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آن چـه کـه در عرصـۀ انتخابـات انجـام شـده، 
خـوب  زیـاد  ولـی  بـوده،  بـد  نگوییـم  اگـر 
دولـت  اسـت.  نبـوده  نیـز  رضایت بخـش  و 
افغانسـتان در یـک رونـد به ظاهـر دموکراتیـک 
پیشـیِن  از طریـق کمیتـۀ گزینـش، اعضـای  و 
افـراد  و  برکنـار  را  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
جدیـدی را بـه جـای آن هـا گماشـت. اعضـای 
انتخابـات، در یـک تصمیـِم  سـابِق کمیسـیون 
غیرمترقبـۀ رییـس جمهوری به عنوان مشـاوراِن 
او تقـرر یافتنـد؛ اقدامـی کـه به شـدت باعـث 
سـطح  در  سـوءظن هایی  ایجـاد  و  بدگمانـی 

جامعـه شـد. 
کار اعضـای پیشـیِن کمیسـیون هـای انتخاباتی 
انتخابـات  در  گسـترده  تقلب هـای  دلیـِل  بـه 
ریاسـت جمهوری گذشـته، با انتقادهای زیادی 
مواجـه بـود و بسـیاری از نهادهـای مرتبـط بـا 
اعضـای  کـه  بودنـد  آن  خواهـاِن  انتخابـات، 
پیشـیِن کمیسـیون های انتخاباتـی در یک دادگاه 
بی طـرف و عادالنـه محاکمه شـوند، تـا حداقل 
مشـکالت انتخاباِت گذشـته مشـخص شـده و 
از اتفاق هـای بعــدی جلوگیـری شـود. امـا از 
آن جایـی که ریاسـت جمهوری خواهـان چنین 
برخـوردی بـا اعضـای پیشـیِن کمیسـیون های 
انتخاباتـی نبـود و بـه دالیلـی خـود را مدیـون 
اقدام هـای غیرقانونـِی آن هـا می دانسـت، همـه 
را بـه صـورت جمعـی وارد ارگ کـرد و بـه 
اقـدام  ایـن  برگزیـد.  خـود  مشـاوراِن  عنـوان 
بـه  نسـبت  گمانه زنی هـا  جمهـوری،  ریاسـت 
عـدم بی طرفـِی اعضـای سـابق کمیسـیون های 
انتخاباتـی را بـه یقیـن مبـدل کـرد و نشـان داد 
کـه آن هـا چنـدان بی طـرف نیـز در برگـزاری 

انتخابـات نبـوده انـد.
گزینش اعضای سـابِق کمیسـیون های انتخاباتی 
بـه عنوان مشـاوران رییـس جمهـوری، فرهنگ 
به شـدت  کشـور  در  را  مجـازات  و  مکافـات 
آسـیب وارد کرد و نشـان داد که در این کشـور 
فقـط کسـانی محاکمـه می شـوند کـه بـه نفـع 
نمی دهنـد.  انجـام  کاری  بـزرگ  قدرت هـای 
آیـا بـا ایـن اقـدام، می تـوان بـه نهـاد ریاسـت 
را  آن  اقدام هـای  و  کـرد  اعتمـاد  جمهـوری 

عادالنـه و مبتنـی بـر قانـون دانسـت؟ 
یکـی  رییـس جمهـوری  اقـدام  تردیـد  بـدون 
بـوده کـه در دو سـال  اقدام هایـی  از بدتریـن 
گذشـته انجـام شـده اسـت. البتـه آقـای رییس 
جمهـوری اقدام هـای بـِد کمـی نداشـته، ولـی 
ایـن از بدترین شـان می توانـد محسـوب شـود. 

وفـادارِی خـود  و  تعهـد  میــزان  غنـی  آقـای 
به شـدت  را  جامعـه  در  عدالـت  و  قانـون  بـه 
خدشـه دار کـرد و فکـر نمی شـود که بـه زودی 

بتوانـد آن را اعـاده کنـد. 
ایـن  تـا  معافیـت  فرهنـگ  کـه  کشـوری  در 
حـد بـاال باشـد کـه خاطیـان بـه مقربـاِن دربار 
فاتحـۀ  کـه  اسـت  مشـخص  شـوند،  تبدیـل 
دموکراسـی و آزادی هـای شـهروندی خوانـده 
اسـت. از جانـب دیگـر، وقتـی اعضـای جدید 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـه کار آغـاز کردنـد، 
ایـن امیــدواری بـه وجـود آمـد کـه ایـن بـار 
حداقـل کسـانی به ایـن سـمت ها راه یافتـه اند 
کـه عالیـق و تمایـالت جناحـی و فـردِی خود 
را کنـار گذاشـته و از روی ایمـان و تعهـد بـه 
وظایـف خـود عمـل خواهنـد کـرد. ولـی حاال 
پـس از چنـد مـاه از گزینـش این افراد، آهسـته 
آهسـته مشـخص می شـود که ایـن افـراد نیز از 
نهـادی  بـه  فـردی  و  جناحـی  وابسـته گی های 
مشـخص رنـج می برنـد. بـه ایـن صـورت چه 
کمیسـیون هایی  چنیـن  از  می تـوان  انتظـاری 
یـک  برگـزاری  منتظـر  می تـوان  آیـا  داشـت؟ 
انتخابـاِت سـالم و شـفاف در آینـده نسـبت بـه 

بـود؟  گذشـته  انتخابات هـای 
آن چـه کـه از اقدام ها و اجـراآِت اعضای جدید 
کمیسـیون های انتخاباتـی برمی آیـد، ایـن آرزو 
اعضـای  نمی نمایـد.  بیـش  باطلـی  خیـاِل  نیـز 
آن جایـی  از  انتخاباتـی  کمیسـیون های  جدیـِد 
کـه از سـوی جناح هـای قـدرت گزینش شـده 
انـد، نمی توان نسـبت بـه تعهد آن ها نسـبت  به 
انتخابـات بـه عنوان یک روند ملـی مطمین بود. 
وقتـی افـراد رده بـاالی کمیسـیون های انتخاباتی 
نسـبت بـه قانون و فراینـد ملی انتخابـات تعهد 
کافی و الزم را نداشـته باشـند، مشـخص اسـت 
کـه نتیجـۀ انتخابـاِت آینـده بدتـر و اسـفناک تر 
از انتخابـات گذشـته خواهـد بـود. ایـن مسـأله 
در  انتخابـات  ناظـران  از  بسـیاری  چشـم  از 
کشـور بـه دور نمانـده و آن هـا هشـدار داده اند 
کـه اعضـای کمیسـیون های فعلـی بـه صـورت 

مغرضانـه عمـل می کننـد.
 فضل احمـد معنـوی رییـس پیشـیِن کمیسـیون 
از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  افغانسـتان  انتخابـات 
بـدو  از  کمیسـیون  ایـن  روسـای  موفق تریـن 
توانسـت  کـه  می شـود  شـناخته  آن  ایجـاد 
انتخابـات سـال 2010 میـالدی پارلمانـی را بـه 
واکنـش  تازه تریـن  در  کنـد،  مدیریـت  خوبـی 
خود نسـبت بـه کمیسـیون های انتخاباتـی گفته 

اسـت که حتا رییـس فعلِی کمیسـیون انتخابات 
نیـز شـخِص مطمیـن و قابـل اعتمادی نیسـت. 
در همیـن حـال، نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات 
افغانسـتان نیـز نگرانی هـای مشـابه ابـزار کـرده 
کمیسـیون های  نهادهـا،  ایـن  بـاور  بـه  انـد. 
انتخاباتـی هیـچ اراده یی از خود بـرای برگزاری 
انتخابـاِت آینـده نشـان نـداده اند. همیـن حاال، 
ایـن کمیسـیون از نبـود رییـس داراالنشـا رنـج 
سـوی  از  نفری شـان  سـه  فهرسـت  و  می بـرد 
جناح هـای قـدرت در کشـور رد شـده اسـت. 
احتمـال دارد کـه فهرسـت، بیشـتر بـا واکنـش 
منفـِی ریاسـت اجرایـی روبـه ر و شـده باشـد؛ 
زیـرا بـا توجـه بـه وابسـته گی هایی کـه اعضای 
نهـاد  بـه  انتخابـات  کمیسـیون های  جدیـِد 
ریاسـت جمهـوری دارنـد، مشـکل اسـت کـه 
بـاور کـرد کـه رییـس جمهـوری نیـز بـا ایـن 

فهرسـت مخالـف بـوده اسـت. 
احتمـال بیشـتر ایـن اسـت کـه ایـن افـراد بـه 
وسـیلۀ شـخص رییس جمهوری گزینش شـده 
باشـند، ولـی رییـس اجرایی بـا آن هـا مخالفت 
کـرده باشـد. از نـوع برخورد سـخنگوی رییس 
اجراییـه با این مسـأله، چنین چیزی به وضاحت 
قابـل دریافـت بـود و ایـن نشـان می دهـد کـه 
نهـاد ریاسـت جمهـوری هنـوز هـم بـه دنبـال 
کمیسـیون های  در  بیشـتر  جابه جایی هـای 
انتخاباتـی و پُـر کـردن پسـت های کلیـدی این 
نهـاد به وسـیلۀ افراد "خـودی" اسـت. البته این 
گونـه اقدام هـا و دسـت اندازی ها در ُکل رونـد 
انتخابـات در کشـور را آسـیب می زنـد و بدون 
شـک انتخابات بعـدی )اگر چنیـن انتخاباتی در 
کشـور برگزار شـود( خیلی بدتـر و فاجعه بارتر 
از انتخابـاِت گذشـته خواهـد بـود در حدی که 
مـردم حتـا خاطـرۀ تلـخ انتخابـاِت گذشـته را 

فرامـوش خواهنـد کرد.
در یک سـخن این که در موجودیـت افراد فعلِی 
انتخابـاِت  یـک  نیـز  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
عادالنـه در کشـور متصـور نیسـت و بهتـر آن 
اسـت کـه رای دهنـده گان در کشـور بـا پیـروی 
از رمـان معـروف "بینایـی"ِ ژوزه سـاراماگو، به 
انتخابـات آینـده مخالفِت مثبت نشـان دهند. به 
ایـن معنـی و بـر اسـاِس رمـان بینایـی، بـه پای 
صندوق هـای رای حاضـر شـوند ولـی بـه هیچ 
کسـی رای ندهنـد تـا بـه ایـن صـورت، دولت 
نتیجـۀ دسـت کاری های خود را در عمل شـاهد 
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تاریــخ دو و نیــم ســده یی کشــوری بــه نــام »افغانســتان« در 
ــت  ــام اس ــن پی ــدۀ ای ــود، انعکاس دهن ــۀ خ ــرگ و صفح ــر ب ه
ــۀ  ــوم و قبیل ــرای حفــظ آن در ق کــه انحصــارِ قــدرت و تــالش ب
خــاص، بزرگ تریــن عامــِل تباهــِی ایــن ســرزمین بــوده و 
ــل و  ــِگ قبای ــاله و جن ــِخ 250 س ــن تاری ــر از ای ــا اگ ــد. ام می باش
برادرُکشــی های درون قومــِی آن بگذریــم و صرفــًا بــر پانــزده ســاِل 
پســین تمرکــز کنیـــم، بــاز تمامیت خواهــی و طفــره رفتــن از حــِل 
عادالنــۀ معمــای قــدرت، اصلی تریــن عامــِل ســیه روزی هاِی 

ــت.  ــان اس امروزم
پانــزده ســاِل پیــش، پــس از حملــه بــه برج هــای تجــاری 
ــن  ــاالت متحــده در افغانســتان، ای ــی ای ــۀ نظام ــارک و مداخل نیوی
فرصــت فراهــم شــد کــه جهــان و نخبــه گاِن کشــور روی نوعیــِت 
ــا در نتیجــۀ  ــد ت ــی کنن ــِی افغانســتان بحــث و رای زن ــام سیاس نظ
ــا  ــِی م ــار قوم ــک و بافت ــا موزایی آن، ســاختار سیاســِی متناســب ب
ــه  ــا، هم ــث و رای زنی ه ــن بح ــفانه ای ــا متأس ــد. ام ــان آی ــه می ب
ــوِی  ــفید و وت ــراِی کاخ س ــی و تبارگ ــاوراِن افغان ــبوتاژ مش ــا س ب
حکومــِت امریــکا مواجــه شــد و نظــام ریاســتی به صــورِت 
ــت.  ــل گش ــن تحمی ــس ب ــرکت کننده گاِن کنفران ــر ش ــه ب یک جانب
نخبــه گاِن  به اصطــالح  بــرای  ریاســتی  نظــام  زمــان،  آن  در 
ــِت  ــد و عظم ــدۀ مج ــاص، تداعی کنن ــومِ خ ــک ق ــراِت ی تکنوک
دورۀ شــاهی و متضمــِن ســیادِت قــومِ به اصطــالح بزرگ تــر 
ــاور را  ــن ب ــا ای ــود و آن ه ــر ب ــالح کوچک ت ــوامِ به اصط ــر اق ب
ــز  ــر نی ــنت گرا و بی خب ــاراِن س ــه هم تب ــف ب ــاِی مختل ــه انح ب
تزریــق کردنــد؛ به نحــوی کــه بحــث تغییــر ایــن ســاختار، کم کــم 
حیثیــِت ناموســی بــرای بســیاری ها یافــت و هنــوز مــا در امتــدادِ 

ــم.  ــرار داری ــن جــدال ق ای
به تازه گــی آقــاي محــب، ســفیر افغانســتان در امریــکا، بــه حیــِث 
ــش  ــتی، در واکن ــام ریاس ــِت نظ ــینه چاکاِن ناموس پرس ــی از س یک
بــه اظهــاراِت ســفیر اتحادیــۀ اروپــا در کشــور مبنــی بــر ناکارآمدی 
نظــام متمرکــز در افغانســتان، در صفحــۀ رســمی توییتــرش نوشــته 
ــت کارِ  ــورِ میزبان ــور کش ــه در ام ــم مداخل ــر می کن ــت: "فک اس
ــًا  ــد، لطف ــل کرده ان ــط نق ــخنان تان را غل ــر س ــد. اگ ــتی نباش درس

بخواهیــد کــه اصالحــش کننــد".
ــه آقــای محــب در توییتــر  ــا در پاســخ ب ــۀ اروپ امــا ســفیر اتحادی
رســمی اش نگاشــته اســت: "ایــن سیاســت حکومــِت شــما اســت 
و مــن بــا افتخــار بــه پشــتیبانی از غیرمتمرکزســازی قــدرت و نیــز 

