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امان اهلل خان
کافر دیروز، مومن امروز

کشور ده ها نهاد دولتی در غرب 
توسط سرپرستان اداره می شوند

تزلزل جایگاه حقوقی ریاست اجرایی
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نقشه راه
امروز نهایی خواهد شد
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کثر ، بوسیلۀ رأی و انتخاب مردم  به میان میآید.  که ا کمیت توده هاست  تعبیر دموکراسی از زمرۀ اصطالحات موضوعۀ تمدن یونان باستان است ودراصطالح سده های نوین ، دموکراسی عبارت از حا
که برمبنای قانون ، حق رأی دهی دارند. گروه ازمردم است  کثریت آن  کارها در روشنایی دموکراسی ، دراختیار رأی ا به سخن دیگر ، ادارۀ 

کرده باشد. چنان  که بر اساس رأی مستقیم مردم وبرای مردم ، عرض وجود  گیر وجامع است. ایجاد وپیدایش چنان دموکراسی  کمیت همه  که منظور از دموکراسی ، به میان آمدن حا گفت  کوتاه باید  به سخن 
گیر و ادارۀ آن قدرتمند خواهد بود. کوچک باشد یا بزرگ ( به میان میآید ، مؤثریت آن فرا کمیت محلی دریک جامعه ) خواه این جامعه  که ارادۀ مردم درآن تمثیل شده باشد . بدین ترتیب ، هرگاه حا کمیتی  حا
کمیت محلی به میان آید ، طبعًا مؤثریت آن وسیع و قابل  کوچک ، هرگاه ، بحاطر بهبود امورمحل ، رفاه اجتماعی و رشد وآبادی آن یک حا کوچک محسوب میشود . دراین جامعۀ  قریه یا محل ، یک جامعۀ 

توجه خواهد بود.
که  کمیت محلی دردهات است. این شوراهای انکشافی  ایجاد شوراهای انکشافی قریه  از طریق برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات درروستاهای افغانستان ، خود نمایانگرپدید آمدن حا

کشور به میان آمده و یگانه نهاد مدنی به شمار میروند ، تصمیم ، اختیار ، قدرت وارادۀ مردم محالت وقریه ها را به نحوۀ مرغوبی تمثیل میکنند. درنتیجۀ انتخابات و رأی آزاد روستاییان 
کمیت قدرتمند محلی ، امور اجتماعی را درسطح قریه ها اداره میکنند و  بخاطر پیشرفت ، انکشاف و آبادی قریه تصمیم اتخاذ نموده و برمبنای آن فیصله مینمایند. امروزه هر شورای انکشافی قریه ، به مثابه حا
کشمکش های خانواده  گی ها را درمیان مردم قریه از طریق تبادل نظر ومشوره حل وفصل مینمایند. درفرونشاندنبیشترینه  منازعات و  کشیده  به همینگونه ، شوراهای انکشافی قریه ، منازعات ، اختالفات و 

کرده و مردم نیز از این رهگذر تا حدود زیاد راضی وخشنود اند. گی ومحلی، شوراهای انکشافی قریه نقش برجسته یی را ایفا 
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات تالش ورزیده است تا اقتدار و صالحیت شوراهای انکشافی قریه بیشتر ازپیش افزایش یابد وحتی به عنوان ادارۀ حکومتی ، یک مرجع رسمی درزمینۀ پیشبرد 

امور مربوطۀ محل درقریه ها ، شناخته شوند. 
که برنامۀ همبستگی ملی و شوراهای انکشافی آن ، درتقویت اصل دموکراسی درجامعۀ محلی، نقش اساسی را ایفا میمایند. گفته میتوانیم  لذا 

گرفته است. درقطعنامه  گردیده است ، برای تقویت این نقش اساسی ، بحث ها و تالش های زیادی صورت  که از طرف وزارت احیا وانکشاف دهات درکابل دایر  کنفرانسهای بزرگ  گردهمآیی ها و  دریک تعداد 
، تثبیت نمایند. ، رأی وارادۀ مردم  کراسی  کنندۀ دمو  را به عنوان تمثیل  که شوراهای انکشافی قریه درروستا ها ومحالت ، حیثیت خویش  ، به این نکته توجه زیاد مبذول شده است   کنفرانس ها  های 
کمیت محلی قدرتمند ، امور اجتماعی ، پیشرفت ،تالش ها وپالن های  آبادی وعمران  کرده اند و روزتا روز منحیث یک نهاد حا خوشبختانه این حیثیت را دراجراآت وامور متداول روزانۀ خویش  به خوبی تثبیت 

کرده اند. را مدیریت 
که این شوراها بازهم برای آبادی وعمران روستا ها توجه نمایند و بیشتر  کشور، ازتنظیم ، تدبیر و مدیریت  فعالیت ها وامورشوراهای انکشافی قریه های خویش رضاییت د ارند . ماهم آرزو میکنیم  روستاییان 

