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گنجینـــه کاردان

پیشگفتار

کاردان بهرتین و با اعتبار ترین نهاد تحصیلی کشور

پیشگفتار

ــن  ــار تری ــا عتب ــن و ب ــدر بهرتی ــی در ص ــطح مل ــی در س ــار علم ــت آوردن اعتب ــا بدس ــه ب ــت ک ــر اس ــون کاردان مفتخ پوهنت

پوهنتونهــای افغانســتان قــرار گرفتــه اســت و ایــن دســتآورد علمــی بــه یقیــن کــه رهــری، اســتادان و متامــی اعضــای هیــات 

علمــی ایــن نهــاد را بیشــرت از پیــش مصمــم ســاخته اســت؛ تــا بــا تالشــهای پیگیــر بیشــرت از پیــش بــه کار هــای موثــر بیشــرت 

در عرصــه علمــی بپردازنــد.

ــه  ــا طــی منــودن موفقان ــون کاردان موفــق شــد ب ــی ج.ا.ا، پوهنت ــی مســتمر وزارت تحصیــالت عال ــج ســال ارزیاب بعــد از پن

ــی  ــه ارزیاب ــت آورد. پروس ــاری بدس ــال ج ــن وزارت در س ــود را از ای ــک خ ــی اکادمی ــار مل ــت، اعتب ــن کیفی ــل تضمی مراح

تضمیــن کیفیــت کــه بــه ابتــکار وزارت تحصیــالت عالــی کشــور آغــاز شــده بــود؛ پــس از بررســی 167 پوهنتــون و موسســه 

ــات  ــا و موسس ــی پوهنتون ه ــان متام ــه از می ــید ک ــان رس ــه پای ــه ب ــه مرحل ــی در س ــی و خصوص ــی دولت ــالت عال تحصی

ــن  ــی تضمی ــه نهای ــه مرحل ــد ب ــرات بلن ــذ من ــا اخ ــتند ب ــون توانس ــج پوهنت ــط پن ــتان، فق ــال در افغانس ــی فع ــالت عال تحصی

ــون کاردان در صــدر قــرار گرفــت .  ــد کــه خوشــبختانه پوهنت ــار ملــی اکادمیــک خــود را بدســت آورن کیفیــت رســیده و اعتب

هیأتــی از وزارت تحصیــالت عالــی ج.ا.ا پوهنتون هــا و موسســات تحصیــالت عالــی دولتــی و خصوصــی را ابتــدا ارزیابــی 

ــذ  ــا اخ ــون کاردان ب ــود و پوهنت ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه )85( درنظ ــن پروس ــی در ای ــره کامیاب ــل من ــه حداق ــد ک ــی کردن و منره ده

)89.54( منــره موفــق شــد، ضمــن کســب اعتبــار ملــی اکادمیــک خــود در صــدر پنــج بهرتیــن پوهنتــون افغانســتان نیــز قــرار 

گیــرد. پروســه ارزیابــی تضمیــن کیفیــت از ســوی وزارت تحصیــالت عالــی بــرای پنــج ســال مــدار اعتبــار می باشــد. پــس از 

پنــج ســال ایــن پروســه دوبــاره بــاالی متامــی پوهنتون هــا و موسســات تحصیــالت عالــی دولتــی و خصوصــی کشــور از رس 

گرفتــه خواهــد شــد.

ایــن دســتآورد ارزنــده رهــری و هیــات علمــی ایــن کانــون علمــی را مصمــم تــر از همیشــه ســاخت تــا تــالش مناینــد جایــگاه 

بدســت آمــده را حفــظ و تقویــت مناینــد. بــه همیــن منظــور در ســال جــاری پوهنتــون کاردان چندیــن تفاهمنامــه دیگــر را در 

ســطح ملــی و بیــن املللــی بــا نهــاد هــای مختلــف علمــی بــه امضــا رســانید.

بــدون شــک کــه نتیجــه ایــن تالشــها میتوانــد کاردان را نــه تنهــا در ســطح ملــی بلکــه در ســطح بیــن املللــی نیــز از اعتبــار 

عالــی برخــوردار ســازد و ایــن در حالیســت کــه کاردان در طــول ســالهای گذشــته اعتبــار بیــن املللــی خــود را از نهــاد هــای 

اعتبــار دهــی بیــن املللــی از جملــه یکــی از نهــاد هــای معتــر اعتبــار دهــی ایــاالت متحــده امریــکا توانســت بدســت آورد. 

ــار  ــت آوردن اعتب ــه بدس ــت ک ــوان گف ــن میت ــه یقی ــت. ب ــوان آگاه اس ــر ج ــر آرزوی ه ــی معت ــای علم ــون ه ــل در کان تحصی

علمــی در ســطح ملــی و بیــن املللــی در نهایــت بــه محصالنــی کــه در ایــن پوهنتــون تحصیــالت خویــش را بــه پایــان مــی 

رســانند نیــز تاثیــر گــذار اســت و یــک مــژده خیلــی خــوش بــرای همــه خانــواده کاردان مــی باشــد.
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گنجینـــه کاردان

مینه رحامنی از مدیریت تفریح گاه الی معاونیت 

علمی پوهنتون کاردان

ــی  ــه متــام معن ــم ب ــک خان ــی ی ــو رحامن بان

 2011 ســال  در  کــه  اســت  مصممــی 

مدیریــت یــک تفریــح گاه را به دوش داشــت، 

امــا بــه اثــر تالشــهای وی در مدیریــت ایــن 

تفریحــگاه امــروز معاونیــت علمــی بهرتیــن 

پوهنتــون افغانســتان، پوهنتــون کاردان را بــه 

ــت دارد. دس

در  کارش  دفــرت  در  را  رحامنــی  بانــو 

کاردان  پوهنتــون  علمــی  معاونیــت 

مالقــات کــردم، خــالف تصــوری کــه از 

او داشــتم او بانــوی جوانیســت کــه بــه 

معاونیــت  کــرد  تصــور  میتــوان  مشــکل 

 علمــی پوهنتــون کاردان را بــه دوش دارد.                                                             

و مــی گویــد کــه معاونیــت علمــی پوهنتــون 

ــد از  ــه بع ــش بزرگیســت ک ــک چال کاردان ی

ــارت  ــرتی اداره و تج ــه ماس ــت برنام مدیری

ولــی  می کنــد،  تجربــه  کاردان  پوهنتــون 

خیلــی مشــکل ســاز نیســت؛ او مــی خواهــد 

ــد.  ــش بیافزای ــه تجارب ب

ــه در  ــین ک ــل نش ــت کاب ــی دخ ــو رحامن بان

ــب  ــد شــد، مکت ــل متول ســال 1365 در کاب

ــا  ــرد و ت ــاز ک ــالگی آغ ــار س ــن چه را در س

صنــف چهــارم در مکتــب المعــه شــهید 

ــان ادامــه داد، امــا جنگهــای داخلــی  مکروی

آنهــا را مجبــور بــه مهاجــرت کــرد و خانــواده 

ــدند ــتان ش ــی پاکس او راه

ــه  ــن 15 در لیس ــب را در س ــه مکت ــو مین بان

ســیده ام ســلمه در کشــور پاکســتان بــه پایــان 

رســانید و  بعــد از ختــم دوره مکتــب، در 

ــان  ــود را در زب ــو خ ــال دیپل ــک س ــرف ی ظ

انگلیســی و کمپیوتــر بدســت آورد و بعــد 

در یکــی از انســتیتوت هــا کمپیوتــر تدریــس 

مــی کــرد. او در ســال 2007 لیســانس خــود 

را در رشــته اداره  و تجــارت از پوهنتــون 

ــن  ــا ای ــت آورد، ام ــه دس ــتان ب ــن پاکس پرس

ــد از  ــود. او  بع ــی وی نب ــفر تحصیل ــا س تنه

امتــام دوره لیســانس بــه کانــادا ســفر کــرد و 

ــک ســال در رشــته  ــادا توانســت در ی در کان

ــه  ــود را ب ــوم دوم خ ــانه ای دیپل ــد رس تولی

دســت بیــاورد. او بعــد هــا ماســرتی خویــش 

ــون  ــدار در پوهنت ــاف پای ــش انکش را در بخ

ــام  ــه امت ــال 2016 ب ــادا در س ــوی کان واترل

ــاند. رس

ــا  ــار ب ــال 2011  یکب ــی در س ــو رحامن بان

مفکــوره خدمتگــذاری به مــردم به افغانســتان 

برگشــت و بــا برنامــه خیلــی دشــوار، برنامــه 

ای کــه مــی خواســت در کشــور جنــگ زده 

ــه  ــان ک ــای افغ ــرای خانواده ه ــتان ب افغانس

فصــای تفریحــی ســامل نداشــتند چنیــن یــک 

محیــط را بنــا کنــد.

ــاه  ــدت 6 م ــد و در م ــکار ش ــت ب ــه دس مین

توانســت یــک مرکــز تفریحــی را تحــت 

نــام اســرتایکرز بالینــگ تاســیس منایــد. 

بالینــگ یــک نــوع بــازی تفریحــی می باشــد 

کــه توســط تــوپ هــای نســبتا ســنگین 

پالســتیکی بــازی مــی شــود و بازیکــن 

ــد  ــرو بای ــمت پی ــه س ــا ب ــاب توپه ــا پرت ب

حــدود 10 وســیله شــبیه دانــه هــای شــطرنج 

ــه  ــی هم ــا رسنگون ــه ب ــازد ک ــون س را رسنگ

آنهــا بازیکــن بیشــرتین امتیــاز را از آن خــود 

می ســازد.

ــی مــدت 3 ســال از ســاعت 8  ــو رحامن بان

ــح گاه  ــت تفری ــام مدیری ــی 11 ش ــح ال صب

ــه  ــتگی هم ــدون خس ــت و ب ــت داش را بدس

ــرد. ــی ک ــت م ــا را مدیری کاره

در ایــن تفریحــگاه کــه هــم اکنــون در شــهر 

نــو کابــل فعالیــت می کنــد، حــدود 25 تــن 

بــه شــمول بانــو رحامنــی ایفــای وظیفــه مــی 

کردنــد.

ادامه مطلب درصفحه 29 ...
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گزارشگنجینـــه کاردان

کودکان افغان و آینده نا روشن
ــیاه  ــی س ــی چرم ــه کرت ــی ک ــا در حال روبین

رنــگ کهنــه، جــوراب هــای زمســتانی و 

چپلــک هــای چرمــی بهــاری بــه پــا داشــت 

بــا احتیــاط از میــان گل والی  عبــور میکــرد. 

ــرو  ــا در گل والی ف ــک روبین ــای کوچ پاه

میرفــت و بعــد، آن را بــه ســختی از گل 

ــش  ــوراب های ــک ج ــرد. این ــی ک ــرون م بی

کامــال گل الــود شــده بودند.ایــن گل ناشــی 

از برفــی و بارانــی بــود کــه شــب قبــل باریده 

بــود. روبینــا  کــه هفــت ســال دارد میگویــد 

ــار جــاده  ــرادرش کن ــا دو ب کــه اول بامــداد ب

هــا میایــد تــا تخــم مــرغ هــای کــه بــه دســت 

ــد. ــد را بفروش دارن

پــدر روبینــا بــی کار اســت و آنــان بــا انــدک 

معــاش مــادرش کــه در یکــی از مکاتــب بــه 

حیــث اشــپز کار می کنــد زندگــی را مــی 

ــد. گذرانن

ــتی  ــی رسپرس ــی کاری و  ب ــدید، ب ــر ش فق

ــه  ــده ک ــث ش ــا باع ــواده ه ــامری از خان ش

اطفــال زیــادی در رسارس افغانســتان مجبــور 

بــه کار شــوند و  از بــام تــا شــام در خیابــان 

هــا بــا انجــام کار هــای شــاق انــدک پولــی 

بدســت بیاورنــد تــا باشــد کــه لقمــه نانــی بــر 

ــزوده شــود. ــواده هایشــان اف رس ســفره خان

ــواده  ــان اور خان ــال دارد. او ن ــد ۱۰ س میون

شــده  و  روزانــه بایــد تــالش بکنــد تــا لقمــه 

ــرد. حاصــل تــالش  ــرای فامیلــش ب ــی ب نان

ــی میباشــد،  ــا ۱۵۰ افغان ــه اش ۱۰۰ ت روزان

درآمــد ناکافــی پــدر  و  نــاداری ، ایــن کــودک 

را مجبــور بــه کار کــردن ســاخته اســت . 

او مــی میگویــد کــه در فامیــل ۴ نفــر اســتند، 

پــدرم تــرکاری میفروشــد و مــن کوشــش 

ــت  ــه دس ــه ب ــه روزان ــول ک ــا پ ــا ب ــم ت میکن

میــاورم کمکــی بــه خانــواده ام بکنــم. میونــد 

ــه درســتی  ــب میباشــد، ب ــف ۴ مکت کــه صن

ــد  ــی توان ــی من ــیده گ ــش رس ــه درس های ب

ــد  ــر میکن ــم فک ــوز ه ــان درس هن و در جری

در کار اســت و تحــت فشــار کار فرمــا قــرار 

ــرد. میگی

ــاد  ــی زی ــته گ ــه از خس ــد ک ــی افزای وی م

ــرد  ــه بگی ــش عالق ــه درس های ــد ب منــی توان

و اگــر همینطــور جریــان پیــدا بکنــد ممکــن 

اســت در اینــده هــای نزدیــک دیگــر مکتــب 

ــرود. ن

ــه  ــت ک ــی نیس ــا کودک ــز تنه ــد نی ــا میون ام

ــا  ــد ه ــت ص ــده اس ــده ش ــن پدی ــی ای قربان

میونــد و روبینــای دیگــر روزانــه در رسکهــای 

کابــل رسگــردان انــد تــا لقمــه نانــی را بــرای 

ــد. ــه کنن ــان تهی ــای ش ــواده ه خان

ــن ۱۳  ــرادرش رامی ــا ب ــدون ۱۱ ســاله ،ب فری

ســاله، در منطقــه مکرویــان کهنــه شــهر کابل  

مشــغول فــروش کیــف هــای پالســتیکی 

ــح  ــاعت ۶ صب ــد س ــان می گوین ــتند .آن هس

از خانــه بیــرون میشــوند و شــب دیــر وقــت 

ــه  ــان را ب ــان درامدش ــه برمیگردند.آن ــه خان ب

پــدر و مــادر شــان میدهنــد تــا مخــارج خانــه 

تامیــن شــود و بــرای آنــان مکتــب رفــن یــک 

آرزوی دســت نیافتنــی شــده اســت.

احمــد کــودک ۱۲ ســاله دیگــری اســت کــه 

ــد. او  ــگ می کن ــوت رن ــهرنو  ب ــارک ش در پ

ــردن  ــا کار ک ــد ام ــه درس بخوان ارزو دارد ک

ــه اســت  ایــن فرصــت را از او گرفت

ــه در  ــت ک ــاله ی اس ــودک ۹ س ــالن ک ارس

ــردن  ــگ ک ــروف رن ــان م ــه ده افغان منطق

بوتهــای مــردم اســت. ارســالن از وضعیــت 

زندگــی خــود چنیــن میگویــد: »پــدرم مــرده 

ــادرم در  ــا م ــر دارم و ب ــش خواه ــت، ش اس

ــم.« ــی کنی ــی م ــی زندگ ــه کرای ــک خان ی

او میگویــد کــه پــدرش همــراه بــا دو کاکایش 

ــه ترافیکــی جانهای شــان را از  ــک حادث در ی

دســت دادنــد و بعــد از مــرگ پــدر مــادرش 

بــا لبــاس شــویی و کار در خانــه مــردم  

لقمــه نانــی بــرای آنــان امــاده میکنــد. او هــم 

ــود. ــکار ش ــادرش هم ــا م ــد ب ــالش می کن ت

او میگویــد: “صنــف چهــارم مکتــب اســتم.

شــب تــا ســاعت ۱۱ درس میخوانــم؛ ولــی 

ــه  ــب رفت ــود و مکت ــرده ب ــم ب ــروز خواب ام

ــت را  ــان چاش ــه او  ن ــه گفت ــتم .” ب نتوانس

اگــر کار کنــد و پــول بدســت بیــاورد ،چپــس 

می خــورد در غیــر ان بــا شــکم گرســنه 

ــود. ــه میش ــی خان راه

مکتــب  در  هــا  روز  »اکــر  گفــت:  او 

ــی  ــس خســته م ــی شــوم. از ب غیرحــارض م

باشــم منــی توانــم درس هایــم را  بــه خوبــی 

بخوانــم مجبــور اســتم هــم کار کنــم و هــم 

مکتــب بــروم؛ چــون خانــه مــا کرایــی اســت 

و بایــد ســه هــزار افغانــی کرایــه خانــه را مــن 

ــم .” ــدا کنی ــا مــادرم پی ب

هــر یــک از کــودکان دوره گــرد شــهر کابــل 

داســتانی درد انگیــزی از زنــده گــی خویــش 

ــنگین  ــایه س ــه، س ــه هم ــد ک ــی دارن ــان م بی

فقــر و مجبوریــت را بــه تصویــر مــی کشــد.

محمــود ۱۳ ســاله در کارتــه ســه شــهر کابل، 

بــرای پیــدا کــردن پــول  در بــس کار میکنــد. 

ــی  ــودم؛ ول ــی ب ــب دولت ــت: “در مکت او گف

بــا غیرحــارضی هــای دوام دار از مکتــب 

محــروم و بعــدا اخــراج شــدم .بایــد یــا 

ــن  ــردم. م ــا کار می ک ــدم و ی ــب میخوان مکت

بخاطــر ایــن کــه خانــواده ام گرســنه مناننــد 

ــده  ــم. آین ــاب کن ــدم  کار را انتخ ــور ش مجب

ام نامعلــوم اســت چــون میدانــم کســی کــه 

ایالیــی«  و  کاره  »بــی  ادم  نخوانــد،  درس 

ــود.« میش

ــتم  ــد: »آرزو داش ــی گوی ــی م ــا نارضایت او ب

ــتم از  ــه دانس ــی ک ــی زمان ــوم؛ ول ــرت ش داک

مکتــب اخــراج  شــدم می خواهــم یــک 

موتــر بگیــرم، تــا زیــری دســت کســی نباشــم 

و رسم فشــار نیاورنــد و پولــی بیشــرتی بــرای 

ــک  ــن ی ــا داش ــارم، ام ــت بی ــم بدس فامیل

موتــر نیــز پــول میخواهــد کــه مــن نــدارم.«

ــدران و  ــه پ ــش ب ــه پیام ــد ک ــی گوی وی م

مــادران ایــن اســت کــه بایــد کــودکان شــان 

را بــه درس خوانــدن روان کننــد، تــا مجبــور 

نشــدن کــودکان شــان را بــه کار روان نکننــد.
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مقالهگنجینـــه کاردان

ــوه  ــم ی ــاد د عل ــاد: د اقتص ــري اقتص د انجنی

څانګــه ده، او د سیســتمونو، محصوالتــو 

ــتونو  ــتونو او ارزښ ــکل لګښ ــو د اټ او خدمات

ــږي. د  ــاره کارول کی ــو لپ ــي میتودون د تحلی

انجنیــري ســتونزو پــه حــل کــې بریالیتــوب 

عواملــو  تخنیکــي  او  اقتصــادي  د  اکــراً 

د  لــري.  اړه  پــورې  اوتحلیــل  بیاکتنــې  د 

انجنیرانــو مهارتونــه د اقتصــادي تحلیــل 

بنســټیزو مفکــورو تــه اړیــن دي اودوی باید د 

کار د اقتصادي تفســیر مسؤل وي. د انجنیري 

ــر  ــو پ ــادي قوانین ــت د اقتص ــاد د ملکی اقتص

مطالعــه، د ودانیــو پراختیــا او دهغــو د تولیــد 

پــر تنظیــم کولــو کــې ا  ړیــن رول لوبــوي. د 

ــې  ــوه داس ــو ی ــاد د تخنیکون ــري اقتص انجنی

ټولګــه ده چــې د اقتصــادي اصولــو پــر 

ــول او د  ــه ک ــاب، پرتل ــوره انتخ ـــ د غ بنس

لګښــتونو اداره کــول یــې اســايس موخــه ده.

همــدا دلیــل دی چــې د اقتصــاد پوهــه د 

ــورا  ــې خ ــر ک ــه ډګ ــو پ ــري او ودانی انجنی

مهمــه ده. اودا علــم د ممکنــه کاري رشایطــو 

ــو  ــه کول ــو د عرض ــاس د محصوالت ــر اس پ

ــوي. ــو ک ــل چمت ــط او عوام رشای

د انجنیرانــو رسه د ودانیــو د تولیــد لپــاره 

مختلــف انتخابونــه موجــود دي، چــې ټــول 

یــې تخنیکــي اړخ لــري. مګــر، دا د انجنیــري 

او  تخنیکــي  بیالبیــل  چــې  دی  اقتصــاد 

اقتصــادي امکانــات پــه ګوتــه کــوي او 

د اقتصــاد لــه نظــره ممکــن او مؤثرتریــن 

انتخــاب غــوره کــوي .کلــه چــې انجنیرانــو د 

انجنیــري ډیزایــن پــه پریکــړو کــې اقتصــادي 

تحلیــل تــه مخــه کــړه نــو د انجنیــري اقتصاد 

تــه اړتیــا احســاس شــوه ترڅــو د انجيــري د 

اقتصــاد منطقــي او رياضيکــی ميتودونــو پــه 

کارولــو رسه د ودانیــو پــر مؤثــر او اقتصــادي 

پرېکــړو کــې مرســته وکــړي.

ــو د  ــبات د ودانی ــادي محاس ــو اقتص د ودانی

ــږي.  ــل کی ــه پی ــت څخ ــوي ارزښ ــکل ش اټ

د ودانیو اقتصادي حسابونو ته لنډه کتنه
 انجنیر گل رحمن عبدالرحیم زی  

د سیول انجنیرۍ ډیپارټمنـ آمر

ــتقیم  ــې مس ــت کښ ــوي ارزښ ــکل ش ــه اټ پ

ــالن  ــتونه او پ ــتقیم لګښ ــر مس ــتونه، غی لګښ

ــې  ــو ی ــر ی ــې ه ــاملیږي، چ ــه ش ــوې ګټ ش

ــوي: ــان ش ــدې بی الن

مســتقیم لګښــتونه: مســتقیم لګښــتونه د 

د  او  ارزښــت  توکــو  د  کارول،  ماشــینونو 

ــتقیم  ــه مس ــې پ ــونه دي چ ــو معاش کارمندان

ډول د تولیــد پــه پروســه کــې برخــه اخــي.