تقویــت حکومــت دارِی محلــی ادامــه می دهــم".
آقــای میلبــن ســفیر اتحادیــۀ اروپــا در تلویزیــوِن یــک گفتــه بــوده 
ــی،  ــی محل ــِت دموکراس ــرای تقوی ــتان ب ــردم افغانس ــه م اســت ک

ــد. ــز ان ــام غیرمتمرک ــکل گیری نظ ــاِن ش خواه
ــه  ــتی یی ک ــام ریاس ــه نظ ــن اســت ک ــاِن ســخن ای ــون ج ــا اکن ام
در 15 ســاِل گذشــته در افغانســتان بــه تجربــه گرفتــه شــده اســت، 
چــه دســتاورد کالنــی بــرای مــا بــه بــار آورده و چقــدر انتظــاراِت 
مردمــی و زمینــۀ تحقــِق ثبــات و آرامــش را بــه میــان آورده 
اســت؟... نظــام ریاســتی در 15 ســاِل پســین جــز این کــه فســاد، 
ــا را  ــل از آن ه ــونِت حاص ــی و خش ــالِف طبقات ــی، اخت قوم گرای
ســیِر صعــودی بخشــیده و کــوهِ کمک هــای جهانــی بــه افغانســتان 
را بــه هــدر داده، چــه شــهکاری یی انجــام داده اســت کــه کســانی 
چــون آقــای محــب، دوآتشــه از آن هواخواهــی می کننــد و درِس 
ــد؟!  ــی اند، می دهن ــد دموکراس ــه مه ــه کشــورهایی ک ــی ب دیپلماس
ــن  ــاجنگ، بدتری ــتاِن پس ــرای افغانس ــز ب ــتی و متمرک ــام ریاس نظ
نســخۀ ممکــن بــود کــه تبعــاِت ســوءِ آن را مــا هــر روز و 
هــر لحظــه، در هیــأِت اخبــار و حــوادِث ناگــوار می بینیــم و 
ــدرت در  ــارِ ق ــه انحص ــت ک ــی اس ــن نظام ــیم. در چنی می چش
ــاری  ــی و تب ــِگ قوم ــۀ پروســه ها رن ــه هم ــه، ب ــوم و حلق ــک ق ی
بخشــیده. در چنیــن نظامــی، سیاســِت مــا قومــی، صلــِح مــا قومــی، 
ــا  ــا قومــی، توســعه و انکشــاِف م ــِی م ــالِت عال معــارف و تحصی
قومــی و خالصــۀ همــۀ ارکاِن زنده گــِی جمعــِی مــا قومــی و متأثــر 
ــتی و  ــام ریاس ــت. نظ ــده اس ــی ش ــای قوم ــق و نفرت ه از عالی
متمرکــز حتــا جغرافیــاِی ذهــن و زبــاِن شــهروندان را نیــز سانســور 
کــرده و غلط اندیشــی و کژزبانــی را در ســایۀ عالیــِق تبــاری 
ــاِت  ــز و امکان ــامِ متمرک ــایۀ نظ ــد. در س ــل می کن ــج و تحمی تروی
بی عدالتــِی موجــود در آن بــوده کــه برخی هــا به ناحــق بــاال 
ــر  ــد و  برخــی دیگ ــه زده ان ــی تکی ــر پســت های عال ــد و ب رفته ان
ــق و  ــاِت ناالی ــِت دروازۀ مقام ــد و پش ــف مانده ان ــق متوق به ناح
ــت  ــن نظامی س ــارِ چنی ــاًل در سایه س ــرگردان. اص ــش، س قوم اندی
ــب  ــای مح ــون آق ــی چ ــن و سبک دانش ــای خام س ــه دردانه ه ک
و  می شــوند  گماشــته  متحــده  ایــاالت  در  افغانســتان  ســفیر 
ــز  ــر نی ــته اجی ــِی دست داش ــنادِ تحصیل ــا اس ــاالِن وی ب هم سن وس

مقــرر نمی گردنــد.
این هــا همــه دالیــل و شــواهِد وافــی و کافــی بــه صحــِت 
ــِش  ــا در افغانســتان و بطــالِن واکن ــۀ اروپ ــاراِت ســفیر اتحادی اظه
احساســِی آقــای محــب اســت. نیــاز بــه تغییــِر نظــام سیاســی در 
ــر شــده و  ــه در داخــِل کشــور همه گی افغانســتان، صدایی ســت ک
وقــوِع آن نیــز ـ دیــر یــا زود ـ ناگزیــر اســت؛ امــا کســانی هســتند 
کــه مذبوحانــه نمی خواهنــد ایــن صــدا را بشــنوند و بــه آن لبیــک 

ــد!  گوین

نظام ریاستی 
و ُدردانه های کم خرد
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ناجيه نوری   
ایجـاد کمیتـۀ تـدارکات ملـی و تمرکـر منابع پولـی در ارگ 
ریاسـت جمهوری بـرای دسـت یافتن به قدرت آینده اسـت 
تـا از ایـن طریق سیاسـت را در اختیار خود داشـته باشـند.

مجلـس  نماینـده گان  و  دانشـگاه  اسـتادان  از  شـماری 
می گوینـد:  برگـزاری انتخابـات آینـده و تمامـی برنامه های 
ملـی بـا منابـع مالـی در پیوند اسـت؛ بنابراین سیاسـت گران 
می خواهنـد بـا چنـگ زدن بـه نهادهـا واقعی مالـی، قدرت 

آینـده را در دسـت داشـته باشـند.
فسـاد  ملـی،  تـدارکات  کمیتـه  ایجـاد  بـا  آنـان:  بـاور  بـه 
سیسـتماتیک تر، عمیق تـر و در چنـگ حلقه خاصـی درآمده 
و کسـانی می تواننـد پـروژه بـه دسـت بیارونـد کـه بـا ارگ 
تـدارکات  کمیتـه  اعضـای  هـم  یـا  و  ریاسـت جمهوری 

شـناخت یـا پیونـد داشـته باشـند.
امـا اداره مبـارزه بـا فسـاد اداری،  ایجـاد کمیتـه تـدارکات 
را سـبب کاهـش فسـاد دانسـته تأکیـد دارد کـه برگـزاری 
جلسـات هفتـه وار کمیتـه تـدارکات ملـی در ارگ سـبب 

کاهـش فسـاد در کشـور شـده اسـت.
ایـن واکنش هـا در پـی اظهـارات اخیـر رییس جمهـور غنی 
بـزرگ قطـع  پروژه هـای  از  را  فاسـدان  کـه گفتـه دسـت 

می شـود. ابـراز  می کنـد، 
تـدارکات  کمیسـیون  در جلسـه  رییـس جمهـور کشـور   
ملـی کـه بـا حضـور بـازرس ویـژه امریکا بـرای بازسـازی 
ایـن  از  پـس  کـه  کـرد  تاکیـد  شـد  برگـزار  افغانسـتان 
پروژه هـای بـزرگ ملـی بـه دسـت فاسـدین نخواهـد افتاد.
رییـس جمهـور در نشسـت ایـن هفته کمیسـیون تـدارکات 
ملـی کـه شـام روز شـنبه )۹ دلـو/ بهمـن( در ارگ برگـزار 
شـده اظهار داشـت کـه اعمار بندهـا بدون شـک از اولویت 

عمـده و نیازمندی هـای مبـرم مردم افغانسـتان می باشـد.
امـا سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـکده اقتصاد دانشـگاه 
نـدارد  کـه  فسادسـنج  ریاسـت جمهوری  می گویـد:  کابـل 
تـا بدانـد کـه در کـدام پـروژه فسـاد صـورت گرفتـه و از 
سـوی هـم در تـدارکات فسـاد ایجـاد نمی شـود، بـل پـس 
از تـدارکات فسـاد صورت می گیـرد، بنابرایـن تمرکزگرایی 

خـود عامل فسـاد اسـت.
بـه گفتـه اسـتاد سـیحون:  انتخابـات افغانسـتان و تمامـی 
برنامه هـای ملـی کـه شـکل می گیـرد، بـا منابـع مالـی در 
پیونـد اسـت؛ بنابرایـن سیاسـت گران می خواهنـد بـا چنگ 
زدن بـه نهادهـا واقعـی مالـی، قـدرت آینـده را در دسـت 

باشند. داشـته 

وی همچنـان گفـت: تمامـی پروژه هـای بزرگـی بین المللی 
را وابسـته گان سیاسـت گران بـه دسـت می آورنـد، بنابرایـن 
ایجـاد کمیتـه تـدارکات و تمرکـر منابـع پولـی برای دسـت 
یافتـن بـه قـدرت آینده اسـت تـا از ایـن طریق سیاسـت را 

در اختیـار خود داشـته باشـند.
افـزود:  خوانـده  فسـادآور  را  تـدارکات  کمیتـه  ایجـاد  او، 
دسـتگاه های قـرارداد می گیرنـد کـه فسادپیشـه انـد و کمیته 
هـم راه برای فسـاد همـواره می کنـد؛ بنابراین در افغانسـتان 
کسـانیکه در قـدرت اند و بـازی قدرت را در دسـت دارند، 

گیرنـده پروژه هـای مختلـف اند.
کـه  می شـوند  وارد  قراردادهـا  در  کسـانی  می گویـد:  وی 
امکانـات مالـی یـا روابـط دارنـد، فرد عـادی کـه نمی تواند 
بـا رییس جمهـور در مـورد گرفتـن پـروژه صحبـت کنـد، 
بنابرایـن اخـذ قراردادهـا از قراردادهـای امنیتـی گرفتـه تـا 
قراردادهـای بـزرگ، تمامـی توسـط کسـانی انجام شـده که 

وابسـته گان گروه هـای قدرتمنـد و آقـازاده گان انـد.
به باور این اسـتاد دانشـگاه: زمانیکه مسـایل بسـیار کوچک 
ماننـد تـدارکات ملـی در ارگ جلسـه دایـر می کنـد، آیـا 
رییس جمهـور آن قـدر زمـان دارد کـه روی جزییـات یـک 

پـروژه تمرکـز کـرد و کار کنـد؟

او تاکیـد کـرد: متمرکـز شـدن کمیته تدارکات ملـی در ارگ 
کوچـک  و  تمرکز گرایـی  نشـان دهنده،  ریاسـت جمهوری 
اندیشـی، ارگ نیشـینان اسـت و از جانبی هم متمرکز شـدن 

فسـاد در یـک نقطه می باشـد
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  عارف رحمانـی  حـال،  باایـن 
می گویـد: تالش هـای وجـود دارد کـه برخی از افراد فاسـد 
قراردادهـا را در اخیتـار داشـته و قـرارداد را بـا گران تریـن 
قیمـت بـه نفـع خـود بـه فـروش رسـاند انـد و این مـوارد 

اتفـاق افتاده اسـت.
بـه گفتـه رحمانی: تشـکیل کمیته تـدارکات ملـی و نظارت 
ناپذیـری و ایجـاد یـک بانـد جدید بـرای توزیـع قراردادها 
متاسـفانه خـودش به نحـوه ی منجر بـه فسـاد در یک حلقه 

معین و مشـخص شـده.
او می گویـد: در حـال حاضـر فسـاد عمیق تـر و در چنـگال 
یـک بانـد خـاص قـرار گرفتـه و از طریـق آنـان بـه افـراد 
خـاص داده می شـود کـه رابطـه بـا کمیتـه ملی تـدارکات و 

یـا هـم بـا ارگ ریاسـت جمهوری دارنـد.
او تاکیـد کـرد: برخـی از پرونده هـا را کـه مـا دیدیـم در 
کمیتـه تـدارکات ملی طی مراحل شـده اسـت، فسـادها این 

قراردادهـا  بـه طـور واضـح  و آشـکار دیـده می شـود.
رحمانـی افـزود: طـور مثـال قـراردادی سـاخت سـرک در 
حـدود 108 کیلومتـر در والیـت بدخشـان، به شـرکت داده 
شـده کـه در اجـرا صححـی چندیـن پـروژه ناتـوان بـوده 
اسـت و هفت سـال می شـود که در لیسـت سـیاه  سـفارت 

امریـکا قـرار دارد. 
ایـن عضـو مجلـس همچنـان گفت: چنیـن شـرکتی توانایی 
امـا  نـدارد؛  را  چنینـی  ایـن  عظیمـی  پـروژه ی  گرفتـن 
شـرکت های کـه راه رسـیدن بـه رییس جمهـور را ندارنـد و 
یـا هـم وزیـران را نمی شـناختند؛ نتوانسـتند پـروژه بگیرند. 
امـا مسـووالن در اداره مبـارزه بـا فسـاد اداری، ادعاها مبنی 
براینکـه کمیتـه تدارکات ملـی بـرای دادن پروژه  ها پول های 

گزافـی می گیرنـد را تاییـد نمی کنند.
بـه گفتـه این مسـووالن باید بـرای ادعا چنین سـخنانی باید 
اسـناد و شـواهد موجود باشـد و در صورتی کـه ادعا وجود 
دارد بایـد مبتنی بر اسـناد باشـد تـا از طریق مراکـز عدلی و 

قضایی مـورد پیگرد قـرار گیرد. 
عبدالقهـار فرح سـیر سـخنگوی اداره مبارزه با فسـاد اداری 
بـه ایـن باور اسـت کـه جلسـات هفتـه وار کمیته تـدارکات 

ملی در ارگ سـبب کاهش فسـاد در کشـور شـده اسـت.
سـخنگوی اداره مبـارزه بـا فسـاد اداری به روزنامـه ماندگار 
می گویـد: شـفافیت تـا انـدازه خوبـی در تـدارکات دیـده 
در  کـه شـفافیت خوبـی  می دهـد  نشـان  ایـن  و  می شـود 
تـدارکات پولـی دیـده می شـود و ایـن بـرای مـا امیـدوار 

اسـت. کننده 
او تاکیـد می کنـد: امـا هنـوز هـم مشـکالت وجـود دارد و 
نفـوذ بعضی هـا در ادارات دولتـی سـبب شـده تـا بتواننـد 
قرارداهـای را بـه دسـت بیاورند؛ امـا اراده ی کـه در رهبری 
حکومـت می بنیـم، امیدواریـم که شفاف سـازیی در پروسـه 

تـدارکات صـورت بگیرد.

کمیســیون انتخابــات افغانســتان بحث هــا بــر ســر 
نحــوه برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ــد  ــنران جدی ــت. کمیش ــرده اس ــاز ک ــوالی را آغ ولس
کمیســیون انتخابــات تــالش دارنــد تــا اعتمــاد از 
دســت رفتــه در انتخابــات قبلــی را دوبــاره بــه دســت 

ــد. آورن
ــات  ــزاری انتخاب ــورد برگ ــا در م ــن بحث ه جدی تری
حوزه هــای  دهــی،  رای  کارت هــای  پارلمانــی، 
انتخاباتــی و تهیــه لیســت رای دهنــده گان اســت. 
کمیســیون انتخابــات روز دوشــنبه نشســتی را بــا 
اشــتراک نماینــده گان نهادهــای مدنــی و احــزاب 

ــا را  ــر آن ه ــا نظ ــرد، ت ــزار ک ــل برگ ــی در کاب سیاس
نســبت بــه نحــوه برگــزاری انتخابــات بــه دســت آورد.

