايــن نمــى توانــد بــه جايــگاه 
حاليکــه  ،در  کنــد  پيــدا  دســت  خداونــد 
مذاهــب ديگــر مــى گوينــد انســان مــى 
توانــد بــه جايــگاه خداونــد نايــل شــود.اصول 
بنيــادی هنــر اســامى ايــن حقيقــت را رســمأ 
ــر از  ــى غي ــچ خداي ــه »هي ــد ک ــى کن اعــام م
خداونــد وجــود نــدارد » و »هيــچ چيــز شــبيه 
او نيســت. »هيــچ خدايــى غيــر از اهلل! نيســت، 
ماهيــت هســتى وجــودش از خــودش اســت، 
ابــدی و ازلــى اســت. خدايــى کــه بلنــد مرتبــه 
اســت و باالتريــن و برتريــن قــدرت هــا از آن 
اوســت )ســتايش و حمــد مخصوص اوســت(. 

ــه ۲۵۵(. ــوره ال عمران-آي )س
ــکاف  ــر و ش ــاف نظ ــا اخت ــن تنه ــايد اي  ش
ــری  ــای هن ــک ه ــفه و تکني ــى در فلس اصل
ــا  ــد. ب ــلمانان باش ــر مس ــلمانان و غي ــن مس بي
ايــن راهــکار ،هنــر اســامى نيــازی بــه ارايــه 
مفاهيــم فيگوراتيــو نــدارد. چگونــه مــى تــوان 
ــه مــى تــوان  خدايــى را توصيــف کــرد کــه ن

ــت؟ او را ديــد  ــبيه او نيس ــز ش ــچ چي و هي
ــورد  ــه در م ــری، چ ــارات هن ــوع اظه ــر ن ه
ــث  ــان باع ــه انس ــت، چ ــری از طبيع تصاوي
ــاد  ــت اعتق ــى و ماهي ــى معان ــل و بررس تحلي
اســامى اســت.متعاقبأ، هنرمنــدان اســامى 
ســرگرم تأييــد درســتى ايــن سيســتم پيچيــده 
از طريــق اشــکال هندســى، آثــار هنــری منقش 
ــى  ــر خوشنويس ــای هن ــان و الگوه ــه گياه ب

 .)١۹7٣Al-Faruqi ــى ــند )الفاروق ــى باش م
ــات  ــرای اثب ــه ب ــت ک ــى اس ــا دين ــام تنه اس
مفاهيــم اعتقــادی نيــازی بــه هنــر تجســمى و 

ــری نــدارد)ون گرانــدوم ،١۹۵۵(. تصويرگ

مقدمه ای 
برهنر 

اسالمی
هنر اسالمی توجه بسیاری از دانشمندان 
غربی1 را که سابقه خوبی در جهت مطالعه 
و تبلیغ هنر اسالمی داشته اند، جلب کرده 
است. با وجود این جنبه مثبت، زمانی که به 
طور مکرر هنر اسالمی را با الگو و معیارهای 
هنر غربی مورد ارزیابی قرار دادند مطالعه و 
تبلیغ هنر اسالمی توسط دانشمندان غربی، 
عامل تضعیف هنر اسالمی شد. دانشمندان 
غربی، در کنار مطالعه و تبلیغشان در ارتباط 
با هنرهای جامعه اسالمی، معتقدند که دین 
اسالم خالقیت های هنری را محدود و کوچک 
شمرده است. از نظر دانشمندان غربی، دین 
اسالم بازدارنده و محدود کننده  استعدادهای 
هنری است و عجز و ناتوانی این هنر را می 
توان از آثار هنری در قالب مناظر برجسته 
طبیعی و تصاویر و اشکال هندسی و تزیینی 
قضاوت کرد

بخش نخست

 نویسنده: رباح سعود -
 ترجمه سمیرا ملك پور
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هواپيمــا هــای جنگــى  شــب  ١۵ جــوالی 
۲۰١۶ مراکــز پوليــس ترکيــه را مــورد حملــه 
ــس  ــا پولي ــه  ده ه ــن حمل ــرار داد و در اي ق
کــه مســئوليت حفاظــت جــان مــردم را 
داشــتند شــهيد شــدند. همــان هواپيمــا هــا 
ســاختمان مجلــس ترکيــه را کــه در جريــان 
ــد. رياســت  ــان کردن ــد بمباردم جلســه بودن
جمهــوری ترکيــه و ســاختمان ســتاد ارتــش 
ملــى بمباردمــان شــد و همــان شــب تقريبــا 
تمــام نهادهــای ديموکراتيــک در کشــور بــه 
طــور همزمــان مــورد حملــه قــرار گرفتنــد. 
افــراد کــه  اينکــه،  از همــه درد آورتــر 
غيرنظاميــان را بــه رگباربســته بودنــد  و ايــن 
ــاع  ــد اتب ــام دادن ــيانه راانج ــات وحش حم