ــارف،  ــتونه: اداري مص ــتقیم لګښ ــر مس غی

ترانســپورت،  کارمندانومعاشــونه،  اداري  د 

د ترمیــم لګښــت، د تجهیزاتــو لګښــت، 

د ســاحې د ســاتنې مصــارف، د خدماتــو 

لګښــتونه او نــور دي. د اقتصــادي محاســبې 

د ترکیــب رسه ســم، غیــر مســتقیم لګښــتونه 

د مســتقیم لګښــتونو د لــس نــه تــر پنځلس 

مســتقیم  غیــر  کیــږي.  منــل  فیصــدو 

لګښــتونه او د فرعــي ســطحې لګښــتونه 

ــه  ــې پ ــد د پروس ــو د تولی ــزو تولیدات د ودانی

ــوي. ــته ک ــې مرس ــو ک فعالول

ــه د  ــاختامين رشکتون ــه: س ــوې ګټ ــالن ش پ

ــاره  ــا لپ ــو د پراختی ــو فعالیتون ــو راتلونک خپل

ــالن  ــې د پ ــري او دا پیس ــا ل ــه اړتی ــو ت پیس

ــږي. ــو کی ــه الری چمت ــه ل ــوې ګټ ش

غیــر مســتقیم لګښــتونه د مســتقیم لګښــتونو 

ــږي او  ــدازه کی ــاس ان ــه اس ــو پ ــه کول د پرتل

ــې د  ــابونو ک ــادي حس ــه اقتص ــروژې پ د پ

ــوي. ــررسه ک ــه ت ــې پروس څارن

د ســاختامين محصوالتــو لګښــتونه پــه درې 

برخــو وېشــل شــوي دي:

د  د  لګښــت:  مجموعــي  شــوی  پــالن 

لګښــت انــدازه د ودانیــزو محصــوالت د 

چمتــو کولــو، د ادارو د اقداماتــو اســانتیاوې 

ــاس د کاري  ــه اس ــو پ ــاتو د رشایط او تاسیس

ــږي. ــاکل کی ــاره ټ ــو لپ تجهیزات

د پــروژې اټــکل شــوی مجموعــي لګښــت: 

د مســتقیم او اضــايف لګښــتونو مجموعــه ده 

ــه نتیجــه کــې  چــه د ریاضيکــي حســابونو پ

ــت:  ــی لګښ ــروژې حقیق ــږي.د پ ــاکل کی ټ

ــه عمــوم  ــول حقیقــي لګښــت پ ــې ټ د رغون

ــد کــې دی. ــه تولی ــزو پ ډول د ودانی

او د کارمندانــو دښــه  تولیداتــو  د عــادي 

فعالیتونــو او د خدماتــو د تنظیــم کولــو دپــاره 

د اقتصــادي حســابانو پــه اســاس پرمســتقیم 
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گنجینـــه کاردان مقاله

مطالعــه موضــوع مهــم در زندگی ما انســانها 

ــه  ــی ک ــه ای از زندگ ــر بره ــه در ه ــت ک اس

قــرار داشــته باشــیم؛ نیــاز بــه مطالعــه داریــم 

ــا  ــه تنهــا کــه مــا را در پیشــرد ب و مطالعــه ن

تدبیــر زنــده گــی مــان یــاری میرســاند، بلکــه 

ــز  ــه دیگــران نی ــا ب ــادر مــی ســازد ت ــا را ق م

ــا  ــی اگــر مطالعــه  م ــم. یعن همــکاری منایی

بیشــرت  باشــد، ســطح آگاهــی  و اطالعــات 

ــادی و  ــات بنی ــا تحقیق ــد؛ ب ــرت باش ــا بیش م

کاربــردی کــه انجــام میدهیــم مجهولــی 

را پاســخ مــی گوییــم؛ باعــث توســعه و 

گســرتش  قلمــرو دانــش عمومــی بــر مــی 

ــویم. ش

ــد: ز  ــی فرمای ــه )ص( م ــول الل ــه رس چنانچ

گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی. با ایــن گفته 

ــد  ــان می کن ــا بی ــرای م ــه را ب ــت مطالع اهمی

کــه تــا در قیــد حیــات هســتیم مطالعــه منایم 

و دانــش بجوییــم.

امــا ســوال در اینجــا اســت کــه چطــور 

ــد؟ ــر باش ــه مؤث ــم ک ــه منایی ــت مطالع درس

میگوینــد  محصــالن  و  متعلــامن  اکــرا 

چــرا هرچــه مطالعــه مــی منایــم و درس 

می خوانیــم بــه نتیجــه خواســته شــده ی 

خــود منــی رســیم و هنگامــی کــه مــی 

خواهیــم مطالعــه مناییــم کــم حوصلــه 

عبداملدثر رستمی

 محصل حقوق

روش درست مطالعه

مــا  نــزد  مطالــب  و  دروس  و  می شــویم 

ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــود. ب ــی ش ــط م خل

ــه  ــت مطالع ــاب روش درس ــکل در انتخ مش

و یــاد گیــری اســت. بنابرایــنء بــرای اینکــه 

و  دروس  مقاله هــا،  هــا،  کتــاب  بتوانیــم 

ــهل  ــان و س ــکل آس ــه ش ــب را ب ــره مطال غی

ــول  ــا فرم ــت از روش ی ــرت اس ــم، به بیاموزی

ــم:    ــتفاده کنی ــل اس ذی

P.Q.R.R.R.R ======فرمول یاد گیری 

 Preview    

    پیش دید                      

            Question   

  سؤال ساخن                            

   Read   

  خواندن

Registration  

  حفظ کردن

Registration & Repeat

 حفظ و تکرار کردن

 Recognition

مشخص کردن و شناسایی کردن 

ــم  ــی خواهی ــه م ــوع را ک در گام اول: موض

ــود  ــد خ ــر آن را از دی ــا آخ ــم ازرس ت بیاموزی

ــک   ــی ی ــه حت ــم ک ــم و می خوانی می گذرانی

ــد. ــم منان ــه آن ه کلم

ــم  ــه خواندی ــوع ک ــامن موض گام دوم: از ه

ــم. ــی منای ــه م ــواب تهی ــؤال و ج س

گام ســوم: ســوال و جوابــی را کــه تهیــه 

می خوانیــم. منودیــم 

گام چهــارم: هــامن ســؤال و جــواب  را 

ــم. ــی منای ــظ م حف

ــه  ــی را ک ــؤال و جواب ــامن س ــم: ه گام پنج

تهیــه منودیــم هــم حفــظ و هــم تکــرار مــی 

کنیــم.

ــایی  ــخیص و شناس ــه تش ــم: مرحل گام شش

اســت و زمانــی کــه چندیــن مطلــب را 

بخواهیــم یــاد بگیریــم، ممکــن نزد ما ســوال 

پیــدا شــود کــه در ایــن مرحلــه مــا تشــخیص 

ــه  ــوط ب ــب مرب ــدام مطل ــه ک ــم؛ ک می دهی

ــود. ــی ش ــوع م ــدام موض ک

ــا  ــود را ب ــته خ ــم نوش ــی خواه ــر م در اخی

ــم. ــان ده ــا پای ــه زیب ــک جمل ی

ــرای یــک  ــده ب ــن پدی دانــش وحشــتناک تری

دیکتاتــور اســت، زیــرا ملتــی کــه آگاه و 

ــوری  ــرده دیکتات ــچ گاهــی ب ــا باشــد، هی دان

ــد. ــد ش نخواه

7گنجینـــه کاردان بهار 1398- شامره سوم - سال اول  



مقالهگنجینـــه کاردان

در خصــوص سیاســت خارجــی روســیه پس 

از جنــگ رسد، مــا شــاهد نوعــی غرب گرایی 

در سیاســت خارجی روســیه در قبــال ایاالت 

متحــده آمریــکا بودیــم. امــا بــه تدریــج 

ــان  ــاد می ــه تض ــوند ک ــه می ش ــها متوج روس

ــن  ــن کشــور، یــک تضــاد بنیادی ــکا و ای آمری

ــات  ــه اختالف ــوط ب ــع مرب ــه در واق ــت ک اس

ــاد  ــم دوران اتح ــان کمونیس ــک می ایدیولوژی

ــر شــوروی و اتخــاذ سیاســت هــای  جامهی

همــکاری جویانــه »یلتســن« بــا ایــاالت 

ــت  ــی می بایس ــور طبیع ــکا، بط ــده آمری متح

ــد. امــا آنچــه  منافــع روســیه تامیــن می گردی

و  نفــوذ  بودیــم گســرتش  کــه شــاهد  را 

ــق  ــکا در مناط ــده آمری ــاالت متح ــدرت ای ق

ــای  ــی اروپ ــیه یعن ــنتی روس ــوذ س ــت نف تح

ــزی در  ــیایی مرک ــای آس ــور ه ــی و کش رشق

ــت. ــوده اس ــن« ب دوره »یلتس

ــرای  ــز تــالش ب در حــوزه آســیای مرکــزی نی

دموکراســی  هــای  حرکــت  از  حامیــت 

خواهانــه و گســرتش سیســتم هــای اقتصادی 

ــکا  ــازار آزاد از ســوی ایــاالت متحــده آمری ب

ــیه  ــگاه روس ــوذ و جای ــش نف ــه کاه ــر ب منج

ــه  ــع در ده ــد. در واق ــق گردی ــن مناط در ای

)1990( اشــتباه کالن سیاســت خارجــی 

ــاد  ــرب و نه ــه غ ــل  ب ــامد کام ــن اعت یلتس

تعاون و تنش دو رویکرد متفاوت روسیه با 

آمریکا

هــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی غربــی 

ــت. ــوده اس ب

در  پوتیــن  آمــدن  کار  روی  بــا  امــا 

ســال)۲۰۰۰( مــا شــاهد آن هســتیم کــه 

ــد دو گــروه  ــن میتوان ــی پوتی در حــوزه داخل

سیاســی را در ایــن کشــور بــا خویــش همــراه 

ســازد.

دوم  دســته  و  غرب گرایــان  اول  دســته   _

کــه بــه طــور کامــل مخالــف گــروه اول 

ایــن  در  اســت.  گرایــان  شــوروی  انــد، 

سیاســت پوتیــن از لحــاظ داخلــی بــه طــور 

ــار در  ــن رفت ــا ای ــد و ب ــق می باش ــل موف کام

ــدودی  ــا ح ــز ت ــی نی ــت خارج ــوزه سیاس ح

فراوانــی، اعتــامد کشــور هــای غربــی را بــه 

طــور نســبی حاصــل مــی مناینــد. بــا وقــوع 

ــه دنبــال آن حضــور  حادثــه )۱۱( ســپتامر ب

ایــاالت متحــده آمریــکا در افغانســتان بــرای 

ــا تروریــزم؛ در  پیــش بــرد موضــوع مبــارزه ب

ــده  ــاالت متح ــیه و ای ــدرت روس ــورد دو ق م

آمریــکا می تــوان گفــت؛ بطــور موقــت، 

بــرای  را  مــدت  راهــردی کوتــاه  منافــع 

یکدیگــر تعریــف مــی مناینــد؛ زیــرا از یــک 

ســو ایــاالت متحــده ی آمریــکا بــرای مســاله 

مبــارزه بــا تروریــزم نیــاز بــه جایــگاه تثبیــت 

شــده در افغانســتان، حــوزه جنــوب آســیا و 

ــزی  ــیای مرک ــای آس ــور ه ــدودی کش ــا ح ت

ــز  ــیه نی ــر روس ــوی دیگ ــا از س ــت؛ ام داش

بــرای پایــان بحــران چچیــن و رسکــوب 

مســلامنان اســتقالل طلــب چچینــی، بــا 

اســتفاده از موضــوع مبــارزه بــا تروریــزم 

ــوب مــردم چچینــی  می توانســت بــه رسک

اقــدام منایــد. ایــن شــکل از منافــع مشــرتک 

بطــور نســبی و بــا رضایــت روســیه تــا 

ــوزه  ــکا را در ح ــوذ آمری ــه نف ــدودی زمین ح

ــگاه  ــیس پای ــق تاس ــزی، از طری ــیای مرک آس

هــای نظامــی از ســوی آمریــکا، بــه همکاری 

مشــرتک نظامــی میــان آمریــکا و کشــور های 

ــاخت. ــم س ــزی فراه ــیای مرک آس

ــن دوره  ــوان در ای ــه می ت ــر را ک ــه دیگ _ نکت

ــکا  ــان آمری ــبی می ــکاری نس ــاز هم ــه س زمین

ــادی  ــط اقتص ــود؛ رشای ــان من ــیه بی و روس

باقــی مانــده از  روســیه و بحــران هــای 

ــه  ــود ک ــیه ب ــاد روس ــه)۱۹۹۰( در اقتص ده

پوتیــن بــا اتخــاذ سیاســت همــکاری جویانــه 

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــت ت ــالش داش ــکا ت ــا آمری ب

از کمــک هــای اقتصــادی غــرب ثبــات 

اقتصــادی را در روســیه ایجــاد منایــد. از 

ســال )۲۰۰۳( بــه بعــد مــا بــه تدریج شــاهد 

ــرژی بخصــوص  ــی ان ــش قیمــت جهان افزای

نفــت و گاز بودیــم کــه ایــن مســاله بــا 
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گنجینـــه کاردان مقاله

ــت  ــبب تقوی ــالم س ــن اق ــت ای ــش قیم افزای

ــن  ــرت ای ــی کم ــته گ ــیه و وابس ــاد روس اقتص

ــوزه  ــی در ح ــای غرب ــک ه ــه کم ــور ب کش

ــت. ــوده اس ــاد ب اقتص

زمانیکــه حــرف از تنــش میــان روســیه و 

آمریــکا بــه زبــان میاوریــم ایــن تنــش بنیادیــن 

ــی  ــه بررس ــوان ب ــل میت ــار دوره  ذی را در چه

گرفــت. دوره اول دوره ســالهای)۲۰۰۰( تــا 

ســالهای)۲۰۰۵(  دوره  دوم  دوره   )۲۰۰۵(

ــوم  ــتان، دوره س ــران گرجس ــا )۲۰۰8( بح ت

بحــران   )۲۰۱۳( تــا   )۲۰۰8( ســالهای 

ــون  ــا اکن ــارم )۲۰۱۳( ت ــن، دوره چه اوکرای

ــردد. ــوریه میگ ــگ س ــامل جن ــه ش ک

دوره اول: ســالهای)۲۰۰۰( الی )۲۰۰۵( دو 

عنــر اساســی در روابــط روســیه بــا ایاالت 

متحــده آمریــکا تاثیــر گــذاری فراوانی داشــته 

ــزم   ــا تروری ــارزه ب ــوع مب ــت، اول موض اس

ــیه ...  ــادی روس ــاص اقتص ــط خ دوم رشای

در خصــوص عامــل اول تــا حــدودی در 

ــه  ــی ک ــن معن ــم. بدی ــت منودی ــوق صحب ف

رسکــوب اســتقالل طلبــان چچینــی از ســوی 

ــرار  ــد ق ــورد تائی ــکا م ــط آمری ــیه توس روس

میگــرد و در مقابــل روســها نیــز بــا حضــور 

پــر رنــگ آمریــکا در افغانســتان جنــوب آســیا 

و تــا حــدودی آســیای مرکــزی موافقــت مــی 

مناینــد. عامــل دوم یعنــی رشایــط اقتصــادی 

روســیه تــا حــدودی فراوانــی متاثــر از دهــه 

۱۹۹۰ و بحــران اقتصــادی روســیه میباشــد 

کــه در نتیجــه آن پوتیــن بــرای ایجــاد ثبــات 

ــت  ــش رضای ــه آن افزای ــه نتیج ــادی ک اقتص

مــردم و ثبــات سیاســی در روســیه بــود، 

تــالش مــی منایــد در سیاســت خارجــی 

خــود موقــف همــکاری جویانــه بــا ایــاالت 

ــد. ــکا را اتخــاذ منای متحــده آمری

ــیه  ــط روس ــن در رواب ــه بنیادی ــک نکت ــا ی ام

مطــرح  همــواره   )۲۰۰۰( ســال  از  بعــد 

اگــر  کــه  مفهــوم  بدیــن  اســت.  بــوده 

رشایــط اقتصــادی روســیه را بــه بررســی 

ــه میزانیکــه اقتصــاد روســیه رشــد  ــم ب بگیری

ــن  ــی ای ــت خارج ــت سیاس ــرده اس ــدا ک پی

ــاالت  ــا ای کشــور از همراهــی و همســویی ب

متحــده آمریــکا دور گردیــده اســت. یکــی از 

ــیه را  ــادی روس ــط اقتص ــه رشای ــارصی ک عن

بهبــود فراوانــی بخشــید؛ بــاال رفــن قیمــت 

جهانــی انــرژی بــود و از آنجایی کــه روســیه 

ــده گاز جهــان و یکــی  ــد کنن ــن تولی بزرگرتی

از بزرگرتیــن تولیــد کننــده گان نفــت جهــان 

ــت  ــن قیم ــاال رف ــن ب ــت؛ بنابرای ــوده اس ب

انــرژی در ســطح جهــان بــه همــراه سیاســت 

ــی  ــات سیاس ــن( و ثب ــادی پوتی ــای )اقتص ه

ــارص  ــن عن ــی ای ــیه، متام ــود در روس موج

در تغیــر سیاســت خارجــی روســیه در قبــال 

ــد. ــوده ان ــذار ب ــر گ ــکا تاثی آمری

دوره دوم بحــران گرجســتان: در ایــن دوره مــا 

شــاهد بحــران گرجســتان کــه تاثیــر عمیقــی 

بــر روابــط روســیه و ایــاالت متحــده آمریــکا 

ــه  ــالهای )۲۰۰۵( ب ــتیم. از س ــت، هس داش

بعــد بــه تدریــج انتقــاد هــای روســیه از 

سیاســت هــای غــرب و ایــاالت متحــده 

ــردد. ــاذ می گ ــکا آغ آمری

انتقــادات از ســوی روســیه  عمــده ایــن 

آمریــکا، در  ایــاالت متحــده  بــه  نســبت 

خصــوص گســرتش ناتــو بــه حــوزه اروپــای 

ــت  ــا حامی ــه اروپ ــرتش اتحادی ــی، گس رشق

ــای  ــالب ه ــکا از انق ــده آمری ــاالت متح ای

رنگیــن در کشــور هــای حــوزه نفــوذ روســیه 

و  رشقــی  اروپــای  و  قفقــاز  مناطــق  در 

ــادات روســیه  ــن آغــاز تدریجــی انتق همچنی

ــزم از  ــا تروری ــارزه ب ــوع مب ــه موض ــبت ب نس

ــت. ــوده اس ــدان آن ب ــکا و متح ــوی آمری س

سیاســت  عمیــق  شــکل  بــه  بحرانی کــه 

خارجــی روســیه را دچــار تغیــر میســازد 

بحــران گرجســتان اســت کــه در قالب لشــکر 

ــت  ــور و شکس ــن کش ــه ای ــیه ب ــی روس کش

ــی  ــاق م ــکا اتف ــت آمری ــل حامی ــه دلی آن ب

افتــد. گرجســتان بــه عنــوان کشــوری کــه در 

منطقــه ی قفقــاز قــرار گرفتــه اســت از لحــاظ 

اســرتاتیژیک بــه دلیــل همســایه گــی بــه ایــن 

ــرای  ــای ســیاه ب ــه دری ــی ب کشــور و دسرتس

ــوده  ــک ب ــت ژیوپولوتی ــها دارای اهمی روس

و گرایــش سیاســت خارجــی گرجســتان بــه 

ایــاالت متحــده آمریــکا یکــی از کشــور های 

مهــم کــه جــز حــوزه نفــوذ ســنتی روســیه را 

ــس  ــد. پ ــرد می باش ــی گی ــور م ــن کش از ای

ــه هــا  ــن بحــران مــا شــاهد ایجــاد زمین از ای

ــت  ــران در سیاس ــرت بح ــای بیش ــرت ه و بس

ســالهای)۲۰۰8(  در  روســیه  خارجــی 

ــس از )۲۰۰8( در سیاســت  هســتیم. دوره پ

خارجــی روســیه کــه در افغانســتان نیــز تاثیــر 

گــذار اســت، آغــاز متــاس هــای روس هــا 

ــان اســت. ــد طالب ــا برخــی گــروه هــا مانن ب

دوره ســوم بحــران اوکرایــن: یکــی از نــکات 

و  اوکرایــن  بحــران  خصــوص  در  مهــم 

ــران  ــن بح ــال ای ــیه در قب ــی روس دیپلوماس

تالشــی اســت کــه روســها در جریــان چنیــن 

بحرانــی ارایــه کردنــد کــه بــر اســاس آن بــر 

ــار  ــت رفت ــدیدی از باب ــرس ش ــان ت اروپایی

روســیه نســبت بــه شــبه جزیــره کریمیــه 

ــد. ــدار ش پدی

بــه ســخن دیگــر موفقیــت روســها بر اســاس 

تجربــه تاریخــی آنــان برخــالف بســیاری 

ــیه  ــه روس ــود ک ــن ب ــر ای ــای دیگ از دوره ه

می توانــد منافــع اســرتاتیژیک خــود را در 

مناطــق ماننــد اروپــای رشقــی دنبــال منایــد؛ 

ــاد  ــان ایج ــان اروپای ــرس را در اذه ــی ت ول

ــان از  ــه اروپای ــی ک ــرا در صورت ــد؛ زی ننامی

رفتــار روســیه دچــار نگرانــی شــوند بــه 

ــال  ــکا در قب ــای آمری ــت ه ــدت از سیاس ش

روی  آن،  بــا  مقابلــه  و  روســیه  تضعیــف 

خواهنــد آورد. در بحــران اوکرایــن سیاســت 

روســها از چنیــن ویــژه گــی برخــوردار بــود؛ 

امــا واکنــش شــدید اروپایــان را در همــکاری 

ــی  ــژه گ ــت. وی ــال نداش ــه دنب ــکا ب ــا آمری ب

ــن  ــیه در ای ــی روس ــت خارج ــر سیاس دیگ

سیاســت  بــودن  ایدیولوژیــک  غیــر  دوره 

خارجــی روســیه در دوره والدمیــر پوتیــن 

ــت. اس

دوره چهــارم بحــران ســوریه: اهمیــت ســوریه 

بخاطــر دریــای مدیرتانــه کــه ســه قــاره 

ــا و آســیا را باهــم وصــل منــوده  اروپا،آفریق

اســت میباشــد، ســوریه دارای مســاحت 

8۶ هــزار کیلومــرت بــوده و دارای اقلیــت 

ــنی  ــامل: 7۰% س ــی ش ــی و مذهب ــای دین ه

ــزار  ــی 7۰۰ ه ــن ۵۰۰ ال ــوی و بی ۱۳%عل

ــد. ــوی میباش عیس

ادامه مطلب درصفحه 31 ...
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مقالهگنجینـــه کاردان

حکمــت الهــي ورکــړه ده؛ خــو د پوهــې 

ــفرونو  ــو او س ــه تجرب ــو او ل ــه کول ــر الس ت

ــدای  ــړه ال پراخې ــي ورک ــه اله ــته دغ وروس

يش. د ســرتو او حکيمــو انســانانو ژونــد 

ــه  ــه ده. عالم ــه رسچين ــوه مهم ــت ي د حکم

محمــد اقبــال )۱877-۱۹۳8( چــې د رشق 

ــر و  ــر فک ــوف دی، پ ــم او فيلس ــرت حکي س

ــو  ــوي، خ ــکل ش ــه لي ــر څ ــې ډې ــفه ي فلس

ورځنــی ژونــد يــې، پــه ځانګــړې توګــه 

ــه دی. ــکاره ن ــر ښ ــه ډې ــو ت ــوږ خلک زم

د   )Hundred Years of Iqbal Studies(

مقالــو ټولګــه کــې چــې پاکســتان د ادبياتــو 

ــې  ــه ۲۰۰۳م کال ک ــورې پ ــه ل ــۍ ل اکادم

ــه  ــې د عالم ــه ي ــوه برخ ــوې ده، ي ــره ش خپ

اقبــال لــه مشــهور خــادم، عــي بخــش، رسه 

ــه  ــاز حســن وررسه پ يــوه مرکــه ده چــې ممت

ــړې.  ــې ک ــور ک ــه اله ــې پ ۱۹۵7م کال ک

ــررسه  ــه ت ــايب ژب ــه پنج ــې، پ ــه چ ــه مرک دغ

شــوې او وروســته انګرېــزۍ تــه ژبــاړل 

شــوې، ډېــره پــه زړه پــورې ده. د عالمــه 

ــېبه وررسه و، د  ــره ش ــې ه ــادم چ ــال خ اقب

ــې ښــکاره کــړی او د  ــد ي ــی ژون هغــه ورځن

ــې  ــه ي ــد اړخون ــې ناڅرګن ــد ځين ــه د ژون هغ

ــړي دي.  ــېره ک برس

ــهار  ــه س ــال ب ــې اقب ــي چ ــش واي ــي بخ ع

وختــي لــه خوبــه پاڅېــده. پــه لوړ او ښــکي 

ــې  ــه چ ــو کل ــت، خ ــرآن لوس ــې ق ــه ي آواز ب

ــې  ــه ي ــالوت ب ــو، ت ــراب ش ــتونی خ ــې س ي

ــر  ــه پ ــه دې وروســته ب ــه ځــان رسه کاوه. ل ل

څوکــۍ کېناســت او چلــم بــه يــې مخــې تــه 

کېښــود. دا چــې هغــه مدافــع وکيــل و، دغــه 

ــه يــې ځينــې قضيــې هــم لــه  وخــت کــې ب

نظــره تېرولــې او کلــه نــا کلــه بــه يــې مــزاج 

شــاعرانه و. هغــه چــې بــه کلــه شــعر ليکــه 

ډېــر فشــار بــه پــرې و، ناراحــت بــه و. دغــه 

وخــت کــې بــه يــې کتابچــه، پنســل او قــرآن 

غوښــت. کــوم شــعر چــې بــه يــې خــوښ نه 

شــو، بېرتــه بــه يــې پــاک کــړ.