کارت رای دهی
کارت رای دهــی یکــی از مشــکالت اساســی کمیســیون 
ــت.  ــی اس ــات پارلمان ــزار انتخاب ــرای برگ ــات ب انتخاب
بــرای 12 میلیــون واجــد شــرایط رای دهــی، 21 
ــده  ــع ش ــی توزی ــای قبل ــون کارت در انتخابات ه میلی
اســت و اســتفاده از کارت هــای اضافــی می توانــد 

ــرد. ــوال بب ــر س ــات را زی ــفافیت انتخاب ش
معــاذاهلل دولتــی، کمیشــنر کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــون کارت در  ــداد 21 میلی ــت: »تع ــورد گف ــن م در ای

مراحــل مختلــف توزیــع شــده اســت. مــا انــواع متعــدد 
کارت هــا را داریــم. ممکــن اســت کارت هــای بیشــتری 
نــزد یــک فــرد وجــود داشــته باشــند و ایــن کارت هــا 

مقــداری بی اعتبــار شــده اند.«
ــرار  ــن دو راهــی ق ــات در بی کمیســیون مســتقل انتخاب
دارد. در صورتــی کــه کارت هــای قبلــی را اعتبــار دهد، 
برگــزاری انتخابــات شــفاف ناممکــن اســت؛ امــا اگــر 
ــاز  ــادی نی ــول بســیار زی ــد، پ ــع کن ــد توزی کارت جدی
ــرای همــه مــردم افغانســتان نیــز  اســت و توزیــع آن ب

کار دشــواری اســت.
کــه  می کننــد  تاکیــد  انتخاباتــی  ناظــر  نهادهــای 
کارت هــای قبلــی، بــه دلیــل تقلب هــای گســترده 
اعتبــار خــود را از دســت داده و کمیســیون بایــد 
ــم  ــد. نعی ــدام کن ــد اق ــای جدی ــع کارت ه ــرای توزی ب
ایــوب زاده، رئیــس بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان 
می گویــد: »بیشــتر از 2۳ میلیــون کارت موجــود اســت، 
در مقایســه بــا واجدیــن شــرایط کــه 12 میلیــون انــد. 
ایــن یــک چالــش اســت. اســتفاده از کارت هــای قبلــی 

ــت.« ــزرگ اس ــیار ب ــش بس ــک چال ی
ــات،  ــب در انتخاب ــری از تقل ــل جلوگی ــن راه ح بهتری
الکترونیــک دانســته می شــود؛  توزیــع تذکره هــای 
ــات  ــل اختالف ــه دلی ــا ب ــن تذکره ه ــت ای ــا سرنوش ام

ــت. ــوم اس ــان نامعل ــی همچن سیاس
حوزه های انتخاباتی

کمیســیون  انتخابــات،  جدیــد  قانــون  براســاس 
ــد.  ــن کن ــی را تعیی ــد حوزه هــای انتخابات ــات بای انتخاب
ــک  ــت ی ــر والی ــی، ه ــی پارلمان ــای قبل در انتخابات ه

حــوزه انتخاباتــی بــود. امــا یکــی از پیشــنهادهای 
ــی، کوچــک کــردن حوزه هــای انتخاباتــی اســت. کنون
یکــی از بحث هــا تعییــن حــوزه انتخاباتــی »تــک 
کرســی« اســت. براســاس ایــن طــرح، چندیــن نامــزد، 
برســر بــه دســت آوردن یــک کرســی پارلمــان در یــک 
ــت  ــم رقاب ــی مشــخص و کوچــک باه حــوزه انتخابات

می کننــد.
امــا هنــوز معلــوم نیســت کــه حــوزه انتخاباتــی تــک 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــک والی ــا ی ــود ی ــی می ش کرس
ــیون  ــنر کمیس ــد. کمیش ــی می مان ــی باق ــوزه انتخابات ح
انتخابــات گفــت انتخــاب یــک والیــت بــه عنــوان یک 
ــال  ــای خــود را دارد: »احتم ــی مزیت ه حــوزه انتخابات
دســتبرد در ســرحدات والیــات وجــود نــدارد و هیــچ 
ــر  ــات را تغیی ــرحدات والی ــد س ــدی نمی توان زورمن

دهــد.«
در صورتــی کــه حوزه هــای رای دهــی کوچــک شــود، 
رای دهــی نیــز مشــکل تر می شــود، چــون امنیــت 
در شــماری از مناطــق وجــود نــدارد و زورمنــدان 
ــود  ــع خ ــه نف ــی را ب ــدی انتخابات ــد حوزه بن می توانن
مرزبندی هــای حوزه هــای کوچــک  تغییــر دهنــد. 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــی جنجــال دیگــری اســت ک انتخابات
وضعیــت کنونــی افغانســتان، بســیار دشــوار و وقت گیــر 

ــود.  ــد ب خواه
در صــورت کوچــک شــدن حوزه هــای انتخاباتــی، 
ــر  ــد در سراس ــود می توانن ــل هن ــا و اه ــا کوچی ه تنه
ــد. در حــال  ــان رای دهن ــزدان ش ــرای نام افغانســتان ب
حاضــر ســه طــرح وجــود دارد. حوزه هــای تــک 
ــه  ــت ب ــک والی ــر و ی ــای کوچک ت ــی، حوزه ه کرس

ــی. ــوزه انتخابات ــک ح ــوان ی عن
قــرار اســت پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــا نهادهــای 
مدنــی و احــزاب سیاســی، تصمیــم کمیســیون انتخابات 
ــی مشــخص  ــات پارلمان ــرای نحــوه برگــزاری انتخاب ب
ــزاری  ــان برگ ــوز زم ــه هن ــن در حالیســت ک شــود. ای

ــات مشــخص نشــده اســت. انتخاب

آگاهان:

کمیتة تدارکات ملی، منابع مالی را 
در چنگ عده یی خاص قرار داده است

مشورت کمیسیون انتخابات با احزاب سیاسی و نهادهای ناظر

ACKUکارت های گذشته بی اعتبار شده اند
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در  اوقــات  گاهــی  منلــی،  اســتاد  جنــاب 
شــبکه های اجتماعــی شــاهد بیــرون شــدِن 
اســناد و مدارکــی مبنــی بــر فســاد در اداره هــای 
حکومتــی هســتیم. شــما بــه عنــواِن کســی کــه در 
حکومــِت افغانســتان وظیفــه اجــرا می کنیـــد، در 
ــا فیســبوک در  ــان چیســت؟ آی ایــن مــورد باورت
امــرِ مبــارزه بــا بروکراســِی منفــی و فســاد نقــِش 

ــت؟  ــته اس ــارزی داش ب
نماینده گــی  حکومــت  از  بحــث  ایــن  در  مــن 
نمی کنــم. فیســبوک وسیله یی ســت کــه می توانــد 
ــرکننده،  ــِت منتش ــاِی هوی ــدون افش ــات را ب معلوم
اجتماعــی  پدیده هــای  وقتــی روی  کنـــد.  نشــر 
ــا  ــردازم؛ ام ــه آن نمی پ ــزی ب ــم، تجوی ــث می کن بح
ــاید  ــم، ش ــر می کن ــت ها فک ــه روی سیاس ــی ک زمان
تجویــزی بــه آن بپــردازم. ایــن کــه چــه بایــد کــرد و 
چــه نبایــد کــرد، ســواِل دومــی اســت، نخســت بایــد 

ــت؟« ــده چیس ــه »پدی ــم ک بدانی
ــا  ــه شــخص ب ــن اســت ک ــی فیســبوک همی  ویژه گ
ــد  ــت، می توان ــدام محدودی ــدون ک ــل و ب آزادِی کام
مــواد در دســترِس خــود را بــا دیگــران شــریک 
بســازد. ایــن  کار جنبه هــای مثبــت و منفــی دارد. 
ــی کــه ویکی لیکــس  ــرون کــردِن اســناد حکومتی ی بی
یکــی از بزرگ تریــن نمادهــای آن اســت و میلیون هــا 
ــر و  ــع نظ ــرون داده، در واق ــی را بی ــناد حکومت اس
بینــِش جوامــِع جهانــی در مــورد اســـرارِ جهانــی را 
تغییــر داد. یقینــًا هــر حکومتــی بــرای حفــظ قــدرت، 
تمایــل دارد بعضــی اســناد از دیــِد مــردم پنهان باشــد. 
امــا مســلمًا هــر وســیله یی بــرای رســیدن بــه قــدرت 
ــنادی  ــی اس ــس وقت ــت، پ ــروع نیس ــظ آن مش و حف
ــد  ــد، می توان ــه فیســبوک درز می کن ــه ب ــن زمین در ای
ــان،  ــن زم ــد. در عی ــته باش ــت داش ــِر مثب ــش و اث نق
ــی را  ــع مل ــه مناف ــود ک ــر می ش ــنادی نش ــر اس اگ
بــه مخاطــره می انــدازد، می توانــد نه تنهــا بــرای 
ــاک  ــردم هــم خطرن ــرای خــودِ م حکومــت، بلکــه ب

واقــع شــود. 
مــا جنبــۀ سیاســِی فیســبوک را بــه بررســی گرفتیــم، 
ــِر  ــتر اظهارنظ ــبوک بس ــر، فیس ــۀ دیگ ــی در جنب ول
شــخصی هــم اســت. اســتاد علمــی از اســتفادۀ 
ــا  ــد؛ ام فیســبوک در عرصــۀ تجــارت صحبــت کردن
پیــش از این کــه فیســبوک در عرصــۀ تجــارت نقــش 
ــش  ــا نق ــترِش فحش ــد و گس ــد، در رش ــته باش داش
ــدون  ــخاص ب ــرا اش ــته؛ زی ــترده یی داش ــیار گس بس
شــناخت قبلــی از همدیگــر، می تواننــد از ایــن 
ــد  ــه کنن ــد، عکــس مبادل ــرار کنن ــاط برق ــق ارتب طری
و... . جامعــۀ بســتۀ ما دارای ســرپوِش بســیار ســنگین 
درونــِی  مســایِل  از  نمی تواننــد  جوانــان  اســت، 
خــود آشــکار صحبــت کننــد، امــا وقتــی بــه دنیــای 
ــه،  فیســبوک وارد می شــوند، آن جــا حرف هــای نگفت
ــن  ــد. ای ــان می کنن ــان را بی ــا شخصی ش ــری و حت ِس
وضعیــت باعــث شــده کــه معلومــاِت شــخصی  
ــرار  ــوء ق ــتفادۀ س ــورد اس ــران و م ــارِ دیگ در اختی
بگیــرد. امــروز یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای 
ــوان  ــِت بان ــتان، آزار و اذی ــبوکی افغانس ــۀ فیس جامع
ــد  ــا قانون من ــا ب ــاورِ مــن ایــن اســت کــه م اســت. ب
ــده  ــن پدی ــا ای ــم ب ــز نمی توانی ــبوک نی ــاختن فیس س
مبــازه کنیـــم. مبــارزه بــا چالش هــای فیســبوکی، تنهــا 
ــا خــودِ فیســبوک ممکــن اســت. اگــر اظهــارات و  ب

نوشــته های 
ُمضــر و رفتارهــای 

فیســبوکی  تخریب کننــدۀ 
بــرای ســالمِت جامعــه وجــود دارد، 

ــا نوشــته ها و اظهارنظرهــای ســازندۀ  ــد ب بای
ــرد.  ــار ک ــبوکی آن را مه فیس

مســلمًا در هــر پدیــدۀ تازه یــی، بــا مشــکِل تخنیکــی 
مواجــه می شــویم و فیســبوک از ایــن قاعــده مســتثنا 
نیســت. افــزون بــر آن، ایــن مشــکل و قاعــده 
ــر  ــان تر از تعمی ــب آس ــه تخری ــود دارد ک ــم وج ه
ــانی رشــد و گســترش  ــی به آس ــکار تخریب اســت. اف
ــازنده  ــه های س ــکار و اندیش ــد اف ــا رش ــد، ام می یاب
ــر  ــارزه در براب ــت. مب ــر اس ــده، زمان گی و ترمیم کننـ
مشــکالت و چالش هــای فیســبوک، تنهــا بــا اســتفادۀ 
منطقــی و عقالنــی از ایــن وســیله ممکــن اســت. باید 
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه حــل مشــکالت، زمان گیــر 
ــراوان داشـــت.  ــۀ ف ــر و حوصل ــد صب می باشــد و بای
بایــد پدیــدۀ فیســبوک بــه دانشــگاه های مــا راه پیــدا 
ــۀ آن  ــران در زمین ــمندان و صاحب نظ ــد و دانش کنـ
ــن  ــِق ای ــه عم ــا ب ــد ت ــام دهن ــی انج ــاِت علم مطالع
پدیــده برســیم و از آن اســتفادۀ عقالنــی کنیــم؛ کاری 
کــه در جامعــۀ افغانســتان تــا هنــوز صــورت نگرفتــه 
و نیــاز شــدیدی بــه آن موجــود و محســوس اســت.

ــبوک  ــران در فیس ــیاری از کاب ــی، بس ــتاد علم اس
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــتعار فعالی ــای مس ــا نام ه ب
ــد  ــکالتی را می توانن ــه مش ــتعار چ ــای مس نام ه

ــند؟  ــته باش ــی داش در پ
ــبوک در  ــده ام، فیس ــه ش ــن متوج ــه م ــی ک ــا جای ت
افغانســتان رونــدی پویــا و رو بــه شــد اســت. زمانــی 
ــز  ــی می شــود، فیســبوک نی ــه فضــای کشــور امنیت ک
امنیتــی می شــود؛ همین گونــه زمانــی کــه فضــا 
ــم سیاســی می شــود.  سیاســی می شــود، فیســبوک ه
دو مســأله وجــود دارد. یــک، بایــد بــه کســانی حــق 
بدهیــم کــه از فیســبوک  بــا نام هــای مســتعار اســتفاده 
کننــد. چنان کــه آقــای منلــی گفتنــد، جامعــۀ مــا بســته 
ــی و  ــگاه خانواده گ ــِل جای ــه به دلی ــانی ک ــت. کس اس
یــا شخصیتی شــان نمی تواننــد در مــواردی ابــراز 
ــرای  ــد ب ــی ان ــای مســتعار دریچه ی ــد، نام ه نظــر کنن
رهایــی از ایــن تنگنــا و گفتــن نگفته هــای ایــن 
افـــراد. در گذشــته ها نیــز مــا شــاهد شــاعران و 
ــای  ــا نام ه ــه ب ــم ک ــی بوده ای ــت مداراِن فراوان سیاس
مســتعار شــعر گفته انــد و یــا مقالــه و کتابــی تألیــف 
ــی  ــری کارِ غیرقانون ــال، وزی ــۀ مث ــه  گون ــد. ب کرده ان
ــش  ــی از نزدیکان ــا یک ــکرتر و ی ــد، س ــام می ده انج
ــامِ مســتعار  ــا ن ــد و ب ــده نمی توان ــت را دی ــن خیان ای
آن را بــا مــردم شــریک می ســازد. بــه بــاور مــن، ایــن  

ــهولتی  س
و  اســتثنایی 

کاری پســـندیده اســت. 
مشــکِل  حــال،  عیــن  در  امــا 

ــن  ــه از ای ــن اســت ک نام هــای مســتعار ای
دریچــه می تــوان بــه افــراد و اشــخاص اتهام هــای 

واهــی وارد کــرد، شــایعه پخــش کــرد و اذهــاِن مــردم 
ــدوش  ــوش و مخ ــا را مغش ــِی آن ه ــِت روان و امنی
ــرف دارِ  ــن ط ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد. ب ک

قانون مندســازِی اســتفاده از فیســبوک هســتم. 