کوچک روستایی به نحو احسن به سررسانند. ازاین، نقش شانرا منحیث سفیر دموکراسی درجوامع 

ادارۀ ارتباط عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا و انکشاف دهات

حاکمیت محلی، ممثل دموکراسی

شورای عالی صلح
فاقد رییس و منابع مالی

قرار بود چند هفته قبل رییس و معاونان 
شورای عالی صلح معرفی شوند. شورای 
چهار  نفری   68 ترکیب  با  صلح  عالی 
کرزی ایجاد شد.  سال قبل توسط حامد 
هزینه های مالی این شورا توسط ایاالت 
می شد.  تامین  بریتانیا  و  امریکا  متحده 
کمک ها  کنون به دلیل نبود رهبری، این  ا
ترتیب  این  به  است.  شده  قطع  نیز 
نه  و  دارد  رییس  نه  شورای عالی صلح 
هم بودجه! رییس جمهور غنی از همان 
کرد تا شورای عالی صلح را  آغاز تالش 

در حاشیه قرار دهد.
صفحه 6

ACKU
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پاکستان،  افغانستان،  چهارجانبه  نشست  سوم  دور  امروز 
کشور  خارجه  وزارت  می شود.  برگزار  چین  و  امریکا 
نوشته  صلح«  راه  »نقشه  طرح  پیش نویس  که  است  گفته 
شده است و احتمال آن وجود دارد که امروز یا فردا در 
نشست چهارجانبه مورد توافق همه شرکت کنند گان قرار 
گیرد. پیش نویس طرح نقشه راه هنوز محرم است و کسی 
کدام  طرح  این  در  ملی  وحدت  حکومت  که  نمی داند 
می خواهند  افغانستان  مردم  اما  است،  گنجانیده  را  مسایل 
روند  نتیجه  این  و  بگیرد  شکل  آشتی  شفاف  روند  که 

خشونت زدایی از سیاست افغانستان باشد. 
افغانستان  قشر تحصیل کرده، مکتب رفته، شهری و باسواد 
طالبان  آشتی،  شفاف  روند  پایان یک  در  که  می خواهند 
کنند،  متحد  ملل  سازمان  تسلیم  را  خود  جنگ افزارهای 
ایجاد  طریق  از  و  سازند  منحل  را  خود  نظامی  تشکیالت 
افغانستان  در  سیاسی  فعالیت های  فاز  وارد  حزب  یک 
شوند. چیزی که مردم افغانستان نمی خواهند این است که 
در پایان کار دوجغرافیای سیاسی در افغانستان به میان آید، 
جغرافیای  در  و  باشد  حاکم  گروه  یک  جغرافیا  یک  در 

دیگر دولت. 
را  آن  افغان ها  که  است  چیزی  افغانستان  شدن  لبنانی 
نمی خواهند. چنین چیزی شاید به سود منافع امنیتی برخی 
افغانستان  برای  اما  باشد،  پاکستان  جمله  از  کشورها  از 
باید در راهبرد آشتی حکومت وحدت ملی  زهر است و 
ارزش های  افغانستان  مردم  قرمز  باشد. خط  نداشته  وجود 
تضمین  کشور  اساسی  قانون  در  که  است  دموکراتیکی 
شده است. روی این ارز ش ها باید معامله نشود. انتخابات، 
رسانه ای،  آزاد  نظام  زنان،  برای  کار  و  آموزش  حق 
بشری  و  شهروندی  برابر  حقوق  و  سیاسی  کثرت گرایی 
جانب  از  سرخ  خط  به عنوان  باید  که  است  ارزش هایی 

دولت افغانستان معرفی شود. 
در  آشتی  روند  که  است  گفته  بارها  غنی  رییس جمهور 
با  صلح  یکی  دارد.  بعد  دو  بگیرد،  شکل  اگر  افغانستان 
پاکستان.  و  افغانستان  دولت های  صلح  دیگری  و  طالبان 
که  است  گفته  واضح  و  شفاف  بسیار  رییس جمهور 
جنگ  این  و  است  جنگ  حال  در  افغانستان  با  پاکستان 
باید به پایان برسد. افغانستان و پاکستان هم باید به اساس 
یک برنامه آشتی به صلح برسند و میانجی های بین المللی 