لیکوال: زاهد جاليل

د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو ډیپارټمنـ آمر

د عالمه اقبال ورځنی ژوند

اقبــال کــه څــه هــم پــه لنــدن او ميونيــخ کــې 

ــامل  ــهور ع ــت مش ــړې او د وخ ــړې ک زده ک

و، خــو حکومتــي دنــدو کــې يــې بوختېــدل 

نــه خوښــول. هغــه بــه ويــل چــې د دغســې 

ــه  ــوالی آزادان ــه يش ک ــال ن ــر مه دنــدو پ

اســتعار  انګرېــزي  د  او  وخوځــوي  قلــم 

ــه د  ــو د هغ ــړي. ن ــې وک ــد څرګندون ــر ض پ

ــت و. د  ــع وکال ــه مداف ــايل رسچين ــد م ژون

ــتل د  ــال غوښ ــې اقب ــي چ ــادم واي ــه خ هغ

کورنــۍ د مياشــتني لګښــت لــه پــاره يــوازې 

پنځــه ســوه روپــۍ ترالســه کــړي. هغــه کــه 

دغــه انــدازه پيســې د مياشــتې پــه پيــل کــې 

ترالســه کولــې، د مياشــتې تــر پايــه يــې نــور 

ــه کاوه.  کار ن

ســاده ګــي او لــږ مــرف د اقبــال د ژوند يوه 

ځانګړنــه وه. د هغــه زوی، جاويــد اقبــال، د 

 He was my( خپــل پــالر پــه اړه مقالــه کــې

Father( ليکــي چــې مــور بــه خپــه وه چــې 

ولــې خپــل شــخيص کــور نــه لــري؛ خــو د 

۱۹۳۵م کال پــه مــۍ کــې دغــه هيلــه تــررسه 

شــوه، مګــر مــور نــوي کــور تــه د انتقــال پــه 

درېيمــه ورځ وفــات شــوه. جاويــد دغــه راز 

ــه  ــه ورکول ــې اجــازه ن ــالر ي ــوي چــې پ زيات

ــر  ــان پ ــا بوټ ــي ي ــت جام ــر لګښ ــې د ډې چ

ــوډال  ــه د في ــل: »ت ــه وي ځــان کــړي. هغــه ب

زوی نــه يــې«. د اســالم آبــاد د شــکرپړيا 

ــه  ــه خون ــادګار پ ــي ي ــې د تاريخ ــيمه ک س

کــې د اقبــال جامــو، بوټانــو، چلــم او نــورو 

ــه  ــخيص کتابچ ــه ش ــګ د هغ ــيانو ترڅن ش

هــم پرتــه ده چــې د کــور ټــول لګښــت يــې 

پــه کــې ثبتــاوه.

عــي بخــش وايــي چــې عالمــه اقبــال 

ــته  ــدو وروس ــه راګرځې ــې ل ــه محکم ــه ل ب

رســمي کايل ژر ايســته کــول. هغــه رســمي 

ــه  ــته ب ــه دې وروس ــولې. ل ــه خوښ ــې ن جام

يــې ډېــری وخــت خپلــه کتابچــه، يــو پنســل 

ــه.  ــې ليک ــه ي ــعر ب ــت او ش ــرآن وغوښ او ق

ســبا کــه بيــا محکمــې تــه ورتــه، نــو د ســبا 

ــې.  ــې وکتل ــه ي ــيې ب ــې دوس ورځ

بلــه  اقبــال يــوه  نرمــي او زړه خــوږی د 

ــي  ــه راز واي ــش دغ ــي بخ ــه وه. ع ځانګړن

چــې هغــه نــه خپــل درد زغمــالی شــوای او 

ــالی.  ــو کت ــه ش ــې ن ــه ي ــې ت ــل. وين ــه د ب ن
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گنجینـــه کاردان مقاله

نویسنده: ایمل منصور

محصل علوم سیاسی و روابط بین امللل

بــه  رســیدن  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 

ــراری  ــرای برق ــی  و ب ــام زن ــت و اته بن بس

ــه  ــد، ب ــل بای ــاط متقاب ــات و ارتب ــدد ثب مج

ــن  ــوع  ای ــود. موض ــه ش ــات پرداخت اختالف

اســت کــه ایــن کار چطــور بایــد انجــام 

ــرای  ــف ب ــش راه مختل ــل ش ــود؟ در اص ش

ــرار،  ــه اختالفــات وجــود دارد: ف پرداخــن ب

از  جنــگ، تســلیم، شــانه خالــی کــردن 

مســوولیت و مصالحــه یــا رســیدن بــه توافــق 

ــر. نظ

1- فرار :

ــن  ــت. در ای ــاب اس ــی اجتن ــه معن ــرار ب ف

ــه منــی شــود و  ــه اختــالف پرداخت حالــت ب

اوضــاع بــه هــامن شــکلی کــه بــود باقــی می 

مانــد. مــی تــوان فــرض را بــر ایــن گذاشــت 

کــه در ایــن صــورت چیــزی عایــد هیــچ یــک 

ــت  از دوطــرف منــی شــود. حاصــل وضعی

ــده اســت. ــده - بازن بازن

2- جنگ :

بــا  تهاجمــی  حالتــی  بــا  کــه  کســانی 

ــد، فقــط  یــک  ــات برخــورد مــی کنن اختالف

هــدف دارنــد؛ برنــده شــدن؛ ولــی فقــط 

برنــده شــدن کافــی نیســت، چــون هــر 

ــن روش  ــم دارد. ای ــده ه ــک بازن ــی ی جنگ

چطور اختالفات را با ظرافت حل کنیم ؟

ــم  ــب و تحکی ــر رقی ــروزی ب ــور پی ــه منظ ب

ــران  ــت دیگ ــل مقاوم ــرد در مقاب ــت ف موقعی

ــت   ــل وضعی ــود. حاص ــه میش ــه کار گرفت ب

برنــده – بازنــده اســت.

3- تسلیم :

مــی  تســلیم  اختالفــات  در  کســانی کــه 

شــوند، در واقــع  اختالفــات را از طریــق 

ــی  ــل م ــت ح ــول باخ ــا قب ــینی ی ــب نش عق

ــده  ــده – برن ــت بازن ــل وضعی ــد. حاص کنن

ــت. اس

4- شانه خالی کردن از مسوولیت :

ــتاصل  ــا را مس ــالف آن ه ــه اخت ــانی ک کس

ــه  ــری  و ب ــم گی ــب تصمی ــازند اغل ــی س م

ــالح   ــرد ذیص ــه ف ــی  را ب ــال آن رویاروی دنب

ــوال  ــه معم ــد ک ــی کنن ــذار م ــری واگ دیگ

مقامــش از خودشــان باالتراســت. ایــن فــرد 

صاحــب اختیــار اختــالف را از ســوی آن 

هــا حــل می کنــد، ولــی ایــن حــل اختــالف 

لزومــا عاقالنــه یــا بــه نفــع صاحــب اختالف 

انجــام منــی گیــرد. ایــن خطــر وجــود  دارد  

کــه هــر دوطــرف در اختــالف  بازنــده شــود 

ــده. ــده - بازن ــت بازن وضعی

5- مصالحه :

گاهــی دوطــرف برحســب برداشــت شــان از 

موقعیــت راه حــل مصالحــه را مــی پذیرنــد. 

ــق مــراد  ــر وف ــن راه حــل گرچــه اغلــب ب ای

نیســت. در برخــی رشایــط عاقالنــه بــه نظــر 

مــی رســد! برنــده - بازنــده/ بازنــده - برنــده.

6- توافق نظر:

ــدی  ــل جدی ــاس راه ح ــر اس ــر ب ــق نظ تواف

توافــق  مــورد  کــه  گیــرد  مــی  صــورت 

دوطرفاســت. حاصــل آن برخــالف وضعیــت 

ــون در  ــت، چ ــده اس ــده - برن ــه برن مصالح

ایــن صــورت هیــچ یــک از دوطــرف ناچــار 

ــد  ــود نخواهن ــع خ ــر از موض ــه رصف نظ ب

ــل  ــر راه ح ــک یکدیگ ــه کم ــه ب ــود؛ بلک ب

ــد. ــی کنن ــه م ــومی را ارای س

شــاید بهرتیــن و ظریــف تریــن راه بــرای حل 

اخالفــات همیــن راه توافــق نظــر اســت کــه 

ــرد  ــورت می گی ــه ص ــاس آن مصالح ــر اس ب

و اختــالف از میــان برداشــته مــی شــود کــه 

ــد  ــده ای وجــود نخواه ــب بازن ــن ترتی ــه ای ب

داشــت.

»ناکامــی هــای مــا بــه دلیــل شکســت 

هایــامن نیســت؛ بلکــه بــه دلیــل اختالفاتــی  

ــم«. ــی کنی ــت من ــا رشک ــه در آنه ــت ک اس
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مقالهگنجینـــه کاردان

نویسنده: ویندا صمیم

توســـعه اقتصـــادی هدفی اســـت آرمانی 

بـــرای اغلـــب کشـــورها، بـــه خصوص 

کشـــورهای جهان ســـوم که همواره از این 

توســـعه محروم بوده اند.و افغانســـتان نیز 

از این امر مســـتثنی نیســـت. در این بحث 

به علل توســـعه نیافتگی افغانســـتان و راه 

نیافتگی  توســـعه  می پردازیـــم.  آن  حـــل 

اقتصـــادی افغانســـتان علـــل و عوامـــل 

مختلفـــی دارد؛ مانند: عـــدم وجود امنیت، 

نبود نیروی کار متخصص و ســـامل، اعتیاد 

به مواد مخدر، رشـــد بی رویـــه جمعیت، 

فســـاد اداری، نبـــود عدالـــت اجتامعی و 

و... اقتصادی 

اندیشمندان  که  اســـت  مفاهیمی  از  توسعه 

در بـــاره آن اتفـــاق نظر ندارنـــد و هرکس 

آن را متناســـب با دیـــدگاه هـــا، باورها و 

اعتقـــادات خود تعریـــف می کند.برخی آن 

را معادل رشـــد اقتصادی و بعضی پیرفت 

میدانند. گوناگـــون  جهـــات  از  اقتصادی 

صاحب نظران دیگری ایـــن مفهوم را کمی 

گســـرتده تر دیـــده اند و توســـعه را دارای 

ابعـــاد اجتامعی و انســـانی نیـــز میدانند.

به هر حـــال اختالف و رسدرگمـــی درباره 

توســـعه زیاد است. تعریف 

رســـیدن بـــه توســـعه اقتصـــادی یکی از 

اهداف اساســـی یک جامعه و یک کشـــور 

میدهد.هـــر کشـــوری تالش  تشـــکیل  را 

زیادی به  خـــرج میدهد تا بتواند به رشـــد 

و انکشـــاف اقتصادی برســـد، راه را برای 

تامین رفاه اجتامعی باز ســـازد که توســـعه 

رســـیدن  برای  قبلی  رشط  یـــک  اقتصادی 

بـــه رفـــاه اجتامعی مـــی باشـــد.مفهوم 

انکشـــاف یک مفهوم بســـیار گسرتده بوده 

و در بخـــش های مختلف مانند انکشـــاف 

غیره  و  فرهنگـــی  سیاســـی،  اجتامعـــی، 

اقتصادی  انکشـــاف  که  گـــردد  می  مطرح 

یک بخـــش از آن را تشـــکیل میدهد.

توســـعه اقتصـــادی برای کشـــورها هدف 

علل توسعه نیافتگی اقتصادی در افغانستان

آرمانی اســـت. همه کشـــور هـــای عقب 

مانـــده متایل دارنـــد بر ظرفیـــت و توان 

انســـانی و معنوی کشـــور خود  مـــادی، 

بیفزاینـــد و در پنـــاه تکامـــل  توانایی های 

باشـــند. داشـــته  قدرمتند  اقتصادی 

کشـــور عزیزمان افغانســـتان نیز از این امر 

مثتثنـــی نیست.کشـــور ما حـــدود چندین 

ســـال اســـت که درگیـــر بحران اســـت. 

دالیـــل و علل بحـــران هرچه باشـــد؛ این 

بحران ســـبب شـــد که ما ســـالها از قافله 

به  مبانیم.دسرتســـی  عقـــب  بری  متدن 

بهداشـــت، مســـکن، آموزش، اشـــتغال و 

لـــوازم اولیـــه زندگـــی امـــروزی حق هر 

تنها  نه  ما  شـــود؛  می  محســـوب  شهروند 

از ایـــن امتیازات برخوردار نیســـتیم؛ بل در 

بســـیاری مناطق کشـــور مردمان زیادی به 

دلیل گرســـنگی بـــا مرگ دســـت و پنجه 

نرم مـــی کنند.تا آخـــر این بحـــث به این 

کرد  دریافـــت خواهیم  پاســـخ  ســـوال ها 

که کـــدام عوامل ســـبب توســـعه نیافتگی 

اقتصـــادی کردیده اســـت؟چه کنیـــم تا از 

ایـــن وضعیت رهایـــی یابیم؟

اما قبل از پاســـخ بـــه این ســـوال ها باید 

شـــناخت از مفهـــوم توســـعه و توســـعه 

اقتصادی داشـــته باشـــیم.

تعریف توســـعه: توســـعه در لغت به معنی 

وســـعت دادن فـــراخ کردن اســـت و در 

اصطالح عبارت اســـت از: بهبود رشـــد و 

گســـرتش همه رشایط و جنبـــه های مادی 

و معنـــوی زندگی اجتامعی. با گســـرتش 

ظرفیـــت نظـــام اجتامعی برای بـــرآوردن 

امنیت  طبقـــه،  یک  احتیاجات محســـوس 

سیاســـی،  مشـــارکت  فردی،  آزادی  ملی، 

برابـــری اجتامعی، رشـــد اقتصادی، صلح 

و موازنـــه محیط زیســـت؛ مجموعه ا ی از 

ایـــن احتیاجات اســـت. یا فراینـــد بهبود 

افـــراد جامعه. کیفیت زنگی  به  بخشـــیدن 

جنبه های مهم توســـعه عبارتنـــد از؛ ارتقاع 

ســـطح زندگی افراد ماننـــد: درآمد، مرف 

مـــواد غذایـــی، خدمـــات بهداشـــتی و 

اقتصادی،  رشـــد  مناسب  طرق  از  آموزشی 

عزت  رشـــد  موجب  کـــه  رشایط  ایجـــاد 

نفـــس افراد شـــود و افزایـــش آزادی های 

. نها آ

همچنـــان در فرهنـــگ لغات آکســـفورد، 

به معنی رشـــد تدریجی  توســـعه در لغت 

در جهـــت پیرفته تـــر شـــدن، قدرمتند 

تر شـــدن و حتی بزرگ تر شـــدن اســـت. 

گوید:  مـــی  توســـعه  تعریف  در  بروکفلید 

به  پیرفت  برحســـب  بایـــد  را  "توســـعه 

ســـوی اهداف رفاهی؛ نظیـــر کاهش فقر، 

تعریـــف کنیم". نابرابری  و  بیـــکاری 

گونار میـــردال می گوید: توســـعه حرکت 

اســـت. اجتامعی  نظام  کل  بـــاالی  به  رو 

ایـــن نظام  افزاید که  وی همچنـــان مـــی 

اصطالح  بـــه  عوامل  بر  عـــالوه  اجتامعی 

اقتصـــادی متامی عوامل غیـــر اقتصادی را 

گیرد. مـــی  بر  در 

مفاهیمی  از  توســـعه  می شود  دیده  بنابراین 

نظر  اتفاق  آن  اندیشـــمندان درباره  است که 

ندارند و هـــر کس آنرا متناســـب با دیدگاه 

ها، بـــاور هـــا و اعتقادات خـــود تعریف 

که  توســـعه،  علم  دانشـــمندان  می کند.اما 

بـــه تعریف توســـعه پرداخته انـــد همگی 

اتفاق نظـــر دارند که  ایـــن تعریف  آنها در 

از وضعیت  "فرایند حرکت جوامع  توســـعه 

مطلوب  وضعیـــت  ســـمت  بـــه  موجود 

. " ست ا

به طـــور کلی توســـعه جریانی اســـت که 

در خود، تجدید ســـازمان و ســـمت گیری 

متفاوت کل نظـــام اقتصادی-اجتامعی را به 

همراه دارد.توســـعه عالوه بـــر اینکه بهبود 

میـــزان تولید و درامد را دربر دارد؛ شـــامل 

دگرگونی های اساســـی در ســـاخت های 

نهـــادی، اجتامعی-اداری و دیـــدگاه های 

عمومی مردم است. توســـعه در بسیاری از 
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موارد حتـــی عادات، رســـوم و عقاید مردم 

گیرد. می  دربـــر  نیز  را 

توسعه اقتصادی 

توســـعه اقتصـــادی یکـــی از مهـــم ترین 

مباحث به ویـــژه در نیمه دوم قرن بیســـتم 

بوده اســـت. نتیجـــه این مباحـــث فراوان 

شـــکل گیـــری رویکردهـــا و نظریه های 

مختلف دربـــاره علل ناکامی و روشـــهای 

مختلف دســـتیابی به توســـعه بوده است.

همه این بحث هـــا نیز به دنبال پاســـخ به 

این پرســـش اســـت که چرا برخی کشورها 

توســـعه نیافته انـــد و چگونه میتـــوان این 

رشایـــط را تغییر داد.

"رشـــد  مفهـــوم  دو  بیـــن  بایـــد  ابتـــدا 

قایل  متایز  اقتصادی"  اقتصادی"و"توســـعه 

شـــد. رشـــد اقتصادی، مفهوم کمی است 

در حالـــی که توســـعه اقتصـــادی؛ مفهوم 

کیفـــی است."رشـــد اقتصادی" بـــه تعبیر 

تولید  افزایـــش  از  اســـت  عبارت  ســـاده 

کشـــور در یک ســـال خاص، در مقایســـه 

با مقدار آن در ســـال پایه. در سطح کالن، 

یا   )GNP(ملـــی ناخالص  تولیـــد  افزایش 

در ســـال   )GDP(داخلی ناخالـــص  تولید 

مـــورد نیاز، به نســـبت مقـــدار آن در یک 

می  محسوب  اقتصادی  رشـــد  پایه  ســـال 

شـــود که بایـــد برای دســـتیابی بـــه عدد 

رشـــد واقعی، تغییـــر قیمت هـــا؛ بخاطر 

کاالهای  و  تجهیـــزات  اســـتهالک  و  تورم 

رسمایـــه ای را نیـــز از آن کـــر منـــود. 