اســتاد فطــرت همه گــی اذعــان داریــم کــه 
فرهنــِگ اســتفادۀ عقالنــی از فیســبوک بــه گونــۀ 
الزم در جامعــۀ مــا جــا نیفتــاده اســت. دلیــِل این 
نقیصــه چیســت و بــرای رفــِع آن چــه کارهایــی 

ــرد؟   ــد صــورت گی بای
ــِک  ــی و تکنالوژی ــۀ علم ــتاورد مدرنیت فیســبوک، دس
ــر و  ــتقیم در تفک ــیار مس ــۀ بس ــت و ریش ــرب اس غ
فلســفه و فرهنــِگ غــرب دارد؛ از این بابــت تکنالوژی 
یکــی از برخاســته هاِی دورۀ توســعه و پخته گــِی 
اروپاســت و از جوامعــه توســعه یافته برخاســته اســت 
و در همیــن جوامــع، اســتفادۀ عقالنــی از ایــن وســیله 
ــد  ــع می دانن ــن جوام ــرادِ ای ــده اســت. اف ــه ش نهادین
ــا  ــبوک ت ــتفاده از فیس ــان در اس ــرزِ آزادی ش ــه م ک
ــِر عمومــی را در نظــر  ــدازه اســت. آن هــا خی چــه ان
ــوع  ــی، تن ــت عموم ــی، امنی ــع عموم ــد، مناف می گیرن
ــد  ــر می گیرن ــف را در نظ ــای مختل ــِر هویت ه و تکث
و بــا حفــظ و حرمت گزاشــتن بــه همــۀ ایــن مــوارد 
ــب و  ــۀ مطال ــون اساسی شــان، در ارای ــه شــمول قان ب
پیــام  دادن و پیــام  گرفتــن کامــاًل آزاد هســتند. تعبیــری 
کــه آرزیــا برلیــن دارد و می گویــد: "دو ســنخ آزادی 
ــت".  ــی آزادی مثب ــی و یک ــی آزادی منف ــم؛ یک داری
ــر دو آزادی را  ــبوک، ه ــتفاده از فیس ــد در اس ــا بای م
ــتفاده از  ــرز اس ــه م ــم ک ــد بدانی ــم. بای ــه کنی مطالع
ــا جایی کــه اســتفادۀ مــا از  ــا کجاســت. ت فیســبوک ت
ــی،  ــی، احساســات عموم ــع عموم ــه مناف فیســبوک ب
ــون اساســی و  ــی، قان ــش عموم ــی، آرام ــر عموم خی
ــا  ــد، م ــه وارد نکنـ ــه صدم ــِی جامع ــای بوم ارزش ه

ــاًل آزاد هســتیم. کام
ــتفاده از  ــِگ اس ــه فرهن ــت ک ــن اس ــی ای ــۀ اصل نکت
فیســبوک در جامعــۀ افغانســتان، بــا توجه بــه وضعیِت 

ــی  متفاوت
دارد،  کــه 

می کنــد.  تفــاوت 
ــت،  ــعه یافته نیس ــا توس ــۀ م جامع

بــه ویــژه هنــوز در مســیر واقعــِی توســعۀ 
ــه همیــن لحــاظ، مــا شــاهِد  فرهنگــی نرفته ایــم؛ ب

یــک نــوع تراژیــدی فرهنگــی در برخــورد بــا وســایل 
و ابزارهــای تکنیکــی در افغانســتان هســتیم. مــا ایــن 
ابزارهــا را در دســترس داریــم، امــا پخته گــی و دانــِش 
ــبکه ها را  ــن ش ــا از ای ــتفادۀ م ــوۀ اس ــه نح ــی ک الزم
تعییــن و انتخــاب کنـــد، نداریــم. یادمــان باشــد اگــر 
ایــن دانــش و پخته گــی بــه وجــود نیایــد، تکنالــوژی 
ــود،  ــعه ش ــِل توس ــه عام ــای این ک ــا به ج ــرای م ب
انبوهــی از مشــکالت را بــرای مــا بــه وجــود خواهــد 
ــای  ــا و بحران ه ــن چالش ه ــِل ای ــرای ح ــه ب آورد ک
مختلــف، بازهــم بایــد وقــت گذاشــت، هزینــه کــرد 

ــرد! ــه کارد ب ــانی ب ــرژی انسـ و ان
ــاور مــن، اگــر مــا دو کارِ مهــم را در فیســبوک  ــه ب ب
انجــام بدهیــم، می توانــد مهـــم و موثــر باشــد. یــک، 
بایــد در کنــار فیســبوک، اندیشــه و فکــری کــه ایــن 
ــی  ــردم معرف ــه م ــود آورده، ب ــه وج ــوژی را ب تکنال
کنیــم. این گونــه نبایــد باشــد کــه تکنیــک را بگیریــم 
ــود آورده،  ــه وج ــک را ب ــن تکنی ــه ای ــری ک ــا فک ام
کنــار بگذاریــم. اگــر رویکردمــان را اصــالح نکنیـــم، 
ــِک  ــر تکنی ــک و ه ــن تکنی ــد هــم ای ــزار ســال بع ه
ــته  ــا گذاش ــت به ج ــارِ مثب ــرب آث ــه در غ ــری ک دیگ
ــع  ــد واق ــد مفی ــا نمی توان ــۀ م ــذارد، در جامع و می گ
شــود و حتــا زاینــدۀ بحران هــای تــازه خواهــد شــد. 
کارِ دومــی کــه بایــد در فیســبوک انجــام بدهیــم، ایــن 
اســت کــه شــیوه ها و روش هــای اســتفادۀ معقــول و 
هماهنــگ بــا منافــع عمومــِی افغانســتان از فیســبوک 
را تشــخیص و منتشــر کنیــم. ایــن  الگوهــا می تواننــد 
راه حلــی بــرای غنی ســازِی فرهنــِگ اســتفاده از 

فیســبوک در کشــور باشــند. 

اثرگذارترین  روزها فيسبوک  این  یادداشت: 
حياِت  در  منفی  و  مثبت  جهاِت  در  پدیده 
می آید؛  شمار  به  افغانستان  مردم  اجتماعِی 
و  زیست  نمی توان  آن  بدون  دیگر  گویی كه 
این  گرفت.  آرام  نمی توان  نيز  آن  كناِر  در 
خود  نامطلوِب  اثراِت  شدید،  وابسته گی 
آموزش،  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را 
به  مردم  جمعِی  سالمِت  و  خانواده  سياست، 
ميان  به  را  نگرانی  این  و  گذاشته  نمایش 
آورده كه اگر نتوانيم استفاده از این پدیدة 
فيسبوک  بسازیم،  نظام مند  را  مدرن  دنيـای 
به تدریج  آن،  با  مرتبط  لجام گسيخته گی های  و 
معنوی مان  و  مادی  داشته های  همۀ  شيرازة 
را می پاشاند و درد و حسرت به جا می گذارد. 
روی این ملحوظ، روزنامۀ ماندگار همت به خرچ 
داده و پيراموِن این موضوِع داغ، گفت وگویی 
را در یک ميِز مدور با آقایان نجيب اهلل منلی، 
كه  نموده  تدویر  علمی،  حامد  و  فطرت  بریالی 

محتوای آن به شرح زیر تقدیم تان می گردد.

گرداننده: جمشید یما امیـری
ترتیب کننده: روح اهلل بهـزاد

بخش چهارم
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اسـتاد  بخشـی،  فکـرت  عبدالبشـیر 
کابـل دانشـگاه 

بخش سوم و پایانی

ــر در  ــِت دیگ ــِل اهمی ــۀ قاب نکت
ــت  ــن اس ــد ای ــن رش ــۀ اب اندیش
ــواس  ــوۀ ح ــا ق ــنی ب ــبِت روش ــات نس ــه کلیّ ک
و متخیّلــه دارد و اساســًا کلیّــات مبتنــی بــر 
ــس  ــق ح ــوالت از طری ــت و معق ــات اس جزیی
ــس و  ــان ح ــد. او می ــت می آین ــل به دس و تخیّ
عقــل، یــک وجــه افتــراق می بینــد و آن این کــه، 
موضــوع حــس در خــارج از نفــس اســت، 
ــد از  ــس از تجری ــل پ ــوِع عق ــه موض درحالی ک
محســوس، در نفــس آدمــی قــرار می گیــرد. ابــِن 
رشــد همچــون اســالف خــودش از عقــِل فّعــال 
ــال  ــل فّع ــرِ عق ــی تأثی ــز چگونه گ ــل، و نی و منفع
بــر عقــِل منفعــل و نتایجــی کــه از آن بیــن عقــول 
ــق  ــدان تعل ــه ب ــی ک حاصــل می شــود و اعتبارات

ــت ــه اس ــخن گفت دارد، س

ــناخت های  ــه ادراِک ش ــت ک ــد اس ــد معتق ــِن رش اب
ــورت  ــترک ص ــِس مش ــن ح ــط همی ــواس توس ح
محسوســات  کــه  می آیــد  الزم  ورنــه  می گیــرد، 
خــود نفــِس احساســات باشــند. مثــاًل موضــوِع حــِس 
ــا موضــوِع حــس مشــترک  ــگ اســت، ام باصــره رن
خــودِ رنــگ اســت و اگــر ایــن فعــل ناشــی از قــوۀ 
باصــره باشــد، الزمــه اش ایــن اســت کــه رنــگ خــود 
ادراِک رنــگ باشــد و ایــن محــال خواهــد بــود . البتــه 
توجــه بــه حــِس مشــترک از اندیشــۀ ابــن ســینا نیــز 

ــده اســت. ــه دور نمان ب
ــه نیــز ســخن زده اســت،  ابــن رشــد از نفــِس متخیّل
همــان قوه یــی کــه پــس از غیبــِت محسوســات نیــز 
ــه تصــّوراِت  ــارۀ آن هــا حکــم می کنــد، و از آن  ب درب
ــر وی،  ــل از نظ ــت. تخیّ ــده اس ــاد ش ــز ی ــی نی خیال
کارکــردِ دیگــری نیــز دارد و آن ترکیــِب اجــزای 
ــده  ــت آم ــواس به دس ــِط ح ــه توس ــت ک تصّوری س
ــوان دو  ــل می ت ــطۀ تخیّ ــه، به واس ــا این ک ــت. کم اس
ــا هــم درآمیخــت  تصــّورِ به دســت آمده از حــس را ب
ــال دار،  ــِپ ب ــد اس ــاخت مانن ــدی س ــِب جدی و ترکی
ــا ســِر آدمــی کــه از ترکیــِب تصــّورات  یــا شــیری ب
ــز شــیر و ســِر  ــال، و نی حســی یی چــون؛ اســپ و ب

آدمــی ســاخته شــده اســت .
ــم  ــردِ مه ــه دو کارک ــِس متخیّل ــه، نف ــن توج ــا ای ب
ــد  ــات را بع ــورِت محسوس ــه، ص ــی این ک دارد: یک
از غیبــت و قطــِع رابطــۀ اندام هــای حســی بــا آن هــا 
ــه،  ــری این ک ــازد، و دیگ ــر می س ــاره حاض ــز دوب نی
از تصــّوراِت جزیــی حســی ترکیباتــی می ســازد کــه 
صــورِت کلــی در خــارج وجــود نــدارد، امــا اجــزای 

ــی دارای وجــودِ خارجــی اســت. آن کل

قوۀ ناطقه )نفس(
ــی  ــه برهان ــواع ادراکات، ب ــل در ان ــِن رشــد از تأم اب
ــد. او ادراک را  ــه می رس ــوۀ ناطق ــودِ ق ــر وج ــر ب دای
بــه دو نــوِع شــخصی و کلــی تقســیم می کنــد. ادراِک 
کلــی از نظــِر او، همــان ادراِک معنــای عــام و مجــرد 
ــزی  ــخصی چی ــه ادراِک ش ــت، درحالی ک از هیوالس
چنان کــه  نیســت.  هیولــی  در  معنــا  ادراک  جــز 
ــطۀ حــواس  ــم، ادراکاِت شــخصی به واس ــه آمدی گفت
ــان  ــد. آدمی ــی و موردی ان ــه جزی ــد ک به دســت می آی
ــرد از  ــورِت مج ــات را به ص ــتند محسوس ــادر نیس ق
ــری  ــوۀ دیگ ــر ق ــس ناگزی ــد. پ ــل کنن ــوال تخیّ هی
وجــود دارد کــه بــا آن بتوانیــم بــه درک معنــای کلــی 
ــه  ــوۀ ناطق ــن، همــان ق ــم و ای ــت دســت یابی و ماهیّ

اســت .
ابــن رشــد بــا تقســیِم قــوۀ ناطقــه بــه قــوۀ عملــی و 
ــی(؛ نشــان  ــِل عمل ــِل نظــری و عق ــوۀ نظــری )عق ق
ــت  ــل آن اس ــیم بندی به دلی ــن تقس ــه ای ــد ک می ده
کــه عقــل، هــم مســایِل مربــوط بــه عمــل را 
ــه عمــل  درمی یابــد و هــم مســایلی را کــه مربــوط ب
نیســت. از نظــر وی، انســان ها بــه عقــل عملــی نیــاز 
دارنــد و ایــن عقــل در تمامــی افــراد انســانی وجــود 
دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه میــزان آن در برخــی بیشــتر 
و در عــدۀ دیگــری کمتــر اســت . عقــِل نظــری امــا، 
از منظــر وی متعالــی و الهــی اســت. چنان کــه آمــده 

