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ریشه های فساد اداری در افغانستان

کانکور  ع  به بهانه شرو
قسمت دوم: منتظر احساس تان نمانید 
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ضعف رهبری 
عامل اصلی سقوط شهر کندز
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زابل
وریستان حیاط خلوت تر

گروگان ها از طریق  تالش حکومت برای رهایی 
عملیات نظامی  موفق نبود. پس از آن حکومت 
از فشار افکار عمومی  وارد معامله  برای رهایی 
با طالبان شد. 19 تن از مسافران در یک مرحله 
تبادله شدند، اما دو هفته قبل هشت تن دیگر 
گروه های  آزاد و هفت تن دیگر سر بریده شدند. 
صدد  در  قومی   گروگان گیری های  با  تروریستی 
نوع  هر  مذهبی اند.  و  قومی   بزرگ  فتنه  ایجاد 
افغانستان  می تواند  متقابل  گروگان گیری های 
که در دهه  را به فتنه بزرگ سوق دهد؛ چیزی 
دارند.  یاد  به  را  آن  تلخ  تجربه  همگی  هفتاد 
نیز  را  کار حکومت  این  با  تروریستی  گروه های 
از  پس  می دهد.  عمومی  قرار  افکار  فشار  زیر 
رسانه ها،  سوی  از  حکومت  گروگان گیری،  هر 
شدت  به  عمومی   افکار  و  مجلس  نمایندگان 

مورد انتقاد قرار می گیرد. 
در صفحه 3

اعضای هیات حقیقت یاب که از هجدهم میزان تا هفتم عقرب باالی چگونگی سقوط شهر کندز کار کرده اند، 
ی که باعث سقوط شهر کندز به دست طالبان شد، بی تفاوتی دولت در قبال سقوط  می گویند یکی از عوامل دیگر

ACKUولسوالی های چهاردره و دشت ارچی به دست طالبان بوده است.



زنگ اول


حقیقت یاب  کمیسیون  گزارش  عمده  نکات  دیروز 
سقوط کندز به نشر رسید. مردم منتظر بودند تا 
بدانند چه شد که کندز به دست طالبان سقوط کرد 
و داروندار آن به تاراج رفت. از گزارش کمیسیون 
ناکامی  حقیقت یاب بر می آید که سقوط کندز، یک 
در  دولت،  رهبری  و  امنیتی  نهاد های  بود.   بزرگ 
ماندند. در ضمن گزارش  ناکام  حفظ والیت کندز 
خلق  نیز  جدی  سوال های  حقیقت یاب  کمیسیون 
کرده است. به طور مثال در این گزارش آمده است 
از  از سقوط کندز،  که حکومت در هفته های پیش 
نامعلوم  به دالیل  ساحه  در  محلی  پولیس  حمایت 
سقوط  برای  را  زمینه  امر  این  بود.  کرده  امتناع 

کندز مهیا کرد. 
تا  آمده است که طالبان،  این گزارش  در  هم چنان 
برنامه ای  اما  بودند،  کرده  پیشروی  آقتاش  قریه 
برای بازپس گیری این نقاط وجود نداشت. حکومت 
از  دلیل  چه  به  بدهد.  پاسخ  سوال ها  این  به  باید 
فرمانده  اگر  بود؟  نشده  حمایت  محلی  پولیس 
خلع  را  او  باید  دولت  بود،  محلی خود سر  پولیس 
سالح و محاکمه می کرد، نه این که بگذارد طالبان او 
و نیروهایش را تارومار کنند. سوال دیگر این است 
که چرا طالبان از قریه آقتاش در امام صاحب رانده 
نشدند. چرا احتمال سقوط کندز جدی گرفته نشد؟ 
گزارش  مرکزی  حکومت  به  محلی  مقام های  آیا 
این  به  مرکزی  حکومت  این که  یا  نمی دانند،  دقیق 
حمله  کندز  شهر  به  طالبان  که  بود  رسیده  نتیجه 
شود.  داده  پاسخ  باید  سوال ها  این  نمی کنند؟به 
رییس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای نظامی  
افغانستان  مردم  به  مورد  این  در  باید  کشور، 
توضیح بدهد. هم چنان رییس جمهور باید به مردم 
بگوید که چه اقداماتی را روی دست دارد تا تجربه 

کندز در دیگر والیت های کشور، تکرار نشود. 
کار  نحوه  در  باید  رییس جمهور  این ها  بر  عالوه 
شورای امنیت ملی، اصالح الزم بیاورد. نباید دیگر 
با  امنیتی  مهم  گزارش های  که  شود  داده  اجازه 
تاخیر مورد بررسی قرار گیرد. چنین چیزی عالوه 
تحمیل  دولت  به  بزرگ  امنیتی  شکست  این که  بر 
می کند، بی اعتمادی سیاسی را نیز افزایش می دهد. 
اقدام مهم و فوری، محاکمه تمام مقام های نظامی  
مقصر  کندز  سقوط  در  که  است  اداری ای  و 
شناخته شدند. تمام کسانی که سهل انگاری کردند، 
محاکمه شوند.  باید  نگرفتند،  را جدی  یا وضعیت 
مقام های نظامی  و اداری ای که در انجام وظیفه شان 
شوند.  مجازات  و  محاکمه  باید  هم  ماندند  ناکام 
مالحظات سیاسی نباید به کسی حاشیه امن ایجاد 
اقدام جدی  کند. اگر رییس جمهور در مورد کندز، 
نکند، عالوه بر این که مشروعیت کارکردی حکومت 
در والیات  کندز  تلخ  تجربه  بین می رود،  از  کامال 

دیگر نیز تکرار می شود. 
کمیسیون  رییس  صالح،  امراهلل  آقای  گفته های  از 
مشروعیت  مردم  که  بود  پیدا  کندز،  حقیقت یاب 
سوال  زیر  کندز  والیت  در  را  حکومت  کارکردی 
برده اند. مردم مشروعیت شرعی و قانونی حکومت 
زمینه  این  در  طالبان  با  و  نبرده اند  زیر سوال  را 
مشروعیت  با  مردم  مشکل  اما  نیستند،  هم صدا 
حکومت  رهبران  است.  حکومت  کارکردی 
مدیریت  به گونه ای  را  دولتی  نهاد های  نتوانسته اند 
کنند که وظایف شان را آن طوری که ایجاب می کند، 
سقوط  کندز،  اطراف  روستا های  دهند.  انجام 
می کند و نیروهای امنیتی مستقر در آن والیت به 
برای  و  می کنند  اکتفا  خود  دفاعی  مواضع  تحکیم 
به  تالشی  هیچ  ازدست رفته  مناطق  بازپس گیری 
کارکردی  مشروعیت  بر  امر  این  نمی دهند.  خرچ 
حکومت در ذهن مردم تاثیر منفی به جا می گذارد. 

اگر رییس جمهور این بار اقدام قاطع نکند و آنانی را 
که در گزارش سقوط کندز مقصر شناخته شدند، 
کارکردی  مشروعیت  نسپارد،  قانون  پنجه  به 

حکومت بیشتر از این صدمه می بیند.

مقصران سقوط کندز را
به محاکمه بسپارید
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توضیحات وزیر مالیه در مورد بودجه به اعضای مجلس سنا

ماموریت ناتو در افغانستان گسترش می یابد

چهار قاچاقبر مواد مخدر در هجده شورشی در عملیات های نظامی به قتل رسیدند
غور بازداشت شدند

حکیمی  اکلیل  کابل:  8صبح، 
عقرب،   30 شنبه،  روز  مالیه،  وزیر 
به منظور ارایه توضیحاتی در مورد 
به  خورشیدی  آینده  سال  بودجه 

مجلس سنا رفت.
بودجه عادی و انکشافی سال 1395 
مجلس  به  عقرب  هفدهم  تاریخ  به 
سنا ارایه شده بود. برای سال آینده 
مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که شامل 
عادی  بودجه  آن  میلیارد   283.3
بودجه  آن  دیگر  میلیارد  و  178.5 
گرفته  نظر  در  می باشد،  انکشافی 

شده است.
دیروزی  جلسه  در  مالیه  وزیر 
ملی  بودجه  که  گفت  سنا  مجلس 

برای  محرمانه  گزارش  یک  در 
فرماندهان  افغانستان،  در  ماموریت 
ناتو از حمایت بسیار قوی تر نیرو های 
حکومت افغانستان سخن می گویند. 
اولیه  تصمیم  ناتو یک  نظامی  پیمان 
نیروهای  از  برای حمایت قوی تر  را 
است.  کرده  اتخاذ  افغانستان  امنیتی 
مطلب  این  دویچه وله،  از  نقل  به 
دی.پی.ای.  آلمانی  خبرگزاری  را 
است. یک سخنگوی  داده  گزارش 
خبرگزاری  این  به  شنبه  روز  ناتو 
پیمان  این  اعضای  که  است  گفته 
را مورد  این زمینه  یک گزارش در 
تایید قرار داده و آن را محرمانه طبقه 

بندی کرده اند.
خبرگزاری  معلومات  اساس  به 
از  گزارش  این  در  دی.پی.ای.، 
اختیار  در  و  بررسی  مورد  در  جمله 
به  اکتشافی  اطالعات  قراردادن 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
امنیتی کشور در جریان یک شبانه 
روز گذشته، هجده تن از شورشیان 
قتل  به  دولت  مخالف  مسلح  

رسیده اند.
این   می افزاید  داخله  امور  وزارت 
سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
نابودی شورشیان در والیت های  و 

امکانات،  براساس  آینده  سال 
ساختار دولت، تعادل میان مصارف 
عواید  دونرها،  تعهدات  عواید،  و 
و  مالی  بزرگ  پروژه های  داخلی، 
تطبیق  حال  در  پروژه های  تکمیل 
پول  موثریت  روی  تمرکز  و 

توافق  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
شده  گفته  است.  گرفته  صورت 
از  احتماال  ترتیب  این  به  که  است 
اخیر  حمالت  شبیه  رویدادهای 
غیرمترقبه طالبان در کندز جلوگیری 

صورت خواهد گرفت.
ناتو  نظامی  مربی های  آن  بر  افزون 
اعزام  بحرانی  مناطق  به  دوباره  باید 
مربی ها  این  که  صورتی  در  شوند. 
در همچو ماموریت ها با خطر روبرو 
شوند، ناتو در صورت الزم می تواند 
با حمالت هوایی بر حمله کنندگان، 

آنها را حفاظت کند.
در  است  نخواسته  ناتو  سخنگوی 
این گزارش چیزی  محتویات  مورد 
وزیران  که  افزوده  وی  بگوید. 
ناتو  عضو  کشورهای  خارجه 
تاریخ  به  شان  دیدار  در  می خواهند 
اول و دوم دسامبر امسال در بروکسل 

روی این موضوع کار کنند و آنگاه 
مشخص خواهد شد که به چه تعداد 
سربازان ناتو در ماه های بعدی برای 
افغانستان در  ماموریت آموزشی در 
قرار  داشت.  خواهند  قرار  اختیار 
کشورهایی  کنفرانس  یک  است 
تحت  ماموریت های  همه  برای  که 
قرار  اختیار  در  سرباز  ناتو  فرمان 
و  سه شنبه  روزهای  به  می دهند، 
چهارشنبه آینده در مقر ناتو در شهر 
برای  گردد.  برگزار  بلجیم  مونس 
»حمایت  نام  به  ناتو  فعلی  ماموریت 
سرباز   13000 افغانستان،  در  قاطع« 
وظیفه  آنها  شده اند.  توظیف  ناتو 
را  افغانستان  امنیتی  نیرو های  دارند 
این  در  بدهند.  مشوره  و  آموزش 
ماموریت اشتراک در جنگ تنها در 
داده  اجازه  خود  از  دفاع  چارچوب 

شده است.

غور  والیت  پولیس  نیروها  کابل:  8صبح، 
مخدر  مواد  قاچاق  اتهام  به  را  نفر  چهار 

بازداشت کرده  اند.
وزارت امور داخله با اعالم این خبر می گوید 
پنجاه  با  جمعه  روز  عصر  قاچاقبران  این  که 
کالشینکوف  میل  یک  تریاک،  کیلوگرام 
ویژه  اقدام  یک  در  راکت انداز  میل  یک  و 
از  موادمخدر  با  مبارزه  پولیس  نیروهای 
غور  والیت  دولت یار  ولسوالی  مربوطات 

بازداشت شده اند.
با  مبارزه  که  افزوده  داخله  امور  وزارت 
کاری  اولویت های  از  یکی  مخدر  مواد 
به  می رود.  شمار  به  ملی  پولیس  نیروهای 
طی  پولیس  نیروهای  وزارت،  این  گفته ی 
موادمخدر  علیه  مبارزه  در  جاری  سال 

دست آوردهای چشم گیری داشته اند.