منابـــع مختلف رشـــد اقتصـــادی  عبارتند 

از افزایـــش بکارگیـــری نهاد هـــا )افزایش 

رسمایـــه یا نیـــروی کار( افزایـــش کارایی 

اقتصـــاد )افزایش بهـــره وری عوامل تولید( 

خالی  احتاملی  هـــای  ظرفیت  بکارگیری  و 

در اقتصاد."توســـعه اقتصادی"عبارت است 

از رشـــد همراه بـــا افزایـــش ظرفیت های 

تولیـــدی، اعـــم از ظرفیت هـــای فزیکی، 

اقتصادی،  انســـانی و اجتامعی. در توسعه 

رشـــد کمی تولیـــد حاصل خواهد شـــد؛ 

اما در کنـــار آن، نهاد هـــای اجتامعی نیز 

متحـــول خواهند شـــد؛ نگرش هـــا تغییر 

از منابع  بـــرداری  تـــوان بهره  خواهد کرد، 

افزایش  پویـــا  و  مســـتمر  بصورت  موجود 

یافته و هـــر روز نو آوری جدیـــدی انجام 

خواهد شـــد.به عـــالوه می تـــوان گفت؛ 

ترکیب تولید و ســـهم نســـبی نهـــاد ها نیز 

در فراینـــد تولید تغییر می کند. توســـعه امر 

فراگیر در جامعه اســـت و منـــی توان تنها 

در یـــک بخش از آن اتفاق بیفتد. توســـعه، 

حد و مرز و ســـقف مشـــخص ندارد؛ بلکه 

پدیده  انســـان،  بـــه  آن  وابســـتگی  بدلیل 

کیفی اســـت )بـــر خالف رشـــد اقتصادی 

که کامال کمی اســـت( و هیـــچ محدودیت 

. رد ا ند

توســـعه  و  توســـعه  مفهوم  با  کـــه  اکنون 

اقتصـــادی آشـــنا شـــدیم میپردازیـــم به 

اینکه، دالیـــل موانع توســـعه اقتصادی در 

به  میتوان  چگونه  چیســـت؟و  افغانســـتان 

ایـــن چالش هـــا رســـیدگی کرد؟

موانع  توسعه اقتصادی در افغانستان

هـــر چنـــد عوامـــل توســـعه نیافتگی در 

ایـــن راه زیاد اســـت امـــا در ایـــن جا بر 

آن شـــده ایم، تا بـــه برخی از مهـــم ترین 

از  امنیت:یکی  بپردازیم.نبـــود  آن  عوامـــل 

پارامرتهای اساســـی غیر اقتصادی اســـت 

که بـــه عنوان یکـــی از مهم تریـــن موانع 

در برابر انکشـــاف اقتصادی در افغانســـتان 

عمـــل می کند.هـــر گونـــه تـــالش برای 

انکشـــاف اقتصـــادی بدون تامیـــن امنیت 

داشـــت. نخواهد  مثری 

امنیـــت خوب، بســـرتی مســـاعدی برای 

رسمایـــه گذاری های داخلـــی و خارجی و 

باالخره انکشـــاف اقتصادی به شـــامر می 

رود.بـــه این اســـاس یک رابطـــه تنگاتنگ 

بین انکشـــاف اقتصاد و امنیـــت وجود دارد 

که تامیـــن امنیت روند انکشـــاف اقتصادی 

می بخشـــد. تریع  را 

بی سوادی و کم ســـوادی:مهمرتین عاملی 

که در هر کشـــور موجب عقـــب ماندگی 
و بازنده شـــدن آن در کـــورس پیرفت با 
ســـایر کشـــورها می شـــود، جهـــل و بی 
از  سوادی است، و رقابت کشـــور ها بیش 

ادامه مطلب درصفحه 31 ...
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افغانســتان از جملــه کشــور هــای بــا داشــن 

ذخایــر غنــی زیــر زمینــی و طبیعــی اســت که 

در تناســب بــه هزینــه توســعه و ایجــاد رفــاه 

بــه مــردم آن متناســب و کافــی میباشــد، از آن 

ــل  ــک عام ــث ی ــتان منحی ــه آب افغانس جمل

اســرتاتیژیک توســعه ایــن کشــور در تناســب 

بــا نفــوس آن بــه قــدر موجــود اســت. 

ــد  ــدا دادی مانن ــای خ ــده ه ــل و پدی عوام

ــک  ــو پولوتی ــک و جی ــت جیواکانومی موقعی

افغانســتان بــه اهمیــت اســرتاتیژیک ایــن 

ــی  ــادی و سیاس ــالت اقتص ــور در تعام کش

ــور  ــن کش ــد و ای ــی افزای ــان م ــه و جه منطق

ــه  ــاال در منطق ــرتاتیژیک ب ــت اس را از اهمی

آب  همچنــان  اســت.  کــرده  برخــوردار 

افغانســتان  باهــر  وافــر و خــاک بکــر و 

تضمیــن کننــده تولیــد مــواد غذایــی کافــی، 

ــاالنه  ــرف س ــوس و م ــا نف ــب ب در تناس

میباشــد. حتــی مــازاد آن را بــرای صــادرات 

در صــورت میکانیــزه شــدن بخــش  زراعــت 

شــدن  میکانیــزه  کــرد.  میتــوان  اســتفاده 

مشکل بیکاری در افغانستان  و راه حل
نویسنده: محمد شبیر بشیری

محصل ماسرتی اداره تجارت

زراعــت  کــه رونــد تخصــص گرایــی در 

بخــش  زراعــت بــه منظــور بلنــد بــردن 

ظرفیــت و گســرتش کمــی در تولیــد اســت، 

عامــل راهــردی یعنــی دراز مــدت انکشــاف 

ــود. ــته میش ــتان پنداش ــادرات افغانس ص

ــت  ــور دارای صنع ــان کش ــتان همچن افغانس

ــالیان  ــه س ــت ک ــز اس ــی نی ــی و قدیم بوم

متــامدی ایــن بخــش  )صنعــت( ارایــه کننــده 

ــان  ــداد از مردم ــک تع ــه ی ــیت و کار ب معیش

ــالم  ــره اق ــی در زم ــوده و حت ــور ب ــن کش ای

صادراتــی نیــز تولیــدات صنعتــی آن بــه 

صنایــع  همرفتــه  روی  می خــورد.  چشــم 

بومــی ایــن کشــور بــه اســاس عوامــل 

ــد  ــاز مان مختلــف از انکشــاف و گســرتش ب

کــه عوامــل عمــده آن را میتــوان نبــود امنیــت 

و جنــگ هــای داخلــی، نبــود سیاســت هــای 

ــدن آن  ــی و عقــب مان ــی دولت ــدون حامیت م

از کاروان تکنالــوژی عــری جهــان امــروز 

ــرد. ــوان ک عن

ســه رشیــان اقتصــادی کــه تشــکیل دهنــده ی 

تولیــدات ناخالــص داخلــی یــک کشــور 

اســت؛ ماننــد صنعــت، زراعــت و خدمــات 

افغانســتان در ادوار مختلــف سیاســی اش 

رسمایــه گــذاری هــای دولتــی و خصوصــی 

کارنامــه  در  نیــز  بخــش  خدمــات  در  را 

ــش   ــن بخ ــود را ای ــهم خ ــه س ــود دارد ک خ

ــردم  ــتخدام م ــادی و اس ــاف اقتص در انکش

ایفــا  کار  جــای  کننــده  ایجــاد  منحیــث 

ــف  ــتان در ادوار مختل ــت. افغانس ــرده اس ک

ــادی  ــای اقتص ــت ه ــه سیاس ــی تجرب سیاس

چــون اقتصــاد مختلــط، اقتصــاد پــالن شــده 

ــه  ــن س ــه ای ــازار را ک ــاد ب ــز و اقتص متمرک

ــرد  ــرتین کارب ــادی بیش ــت اقتص ــوع سیاس ن

ــز دارد؛  ــد نی ــان دارا میباش ــطح جه را در س

ــط را  ــاد مختل ــتم اقتص ــال: سیس ــه مث بگون

بــا ترکیــب نیمــه فیودالــی در زمــان شــاهی، 

را  متمرکــز  دولتــی  شــده  پــالن  اقتصــاد 

در زمــان حکومــت هــای سوسیالســتی و 

ــا  ــال ۲۰۰۲، ب ــد از س ــازار را بع ــاد ب اقتص

تصویــب قانــون اساســی جدیــد کــه در 
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ــرد.  ــه ک ــه، تجرب ــر یافت ــم آن تذک ــاده ده م

هــر دوره سیاســی کــه از ایــن سیاســت هــای 

ــد؛  ــرده بودن ــاب ک ــی را انتخ ــادی یک اقتص

متاســفانه افغانســتان بطــور بایــد و شــاید بــه 

ــرد. ــدا نک ــت پی ــدار دس ــعه پای توس

 دالیلــی کــه تــا امــروز عــرض انــدام کردنــد 

تــا جــواب ســوال حیاتــی ایــن کشــور را کــه 

چــرا ایــن کشــور تــا حــال بــه توســعه پایــدار 

کــه رکــن اساســی آن، رفــع مشــکل بیــکاری 

اســت، نرســیده اســت؟ بــا جــواب دادن ایــن 

ســوال و بــا بیــان دالیــل کــه ســد راه توســعه 

کشــور قــرار گرفتــه، پنجــاه درصــد راه حــل 

مشــکل بیــکاری در افغانســتان پیــدا میشــود. 

ــرار  ــتان ق ــعه افغانس ــد توس ــه س ــل ک عوام

گرفتــه را میتــوان در ســه حلقــه اســرتاتیژیک 

مطــرح کــرد.

حلقــه اول مشــکل تخنیکــی، حلقــه دوم 

مشــکل سیاســی و حلقــه ســوم مشــکل 

تخنیکــی  مشــکل  جهانــی.  و  منظقــوی 

عبــارت از تعریــف نشــدن نوعیــت منحــر 

بــه فــرد اقتصــادی افغانســتان اســت؛ یعنــی 

اقتصــادی،  سیاســی،  جــو  اســاس  بــه 

ــا امــروز  فرهنگــی و اجتامعــی افغانســتان ت

مــدل اقتصــاد افغانــی، دیزایــن نشــده و ایــن 

موضــوع باعــث رسدرگمــی و عــدم اســتفاده 

بهینــه و مطلــوب از سیســتم هــای اقتصــادی 

شــده کــه در ادوار مختلــف تاریــخ سیاســی 

و اقتصــادی کشــور کــه در بــاال تذکــر یافــت 

گردیــده اســت. همچنــان باعــث طــرح 

نشــدن یــک اســرتاتیژی ملــی غــرض توســعه 

افغانســتان شــده کــه مهمرتیــن وظیفــه یــک 

ــا  ــرار دادن کار ه ــل ق ــرتاتیژی در تسلس اس

در چهارچــوب اهــداف کوچــک و متوســط 

اســت کــه بــه عنــوان یــک رهنــام بــه منظــور 

ــود. ــاد میش ــزرگ ایج ــدف ب ــه ه ــیدن ب رس

ــوان مشــکل تخنیکــی را  بطــور خالصــه میت

ــد  ــه، در چن ــرار گرفت ــعه ق ــد راه توس ــه س ک

ــرد. ــن خالصــه ک ســطر چنی

ــد  ــار بع ــعه دارای چه ــه توس ــوری ک هامنط

سیاســت، اقتصــاد، فرهنگ و اجتــامع؛  یعنی 

ــار  ــر چه ــد، اگ ــی باش ــوازن م ــاف مت انکش

ــته  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــرتش کیف ــد گس بع

ــا  ــه میشــود؛ افغانســتان ت باشــد توســعه گفت

ــد یــک اســرتاتیِژی ملــی توســعه  امــروز فاق

اســت. اســرتاتیِژی ملــی توســعه افغانســتان 

بــه اســاس مشــخصات منحــر  بایــد، 

ــادی،  ــی، اقتص ــی، سیاس ــرد جغرافیای ــه ف ب

ــود  ــاد ش ــور ایج ــی کش ــی و اجتامع فرهنگ

ــادی،  ــبی اقتص ــای نس ــت ه ــه در آن مزی ک

ارزش هــا، قوانیــن و پالیســی هــا مشــخص 

شــده باشــد و مطابــق آن مــدل اقتصــاد 

افغانــی و خطــوط اساســی اقتصــادی طــرح 

ــای  ــوری ه ــا تی ــپس ب ــود. س ــف ش و تعری

اقتصــاد بــازار تطابــق داده شــود. متــام 

کشــورهای کــه از سیســتم اقتصــاد بــازار 

ــدل  ــا م ــازار را ب ــاد ب ــد؛ اقتص ــروی میکنن پی

اقتصــادی منحربــه فــرد کشــور خــود 

ــه  ــه گون ــد؛ ب ــش میرون ــرده، پی ــگ ک هامهن

مثــال، سیســتم اقتصــاد بــازار در پاکســتان و 

ــن تفــاوت هــامن  ــن متفــاوت اســت. ای چی

خطــوط اساســی اقتصــادی پاکســتان بــا 

ــت.  ــن اس ــادی چی ــی اقتص ــوط اساس خط

ــادی  ــی اقتص ــوط اساس ــف خط ــدم تعری ع

کشــور تــا امــروز، باعــث عــدم طــرح مــدل 

ــرتاتیژی  ــود اس ــده و نب ــی ش ــاد افغان اقتص

ملــی توســعه بــه اســاس مــوارد کــه در 

ــل  ــود تسلس ــث نب ــد، باع ــاره گردی ــوق اش ف

ــافی و  ــای انکش ــدی در کار ه ــت بن و اولوی

توســعه یــی کشــور گردیــده و محــروم بــودن 

ــت  ــه دول ــم ب ــروز، ه ــا ام ــوق ت ــوارد ف از م

و جامعــه جهانــی باعــث روشــن نبــودن 

ــتان دارای  ــه درافغانس ــده ک ــای ش ــش ه بخ

ظرفیــت بــاالی اســتخدام هســتند و معضــل 

ــه یــک چالــش عمــده بــه دولــت  بیــکاری ب

و مــردم تبدیــل گردیــده اســت. مشــکل 

تخنیکــی دقیقــا از همیــن جــا آغــاز میگــردد 

کــه بعــد از ســال ۲۰۰۲ بدیــن ســو رسمایــه 

ــی  ــاالی بخش ــتان ب ــا در افغانس ــذاری ه گ

صــورت گرفــت کــه نظربــه خاصیــت قــوای 

کار کشــور، ظرفیــت اســتخدام پاییــن را دارد 

ــش   ــات و بخ ــش  خدم ــارت از بخ ــه عب ک

ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــاختامنی اس س

اکریــت مــردم افغانســتان بــی ســواد و نیمــه 

ــاز  ــات، نی ــش خدم ــتند و بخ ــواد هس ــا س ب

ــش  ــه بخ ــرده دارد ک ــل ک ــراد تحصی ــه اف ب

ــوای کار  ــردن ق ــه وارد ک ــور ب ــرده مجب نام

مســلکی از خــارج گردیــد. همچنــان بــه 

ــال  ــی از س ــک جهان ــار بان ــک آم ــاس ی اس

۲۰۰۳ تــا ســال ۲۰۱۱؛ یعنــی در بیشــرت 

ــا  ــذاری ه ــه گ ــزان رسمای ــه می ــک ده از ی

ــزان  ــد و می ــاختامن ۴۰ درص ــش  س در بخ

رسمایــه گــذاری در بخــش  زراعــت حــدود 

7 درصــد بــوده اســت. بــه اســاس یــک 

آمــار دیگــر بانــک جهانــی بخــش  زراعــت 

افغانســتان، ظرفیــت ایجــاد کــردن جــای کار 

را تــا حــدود 87 درصــد دارد. ایــن مثــال بــه 

ــرتاتیژیک  ــر اس ــذاری غی ــه گ ــوان رسمای عن

در افغانســتان بــه نســبت تعریــف نشــدن 

خطــوط اساســی اقتصــادی کشــور، عمــده 

میــزان  افزایــش  تخنیکــی  عامــل  تریــن 

میشــود.  شــمرده  افغانســتان  در  بیــکاری 

ــرتاتیژیک و  ــر اس ــای غی ــذاری ه ــه گ رسمای

ــه ی  ــم ده ــک و نی ــی در ی ــر زیربنابراینی غی

ــا  ــارد ه ــرف میلی ــود  م ــا وج ــه ب ــر ک اخی

دالــر از کمکهــای جامعــه جهانــی نتوانســت 

معضــل فقــر و بیــکاری  را در افغانســتان 

مدیریــت کنــد؛ همــه ناشــی از مشــکل 

ــت.  ــوع اس ــی موض تخنیک

در حــال حــارض افغانســتان بــه عنــوان یــک 

کشــور محــاط بــه خشــکه و شــدیدآ وابســته 

ــا  ــه کمــک هــای مالــی جامعــه جهانــی؛ ب ب

ــر  ــط فق ــر خ ــردم زی ــد م ــن ۵۴ درص داش

فاقــد نقــاط اتــکا اقتصــادی داخلــی اســت. 

هرگاه اســرتاتیژی ملی توســعه کشــور شــکل 

گیــرد کــه در آن خطــوط اساســی اقتصــادی 

بــه منظــور جلــب رسمایــه گــذاری هــا 

ــر  ــادی نظ ــط اقتص ــر خ ــد؛ ه ــته باش برجس

ــک  ــد ی ــرتاتیژیک آن میتوان ــت اس ــه اهمی ب

نقطــه ی اتــکا اقتصــادی در داخل افغانســتان 

باشــد؛ از یــک طــرف در هررسمایــه گــذاری 

اساســی  خطــوط  بــاالی  زیربنابراینیــی 

ــی  ــد یعن ــل تولی ــن عام ــادی، مهمرتی اقتص

ــتخدام در  ــزان اس ــت و می ــاز اس ــر نی کارگ

کشــور بــاال میــرود و از ســوی دیگــر میــزان 

وابســته گی اقتصــادی افغانســتان بــه جامعــه 

ــه  جهانــی کاهــش میابــد. در ســال ۲۰۱۶ ب

ــایت  ــرف س ــده از ط ــه ش ــام ارای ــاس ارق اس

زراعــت  بخــش    ،the world fact book

ادامه مطلب درصفحه 30 ...

15گنجینـــه کاردان بهار 1398- شامره سوم - سال اول  



گنجینـــه کاردان

۱ – تــل چــې درڅخــه د يــو کار کولــو 

ــه  ــه هغ ــړه ل ــه وک ــږي، هڅ ــه کې ــره مت څوم

ډېــر تــررسه کــړې. دا يــوازې تــر دنــدې 

ــې  ــړو، چ ــد وک ــه بای ــدودوه، هڅ ــه مح م

ــه  ــې دا ځانت ــو ک ــو برخ ــه ټول ــه پ د ژوندان

اصــل وګرځــوو. د دې اصــل پــه پــي کولــو 

ــې  ــه ک ــای او ټولن ــه کارځ ــوږ پ ــه م رسه ب

ــالً  ــو. مث ــار وړ وګرځ ــام او اعتب ــر زر د پ ډې

ــه  ــه اړه کوم ــز پ ــو څې ــه د ي ــه درڅخ ــه کل ک

ــو  ــل ی ــر خپ ــو پ ــوه، ن ــتل ش ــوره وغوښ مش

نظــر ورکولــو رسه بســنه مــه کــوه، بلکــې څو 

نظرونــه ورکــړه. دا بــه دې پــه ژونــد کــې تــل 

د نــورو څخــه یــو ګام وړانــدې ثابــت کــړي. 

۲ – پــه اداره يــا کارځــای کــې لومــړی 

ــارض وي.  ــه ح ــې د وخت ــه چ ــخص اوس ش

د یــو مشــهور ســیاحتي رشکــت مــر جېمــز 

ــل  ــه خپ ــل هڅــه کــوم پ ــي، "ت ــون واي تورنت

ــارض  ــدې ح ــورو وړان ــه ن ــې ل ــای ک کارځ

ــې  ــوي چ ــع راک ــه دا موق ــم. دا کار مات اوس

لیکوال: عبدالوايف نایبزی 

د ادارې او سوداګرۍ د ماسټرۍ برنامې زدکړیال

څرنګه کوالی شئ یو ښه مدير اوسئ

کــړم  مهالوېــش  کارونــه  ورځنــي  خپــل 

ــل  ــړم، خپ ــات ک ــرې زی ــز پ ــل مترک او خپ

اضــايف برېښــنالیکونه پــاک کــړم او تــل 

ــاعت  ــو س ــورو ی ــه ن ــې ل ــرم چ ــې انګې داس

ــم".  ــې ی مخک

ــه  ــۍ رسه پ ــې کورن ــه خپل ــره ورځ ل ۳ – ه

څــو  د  هــان  بېلېــن  اوسه.  کــې  اړیکــه 

نړيوالــو هوټلونــو څښــن دی. دی پــه دې اړه 

ــي:  واي

"د کورنــۍ رسه اړیکــه ماتــه یــو ډول د تعــادل 

احســاس راکــوي. فــرق نــه کوي چــې 

ــاعت  ــو س ــره ورځ ي ــد ه ــم، زه بای ــه ی چېرت

کورنــۍ له پــاره ځانګــړی کــړم. زه هــر ســهار 

ــو  ــوم، کوچنیان ــرو پيل ــه خ ــې رسه پ د مېرمن

تــه مــې پېغامونــه لېــږم او پــه ملــر لوېــدا رسه 

ــا د مېرمنــې احــوال اخلــم".  یــو وار بی

تــه رس  برخــو  مختلفــو  کارځــای  د   –  ۴

ورښــکاره کــړه. د MMGY د بازارموندنــې 

رشکــت رییــس کلېټــون ريــډ پــه دې اړه 

لیکــي "زه هــره ورځ خپــل کاري ټیــم رسه 

ــر  ــاره ډې ــه کــوم. دا کار دې لپ مخامــخ ليدن

ښــه دی تــر څــو د خپــلو کارکوونکــو د 

عمــي چــارو څخــه پــه ښــه ډول خــر 

ــم".  ش

۵ – تــل هڅــه وکــړه خوښۍ بښــونکی و 

اوســې. کــه غــواړې چــې پــه هــر چــا ګــران 

واوســې نــو رس د نــن څخــه د جديــت مــاده 

ــه  ــره ورځ پ ــه ه ــړه، ک ــاور وک ــړه. ب ــرې ک ل

ــړې، او  ــه وک ــوه ټوک ــې ی ــد ک کارځای/ژون

ــر  ــه ت ــه ب ــو ت ــل يش، ن ــدا الم ــورو د خن د ن

ــې!  ــخصیت واوس ــران ش ــو ګ ټول

ــه  ــول څ ــوږ ټ ــړه. م ــوړې ک ــې ج ۶ – اړيک

ــو خلکــو رسه ګــورو.  ــا څــه هــره ورځ نوی ن

آیــا کلــه مــو فکــر کــړی  چــې نــوي ملګــري 

مقاله
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منازعه افغانستان و راه حل آن

کنونــی  وضعیــت  را  افغــان  هــر  ذهــن 
افغانســتان مــی آزارد و هــر کــس میخواهــد 
ــرا  ــد؛ چ ــدا کن ــواب پی ــوال ج ــن س ــه ای ب
ــده  ــار ش ــت دچ ــن حال ــه چنی ــتان ب افغانس
اســت؟ چــی دالیــل باعــث وحشــت و 
بربریــت در ایــن مــرز و بــوم میتوانــد باشــد؟ 
چــرا هــر روز ۱۰۰ هــا نفــر به خــاک و خون 
کشــیده میشــوند؟ چــرا یکتعــداد افغــان هــا 
کوشــش دارنــد بــه کشــورهای غربــی جهــت 
آســایش و زندگــی آرام حتــی بــه خطــر جــان 
شــان مهاجــرت میکننــد؟ واقعــاً مــا چــرا بــه 

ــم؟ ــده ای ــار ش ــی دچ ــن وضعیت چنی

دالیل منازعه دوامدار افغانستان:

منازعــه افغانســتان میتوانــد دالیــل زیــاد 
داشــته باشــد؛ امــا در ایــن جــا دالیــل آن را 
ــا  ــه ســه کتگــوری ذیــل تقســیم می کنیــم ت ب

ــا آشــنا شــویم. ــه آنه ــم ب بهــرت بتوانی

الف-بین املللی:

جغرافیایی  نـــگاه  از  افغانســـتان  گرچـــه 
آن قـــدر بـــزرگ نیســـت؛ امـــا موقعیت 
ژیوپولتیک افغانســـتان بســـیار مهم است، 
چون افغانســـتان در بین کشـــورهای مانند 

نوسینده: سید جاوید حکیمی 

محصل ماسرتی روابط بین امللل

روســـیه)ازطریق کشورهای آســـیای میانه(، 
چین، پاکســـتان و ایران موقعیـــت دارد که 
باعـــث توجه کشـــور ابـــر قـــدرت مانند 
آمریکا شـــده اســـت. آمریکا و شـــوروی 
آغاز  و  از جنگ جهانـــی دوم  بعد  ســـابق 
جنـــگ رسد، متوجه افغانســـتان شـــدند و 
حتی نیروی رسخ شـــوروی، افغانســـتان را 
در زمان جنگ رسد اشـــغال کـــرد و باعث 
شـــد که ایـــاالت متحده آمریـــکا از طریق 
علیه  را  مجاهدیـــن  نیروهـــای  پاکســـتان 
شـــوروی تقویت کنـــد  و به ایـــن مبارزه 
اما  ادامـــه دهد.  تا زمان ختـــم جنگ رسد 
تا حمله ۱۱ ســـپتمر  از جنـــگ رسد  بعد 
به برج هـــای تجارت جهانـــی در آمریکا، 
افغانســـتان به حال خود گذاشـــته شـــد و 
امللل  بین  ســـطح  در  افغانســـتان  اهمیت 
کاهـــش یافت و زمینـــه را بـــرای مداخله 
بعد  ســـاخت.  مساعد  منطقه  کشـــورهای 
یافت  تغییر  از حمله ۱۱ ســـپمتر وضعیت 
و با مداخلـــه آمریکا به افغانســـتان دوباره 
بزرگ  کشـــورهای  توجه  مرکز  افغانســـتان 
مانند آمریکا، روســـیه و چیـــن قرار گرفت. 
روســـیه، چیـــن و ایران، ســـه کشـــوری 
اســـت کـــه از موجودیـــت پایـــگاه های 

نظامـــی آمریکا در افغانســـتان احســـاس 
خطـــر می کننـــد و بـــه همیـــن خاطر به 
صورت غیر مســـتقیم، جنـــگ نیابتی را با 
آمریکا رشوع کـــرده اند؛ تا آمریـــکا نتواند 
تسلط  تحت  همیشـــه  برای  را  افغانســـتان 

باشد.  داشـــته  خویش 

ب-منطقوی: 

ــر از  ــی دیگ ــه یک ــورهای منطق ــت کش  رقاب
دالیــل منازعــه افغانســتان اســت. پاکســتان، 
ــد کــه  ــن  کشــور هــای ان ــران و چی ــد، ای هن
منافــع  افغانســتان  طریــق  از  می خواهنــد 

ــد. ــن مناین ــش را تامی خوی

هنــد بــه خاطــری کــه هژمونــی خــود را 
ــه  ــان توج ــرده و همچن ــظ ک ــه حف در منطق
پاکســتان را از منازعــه کشــمیر دور نگهــدارد، 
یکــی  و  میکنــد  مداخلــه  افغانســتان  در 
از عاملیــن منطقــه ای منازعــه افغانســتان 

میباشــد.