ــد.  ــه بودن ترکي
خــوب، آن شــب در ترکيــه چــى رويــدادی 
در حــال شــکل گيــری بــود؟ خاصــه اينکه، 
ــتى،  ــازمان تروريس ــک س ــه ي ــای خفت اعض
حکومــت مشــروع جمهــوری ترکيــه را 
کــه توســط انتخابــات ديموکراتيــک بــه 
ــا  ــا کودت ــتند ب ــود، خواس ــيده ب ــدار رس اقت
١۵ جــوالی ۲۰١۶ آنــرا ســرنگون کننــد. 
ــد  ــری ميکردن ــا را رهب ــن کودت کســانيکه اي
ــح اهلل  ــتى فت ــازمان تروريس ــه س ــته ب وابس
گولــن )FETÖ( بــوده کــه در داخــل قــوای 

ــد.   ــرده بودن ــه ک ــه الن مســلح ترکي
مــردم ترکيــه بــا درک اينکــه ديموکراســى در 
ترکيــه بــه خطــر مواجــه شــده اســت، بتاريخ 
ــران  ــل کودتاگ ــل عم ــوالی در مقاب ١۵ ج
عکــس العمــل نشــان داده بافاصلــه بــا 
ــق  ــام از طري ــای نافرج ــر کودت ــش خب پخ
رســانه هــای جمعــى، مــردم بــه جــاده هــا 
ــران،  ــات کودتاگ ــه حم ــد.  در نتيج ريختن
بــاالی مــردم کــه از حــق ديموکراتيــک 
خــود دفــاع مــى کردنــد ۲۴۶ شــهروند 
ــه ١7۹  ــن جمل ــدند. از اي ــهيد ش ــى ش ترک
نفــر آنهــا افــراد غيــر نظامــى و بــى گناهــى 
بودنــد کــه شــجاعانه در مقابــل تانــک هــا از 
خــود مقاومــت نشــان دادنــد. در ايــن حادثه 
ــم  ــى زخ ــهروند ترک ــزار  ش ــش از دو ه بي
ــازه  ــه اج ــردم ترکي ــره م ــتند. باالخ برداش
ــک شــان  ــام ديموکراتي ــه نظ ــه  ب ــد ک ندادن
مداخلــه صــورت گيــرد بنــاًء ايــن کودتــا بــه 

ــد.  ــى انجامي ناکام
ــر  ــى زيرچت ــزاب سياس ــای اح ــام اعض تم
ــل  ــن عم ــده اي ــع ش ــه جم ــان ترکي پارلم
ــا صــدور اعاميــه مشــترک  کودتاگــران را ب
ــه يــک  ــد.  ديموکرســى ترکي محکــوم کردن
ــات  ــه اثب ــش را ب ــل خوي ــر تکام ــار ديگ ب
رســانيد و رژيــم ديموکراتيــک ترکيــه از 
مــرز نابــودی نجــات داده شــد. بعــد از 
گذشــت دو ســال در نتيجــه ارائــه ی ثبــوت 
 FETÖ منســوبين  اعترفــات  و  محکمــه 
ــه از  ــای خاينان ــن  کودت ــه اي ــد ک ــت ش ثاب
طــرف ســازمان تروريســتى FETÖ انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــن  ــال بدي ــدت ٣۰ س ــن از م ــح اهلل گول  فت
ــوذ  در  ــش را بخاطــر نف ــدان خوي ســو مري
ترکيــه، سيســتم قضايــى و داخــل  اردو 