ننگرهار، لغمان، فاریاب، جوزجان، 
کندهار، ارزگان، خوست، پکتیکا، 
هرات و هلمند راه اندازی شده بود، 
در آن پنج شورشی زخمی و یک 

تن دیگر بازداشت شده اند.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
همچنان  پاک سازی  عملیات های 
ادامه  کشور  والیات  از  برخی  در 

دارد.
در همین حال، وزارت دفاع اعالم 

حکیمی  اکلیل  است.  شده  ترتیب 
تالش  نهایت  مالیه  »وزارت  گفت: 
را   ملی سال 1395  بودجه  تا  نموده 
واقعیت ها،  درک  با  عادالنه  بطور 
ترتیب  نیازمندی ها  و  اولویت ها 

نماید.«

علیه  نبردها  جریان  در  که  کرده 
هفت  خارجی  و  داخلی  شورشیان 
شهید  ملی  اردوی  سربازان  از  تن 
جزییات  وزارت  این  شده اند. 
این  شهادت  مورد  در   بیشتری 

سربازان ارایه نکرده است.
در  که  می گوید  دفاع  وزارت 
از  شماری  نبردها  این  جریان 
نیز  شورشیان مسلح مخالف دولت 

کشته و زخمی شده اند.
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  هم چنین 
بازداشت سه تروریست  از  نیز  ملی 
حقانی  تروریستی  شبکه  به  مربوط 

در والیت پکتیا خبر داده است.
با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این  که  می گوید  خبر  این  اعالم 
خاص  عملیات  طی  تروریستان 
مرکز  گردیز،  شهر  مربوطات  از 

والیت پکتیا بازداشت شده اند.

ACKU



 سید روح اهلل رضوانی

یم حسینی  مر
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وع به بهانه شر

جشن فراغت شاگردان
»موسسه کمک به معارف افغانستان« 

قسمت دوم: منتظر احساس تان نمانید 

کانکور
چرادرسنمیخوانی؟

منتظرم نیست. حوصلهاش و انگیزه -
حوصلهاشبیایدبعدشروعمیکنمبهخواندن.

ندارد. فایده خواندن بیتمرکز ندارم. تمرکز -
کنمبعدخواهمخواند. تمرکزپیدا

ناآرامینمیشود و تشویش با ندارم. آرامش -
آرام که کنم کاری بایدیک اول درسخواند.

شوم.بعددرسمیخوانم.
خواندن درس تجربه که آنانی از بسیاری
و سوال این با داشتهاند، را دادن امتحان و
اصلیشان مساله افراد این آشنایند. جوابها
آمدن منتظر خواندن درس برای که است این
انگیزه و تمرکز آرامش، همچون احساسهایی
که احساسی میمانند منتظر هرچه اما هستند
شروع بعد نمیآید. راحتی به هستند منتظرش
کارهاییغیرازدرسخواندن، میکنندبهانجام
تابتواننداحساسآرامش،تمرکزیااشتیاقرادر
شاور میکنند، برنامهریزی کنند. ایجاد خود
میگیرند،بادوستانشاندرمورددرسخواندن
تا و... میکنند استراحت میکنند، مشورت
کنندوبعدبتواننددرس آرامشوندوتمرکزپیدا
این از کدام هیچ اما کنند. شروع را خواندن
کههماندرسخواندن روشهامسالهاصلیرا
از آنهامیخواهند که نمیکند.چرا استحل

احساسبهعملبرسند.
احساس به عمل از همواره موفق انسانهای
کردنمنتظراحساسشان برایعمل و میرسند
درس برای نباید کانکور داوطلبان نمیمانند.

کمکبهمعارف از»موسسه گرددختر صدشا
از برخی باحضور عقرب، 30 روز افغانستان«
گرداناینموسسه،جشنفراغت مسووالنوشا

کردند. کابلبرگزار خودراازدورهمکتبدر
به افغانستان معارف به کمک موسسه
مکتب سنین در تحصیل از که گردانی شا
ساله 12 دوره تا میکند کمک بازماندهاند،
به تحصیلی سال 8 در را ابتدایی تحصیالت

اتمامبرسانند.
به کمک موسسه رییس شیرجان، حسینه
این که گفت اینمراسم افغانستاندر معارف
است. خاص بسیار گردان شا فراغت از دوره

خواندنمنتظراحساسخودبمانند.
کهدارید)حتا30 آرامشی باهرمیزاناحساس 

درصد(،
کهدارید)حتا20درصد(، باهرمیزانتمرکزی
کهدارید)حتا10درصد( باهرمیزاناشتیاقی

کنیدبهخواندن. شروع
کهدرساعاتاولدرسخواندن طبیعیاست
آنقدربخوانید اما کافیندارید، تمرکزواشتیاق
تابهتدریجتمرکزدرشماایجادشود.محصالن
توانایی به ازعملخواندن که کسانیاند موفق
رسیدهاند. خواندن به اشتیاق احساس و تمرکز

کارمیآید. آرامشهمهمیشهپسازپایان
کهباوجودداشتن شماقبالاینتجربهراداشتهاید
کردهایدبه تشویش،چونمجبوربودهایدشروع
تدریج به توانستید هم نهایت در و خواندن

باعالقهدرس گر ا برسید.حتا وعالقه تمرکز به
بهطور درس آن خواندن نهایت در نخواندید،
را امتحانتان بتوانید است کرده کمک واقعی
ازپایانامتحانبه کنیدوپس بهخوبیسپری
کانکورهمبایداز احساسآرامشرسیدهاید.در

عملبهاحساسبرسیدتاموفقشوید.
زمانیکهمیخواهیددرسبخوانید،بهجایتمرکز
نیاز من کنید. تمرکز نیازتان به احساستان بر
دارماینمضمونرابخوانم.مننیازدارمروزی
14ساعتدرسبخوانم،مننیازدارمدرسمرابا
توجه تان نیاز بر چنانچه بخوانم. احساسی هر
کنیدومنتظراحساسدیگرینمانید،بهسواالت
نیز امتحانتان آینده و نتیجه مورد در ذهنتان
پاسخندهید،خواهیدتوانستدرسخواندنرا

کنید. شروع

این معلمین گذشته سال یک در گفت وی
آنهم با اما نکردهاند، دریافت معاش موسسه
گردانبتوانند گرداندرسدادندتااینشا بهشا

فراغتخودرابهدستبیاورند.
میگوید افغانستان معارف به کمک موسسه
احیای و افغانها توانمندسازی به متعهد
کشورمیباشد.اینموسسهدر آموزشی سیستم
تفاهمباوزارتمعارفمیتواندبهفارغینخود
ازجانبوزارتمعارف شهادتنامهیرسمی

کند. توزیع
کشور اول بانوی روالغنی بیانیه مراسم این در
گردید.دراینبیانیه توسطزهرهیوسفقرائت

کهتنهاراهداشتنیکجامعهپیشرفتهو آمده
گرفتنعلمودانشاست. مرفهفرا

گفتهاست:»یکیازاهدافحکومت غنی روال
که وحدتملیتقویتمعارفاست.دخترانی
کهمادرانبهتری سوادآموختهاندمایقینداریم

براینسلهایآیندهافغانستانخواهندبود.«
پیشین سفیر خلیلی، مسعود حال همین در
گفت:»همیشهدرافغانستان افغانستاندرهند
کمبودبودهاست.ماوزیرخارجهداریم. زعیم
کار زعیم ما اما داریم داریم.سفیر داخله وزیر
داریم.مادررهبرمیآفریند.وشمامادراننسل

کشورهستید.« آیندهاین
و میشود تربیت رهبر زن دامن »از افزود: وی
کهرهبر کهرهبرداردهمهچیزداردوملتی ملتی

نداردهیچندارد.«
کنون کمکبهمعارفازسال2007تاا موسسه
گرددختررادردورههای توانستهاست1432شا

مختلفمکتبدروالیاتومرکزفارغدهد.
گردان شا آموزش به 1995 سال از موسسه این
سال در اما پرداخته کستان پا در مهاجر افغان
یک بهعنوان کشور معارف وزارت در 2003

موسسهآموزشیثبتوشناختهشدهاست.
برای موسسه این میگوید شیرجان حسینه
و مدنی حالت باال، سن بهدلیل کسانیکه
دسترس در مناسب اسناد کشور به بازگشت
ندارندونمیتوانندبهصورتعادیبهتحصیل
خودادامهدهند،زمینهتحصیلرافراهمآورده

است.
سال 8 در را تحصیلی سال 12 افراد این

میخوانند.

خلوت حیاط به زابل والیت
سایر و داعش طالبان، برای
شده بدل تروریستی شبکههای
طالبان که سالهاست است.
و دایچوپان ولسوالی در
بخشهایدیگراینوالیتبرای
کردهاند. ایجاد جغرافیا خود
وحدت حکومت بررسیهای
کهولسوالی ملینیزنشانمیدهد
و زابل والیت کندز، چهاردره
داعش برای اصلی مرکز هلمند
به تروریستی گروههای دیگر و

شمارمیروند.
حکومت که میرفت انتظار
در که طوالنی فرصتهای در
کزوارد اختیارداشتعلیهاینمرا
حکومت در منابعی شود. عمل
غنی رییسجمهور که میگویند
قبلازآنکهبرایتداویبهآلمان
برودوعدهعملیاتدادهبود.اما
گونبه گونا ایناقدامبنابهدالیل
کنوندرتمامنقاط تاخیرافتاد.ا
تروریستی گروههای یادشده
کتیک تا دارند. فعالیت آزادانه
گروههادرمقابلهباحکومت این
نیزجالبمیباشد.ازماهحوت
اقدام گروهها این گذشته سال
و قومی گروگانگیریهای به
مورد اولین در میکنند. مذهبی
31مسافرهزارهازمسیرزابلربوده
چندین نیز آن از پس شدند.
مسیرهای در آدمربایی مورد
جاغوری- و غزنی جاغوری-

گرفت. گیالنصورت
رهایی برای حکومت تالش
عملیات طریق از گروگانها

آن از پس نبود. موفق نظامی
فشار از رهایی برای حکومت
با معامله وارد عمومی افکار
مسافران از تن 19 شد. طالبان
شدند، تبادله مرحله یک در
دیگر تن قبلهشت هفته دو اما
بریده سر دیگر تن هفت و آزاد
تروریستی گروههای شدند.
قومی گروگانگیریهای با
بزرگ فتنه ایجاد صدد در
نوع هر مذهبیاند. و قومی
گروگانگیریهایمتقابلمیتواند
سوق بزرگ فتنه به را افغانستان
هفتاد دهه در که چیزی دهد؛
یاد به را آن تلخ تجربه همگی
گروههایتروریستیبااین دارند.
کارحکومترانیززیرفشارافکار
هر از پس میدهد. عمومیقرار
سوی از حکومت گروگانگیری،
و مجلس نمایندگان رسانهها،
مورد شدت به عمومی افکار

انتقادقرارمیگیرد.
کشتهشدنهفتتناز چنانکه
گروگانهااعتراضجمعیوخشم
کثریت ا و کابل در را عمومی
داشت. همراه به والیتها
برای ملی وحدت حکومت
مخالفان، بازی این از رهایی
در را امنیتی تدابیر است بهتر
کزوالیت مسیرهایشاهراهها،مرا
از بخشد. افزایش ولسوالی به
نظامی عملیاتهای دیگر سوی
بردنحیاطخلوت بین از برای
تروریستاندرزابلسببمیشود
گروگانگیری تاآنانموفقبهادامه

دراینمسیرنگردند.