ــود  ــه وج ــه ب ــه همیش ــوری ک ــتان کش پاکس
ــد و باعــث پراکندگــی اقــوام افغانســتان  بیای
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چاپريیال ساتنه د ټولو ګډ مسوليت دی
لیکوال: عبدالباسط کړوخیل

چاپیریــال د انســان د اړتیــاوو پــوره کولــو او 

ــږي  ــد ځــای دی او هــره ورځ چــې تیری ژون

ارزښــت یــې الپســې زیاتیــږي. خــو لــه بــده 

مرغــه دا مهــال انســان پــه دې خاورینــه کــره 

ــده د  ــه ح ــه ل ــو څخ ــی منابع ــه طبیع ــې ل ک

زیاتــې ګټــې اخیســتو او پــه خــاوره، اوبــو او 

ــه  ــځ ت ــاوو رامن هــوا کــې د خطرناکــه ککړتی

کولــو لــه املــه، د لــه منځــه تلــو ګــواښ رسه 

مــخ کــړی دی.

د چاپیریــال ســاتنه لــه انســانی ځــواک څخــه 

زیاتــې ګټــې اخیســتو او پــه هــره برخــه کــې 

ــو  ــال ســاتنې زدهکــړې دود ګرځول د چاپیری

تــه اړتیــا لــري.

د اســالم مبیــن دیــن تــل خلکــو تــه دا حکــم 

ــل  ــه او خپ ــل ځانون ــو خپ ــي تاس ــوي چ ک

چاپیریــال پــاک وســاتئ تــر څــو د ډول 

ــچ شــئ. د  ــي ســتونزو څخــه ب ډول روغتیاي

اســالم ســرت الرښــود حــرت محمــد)ص( 

ــی: فرمای

ــی  ــر ش ــر م ــات او ه ــه کثاف »دالري څخ

ــه ده.« ــول صدق ــري ک ل

ــه د  ــتان ت ــې افغانس ــو ک ــو کلون ــه 1960م پ

ــده  ــل کی ــرتګه کت ــه س ــواد پ ــه هی ــو متمدن ی

ــده.  ــل کی ــاوي وی ــارونو ن ــه د ښ ــل ت او کاب

دا ځکــه چــې هغــه وخــت د کابــل ښــاریانو 

ــاک او شــین ســاتلی ؤ  ــل ښــار دومــره پ خپ

ــه اوښــتې.  چــې د ټولــې نــړۍ ســرتګې ورت

ــور  ــوې ک ــل ش ــې تپ ــن ک ــه وط ــفانه پ متأس

ګــډې جګــړې رشوع شــوې او دغــې مــودې 

زیــات دوام ونکــړ. ډیــر زر زمونــږ ښــارونه او 

هیــواد د هغــو ښــارونو پــه ډلــه کــې راغلــل 

ــامله  ــال س ــت او دچاپیری ــار نظاف ــې د ښ چ

ــوا  ــې ه ــې ی ــوي او ورځ تربل ــه ک ــاتنه ن س

ــږي. ککړی

ــدو  ــه زیاتی ــواد نفــوس پ دا مهــال چــې د هی

دی، پــه لویــو ښــارونو کــې دخلکــو لخــوا د 

ښــار اوســیدنې فرهنــګ نــه مراعــت کیــږي. 

ــه اړه  ــاتنې پ ــال س ــان د چاپیری ــوک ځ هیڅ

مســؤل نــه ګڼــي. بایــد مــوږ او تاســې ټــول 

پــدې خــر اوســو چــې د چاپیریــال پــه 

ســاتنه کــې هغومــره مســولیت چــې دولــت 

تــه متوجــه کیــږي همغومــره مســولیت عــام 

خلــک هــم لــري.

کــه دلتــه لــه یــوې خــوا دولــت ګــرم دی لــه 

بلــې خــوا خلــک هــم پــه پــوره ډول پــړ دي.

د پــاک چاپیریــال د ســاتلو لپــاره دولتــي 

چارواکــي او عــام خلــک بایــد النــدې څــو 

ــړي: ــه وک ــه پاملرن ــو ت ــو ټک مهم

ــه     ــاوړه ګټ ــیمو د ن ــنو س ــو او ش دځنګلون

ــوی ــتنې مخنی اخیس

ټولــو     د  ادارې  د  ســاتنې  دچاپیریــال 

کــول عمــي  الرښــوونو 

د دولــت لخــوا د بريښــنا تولیــد کچــه    

لــوړول تــر څــو خلــک خپــل د ســوند 

رضوریــات د بریښــنا د الرې رفعــه کــړي 

ــال کــي د ســوځیدونکو توکــو  ــه چاپیری او پ

ــه يش ــه ټیټ کچ

نــه یــوازې شــته ونــې نــه پــری کــول بلکــه    

د نــورو نیالګیــو کښــینول

دښــاروالیو پــه کار کــې کیفــي ښــه والــی    

راوســتل

ــه شــنو ســاحو کــي ســوداګریزو     دښــار پ

ــه ورکــول ــه اجــازه ن ــو ت ــو او فعالیتون آبادی

ديتــه     وال  هټــۍ  لخــوا  دښــاروالۍ 

تــه مخــي  ددوکانونــو  چــي  مجبــورول 

ــو نیالګــی     ــو ی ــاره ی ــال لپ ــه چاپیری دښ

کښــینوي

لــه الرې خلــک دچاپیریــال     د رســنیو 

ســاتنې لــه اهمیــت او ګټــو خــرول

ــه تخنیکــي لحاظــه     ــه وســایط ل ټــول نقلی

معیــاري کــول او د هغــه وســایطو د ګرځیــدو 

مخنیــوی چــي ماشــینونه یــی زاړه او لــه کاره 

لویــديل وي

د سړکونو او لویو الرو قیر کول   

او دې ته ورته نور رضوري ګامونه

پــه آخــر کــې بایــد ووایــم چــې زمــوږ ټولــو 

ــې د  ــاتنه ک ــال س ــه چاپیری ــو پ ــده ده څ دن

ــو، د  ــاوړی کول ــس پی ــو ح ــوولیت منل مس

همــکارۍ روحیــې غښــتي کولــو او د هېــواد 

ــاتنې  ــال س ــیمه کــې د چاپیری ــره س ــه ه پ

فرهنــګ دود ګرځولــو لپــاره ځانګــړی هلــې 

ــړو. ــې وک ځل
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گنجینـــه کاردان مقاله

مصونیــت پارملانــی امتیــازی بــرای مناینــده 

مــردم بــه شــامر میــرود؛ تــا وظایــف خــود را 

بــدون تــرس و هــراس از تعقیــب قضایــی و 

پولیــس بتوانــد انجــام دهــد. ایــن مصونیــت 

شــاید در نــگاه نخســت نوعــی تبعیــض بیــن 

وسایرشــهروندان  مقننــه  قــوه  مناینــدگان 

بــر  امتیــازی  چنیــن  از  کــه  قلمدادشــود 

ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــتند؛ ام ــوردار نیس خ

ــرای  ــکاری ب ــا راه ــت تنه ــن مصونی ــه ای ک

تامیــن اســتقالل مناینــده اســت و بــه معنــای 

چشــم پوشــی از جرایــم مناینــدگان نیســت. 

مصونیــت پارملانــی اساســاً پوششــی قانونی 

اســت کــه بــرای حفاظــت مناینــده در برابــر 

ــت ممکــن  ــی، قاعــده مصونی ــب قضای تعقی

اســت بــه ظاهــر تبعیــض یــا امتیــاز پنداشــته 

شــود. ولــی ایــن مصونیــت وســیله ی دفــاع 

از مناینــده در برابــر اعــامل  فشــار غیــر 

ــود  ــی ش ــوب م ــه محس ــوه مجری ــی ق قانون

انجــام  بــرای  را  خــود  آزادی  بتوانــد  تــا 

نوشــتار و  وظیفــه منایندگــی در گفتــار، 

کــردار حفــظ کنــد. قانــون اساســی در مــواد 

۱۰۱و۱۰۲در مــورد مصونیــت پارملانــی 

چنیــن حکــم دارد: هیــچ عضــو شــورای 

ــه در  ــه ی ک ــا نظری ــت رای ی ــه عل ــی، ب مل

هنــگام اجــرای وظیفــه ابــراز مــی دارد مــورد 

ــرد. ــی گی ــرار من ــی ق ــب عدل تعقی

هــرگاه عضــو شــورای ملــی بــه جــرم متهــم 

نویسنده: عبداملصوررستمی 

محصل حقوق

مصوونیت پارملانی

بــه  موضــوع  از  مســوول  مامــور  شــود، 

ــه متهــم عضــو آن اســت اطــالع  ــس ک مجل

میدهــد و متهــم تحــت تعقیــب عدلــی قــرار 

گرفتــه میتوانــد. در مــورد جــرم مشــهود 

ــدون  ــد متهــم را ب ــور مســوول مــی توان مام

ــد،  ــو آن میباش ــه او عض ــس ک ــازه مجل اج

ــار  ــد و گرفت ــی قرارده ــب عدل ــت تعقی تح

منایــد در هــر دو حالــت هــرگاه تعقیــب 

عدلــی قانونــا توقیــف را ایجــاب کنــد؛ 

مامــور مســوول مکلــف اســت موضــوع 

ــوط  ــس مرب ــالع مجل ــه اط ــه ب ــال فاصل را ب

برســاند و تصویــب آن را حاصــل منایــد. 

اگــر اتهــام در هنــگام تعطیــل شــورا صــورت 

از  یــا  توقیــف  گرفتــاری  اجــازه  بگیــرد، 

حاصــل  مربــوط  مجلــس  اداری  هیــات 

ــه نخســتین جلســه  مــی گــردد و موضــوع ب

مجلــس مذکــور جهــت اخــذ تصمیــم ارایــه 

میشــود. مناینــده بــه دلیــل گفتــار، نوشــتار، 

ــت موضــع  ــم هــا و در نهای اعــامل و تصمی

ــب  ــورد تعقی ــد م ــش نبای ــای خوی ــری ه گی

ــق  ــس ح ــچ ک ــود. هی ــع ش ــذه واق و مواخ

ــف  ــای وظای ــل ایف ــه دلی ــده را ب ــدارد مناین ن

ــد. ــرار ده ــب ق ــورد تعقی ــی م منایندگ

ــه  ــت ک ــامل اس ــی اع ــامل متام ــف ش وظای

فــرد بــه عنــوان مناینــده انجــام میدهــد؛ مانند 

ســخرانی هــای کــه در جلســه عمومــی 

ــح و  ــا لوای ــت ب ــا مخالف ــد، ی ــس تایی مجل

ــتیضاح  ــت دراس ــی رشک ــای قانون ــرح ه ط

ــی  ــام متام ــران و رس  انج ــش از وزی و پرس

ــیون  ــده در کمیس ــامل مناین ــارات و اع اظه

هــا می شــود.

بــا وجــود اینکــه مصونیــت پارملانــی در قبال 

مناینــده مــردم در جریــان انجــام وظیفــه، بــا 

رصاحــت قانــون اساســی مــورد پذیــرش 

ــه  ــه اســت؛ امــا ایــن مصونیــت ب قــرار گرفت

هیــچ عنــوان بــه معنــای مصونیــت از اعــامل 

جرمــی نیســت. در مــورد رســیدگی بــه 

ــان  ــردم در پارمل ــده گان م ــه مناین ــم ک جرای

ــکلی  ــاظ ش ــه لح ــوند؛ ب ــی ش ــب م مرتک

ــیدگی  ــه رس ــبت ب ــر نس ــاوت ت ــد متف فرآین

جرایــم افــراد عــادی در قانــون اساســی، در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. کوچکرتیــن پیگــرد 

ــده  ــف ش ــات تعری ــره تریف ــارج از دای خ

در قانــون اساســی، ممکــن اســت بــه ابــزار 

ــل شــود. در مجمــوع  ــه او تبدی فشــاری علی

تعــرض ناپذیــری مناینــدگان بــه معنــای 

ــرد  ــول پیگ ــای معم ــیوه ه ــرای ش ــدم اج ع

و رســیدگی بــه جرایــم در مــورد مناینــدگان 

ــرد  ــرای پیگ ــژه ب ــای وی ــیوه ه ــامل ش واع

ورســیدگی بــه جرایــم مناینــده متهــم اســت. 

ــامل  ــه اع ــیوه ای ک ــن ش ــاره بهرتی ــن ب درای
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حاکمیت قانون

مقدمه 

حاکمیــت قانــون از مفاهیــم بنیادینــی اســت 

ــوم  ــه امــروزه در رشــته هــای مختلــف عل ک

ــوم  ــوق، عل ــفه، حق ــه فلس ــانی؛ از جمل انس

ــورد  ــاد م ــی و اقتص ــه شناس ــی، جامع سیاس

توجــه صاحــب نظــران و محققــان قــرار 

گرفتــه اســت. ایــن مقولــه بــه شــدت متآثــر 

سیاســی  نظــام  بــر  حاکــم  ازایدولــوژی 

قانــون  حاکمیــت  اســاس  بــر  میباشــد. 

جمهــوری  رییــس  )از  مقامــات  متامــی 

ــه( و نهادهــای  ــی رتب ــا متــام مقامــات عال ت

ــا  ــه؛ خصوص ــوای ثالث ــه ق ــی ازجمل سیاس

قــوه مجرییــه کــه خــود واضــح قانون اســت، 

ــای  ــی و ازادی ه ــد حقوق ــع قواع ــد تاب بای

بنیادیــن باشــد. هیــچ یــک از مقامــات و 

ــوق  ــد حق ــق تحدی ــی، ح ــای سیاس ــاد ه نه

و آزادی هــای اساســی و بنیادیــن را؛ جــز 

پیچیــده  در چارچــوب قواعــد خــاص و 

ــد در  ــدارد. بای ــن، ن ــده در قوانی ــبینی ش پیش

ــوق  ــدا در حق ــوم ابت ــن مفه ــت ای ــر داش نظ

ــه  ــدا وارد عرص ــه و بع ــج گرفت ــی نض داخل

ــه  ــن مقال ــًن در ای ــد. بنابرای ــی ش ــن امللل بی

ــدم  ــا در ق ــه اســت ت کوشــش صــورت گرفت

ــون، تعریــف  نخســت مفهــوم حاکمیــت قان

حاکمیــت قانــون، هــدف حاکمیــت قانــون، 

اخیــر  در  و  قانــون  حاکمیــت  اهمیــت 

در  قانــون  حاکمیــت  عــدم  و  مشــکالت 

ــود.  ــی ش ــتان را بررس افغانس

مفهوم حاکمیت قانون  

ــت  ــی حکوم ــون، نف ــت قان ــوم حاکمی مفه

ــر اجــرای  ــد ب شــخصی و اســتبدادی و تاکی

ــا  ــرای همــگان میباشــد؛ ت ــن ب یکســان قوانی

ــازی  ــو خــود رسی، یکــه ت ــق جل ــن طری ازی

حقــوق  بــه  اشــخاص  درازی  دســت  و 

شــخصی، آزادی هــای اساســی، حقــوق 

جمعــی و منافــع اجتــامع گرفتــه شــود. 

حاکمیــت قانــون حکــم مــی منایــد تــا 

ــر و  قانــون بــاالی همــه  طــور یکســان، براب

بــه یــک نحــو تطبیــق شــود. امــا ایــن قانــون 

بایــد بــه شــکل و شــیوه دموکراتیــک وضــع 

گردیــده باشــد و مناینــده گان مــردم در وضع 

آن نقــش داشــته باشــند؛ تــا حقــوق اساســی 

مــردم در آن رعایــت شــده باشــد. در نهایــت 

ــق شــده و  ــاالی همــه یکســان تطبی ــون ب قان

ــی و  ــات سیاس ــع و مقام ــر از اراده مراج برت

اداری باشــد.

شــایان ذکــر اســت کــه نــوع نظــام سیاســی  

و حاکمیــت قانــون بــا هــم رابطــه تنگاتنــگ 

دارنــد؛ یعنــی نــوع نظــام سیاســی مــی 

توانــد مبیــن تامیــن حاکمیــت قانــون در 

یــک کشــور باشــد. زیــرا در حکومــت هــای 

ــوان از  ــی ت ــتبدادی من ــاالری و اس ــک س ت

حاکمیــت قانــون ســخن زد، بــه دلیــل آنکــه 

در همچــون نظــام هــای سیاســی نظــارت و 

کنــرتول بر اعــامل حکمروایــان وجــود ندارد 

و اراده حاکــم، باالتــر از قانــون قــرار داشــته 

و بــر حقــوق و آزادی افــراد محدودیــت 

وضــع می کنــد. حاالنکــه در یــک نظــام 

ــون در اســتقالل  دموکراتیــک، حاکمیــت قان

ــام  ــا، نظ ــانه ه ــت، آزادی رس ــا، حکوم قض

نظــارت و تعــادل، گزینــش رهــران از طریــق 

ــان شــاخه  ــوا می ــک ق ــات آزاد و تفکی انتخاب

ــود. ــی ش ــان داده م ــه نش ــوای ثالث ــای  ق ه

تعریف حاکمیت قانون

حاکمیــت قانــون دارای معنــی عــام و خاص 

ــارت از وجــود  ــی عــام؛ عب میباشــد. در معن

نظــم در کشــور و در معنــی خــاص؛ عبــارت 

ــی کــه  از اجــرای قوانیــن موضوعــه و قوانین

ــع  ــور وض ــح کش ــات صال ــس و مقام مجل

کــرده انــد، بــه نحــوه درســت و در راســتای 

ــم،  ــن نظ ــا تامی ــه هامن ــدف آن ک ــرای ه اج

اســقرار عدالــت، حفــظ حقــوق فــردی 

ــوم  ــورت عم ــه ص ــد. ب ــی باش ــی م و جمع

ــارت  ــون عب ــت قان ــف عمومــی حاکمی تعری

از تطبیــق یکســان قانــون بــاالی همــه؛ بدون 

هیــچ نــوع تبعیــض و امتیــاز. یــا عبــارت از 

ــا در  ــه ب ــاالی هم ــون ب ــان قان ــق یکس تطبی

نویسنده: فرشته نارصی 

محصل حقوق
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نظرداشــت رشایــط عینــی و ذهنــی جامعه ای 

کــه قانــون در راس حــرم آن قــرار گیــرد، 

می باشــد.  

اهمیت حاکمیت قانون

در مــدح حاکمیــت قانــون و آثــار مثبــت 

آن ســخن بســیار گفتــه شــده اســت. از 

ــون  ــت قان ــه شــده حاکمی ــه اینکــه گفت جمل

در یــک جامعــه باعــث ترویــج صلــح و 

توســعه، جلوگیــری از اختــالف و درگیــری، 

تضمیــن عدالــت اجتامعــی، پیشــرد امنیــت 

ــرس  ــل ت ــردم در مقاب ــت م ــانی، حامی انس

و خامتــه فقــر و گرســنگی مــی شــود. 