ــود.  ــى نم ــويق م ــى تش ــى دولت بوروکراس
ــره  ــط کم ــال ١۹۹7توس ــه در س تصويريک
ــد  ــان ميده ــت نش ــده اس ــت ش ــى ثب مخف
ــن  ــود چني ــدان  خ ــرای مري ــن ب ــه گول ک
هدايــت ميدهــد »بــدون جلــب توجــه 
ــد«.  ــوذ کني ــت نف ــای دول ــوی رگ ه ــا م ت
گولــن  پــان هــای شــيطانى و منفــور خــود 
ــه  بخاطــر ســرنگون ســاختن  بطــور مخفيان
ــات  ــه انتخاب ــه در نيتج ــه ک ــت ترکي حکوم
بکاربــرده  آمــده   بوجــود  ديموکراتيــک 
اســت. اوبخاطــر عملــى ســاختن ايــن 
ــرکت  ــات و ش ــب، موسس ــا مکات ــان ه پ
ــق آن  ــيس و از طري ــيعى را تاس ــای  وس ه
ــوذ  ــه نف ــکل مخفيان ــى بش ــه ادارات دولت ب
کــرده اســت. FETÖ، جهــت دســت يابــى 
ــای  ــت ه ــر فعالي ــى بخاط ــات مال ــه امکان ب
ــور  ــياری از کش ــش، در بس ــه خوي مخربان
هــای جهــان مکاتــب تاســيس کــرده و 
ــن  ــان در اي ــای ش ــت ه ــم فعالي ــوز ه هن

ــه دارد . ــب ادام مکات
ــرک  ــب افغان-ت ــا تاســيس مکات FETÖ، ب
ــز  ــتان ني ــو در افغانس ــن س ــال بدي از ۲۲ س

ــت دارد.  فعالي
 ،FETÖ تروريســتى  منســوبين ســازمان 
ــه  ــام اينک ــر ن ــادی، زي ــای متم ــال ه از س
بهتريــن شــرايط  آموزشــى را بــرای دانــش 

آمــوزان افغانســتان مهيــا مــى ســازد، در 
واليــات مختلــف افغانســتان فعاليــت نمــوده 
و بخاطــر فعاليــت هــای غيــر قانونــى شــان 
ــع  ــان مناب ــک جه ــر ممال ــه و ديگ در ترکي

ــوده اســت.  ــن نم ــى تامي مال
مــردم افغانســتان، تخريــب ناشــى از تــرور و 
روش هــای تخريــب گرايانــه ی تروريســت 
ــرا  ــرار آن ــرده و اض ــى درک ک ــا را بخوب ه
بهتــر از همــه ميداننــد. چنانچــه بعــد از 
انجــام  کودتــای نافرجــام ١۵ جــوالی؛ 
افغانســتان از جملــه کشــور هــای بــود که از 
لحــاظ همدلــى بــا ترکيــه در صــدر جــدول 
ــى  ــل تصادف ــک عم ــن ي ــت. اي ــرار داش ق
ــت  ــرادری مل ــتى و ب ــاس دوس ــت. اس نيس
ــل  ــال قب ــا س ــد ه ــرک  ص ــای افغان-ت ه
ــا نهــاده شــده اســت، مــردم و حکومــت  بن
ــن شــرايط  هــای دو کشــور در ســخت تري
بــا همديگــر همــکار و همنــوا بــوده اســت.

ــه ١۵ جــوالی، تفاهمنامــه  ــه تعقيــب حادث ب
ــه،  ــتان و ترکي ــای افغانس ــت ه ــن دول ی بي
بخاطر حذف ســاختار FETÖ از افغانســتان  
بــه امضــاء رســيد. در ايــن تفاهمنامــه جهت 
توقــف منابع مالــى FETÖ در افغانســتان و 
بخاطــر همــکاری بيشــتر ترکيــه بــه سيســتم 
آموزشــى  افغانســتان، موافقــت صــورت 
ــاد  ــه بني ــرک ب ــب افغان-ت ــا مکات ــت ت گرف

معــارف ترکيــه انتقــال يابــد.  
ــروری۲۰١7  ــه در فب ــه ک ــه تفاهمنام ــر ب نظ
فــى مابيــن وزارت هــای معــارف دو کشــور 
ــه  ــل ۲۰١7 ب ــيده  در اپري ــاء رس ــه امض ب
اجــرا گذاشــته شــد، مکاتــب افغان-تــرک به 
بنيــاد معــارف ترکيــه انتقــال يافــت. اکنــون 
کارهــای مرحلــه تســليم دهــى ايــن مکاتــب 
جريــان دارد. طبــق يادداشــت تفاهمنامــه 
روی مــوارد ذيــل توافــق صــورت گرفــت، 
ــت  ــردن کيفي ــد ب ــه، ١( بلن ــب ترکي از جان
تدريــس در مکاتــب متذکــره، ۲( ۲۰ فيصــد 
ــه  ــزودن ب ــس ســاالنه، ٣( اف ــف در في تخفي
تعــداد مکاتــب الــى  ۲۸ بــاب در ١۰ ســال 
ــده ، ۴( فراهــم ســاختن  بورســيه هــای  آين
ــان  ــال شــهيدا افغ ــه اطف ــه ب ــى ترکي تحصيل
ــارف  ــاد مع ــب بني ــق مکات ــان موف و فارغ
ــه  ــق ب ــان مطاب ــتخدام فارغ ــه، ۵(  اس ترکي
ــب  ــان در مکات ــى ش ــای تحصيل ــته ه ريش
ــتان،  ۶(  ــه افغانس ــت ب ــور بعدازبرگش مذک
ــدات  ــد برگشــت عاي ــر از همــه،  تعه مهمت
ــکتور  ــه س ــک ب ــکل کم ــده بش ــت آم بدس