 شهریار کانکور

زابل 
حیاط خلوت 

وریستان تر
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علت  مورد  در  تحقیق  روز  بیست  از  پس  حقیقت یاب  هیات 
تروریستی طالبان  گروه  به دست جنگجویان  کندز  سقوط شهر 
رهبری،  ضعف  که  کرده  اعالم  امسال،  میزان  ماه  اوایل  در 
از  نادرست  استفاده  و  ملی  امنیت  شورای  ساختار  پیچیدگی 
اصلی  عوامل  از  کندز،  والیت  در  نظامی  تخنیکی  امکانات 

سقوط این شهر به شمار می  روند. 
که از هجدهم میزان تا هفتم عقرب  اعضای هیات حقیقت یاب 
کرده اند، می گویند یکی  کار  کندز  باالی چگونگی سقوط شهر 
به دست طالبان  کندز  باعث سقوط شهر  که  از عوامل دیگری 
شد، بی تفاوتی دولت در قبال سقوط ولسوالی های چهاردره و 
دشت ارچی به دست طالبان بوده است. این هیات برای یافتن 
کندز، مسایل مربوط به این والیت را  عوامل اصلی سقوط شهر 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  میزان  ماه  هفتم  تا  امسال  ثور  ماه  از 

داده است.
 30 شنبه،  روز  حقیقت یاب،  هیات  رییس  صالح،  امراهلل 
تحقیقات  نتایج  اعالم  با  خود  همکاران  از  جمعی  با  عقرب، 
کندز  شهر  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در  هیات  این 
مدت ها قبل تحت محاصره طالبان قرار داشته و دولت در این 
از  که طالبان قبل  گفت  آقای صالح  اقدامی نکرده بود.  راستا 
تضعیف  را  محلی  پولیس  نیروهای  ابتدا  کندز،  شهر  به  حمله 
پولیس  علیه  طالبان  کامل  ماه  »سه  افزود:  وی  بودند.  کرده  
در  ولی  می آورند  در  پا  از  را  محلی  پولیس  می جنگند،  محلی 
طالبان  بعدا  نمی کند.  دفاع  محلی  پولیس  از  حکومت  این جا 
می شوند  متوسل  جنگ  ساختن  کنده(  )پرا تیت  کتیک  تا به 
تیت  ما  اصلی  نیروی  وقتی  می سازند...  تیت  را  ملی  اردوی  و 
می شوند طالبان نفوذ گذاری خود را هم می کنند، پولیس محلی 

پیشرفت  آقتاش  تا  هم  شرق  از  و  می سازند  خسته  بسیار  هم  را 
وارد  طالبان  می باشد...  ضعیف  هم  دولت  طرف  این  و  کرده 

شهر می شوند.«
طالبان  که  گفت  هم چنین  کندز  حقیقت یاب  هیات  رییس 
کرده و بدون این که اردوی ملی  نقاط ضعف دولت را شناسایی 

کردند.  علیه شان اقدامی بتواند، باالی پولیس ملی حمله 
که  ملی  امنیت  شورای  کاری  شیوه  که  می گوید  صالح  امراهلل  
کندز  شهر  سقوط  در  نیز،  می شود  اداره  رییس جمهور  توسط 
می افزاید  صالح  آقای  است.  کرده  کمک  طالبان  به دست 
هیات  رییس  است.  پیچیده  ملی  امنیت  شورای  کار  شیوه  که 
رهبری  در  کامی  نا »بزرگ ترین  گفت:  کندز  حقیقت یاب 
پیچیدگی  دلیلش  کامی  نا بزرگ ترین  و  دوم  کامی  نا است، 
ساختارهاست. پیچیدگی ساختارها  به چه مفهوم است؟ مثال 
کی  است.« وی  که در راس  کس نمی فهمد  در روز بحران هیچ 
دوم  بزرگ  دلیل  یا خالی ساختاری  و  »پیچیدگی  کرد:  کید  تا
که ما در آنجا )کندز( متوجه شدیم  برای سقوط است. چیزی را 
کندز سقوط نکرده است، امکانات است.  که بنا به آن مشکل 
ترک  مرمی  نبود  به خاطر  سرباز  که  ندیده ایم  نقطه ای  در  ما 

کمبود غذا در قطعات  کرده باشد. ما در هیچ جا متوجه  وظیفه 
نشدیم. برخالف ده ها واسطه زرهی و غیرزرهی به دست طالب 
که ضعف رهبری است. ما ضعف رهبری را در سطح  می افتد 

گرفته ایم.« استراتژیک آن به نقد و بررسی 
در  حقیقت یاب  هیات  اعضای  که  می افزاید  صالح  امراهلل 
سازمان  یافته«  دسیسه  به نام  »چیزی  به  خود  تحقیقات  جریان 
کندز به دست طالبان شده  که منجر به سقوط شهر  برنخورده  اند 

باشد.
در همین حال، ایوب رفیقی، دیگر عضو هیات حقیقات یاب، 
مسلح  افراد  طالبان  به دست  کندز  شهر  سقوط  در  که  می گوید 
نیز  مخدر  مواد  و  قدرت  مافیای  و  زمین  غاصبان  غیرمسوول، 

نقش داشته اند.
انتقاد از شورای امنیت ملی

که نتیجه تحقیقات خود را به تاریخ هشتم  هیات حقیقت یاب 
از  خود  گزارش  در  کرد،  ارایه  ملی  امنیت  شورای  به  عقرب 
کرده است. این هیات  کار شورای امنیت ملی نیز انتقاد  نحوه 
کلیدی  گزارش خود می افزاید: »برداشت و تحلیل نهادهای  در 
دفاع  وزارت  ملی،  امنیت  مشاوریت  مانند  دفاعی  و  امنیتی 
ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست 
مستقل ارگان های محلی از مقیاس تهدید،  قوت دشمن، تحلیل 
نیروی خودی، و روش مقابله با چالش در مغایرت با یک دیگر 
قرار دارند. این برداشت مختلف و متفاوت در داخل یک نظام 
و آنهم با داشتن میکانیزم بلند به نام شواری امنیت ملی باعث 
امکانات دولتی  و  منابع  از  و بی رویه  متفرق  نا منظم،  استفاده 
گردیده و در نهایت نبود این همسویی یکی از  کندز  در والیت 

کندز بوده است.« عوامل سهیم در سقوط 

حمالت  نتیجه  در  امسال  میزان  ششم  تاریخ  به  کندز  شهر 
کرد. این شهر برای سه  گروه سقوط  سنگین طالبان به دست این 
کنترول طالبان قرار داشت و بعد از آن دو باره تحت  روز تحت 

گرفت. کشور قرار  کنترول نیروهای امنیتی 
هرگاه  می گوید،  حقیقت یاب  هیات  رییس  صالح،  امراهلل 
کمک  درخواست  امریکایی  نیروهای  از  افغانستان  دولت 
تمامی  آن  در  که  کندز  والیت  هوایی  میدان  نمی کرد،  هوایی 
بودند  آمده  گردهم  ملکی  ادارات  کارمندان  و  امنیتی  نیروهای 
نیز به دست طالبان سقوط می کرد. آقای صالح از حمله هوایی 
به عنوان  کندز  در  طالب  جنگجویان  علیه  امریکایی  نیروهای 
که این حمله باعث شد تا  »بمب سرنوشت ساز« نام برد و افزود 

کند. وضعیت تغییر 
اشرف غنی،  که  می گوید  حقیقت یاب  هیات  رییس 
که یک  کشور به اعضای این هیات وعده داده  رییس جمهور 
اقدامات  بسته  این هیات،  نتایج تحقیقات  انتشار  از  روز پس 

خود را اعالم می کند.
کندز را در  گزارش هیات حقیقت یاب  کامل  یادداشت: نسخه 

8am.af.www .سایت روزنامه 8صبح بخوانید

داعش سیاه و سفید

 ظفرشاه رویی

 فردوس

ضعف رهبری 
عامل اصلی سقوط شهر کندز

و  سیاه  داعش  از  روزها  این  غربی  روزنامه های  در 
گفته می شود. برخی از روزنامه نگاران  سفید سخن 
کنش به تصویب قطع نامه ضد داعش  غربی، در وا
که غرب با داعش سیاه  در شورای امنیت نوشته اند 
واقع  در  که  سفید  داعش  با  اما  است،  جنگ  در 
می دهد.  دوستی  دست  است،  سیاه  داعش  پدر 
سفید  داعش  سعودی،  عربستان  وهابی  پادشاهی 
غربی  کشورهای  از  بسیاری  را  داعش  این  است. 
ایتالف  عضو  را  آن  حتا  می دانند.  خود  هم پیمان 
گزارش های  کرده اند.  انتخاب  داعش  با  مبارزه 
تمویل کننده  عربستان،  که  می دهد  نشان  متعدد 
بسیاری از جریان های افراطی در خاورمیانه و حتا 

اروپا است. 

یافته  انتشار  غربی  رسانه های  در  معتبر  گزارش های 
که نشان می دهد شیخ عربستانی مساجدی  است 
که افراطی گری را ترویج می کنند، تمویل می کنند.  را 
می کنند  تمویل  اروپا  در  را  مساجدی  حتا  آنان 
گفته  است.  افراطی  مالهای  آن،  خطیبان  که 
که عربستان روی تفاوت های فرهنگی هم  می شود 
که در  سرمایه گذاری می کند. اطالعاتی وجود دارد 
کشورهای اروپایی شیوخ عرب به شماری  برخی از 
که به سبک وهابی ها ریش می گذارند،  از مردانی 

پول می دهد. 
گروه های  از  حمایت  سیاست  دیرباز،  از  عربستان 
کرده است.  وهابی را در خارج از مرزهایش دنبال 
برای  گروه ها،  این  که  می کند  تصور  پادشاهی  این 
هم چنان  می کنند.  ایجاد  نفوذ  ساحه  ریاض 
گروه های  از  با حمایت  که  می کند  تصور  عربستان 
می تواند  کشور،  این  مرزهای  از  خارج  در  تندرو 
شهروندان تندرو خود را به میدان های نبرد در دیگر 
کشورها بفرستد و خود از شر آن راحت شود. بنابراین 
داعش سیاه در چاه های عمیق نفت داعش سفید 

ریشه دارد.
غرب برای مقابله با داعش، نیازمند اعمال فشار بر 
وهابیت  از  حمایت  سیاست  در  تا  است  عربستان 
کند. پول، به پادشاهی عربستان توان  تجدید نظر 
کابل هم  بی نظیر نفوذ گذاری داده است. در همین 
که با پول عربستان، تربیه معلم و  گروه های هستند 
مکتب های خصوصی می سازند و در آن جوانان و 
شورای  می دهند.  سوق  افراطی گری  به  را  دختران 
تصویب  با  اول  قدم  در  باید  ملل،  سازمان  امنیت 
چند قطع نامه عربستان را از حمایت از افراطی گری 

باز دارد. 
تنها مشکل داعش نیست. عربستان جبهه النصره، 
گروه های تروریستی را در سوریه  احرار شام و دیگر 
هالبروک،  ریچارد  مرحوم  به گفته  می کند.  تمویل 
ساالنه سه صد میلیون دالر پول از عربستان سعودی 
حتا  می رسد.  القاعده  و  طالبان  سران  جیب  به 

که با القاعده مخالف هستند، این  عربستانی هایی 
سازمان را در افغانستان حمایت می کنند تا از شر آن 
داعش  شاید  باشند.  راحت  کشورشان  داخل  در 
و  النصره  مرده ریگ آن، جبهه  اما  تضعیف شود، 
احرار شام سر می کشد. برای مبارزه جدی با داعش 
به  تا  گیرد  قرار  فشار  زیر  عربستان  که  است  بهتر 

سیاست حمایت از افراط گرایی پایان دهد. 
گسترش  که  شود  تفهیم  باید  سعودی  عربستان  به 
حذف  خارجی اش  سیاست  محور  از  را  وهابیت 
از  را  حمایتش  باید  عربستان  هم چنان  کند. 
پایان  می کند،  ترویج  را  وهابی گری  که  موسساتی 
نگیرد،  صورت  اقدامات  این  زمانی که  تا  دهد. 
دیگر  داعش های  بخورد،  شکست  هم  داعش  گر  ا

سیزده ساله  مبارزه  نتیجه  در  القاعده  می کشد.  سر 
ظهور  داعش  آن  ریگ  مرده  از  اما  شد،  تضعیف 
غربی  کشورهای  که  بود  این  آن  عمده  علت  کرد. 
نکردند.  وارد  الزم  فشار  عربستان  و  کستان  پا به 
چاه های  »عمق  در  مشکل  که  بداند  باید  غرب 
اتومی  کالهک های  کنار  در  و  عربستان  نفت 
ترور در عربستان و  گر ریشه های  ا کستان« است.   پا
مقابله  برای  تالش  نوع  هر  نگردد،  دنبال  کستان  پا
به  سعودی  عربستان  نمی رسد.  جایی  به  آن  با 
است،  شده  موفق  کالن  پول های  مصرف  کمک 
در سازمان های مدافع حقوق بشری هم عده ای را 