ــه  ــد در نظــر داشــت حاکمیــت قانــون، ب بای

ــرای مامنعــت از  عنــوان مفهومــی کلیــدی ب

خودکامگــی و اعــامل قــدرت خودرسانــه؛ از 

زوایــای مختلــف بــه عنــوان اصــل، هنجــار 

ــه  ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی ــی ارزش م و حت

ــم و  ــن اصــل الهــام بخــش مفاهی اســت. ای

ــل مروطــه خواهــی   اصــول دیگــری از قبی

Legali-( قانونیــت   ،)Constitutionalism(

ــی،  ــه ای ــت روی ــی، عدال ــت طبیع ty(، عدال

مســوولیت، پاســخگویی، کنــرتل قضایــی و 

تفکیــک قــوا بــوده اســت. از ســوی دیگــر، 

توجــه بــه اصــل حاکمیــت قانــون و تــن دادن 

ــوازم و پیامدهــای آن، یکــی از عنــارص  ــه ل ب

Good Gover-  ( اساســی »حکمرانــی خــوب

nance( شــمرده شــده کــه از مفاهیــم مطــرح 

ــن املللــی فعــال در  در نهادهــای ملــی و بی

عرصــه هــای حقوقــی، اقتصــادی و سیاســی 

مــی باشــد. بنــآ بــه صــورت خالصــه رشایــط 

اســتقرار حاکمیــت قانــون:  اول پایبنــدی 

ــی  ــناد تقنین ــایر اس ــی و س ــون اساس ــه قان ب

ــوای  ــی ق ــوا؛ یعن ــک ق ــور. دوم تفکی در کش

ــر  ــم دیگ ــد از ه ــت بای ــده دول ــکیل دهن تش

جــدا تشــکیل شــده و در امــور یکدیگــر 

ــت و  ــت دول ــوم اطاع ــد. س ــه نکنن مداخل

دولــت مــداران از قانــون. چهــارم برخــوردار 

بــودن افــراد جامعــه از آزادی هــای فــردی و 

اجتامعــی و پنجــم مــرا بــودن قــوه قضائیــه 

ــد. ــه ... میباش ــوع  مداخل ــر ن از ه

اهداف حاکمیت قانون

ــون در  ــت قان ــدف حاکمی ــن ه ــده تری عم

نظــام حقوقــی داخلــی، محدودیــت قــدرت 

عمومــی حکومــت بــه منظــور حفــظ حقــوق 

ــام  ــت، در نظ ــهروندان اس ــای ش و آزادی ه

حقوقــی داخلــی مهــم تریــن مخاطبــان 

ــتند  ــی هس ــات دولت ــون، مقام ــت قان حاکمی

و  اعــامل  متامــی  آن  اســاس  بــر  کــه 

ــن  ــا موازی ــق ب ــد منطب ــا بای ــامت آنه تصمی

قانونــی باشــد. یــا بــه صــورت عمــوم گفتــه 

ــون  ــت قان ــداف حاکمی ــه اه ــم ک ــی توانی م

ــد از :  ــارت ان عب

ــع     ــه و مراج ــه جامع ــون برهم ــری قان برت

ــان( ــورت یکس ــه ص ــون ب ــق قان )تطبی

اعــامل     و  خودکامگــی  از  جلوگیــری 

قــدرت خــود رسانــه

حکومــت قانــون و مســوولیت پذیــری    

ــت ــت و مل دول

برابری و آزادی   

برقراری نظم و استقرار عدالت.   

در  قانــون  حاکمیــت  عــدم  و  مشــکالت 

نســتان  فغا ا

۱.عــدم توســعه حقوقــی : عــدم توســعه 

ــف  ــای مختل ــه ه ــد جنب ــی توان ــی م حقوق

داشــته باشــد؛ ماننــد: فقــدان قوانیــن جامــع 

ــنایی  ــدم آش ــف، ع ــای مختل ــش ه در بخ

ــدم  ــن، ع ــا قوانی ــردم ب ــی و م ــوران دولت مام

احــرتام بــه قوانیــن، عــدم موجودیــت قانــون 

حقوقــی  دانــش  پاییــن  ســطح  پذیــری، 

قضــات و څارنــواالن، کمبــود وکیــل مدافــع 

ــره. ــلکی وغی مس

تجربــه  فقــدان  دموکراســی:  ۲.فقــدان 

دموکراســی یکــی از موانــع مهــم حاکمیــت 

قانــون در کشــور اســت.

ــون توســط دســتگاه حکومــت  ۳.نقــض قان

ــی. ــات حکومت و مقام

۴.فقــدان شــفافیت: فســاد در افغانســتان بــه 

ــر تبدیــل شــده اســت و  یــک بیــامری فراگی

ــض  ــوارد نق ــن م ــده تری ــاد اداری از عم فس

ــر  ــت ب ــان عدال ــق یکس ــدم تطبی ــون و ع قان

همــگان مــی باشــد. 

۵.ترجیح منافع شخص بر منافع ملی. 

۶.سلطه طلبی و خود باوری.

7.عدم رسیده گی به جنایات جنگی.

8.ناامنی و مواد مخدر.

۹. موجودیت گروه های مافیائی.
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گزارشگنجینـــه کاردان

در  کاردان  پوهنتــون  حقــوق  پوهنځــی 

همــکاری بــا تیــم تخنیکــی ریاســت عمومی 

مبــارزه بــا جرایــم وزارت محــرتم داخلــه ج. 

ــه  ــرم را ب ــه ی ج ــل واقع ــی مح ا . ا،  بررس

صــورت منایشــی بــرای محصــالن پوهنځــی 

حقــوق بــه روز چهارشــنبه ۱۹ جــدی برگــزار 

کــرد. 

در ایــن برنامــه نخســت بــرای محصــالن 

چگونگــی بررســی محــل واقعــه بــه صــورت 

ــه  ــپس ب ــح و س ــل تری ــور مفص ــری ط نظ

شــکل عملــی اجــرا گردیــد. در ایــن برنامــه 

ــی  ــالن پوهنځ ــن از محص ــداد ۹۰ ت ــه تع ب

ــه  ــر برنام ــتند و در اخی ــور داش ــوق حض حق

مســووالن ریاســت عمومــی مبــارزه بــا 

جرایــم جنایــی، بــه ســواالت محصــالن نیــز 

ــد. ــه کردن ــخ ارای پاس

کارشناســان مســایل حقوقــی راه انــدازی 

ــش  ــاد دان ــرای ازدی ــی را ب ــن کارگاه های چنی

عملــی محصــالن خیلــی موثــر مــی داننــد.

پوهنځــی  اســتاد  زاده  علــی  عبدالواحــد 

از  مــی گویــد؛  پوهنتــون کاردان  حقــوق 

آنجایــی کــه جــرم یــک پدیدهــای ضــد 

ارزشــهای اجتامعــی اســت کــه زندگــی 

کارگاه عملی بررسی محل وقوع جرم برای  محصالن 
حقوق برگزارشد

گزارشگران: اسام و نازنین

مجــازات  میســازد،  مختــل  را  اجتامعــی 

مجــرم بــه عنــوان مجرایــی بازدارنــده و 

ــک  ــوان ی ــه عن ــامع ب ــی و اجت ــظ زندگ حاف

امــر اجتنــاب ناپذیــر تلقــی میشــود. بــا 

ــرم  ــوع ج ــل وق ــی مح ــاف بررس ــن اوص ای

ــه  ــه ب ــت ک ــای اس ــا و جاده ــزل ه ــه من ب

ــده و  ــی ش ــرم منته ــف مج ــازات و کش مج

ــاق  ــرم، احق ــف ج ــده ی در کش ــش برازن نق

تفکیــک  و  عدالــت، مجــازات مجرمیــن 

دارد. غیرمجــرم  از  مجــرم 

او مــی افزایــد کــه مجــرم بــه هــر میــزان کــه 

حرفــه ای باشــد و بــه هــر میــزان کــه جرایــم 

نیرنــگ آمیــز را مرتکــب شــود؛ خــواه ناخــواه 

یــک سلســله عالیــم و نشــانه هــای در محــل 

ــت  ــن اس ــذارد. ممک ــا می گ ــه ج ــوع ب وق

ــا  ــلح و ی ــم مس ــا چش ــده  ب ــا مان ــم ج عالی

ــند.  ــت باش ــل روی ــادی قاب ــورت ع ــه ص ب

ــی  ــر نامری ــده اگ ــا مان ــم ج ــن، عالی بنابرای

علمــی  تجهیــزات  و  تخصــص  باشــند 

تیــم  الزم اســت. یعنــی در واقــع، اگــر 

ــف  ــه کش ــادر ب ــرم ق ــه ی ج ــی صحن بررس

ــی  ــرم اصل ــه مج ــی ب ــه منته ــا ک ــخ ه رس ن

میشــود، نشــوند؛ ایــن مطلــب بیــش از آنکــه 

ــد،  ــرم باش ــکاب ج ــدم ارت ــده ی ع بازتابدهن

ــی  ــص و کارای ــود تخص ــده ی نب ــان دهن نش

تیــم بررســی کننــده ی صحنــه ی جرم اســت. 

بنابرایــن بررســی صحنــه ی جــرم میتوانــد بــه 

ــه  ــورد توج ــی م ــتهی علم ــک رش ــوان ی عن

ــی  ــز علم ــا  و مراک ــون ه ــی پوهنت و بررس

ــد. ــتان باش ــاً در افغانس مخصوص

اســتاد علــی زاده عــالوه می کنــد کــه کشــف 

ــن و  ــادی تری ــامع، از بنی ــر اجت ــرم در ه ج

چالــش برانگیزترین مســئله هــر روز حکومت 

هــا اســت. ایــن مطلــب زمانــی قابــل توجهی 

اســت  کــه بــه بــاور اغلــب از محققــان ایــن 

ــرم  ــرم و مج ــدون ج ــای ب ــع ه ــوزه جام ح

وجــود نــدارد؛ امــا عــدم مســوولیت پذیــری 

ــی  ــن قضای ــص ضابطی ــدم تخص ــت، ع دول

و عــدم تجهیــزات مــدرن در ایــن حــوزه 

میتوانــد، آمــار جــرم و جنایــت در جامعــه را 

ــم  ــص در تی ــن تخص ــد. بنابرای ــش ده افزای

بررســی محــل وقــوع جــرم یک امــر رضوری 

و بنیــادی اســت؛ زیــرا مجــازات مجــرم یــک 

امــر طبیعــی و حتمــی اســت.

او تاکیــد مــی دارد کــه از هــر مجــازات 

ــد. ــه برس ــه جامع ــد ب ــره  بای ــل دو به حداق
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ــرس و عــرت خــود مجــرم  ــک، باعــث  ت ی

ــرم  ــب ج ــاره مرتک ــه وی دوب ــا اینک ــود؛ ت ش

نشــده و ارزشــهای جامعــه را بــه خطــر 

ــه دارای  ــراد ک ــایر اف ــازد. دو، س ــه نس مواج

ــه هســتند، از مجــازات  نقشــه هــای مجرمان

ــم برســند  ــه ســنجش و تصمی ــد ب مجــرم بای

ــت و  ــی اس ــر حتم ــک ام ــازات ی ــه مج ک

بایــد از نقشــه ی خصامنــه ی خــود منــرف 

شــوند. بــا ایــن اوصــاف نقــش بررســی های 

اولیــه یــا هامنــا بررســی محــل وقــوع جــرم 

در ایــن میــان بســیار برازنــده و بنیــادی اســت 

ــرم  ــدن مج ــازات مان ــی مج ــوان از ب و میت

بــه گفتــه علــی زاده،  جلوگیــری شــود. 

بررســی  دقیــق محــل وقــوع جــرم مــی تواند 

ــت از  ــن برداش ــد. ای ــن منای ــت را تامی عدال

آنجایــی تقویــت مــی شــود کــه  مجــرم یــک 

ــاب اســت کــه  موجــود دارای حســاب و کت

اغلــب تــالش میکنــد، از مســوولیت جزایــی 

ــه دال  ــانه ای ک ــم و نش ــی عالی ــرار و حت ف

ــد را  ــی وی باش ــوولیت جزای ــات مس ــر اثب ب

تخریــب کنــد. در ایــن میــان، چــه بســا موارد 

کــه مجــرم حرفــه ای یــا هــامن مجرمیــن یخن 

ســفید مســوولیت اعــامل تبهکارانــه ی خــود 

را بــه دوش افــراد بیگنــاه میاندازنــد کــه اگــر 

ــه  ــرم ک ــای ج ــانه ه ــم و نش ــی عالی بررس

ــه ای  ــد، حرف ــی میامن ــوع باق ــل وق در مح

و علمــی نباشــد؛ بــی عدالتــی را دامــن 

ــق  ــت ناح ــه تهم ــاه ب ــراد بیگن ــد و اف می زن

ــاب  ــش بازت ــن چال ــردد.  ای ــوم می گ محک

ــت  ــی اس ــن قضای ــف ضابطی ــده ی ضع دهن

کــه مســوولیت بررســی صحنــه ی جــرم را بــه 

ــد. ــده دارن عه

آقــای علــی زاده اظهــار مــی دارد کــه مجــرم 

خــواه ناخــواه، عالیــم و قرایــن را در محــل 

ــوران  ــه مام ــذارد ک ــی می گ ــرم باق ــوع ج وق

ضبــط قضایــی قــادر بــه کشــف و شناســایی 

ــه  ــن آنک ــد. ضم ــده نباش ــاء مان ــم ج عالی

عدالــت پایــامل شــده اســت؛ باعــث افــزاش 

نــرخ جــرم و جنایــت در ســطح جامعــه 

میگــردد؛ زیــرا مجــرم اگــر مجــازات نشــود، 

ــاره جــرم جســور  ــه انجــام دوب ــک و ب تحری

میشــود. از ســوی دیگــر در صــورت کــه 

توجــه اســاس و جــدی بــه ایــن مهــم نشــود، 

ــن  ــردم از بی ــزد م ــت ن ــار دول ــا اعتب ــه تنه ن

ــای  ــره ه ــکیل جزی ــث تش ــه باع ــه؛ بلک رفت

تبهــکاری در جامعــه میگــردد؛ یعنــی افــراد و 

اشــخاص بــا تشــکیل باندهــای تبهــکاری بــه 

ــد. ــه میدهن ــروع ادام ــا م ــارت ن تج
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نخستین منایشگاه عکاسی حرفوی محصالن 
ژورنالیزم برگزار شد

نخســتین منایشــگاه عکاســی محصــالن 

ــا  ــون کاردان، ب ــزم پوهنت ــت ژورنالی دیپارمتن

ــه روز  همــکاری "خانــه عکاســی کملــک" ب

چهارشــنبه ۱7 دلــو ســال روان در دیپارمتنت 

ــد. ــزار ش ــون کاردان برگ ــزم پوهنت ژورنالی

در ایــن منایشــگاه ۳۰ قطعــه عکــس از پنــج 

تــن از محصــالن دیپارمتنــت ژورنالیــزم کــه 

ــتاد  ــط اس ــس توس ــه عک ــان ۳۰۰ قطع از می

ــو  ــتاد فوت ــاری اس ــد انص ــی احم ــر ذک می

عکاســان  و  کاردان  پوهنتــون  ژورنالیــزم 

ــاب  ــک انتخ ــی کمل ــه عکاس ــده خان ورزی

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه منای ــود، ب ــده ب گردی

پنــج تــن از محصــالن دیپارمتنــت ژورنالیــزم 

در کنــار مطالعــه مضمــون عکاســی، در 

ــب  ــه از جان ــه ک ــک ماه ــی ی کارگاه آموزش

خانــه عکاســی کملــک برگــزار گردیــده بــود؛ 

بــه گونــه رایــگان اشــرتاک کــرده و عکاســی 

ــد. ــری را فراگرفتن ــی و نظ ــوی عمل حرف

ــس  ــس و موس ــی ریی ــن رحامن ــرتم رویی مح

پوهنتــون کاردان ضمــن تقدیــر از منایشــگاه 

عکاســی از محصــالن قــدر دانــی کــرده و از 

ــر  ــک بخاط ــی کمل ــه عکاس ــووالن خان مس

راه انــدازی کارگاه هــای موثــر ابــراز ســپاس 

کــرد.

نصیــر فیضــی مدیــر مســوول خانــه عکاســی 

ــراز خرســندی از کارکــرد هــا  ــا اب کملــک، ب

و تالشــهای محصــالن و ســپاس گــذاری از 

ــه همــکاری هــای  ــون کاردان کــه زمین پوهنت

دو جانبــه را مســاعد ســاختند ابــراز داشــت، 

ــن  ــرتی را در ای ــای بیش ــه ه ــده برنام در آین

عرصــه بــه همــکاری پوهنتــون کاردان راه 

ــدازی خواهــد کــرد. ان

در ایــن منایشــگاه اقصــی وردک یکــی از 

برنــده  ژورنالیــزم  دیپارمتنــت  محصــالن 

ــه  ــد ک ــناخته ش ــس ش ــن عک ــزه بهرتی جای

عکــس خــودش را کــه توســط یکــی از 

محصــالن گرفتــه شــده بــود، برایــش تحفــه 

داده شــد.

ــک  ــی کمل ــه عکاس ــووالن خان ــپس مس س

بــرای پنــج محصــل اشــرتاک کننــده در ایــن 

ــرده  ــا ک ــی اعط ــه های ــر نام ــگاه، تقدی منایش

و هــم چنــان بــرای پنــج تــن هیــات رهــری 

پوهنتــون کاردان نیــز یــک یــک قطعــه عکس 

را بــه گونــه تحفــه اهــدا کــرد.

زحــامت  پــاس  بــه  کاردان  پوهنتــون 

مســووالن خانــه عکاســی کملــک یــک 

سپاســنامه را بــه نصیــر فیضــی تقدیــم کردنــد 

و همچنــان اســتاد ذکــی انصــاری یــک عــدد 

ــه  ــک ب ــه کمل ــر خان ــه مدی ــره را ب ــز کم لین

ــرد. ــدا ک ــه اه ــور تحف ط

گان  کننــده  اشــرتاک  محفــل  اخیــر  در 

بــه محــل برگــزاری منایشــگاه رفتــه و از 

ــد  ــدار کردن ــگاه دی ــن منایش ــای ای عکس ه

در عیــن حــال از جانــب محصــالن عــکاس، 

ــات  ــها توضیح ــورد عکس ــان در م ــرای ش ب

ــد. ــه گردی الزم ارای

خانــه عکاســی کملــک یــک نهــاد غیــر 

ــی  ــوی م ــی حرف ــش عکاس ــی در بخ انتفاع

باشــد کــه بــرای دانشــجویان رشــته ژورنالیزم 

ــاه  ــی کوت ــای آموزش ــی کارگاه ه ــراز گاه ه

ــد. ــزار می کن ــدت را برگ م

ــت  ــالن دیپارمتن ــی محص ــگاه عکاس منایش

ژورنالیــزم بــرای یــک روز بــه روی محصالن 

ــن منایشــگاه  ــن از ای ــود و صــد هــا ت ــاز ب ب

دیــدار کردنــد.

گزارش
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هیــات رهــری پوهنتــون کاردان، بــه افتخــار 

ــب  ــک از جان ــی اکادمی ــار مل ــت اعتب دریاف

وزارت تحصیــالت عالــی کشــور محفلــی را 

بــه اشــرتاک هیــات رهــری و فارغــان  ایــن 

نهــاد در تفریــگاه اســرتایکرز برگــزار منــود.

پوهنتــون کاردان در آخریــن رونــد اعتبــار 

کشــور  عالــی  تحصیــالت  وزارت  دهــی 

برتــر  پنــج پوهنتــون  از میــان  توانســت، 

خصوصــی و دولتــی بــا برتریــن امتیــاز 

اعتبــار ملــی را دریافــت کنــد. 

در محفلــی روز پنجشــنبه محــرتم روییــن 

رحامنــی رییــس پوهنتــون کاردان ضمــن 

تریــح برنامــه هــای آینــده اظهــار کــرد کــه 

ــک  ــب ی ــون کارادان، صاح ــه زودی پوهنت ب

ــد. ــد ش ــاری خواه ــخصی معی ــر ش تعمی

استقبال از دریافت اعتبار ملی اکادمیک پوهنتون کاردان 
با بهرتینهای کاردان گزارشــگران: محمــد شــبیر صافــی، ســلام ســادات و 

زهــرا واحــدی

او همچنــان افــزود کــه در نظــر دارنــد مکتب 

بیــن املللــی کاردان را نیــز بــه زودی افتتــاح 

. یند منا

ــی  ــس اجرای ــی ریی ــت فراه ــس نهض میروی

ــی  ــدف اصل ــه ه ــت ک ــون کاردان گف پوهنت

اعتبــار  کســب  از  تجلیــل  برنامــه  ایــن 

بــه همراهــی  پوهنتــون کاردان  اکادمیــک 

فارغــان برتــر ایــن پوهنتــون اســت. 

محفــل کــه در یــک فضــای صمیمــی آغــاز 

ــر  ــای برت ــره ه ــی چه ــا معرف ــود ب ــده ب ش

ــده گان  ــرتاک کنن ــود و اش ــراه ب کاردان هم

ــای  ــی ه ــه رسگرم ــا ب ــخرانی ه ــد از س بع

مختلــف پرداختنــد.

مریــم بهــار ســادات یکــی از فارغــان مقطــع 

گفــت:  تجــارت  و  اداره  رشــته  ماســرتی 

ــان  ــرای فارغ ــل ب ــون محاف ــزاری همچ "برگ

ــان در  ــن ش ــک دانس ــور و رشی ــه حض زمین

ــد." ــا میکن ــا را مهی ــی ه ــن کامیاب ای

حفیــظ اللــه محمــدی یکــی دیگــر از فارغان 

ــون  ــارت پوهنت ــرتی اداره و تج ــع ماس مقط

کاردان ضمــن تریکــی از کســب اعتبــار 

ــون کاردان افــزود کــه  ملــی اکادمیــک پوهنت

ــت. ــام اس ــن مق ــته ای کاردان شایس

او از برگــزاری ایــن گونــه محافــل ابــراز 

خرســندی کــرد.

محفــل تجلیــل از بدســت آوردن اعتبــار 

ــن  ــون کاردان در آخری ملــی اکادمیــک پوهنت

لحظــات بــا قطــع کــردن کیــک، رصف 

ــه  ــادگاری ب ــهای ی ــن عکس ــه و گرف عری

ــید. ــام رس اختت
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گزارش



دانستنی هاگنجینـــه کاردان

ــت  ــکا( و رشک ــی امری ــس فضای ــا )آژان ناس

  )SpaceX( ایکــس  اســپیس  کالیفورنیایــی 

موفــق بــه پرتــاب یــک کپســول رسنشــین دار  

ــدند. ش

ــون ۹،  ــت فالک ــر راک ــوار ب ــول س ــن کپس ای

ــرار  ــن ق ــا موفقیــت در مــدار زمی توانســت ب

ــرد. گی

امریــکا از ســال  میــالدی۲۰۱۱ تاکنــون 

برنامــه شــاتل هــای فضایــی خــود را متوقــف 

کــرده اســت و بــرای ارســال فضانــوردان 

ــای  ــک  ه ــه موش ــود ب ــای خ ــه ه و محمول

ــت. ــوده اس ــته ب ــایوز وابس ــی س روس

ایــن کپســول کــه  دراگــون )Dragon ( نامیده 

ــی  ــان مصنوع ــک انس ــل ی ــود حام ــی ش م

اســت کــه مجهــز بــه حســگرهایی در اطراف 

رس، گــردن و ســتون فقــرات اســت.

 اولین گام در راه سفرفضایی تجاری انجام شد

اســپس ایکــس نــام ایــن انســان مصنوعــی را 

ریپلــی “Ripley” گذاشــته اســت.

ریپلــی یکــی از شــخصیت هــای فیلــم هــای 

علمــی تخیلــی بیگانــه “ Alien” اســت.

ریپلــی کــه لبــاس فضانــوردی برتــن دارد 

ــی  ــر نیروهای ــاره  تاثی ــی را درب ــزارش های گ

ــه  ــی تجرب ــرواز فضای ــا در پ ــان ه ــه انس ک

ــی  ــتگاه بین امللل ــار ایس ــد، در اختی ــی کنن م

فضایــی قرارخواهــد داد.