ــتان. ــه  افغانس ــم و تربي تعلي
ــتان  ــکاران  FETÖ در افغانس ــر و هم رهب
ــا شــايعات دور از حقيقــت و بــى اســاس  ب
ماننــد: مکاتــب افغــان- تــرک بســته ميشــود، 
ــى را  ــن ترک ــتادن معلمي ــوان فرس ــه  ت ترکي
ــن،  ــاری معلمي ــدارد، گرفت ــتان ن ــه افغانس ب
راه  نيمــه  در  افغــان  جوانــان  آمــوزش 

ــود؛ ــته ميش گذاش
ــاگردان را  ــای ش ــان اولي ــند اذه ــى کوش م

ــازند.  ــوش س مخش
 جمهــوری ترکيــه ازبــدو تاســيس، قســميکه 
افغانســتان را در عرصــه هــای مختلــف 
کمــک نمــوده اســت،  در زمينــه انتقــال 
ــز  ــت آن ني ــر ســاختن وضعي ــب و بهت مکات
بــه تعهــد خــود کامــا   پابنــد بــوده  و 
ــش  ــدات خوي ــاختن تعه ــى س ــت عمل جه

ــد.  ــى باش ــب م ــال مکات ــر انتق منتظ
 FETÖ ترکيــه هــم درامــر مبــارزه بــا
و هــم بــرای عملــى ســاختن تعهــدات 
ــرام کامــل  ــا دولــت افغانســتان، احت خــود ب
ــا  ــته و  ب ــتان داش ــای افغانس ــه ارزش ه ب
رعايــت حاکميــت قانــون حرکــت مــى 
ــه  ــرک ب ــب افغان-ت ــال مکات ــا انتق ــد. ب کن
ــاعد  ــه، فرصــت آن مس ــارف ترکي ــاد مع بني
ميشــود تــا جمهــوری ترکيــه همــکاری 
هــای خويــش را در عرصــه ی تعليــم و 
ــکل  ــده بش ــال آين ــا س ــى  ١۰ ه ــه ال تربي

ــد .    ــام ده ــد انج مفي
ــه  ــان ک ــا انس ــون ه ــت ۲۰١۶ميلي در7 اگس
ــاد بــود از روز  از اقشــار مختلــف بخاطــر ي
ــى  ــک کردهماي ــهدا در ي ــى و ش ديموکراس
در ترکيــه تجمــع کــرده بودنــد  بيــرق هــای 
ترکيــه و افغانســتان در اول  صــف ايــن 
ــزاز در  ــه اهت ــم  ب ــار ه ــى در کن کردهماي

ــود. ــده ب آم
 ايــن منظــره  بــا گذشــت دو ســال از 
ــت  ــه مل ــان داد ک ــام، نش ــا فرج ــای ن کودت
افغانســتان و ترکيــه مشــترکا عليــه تروريــزم 
ــارزه نمــوده و قــوت واقعــى همبســتکى  مب
ــت  ــان ثاب ــش گذاشــتند و همچن ــه نماي را ب
ــان- ــتى افغ ــای دوس ــه ه ــه پاي ــاختند ک س

تــرک تــا چــه انــدازه اســتوار بــوده اســت. 

در ۱5 جوالی 2۰۱6 چه اتفاقی رخ داد؟
نوشته: اوغوزهان ارتوغرول/سفیر کبیر جمهوری ترکیه در افغانستان، به ماندگار
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امراهلل صالح

کســانى که   : وضاحــت  و  تصريــح 
وطــن داران فاريابــى مــا را شــکنجه 
منظــم  نيروهــای  جــز  انــد  کــرده 
ــى  ــا بخش ــتند. اين ه ــور نيس ــى کش ــى - دفاع امنيت
از گاردهــای شــخصى و بى تعليــم يکــى از اراکيــن 
شــورای امنيــت ملــى اســت کــه در نزديکــى 
بــا رييس جمهــور و بــه هدايــت مســتقيم او کار 
موضــوع  پيچيده ســازی  و  مى کننــد. وقت کشــى 
زيــر نــام بررســى و تحقيقــات بــرای فريــب اذهــان 
و تلــف کــردن زمــان اســت تــا ايــن حادثــه هولنــاک 
و غيــر انســانى در حافظه هــا خيــره و تاريــک شــود.