کند.  بخرد و نفوذ گذاری 
یکی  در  حاال  همین  سویس  در  کشور  این  سفیر 
موضوع  که  متحد  ملل  سازمان  مهم  بخش های  از 
حقوق بشر را دنبال می کند، عضویت دارد. این اوج 
افتضاح است. سازمان های مدافع حقوق بشر باید 
به صورت جدی در مورد نقض نظام مند حقوق بشر 
گزارش بدهند و دولت های غربی هم  در عربستان 
این پادشاهی را زیر فشار قرار دهند تا عالوه بر قطع 
حمایت از جریانات تروریستی، قوانین داخلی اش 
استاندارد های  حداقل  با  را  آن  و  کند  اصالح  را 

جهانی هماهنگ سازد. 
تمویل  کننده  عربستان،  نفت  چاه های  زمانی که  تا 
متحد  چون  آن هم  با  و  باشد  تروریستی  گروه های 
برخورد شود، مشکل تروریسم نه در خاورمیانه حل 
جنوب  در  تروریسم  معضل  اروپا.  در  نه  و  می شود 
آسیا و افغانستان هم به نحوی با پول عربستان ربط 
کستان هم در این منطقه سیاستی را دنبال  دارد. پا
است  دولت ها  تضعیف  آن  از  هدف  که  می کند 
عربستان  پادشاهی  با  غرب  تا  تروریسم.  آن  ابزار  و 
قطع نامه های  تصویب  نکند،  حساب  تصفیه 
قلمرو  بمباردمان  و  امنیت  شورای  در  رنگارنگ 
عراق و سوریه، به تنهایی نمی تواند، مشکل امنیت 
کند و به صلح جهانی  در شهرهای اروپایی را حل 

یاری برساند. 
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ریشه های فساد اداری
 در افغانستان

عبدالکریم خلیلی  

تخیلی  آموزگاران  استخدام  و  رویایی  مکتب های 
و  ضعیف  اداره  در  تنها  که  است  فساد  از  نمونه هایی 

ناکارآمد می تواند ظهور یابد.
مدرن و به روز  سازی نظام اداری و ارتقای ظرفیت منابع 
از  با فساد و جلوگیری  از راه های مبارزه  انسانی یکی 
زمان  نیاز های  به  مطابق  اداره  اگر  یعنی  می باشد.  آن 
ساخته و از سرمایه انسانی به خوبی استفاده شود، نظام 
از  ناشی  فساد  و  می کند  کار  کامل  ظرفیت  با  اداری 

بروکراسی اداری به حداقل می رسد.
دولت  نقش  و  اندازه  دولت:  نقش  و  اندازه   -3
اندازه تشکیالت  یعنی هر  با فساد دارد.  رابطه مستقیم 
فساد  اندازه  همان  به  شود  کالن تر  و  کالن  دولت 
مخارج  اندازه  هر  هم چنین  و  می کند  پیدا  گسترش 
اداری  اندازه فساد  به همان  دولت زیاد و زیادتر شود 
دقیق هر دو  نظارت  و  موثر  مدیریت  افزایش می یابد. 
از باید های نظام و اداره سالم می باشد؛ تشکیالت کالن 
موجب کاهش مدیریت موثر و نظارت دقیق می گردد 

که هر کدام به نوبه خود فساد اداری به دنبال دارد. 
و  خلق  اصلی  انگیزه  پول،  بگویم  بهتر  و  مالی  منابع 
ظهور فساد در اداره می باشد. اگر پول به عنوان مخارج 
دولت وارد چرخه اقتصادی گردد، انگیزه خوبی برای 
ورود مافیا و استفاده جویان در اداره می باشد، خصوصا 
تشکیالتی  تورم  با  دیگر  اداره  هر  و  دولت  که  زمانی 
افغانستان  مثل  دقیقا  باشد.  روبه رو  مدیریتی  ضعف  و 
امروزی که هر روز تشکیالت دولت کالن و کالن تر 
می شود و کمیسیون های جدید به آن اضافه می گردد 
و از طرف دیگر هیچ تالشی در جهت ایجاد مدیریت 
افزایش  است.  نگرفته  صورت  قانونی  نظارت  و  سالم 
دالر  میلیون ها  به  افغانی  میلیون  چند  از  دولت  مخارج 
امریکایی انگیزه و زمینه فساد را چنان فراهم ساخته بود 
که حتا نهادهای به ظاهر قانونی برای اختالس دالر های 

بادآورده تاسیس گردید. 
شرایط  در  آن  مالی  بحران  خلق  و  کابل بانک  وجود 
که  است  سازمان یافته  فساد  نمونه های  از  یکی  رونق، 
هم چنین  بود.  دولت  کیسه  بودن  پر  آن  اصلی  عامل 
در  معاش  به عنوان  سرسام آور  امتیازات  و  حقوق 
مخارج  افزایش  منفی  پیامدهای  از  نیز  دولتی  ادارات 
دولت در خالی مدیریت ناسالم می باشد. خرد ساختن 
تشکیالت دولت که خود هزینه بر و فساد آور می باشد، 
این  باید  هرچه سریع تر  اما  است  بس دشواری  کاری 
کار صورت گیرد و یکی از راه های مبارزه با فساد و 

جلوگیری از آن می باشد. 
کاهش مخارج دولت تنها به انگیزه مبارزه با فساد بدون 
پیامدهای منفی در پی خواهد داشت  اقتصادی  دالیل 
که کم تر از فساد اداری نمی باشد. کاهش تقاضا یکی 
شرایط  در  دولت  مخارج  کاهش  منفی  پیامد های  از 
رکود اقتصادی و ظرفیت بی کار می باشد. این در حالی 

نیاز به افزایش  افغانستان برای مدت طوالنی  است که 
به  گیرد  صورت  کار  این  باید  بازهم  اما  دارد.  تقاضا 
نتیجه کاهش  در  مالی ذخیره شده  منابع  این که  شرط 
و  سرمایه گذاری  مخارج  صرف  باید  دولت،  مخارج 

خریداری تولیدات داخلی گردد. 
معلول  و  علت  نا امنی  و  اداری  فساد  ناامنی:   -4
نیروی  اعظم  بخش  می شود  سبب  ناامنی  هم دیگراند. 
مدیریت  نتیجه  در  گردد.  امنیت  تامین  صرف  دولت 
می گردد.  ضعیف  فعالیت هایش  بر  دولت  نظارت  و 
ازطرف دیگر فساد به عنوان آفت اداری سبب می شود 
که دولت نتواند اقتدار و حاکمیتش را حفظ کند، در 
این صورت برای مخالفین فرصت نا امن ساختن قلمرو 
مشکل  دو  هر  افغانستان  در  می گردد.  فراهم  دولت 
همزمان برای دولت ایجاد شده است و حل هر کدام 
مستلزم پیدا کردن راه حل برای دیگری است. چه باید 
کرد؟ در گام نخست با فساد مبارزه کرد یا امنیت پایدار 
را تامین نمود؟ در طول یک دهه اخیر دولت افغانستان 
بین این پرسش قرار گرفته و هنوز نتواسته تصمیم قاطع 

بگیرد. باید اعتراف کرد که تصمیم دشواری است. 
شدن  سیاسی  یا  و  سیاست زدگی  سیاست زدگی:   -5
که  است  اقتصادی  فعالیت ها  و  اداری  نظام  آفت 
فساد  باشد.  داشته  متعددی  منفی  پیامدهای  می تواند 
و  سیاست  مخرب  و  منفی  پیامدهای  از  یکی  اداری 
سیاست زدگی اداره است. دستیابی به قدرت و اعمال 
آن یکی از انگیزه های اعمال فساد است. در طول یک 
دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران در افغانستان 
برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تالش کردند قانون 
در  را  خود  عوامل  غیر قانونی  به طور  و  بزنند  دور  را 
ادارات دولتی و سازمان های بین المللی استخدام کنند. 
یا این که نتیجه یک پروسه کامال اداری را به نفع خود 

از مسیر اصلی اش منحرف سازند. 
نمونه کامل آن دخالت در پروسه انتخابات در تمامی 
انتخابات  دور  سومین  این که  تا  می باشد   دوره ها 
ریاست جمهوری را به بحران کشاند. این شیوه متاسفانه 
امروزه تبدیل به یک سنت گردیده و تنها راه حل رسیدن 
به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی می باشد و 
تمامی  افراد جامعه برای دستیابی به آن دنبال پیدا کردن 
راه حل سیاسی هستند. هم چنین منافع اقتصادی و ثروت 
احزاب  و  سیاستمداران  که  است  شده  باعث  اندوزی 
اقتصادی  بزرگ  پروژه های  تصاحب  برای  سیاسی 
سازند.  مختل  را  قانونی  پروسه  و  کنند  نفوذ  اعمال 
پرونده خریداری سوخت وزارت دفاع خود نوعی از 
اعمال نفوذ عوامل سیاسی در فعالیت های اقتصادی و 
اداری است. تا زمانی که به طور قانونی و ساختاری مرز 
فعال  سیاسی،  و  اقتصادی  فعالیت های  میان  مشخصی 
اقتصادی و سیاسی، اداره و سیاست ایجاد نگردد اعمال 
اقتصادی  فعالیت های  و  اداری  نظام  در  سیاست  نفوذ 
فساد  و  قانون  نقض  آن  پیامد  و  دارد  ادامه  هم چنان 

اداری است.
در  اداری  فساد  ریشه های  مهم ترین  فوق الذکر  موارد 
افغانستان می باشد تا زمانی که مطالعات دقیق و ارزیابی 
و تفتیش مسلکی از نظام اداری و فعالیت های اداری و 
نگیرد،  افغانستان صورت  در  اخیر  دهه  اقتصادی یک 
نیرومند  فرضیه های  به عنوان  می تواند  مذکور  موارد 
شناخت  عرصه  در  جدید  کشف  منتظر  و  باشند  باقی 
این  مشخص  پیشنهاد  باشیم.  فساد  ریشه های  و  عوامل 
است که سیاست های که به هدف مبارزه با فساد اداری 
تا کنون اتخاذ شده است باید مورد تجدید نظر جدی 
باید  مذکور  ناکامی  سیاست های  دالیل  و  گیرد  قرار 

جستجو گردد. 
در گام بعدی مطالعه دقیق و علمی  با موضوعات فساد 
و  ریشه ها  تا  گیرد  صورت  اخیر  دهه  یک  در  اداری 
علمی   نتیجه  به صورت  و  شده  شناسایی  فساد  عوامل 
تاسیس  با  می تواند  کار  این  گردد.  منتشر  پروهشی  و 
نهاد علمی  و پژوهشی و یا حمایت از مطالعات علمی  و 
پژوهشی با موضوعات فساد اداری در افغانستان و جهان 
و یا هر دو مور همزمان صورت گیرد. پس از شناسایی 
عوامل و ریشه های فساد نوبت اقدام عملی یعنی مبارزه 
مبارزه  پولیس مخفی  و  ویژه  دادگاه  فساد می رسد.  با 
مبارزه  اقدام عملی  موثر ترین  و  بهترین  اداری  فساد  با 
رسانه ای  و  هیاهوی  ایجاد  می باشد.  اداری  فساد  علیه 
را  فساد  تنها  نه  و عوامل آن  فساد  پرونده های  ساختن 
کاهش نمی دهد بلکه موجب ظهور فساد از نوع فرار از 
قانون می گردد. دقیقا مثل پرونده کابل بانک و وزارت 
اعتبار  و  نام  از  حتا  قانون  از  فرار  برای  که  شهرسازی 
نمایندگان پارلمان و امکانات دولت استفاده شده است 

که خود نوعی از فساد است.
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تخمین  باید  می سازد،  خارج  اقتصاد  چرخه  از  اداری 
و پس  تعریف گردد  فساد  هزینه  به عنوان  و  زده شود 
از آن باید سیاست های اتخاذ گردد که مبلغی که فساد 
اداری از چرخه اقتصاد خارج می سازد دوباره به چرخه 
اقتصاد بازگردد. مثال برای هزینه فساد باید بستر مناسب 
تعریف  فرعی  پروژه  و  گردد  فراهم  سرمایه گذاری 
گردد تا پول های خارج شده از چرخه اقتصادی دوباره 