اســت:
ــی  ــت اله ــری اس ــری( ام ــِل نظ ــوۀ دوم )عق ــا ق ام
و در پاره یــی از مــردم یافــت می شــود. یعنــی در 

ــد . ــوده ان ــاص ب ــِت خ ــورد عنای ــه م ــی ک آن های
بــا ایــن بیــان، ابــِن رشــد عقــِل نظــری را موهوبــی و 
ــی را  ــِل عمل ــد، درحالی کــه عق از آِن خــواص می دان

ــا تفــاوِت کّمــی در  عمومــی دانســته و همــه گان را ب
ــی  ــودن و موهوب ــی ب ــد. اختصاص ــریک می بین آن ش
دانســتِن عقــِل نظــری بــه معنــای آن اســت کــه ابــن 
رشــد اهمیــت  بســیاری بــه عقــل نظــری قایــل اســت 
و چنیــن اهمیت دادنــی، او را در خــّط فیلســوفاِن 
ــده اســت: ــن آم ــرار می دهــد. از وی چنی عقل گــرا ق

او )ابــن رشــد( بــرای صــور هیوالنــی، یعنــی معانــی 
شــخصیه، چهــار وجــه تمایــز ذکــر می کنــد: نخســت 
ــی در  ــِع دگرگون ــی تاب ــَور هیوالن ــودِ ُص ــه وج آن ک
ــه تعــدد  ذات اســت. دیگــر آن کــه ُصــَور هیوالنــی ب
ــوم  ــود. س ــر می ش ــدد و متکثّ ــر موضــوع، متع و تکثّ
آن کــه ایــن معانــی شــخصیه )صــور هیوالنــی( مرکب 
ــه  ــا ب ــرای آن ه ــه ب ــی آن ک ــز، یک ــت از دو چی اس
منزلــۀ صــورت اســت و یکــی آن کــه بــه منزلــۀ مــاده. 
ــود و  ــل می ش ــه تعّق ــه بدین گون ــه آن چ ــارم آن ک چه
بــه تصــّور  درمی آیــد، غیــر از آن چیزی ســت کــه در 

خــارج موجــود اســت .
منظــور ابــن رشــد از دگرگونــی در ذات، ظاهــراً 
ــی در  ــه دگرگون ــت ن ــیاء اس ــی در ذاِت اش دگرگون
ــی در  ــه دگرگون ــا این ک ــنده؛ کم ــِل شناس ذاِت فاع
ــخصیه  ــی ش ــا معان ــی ی ــور هیوالن ــیاء، ص ذات اش
ــِع  ــیاء تاب ــورِ اش ــازد و تص ــون می س ــز دگرگ را نی
دگرگونی هایی ســت کــه در ذات آن هــا در خــارج 
ــا  ــد ب ــن رش ــۀ اب ــرش ذات باوران ــد. نگ روی می ده
ــای  ــیاء، صورت ه ــی و اش ــَور هیوالن ــِر ُص درک تناظ
ــی پدیده هــا را ناشــی از وجــود خارجــی آن هــا  ذهن
ــیاء در  ــی اش ــا دگرگون ــان، ب ــن بی ــا ای ــد. ب می¬بین
ــز  ــن نی ــده از آن در ذه ــای برآم ــارج، صورت¬ه خ

دگرگونــه می¬شــود.
ــی  ــور هیوالن ــالِف ص ــوالت را برخ ــد معق ــن رش اب
ــردی  ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ویژه گی¬ه ــد ک می¬دان
ــمارد: ــن برمی ش ــا را چنی ــن ویژه گی ه ــد. او ای دارن
... و امــا ُصــَورِ معقــوالت را چنــد خصوصیّــت 
اســت: یکــی آن کــه وجــودِ معقــول آن عیــِن وجــودِ 
آن اســت.]...[ امتیــازِ دیگــر معقــوالت آن اســت کــه 
ــن ادراک،  ــرا ای ــت؛ زی ــی اس ــا غیرمتناه ادراِک آن ه
تجریــد ُصــَور اســت از کثــرِت محــدودِ حاصل شــده 
و چــون چنیــن اســت، ایــن معنــی مجــرد را می¬توان 
ــر کثــرِت غیرمتناهیــه حمــل نمــود. بنابرایــن، ایــن  ب
فعــل )یعنــی حمــِل ُصــَور معقــوالت بــر کثــرت( را 

ن  ا نمی تــو
از جملــۀ قــوای هیوالنیــه دانســت، بلکــه مربــوط بــه 
قــوۀ غیرهیوالنیــه اســت و از ایــن رو، ادراک و مــدرک 
یکــی هســتند و عقــل ذاِت خویــش را تعّقــل می کنــد. 
ــن شــأنیّتی  ــه حــس دارای چنی ــن درحالی ســت ک ای
ــل در  ــه عق ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــت و ب نیس
مرحلــۀ شــیخوخیت زیــاد می¬گــردد و ســایر قــوای 

ــد . ــه سســتی می¬گرای ــدن ب ب
ــِی  ــوالت دو ویژه گ ــرای معق ــد ب ــِن رش ــراً اب ظاه
ــع، و  ــا واق ــت آن ب ــی عینی ــت؛ یک ــل اس ــم قای مه
دیگــری قابلیــِت حمــل آن بــر کثــرت نامتناهــی. روی 
ایــن گفتــه، ُصــَور هیوالنــی نــه عیــِن واقع انــد و نــه 
ــد،  ــی و موردی ان ــه جزی ــا را ک ــوان آن ه ــم می ت  ه

ــرات نامتناهــی حمــل کــرد.  ــر کث ب
ــد  ــن رش ــۀ اب ــر در اندیش ــِت دیگ ــِل اهمی ــۀ قاب نکت
ــوۀ  ــا ق ــنی ب ــبِت روش ــات نس ــه کلیّ ــت ک ــن اس ای
حــواس و متخیّلــه دارد و اساســًا کلیّــات مبتنــی 
ــق حــس و  ــات اســت و معقــوالت از طری ــر جزیی ب
ــل،  ــس و عق ــان ح ــد. او می ــت می آین ــل به دس تخیّ
ــوع  ــه، موض ــد و آن این ک ــراق می بین ــه افت ــک وج ی
درحالی کــه  اســت،  نفــس  از  خــارج  در  حــس 
ــوس، در  ــد از محس ــس از تجری ــل پ ــوِع عق موض
ــون  ــد همچ ــِن رش ــرد. اب ــرار می گی ــی ق ــس آدم نف
ــز  ــل، و نی ــال و منفع ــِل فّع ــودش از عق ــالف خ اس
ــل و  ــِل منفع ــر عق ــال ب ــل فّع ــِر عق ــی تأثی چگونه گ
ــود و  ــل می ش ــول حاص ــن عق ــه از آن بی ــی ک نتایج
اعتباراتــی کــه بــدان تعلــق دارد، ســخن گفتــه اســت. 
دیــدگاه ابــن رشــد دایــر بــر اتصــاِل عقــل منفعــل بــا 
عقــِل فّعــال بــا نظریــۀ پیشــینیان او شــباهِت زیــادی 
دارد، امــا نحــوۀ ایــن اتصــال را بــه گونه یی کــه ابــِن 
رشــد توضیــح داده، مبتکرانــه اســت. همان گونــه کــه 

ــده اســت: آم
ــق  ــت: طری ــر اس ــق میس ــه دو طری ــال ب ــن اتص ای
صعــود و طریــِق هبوطــی. طریــِق صعــودی بــه ایــن 
ــه  ــده ب ــاز ش ــات آغ ــه از محسوس ــت ک ــب اس ترتی
ُصــَور هیوالنیــه و ســپس بــه ُصــَور خیالیــه و آنــگاه 
ــن  ــه ای ــی ک ــد و هنگام ــه می رس ــَور معقول ــه ُص ب
معقــوالت در عقــِل آدمــی آیــد، ایــن را اتصــال 
ــا صــور  ــد، یعنــی اتصــاِل عقــِل هیوالنــی ب خوانده ان
ــق  ــن طری ــت. ای ــض اس ــِل مح ــه فع ــی  ک معقوله ی

ــی  ــِق هبوط ــت. طری ــر اس ــانی میّس ــر انس ــرای ه ب
نــازل آن اســت کــه وجــود ُصــَور معقولــه را فــرض 
کنیــم کــه بــه مــا اتصــال یابنــد، آنــگاه بــه اکتســاب 
آن هــا بپردازیــم. ایــن خــود موهبتــی الهــی اســت کــه 
ــرای هــر انســانی فراهــم نمی شــود، بلکــه جمعــی  ب
از افــراد »ســعید« ممکــن اســت بــدان موهبــت دســت 
ــاًل  ــه قب ــت ک ــزی اس ــیِر آن چی ــن تفس ــد. و ای یابن
گفتــه و قــوۀ نظریّــه را مؤّکــداً الهــی خوانــده اســت 
]...[ ابــن رشــد طریــق دوم را منکــر اســت و بعــد از 
فحــص و تأمــل طریــق اول را اختیــار کــرده اســت .
ــل  ــاِل عق ــِت اتص ــد نوعی ــن رش ــان، اب ــن بی ــا ای ب
ــودی و  ــوس صع ــال را در دو ق ــل فّع ــا عق ــل ب منفع
ــتن  ــی دانس ــا تدریج ــد و ب ــح می ده ــی توضی هبوط
اتصــاِل صعــودی، آن را در حیطــۀ توانایــی بشــر 
نمی بینــد کــه گام بــه گام به دســت می آیــد؛ امــا 
اتصــاِل هبوطــی شــأنیِت دیگــری دارد و بیشــتر 

موهوبــی و غیراکتســابی شــمرده می شــود. 

 نتیجه گیری
ــه  ــلمان توج ــوفان مس ــه، فیلس ــواردِ  پیش گفت روی م
درخشــانی بــه مســألۀ شــناخت کــه عمده تریــن 
محــور فلســفه  را تشــکیل می دهــد، بــه خــرچ 
داده انــد. تفکیــک میــان قلمــرو عقــل و حــس، بیــان 
ــناخت های  ــای ش ــان ویژه گی ه ــل، بی ــات عق درج
ــان  ــه می ــی رابط ــی، واکاوی چگونه گ ــی و عقل حس
عقــل و واقــع را می تــوان عمده تریــن مســایل مــورد 
نظــِر فلســفۀ اســالم دانســت. فیلســوفان اســالمی بــا 
ــری از ارســطو و افالطــون، ســهم به ســزایی  تأثیرپذی
ــأله را  ــن مس ــد؛ ای ــی قایل ان ــناخت های عقل ــه ش ب
آن هــا  نظریّــات  خــالل  از  می تــوان  به ســاده گی 

ــرون کشــید.  بی

کتاب نامه
------------------------

تاریخ فلسفه در جهان اسالم، ص675
تاریخ فلسفه در جهان اسالم، ص675

تاریخ فلسفه اسالمی در جهان اسالم، ص676
همان اثر 677

تلخیــص کتــاب النفــس، ص6۹، چــاپ اهوانــی، 
1۹50 )مصر:قاهــره- چــاپ اهوانــی(

تاریخ فلسفه در جهان اسالم، 678
تاریخ فلسفه در جهان اسالم، ص678
ماجرای شناخت تاریخ فلسفه در جهان اسالم، ص685

ACKU در فلسفۀ اسالمی



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1955  سه    شنبه       12د  لو  /   بهمن          y    1395   3  جماد ی اال و ل  y 1438   31 جنو ر ی   62017

بـــا  مبـــارزه  ادارۀ  مســـؤوالن 
رویدادهـــای طبیعـــی کندهـــار 
می گوینـــد، شـــماری از افـــراد 
مســـلح و بـــزرگان قومـــی در 
ــا  ــد بـ ــت می خواهنـ ــن والیـ ایـ
ـــی،  ـــت های جعل ـــتفاده از فهرس اس
ــده گان را  ــه بی جاشـ ــا بـ کمک هـ

ــد. ــب بزننـ ــه جیـ بـ
مســـعود پشـــتون، رییـــس ادارۀ 
مبـــارزه بـــا حـــوادث طبیعـــی 
ســـالم وطندار  بـــه  کندهـــار 
افـــراد  از  شـــماری  می گویـــد، 
مســـلح و بـــزرگان قومـــی در 
شـــهر و ســـایر مناطـــق کندهـــار 
ــزد او  ــی  را نـ ــت های جعلـ فهرسـ

. نـــد ر و می آ
ـــس از  ـــتون، پ ـــای پش ـــۀ آق ـــه گفت ب
ــی  ــت های جعلـ ــه او فهرسـ آن کـ
ــن  ــرده، ایـ ــراد را رد کـ ــن افـ ایـ
زورمنـــدان مانـــع ورود گـــروه 
بررســـی کننده بـــه مناطق شـــان 

شـــده انـــد.

ـــخنگوی  ـــواک، س ـــم خپل ـــا صمی ام
ـــا را رد  ـــن گفته ه ـــار ای ـــی کنده وال
ــای  ــد، نیروهـ ــد و می گویـ می کنـ
ـــی  ـــدان دولت ـــظ کارمن ـــی محاف محل
ـــه گفتـــۀ  ـــد. ب و تمـــام شـــهروندان ان
گروه هـــای  خپلـــواک،  آقـــای 
ایـــن  در  غیرمســـؤول  مســـلح 
والیـــت تـــوان ممانعـــت از کار 

اداره هـــای دولتـــی را ندارنـــد.
بی جاشـــده گان نیـــز از اداره هـــای 
ــه در  ــد کـ ــان می خواهنـ امدادرسـ
ـــد  ـــت کنن ـــانی دق ـــد کمک رس رون
تـــا حـــق آواره گان حیف ویـــل 

ـــود. نش
ــه  ــک بـ ــر نزدیـ ــال حاضـ در حـ
علـــت  بـــه  خانـــواده   8000
جنـــگ و ناامنـــی در برخـــی از 
ــار  ــوار کندهـ ــای همجـ والیت هـ
بـــه ایـــن والیـــت آواره شـــده اند 
ـــاز  ـــوری نی ـــای ف ـــه کمک ه ـــه ب ک

دارنـــد.