نوررحمان اخالقی

رییــس حکومــت توافقــی وحــدت 
ملــی چــرا عصبانــی اســت؟

ــه  ــن نتيج ــه اي ــى ب ــزاب سياس ١- اح
رســيده اند کــه افغانســتان ظرفيــت مقابلــه بــا 
بحــران مثــل بحــران برآمــده از تقلــب ســازمان يافته 
در انتخابــات ۲۰١۴ را نــدارد و بايــد از هميــن 

ــود. ــه ش ــر الزم گرفت ــاال تدابي ح
۲- احــزاب سياســى بــه ايــن نتيجــه رســيده اند کــه 
ــى بيشــتر  ــب را حت ــه تقل ــام موجــود زمين ــت ن ثب
ــز  از گذشــته فراهــم کــرده اســت و اســناد الزم ني
ــزاب  ــاس اح ــن اس ــه همي ــت. ب ــترس اس در دس
ــام  ــت ن ــرای ثب ــک را ب ــرح بايومتري ــى ط سياس
پيشــنهاد کــرده انــد تــا جلــو يــک انتخابــات 
ــه باشــند. گوســفندی ديگــر را از هميــن حاالگرفت
٣- احــزاب سياســى تاکيــد بــر تطبيــق طــرح ارايــه 
ــى  ــات انتخابات ــيون اصاح ــوی کميس ــده از س ش
)MDR( کــرده انــد تــا مــردم ايــن حــق را داشــته 
باشــند کــه در يــک فضــای عادالنــه و آزاد بتواننــد 
ــه احــزاب مــورد  ــا ب ــه مســتقل ها رای دهنــد و ي ب

نظرشــان.
ــردم  ــرا م ــه چ ــد ک ــد ان ــى منتق ۴- احــزاب سياس
انتخابــات چــه  نداننــد کــه در کميســيون های 
از  همه جانبــه  نظــارت  خواهــان  و  مى گــذرد 
ــى از کار  ــزاب سياس ــى و اح ــه مدن ــوی جامع س
کــرد کميســيون هــای انتخاباتــى در تمــام مراحــل 

ــد.  ــده ان ش
بــا ايــن حــال پرســش ايــن اســت کــه چــه چيــزی 
حکومــت  توافقــى  رييــس  عصبانيــت  باعــث 

ــت؟ ــده اس ــى ش ــدت مل وح
يادداشت:

بعــدا  بــه ۲۰۰۴،  ايــن خواســت هــا  پيشــينه 
۲۰۰7، قــرار داد حکومــت وحــدت ملــى و طــرح 
کميســيون اصاحــات انتخاباتــى بــر مى گــردد. 
ــه  ــو ب ــن س ــه اي ــت ماه ب ــى از هش ــزاب سياس اح
صــورت بســيار جــدی و پيوســته ايــن خواســت ها 
ــا  ــه ب ــاال دو جلس ــا ح ــد و ت ــرده ان ــال ک را دنب

ــد. ــته ان ــز داش ــى ني ــس توافق ــخص ريي ش

یعقوب یسنا

اســتاد محمدعلــى زهما، در ۹۶ ســالگى 
درگذشــت. اســتاد زهمــا مــورخ ادبى، 
جســتارنويس  اديــب،  اجتماعــى، 
و مترجــم بــود. او از جملــه نخســتين ۵ اســتاد 
ــتند.  ــتان را نوش ــات افغانس ــخ ادبي ــه تاري ــود ک ب
ازنظــر فکــری، طرفــدار تجــدد و روشــنگری بــود، 
ــى  ــى، سياس ــر اجتماع ــدِن تفک درعرصــه نهادينه ش
ــى را  ــت و کتاب هاي ــتارهايى نوش ــفى، جس و فلس
ترجمــه کــرد. جامعــه مــا کــه در عرصــه سياســى، 
اجتماعــى و فرهنگــى )حکومتــداری( گسســت 
ــود،  داشته اســت؛ بنابرايــن هيــچ گاه چنان کــه الزم ب
ــداوم  ــای دانشــمندان ت ــای فکــری و تاش ه کاره
نيافــت، به فراينــد تبديــل نشــد کــه نتيجــه ای 
مطلــوب و تاثيرگــذار درپــى داشته باشــد. بنابــه 
ــتاد  ــى، اس ــى و فرهنگ ــخ سياس ــدوام تاري ــدم ت ع
زهمــا مهاجــر شــد، فعاليت هــای ايشــان نيــز 
دچــار گسســت هايى شــد، بخشــى از ترجمه هــای 
ايشــان چــاپ نشــدند، بخشــى از کارهــای ايشــان 
ــتاد  ــت اس ــورت، سرنوش ــد؛ به هرص ــده ماندن نادي
ــت فرهنگــى،  ــه ای از سرنوشــت فعالي ــا، نمون زهم