به اقتصاد تزریق گردد. 
این سیاست تنها می تواند اثر منفی فساد اداری را کاهش 
دهد و به حداقل برساند اما خود فساد را نمی تواند به 
حداقل برساند. بنابرین نمی توان این سیاست را مبارزه 

با فساد نامید بلکه نوعی مدیریت فساد است. 
ادبیات  و  لحن  با  سابق  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
دزدی  که  را  »پول ها  جمله:  این  اظهار  با  ارشادی 
را  آن  باید  بلکه  کنید  خارج  کشور  از  نباید  می کنید 
در افغانستان خانه بسازید« به این موضوع اشاره کرده 
بود اما متاسفانه هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام 
جامعه  کمک های  دالر  میلیارد ها  رفتن  هدر  به  نداد. 
را  افغانستان  تمامی  زیربناهای  می توانست  که  جهانی 
بسازد، نتیجه فساد است که عوامل آن رونق نسبی یک 
مالی  فساد  پرونده  نمونه کامل آن  اخیر می باشد.  دهه 

وزارت شهرسازی است. 
یکی  اداری  فساد  اداری:  نظام  کارآمدی  نا   -2
از پیامدهای منفی اداره ضعیف و ناکارآمد است. این 
نوع فساد بیشتر در ادارات دولتی دیده می شود تا بخش 
این که  بر  ناکارآمد عالوه  و  اداره ضعیف  خصوصی. 
بستر مناسبی برای گسترش انواع فساد متعارف اداری 
فرصت های  و  مالی  منابع  از  بسیاری  می سازد،  فراهم 
که  می سوزاند  نیز  را  اشتغال زایی  و  سرمایه گذاری 
و  اداری  فرسوده  نظام  می باشد.  فساد  از  نوعی  خود 
نا کارآمد  نظام  اصلی  عوامل  انسانی الزم  سرمایه  نبود 
اداری در افغانستان می باشد؛ نظامی که چهل سال قبل 
برای اداره این کشور ساخته شده بود که حتا در زمان 
تغییر  بدون  امروزه  می کرد،  عمل  ناکارآمد  خودش 
بنیادین و به روز سازی عهده دار اداره کشور شده است. 
در حالی که کشور سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته، 
مقام اول در تولید و تجارت مواد مخدر در جهان را 
میدان رقابت قدرت های بزرگ جهان و منطقه  دارد، 

می باشد و فقر و بی کاری در آن بیداد می کند. 
فساد اداری از پیامد های طبیعی اجتناب ناپذیر این نوع 
بودجه  از  بزرگی  حجم  نشدن  مصرف  می باشد.  نظام 
از  عینی  شاهد  متوالی  سال  چند  در  دولت  انکشافی 
می باشد.  افغانستان  در  اداری  ناکارآمد  نظام  وجود 
دادن  هدر  علت  به  ساالنه  بودجه  مصرف  در  ناتوانی 
خود  که  اشتغال زایی  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
نوعی از فساد اداری می باشد، زمینه اختالس منابع مالی 
هم چنین ساخت  می سازد.  فراهم  نیز  را  نشده  مصرف 

فساد مرض مزمن هر اداره است. محو آن غیر ممکن و 
می باشد.  تمامی دولت ها  آن هدف  رساندن  به حداقل 
تا  اول  مقام  هرساله  افغانستان  اخیر  دهه  یک  در 
خود  آن  از  جهان  در  را  اداری  نظام  فاسدترین  سوم 
هراس افگنی  و  نا امنی  اندازه  به  اداری  فساد  می کند. 
مشکل آفرین  افغانستان  در  خوب  حکومتداری  برای 
تمامی  اصلی  عامل  اداری  فساد  حقیقت  در  می باشد. 
 چالش های موجود به شمول نا امنی در افغانستان است. 
افغانستان  در  اداری  فساد  ریشه های  و  عوامل  بنابرین 
چیست و راه حل آن کدام است؟ این دو سوال اساسی 
است که هم دولت و هم ملت افغانستان مشتاق دریافت 

پاسخ مناسب برای آن می باشند. 
متاسفانه در افغانستان هنوز برای این دو پرسش پاسخ 
مناسب داده نشده است. واقعیت این است که جواب 
آمار  نیاز مند  و  نیست  آسان  سوال  دو  این  به  دادن 
واطالعات دقیق از فعالیت های نظام اداری و مالی در 
افغانستان  در  متاسفانه  که  می باشد  گذشته  سال  چند 
می توان  اما  ندارد.  وجود  دقیق  اطالعات  و  آمار  هیچ 
اداری  از عوامل جهان شمول فساد  به طور کلی بعضی 
را در افغانستان نیز تعمیم داد و برخی از ریشه های فساد 
راه های  و  شد  یاد آور  را  افغانستان  به  مختص  اداری 

مبارزه با آن را جستجو کرد. 
اداری  فساد  عوامل  از  یکی  اقتصادی:  رونق   -1
رونق و رشد اقتصادی است. در حالت رونق معامالت 
می یابد؛  گسترش  پولی  و  مالی  مبادالت  و  اقتصادی 
فساد اداری از پیامد های اجتناب ناپذیر تمامی  معامالت 
باشد.  و مبادالتی است که پول نقش واسطه را داشته 
اداری  فساد  اعمال  انگیزه های  از  یکی  پول  یعنی 
انگیزه  شود،  زیاد  پولی  مبادالت  اندازه  هر  می باشد. 
واقعا  آیا  می شود.  زیادتر  اداره  در  فساد  اعمال  برای 
رشد  و  رونق  اخیر  دهه  یک  این  طول  در  افغانستان 
بلی  است.  مثبت  جواب  کرده؟  تجربه  را  اقتصادی 
افغانستان نسبت به دو دهه قبل از دهه به اصطالح تحول 
شاهد یک رونق بسیار سریع وآنی بوده که عامل اصلی 
است.  جهانی  جامعه  کمک های  دالر  میلیارد ها  آن 
سرازیر شدن حجم بزرگی از پول نقد پس از کمبود 
شدید نقدینگی برای اقتصادی که تمامی  زیربناهای آن 
بحران ساز  و  مخرب  بسیار  باشد،  شده  ویران  کلی  به 
و  سیالب  منفی  پیامدهای  از  یکی  اداری  فساد  است. 

طوفان نقدینگی است. 
مالی  و  اداری  فساد  نوع  این  ساختن  صفر  برای  هنوز 
راه حلی وجود ندارد اما می توان آنرا به صفر میل داد و 
به حداقل رساند. در این حالت نمی توان به طور مستقیم 
با فساد مبارزه کرد بلکه سیاست های مستقیم مبارزه با 
فساد خود گرفتار فساد می شود. موثر ترین شیوه مبارزه 
مهره های  و  عوامل  یعنی  است.  غیرمستقیم  فساد،  با 
فساد باید قبال شناسایی شود و حداقل مبلغی که فساد 
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که تا آن دم خانمش، »تمنا« را دلداری می داد و مصروف 
خشک کردن آب از کشتی بود، ناگهان زیر آب رفت، 
وقتی روی آب قرار گرفت از خانمش که نه ماه باردار 

بود، اثری ندید. 
»تصویر  سلیمان،  خود  به گفته  که  تصویر  آخرین  این 
شوم« از آن شب سیاه است، در ذهنش باقی مانده است.

در  وایبر  طریق  از  را  غم انگیزش  داستان  که  زمانی  او 
حرف  درمانده  و  پریشان  خیلی  می کرد،  بازگو  تلیفون 
دریافت  انتظار  در  ترکیه  کشور  در  هم  هنوز  او  می زد. 

تمنا به سر می برد. 
را چنین قصه  اروپا  به  بارکزی داستان رفتن شان  سلیمان 
می کند: »در کابل به سر می بردیم. قصد رفتن به اروپا را 
کردیم. حاجی پشتون قاچاقبری بود که مسوولیت رفتن 
از طریق هواپیما  را  ما  او  به عهده گرفت.  اروپا  به  را  ما 
به  هوا  طریق  از  سپس  و  دبی  به  آنجا  از  قندهار  به  اول 
انتقال داد. او قصد داشت از ترکیه ما را به یونان  ترکیه 
آنجا  از  و  هنگری  به  همان طور  و  صربستان  به  یونان  از 
کشور  ما  خانواده  اصلی  هدف  اما  برساند،   جرمنی  به 
بالتکلیفی  در  ترکیه  کشور  در  ماه  دو  مدت  بود.  هالند 
بود،  ما  خود  دوش  به  مصارف  تمام  و  می بردیم  سر  به 
یونان  به سمت  که  داد  خبر  قاچاقبر  روز  این که یک  تا 
حرکت می کنیم. از ترکیه تا یک قسمت راه توسط بس 

گرفتند.
به  نشود  برده  او  از  نامی  خواست  که  محلی  مقام  یک 
والیت  ناورک  منطقه  در  افراد  این  که  گفته  بی بی سی 

زابل در مسیر شاهراه کابل-قندهار ربوده شده اند.
همچنین یکی از رانندگان این بس ها نیز مدعی شده که 
افراد مسلح در منطقه ناورک در حدود ۵۰۰ متری یک 

حرکت کردیم و سپس به وسیله یک کشتی ماهی گیری 
آن  در  اما  داشت،  را  محدود  افراد  گنجایش  که  چوبی 
48 سرنشین را جابه جا کرده بودند به راه افتادیم. ساعت 
به سمت  نام چناکلی گذشته و  به  از شهری  هشت شب 
یونان در حرکت شدیم. ساعت نه شب نزدیک آب های 
یونان رسیده بودیم که کشتی حامل ما دچار حادثه شد. 
عامل اصلی وقوع حادثه بیش از حد بودن سرنشینان در 
کشتی بود. سرنشینان این کشتی چوبی را 24 افغان و 24 
آن ها  میان  در  می دادند.  تشکیل  از کشور سوریه  مسافر 
داشت.  وجود  نیز  دوماهه  کودک  حتا  کودکان  و  زنان 
نام  به  افغانی  اولین نفری که غرق شد یک پسر 1۵ساله 

فردوس بود.«
وقتی داستان سلیمان به این جا رسید، اندکی مکث کرد 
و آهی عمیق بر آورد و ادامه داد: »زمانی که کشتی غرق 
گردید همه به زیرآب رفتیم وقتی بر سر آب آمدم دیدم 
همه در حال غرق شدن اند و هم چنان دیدم که خسرم و 
برادر خانمم از یک توته کشتی محکم گرفته اند و افراد 
دیگر نیز کمک می خواستند. در آن لحظه، درد ناک ترین 
در  که  زمانی  است  این  بودم،  شاهدش  که  را  صحنه ای 
کشتی آب رخنه کرد، خانمم با سراسیمگی به طرفم نگاه 
کرد و گفت که سلیمان در کشتی آب آمده. چه خواهد 
شد؟ این آخرین گفته هایش بود و سپس کشتی غرق شد 
از  سال  درست یک  نتوانستم.  کرده  او کمک  به  من  و 
هم  با  نفر   7 ما جمعا  خانواده  از  بود.  ما گذشته  ازدواج 
و  شدند  شهید  ما  نفر   3 واقعه  دراین  که  بودیم  هم سفر 
خانمم نیز در میان آب ها مفقود گردید. در آن لحظه من 
از یک توته کشتی محکم گرفته بودم و با دست و پا زدن 
خود را به کشتی نجات رساندم، هنوز هم از خانمم اثری 

در روی آب دیده نمی شد.«
سلیمان در مورد مقدار پول داده شده به قاچاقبر می گوید: 
مبلغ  برایش هر یک  قاچاقبر در آغاز  بر درخواست  »بنا 
به  اما در صورت رسیدن  ترکیه سپردیم،  تا  یورو   ۵۰۰۰

اروپا باید 1۰۵۰۰ یورو برایش می دادیم.«
اند  اروپا  به  برای کسانی که عالقه مند رفتن  پیامش را  او 
از  که  است  این  مردمم  برای  من  »پیام  می رساند:  چنین 
راه قاچاق به اروپا داخل نشوند و زندگی خود و خانواده 
عالقه  اروپایی  به کشور های  اگر  نکنند.  را خراب  خود 
دارند از طریق قانونی وارد آن شوند و لطفا راه رسیدن 
به اروپا را از طریق راه آب انتخاب نکنند که راه مرگ 
است. در ضمن هیچ گاه به وعده های دروغین قاچاقبران 

باور نکنید.« 
کشور  افغان  هزار   14۰ از  بیش  که  است  حالی  در  این 
کشورهای  از  بسیاری  حال  همین  در  گفته اند.  ترک  را 
درخواست  که  داشته اند  اعالم  صراحت  به  اروپایی 
به  را  آنان  و  نشده  پذیرفته  پناهجویان  این  از  بسیاری 

کشور شان بر می گردانند. 
باال گرفتن ضعف  نا امنی و  این مهاجرت ها  عامل اصلی 

اقتصاد عنوان شده است.