بــه گفتــه الــون ماکــس رییــس رشکــت 

اســپیس ایکــس، ایــن آزمایــش اولیــن گام در 

راه هموارکــردن ســفر تجــاری انســان هــا بــه 

ــت. ــر اس ــیارات دیگ س

ســال   ۱7 کــه  می گویــد  ماکــس  الــون 

بــرای رســیدن بــه ایــن پــرواز آزمایشــی 

زمــان رصف کــرده اســت و امیدواراســت 

نظــارت  بــا  تجــاری  شــاتل های  بتوانــد 

ــه  ــرای مســافران راغــب ب ومدیریــت ناســا ب

ســفر فضایــی ترتیــب دهــد. رییــس رشکــت 

اســپیس ایکــس هــم چنیــن در صــدد ایجــاد 

استارشــیپ  بنابراینــم  بزرگــرتی  سیســتم 

بی انــدازه  هــای  موشــک  و   )Starship(

ســنگین بــرای حمــل مســافر بــه مــاه و 

ــت. ــخ اس مری

ــپار  ــن رهس ــدار زمی ــون از م ــول دراگ کپس

ایســتگاه بیــن املللــی فضایــی خواهــد شــد 

و بــا مجموعــه ای از نــرم افزارهــا بــدون 

کمــک فضانــوردان قــادر بــه اتصــال بــه 

ــود. ــد ب ــن خواه ــتگاه در زمی ایس

منبع: بی بی سی
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مینه رحامنی از مدیریت تفریح گاه الی 

معاونیت علمی پوهنتون کاردان

کودکان افغان و آینده نا روشن

مینــوی  انتخــاب  در  بانــو رحامنــی کــه 

ــه  ــت تجرب ــاص و در مدیری ــلیقه خ ــذا س غ

بیشــرتی دارد، مینــوی غــذا هــای تفریحــگاه 

را خــودش تهیــه کــرد و از مهامنــان نیــز 

خــودش پذیرایــی مــی کــرد، ایــن در حالــی 

بــود کــه او مــادر یــک فرزنــد و همــر یــک 

ــود. ــز ب ــروف نی ــی م ــرد خیل م

ــن  ــای رویی ــی آق ــه رحامن ــو مین ــر بان هم

بنیــان گــذار و رییــس  رحامنیســت کــه 

ــه  ــه مین ــی ک ــت، زمان ــون کاردان اس پوهنت

در پاکســتان بــود بــا آقــای رحامنــی در 

نامــزد گردیــد و ســپس در  ســال 2004 

ســال 2006 آنهــا بــا هــم ازدواج کردنــد کــه 

مثــره ازدواج آنهــا یــک دخــرت بــه نــام عســل 

ــت. اس

ــت از  ــه داش ــی ک ــا لیاقت ــی ب ــو رحامن بان

مدیریــت تفریحــگاه بــه مدیریــت یــک نهــاد 

تحصیلــی فــرا خوانده شــد. در ســال 2014 

وقتــی پوهنتــون کاردان برنامــه ماســرتی خود 

را ایجــاد کــرد، ایــن برنامــه بــه یــک مدیریــت 

خــوب نیــاز داشــت.

ــون  ــم پوهنت ــد: »تی ــی گوی ــی م ــو رحامن بان

ــت  ــه مدیری ــد ک ــا کردن ــن تقاض کاردان از م

برنامــه ماســرتی را بــه دســت گیرم و از ســال 

ــه  ــش برنام ــال 2017 در بخ ــی س 2014 ال

ماســرتی همــکاری کــردم و بعــد معاونیــت 

ــدوش مــن گذاشــتند«. علمــی کاردان را ب

ــه  ــی دارد ک ــار م ــی اظه ــه رحامن ــو مین بان

پوهنتــون  علمــی  معاونیــت  بــه  وقتــی 

ــط  ــک محی ــا را ی ــت آنج ــا گذاش کاردان پ

متفــاوت یافــت و از هــامن زمــان دیدگاهــش 

ایــن اســت کــه کاردان روزی در ســطح 

پوهنتونهــای برتــر جهــان قــرار گیــرد و بــرای 

ایــن هــدف تالشــهای بیشــرت خواهــد کــرد.

ــده گــی  ــد در عرصــه زن ــوی هدفمن ــن بان ای

شــخصی خــود نیــز خیلــی جــدی اســت و 

ــک  ــق ی ــره اش را مطاب ــای روزم ــه کاره هم

ــد. ــرا می کن ــده اج ــم ش ــه تنظی برنام

ــادی دارد و  ــه زی ــم عالق ــیقی ه ــه موس او ب

ــه دو روز  ــار را هفت یــک برنامــه آمــوزش گیت

تعقیــب می کنــد و خــودش هــم گیتــار نــواز 

ــکاری گاه گاه  ــات بی ــه در اوق ــت ک ماهریس

گیتــار مــی نــوازد.

ــه  ــد ورزش کارات ــه من ــی عالق ــو رحامن بان

ــادا  ــی را در کان ــته ورزش ــن رش ــت او ای اس

فــرا گرفتــه اســت و دارنــده کمربنــد ســیاه در 

ــن رشــته مــی باشــد. ای

بانــو رحامنــی عالقمنــد مطالعــه کتــاب 

هایــی در زمینــه رهــری اســت.

ــه  ــه یگان ــت ک ــن اس ــی ای ــو رحامن ــام بان پی

راه دســتیابی بــه قلــه هــای پیــروزی تحصیــل 

ــل  ــد تحصی ــان بای ــت و جوان ــه اس و مطالع

کننــد تــا بتواننــد کشــور شــان را از بدبختــی 

نجــات دهنــد.

ــد کــه  مســووالن  وزارت معــارف مــی گوین

ــل غیرحــارضی  ــه دلی ــون کــودک ب ســه میلی

از ادامــه درس محــروم شــده انــد. ایــن 

وزارت یکــی از دالیــل اساســی محــروم 

را  مکتــب  و  درس  از  شــاگردان   شــدن 

ــای   ــام کار ه ــه انج ــال ب ــدن اطف ــور ش مجب

ــد. ــی دانن ــاق م ش

هرچنــد رفــن میلیــون هــا طفــل بــه مکاتــب 

ــای  ــتاورد ه ــی از دس ــا یک ــگاه ه و آموزش

مهــم دولــت در طــی بیــش از ده ســال اخیــر 

اســت، ولــی هنــوز شــامر زیــادی از اطفــال 

آمــوزش محروم اند.مهــم  از حــق  کشــور 

تریــن دالیــل ان نــا امنــی، فقــر و بــی کاری 

اســت.

در مــاده ۴۹ قانــون اساســی افغانســتان آمــده 

ــواز  ــال ج ــر اطف ــامل کار ب ــه اع ــت ک اس

ــدارد. ن

در مــاده ۳۲ کنوانســیون حقــوق اطفــال 

ســازمان ملــل متحــد کــه افغانســتان نیــز در 

ــده  ــت آم ــه آن پیوس ــالدی ب ــال ۱۹۹۴ می س

اســت کــه دول طــرف کنوانســیون بایــد 

حــق طفــل را بــه حامیــت در برابــر اســتمثار 

ــقت  ــد ،مش ــه میتوان ــر کاری ک ــام ه و  انج

بــار باشــد و  یــا بــه تحصیــل طفــل تداخــل 

منایــد و یــا بــه رشــد جســمی، ذهنــی، 

ــل رضر  ــی طف ــا اجتامع ــوی ی ــی، معن روح

ــند. ــمیت بشناس ــه رس ــاند ب برس

در  قانــون کار افغانســتان بــر اســاس قوانیــن 

و معاهــدات ملــی و بیــن املللــی کار کــردن 

اطفــال منــع قــرار داده شــده اســت.

ــی  ــور اجتامع ــووالن در وزارت کار، ام مس

ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــار ه ــن ب ــهدا و معلولی ش

هیــچ نــوع قانــون، طرزالعمــل و هیــچ نــوع 

ــدارد کــه کار کــودکان را  مقــرره ای وجــود ن

ــد . ــواز داده باش ج

ــای  ــاق ه ــتان و میث ــی افغانس ــون اساس قان

بیــن املللــی حقــوق بــر مکلفیــت دولــت 

ــم و  ــه ی تعلی ــه زمین ــت ک ــته اس ــا دانس ه

ــازند. ــا س ــودکان مهی ــرای ک ــت را ب تربی

اعالمیــه  نهــم  اصــل  مطابــق  همچنیــن 

در  بایــد  کــودک  جهانــی حقــوق طفــل 

ــه غفلــت، ظلــم، شــقاوت و  ــر هــر گون براب

اســتثامر حامیــت شــود. 

ــی  ــده زندگ ــان آین ــه شناس ــامری از جامع ش

و  میبیننــد  خطرنــاک  را  کارگــر  کــودکان 

بــه بــاور آن هــا افــزون براینکــه در دوران 

کودکــی ایــن کــودکان از ســوی گــروه هــای 

تبــه کار مــورد اســتفاده هــای گوناگــون قــرار 

میگیرنــد، در بزرگســالی نیــز بــرای شــامری 

از آنــان آینــده خطرناکــی پیــش بینی میشــود.

اگــر  می گوینــد  شناســان  جامعــه  ایــن 

وضعیــت چنیــن پیــش بــرود و دولــت توجــه 

جــدی بــه وضعیــت کــودکان نداشــته باشــد 

ــد  ــی در راه خواه ــزرگ اجتامع ــه ی ب فاجع

ــود. ب

ــه  ــت ک ــف اس ــت موظ ــان دول ــه آن ــه گفت  ب

بــرای دسرتســی بــه اطفــال بــه حقــوق 

اساســی شــان از جملــه تعلیــم و تربیــه، 

صحت،تفریــح و رسگرمــی ســامل تــالش 

ــد. کنن

ادامه
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د ودانیو اقتصادي حسابونو ته لنډه کتنه

تعاون و تنش دو رویکرد متفاوت 

روسیه با آمریکا

علل توسعه نیافتگی اقتصادی در 

افغانستان

او غیــر مســتقیم مجموعــي لګښــتونو بانــدی 

څــو فیصــده ځانګــړې ګټــه اضافــه   کیــږي. 

د ودانیــزو کارونــو اټــکل شــوی لګښــت 

د پــروژې د ټیکنالــوژي پــر بنســـ والړ 

ــه  ــورم پ ــت، د ن ــد لګښ ــر واح ــه ده دی لک

لګښــت،  کارونــو  ســاختامين  د  اســاس 

دماشــین آالتودهــرکاری ســاعت لګښــت او 

ــت. ــه لګښ ــو د میکانیزمون د جوړول

اوهمدارنګــه ځینــې ســاختامين کارونــه شــته 

چــې پــه هغــه کــې توکــي نــه مــرف کیــږي 

او د کارګــر لخــوا تــررسه کیــږي چــه هغوتــه 

معــاش ورکــول کیــږي نــودا لګښــت )%15( 

ــږي  ــل کی ــه توګــه ګڼ د مســتقیم لګښــتونو پ

لکــه د ســاحه کښــل، دســاحه همــوارول او 

داســی نــور. کــه چیــرې پورتــه یــادې شــوې 

دنــدې د ماشــین پــه واســطه تــررسه يش، پــه 

ــت  ــو لګښ ــینونو د کارول ــد د ماش دې اړه بای

پــه پــام کــې ونیــول يش.

در اوایــل قــرن)۲۰( امپراطــوری عثامنــی در 

سیاســت خارجــی و روابــط خویــش نزدیکی 

رقیــب  عنــوان  بــه  آملــان،  بــا  بیشــرتی 

انگلســتان در ســطح نظــام بیــن  امللــل پیــدا 

ــی  ــگ جهان ــه در جن ــوی ک ــه نح ــد؛ ب میکن

اول)ســالهای ۱۹۱۴ تــا ۱۹۱۹( عثامنــی 

در کنــار آملــان هــا در مقابــل فرانســه و 

می جنگنــد. انگلســتان 

ــط قــرن)۱8( در شــبه  انگلســتان کــه از رواب

جزیــره عربســتان از برخــی گــروه هــا و 

ــان  ــن آن ــه عمــده تری ــی ک ــه هــای مذهب فرق

ــود  ــه ب ــه وهابی ــعود و فرق ــل س ــدان اه خان

ــی  ــگ جهان ــت میکــرد. در اواخــر جن حامی

ــه  ــود، زمین ــوذ خ ــن نف ــتفاده از ای ــا اس اول ب

ــی را  ــوری عثامن ــه امپراط ــی و تجزی فروپاش

بــه عنــوان آخریــن خالفــت عثامنــی فراهــم 

ــی  ــه امپراطــوری عثامن ــد. از تجزی مــی منای

ترکیــه،  هــای  کشــور  ســال)۱۹۱۹(  در 

ــوریه،  ــن، س ــعودی، اردن، یم ــتان س عربس

بحریــن،  کویــت،  عــراق،  لبنابراینــن، 

امــارات، قطــر، ارسائیــل، فلســطین و بخــش 

ــد. ــود میای ــه وج ــر ب ــای از م ه

ایــن رسزمیــن هــا کــه از تجزیــه امپراطــوری 

عثامنــی حاصــل گردیــده بــود مرزهــای 

ــوان  ــه عن ــتان ب ــه و انگلس ــط فرانس آن توس

ــی اول  ــگ جهان ــروز در جن ــدرت هــای پی ق

ــد  ــا؛ مانن ــور ه ــر کش ــرد و اک ــکل می گی ش

ــگ  ــان جن ــا پای ــان ت ــا لبن ســوریه و عــراق ی

بــه عنــوان رسزمیــن هــای  جهانــی دوم 

ــه اداره  ــا فرانس ــس ی ــت انگلی ــت قیمومی تح

می شــود.

ــزی در  ــای مرک ــدرت ه ــش ق ــن نق ــم تری مه

ــوریه: ــران س بح

دو قــدرت آمریــکا و روســیه  در بحــران 

ســوریه نقــش بســا مهــم را داشــتند، پیرامــون 

بایــد گفــت کــه آمریــکا  نقــش آمریــکا 

ــوریه  ــیمیاوی س ــالح ش ــدام س ــان انه خواه

میباشــد. پیرامــون نقــش روســیه بایــد گفــت 

کــه میــان ســوریه و روســیه روابــط اقتصــادی 

ــا  ــت؛ ب ــود داش ــته وج ــی از گذش و سیاس

ــه  ــران ک ــی ای ــوریه ناکام ــدن س ــف ش تضعی

علیــه منافــع روســیه اســت. همچنــان قدرت 

ــالش  ــتان در ت ــه و عربس ــران، ترکی ــای  ای ه

ایــن بودنــد کــه قــدرت یکدیگــر را بکاهنــد و 

ــدند. ــوریه ش ــران س ــث بح ــا باع در انته

بــا توجــه بــه آنچــه کــه در خصــوص بحــران 

گرجســتان، اوکرایــن و ســوریه می توانیــم 

ــه از  ــت ک ــن اس ــم، ای ــری منایی ــه گی نتیج

ــان روســیه  ــه بعــد رقابــت می ســال ۲۰۰8 ب

و آمریــکا در مناطــق اســرتاتیژیک دریــای 

ــدا  ــود پی ــر خ ــری ب ــکار ت ــکل آش ــیاه، ش س

می کنــد؛ زیــرا مناطــق آبخازیــا در گرجســتان 

و شــبه جزیــره کریمیــه در اوکرایــن، در واقــع 

ــه  ــیه ب ــس روس ــرای تنف ــه ب ــود ک ــی ب مناطق

عنــوان یــک ابــر قــدرت دارای ارزش حیاتــی 

بــود. بنــا زمانــی کــه سیاســت هــای آمریــکا 

در قبــال ایــن مناطــق باعــث از دســت دادن 

ــا  ــها ب ــد؛ روس ــیه می گردی ــط روس آن توس

ــن مناطــق دفــاع  قــدرت نظامــی کامــل از ای

ــی در بحــث ســوریه کــه خــارج  ــد؛ ول کردن

از حــوزه نفــوذ کالســیک روســیه می باشــد، 

قــدرت منایــی روســها در واقــع باعــث 

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــگاه ای ــف جای تضعی

ــام  ــال آن نظ ــه دنب ــه و ب ــطح رشق میان در س

ــد. ــد ش ــل خواه بین املل

نتیجــه چنیــن بحرانــی )منطقــه ســوریه( 

ــیه در  ــکا و روس ــان آمری ــت می ــش رقاب افزای

ــود  حــوزه مهمــرت آســیای مرکــزی خواهــد ب

و بــه دنبــال آن نزدیکــی افغانســتان بــا کشــور 

هــای اســیای مرکــزی و وجــود بحــران 

تروریــزم و گروهــای افــراط گــرا عالقــه 

ــه مســایل  منــدی هــر دو کشــور را نســبت ب

ــاخت. ــد س ــرت خواه ــتان بیش افغانس

آنی کـــه قبـــل از انیکه قربانی تروریســـم 

ســـوادی  بی  و  جهـــل  قربانـــی  باشـــد 

بی  ایـــن  اســـت.  خود  مـــردم  یکایـــک 

ســـوادی نه تنها مشـــکالت را در بخشهای 

سیاســـی،اجتامعی و امنیتی بـــه بار آورده 

است؛ بل ســـبب شده اســـت تا کشور ما 

از رشـــد اقتصـــادی نیز بـــاز مباند.

افـــراد بی ســـواد در  ایـــن دلیل کـــه  به 

یـــک جامعه منـــی تواننـــد به یـــک کار 

باشند  داشـــته  اگر  باشند؛  داشـــته  اشتغال 

هـــم منی تواننـــد آنرا به شـــکل درســـت 

آن توســـعه بخشـــد. در نهایـــت این خود 

ســـبب کم شـــدن نیروی کاری متخصص 

می شـــود، که زمینه را برای عدم توســـعه 

یافتگـــی اقتصـــادی فراهم می ســـازد. در 

نتیجه ســـبب می شـــود تا جامعه به طرف 

بـــه پیش رود. نیافتگی  توســـعه 

کمبـــود نیـــروی کار ســـامل و متخصص: 

رسمایه انســـانی نقش بســـیار بـــارز را در 

بـــازی می کند. اقتصادی  انکشـــاف  تامین 

کرده  تحقیـــق  زمینه  در  زیـــادی  علـــامی 

انســـانی را در رشـــد و  نقـــش رسمایه  و 

انکشـــاف اقتصادی برجســـته کرده و به آن 

تاکید کرده اســـت.در واقع رسمایه انســـانی 

به متـــام قابلیت هـــا و مهارت هایی اطالق 

می شـــود کـــه در وجـــود یک فـــرد  به 

واســـطه تعلیـــم و تربیـــه ایجـــاد گردیده 
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اســـت. اســـتفاده از ایـــن قابلیت هـــا در 

پروســـه تولید منجـــر به افزایـــش عاید آن 

می گردد. متاســـفانه افغانســـتان طی چند 

دهـــه جنگ هـــای ویرانگر تعـــداد زیادی 

از نفـــوس آن از تعلیم و تربیـــه باز ماندند 

کمبودی  این  باشـــند.که  می  ســـواد  بی  و 

نیز یکـــی از موانع توســـعه اقتصادی بوده 

. ست ا

فســـاد گســـرتده اداری: تا زمانی که فســـاد 

و رشـــوه در ادارات ما حاکم اســـت کمرت 

پـــروژه ها امـــکان موفقیت پیـــدا می کند، 

طبیعی  مســـیر  و  مجـــرا  از  کارهـــا  چون 

خـــودش خارج شـــده و بودجـــه های که 

برای پـــروژه های عمرانـــی اختصاص داده 

می شـــود، اگر درســـت هزینه نشود و در 

بوروکراســـی اداری از بین برود کشـــور در 

مســـیر توســـعه قرار منی گیرد.

کشـــور  رسمایه  اینکه  اجتامعی:  نابرابـــری 

و  باشـــد  قرار گرفته  افراد کمی  به دســـت 

رسمایـــه داران هر روز رسمایـــه دارتر و فقرا 

هر روز فقیرتر می شـــوند ایـــن خود یکی 

از عوامل اســـت کـــه ما در کشـــور مان 

نتوانیم. را تجربه کـــرده  اقتصادی  رشـــد 

کشـــور  رسمایه  بیشـــرتین  ها  آمـــار  طبق 

به دســـت کمـــرت از ســـی درصـــد مردم 

اســـت؛ در حالی کـــه بیـــش از هفتاد در 

صد مـــردم افغاننســـتان فقیر یـــا زیر خط 

فقر قـــرار دارند.فقرا از گرســـنگی با مرگ 

دســـت به گریباننـــد و رسمایـــه داران نیز 

بیشـــرتین رسمایه خود را در خارج از کشور 

انتقـــال داده و یا در خـــارج  رسمایه گذاری 

می کننـــد. بیـــرون رفن رسمایه از کشـــور 

فاجعـــه در راه رشـــد و توســـعه اقتصادی 

است.

افغانســـتان یک کشور  واردات و صادرات: 

وارداتی اســـت که بر اســـاس آمار وزارت 

نه درصد صادرات و ۹۱  تجارت ســـاالنه، 

درصد واردات آن تخمین زده شـــده است.

تحلیـــل بیالنـــس تجارتی کشـــور به نقطه 

اوج خود رســـیده اســـت. ما یک کشـــور 

از  ما  امـــوال  وارداتـــی هســـتیم. همـــه 

کشـــورهای همســـایه وارد می شـــود که 

این عیـــب بزرگ اقتصادی اســـت.آگاهان 

که  زمانی  تـــا  که  گوینـــد  مـــی  اقتصادی 

حکومـــت برای رشـــد تولیـــدات داخلی 

زمینه صـــادرات کاالهای  کـــردن  فراهم  و 

باشـــد  نداشـــته؛  منظم  برنامه  بازرگانـــی 

خودکفایـــی اقتصـــادی و تـــوازن میـــان 

صـــادرات و واردات کشـــور بعید خواهد 

رویه  بـــی  رشـــد  دیگر؛  عوامـــل  بـــود. 

جمعیـــت، کشـــت مـــواد مخدر،زراعتی 

بـــودن اقتصاد،دخالت کشـــورهای بیگانه، 

نبـــود نهادهـــای کارا وغیره می باشـــد.

نتیجه گیری

به  رو  از جملـــه کشـــورهای  افغانســـتان 

توسعه  به  رســـیدن  که  اســـت  انکشـــاف 

اقتصـــادی از جمله اهـــداف آرمانی آن به 

شـــامر مـــی رود. عوامل مختلف ســـبب 

شـــده اســـت تا افغانســـتان این رشـــد را 

امنیت،  نبـــود  جملـــه،  از  نکنـــد؛  تجربه 

گسرتده  فســـاد  متخصص،  کار  نیروی  نبود 

اداری....