ــا اســت ــه م ــى جامع علمــى و ادب

فیـسبـوک نـــامــه

محمداشرفغنی:

مذاکرات برای دو باره آمدن دوستم جریان دارد
مجلسسنا:

دوستـم را بر گـردان
رييـس حکومـت وحـدت  غنـى،  اشـرف  محمـد 
ملى از برگشـت جنرال عبدالرشـيد دوسـتم، معاون 
اولـش بـه کابـل خبـر داده  مى گويد: مذاکـرات در 

مـورد دوبـاره آمـدن وی به کشـور جريـان دارد.
آقـای غنـى ديـروز يک شـنبه ۲۴ سـرطان/ تيـر، در 
يـک نشسـت خبـری بـه روزنامه نـگاران در ارگ 
رياسـت جمهوری گفـت: موضوع برگشـت جنرال 
دوسـتم زيـر بررسـى قـرار دارد  و احتمـال قـوی 
وجـود دارد کـه وی بـه زودی بـه کشـور برگـردد.
او تاکيـد کـرد: در مورد برگشـت جنرال دوسـتم با 
دادسـتانى کل کشـور نيـز صحبت شـده و آنـان نيز 
در ايـن مـورد تحقيـق مى کنـد؛ زيـرا قضيـۀ وی بـا 

بخـش حقوقـى نيز ارتبـاط دارد.
جنـرال  عبدالرشـيد دوسـتم، معـاون اول رياسـت 
جمهـوری بـه بدرفتـاری بـا احمـد ايشـجى، والـى 
اسـبق واليـت جوزجـان متهـم اسـت و  ظاهـراً به 

هميـن دليـل در ترکيـه بـه سـر مى بـرد.
آقـای غنـى، جزئيـات بيش تـر در مـورد برگشـت 
جنـرال دوسـتم نـداد؛ امـا تاکيـد کرد کـه اطاعات 
تـازه را بـا مـردم در ايـن مـورد شـريک خواهـد 

سـاخت.
جنـرال  خـاص  نماينـده  ته ينـج  بشـيراحمد  امـا 
دوسـتم در صفحـه فيس بوک اش نگاشـه اسـت: در 
مقابـل بيانيه هـاي مملـو از دروغ، خـود شـفته گي و 
حيله گـري اراده ملت هـا بـراي تأميـن عدالت قاطع 

تـر مي گـردد.
ايـن درحالى سـت کـه سـرور دانـش، معـاون دوم 
رياسـت جمهـوری که ظاهـراً به منظور شـرکت در 
مراسـم تحليـف رييس جمهـور ترکيه به اين کشـور 
سـفر کرده، درحال مذاکره با جنرال دوسـتم اسـت.
هـدف از مذاکـره آقـای دانـش بـا جنـرال دوسـتم، 
برگشـت او بـه کابـل مى باشـد و هم چنـان گزارش 
شـده کـه معـاون اول کشـور بـه روز دوشـنبۀ هفتۀ 

جـاری بـه افغانسـتان برخواهد گشـت.
دوسـتم  جنـرال  نزديـکا  سـوی  از  کـه  مـوردی 
ته ينـج و کارگـر  بشـيراحمد  بـه شـدت رد شـد، 
اوغلـى بـه روزنامـه مانـدگار گفتـه بودنـد کـه اگر 
خواسـت ها و مطالبـات جنـرال دوسـتم از سـوی 
ارگ پذيرفتـه شـود او برخواهـد گشـت، در غير آن 

برگشـت او ناممکـن خواهـد بـود.
در عيـن زمـان، اظهاراتـى وجـود دارنـد کـه معاون 
دوم رياسـت جمهـوری در صحبـت اش بـا جنـرال 
دوسـتم نتواسـته کـه قناعـت وی را بـرای آمـدن به 
کابـل فراهـم نمايد، زيـرا ارگ گفته کـه معاون اول 
را در صورتـى بـه کابـل بـر مى گردانـد که بـه دفتر 
کارش نـرود، شـرطى کـه از سـوی جنرال دوسـتم 