محافظـــان گلبدیـــن حکمتیـــار رهبـــر 
حـــزب اســـالمی در کمـــپ شمشـــتو 

ـــد. ـــوزش می بینن در پاکســـتان آم
کـــه  اســـت  ایـــن در حالـــی 
حـــزب اســـالمی ضمـــن رد ایـــن 
ـــان  ـــوزش محافظ ـــا از آم گزارش ه
ـــتان  ـــزب در افغانس ـــن ح ـــر ای رهب

خبـــر می دهنـــد.
ــخنگوی  ــد سـ ــمت اهلل ارشـ حشـ
ــار، در  ــالمی حکمتیـ ــزب اسـ حـ
واکنـــش بـــه ایـــن گزارش هـــا 
ـــر  ـــان رهب ـــه محافظ ـــرد ک ـــالم ک اع
ـــک  ـــراد نزدی ـــالمی را اف ـــزب اس ح
بـــه وی تشـــکیل می دهنـــد و 
ــل  ــال تکمیـ ــد در حـ ــن رونـ ایـ

ــت. ــدن اسـ شـ
وی بـــه رادیـــو آزادی گفـــت: 
ـــار  ـــراه حکمتی ـــه هم ـــی ک مجاهدین
کافـــی  تجربـــه  از  هســـتند، 
برخوردارنـــد و یـــک عـــده از افـــراد 
ــر  ــت رهبـ ــوولیت امنیـ ــه مسـ کـ
حـــزب اســـالمی را در زمـــان جهـــاد 
بـــه عهـــده داشـــتند، بـــه دفاتـــر 

ــد  ــه کردنـ ــزب مراجعـ ــن حـ ایـ
تـــا تحـــت آمـــوزش ارگان هـــای 
ــد. ــرار بگیرنـ ــت قـ ــی دولـ امنیتـ
در  تأخیـــر  همچنیـــن  ارشـــد 
در  حکمتیـــار  شـــدن  آشـــکار 
ـــان  ـــکیل محافظ ـــدم تش ـــل را ع کاب
ـــدن  ـــزب و آزاد نش ـــن ح ـــر ای رهب
از زندانیـــان حـــزب  تعـــدادی 

می کنـــد. اســـالمی 
چنـــدی قبـــل، محمـــد امیـــن 
کریـــم نماینـــده حـــزب اســـالمی 
حکمتیـــار در کمیتـــه مشـــترک 
ـــت  ـــح دول ـــه صل ـــرای توافقنام اج
کابـــل و ایـــن حـــزب، گفتـــه 
ـــان  ـــروه زندانی ـــن گ ـــه اولی ـــود ک ب
حـــزب اســـالمی در آینـــده نزدیـــک 
آزاد  افغانســـتان  زندان هـــای  از 

خواهـــد شـــد.
امـــا پـــس از آن، حشـــمت اهلل 
ـــت  ـــه حکوم ـــرد ک ـــالم ک ـــد اع ارش
ـــی  ـــک زندان ـــون ی ـــتان تاکن افغانس
سیاســـی ایـــن حـــزب را هـــم از 

زنـــدان آزاد نکـــرده  اســـت.

فرســتاده ویــژه اتحادیــه اروپــا بــه افغانســتان اعــالم 
کــرد کــه ایــن کشــور بــرای تقویــت هرچــه بیشــتر، 

نیازمنــد تمرکــز زدایــی در قــدرت اســت.
فرانتــز مایــکل میلبیــن فرســتاده ویــژه اتحادیــه اروپا 
ــت  ــک« اظهارداش ــون ی ــا »تلویزی ــو ب در گفت وگ
ــال  ــتان در ح ــی افغانس ــام سیاس ــاختار نظ ــه س ک
باعــث  و  اســت  متمرکــز"  "به شــدت  حاضــر 

"حکومــت داری ضعیــف" می شــود.
دیپلمــات ارشــد اتحادیــه اروپــا در افغانســتان تأکیــد 
کــرد کــه بــرای تحقــق دموکراســی محلــی نیرومنــد، 
ــی در  ــد تالش های ــود دارد و بای ــی وج ــاز واقع نی

ایــن راســتا صــورت گیــرد.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــد کــه حمــداهلل 
محــب ســفیر افغانســتان در امریــکا در توییتــر خــود 
نوشــت: مناســب نیســت بــه مســائل داخلــی کشــور 

میزبــان خــود مداخلــه کنیــد.
ــته  ــن خواس ســفیر افغانســتان در واشــنگتن از میلبی

ــد. ــح کن ــا اظهــارات خــود را تصحی ت
حامــد کــرزی رییــس جمهــوری ســابق و همچنیــن 
ــز  ــی از تمرک ــوری فعل ــس جمه ــی ریی ــرف غن اش
متمرکــز  و  نیرومنــد  واحــد  دولــت  و  قــدرت 

می کننــد. حمایــت 
ماننــد  نیرومنــد سیاســی  از جناح هــای  برخــی 
احــزاب جمعیــت اســالمی، جنبــش ملــی اســالمی 

و برخــی از شــاخه های اصلــی حــزب وحــدت 
اســالمی از تمرکززدایــی، نظــام پارلمانــی و افزایــش 
قــدرت نهادهــای محلــی دولــت حمایــت می کننــد.

تشــکیل حکومــت  توافــق در  مــوارد  از  یکــی 
وحــدت ملــی بیــن اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل، 
تغییــر نظــام از ریاســتی متمرکــز بــه پارلمانــی 

ــود. ــز ب غیرمتمرک

براســاس ایــن توافقنامــه، قــرار بــود در ســال 
ــا  ــه در آن ب ــود ک ــزار ش ــه برگ ــه جرگ ــاری لوی ج
تغییــر قانــون اساســی راه بــرای تغییــر نظــام فراهــم 
شــود، امــا بــا عــدم برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و 
ــه  ــون ب ــه تاکن ــد توافقنام ــن بن ــی ای شــوراهای محل

ــت. ــده اس ــرا در نیام اج
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پـه پاکسـتان کـې د افغانسـتان سـفیر وایـي، تـر هغـو له پاکسـتان 

رسه د اړیکـو د ښـه کېـدو هڅـو تـه دوام ورکـوي چـې د دواړو 

هېوادونـو ترمنـځ اختالفـات پـای تـه رسـېږي.

حـرت عمـر زاخېلـوال لـه ازادي راډیـو رسه په خربو کـې وویل 

چـې د پاکسـتان انـزوا د افغانسـتان په ګټه نـه ده بلکې هغـه هېواد 

بایـد داسـې الرې تـه وهڅـول يش چـې د افغانسـتان د سـولې 

وکړي. مالتـړ 

نومـوړي کـه څـه هـم لـه پاکسـتاين چارواکـو رسه د خـربو کومه 

ځانګـړې مثبتـه نتیجـه نه ده اخیسـتې، خـو وایي، دا پـه دې معنی 

نـه ده چـې د دواړو هېوادونـو د اړیکـو د ښـه کولـو هڅـې ودرول 

يش.

زاخېلـوال وایـي، پـه همـدې هـدف یـې د پاکسـتان پـر لـوړ پوړو 

چارواکـو رسبېـره د ځینـو عمده ګوندونـو له مرشانـو رسه کتيل او 

دا لـړۍ بـه جاري وسـايت.

مثـاًل اسـالمي ګوندونـه  "دلتـه هغـه مطـرح ګوندونـه چـې دي 

لکـه د سـمیع الحـق، موالنـا فضـل الرحمـن ګونـد، د جامعـت 

اسـالمي رساج الحـق، دی لـه ټولـو رسه ناسـتې والړې لـرو، پـه 

قبایـيل سـیمو کې لـه مرشانـو رسه ګـورو د عوامي نېشـنل پارټي، 

د پښـتونخوا پارټـي، شـېرپاو صاحـب او نورو داسـې مرشانو رسه 

ګـورو، بحثونـه وررسه لـرو، مشـورې لـرو او دوی هڅـو."

زاخېلـوال وایـي، د دوی هڅه تر ډېره دا ده چې پاکسـتان وهڅوي 

چـې خپلـې اندېښـنې او اختالفـات افغانسـتان ته ښـکاره ووایي، 

څـو د کابـل اداره یـې په اړه غـور وکړي.

ویـل کېـږي د پاکسـتان لـه لویو اندېښـنو څخه یوه یې لـه هند رسه 

د افغانسـتان اړیکـي دي او دا چې کېدای يش هند د افغانسـتان له 

خـاورې څخه د پاکسـتان پر ضد اسـتفاده وکړي.

پوښـتنه دا ده چـې کـه پاکسـتان لـه افغانسـتان څخـه د همـدې 

اندېښـنې د لـه منځـه وړلـو غوښـتنه وکـړي د کابـل ځـواب به څه 

وي؟

پـه ځـواب کـې حـرت عمـر زاخېلـوال ازادي راډیـو تـه وویـل 

چـې افغانسـتان د یـوه خپلـواک هېواد پـه توګه له هېڅ چـا رسه په 

اړیکـو کـې بدلـون نيش راوسـتلی، خـو وایي، پاکسـتان تـه دا ډاډ 

ورکولـی يش چـې هېڅ کله بـه د افغانسـتان خاوره د بـل هېواد پر 

ضد ونـه کارول يش.

د ښـاغيل زاخېلـوال پـه خـربه چـې وایـي، ښـې اړیکـې د دواړو 

هېوادونـو مجبوریـت او رضورت دی، خـو دی وایـي، د اړیکـو د 

ښـه کېـدو لپـاره تر پاکسـتان افغانسـتان ال ډېـره هڅه کـړې ده څو 

د سـولې فضـا رامنځتـه کړي.

ویـل کېـږي دا چـې پاکسـتان د ترورېـزم پـه وړاندې جـدي مبارزه 

نـه ده کـړې، پـر دې خربه د نړۍ ډېـری هېوادونه په یـوه خوله دي.

سـیايس تحلیلګـران دې تـه د پاکسـتان لپـاره د سـیايس انـزوا پـه 

سـرګه ګـوري او وایـي، افغانسـتان لـه دې څخـه ښـه ګټـه پورته 

کولـی يش.

دا چـې لـه پاکسـتان رسه د افغانسـتان لخـوا د اړیکـو د ښـه کولـو 

پرلـه پسـې هڅـې بـه دغـه انـزوا لـه منځـه یونـي او څومـره بـه 

افغانسـتان دغـه فرصـت لـه السـه ورکـړي، ښـاغلی زاخېلـوال 

داسـې ځـواب ورکـوي:

"د افغانسـتان پالیي د پاکسـتان انزوا نه ده، که انګېرنه دا وي چې 

افغانسـتان د پاکسـتان د منـزوي کېـدو هڅه کـوي دا د افغانسـتان 

پـه ګټـه نـه ده، د افغانسـتان پالیـي مثبتـو او تـر پخـوا متفاوتـو 

الرو تـه د پاکسـتان هڅـول دي او هغـه الر چـې د افغانسـتان د 

سـولې مالتـړی اويس، نوهـر هغـه هېـواد او هره هغـه غونډه چې 

د پاکسـتان لپاره تشـویقي اويس او د افغانسـتان د ثبات لپاره وي د 

افغانسـتان مالتـړ وررسه دی."

پـه پاکسـتان کـې د افغانسـتان سـفیر داسـې مهـال د دغـو ناسـتو 

خـربه کـوي چـې تېـره اوونـۍ د افغانسـتان لپـاره د بریتانیـا سـفیر 

دمینیـک جرمـي هم پاکسـتان ته سـفر وکړ او د کابل او اسـالم اباد 

ترمنـځ اړیکـو د ښـه کېـدو په هـدف یـې د پاکسـتان د صدراعظم 

نـواز رشیـف پـه ګډون یـې د هغه هېواد لـه نورو لوړ پـوړو پوځي 

چارواکـو رسه کتيل دي.

ایا بریتانیه کوالی يش د کابل او اسالم اباد اړیکې سمې کړي؟

دغـه بریتانـوي ډیپلومـاټ هیلـه وښـوده چـې د امریکا نـوې اداره 

هـم د افغانسـتان او پاکسـتان ترمنـځ د اعتـامد جوړولـو برخـې ته 

وکړي. توجـه 

افغـان چارواکـو پـه وار وار د پاکسـتان پـر سیاسـتونو انتقـاد کړی 

او دا یـې ویـيل چـې پاکسـتان د افغانسـتان د سـولې پروسـه کـې 

رښـتینې همـکاري نه کـوي.

پـه  چـې  تورنـوي  دې  پـه  پاکسـتان  حکومـت  افغـان  راز  دغـه 

افغانسـتان کـې څو وروسـتۍ خونـړۍ حملې پـه هغه هېـواد کې 

پـالن شـوي وې، خـو پاکسـتان دا تورونـه ردوي.

حیف ومیل کمک های 
آواره گان در کندهار

تیم 5۰۰ نفره از گلبدین 

حکمتیار محافظت خواهد کرد

زاخېلوال: 

له پاکستان رسه د اړیکو ښه 

کېدو هڅو ته دوام ورکوو

نمایندة اتحادیه اروپا:

نظام به شدت متمرکز افغانستان عوض شود
ACKU
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ورزش

نخســت وزیر کانــادا بــا اشــاره بــه حادثــۀ تیرانــدازی در مســجد کبــک ایــن 
کشــور کــه تاکنــون 6 کشــته و هشــت زخمــی بــه دنبــال داشــته اســت، ایــن 

حرکــت را اقدامــی تروریســتی علیۀ مســلمانان دانســت.
جاســتین تــرودو، در واکنــش بــه ایــن واقعــه، در حســاب توییتــری خــود 
ــجد  ــۀ مس ــۀ ناجوان مردان ــان حمل ــوگوار قربانی ــا س ــت: "کانادایی ه نوش
ــن اســت." ــراه م ــان  هم ــای آن ــان و خانواده ه ــاد قربانی ــتند. ی ــک هس کب

ــور  ــز رییس جمه ــان بحث برانگی ــه فرم ــش ب ــادا در واکن ــت وزیر کان نخس
امریــکا مبنــی بــر ممنوعیــت ورود اتبــاع هفــت کشــور اغلــب مســلمان بــه 
خــاک امریــکا، بــا بیــان این کــه درهــای کشــورش بــه روی مهاجــران بــاز 
اســت، گفــت: بــه آنان یــی کــه از ظلــم و تروریســم و جنــگ فــرار کردنــد 
ــما  ــه ش ــان ب ــده و دین ت ــر از عقی ــادا صرف نظ ــردم کان ــه م ــم ک می گوی

ــد. ــد می گوین ــوش آم خ
درایــن حملــه، 6 کشــته و هشــت زخمــی را آخریــن آمــار بــه دســت آمــاده 
ــادا  ــک کان ــۀ تروریســتی یکشــنبه شــب مســجدی در کب ــان حادث از قربانی

اعــالم کــرد.
ــه در  ــی ک ــاهدان عین ــل از ش ــه نق ــتی ب ــۀ تروریس ــن حادث ــریح ای در تش
ــد، نوشــت: دو مــرد نقــاب دار ســاعت  ــادا مصاحبــه می کردن تلویزیــون کان
ــه روی  ــک« ب ــالمی کب ــی اس ــز فرهنگ ــادا  در »مرک ــت کان ــه وق 7:15 ب