اتوبوس ها را متوقف و مسافران هزاره را  پوسته پولیس 
پایین می کردند.

او گفته که این افراد چندین بس را متوقف و او نمی داند 
که دقیقا چند نفر را به گروگان گرفته اند.

هنوز هویت ربایندگان مشخص نیست.
در ده ماه گذشته هشت مورد گروگان گیری در والیت 
غزنی و زابل در جنوب کشور ثبت شده است. 83 نفر به 
گروگان گرفته شده اند و از این جمله 22 نفر کشته شده 
و از سرنوشت ۵ نفر اطالعی در دست نیست و بقیه نیز 

رها شده اند.
سمت  به  هرات  والیت  از  که  هزاره  مسافر   31 ربودن 
سال  حوت  ماه  چهارم  در  بودند  حرکت  در  کابل 
گذشته در ولسوالی شاه جوی بزرگ ترین و آغاز روند 

گروگان گیری در والیت غزنی و زابل بود.
توسط  ثور   21 تاریخ  در  آنان  نفر   1۹ تعداد  این  از 
ربایندگان آزاد و سرنوشت 12 نفر دیگر نا مشخص ماند.

افراد  که  کردند  اعالم  محلی  مقام های  عقرب   17 روز 
به شمول دو زن، یک  به داعش هفت گروگان  وابسته 
دختر ۹ ساله و 4 مرد را سر بریدند. مرگ آنان با اعتراض 
گسترده و تظاهرات بی سابقه در کابل همراه شد. به گفته 
در  قبل  نیم  و  ماه  یک  حدود  افراد  این  محلی  منابع 

ولسوالی گیالن والیت زابل ربوده شده بودند.

تا چشم کار می کرد جز آب چیز دیگری دیده نمی شد. 
تنها صدایی که برمی خواست به هم خوردن آبی بود که 
به وسیله کشتی رانده می شد. درست ساعت نه شب بود 
که آب در کشتی رخنه کرد و همه سرنشینان را سراسیمه 
دچار  که  بود  رسیده  یونان  به  نزدیک  کشتی  ساخت. 
حادثه شد. در آن وقت همه سرنشینان به یک صدا ذکر 
زن   و  مرد   می خواستند.  کمک  او  از  و  می کردند  خدا 
لحظات  کنند.  بیرون  کشتی  از  را  آب  تا  داشتند  تالش 
به کندی می گذشت و آب با شقاوت تمام مسیرش را به 
کشتی باز کرده بیشتر از پیش کار را بر سرنشینان مشکل 
ساخته بود. دیری نگذشت که آب هم سطح دریا شد و 

سرنشینان از خرد تا بزرگ روی آب قرار گرفتند.
در آن لحظات آب، کشتی چوبی را به تخته های کوچک 
تقسیم کرده و با خود به هر طرف می کشاند. سرنشینان 
و  آب  میان  در  و  شده  سرکش  آب های  دستخوش  نیز 
در سیاهی شب از نظر ناپدید می شدند. در آن لحظه های 
می شد.  شنیده  کمک  درخواست  صداهای  فقط  شوم 
می انداختند  دست  می کردند،  تقال  نجات  برای  همه 
که  داشتند  تالش  همه  می شدند.  آب  دستخوش  و 
سر های شان را بیرون از آب نگهدارند تا فریاد درآورده 
بتوانند، اما کم کم آب به دهن شان نیز رخنه کرده و فریاد 
را در گلو ها خفه می ساخت. در این میان سلیمان بارکزی 

تایید  کشور  جنوب  در  زابل  والیت  در  محلی  منابع 
کرده اند که دستکم 2۰ مسافر هزاره که از والیت کابل 
به سمت قندهار در حرکت بودند صبح روزشنبه توسط 

افراد مسلح ناشناس گروگان گرفته شده اند.
چندین  افراد  این  شنبه  روز  صبح  محلی  منابع  گفته  به 
بس را در مسیر متوقف و مسافران قوم هزاره را گروگان 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
پادشاه  یک  قدیم  زمان های  در  نبود  بود 
بود. این پادشاه در زمان های بعدی بابای 
المتوکل  خود  زمان  در  ولی  شد،  ملت 
بود. یک روز در  ال اهلل محمد ظاهر شاه 
جهاز  یک  ناگهان  ایشان  پادشاهی  زمان 
پاکستانی سر خود را کج کرد و به طرف 
افغانستان آمد و به گفته اهل طیاره داری 

حریم هوایی افغانستان را نقض کرد. 
محض  به  سرحدی  صاحب منصب  یک 
این که دید این طیاره دال خور می خواهد 
سریعا  شود،  کشور  مقدس  حریم  وارد 
یک  و  رساند  کتابچه اش  به  را  خودش 
او  )مچم  امنیت آن وقت  به شورای  نامه 
نوشت  نبود(  یا  بود  امنیت  شورای  وقت 
چی  ما  کشور  به  آمده  طیاره  یک  که 
کارش کنیم. این نامه سریعا در ظرف دو 
هفته به شهر کابل رسید. پستچی که باید 
می رساند،  پادشاهی  کاخ  به  را  نامه  این 
نامه را گرفت و همراه خود برد خانه. از 
سر اتفاق نامه سر تاق خانه از یادش رفت. 
ولی بعد از یک ماه یادش آمد که نامه را 
نرسانده. باز همو بود که نامه را گرفت و 
گفتند  کاخ  دم  پادشاهی،  کاخ  دم  رفت 
کی را کار داری گفت پادشاه را. گفتند 
باید صبر کنی. پستچی  نیست،  مفت خو 
ندارم  خو  عریضه  کدام  مه  کاکا  گفت 

صبر کنم. 
بتی  را  نامه  از سرحد. گفتند  نامه آوردم 
نامه  پستچی  کارت.  پشت  برو  خودت 
حاجب  خانه.  رفت  خودش  و  داد  را 
پادشاه  به  را  نامه  ماه  دو  از  بعد  کاخ  در 
رساند. پادشاه بعد از دو ماه نامه را جواب 
نامه جوابیه  داد. خالصه بعد از هفت ماه 
رسید  سرحدی  منصب  صاحب  به دست 
از  بعد  بزنیدش.  بود:  نوشته  آن  در  که 
تکرار  قصه  هم  باز  سال  شصت  پنجاه 
شد. ولی این دفعه پاکستان نه در سرحد 
شد.  وارد  شمالی  سرحد  در  که  جنوبی 

خبرش را به رییس جمهور رساندند. 
پاکستانی  طیاره  قصه  که  رییس جمهور 
آن  مثل  نمی گذارم  می دانست، گفت  را 
بیست  در ظرف  سریعا  پس  شود.  حادثه 
داد  تشکیل  هیات حقیقت یاب  روز یک 
باز  و  بود  کندز  در  روز  ده  هیات  این  و 
آمد و بعد از بیست روز گفت که شورای 
امنیت هفت ماه پیش می دانست که کندز 
سقوط می کند. ولی نامه در میان راه گم 
امنیتی بعد از هفت ماه و  نیرو های  شد و 
به دنبال سقوط کندز و باز پس گیری کندز 
به نامه دست یافتند که در آن نوشته شده 
بود: مواظب باشید که کندز تحت حمله 
می کند.  سقوط  و  می گیرد  قرار  طالبان 

البته تاریخ گاهی تکرار می شود. 

باد پارسال یاد امسال 

تصویر شوم از شب حادثه
سهیال وداع خموش

بیست مسافر در زابل به گروگان گرفته شدند
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اتحادیه  عضو  کشور های  عدلیه  و  داخله  وزرای  نشست  در 
کشور های  گردید تا  که روز جمعه برگزار شد، فرانسه موفق  اروپا 
کنترول بیشتری روی مرزهای  کند،  عضو این اتحادیه را متقاعد 
کشورهای اروپایی به این درخواست  گیرد. قبال  شنگن صورت 

عالقه ای نداشتند.
این تمهیدات جدید از جمله تقویت قوانین مربوط به اسلحه، 
کنترول شدیدتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و فهرست برداری 
که از مرزهای هوایی وارد اتحادیه اروپا می شوند را  از مسافرانی 

شامل می شود.
که سیستم موسوم به PNR را به  کشورهای اروپایی متعهد شدند 
که شرکت های  کنند. این به آن معناست  شکلی قطعی راه اندازی 
هواپیمایی موظف خواهند بود از این پس تمام اطالعات مربوط 
که از مرزهای هوایی وارد اتحادیه اروپا می شوند یا از  به مسافرانی 
آن خارج می شوند را در اختیار پولیس و دستگاه های اطالعاتی 

قرار دهند.
در  پیش  ماه ها  از  البته  قانون  این  کردن  عملی  مورد  در  کره  مذا
کردن  کشورهای اروپایی برای عملی  که بعضی از  جریان بود، 

آن مقاومت نشان می دادند. 
یا  مبدا  با  پروازهایی  بر  عالوه  که  می خواهند  فرانسوی  مقامات 
به مقصد اتحادیه اروپا، اطالعات مسافران در پروازهای داخلی 
اتحادیه اروپا هم به وسیله شرکت های هوایی در اختیار پولیس و 

گیرد. دستگاه های امنیتی قرار 
که مرزهای خارجی  پاریس هم چنین از مدت ها پیش می خواهد 
که  کنترلی  کنترول شوند.  به شکل سیستماتیک  اروپا  اتحادیه 
نیز  اروپایی  شهروندان  شامل  غیراروپایی،  شهروندان  بر  عالوه 

بشود. 
هویت،  اوراق  کنترول  بر  عالوه  معتقدند  فرانسوی  مقامات 
اروپایی،  با معلومات و داده های ملی،  باید  اطالعات مسافران 
اطالعات شنگن و پولیس انترپل نیز تطبیق داده شود، تا بدین 
تحت  اشخاص  و  خارجی  تروریستان  شناسایی  امکان  وسیله 

تعقیب فراهم شود.
کنترول هایی، نیازمند تغییر در قوانین شنگن  کردن چنین  عملی 

که اجرایی شدن آن، ماه ها زمان خواهد برد. خواهد بود 

یک هواپیمای بدون سرنشین نظامی خارجی در نزدیکی شهر 
کرد. شوش والیت خوزستان واقع در جنوب غرب ایران سقوط 

خوزستان  والیت  امنیتی  معاون  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
روز شنبه، 30 عقرب، با حضور در محل سقوط این هواپیمای 
کشور سازنده، مبدا پرواز و علت  که  گفته است  بدون سرنشین 
سقوط این هواپیما روشن نیست و الشه آن برای بررسی بیشتر 
گرفته  در اختیار نیروهای هوا و فضای سپاه پاسداران ایران قرار 

است. 
احتمالی ضد  نقش  یا  دلیل  درباره  توضیحی  امنیتی  مقام  این 

هوایی ایران در سقوط این هواپیما نداده است.