پذيرفته نشـده اسـت.
و امـا يکـى از شـرط های برگشـت جنـرال دوسـتم 
بـه افغانسـتان، رهـا شـدن نظا الدين قيصـار فرمانده 
نزديـکان جنـرال دوسـتم  از  فاريـاب و  ولسـوالى 
اسـت کـه دو هفته قبل به دسـتور غنى بازداشـت و 

بـه کابـل انتقال داده شـد.
امـا يک هفتـه بعد از دسـتگيری قيصـاری ويديوی 
کـه  رسـيد  نشـر  بـه  اجتماعـى  شـبکه های  در 
نيروهـای امنيتـى، محافظـان نظا م الديـن قيصاری  با 
دسـتان بسـته لت و کوب مى کند، نشـر ايـن ويديو 

واکنش هـای زيـادی را در پـى داشـت.
اکنـون محمـد اشـرف غنى از پى گيـری ايـن قضيـه 
اطمنيـان داده مى گويـد: حکومت افغانسـتان هرنوع 
رفتـار نيروهـای امنيتـى و دفاعـى کشـور را کـه در 
مغايـرت بـا اصـول و قوانيـن نافـذۀ کشـور باشـد، 
بـه هيـچ وجـه قابـل قبـول نمـى دانـد و تصريـح 
مـى دارد که مشـکات بـه وجودآمـده نتيجه ی رويۀ 
نـه  مى باشـد،  افـراد  غيـر حرفه يـى  و  غيراصولـى 
مشـکل در کليـت نظـام دفاعـى و امنيتـى کشـور و 
افـراد خاطـى بايـد رفتـار شـان را مطابق بـه قوانين 
نافـذۀ کشـور عيـار نمـوده و مسـوول قـرار گردند

آقـای غنـى تاکيـد دارد کـه بايـد تحقيقـات جـدی 
و همه جانبـه در ايـن زمينـه بـه زودتريـن فرصـت 
ممکـن انجـام شـده و افراد مسـوول را شناسـايى و 
گزارش و پيشـنهادات شـان را با سـرقوماندانى اعلى 

نمايند. شـريک 
او مى گويـد: نيروهـای امنيتـى و دفاعـى کشـور بـا 
تطبيـق تمـام طرزالعمل هـا و اجـراآت قانونـى، بايد 
تدابيـر جـدی را بـرای تکرارنشـدن چنيـن مـوارد 
روی دسـت گيرنـد و مکلف انـد، تـا در روشـنايى 
احـکام و ارزش هـای ديـن مبيـن اسـام، قوانيـن 
نافـذه کشـور، ارزش هـای حقوق بشـری و موازين 

انسـانى، رفتـار کنند.
غنـى گفت: قوای مسـلح افغانسـتان از سـرمايه های 
کـه  مى شـوند  محسـوب  مـردم  و  کشـور  بـزرگ 
بـا فـداکاری و قهرمانى های شـان اعتمـاد مـردم و 
جامعـه جهانـى را به دسـت آورده اند و نياز اسـت تا 

ايـن اعتمـاد بيشـتر از پيـش تقويـت گردد.
خبـر  قضيـه  ايـن  پى گيـری  از  حالـى  در  غنـى 
مى دهـد کـه شـخصيت ها و آگاهـان امـور سياسـى 
بـه ايـن گفته های غنـى خوش بيـن نيسـتند و تاکيد 
دارنـد کـه ايـن قضيـه هـم ماننـد سـاير قضيه ها نه 
تنهـا پى گيـری نخواهـد شـد، بـل بـه عامـان ايـن 
جنايـت مـدال افتخار نيـز داده خواهد شـد، موردی 

کـه مـردم افغانسـتان بارهـا آن را تجربـه کردنـد.
در هميـن حـال مجلـس سـنا از غنـى مى خواهـد 

تـا بـرای برگردانـدن آرامـش به شـمال افغانسـتان، 
عامـان شـکنجه محافظـان قيصاری را شناسـايى و 
مجـازات کـرده و زمينه برگشـت جنرال دوسـتم را 

کند. فراهـم 
اعضـای مجلـس سـنا از حکومـت مى خواهنـد تـا 
زمينه بازگشـت  جنرال عبدالرشـيد دوسـتم، معاون 
اول رياسـت جمهـوری را بـه کشـور فراهم سـازد.