تضمین کننده  اجرایی شدن تعهدات دو طرف باشد. 
مردم افغانستان انتظار دارند که در پایان یک برنامه شفاف 
آشتی، پاکستان از میزبانی طالبان و دیگر گروه های افراطی 
مسلح ضد افغانستان دست بکشد. این گروه ها را به روند 
کند  سالح  خلع  را  آشتی نا پذیر  گروه های  بیاورد،  صلح 
با افغانستان دارد مستقیما آن را با کابل  و هر مشکلی که 
مطرح کند. در این تردیدی نیست که پاکستان نگرانی های 
با  هند  روابط  که  می کند  تصور  و  دارد  جدی  امنیتی 
پاکستان  است.  کشور  این  امنیتی  منافع  زیان  به  افغانستان 
هژمونیکش  خواست های  و  مشروع  نگرانی های  بین  باید 
با کابل  تفکیک قایل شود و نگرانی های مشروع خود را 

در میان بگذارد. 
میزبانی از طالبان و صدور ایدیولوژی جهاد به افغانستان، 
این  است.  پاکستان  نگرانی های  برای  راه حل  بدترین 
در  اخیر  ناامنی های  کند.  پاکستان درک  باید  را  موضوع 
پاکستان عوارض جانبی همین سیاست است. پاکستان باید 
افغانستان را رها کند و  قبال  امنیتی هند محور در  سیاست 
بین روابط با کابل و دشمنی اش با هند تفکیک قایل شود. 
این ها مواردی است که مردم افغانستان می خواهند. از آن 
جایی که سران حکومت وحدت ملی مدعی نمایند گی از 
باال  انتظار می رود  مواردی که در  افغانستان هستند،  مردم 
ذکر شد در پیش  نویس طرح نقشه راه گنجانده شده باشد 
بزنند.  افغان در اسالم آباد روی آن چانه  و دیپلومات های 
برای  افغان ها  همه  و  است  افغانستان  مردم  آرزوی  صلح 

تحقق این آرمان دست به دعا هستند. 

نقشه راه و دیدگاه های مردم 
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انتقاد از رهبران حکومتی در مورد اصالحات انتخاباتی

مهلت دو ماهه والی تخار به مسووالن شهرداری

اتمر: ما تهدید داعش را به درستی درک کرده می توانیم

یک خبرنگار محلی در پلخمری 
به ضرب گلوله زخمی شد

از  مدنی  نهاد  یک  کابل:  8صبح، 
بی توجهی رهبران حکومت وحدت 
ملی در آوردن اصالحات انتخاباتی 
تا  خواسته  آنان  از  و  کرده  انتقاد 
بیشتر از این برای آوردن اصالحات 
این  نکنند و اختالفات شان در  تعلل 

مورد را کنار بگذارند.
برای  مشارکتی  دموکراسی  نهاد 
اصالح  که  می گوید  افغانستان، 
مهم  موارد  از  انتخاباتی کشور  نظام 
حکومت  رهبران  سیاسی  توافق نامه 
رهبران  این  اما  بود،  ملی  وحدت 
اکنون نسبت به اصالحات انتخاباتی 

بی توجهی می کنند.
مسووالن نهاد دموکراسی مشارکتی 
پنجشنبه  روز  افغانستان،  برای 
اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در 
آوردن  برای  فرصت  که  کردند 
و  مانده  کم  انتخاباتی  اصالحات 
صدور  با  باید  جمهوری  ریاست 
کمیته  جایگاه  جدید،  تقنینی  فرمان 
نهاد  این  سازد.  مشخص  را  گزیشن 
حکومت  که  »اکنون  می گوید: 
ملزم به آوردن اصالحات در حوزه 
نیز  بن بست هایی  با  انتخابات است، 
جایگاه  قانونی  خالی  است.  مواجه 
مسووالن  لجبازی  گزینش،  کمیته 
کمیسیون های  اعضای  یک  درجه 
برگزاری  تاریخ  اعالن  و  انتخاباتی 

محمدیاسین  کابل:  8صبح، 
از  تن  دو  معرفی  با  تخار  والی  ضیا 
والیت  این  شهرداری  اداره  مدیران 
مسووالن  دیگر  به  سارنوالی،  به 
داده  فرصت  دوماه  اداره  این 
و  خوب  را  کارکردشان  تا  است 

رضایت بخش سازند.
آقای ضیا که در مراسم گزارش دهی 
شهروندان  به  سکتوری  نهادهای 
تن  دو  که  افزود  می گفت،  سخن 

محمدحنیف  کابل:  8صبح، 
می گوید  ملی  امنیت  مشاور  اتمر 
کشور  یک  عنوان  به  افغانستان  که 
قربانی تروریزم، به درستی تهدید و 

خطر داعش را درک می کند.
آقای اتمر این موضوع را در دیداری 
با سیف اهلل هاشم اوغلو مشاور امنیت 
ملی ترکیه در انقره بیان کرده است.