زها را  ول مر کنتر وپا  اتحادیه ار
افزایش می دهد

یک هواپیمای بدون سرنشین خارجی 
کرد  در جنوب ایران سقوط 

از  با جمعی  که  بود  قبل  دقیقا 6 سال  رییس جمهور!  آقای 
در  واقع  شما  زیبای  و  شخصی  خانه ی  در  شما  با  جوانان 
که هر شیی در آن  کردیم. خانه ای  سرک داراالمان مالقات 
از چند  اندیشه ی صاحب خانه بود. به غیر  گویای تفکر و 
که دیوار سالن پذیرایی شما را مزین ساخته بود، هیچ  عکس 
عکس دیگری از اعضای خانواده، همسر و دختر شما دیده 
که با دلی پر امید به دیدار  نمی شد. همان زمان به دوستانم 
گفتم: »آقای غنی با  شما )با هماهنگی قبلی ( آمده بودیم، 
که حاصل اندیشه خود  تمام اسناد و تیوری های اقتصادی 
برای  ارایه می دهد،  از خود  که  تکنوکراتی  و چهره  می داند 
نخواهد  قبلی  رهبران  و  رییس جمهور  از  کارآمدتر  جامعه 
که  مالقاتی  است  گذشته  سال ها  مالقات  آن  از  بود.« 
جوان،  یک  به عنوان  زن،  یک  به عنوان  من  برای  تکرارش 
اهمیتش  دارد،  احترام  خود  رای  به  که  شهروندی  به عنوان 
هر  حضور  زمان  آن  شما  برای  اما  است.  داده  دست  از  را 
اهمیت  جوانان  با  دیدار  و  کاری  مالقات های  در  شهروند 

دیگری داشت. 
آن زمان جوانان برای شما سیاهی لشکری نبود. امروز است 
رقم  کندز  و  جلریز  بدخشان،  حادثه های  آن ها  خون  از  که 
گاه به نام فرخنده و رخشانه سالخی و سنگسار  می خورد و 

می شوند. 
آقای رییس جمهور!

شما  سوگند  ادای  و  تحلیف  مراسم  از  سال  یک  از  بیش 
کرده  می گذرد. شما مطابق ماده 63 قانون اساسی سوگند یاد 
که قانون اساسي و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق  بودید 

کنید. آن مواظبت 
افغانستان  ارضي  تمامیت  و  ملي  کمیت  حا استقالل،  از 
کنید  حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت 
ملت،  پشتیباني  و  متعال  پروردگار  بارگاه  از  استعانت  با  و 
کار  مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان به 

برید.
چه  عهده دار  کنید  درک  تا  نبودند  کافی  عبارات  این  آیا 

مسوولیت بزرگی در جغرافیایی به نام افغانستان هستید؟
برگزار  را  پارلمانی  انتخابات  سوگند تان  برخالف  شما 
که بیش از سی سال زخم  نکردید. سیاست شما برای ملتی 
که بار  جنگ را بر تن خود یادگار داشت، نشانه ای از آن بود 

دیگر با سیاست و سیاستمدارانی دو پهلو مقابل اند.
آقای رییس جمهور!

حکومت  کارنامه  کوتاه  تقویم  به  بیندازید  نگاهی  لطفا 
آن  ایجاد  به  اساسی  قانون  نقض  با  شما  که  ملی  وحدت 
گرچه در دفتر یادداشت و تقویم شما جز تاریخ  تن دادید. ا
تاریخ سفرهای شما  و  کشور های خارجی  با سران  مالقات 

چیز دیگری درج نیست. 
باشیم،  داشته  ملی  حکومت  کارکرد های  به  کلی  نگاه  گر  ا
درج  چنین  تاریخ  و  ملت  نزد  در  شما  حکومت  روزشمار 

گردیده است:
کنی  )نفاق پرا هزاره   31 گروکان گیری  و  داعش  حضور  1ـ 

قومی ( 4 حوت 1392.
ریاست جمهوری،  چند قدمی  ارگ  در  فرخنده  سالخی  2ـ 

28حوت 1394.
از  تن  چندین  شدن  کشته  و  بلخ  دادستانی  به  حمله  3ـ   

دادستان ها، 20 حمل سال 1394.
کشته شدن و سر بریدن 16 سرباز بدخشان در حالی که از  4ـ 

ک و مردم وطن پاسداری می کردند، 14 ثور 1394. خا
که تا پای جان مقاومت  کشتار جوانانی  5ـ حادثه ی جلریز و 
تقاضای  دفاع  وزارت  از  بارها  و  بارها  حالی که  در  کردند، 
کشتار آنان  که به سادگی از  کرده بودند و می شد  پشتیبانی 

کرد، 14سرطان 1394. جلوگیری 
6ـ حمله تروریستی به پارلمان افغانستان، 1 سرطان 1394.

کابل، 400 زخمی  و  7ـ انفجاری مهیب در منطقه شاه شهید 
کشته، 1394. بیش از ده ها 

کشته شدن بیش از  کادمی  پولیس و  8ـ حمله انتحاری در ا
ده دانشجوی پولیس، 16 اسد 1394.

نفر  هزاران  بیرون شدن  و  مهاجرت  موج سوم  9ـ شکل گیری 
کار و امنیت جانی و رفاه  که شما به آن ها وعده  از جوانانی 

داده بودید .
اوایل عقرب سال  در  به دست طالبان  10ـ سنگسار رخشانه 

جاری .
گروگان های هزاره تبار )شامل  11ـ سر بریده شدن هفت تن از 

که شما وعده رهایی آن ها را داده بودید.  کودک (  زن و 
که با نگاه اجمالی می توان نام  کوتاهی است  این فهرست 
نقش  نیز  ساله   12 کودکان  ذهن  در  امروز  که  حوادثی  برد؛ 
که حکومت شما مسبب آن  بسته است و می دانند تغییراتی 

است، چه دردی را برای مردم به ارمغان آورده است. 
آقای رییس جمهور!

دهن کجی شما به شعور مردم ازهمان روز تحلیف، با تغییر 
نام رسمی  همسرتان و معرفی ایشان با نام بی بی گل آغاز شد. 
گرچه با خاموشی همراه  تغییر نام روال غنی به نام بی بی گل 
گردید، اما این خود زنگ خطری بود برای جامعه مدنی و 
که با حقوق مندرج قانون اساسی به پای صندوق های  زنانی 

رای رفته بودند.
توشیح قانون ثبت احوال نفوس با حذف نام مادر و افزودن 
نه  و  دارد  ما  اقلیم  و  فرهنگ  در  ریشه  نه  که  شترانی  نشان 
کرد، [ می توان از آن به عنوان سمبول و نماد سرزمین مان یاد 

که شاهدش هستیم.] کاری بود  از دیگر 
کرزی پرده از اختالس های میلیون  گرچه با تغییر حکومت  ا
به  را  متهمان  شما  »ملی«  عدالت  اما  شد،  برداشته  دالری 
شما  دست های  آن ها  برشانه های  بلکه  نسپرد  قانون  دست 

که مدال شجاعت آویخت . بود 
که افغانستان  که تعهد سپرده بودید باید می دانستید  روزی 
کودتاها ساده اتفاق می افتد و شروع  که در آن  تاریخی دارد 

کوچکی نیازمند است.  هر جنگ طوالنی، به جرقه 
را به  کشید، داوود  را به زیر  که شاه  هنوز زنده است نسلی 
باز  و  کرد  کودتا  آورد، دوباره  کمونیستی  نظام  گلوله بست، 

کرد و قومیت ها سر برافراشت.  جهاد 
فقر و جنگ  کنون حکومت وحدت ملی شما جز درد،  ا و 
را  شما  مخالفان  پرچم  صبح  و  می خوابند  شب  که  پنهانی 
در میدان های شهر می بینند چیز دیگری به ارمغان نیاورده 

است. 
زیر  حکومت گران،  تدبیر  عدم  به دلیل  ما  از  بعد  نسل های 
صرف  که  قرضی  می شوند.  گور  جهانی  جامعه  قرض های 
بر  اثری  هیچ  و  می شود  تاریخ  درج  آن  درشت  رقم های 
شما  حامیان  بانکی  حساب های  پول  ندارد.  کشور  آبادی 
در بانک های جهانی چند برابر شد، ولی در وضع معیشتی 

گرسنه، تغییر مثبتی نیامد. ملت همیشه 
آقای رییس جمهور !

8 ماه قبل افغانستان با حادثه ارگ در چند قدمی  شما تیتر 
و  برای شما  اما  داد  تکان  را  و جهان  کشور ها شد  خبر های 

هم فکران شما آبی از آب تکان نخورد. 
که خبر سنگسار رخشانه شوک دیگری بود بر  دو هفته است 
کشور و قلب انسان های جهان اما باز هم سکوت  تن مردم 

گورهای رفتگان شنیده شد.  که تا  ارگ آنقدر بلند بود 
و  بریده  سرهای  عکس  که  است  کوتاهی  مدت  کنون  ا و 
کودک هفت تن از شهروندان همین  اجساد پیر و جوان زن و 
ک، قلب مردمان این سرزمین را فشرد و دردی را  آب و خا

کرد.  که ریشه در تاریخ دارد زنده 
جز  قبلی  ارگ نشینان  سرنوشت  باشید  داشته  به  خاطر  اما 
گر سیاست شما همین خط سیر  ا و  نبوده است.  دار  و  درد 
کنونی خود را بپیماید، حتم داشته باشید روزی مریم دختر 
عزیز شما هم به سرنوشت رخشانه، فرخنده و شکریه دچار 

خواهد شد. 
و  پدر  جای  به  را  خود  و  بیندیشید  دقیقه  چند  شما  حاال 
جان  شما  حکومت  پرچم  زیر  که  بگذارید  کسانی  مادر 

عزیزان شان را از دست داده اند. 
چگونه  می پندارید،  جامعه  معنوی  پدر  را  خود  که  شما 
مریم  بین  جانی  امنیت  و  زندگی  شرایط  مورد  در  می توانید 
تفاوت  سیاه«  »ممد  و  »غنی«  طارق  رخشانه،  و  »غنی« 

بگذارید؟!
که حافظ جان و مال مردم  مگر شما سوگند یاد نکرده بودید 

باشید؟!
نمی گیرد؟  رنگ  عمل  در  گفته های تان  اعجاز  چرا  پس 
چرا باید مردم زیر سایه سیاست های دوپهلوی شما دچار 
فقر و بدبختی شوند و یا دچار آوارگی و غربت؟ چرا باید 
پول افغانی هر روز بیشتر از روز قبل ارزش خود را از دست 
نفر مافیای تحت  باید خزانه ملت بین چند  بدهد؟ چرا 
پولیس  و  ملی  اردوی  چرا  گردد؟  تقسیم  شما  حمایت 
رسیدگی،  از  می شوند  محسوب  مملکت  قلب  که  کشور 
شاید  نیستند؟  برخوردار  مناسب  تغذیه  حتا  و  پشتیبانی 
فراموش  را  رحمانی  رحمان  دادخواهی  و  اعتراض  هنوز 
برای  ایشان  که فقط تصویر بشقاب غذای  باشید  نکرده 
که  آنقدر سخت تمام شد  شما و وزیر دفاع منتخب شما 
ایشان را از وظیفه اش در زیر سایه عدالت شما به حالت 
تعلیق در آوردند! چرا این وضعیت برای نیروهای دفاعی 
دست  از  را  خود  امید  سرمایه گذاران  چرا  باشد؟  کشور 
افغانستان  از  حمایت  در  بازنگری  به  تهدید  و  می دهند 
که خود شما قبل از هر  می کنند؟ این ها سوال هایی است 
شخص دیگری باید از خود بپرسید؛ جناب رییس جمهور 
گر توان مدیریت مملکت  ا ببینید  با خود صادق باشید و 
آماده  موعد  از  پیش  انتخابات  برای  را  زمینه  ندارید،  را 
ک وطن مسوولیت  که در مقابل ملت و خا سازید. باشد 

کرده باشید. خود را ادا 

آقای رییس جمهور!

از سیاست دوپهلو بگذر 

ACKU
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محل  هوتل  به  امنیتی  نیروهای  هجوم  با 
بررسی همه  و  مالی،  پایتخت  در  گروگان گیری 
گروگانی در اسارت مهاجمان  طبقات آن، هیچ 
کشته شدن  گزارش مقام های رسمی  نیست و 
دست کم ۲۰ تن را در این حادثه تایید می کند.