برای رســـیدن به توســـعه اقتصـــادی ابتدا 

باید امنیت داشـــته باشـــیم زیرا اگر امنیت 

نباشـــد هر تالشـــی هـــم در این راســـتا 

باید ســـطح ســـواد  بیهـــوده خواهد بود. 

بـــاال برود تـــا اینکه ما نیـــروی متخصص 

نیروی متخصص  باشـــیم و  کاری داشـــته 

کاری ســـبب می شـــود تا بهرت کارها پیش 

بروند و در نتیجه ســـبب انکشـــاف و رشد 

در این عرصه شـــود. فســـاد اداری نیز یکی 

از موانع توســـعه اقتصادی بشامر می رود؛ 

زیـــرا آن بودجـــه که برای رسمایـــه گذاری 

در راه توســـعه در نظـــر گرفته می شـــود 

نتیجه  در  قـــرار می گیـــرد.  اختالس  مورد 

بـــه آن مقدار بودجه که الزم اســـت مرف 

شـــده منی تواند و پروژه ناکام می شـــود. 

دیگری  زیـــادی  عوامل  هـــا  این  بر  عالوه 

نیز هســـتند که ســـبب شـــده اســـت تا 

کشـــور عزیزمان از رشـــد اقتصـــادی باز 

مباند؛ ماننـــد: کمبود صـــادرات، واردات 

زیـــاد، نابرابـــری اجتامعی، کشـــت مواد 

مخـــدر، زراعتی بـــودن اقتصاد ....

بـــه امید اینکـــه روزی افغانســـتان زیبا در 

همـــه عرصه ها به توســـعه برســـد.

مشکل بیکاری در افغانستان  و راه حل

افغانســتان در تشــکل GDP یــا تولیــدات 

ناخالــص داخلــی ۲۳ درصــد ســهم داشــته و 

۴۴.۳ درصــد جــای کار را بــه مــردم ایجــاد 

کــرد و بخــش خدمــات ۵۵.۹ درصــد ســهم 

در تشــکل GDP  افغانســتان داشــته و ۳7.۶ 

درصــد جــای کار را بــه  مــردم ایجــاد کــرد و 

ایــن ارقــام نشــان دهنــده آن اســت کــه میــزان 

رسمایــه گــذاری هــا در بخشــی زیاد بــوده که 

ظرفیــت اســتخدام کمــرت را دارد و بــا وجــود 

بیشــرتین رسمایــه گــذاری کمرتین جــای کار 

ــه  ــت ک ــش  زراع ــت. بخ ــرد اس ــاد ک را ایج

نســبت بــه بخــش  خدمــات شــاهد رسمایــه 

ــه بخــش  ــود، نســبت ب گــذاری هــای کــم ب

ــردم  ــه م ــای کار را ب ــرتین ج ــات بیش خدم

ایجــاد کــرد. ابعــاد مختلــف عامــل تخنیکــی 

معضــل بیــکاری در افغانســتان متــام مــوارد 

ــالح آن در  ــد و اص ــه رشح داده ش ــت ک اس

قســمت حــل مشــکل مفیــد متــام می شــود. 

بگونه مثال در اســرتاتیِژی توســعه افغانســتان 

رسمایــه گــذاری بــاالی بخــش  زراعــت و در 

ــد در  ــت بای ــش  صنع ــاالی بخ ــدم دوم ب ق

اولویــت باشــد؛ چــرا کــه ظرفیــت اســتخدام 

بــاال را نظــر بــه خاصیــت قــوای کار، یعنــی 

ــواد دارد  ــا س ــه ب ــواد و نیم ــی س ــت ب اکری

ــکاری را  ــل بی ــی معض ــکل زیربنای ــه ش و ب

می تــوان بــا رسمایــه گــذاری بــاالی ایــن دو 

بخــش  حــل کــرد.

ــعه و  ــدم توس ــل ع ــی، معض ــکل سیاس مش

افزایــش روز افــزون بیــکاری در افغانســتان؛ 

ــام  ــدگاه نظ ــت و دی ــه نوعی ــته گی دارد ب بس

هــای سیاســی در ایــن کشــور کــه متاســفانه 

ــی در  ــای سیاس ــام ه ــت نظ ــدگاه و نوعی دی

افغانســتان، رفاهــی نبــوده و بیشــرت متمرکــز 

ــی  ــات سیاس ــی و موضوع ــایل امنیت ــه مس ب

ــن اســاس حــدود 8۹  ــه ای نظامــی اســت. ب

ــرف  ــاالنه م ــتان س ــد GDP افغانس درص

ــرای  ارتــش، پولیــس و جنــگ میشــود کــه ب

بــاال  خیلــی  هزینــه  فقیــر  کشــور  یــک 

اســت. ایــن مســاله باعــث شــده تــا دولــت 

روی سیاســت هــای رفاهــی، اجتامعــی 
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څرنګه کوالی شئ یو ښه مدير اوسئ

جــوړ کــړو؟ همــدا نــوی ملګــری مــو کېدای 

ــه   ــر، ښ ــه آم ــد، ښ ــه کارمن ــوه ورځ ښ يش ی

رییــس، ښــه ګاونــډی، ښــه ټولګیــوال، ښــه 

ملګــری يــا ښــه خپلــوان يش. تــل بایــد 

ــې د  ــای ک ــر ځ ــه ه ــې پ ــړو، چ ــه وک هڅ

Net-  نویــو خلکــو پــه ليــدو د هغــوی رسه د

ــو.  ــې ش ــر ک ــه فک ــو پ work جوړول

ــو  ــو بــل رسه تړلــې ده. ی ــه ی ــا مــو ل 7 – بری

ــه او  عــامل پخــوا ويــي وو "متحــرک څيزون

جســمونه بــه تــل د »حرکــت« لــور تــه متایــل 

لــري او ســاکن څېزونه بــه تل د »اســرتاحت« 

ــو  ــوږ د ژوندي ــو م ــري. ن ــل ل ــه متای ــور ت ل

ــو  ــې د کارون ــو چ ــه ډول اړ ی ــو پ موجودات

پــه ښــه ډول تــررسه کولــو لپــاره لــه یــو بــل 

نــه مرســته وغــواړو. مــوږ بایــد هڅــه وکــړو 

ــو رسه  ــه کت ــه پ ــت ت ــر کار نوعی ــې د ه چ

ــه بېالبېــل ملګري/همــکاران ولټــوو. دا  ورت

ــاوو  ــد کــې د ســرتو بری ــه ژون ــو پ ــه م کار ب

ــه ورســوي.  ــو ت پوړی

ــره.  ــه رسه ول ــل له ځان ــیان ت ــي ش 8 – ځین

د یــو عــامل پــه وینــاوو کــې مــې ډېــر پخــوا 

ــل او  ــل موبای ــل خپ ــې "زه ت ــتي وو چ لوس

نــږدې  رسه  ځــان  بوټونــه  پي ګرځېــدا  د 

ــه خاطــر کــه هــر کلــه  ــل د دې پ ږدم. موبای

ــې ګــورم، چــې  ــو زر ي ــږم ن ــه پاڅې ــه خوب ل

ــه  ــرت څخ ــه دف ــا ل ــرو او ی ــو، ملګ د خپلوان

ــه مــې  ــی، او بوټون ــه وي راغل کــوم پېغــام ن

ــل  ــو ت ــه ګــورم ن ــاره ږدم چــې ورت د دې د پ

پي ګرځېــدا  تــه هڅــول کېــږم. اوس نــو 

تاســې خپلــې اړتیــاوې وګــورئ، ځينــې 

ملګــري تــل لــه خپلــه ځانــه رسه موبایــل او 

ــې  ــر مهــال ږدي. ځین ــاب د اســرتاحت پ کت

بیــا لپټــاپ او ځينــې بیــا هــم تــسبېح او 

جاي منــاز. 

ــه ســرتګه  ــه د فرصــت پ ــل ســتونزې ت ۹ – ت

ــې  ــه وي چ ــه عجیب ــرو ت ــايي ډې ــوره. ښ وګ

ــو  ــو. خ ــت وګڼ ــتونزه فرص ــوه س ــه ی څرنګ

ــي  ــامل واي ــو ع ــه ی ــوه. ځک ــا ک ــه خط وار م

"هــره هغــه »ســتونزه« چــې تاســې ونــه وژين 

نــو فرصــت دی". اوس نــو فکــر وکــړه چــې 

ــوالی  ــت بدل ــه فرص ــتونزه پ ــوه س ــه ي څرنګ

شــې؟ پــه اداري ژونــد کــې پیــاوړي مدیــران 

ــث  ــد. در بح ــه کن ــرت توج ــادی کم و اقتص

هــم  ســاالنه  ملــی  بودجــه  تخصیــص 

بیشــرتین تخصیصــات بــرای جنــگ مدنظــر 

ــه  ــا ب ــص ه ــن تخصی ــود و کمرتی ــه ش گرفت

سیاســت هــای رفاهــی داده شــود کــه خــود 

مبــدل بــه یــک عامــل اســرتاتیژیک افزایــش 

گردیــده  افغانســتان  در  بیــکاری  و  فقــر 

اســت. مدیریــت ایــن موضــوع منجــر بــه راه 

حــل معضــل می گــردد و بــه اســاس نظریــه 

مدیریــت پیــدا کــردن عوامــل مشــکلزا، 

میکنــد؛  را حــل  پنجــاه درصــد مشــکل 

ــبی  ــات نس ــح و ثب ــردن صل ــن ک ــی تامی یعن

در افغانســتان در قســمت کاهــش فقرممــد و 

مثمــر واقــع می گــردد.

ــث  ــه منحی ــی ک ــوی و جهان ــکل منطق مش

توســعه  عــدم  و  بیــکاری  فقــر،  عامــل 

افغانســتان عــرض اندام کــرده، هــم برمیگردد 

بــه نبــود اســتقاللیت اقتصــادی ایــن کشــور.

افغانســتان یکــی از کشــور های اســت که در 

طــول تاریــخ بــه عنــوان یــک کشــور زراعتــی 

شــناخته شــده؛ ولــی تــا حــال ابتدایــی تریــن 

وســایل و برنامــه هــای توســعه یــی در بخش 

زراعــت را شــاهد نبــوده اســت. هــامن 

طوریکــه در بــاال اشــاره گردیــد، نقــاط اتــکا 

اقتصــادی قــوی در داخــل نداشــته و همیشــه 

ــای  ــک ه ــه کم ــته ب ــی وابس ــک نوع ــه ی ب

خــارج اســت کــه ایــن مســله باعــث نفــوذ و 

گســرتش مداخــالت کشــور هــای منطقــه و 

جهــان در ایــن کشــور شــد و همیشــه شــاهد 

جنــگ هــای نیابتــی کشــورهای خارجــی در 

ــواع  ــان ان ــم. همچن ــتان بودی ــل افغانس داخ

و اقســام جنــگ هــا در طــول تاریــخ در 

افغانســتان کــه ناشــی از مداخــالت بیرونــی 

اســت؛ باعــث عــدم گســرتش تولیــد گردیــده 

ــش را  ــی فاح ــس تجارت ــر بیالن ــک ک و ی

ــرد  ــاد ک ــادرات و واردات ایج ــد ص در رون

ــی  ــور مرف ــک کش ــه ی ــتان را ب ــه افغانس ک

و وارداتــی تبدیــل کــرده و بیشــرتین کاال 

هــای را کــه وارد میکنــد از کشــور هــای 

اســت کــه فعــال مــروف جنــگ هــای 

اکریــت  هســتند.  افغانســتان  در  نیابتــی 

نفــوس افغانســتان از کــم بــود رسپنــاه، 

ــی، کار،  ــز صح ــرق، مراک ــامیدنی، ب آب آش

ــت داری  ــی، حکوم ــی امنیت ــاد اداری، ب فس

تطبیــق  عــدم  زیربناهــا،  نبــود  ضعیــف، 

قانــون در متــام کشــور رنــج می برنــد و 

ایــن عوامــل بعنــوان مشــکالت عمــده ســد 

ــده  ــع ش ــتان واق ــادی افغانس ــد اقتص راه رش

کــه خــود زمینــه را بــرای نفــوذ و مداخــالت 

ــد  ــت. خری ــرده اس ــم ک ــا فراه ــی ه خارج

میلیــارد هــا دالــر کاالی هــای مرفــی 

ســاالنه از کشــور هــای منطقــه و یــک بــازار 

ــدون  ــت م ــن سیاس ــودن، نداش ــی ب مرف

ــع  ــر محــور مناف ــه ب ــوی ک ــی و منطق خارج

ــاد  ــا ایج ــایه ه ــه و همس ــا منطق ــرتک ب مش

ــایه  ــه همس ــده ک ــث آن ش ــد؛ باع ــده باش ش

ــی  ــی ثبات ــود را در ب ــع خ ــه مناف ــا و منطق ه

و مرفــی بــودن افغانســتان جســتجو کننــد 

ــد در  ــتان تعه ــعه افغانس ــتای توس و در راس

چهــار چــوب روابــط اســرتاتیژیک را نداشــته 

ــن  ــه داش ــت ک ــی اس ــن در حال ــند. ای باش

ــی از  ــروز یک ــر ام ــرتده در ع ــط گس رواب

عوامل اســرتاتیژیک توســعه شــناخته شــده و 

بــا میکانیــزم هــای توافقــی بیــن کشــور هــای 

ــت  ــاز مزی ــد، در ف ــرتک دارن ــع مش ــه مناف ک

تجارتــی،  تعامــالت  نســبی شــان  هــای 

ــه گــذاری هــای مشــرتک  ــی و رسمای ترانزیت

ــتان از  ــفانه افغانس ــد. متاس ــام میدهن را انج

ــت و از  ــروم اس ــط مح ــن رواب ــن چنی داش

ــردی  ــل راه ــی از عوام ــنده، یک ــد نویس دی

گســرتش بیــکاری و فقــر در افغانســتان بــوده 

می توانــد.

مهمرتیــن نکتــه در ارایــه راه حــل بــه مشــکل 

رعایــت  هــامن  افغانســتان؛  در  بیــکاری 

کــردن تسلســل در کار اســت؛ مثــال، مشــکل 

منطقــوی و جهانــی، بــا مدیریــت کــردن 

اســت  اقتصــادی  کــه  تخنیکــی  مشــکل 

ــکل  ــردن مش ــت ک ــود. مدیری ــت میش مدیری

مدیریــت  را  تخنیکــی  مشــکل  سیاســی 

ــر  ــک دیگ ــه ی ــته ب ــم وابس ــی ه ــد، یعن میکن

هســتند و هــم در تسلســل قــرار دادن کار هــا 

ــود. ــوع میش ــکل مرف مش
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مصوونیت پارملانی

هــم هغــه دي چــې ســتونزو تــه د فرصــت پــه 

ســرتګه ګــوري. 

۱۰ – خپلــه هــره ورځ ترســیم کــړه. ښــه بــه 

ــي ډول  ــه ناڅاپ ــوه ورځ پ ــڅ ی ــې هې وي چ

ــل  ــه د خپ ــې چېرت ــه تاس ــړو. ک ــه ک ــره ن تې

ورځنــې پــالن نــه خــر نــه یاســت، نــو بریــا 

ــو  ــه ناکامــي م ــس خــره وي، که ن ــه د چان ب

ــد  ــه بای ــئ. هڅ ــوې وګڼ ــاره پالن ش ــان لپ ځ

وکــړو چــې هــره ورځ لــه پيلېــدا څخــه 

ــړو  ــر وک ــو او فک ــې کېن ــدې ۳۰ دقیق وړان

چــې نــن ورځ بــه څــه کــوم او پايلــه بــه يــې 

ــه وي؟.  څ

۱۱ – د کارونــو څارنــه کــوه، خــو د یــو 

ــری  ــه ډې ــه ډول؛ د ادارو پ ــر پ ــتيني م رښ

ــوم کار  ــې ک ــتونزه وي چ ــې دا س ــو ک مران

ــې  ــه ي ــورو څخ ــو د ن ــوي، ن ــه ک ــه ن خپل

د تــررسه کولــو جــدي غوښــتنه کــوي. د 

ــه  ــم دا ده، ک ــتنه ه ــت غوښ ــارص مدیری مع

چېــرې لــه الس النــدې کارمنــدان لــږ دقیــق 

ــه  ــویقي روی ــګ تش ــر څن ــارل يش او ت وڅ

ــاکل  ــې ټ ــې، چ ــو ډاډه اوس ــړو، ن ــه ک خپل

شــوی کار، شــوی وبولــئ، تــل پــه کار ځــای 

ــه  ــده، مثبت ــه ټن ــه پراخ ــورو رسه پ ــې د ن ک

ــوئ.  ــد ک ــو چلن ــک اخالق ــه او نې روی

ــه  ــږه ښ ــه غې ــه خالص ــه پ ــو ت ۱۲ – نظرون

راغالســت ووايــه؛ پــه ژونــد کــې تــل د نــورو 

ــه  ــد هڅ ــل بای ــږو. ت ــخ کې ــو رسه م د نظرون

ــاوی  ــه درن ــو ت ــورو نظرون ــې د ن ــړو چ وک

ولــرو او پلټنــه وکــړو کــه چېــرې رښــتیا هــم 

ــر رسه د  ــه وي، د نظ ــه حق ــوری پ ــل ل مقاب

توافــق ترڅنــګ تــرې مننــه وکــړو چــې نېــک 

نظــر يــې رشیــک کــړو. اوس دا نظرونــه کــه 

چېــري پــه کارځــای کــې واويس نــو هېڅکله 

بایــد داســې ونــه انګېــرو چــې کــه د ارګان د 

بدلــون پــه اړه د چــا نظــر ومنــو نــو اداره بــه 

ــر،  ــر نظ ــې پ ــړو چ ــښ وک ــه يش. کوښ ړنګ

نظــر واخلــو؛ خپلــه بــه د تاييــد او رد پايلــې 

ــه ورســېږو.  ت

ــو  ــدي همکاران ــو کلی ــره ورځ خپل ۱۳ – ه

ــای/ادارې  ــل کارځ ــړه؛ د خپ ــرې وک رسه خ

ــره ورځ  ــد ه ــو رسه بای ــدي همکاران ــه کلي ل

ووينــي. د دې کار لــه ډېــرو ګټــو څخــه یــوه 

ــتونزو د  ــرو س ــې د ادارې د تې ــم ده چ دا ه

حــل او د موجودو/راتلونکیــو ســتونزو څخــه 

پــه ښــه ډول خرېــږې. مخکــې لــه دې چــې 

د ســتونزې رسه ناڅاپــي مــخ شــې او الر او 

ګــودر درڅخــه ورک يش، ښــه بــه دا وي 

چــې لــه وړانــدې ورتــه چمتــو والــی ولــرې 

تــر څــو راتلونکې/احتــاميل ســتونزه پــه ښــه 

ــه يش. ــت بدل ــه فرص ډول رسه پ

و باعــث پراکندگــی اقــوام افغانســتان شــود.  

هنــوز عکــس العمــل مــردم بــه گذشــته 

ــه  ــای ک ــت ه ــدان دور و جنای ــه چن ــای ن ه

حاکــامن مرتکــب شــدند محســوس اســت. 

سو استفاده سیاسی:

ــوذ  ــا نف ــراد ب ــیون و اف ــداد سیاس ــک تع  ی

از خالهــای موجــود ســو اســتفاده کــرده 

ــای  ــدا ه ــد و اجن ــیج می مناین ــردم بس و م

شــخصی و گروهــی خویــش را بــاالی آنهــا 

ــام  ــدف مت ــت ه ــد. در نهای ــل می کنن تحمی

ــع  ــن مناف ــدگان تامی ــتفاده کنن ــو اس ــن س ای

شــخصی و گروهــی افــراد بــا نفــوذ در 

ــد.  ــی میباش ــه افغان جامع

ــه  ــل منازع ــن راه ح ــر م ــه نظ ــت ب در نهای

ــور هــای داخلــی  ــد در فکت افغانســتان را بای

ــت  ــک دول ــی؛ ی ــا خارج ــرد ت ــتجو ک جس

آوردن  بوجــود  بــا  افغانســتان  در  مقتــدر 

ــی  ــط خارج ــعه رواب ــای در توس ــی ه پالیس

ــن  ــتان را تامی ــی افغانس ــع مل ــد مناف می توان

کنــد و رقابــت هــای قــدرت هــای منطقــوی 

و بیــن املللــی را مهــار ســازد. وجــود دولت 

مقتــدر و قــوی کــه بتوانــد خدمــات خــوب 

ــون را  ــت قان ــد: حاکمی ــه کن ــردم ارای ــه م ب

ــدر  ــی مقت ــای امنیت ــروی ه ــد؛ نی ــق کن تطبی

و بــا تســلط در متــام افغانســتان داشــته 

ــش  ــا را کاه ــونت ه ــد خش ــد؛ می توان باش

دهــد و افغانســتان بــا توامننــد ســاخن افــراد 

جامعــه و ایجــاد زیــر بنابراینهــای اقتصــادی 

می توانــد شــغل زایــی کــرده و پراکننــده 

گــی اجتامعــی و قومــی را توســط اقتصــاد 

ــراد  ــق اف ــت از طری ــد. دول ــه هــم گــره بزن ب

ــا نفــوذ مذهبــی میتوانــد مــردان را قناعــت  ب

ــان را در فعالیــت هــای  ــا حضــور زن دهــد ت

ــذاری  ــه گ ــازند. رسمای ــوی س ــی ق اجتامع

ــط  ــی توس ــی ده ــای آگاه ــه ه ــاالی برنام ب

رســانه هــا و ســیمنارها بــرای مــردم می توانــد 

از ســو اســتفاده ی تحــت نــام دیــن و مذهــب 

ــد.  ــری کن جلوگی

ــته  ــه پیوس ــک جامع ــدر ، ی ــت مقت ــک دول ی

ــاد  ــون  و اقتص ــت قان ــر، حاکمی ــم پذی و ه

قــوی میتوانــد افغانســتان را از وضعیــت 

ــد.  ــات ده ــی نج کنون

میشــود ایــن اســت کــه اتهــام مناینــده 

بــه اطــالع پارملــان میرســد و رســیدگی 

مقدماتــی بــه ایــن اتهــام در پارملــان توســط 

ــرد. در  ــی گی ــام م ــژه ای انج ــیون وی کمیس

صورتــی کــه جــرم مشــهود باشــد، مامــوران 

حــق بازداشــت مناینــده را دارنــد؛ زیــرا وقوع 

جــرم در حضــور مامــوران انجــام گرفتــه 

ــود  ــرم وج ــکاب ج ــدی در ارت ــک و تردی ش

ــدم  ــالف ع ــر خ ــری ب ــرض ناپذی ــدارد. تع ن

مســوولیت، تنهــا مربــوط بــه دوره منایندگــی 

ــن  ــت. بنابرای ــان اس ــالس پارمل ــا دوره اج ی

ــان دوره منایندگــی پیگــرد اتهــام  پــس از پای

ــی  ــد متام ــدان مانن ــیدگی ب ــده و رس مناین

ــرد. ــی گی ــورت م ــهروندان ص ش
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