ــد. ــدازی کردن ــزاران تیران نمازگ
رییــس مرکــز فرهنگــی اســالمی نیــز پیشــتر اعــالم کــرده بــود، که براســاس 
شــنیده ها، ایــن حادثــه پنــج کشــته داشــت. ســخنگوی پولیــس کبــک نیــز 
ــان، از وجــود  ــداد قربانی ــه تع ــاره ب ــدون اش ــی ب ــۀ تلویزیون ــک برنام در ی

ــر داده اســت. ــن واقعــه خب کشته شــده گان در ای
پــس از وقــوع ایــن حادثــۀ تروریســتی، پولیــس کبــک بــه ســرعت در محــل 
ــون دو  ــرد. تااکن ــاز ک ــات گســتردۀ پولیســی آغ ــک عملی حاضــر شــد و ی

مظنــون در حــال فــرار در چندکیلومتــری کبــک دســتگیر شــده  اســت.
بســیاری از کارشناســان معتقدانــد کــه سیاســت های دونالــد ترامــپ 
ــب  ــران، موج ــرش مهاج ــوزۀ پذی ــژه در ح ــه وی ــکا ب ــور امری رییس جمه
ــان  ــتیزی در جه ــژادی و اسالم س ــونت، تبعیض ن ــابقۀ خش ــش بی س افزای

ــت. ــده اس ش

ــال ریســرچ نوشــته اســت کــه رییس جمهــور  پایــگاه اینترنتــی گلوب
ــرای یــک جنــگ  ــا ب ــه ارتــش ایــن کشــور دســتور داده ت امریــکا ب

جهانــی آمــاده شــود.
ــپ،  ــد ترام ــرچ، دونال ــال ریس ــی گلوب ــگاه اینترنت ــل از پای ــه نق ب
ــات وزارت  ــا مقام ــود ب ــر خ ــدار اخی ــکا در دی ــور امری رییس جمه
ــا  ــتور داد، ت ــکا دس ــش امری ــه ارت ــون( ب ــن کشــور )پنتاگ ــگ ای جن

ــود. ــاده ش ــی آم ــگ جهان ــک جن ــرای ی ب
ترامــپ روز جمعــۀ گذشــته هنگامــی کــه از پنتاگــون بازدیــد 
ــا بازســازی  ــا ب ــش خواســت ت ــی از ارت ــی اجرای ــرد، در فرمان می ک
گســترده، وســیع و گســترش نیروهــا، شــامل زرادخانــۀ اتمــی علیــه 

ــود. ــاده ش ــن آم ــیه و چی روس
ــی را  ــی اجرای ترامــپ، در حــال امضــای اســناد گفــت: "مــن فرمان
ــاالت متحــدۀ  ــای مســلح ای ــه براســاس آن نیروه ــم، ک امضــأ می کن

ــکا در ســطحی وســیع بازســازی شــود." امری
ــرت  ــق مهاج ــر تعلی ــی ب ــان دوم مبن ــه فرم ــه ک ــپ، در ادام ترام
شــهروندان برخــی از کشــورها بــه امریــکا را امضــأ می کــرد، گفــت: 
"از ایــاالت متحــده در برابــر حمــالت تروریســتی کشــورهای 

ــد." ــت کنی ــی محافظ خارج
ــن  ــاع ای ــر دف ــس" وزی ــز ماتی ــه "جیم ــاب ب ــی خط ــان نظام فرم
ــرای از ریشــه کن کردن داعــش بایــد اقــدام کنــد  ــود، کــه ب کشــور ب

ــد. ــی کن ــدت ۳0 روز بازبین ــا را در م ــط قرمزه و خ
ماتیــس، بایــد نتایــج بررســی خــود در خصــوص چگونه گــی مقابلــه 

بــا روســیه و چیــن را در قالــب گزارشــی بــه ترامــپ ارایــه کنــد.
فرمــان دیگــر ترامــپ، مبنــی بــر افزایــش بودجــۀ نظامــی امریــکا در 
ســال جــاری میــالدی و ســال 2018 اســت کــه به اســاس آن امنیــت 

امریــکا تقویــت شــود.
فرمــان ترامــپ تنهــا ســه صفحــه اســت، کــه به شــکل طرحــی بــرای 

جنــگ جهانــی دیــده می شــود.
ــا  ــه اســتفاده از ســالح اتمــی ت ــد ب ــان تهدی ــن فرم بخــش ســوم ای
ســال 2022 را در خــود دارد. ایــن فرمــان شــامل مدرن ســازی 
ســالح های اتمــی و سیســتم دفــاع ضدموشــکی امریــکا نیــز 
ــر بهینه ســازی ابزارهــای  می شــود. بخــش دیگــری از ایــن فرمــان ب

ــد دارد. ــایبری تأکی ــگ س جن
ــر  ــی ب ــا مبن ــت اوبام ــت دول ــۀ سیاس ــپ، در ادام ــدام ترام ــن اق ای
ــزار  ــون )ه ــزان یک تریلی ــکا به می ــی امری ــه اتم ــترش زرادخان گس

ــت. ــری اس ــارد( دال میلی

ـــاری  ـــل ج ـــپانیا در فص ـــز داوران در اس ـــث برانگی ـــای بح قضاوت ه
ـــت از  ـــه قیم ـــاید ب ـــت و ش ـــده اس ـــام ش ـــلونا تم ـــرر بارس ـــه ض ب

ـــود. ـــام ش ـــم تم ـــن تی ـــرای ای ـــی ب ـــوان قهرمان ـــن عن ـــت رفت دس
ـــتم در روز  ـــه  بیس ـــدار هفت ـــتین دی ـــس نخس ـــال بتی ـــلونا و رئ بارس
ـــی  ـــازی خیل ـــان، ب ـــس میزب ـــال بتی ـــد. رئ ـــزار کردن ـــنبه را برگ یکش
ــش  ــر از مهمانـ ــام داد و برتـ ــا انجـ ــر آبی اناری هـ ــی را برابـ خوبـ
ـــه  ـــا در  دقیق ـــاند ام ـــر رس ـــه ثم ـــازی را ب ـــس گل نخســـت ب ـــود. بتی ب

ـــرد. ـــاوی ک ـــازی را مس ـــوارس ب ـــس س ۹0، لویی
میزبـــان یکـــی از توپ هایـــش بـــا تیـــرک دروازه  برخـــورد کـــرد 
و می توانســـت پیـــروز ایـــن میـــدان باشـــد ولـــی اشـــتباه مدافـــع 
ـــاوی  ـــال تس ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــق بیفت ـــن اتف ـــداد ای ـــازه ن ـــس اج بتی
ـــد.  ـــم آم ـــه چش ـــازی ب ـــن ب ـــی  ای ـــه جنجال ـــر از صحن ـــلونا کمت بارس
ـــش  ـــر از حریف ـــر صف ـــک ب ـــلونا ی ـــه بارس ـــی ک ـــازی زمان ـــن ب در ای
عقـــب بـــود، بـــه گل دســـت یافـــت امـــا داور آن را نپذیرفـــت. 
ـــرد  ـــارج ک ـــوپ را از دروازه  خ ـــی ت ـــس زمان ـــن بتی ـــدی، بازیک مان
کـــه تـــوپ نزدیـــک بـــه یـــک متـــر از خـــط عبـــور کـــرده بـــود 
ـــد.  ـــن گل ش ـــه ای ـــک داور متوج ـــه کم ـــد و ن ـــه داور آن را دی ـــا ن ام
ـــا داور  ـــود ام ـــده ب ـــا ش ـــز خط ـــار نی ـــاق، روی نیم ـــن اتف ـــش از ای پی

ـــت. ـــا ندانس ـــز خط ـــه را نی ـــن صحن ای
ـــات  ـــد و مطبوع ـــوع پرداختن ـــن موض ـــه ای ـــپانیایی ب ـــانه های اس رس
کاتاالنـــی آن را یـــک رســـوایی اعـــالم کردنـــد. پـــس از بـــازی 
ــرمربی  ــه سـ ــد کـ ــیده شـ ــاره پرسـ ــه در این بـ ــس انریکـ از لوییـ
ــا ایـــن  ــلونا در واکنـــش گفـــت : عکســـی را در ارتبـــاط بـ بارسـ
ـــوژی  ـــاید تکنول ـــد. ش ـــک دارن ـــه کم ـــاز ب ـــدم. داوران نی ـــه دی صحن

ـــد. ـــک کن ـــا کم ـــه آن ه ـــد ب بتوان
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــا لیگ ـــی، تنه ـــر اروپای ـــای برت ـــان لیگ ه ـــگا در می اللی
ـــث  ـــوع باع ـــن موض ـــرد. ای ـــره نمی ب ـــط دروازه  به ـــوژی خ از تکنول
ـــر  ـــه نظ ـــد. ب ـــاق بیفت ـــکاری اتف ـــتباهات آش ـــن اش ـــت چنی ـــده اس ش
ــرای  ــتباهاتی بـ ــن اشـ ــن چنیـ ــه یافتـ ــا ادامـ ــگا بـ ــد اللیـ می رسـ
اســـتفاده از تکنولـــوژی عبـــور تـــوپ از خـــط دروازه در فصـــل 

ـــد. ـــزی کن ـــه ری ـــده برنام آین
البتـــه اشـــتباه های داوری در اســـپانیا تنهـــا در ایـــن هفتـــه  دیـــده 
نشـــده اســـت. ایـــن اشـــتباه ها از ابتـــدای فصـــل وجـــود داشـــتند 
کـــه گاهـــی اوقـــات جنجـــال برانگیـــز شـــدند. هفتـــه  گذشـــته 
ـــید.  ـــر رس ـــه ثم ـــاید ب ـــت آفس ـــد در موقعی ـــای مادری ـــی از گل ه یک
ــث  ــای بحـ ــویا قضاوت هـ ــونا و سـ ــدار اوساسـ ــن در دیـ همچنیـ
ـــان  ـــراض بازیکن ـــید. اعت ـــان رس ـــه پای ـــویا ب ـــروزی س ـــا پی ـــز ب برانگی
ـــرد  ـــر نک ـــزی تغیی ـــا چی ـــت ام ـــه داش ـــد روز ادام ـــا چن ـــونا ت اوساس

و اشـــتباه های داوران در ایـــن هفتـــه نیـــز دیـــده شـــد.
ــه  ــای ناعادالنـ ــر قضاوت هـ ــته، اکثـ ــای گذشـ ــالف فصل هـ برخـ
ـــت  ـــد اس ـــع مادری ـــه نف ـــلونا و ب ـــرر  بارس ـــه ض ـــل ب ـــن فص در ای
و اکنـــون ســـفید پوشـــان بـــا اختـــالف چهـــار امتیـــازی و یـــک 
ــای  ــا در بازی هـ ــتند. آبی اناری هـ ــین هسـ ــر صدرنشـ ــازی کمتـ بـ
ـــراض  ـــن داوری هایـــی اعت ـــه چنی ـــبت ب ـــدت نس ـــه ش ـــته ب گذش
ــه،  ــرارد پیکـ ــای جنجالـــی جـ ــارات و حرکت هـ ــد. اظهـ می کردنـ
مدافـــع بارســـلونا ســـر و صـــدای زیـــادی بـــه پـــا کـــرد. او در 
ـــه  ـــا ب ـــه داد ام ـــش ادام ـــه اعتراض های ـــی ب ـــازی پیاپ ـــازی ب ـــد ب چن

ــرد. ــکوت کـ ــاره سـ یک بـ
ـــرد و  ـــکوت ک ـــه س ـــودن گل، پیک ـــکار ب ـــود آش ـــا وج ـــز ب ـــروز نی دی
ـــی  ـــش نشـــان داد. مهاجـــم برزیل ـــه آن واکن ـــر ب ـــار در توییت ـــا نیم تنه
ــت و  ــتراک گذاشـ ــه اشـ ــردود را بـ ــه گل مـ ــرش صحنـ در توییتـ
نوشـــت: هـــا هـــا هـــا. او حتـــی بـــه خطایـــی کـــه در محوطـــه 
ـــن  ـــرد. همچنی ـــاره ک ـــد، اش ـــد و داور آن را ندی ـــالم ش ـــه اع جریم
ــازی  ــس از بـ ــاره پـ ــوارس در این بـ ــس سـ ــه از لوییـ ــی کـ زمانـ
ـــر از  ـــک مت ـــوپ ی ـــت: ت ـــا گف ـــه ای تنه ـــد، مهاجـــم اروگوئ ـــوال ش س
ـــد. ـــتباه کنن ـــن اســـت اش ـــم ممک ـــود. داواران ه ـــرده ب ـــور ک خـــط عب
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مدیریت که نمیتوانید، کنارهگیری کنید!
افغانســـتان  داخلـــۀ  وزارت  در  پُخپل ســـری 
بیـــداد می کنـــد، هرچنـــد قصانـــۀ ملـــک مـــا بـــه 
ـــج  ـــد ک ـــه بودن ـــه گفت ـــد ک ـــتر می مان ـــان ش ـــۀ کوه ـــان قص هم
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــم راس ـــود، کجای ـــه ب ـــاره گفت ـــتر بیچ ـــت، ش اس

ـــد . ـــت باش ـــم راس کوهان
ـــه وزارت  ـــأله یی ب ـــبت مس ـــه نس ـــود ک ـــال می ش ـــًا دوس تقریب
داخلـــه رفت وآمـــد دارم، )حـــاال بحـــث قانونیـــت و عـــدم 
ـــم،  ـــه نیافت ـــزی را ک ـــد( چی ـــرجایش باش ـــأله س ـــِت مس قانونی
ــله مراتِب اداری  ــه سلسـ ــرام بـ ــون و احتـ ــه قانـ ــرام بـ احتـ
ـــه  ـــت، هرک ـــود اس ـــر خ ـــن وزارت، وزی ـــس ای ـــت، هرریی اس
دلـــش خواســـت، کاری را انجـــام می  دهـــد، نخواســـت، 
ده حکـــم وزیـــر هـــم کـــه موجـــود باشـــد، کار بـــه جایـــی 
ــن وزارت  ــرا در ایـ ــه چـ ــیدم کـ ــی پرسـ ــد .از کسـ نمی رسـ
وضعیـــت این گونـــه اســـت؟ گفـــت کـــه "وزیـــر در تقـــرر 
ـــر را  ـــم وزی ـــم حک ـــا ه ـــس رییس ه ـــدارد، پ ـــی ن ـــا نقش روس
بـــه چیـــزی نمی خرنـــد و بســـیاری از رییس هـــا مســـتقیمًا از 