 ۲۹ جمعه،  شامگاه  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گزارش  عقرب به نقل از منابع رسمی در مالی 
مجلل  هوتل  خدمه  و  مهمانان  تمام  که  داد 
گروگان  به  که  کو  باما شهر  در  بلو«  »رادیسون 

گرفته شده بودند، آزاد شده اند.
حادثه  این  قربانیان  آمار  آخرین  گزارش  این 
کرده و  از منابع رسمی ۲۰ تن عنوان  را به نقل 
واقعه  این  مهاجمان  شمار  که  می کند  کید  تا

گروگان گیری مشخص نیست.
هم  رویترز  خبرگزاری  که  است  حالی  در  این 
ملل  نیروی حافظ صلح سازمان  قول یک  از 
که »جسد ۱۲ نفر در زیرزمین هوتل  متحد نوشته 
دیده  دوم«  طبقه  در  نیز  دیگر  نفر  جسد ۱۵  و 

شده است.
مقام های  از  نقل  به  هم چنین  خبرگزاری ها 
کشته شدن دو مهاجم در  رسمی سازمان ملل از 
گرچه  درگیری با نیروهای امنیتی خبر داده اند، 
که جسد آنها هم جزو دستکم  مشخص نیست 

۲۰ جسد یافته شده در هوتل هست یا نه.
که  صلح  حافظ  نیروی  این  از  نقل  به  رویترز 
حاضر به افشای نام خود نشده، نوشته است 
مسوول  نیروهای  و  ملل  سازمان  نیروهای  که 
در  خود  جستجوی  به  هم چنان  مالی  کشور 

هوتل ادامه می دهند.
سانگو،  آمادیو  از  نقل  به  خبرگزاری ها  پیشتر 
بودند  نوشته  مالی،  امنیت  وزارت  سخنگوی 
گروگان ها، شماری  که به رغم آزاد شدن تمام 

سن  سال   54 حاضر  حال  در  اوما  بارک 
دارد، اما در جریان سفر روز جمعه اش به 
گروهی از دانشجویان  که برای  مالزیا زمانی 
کشور سخنرانی  دانشگاهی در پایتخت این 
می کرد، یکی از دانشجویان به هنگام طرح 
گفت  سوالی به شکلی غیر منتظره به اوباما 

به سرعت در حال پیر شدن است. 
بارک  ای.بی.سی،  شبکه  گزارش  به 
جمعه  روز  امریکا  رییس جمهور  اوباما، 
با دانشجویان  مالزیا  به  در جریان سفرش 
مالزیا  کواالالمپور  شهر  در  تیلور  دانشگاه 
کرد. یکی از این دانشجویان تالش  دیدار 
بر  درباره چگونگی  اوباما سوالی  از  تا  کرد 
نسل های  میان  اختالفات  کردن  طرف 
قدیم و جدید بپرسد. با این حال او در اول 

کرد.  سوالش حرفی غیر منتظره را مطرح 
یکباره  به  که  زد  را  حرفی  دانشجو  این 
انفجار خنده حضار در این سالن را در پی 

گروه  از   نقل  به  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ناظران، از زمان آغاز عملیات هوایی روسیه برضد 
گروه تروریستی داعش در ماه سپتامبر بیش از 1300 
کشته شده اند. این رقم توسط  تن از جنگجویان 
که  شد  اعالم  سوریه  بشر  برحقوق  نظارت  گروه 
رقم دو برابر را نسبت به تلفات این جنگجویان، 

نسبت به سه هفته پیش نشان می دهد.

نماینده  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
امور بحران سوریه، اعالم  سازمان ملل متحد در 
نشستی  دسامبر  ماه  اواسط  در  عربستان  که  کرد 
مخالفان  و  سوریه  مسلح  گروه های  حضور  با  را 
کرد. هدف  سیاسی رژیم بشار اسد برگزار خواهد 
از این نشست رسیدن به یک طرح مشترک درباره 
شده  خوانده  ریاض  در  سوریه  صلح  کرات  مذا

است.
روزنامه  با  گفتگو  در  میستورا  دی  استفان 
گروه خاصی  عربی  زبان الحیات، بدون ذکر نام 
سعودی  عربستان  گفت:  اسد  بشار  مخالفان  از 
زیادی  تعداد  آوردن  گردهم  برای  خوبی  جای 
از این مخالفان است و ریاض پیشنهاد برگزاری 

کرده است. چنین نشستی را ارایه 
ماه  پانزده  روز  در  ریاض  نشست  که  است  قرار 
این  که  می شود  پیش بینی  و  شود  برگزار  دسامبر 
در  را  اسد  بشار  مخالفان  اتحاد  زمینه  نشست 

کند. کرات آینده درباره صلح سوریه فراهم  مذا
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در زمینه بحران 
باید  اسد  بشار  مخالفان  که  کرده  کید  تا سوریه 

دولت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مجموعا  کنون  تا  کرده،  اعالم  فرانسه 
کشور ها  و  دولت ها  سران  از  تن   138
که  حاضر شده اند در نشست آب و هوا 
از 30 نوامبر در شهر پاریس برگزار خواهد 
کارلوس وارال،  کنند. خوان  شد، شرکت 
رهبری  جدیدترین  پانامه  رییس جمهور 
کرده در مراسم افتتاحیه  که تایید  است 
نظیر  رهبرانی  آن  در  که  اجالس  این 
بارک اوباما، رییس جمهور امریکا، شی 
جین پینگ، رییس جمهور چین، نارندرا 
والدیمیر  و  هند  وزیر  نخست  مودی، 
پوتین، رییس جمهور روسیه حضور پیدا 

کرد.  می کنند، شرکت خواهد 
از وقوع  تقریبا دو هفته بعد  این نشست 
که  پاریس  شهر  در  تروریستی  حمالت 
داشت،  پی  در  را  تن   130 شدن  کشته 
آغاز خواهد شد.  دفتر ریاست جمهوری 
کرد، از زمان وقوع حمالت  فرانسه اعالم 
کنون  گذشته در شهر پاریس تا روز جمعه 
که قرار بود در این  هیچ یک از رهبرانی 
کنند، شرکت خود را لغو  اجالس شرکت 

نکرده اند. 
فرانسوا  کرد،  اظهار  هم چنین  دفتر  این 
رغم  به  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند، 
کاری فشرده چه در داخل  برنامه  داشتن 
حضور  کنفرانس  این  در  خارج  در  چه  و 
کنفرانس نزدیک  خواهد داشت.  در این 
و  ناظر  خبرنگار،  نماینده،  هزار   40 به 
می کنند.   پیدا  حضور  کار  اندر  دست 
کرد به دلیل  دولت فرانسه هم چنین اعالم 
را  گسترده  تجمع  دو  امنیتی  نگرانی های 
که یکی قرار بود در زمان برگزاری اجالس 
در  آن  خاتمه  از  بعد  دیگری  و  آب  وهوا 
کرده است.   لغو  برگزار شوند،  پاریس  شهر 
کنفرانس بررسی  هدف اصلی برگزاری این 
مساله مهار میانگین افزایش دمای جهانی 

تا میزان دو درجه سلسیوس است. 

گروگان گیران هم چنان مقاومت می کنند و با  از 
نیروهای امنیتی درگیر هستند.

هوتل رادیسون بلو از اقامتگاه های مجلل شهر 
سال  طول  در  که  می شود  محسوب  کو  باما

میزبان صدها مهمان خارجی  می باشد.
که  داشت  آن  از  حکایت  اولیه  گزارش های 
که  هتل  خدمه  و  مهمانان  از  نفر   ۱۷۰ حدود 
گرفته  گروگان  به  بودند،  خارجی  آن ها  بیشتر 

شدند.
گروه  که  است  کی  حا خبرگزاری ها  گزارش 
مختار  رهبری  به  المرابطون  جهادی  تندروی 
القاعده،  پیشین  فرماندهان  از  بل مختار، 
گرفته  عهده  بر  را  گروگان گیری  این  مسوولیت 

است.

که من می خواهم  گفت: »سوالی  داشت. او 
که خود  از شما بپرسم این است، از آنجایی 
شما به سرعت در حال پیر شدن هستید.« 

دانشجو  این  سوال  اتمام  از  بعد  اوباما 
جوانان  از  من  که  چیزی  اولین  گفت: 
که من را پیر خطاب  می خواهم این است 
حرف  این  گفتن  با  را  من  شما  نکنند! 

ناراحت می کنید! 
هفت  سفر  از  مرحله  آخرین  در  که  اوباما 
روزه اش وارد مالزیا شد در ادامه توضیحات 
کرد: همه ما پیر می شویم. وی در  اش اظهار 
که به شکلی  کرد به این  عین حال اذعان 
که  زمانی  نسبت  به  ظاهرش  توجه  قابل 
در سال 2008 وارد ریاست جمهوری شده 

شکسته تر شده است. 
گر چه من به شما می گویم  وی ادامه داد: ا
که موهایم را رنگ نمی کنم اما بسیاری از 

کار را می کنند.  رهبران همکار با من این 

به  تا  آن ها  که  است  گفته  نیز  بریتانیا  ناظر  گروه 
حال مرگ 1331 تن را در حمالت هوایی روسیه 
گروه  که بخش زیادی از آن ها را  کرده اند  ثبت 
تروریستی داعش و جنگجویان دیگر تشکیل می 
کشته شدگان  کنار  این گزارش در  بر اساس  دهد. 
و  القاعده  جنگجویان  از  تن   547 داعش  گروه 
شامل  شورشی  گروه های  سایر  و  النصره  شبکه 

سوریه  دولت  نمایندگان  با  واسطه  با  یا  مستقیم 
به صورت  مشترک  طرح  یک  به  رسیدن  درباره 

کنند. گفتگو  قاطع و اصولی 
تهیه  مامور  اردن  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
میانه رو مخالف بشار اسد  گروه های  از  فهرستی 

کنند. کرات صلح شرکت  شده تا در مذا
گفته استفان دی میستورا، این فهرست تا ماه  به 

جنوری تهیه خواهد شد.
کرد به محض این که هیات نمایندگان  وی اضافه 
آتش بس  یک  شد،  تهیه  اسد  بشار  مخالف 
که در اختیار  می تواند در سوریه، به غیر از مناطقی 

داعش است، برقرار شود.
تهیه  متحد در حال  ملل  امنیت سازمان  شورای 
این  امکانات  تا  است  قطع نامه ای  پیش نویس 

کند. آتش بس را فراهم 
شکاف  به  نسبت  میستورا،  دی  حال،  این  با 
به  وین  در  تازگی  به  که  کشوری   17 اتحاد  در 
حل و فصل  برای  راه  نقشه  یک  درباره  تازگی 
درگیری های سوریه به توافق رسیدند، ابراز تردید 

کرد. و نگرانی 

می باشد.
هم چنان در این حمالت 403 تن از غیر نظامیان  
و 97 طفل نیز شامل است. بر اساس ارزیابی های 
شمار  کتوبر  ا  29 در  بشر   حقوق  بر  نظارت  گروه 
به  نزدیکه  روسیه  هوایی  عملیات  کشته شدگان 
که در عملیات  600 تن می رسید. روسیه ادعا دارد 
گروه های تروریستی دیگر را  هوایی خود داعش و 
گروه های شورشی و  مورد هدف قرار می دهد، اما 
حامیان شان همواره مسکو را متهم به تمرکز روی 

کنند. گروه های شورشی دیگر به غیر داعش می 
گروه طبی نیز مسکو را متهم  از سوی دیگر چندین 
کرده اند.  سوریه  در  صحی  کز  مرا بمباردمان  به 
بعد  داعش  گروه  برضد  روسیه  هوایی  عملیات 
از ایتالف مبارزه برضد داعش به رهبری امریکا 
به رهبری  ایتالف  اما  آغاز شد.  از سپتامبر  2014 
براساس  ندارند.  امریکا هماهنگی همراه دمشق 
به رهبری  گروه نظارت، عملیات هوایی  گزارش 
کشته در قبال داشته  کنون 3649  امریکا از آغاز تا 
تشکیل  نظامیان  غیر  را  آنها  درصد   6 حدود  و 
گروه عملیات های هوایی  می دهد. به ادعای این 
کتوبر  3276  ایتالف به رهبری امریکا  در اواخر ا
که 147 تن از اعضای  کشته  جنگجوی داعش را 

جبه النصره نیز در آن شامل می باشد.

کشته  وگان گیری در مالی با دست کم 20  گر
به پایان رسید

سوال غیر منتظره یک دانشجو از اوباما 
در دانشگاهی در مالیزیا

کشته شده اند وسیه  1300 داعشی در عملیات های هوایی ر

وه های مخالف  گر عربستان میزبان نشست مشترک 
ژیم بشار اسد خواهد بود ر

حضور 138  تن از رهبران 
کنفرانس  جهان در 
آب و هوای  پاریس 
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