فضل هـادی مسـلم يـار، رييـس مجلس سـنا ديروز 
يک شـنبه، ۲۴، سـرطان/ تيـر، در نشسـت عمومـى 
ايـن مجلـس، گفـت: بـا توجـه بـه وضعيتـى که در 
شـمال کشـور جريـان دارد، حکومـت بايـد هرچـه 
سـريع تر سرنوشـت معـاون اول رياسـت جمهوری 
را مشـخص کنـد تـا خيـال طرفـداران اش از ايـن 

بابـت راحت شـود.
مـردم ۹  قيصـاری،  نظام الديـن  بازداشـت  از  پـس 
واليـت شـمال و شـمال شـرقى کشـور از ١٣ روز 
بـه اين طرف دسـت بـه اعتراض های گسـترده زده 

ند. ا
معترضـان بـا مسـدود کـردن تمامـى ادارات دولتى، 
دفاتـر واليتـى کميسـيون انتخابـات، مکاتـب، بنادر 
و بازارهـا خواسـتار رهايـى نظـام الديـن قيصـاری 
و بازگشـت دوبـاره جنـرال دوسـتم بـه کشـور اند.
محافظـان  شـکنجه  ويديويـى   ديگـر،  سـوی  از 
واکنش هـای  امنيتـى  نيروهـای  توسـط  قيصـاری 

نيـز در پـى داشـته اسـت. زيـادی را 
رييـس مجلـس سـنا مى گويـد: بـا محافظـان نظـام 
الديـن قيصـاری يـک برخـورد  غير انسـانى و ضد 
اسـامى صـورت گرفتـه و ايـن موضـوع بايـد بـه 
صـورت جـدی  و همـه جانبـه بـه بررسـى گرفتـه 

. د شو
در هميـن حـال گل محمـد رسـولى، نماينـده مردم 
ويـژۀ  »تيـم  مى گويـد:  سـنا  مجلـس  در  فاريـاب 
کـه بـرای بازداشـت قيصـاری بـه واليـت فاريـاب 
فرسـتاده شـده بـود، بـا اسـتفاده از ينفـورم نظامـى 
»جنايتـى را عليـه محافظـان قيصاری مرتکب شـده 

و بايـد آنـان بـه پنجـه قانـون سـپرده شـوند«.
رسـولى گفـت: ايـن برخـورد غيـر قانونـى، غيـر 
انسـانى و صـد بشـری  در حالـى صـورت گرفتـه 
کـه آقای قيصـاری و محافظانش در بسـياری موارد 
نجـات  طالبـان  محاصـره  از  را  امنيتـى  نيروهـای 

داده انـد.
بـا اين وجـود، رييس جمهـور غنى نيز در نشسـت 
خبـری ديـروزاش گفـت کـه برخـورد بـا محافظان 
نظـام الديـن قيصـاری توسـط يـک کميتـه تحقيـق 
بررسـى شـده و بـا عامان ايـن بدرفتـاری برخورد 

قانونـى خواهد شـد.

ناجیه نوری 
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

مــا طــرح دولــت وحــدت ملى را طــى ســالها قبل 
در مشــورت بــا جمــع بزرگــى از نخبگان انديشــه 
ــٔه  ــرای مرحل ــتى ب ــچ چشمداش ــدون هي ورز، ب
ــى  ــخٔه مطلوب ــم. نس ــرون دادي ــور بي ــذار کش گ
کــه توافــق روی آن بــه بحــران انتخاباتــى ناشــى 
ــه  ــان داد. رويهمرفت ــتماتيک پاي ــات سيس از تقلب
مرحلــٔه اجرايــى ايــن توافــق هرگــز عملــى نشــد، 
ــت و کشــور  ــى شــکل نگرف ــت وحــدت مل دول
ــن  ــای مزم ــوج بحــران ه ــان م ــار ديگــر در مي ب

دســت و پــا گيــر گرديــد.
ــا در  ــيم ت ــم ميباش ــدا مصم ــوکل خ ــه ت ــار ب اينب
همآهنگــى بــا نيروهــای تأثيــر گــذار، چهــره های 
خوشــنام و قشــر جــوان در چارچــوب يــک وفاق 
ملــى در وضعيــت کشــور تغييــر بيآوريــم. پيمانــٔه 
ــى  ــه ارادٔه همــکاری و همصداي ــر بســتگى ب تغيي
ــتا  ــن راس ــوز دارد. در اي ــد و دلس ــگان متعه نخب
ــاد  ــان، اعتم ــه، گفتم ــالها تجرب ــا داشــتن س ــا ب م
ســازی و رياضــت سياســى همــراه بــا تيــم 
همــکار خويــش فاصلــه هايــى خوبــى را پيمــوده 

ايــم.
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