ــد." ــورای امنیـــت هدایـــت می  گیرنـ شـ
عیـــن پرســـش را از دوســـت دیگـــری کـــه صاحب منصـــب 
ـــورت  ـــه ص ـــان ب ـــتم. ایش ـــت، داش ـــم هس ـــی ه ـــام خوب و مق
معنـــی داری گفتنـــد کـــه "ایـــن رییـــس رابطـــۀ مســـتقیم بـــا 
نفـــر اول مملکـــت دارد کـــه چنـــدان بندوبـــاز وزیـــر هـــم 
ــب  ــون شـ ــردم، چـ ــرض کـ ــًا عـ ــن را مقدمتـ ــت." ایـ نیسـ
گذشـــته مســـووالن مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر ایـــن وزارت 
ــش  ــای خویـ ــت آورد هـ ــانه ها از دسـ ــا رسـ ــت بـ در صحبـ
ــًا شـــنیدن  می  گفتنـــد و مـــن تعجـــب می  کـــردم کـــه "واقعـ

کـــی بـــود ماننـــد دیـــدن."
چـــه کســـانی گرفتـــار می  شـــوند و چـــه کســـانی در غیـــاب 
قانـــون بی پرســـان رهـــا می  گردنـــد و چـــه پول هـــای 
ســـنگین و گزافـــی کـــه زیـــر ایـــن عنـــوان دست به دســـت 
می  شـــود. اگـــر اندکـــی قانونیـــت هـــم در جایـــی مدنظـــر 
ــولیت  ــاس مسـ ــاس احسـ ــه اسـ ــه بـ ــود، نـ ــه می  شـ گرفتـ
وطنـــی، بلکـــه از تـــرس نظـــارت خارجی هایـــی اســـت کـــه 
ـــق خواســـت و ســـلیقۀ  ـــواد مخـــدر را مطاب ـــا م ـــارزه ب ـــون مب قان

مافیـــا بازی هـــای بین المللـــی خـــود ســـاخته اند .
ــک همـــه اش این گونـــه اســـت و در  خیـــر، کار ایـــن ملـ
ـــارت  ـــه جس ـــم ب ـــب می  کن ـــر« تعج ـــل س ـــای «پخپ ـــن فض چنی
کســـانی کـــه هنـــوز خـــود را وزیـــر و مقـــام می  شـــمارند و 
در واکنـــش بـــه ایـــن وضعیـــت لـــب از لـــب نمی گشـــایند! 
تفکـــر بلنـــد ملـــی و مقصـــد صادقانـــۀ خدمت گـــذاری 
کـــه نباشـــد، چنـــد نفـــر بادیـــگارد بـــا چنـــد عـــراده موتـــر 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــت کالن ـــی غنیم ـــۀ دولت ـــک وظیف ـــوان ی و عن

نبایـــد از دســـتش داد .

محمد اكرام اندیشمند

میدان سیاســـت در افغانســـتان، به »بُزکشـــی« 
ســـواراکاراِن حاضر  تمام  مشـــارکت  با  عمومی 
در ایـــن میدان شـــباهت دارد. بُزکشـــی یی که نه 
میـــان دو تیِم معـــدود، بلکه میـــان تمام ســـوارکاران انجام 
می  شـــود. هر ســـوارکار با مهارِت توام با خشـــونت، تالش 
می  ورزد تـــا »بُـــز« را تصاحب کنـــد و به »دایـــرۀ حالل« 
سوارکاران  همه گانِی خشـــونت بار،  مســـابقۀ  این  در  برساند. 
یا ســـوارکاری بُز را می  تواننـــد به دایرۀ حالل برســـانند که 
مهارت و خشـــونت بیشـــر انجام دهند و حمایت شـــماری 
از ســـوارکاران دیگر را در چهار طرف خود داشـــته باشـــند: 
ســـوارکار یا ســـوارکارانی لگام اســـپش را بگیرنـــد و او را 
به ســـوی دایرۀ حـــالل ببرنـــد، جمعی از عقب، اســـپش را 
قمچین بزنند تا ســـریع تر بـــدود و تعداد دیگر بـــه دو کنار 
اســـپش با همان ســـرعت و مهارت او را همراهـــی کنند تا 
ســـوارکاران دیگر به او نزدیک نشـــوند و بُز را از او نستانند.
در بزکشـــی سیاســـی افغانستان، ســـوارکاران همکار و کمک 
دهندۀ که اســـِپ ســـوارکار صاحب بُز را قمچیـــن می  زنند 
و لگامـــش را به دســـت می  گیرنـــد، همـــان خارجی های 
تمویـــل کننده و هزینه پرداز اســـت تا ســـوارکار مورد نظر و 

حمایـــت آن ها، بُـــز را به »دایرۀ حالل« برســـاند.

فيـسبـوک نـــامــه
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چمـن حضـوری کابـل کـه یکـی از بزرگتریـن اماکـن 
ورزشـی، تفریحـی و تاریخـی در کشـور اسـت، پـس 
تجمـع  بـرای  مخروبه یـی  بـه  دوبـاره  بازسـازی،  از 

قماربـازان و معتادیـن مبـدل شـده اسـت.
این درحالی سـت کـه چمن حضوری کابـل در ملکیت 
دولــت بـوده و در سـال 1۹8۹ بـا هزینـه هنگفـت دو 
میلیـون دالـر در120 جریـب زمیـن بـه کمـک بنیـاد 
عزیـزی بـه توافـق کمیتـه المپیـک بازسـازی و مـورد 
بی توجهـی  اثـر  بـه  امـا  گرفـت؛  قـرار  بهره بـرداری 
مسـووالن در حفـظ و نگهداشـت آن، حـاال ایـن چمن 
عـالوه بر نداشـتن سـبزه و از بین رفتـن کتاره هایش به 
محـل تجمـع معتادیـن مـواد مخدر مبدل شـده اسـت.
بازسـازی چمـن حضـوری  از  پـس  ورزشـکارانی که 
حـاال  می کردنـد،  اسـتفاده  آن  درسـت  امکانـات  از 
می گوینـد کـه بـه جـز از زمیـن خاکـی، قماربـازان و 
معتادیـن چیـزی دیگـری در ایـن چمـن بـزرگ وجود 

رد. ندا
حضـوری  چمـن  در  ورزشـکارن  از  یکتـن  عبیـداهلل 
ضمـن نگرانـی از مخروبـه بـودن چمـن حضـوری به 
روزنامـۀ مانـدگار گفـت: "در چمـن حضوری کـه یک 
سـاحه ورزشـی و تفریحـی اسـت، در ایـن اواخـر بـه 
خاطـر عـدم مراقبت درسـت آن، گروپ هـای مختلف 
همچـون معتادیـن، قمار بـازان و دزدان جـا گرفته اند."

وی افـزود: "قبـاَل ورزشـکاران زیـادی در ایـن چمـن 
مصـروف بازی هـای مختلـف بودند؛ اما حـاال به خاطر 
تـرس از دزدی شـدن لـوازم شـان توسـط پودری هـا و 

قماربـازان بـه ایـن مـکان نمی آیند."
از چمـن  را  معتادیـن  تـا   دولـت می خواهـد  از  وی 
را  مـکان ورزشـی  ایـن  و  حضـوری خـارج سـاخته 

کنـد.  بازسـازی  دوبـاره 
عبدالمعـروف محمـدی یکتـن دیگـر از ورزشـکاران، 
کـه در حـال بـازی فوتبال بـود در صحبت بـه روزنامه 
مانـدگار، ازسرسـبز نبودن و مزاحمـت معتادین در این 
چمـن شـکایت کرده گفـت:" ما برعالوه خـاک در این 
چمن، به مشـکل اساسـی که مواجه هسـتیم، قماربازان 
و معتادیـن مواد مخدر اند، مشـکل خـاک را می توانیم 
حـل کنیـم، اما مشـکل آب و هوای آلوده کـه  معتادین  
در ایـن چمـن بو جـود میاورند چـه کنیـم؟ معتادین و 
قمـار بـازان در جـای کـه مـا در آن ورزش میکنیـم را 
کثیـف مـی کننـد و مـا مجبوریـم که هفتـه دوبـار آنرا 

پـاک کنیم. "
وی افـزود: "مسـوولبن نیـز در این مـورد هیچ توجهی 
نکـرده انـد و بجـای اینکـه بـا مـا ورزشـکاران کمـک 
کنـد، از قمـار بـازان و پودریـان در بـدل پـول حمایت 
مـی کنـد و کسـی حق نـدارد به آنهـا چیـزی بگوید. "
وی در ادامـه صحبـت هـای خود بـا انتقاد و نـا امیدی 

از مسـوولین دولتـی در زمینه بیان داشـت:"ما از دولت 
هیـچ امیـدی نداریـم، چـون اگـر واقعـا ایـن دولت به 
ایـن مـکان ورزشـی توجهـی میداشـت از ایـن چمـن 
درسـت نگهـداری میکـرد و نمـی گذاشـت بـه مـکان 

تجمـع معتادیـن و قماربـازان مبدل شـود. "
امـا احمـد شـاه اوریـا خیـل معـاون فنـی سرسـبزی 
کابـل در مصاحبـه بـا روزنامه مانـدگار گفـت: "چمن 
حضـوری پـس از بازسـازی توسـط بنیـاد عزیـزی بـه 
هزینـه دو میلیـون دالـر، طـی یـک قـرار داد رسـمی از 
طـرف شـهرداری کابـل بـه مـدت 20 سـال بـه کمیتـه 
المپیـک واگـذار شـد، امـا پـس از گذشـت یک سـال 
بـه  را  تخریـب شـده  دوبـاره چمـن  المپیـک  کمیتـه 

شـهرداری کابـل  تحویـل داد."
بـه گفتـه آقـای اوریـا خیـل شـهرداری کابـل توانایـی 
دوبـاره بازسـازی و مراقبـت ایـن چمـن را نـدارد؛ لذا 
شـهرداری کابـل مصمـم اسـت، بخاطـر دوباره سـازی 
و مراقبـت ایـن چمـن آنـرا بـه یکـی از سـکتور هـای 

خصوصـی بسـپارد. 
از محافظیـن و  میـر یکتـن  در همیـن حـال، سـردار 
صحبـت  در  کابـل  حضـوری  چمـن  غبان هـای  بـا 
بـا روزنامـۀ مانـدگار میگویـد، کـه ایـن چمـن هفـت 
سـال پیـش توسـط بنیـاد عزیـزی بازسـازی شـد؛ امـا 
بـر اثـر نبـود تقسـیم اوقـات مشـخص ورزشـی بـرای 

تمریـن ورزشـکاران و نداشـتن آب و برق کافـی، آنها 
نتوانسـتند از ایـن چمـن محافظـت نماینـد.

وی همچنـان افـزود: "وقتـی چمـن حضـوری بـرای 
مـا تسـلیم داده شـد، 15 نفـر بودیـم کـه از ایـن چمن 
محافظـت کنیـم، مگـر حـاال دو نفـر باقـی ماندیـم، که 

نمـی توانیـم از ایـن چمـن محافظـت کنیـم. "
بـه گفتـه ایـن محافـظ چمـن حضـوری آنهـا بخاطـر 
ممانعـت از دزدیـدن دروازه و پنجـره هـای ایـن چمن 
توانـای  و  شـوند  مـی  درگیـر  معتادیـن  بـا  هرشـب 

برخـورد بـا بعضـی ایـن معتادیـن را هـم ندارنـد.
وی از دولـت می خواهـد کـه بجـای سـاختن این همه 
شـهرک توجهـی بـه این مـکان ورزشـی کنـد و دوباره 
ایـن چمن را بازسـازی کـرده و امکانات درسـت برای 

آنهابخاطـر محافظـت چمـن حضوری فراهم سـازد.
از سـوی دیگر، معتادین چمن حضوری سـبب نگرانی 
جـدی باشـنده گان شـده انـد، کـه در نزدیکـی چمـن 
حضـوری زندگـی و یـا کار مـی کننـد. ایـن معتادیـن 
عمال روز و شـب دسـت بـه دزدی و راهگیـری زده و 
سـاکنین محـل حتـی نمـی توانند به آسـانی  گشـت و 

نمایند. گـذار 
چمـن  نزدیکـی  در  کـه  باشـندگان  از  یکتـن  ذکریـا 
حضـوری ) محـل تجمـع معتادیـن( زندگـی مـی کند، 
در صحبـت بـه روزنامه مانـدگار گفت:" بـا جا گرفتن 
معتادیـن و قماربـازان در چمن حضـوری دزدی ها نیز 
در ایـن محـل افزایـش پیدا کرده اسـت، زیـرا معتادین 
پـول مـواد مخـدر خـود را از طریق دزدی بدسـت می 

" آورند. 
وی همچنـان  افـزود: "اینهـا صبـح و و ناوقت شـام با 
چاقـوی در دسـت داشـته خود مـردم عـادی را تهدید 

کـرده و پـول آنهـا را بـه زور مـی گیرند. "
بـه گفتـه وی مـردم  عـادی حتـی در روز بـا تـرس و 
دلهـره از ایـن محـل مـی گذرنـد و گاهـی هـم مـورد 
حملـه دسـته جمعـی معتادیـن قـرار مـی گیرنـد، امـا 
مسـوولین امنیتـی مسـوولین امنیتـی در ایـن زمینـه تـا 

حـال هیـچ توجهـی نکـرده انـد.
امـا محمـد داود پکتیـاوال آمرحـوزه هشـتم امنیتی، در 
مـورد تجمـع قماربـازان و معتادیـن مـواد مخـدر در 
چمـن حضـوری کابـل بـه روزنامـه مانـدگار گفت که 
آنهـا توانسـته انـد تـا بـه کمـک وزارت صحـت عامـه 
تعـداد زیـادی از ایـن معتادیـن را از چمـن حضـوری 
کابـل خـارج سـاخته و بـه شـفاخانه ها انتقـال دهنـد 
و همچنـان چنـد بـار چمـن حضـوری را از وجـود 

قماربـازان کامـال پـاک سـازی کننـد. 
آقـای پکتیـاوال عـالوه کـرد، کـه  بخاطـر نبـود مراکز 
درمانـی بیشـتر برای تـداوی معتادیـن انها نمـی توانند 
همـه آنهـا را خارج کنننـد، لـذا از وزارت صحت عامه 
توقـع میـرود تا برای آنها مراکز درمانی بیشـتر بسـازند، 
تـا آنهـا بتواننـد این سـاحه را از وجـود معتادین خارج 

کـرده و آنهـا را به مراکـز درمانی انتقـال دهند.
بـه گفتـه آقای پکتیـاوال، پولیـس حوزه هشـتم در این 
زمینـه غافـل نبـوده و همـه توانای خـود را در به خرج 
ایـن سـاحه  از  تـا قماربـازان و معتادیـن را  می دهـد 

سـازد. خارج 

چمن حضوری کابل
 محل تجمع قماربازان و معتادین شده است
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