به  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
تاکید  تروریزم  با  مشترک  مبارزه 
افغانستان  که  می  گوید  کرده 
گروه  ضد  جهانی  ایتالف  به  اخیرا 
است.  پیوسته  نیز  داعش  تروریستی 
بعنوان  »ما  می افزاید:  اتمر  حنیف 
تهدید  تروریزم،  قربانی  یک کشور 
کرده  درک  درستی  به  را  داعش 
یک  ملی  امنیت  شورای  مي توانیم. 
داعش  با  مبارزه  استراتژی  قبل  سال 

خبرنگار  هاشمی  محمدابراهیم  کابل:  8صبح، 
رادیو محلی ادیب در شهر پلخمری، مرکز والیت 
افراد مسلح شدیدا  نتیجه شلیک گلوله  در  بغالن، 

زخمی شده است.
دفتر »نی« حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 
محل  از  زمانی که  هاشمی  آقای  که  می گوید 
کارش به سمت خانه می رفت، در نزدیکی منزلش 
و  شده  داده  توقف  ناشناس  مسلح  افراد  توسط 
هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. به گفته دفتر 
»نی«، یک مرمی به سر این خبرنگار محلی اصابت 

کرده و شدیدا زخمی شده است.
محمدموسی  هاشمی برادر این خبرنگار محلی نیز 
توسط این مردان مسلح ناشناس مورد لت و کوب 
قرار گرفته زخمی شده است. موسی هاشمی نیز در 

رادیو محلی ادیب کار می کرد.
رییس  شیرزی،  همین حال، حبیب الرحمان  در 
رادیوی محلی ادیب در والیت بغالن به دفتر »نی« 
گفته است که یکی از عامالن شلیک گلوله به جان 
مورد  و  شده  بازداشت  پولیس  توسط  همکارانش 

تحقیقات قرار گرفته است.
عمومی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب  این حال،  با 
باید  حادثه  این  عامالن  که  می گوید  »نی«،  دفتر 
خلوتگر  آقای  شوند.  محاکمه  علنی  صورت  به 
این  سر  بر  شلیک  عامل  که  »اکنون  می افزاید: 
از  است،  شده  بازداشت  و  شناسایی  خبرنگار 
به  را  او  تا  می خواهیم  جدا  افغانستان  حکومت 
جزای  به  را  او  و  کرده  محاکمه  علنی  صورت 

اعمالش برساند.«
خشونت ها  کشور  در  امنی ها  نا  گسترش  از  پس 
کارکنان  و  خبرنگاران  علیه  هدفمند  حمالت  و 

رسانه یی نیز شدت گرفته است.
۲۰۱۶میالدی،  سال  نخست  ماه  جریان  در 
توسط  قصداً  رسانه یی  کارمند  و  خبرنگار  هشت 
تروریستان به شهادت رسیده و بیشتر از۱۷ خبرنگار 

دیگر زخمی شده اند.

انتخابات پارلمانی در ۲4 میزان سال 
اختالف  و  آنان،  سوی  از   ۱395
اجرایی  ریاست  و  ارگ  میان  نظر 
از  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در 
تغییر  آوردِن  روند  دیگر،  سوی 
نهادهای  و  نظام  در  اصالحات  و 
کشیده  چالش  به  را  انتخاباتی 
حکومت  دیگر،  جانب  از  است. 
انتخابات  برگزاری  و  اصالح  برای 
زمانی  محدودیت  با  آینده  پارلمانی 
حکومت  سران  که  می باشد  مواجه 
وحدت ملی به این مساله بی توجهی 

کامل اختیار کرده اند.«
برای  مشارکت  دموکراسی  نهاد 
زمان  که  می افزاید  افغانستان، 
انتخاباتی تنگ تر  آوردن اصالحات 
که  می رود  انتظار  اما  می شود، 
فرمان  صدور  با  جمهوری  ریاست 
نظام  اصالح  روند  به  تقنینی،  جدید 

تخار  والیت  شهرداری  مدیران  از 
از  مردم  گسترده  شکایت  از  پس 
معرفی  سارنوالی  به  کارکردشان 

شده اند.
مسووالن  دیگر  به  تخار  والی 
اگر  که  داد  هشدار  تخار  شهرداری 
نتوانند طی دو ماه آینده ادارات شان 
را اصالح کنند، از وظیفه سبکدوش 

خواهند شد.
اداره  از  تخار  والیت  شهروندان 

امنیتی  نیروهای  و  کرد  تصویب  را 
این  مختلف  مناطق  در  افغانستان 
کشور، افراد داعش تا سطح رهبری 
این گروه را از بین برده و این مبارزه 

با قوت ادامه دارد.«
که  می گوید  همچنین  اتمر  آقای 
منطقه یی  براجماع  افغانستان  دولت 
گروه  علیه  مبارزه  در  بین المللی  و 
است  عالقمند  داعش  تروریستی 

نهاد  این  بدهد.  تازه  جان  انتخاباتی 
با  باید  جمهور  »رییس  می  افزاید: 
خالی  تازه،  تقنینی  فرمان  دادِن 
و  گزینش  کمیته  جایگاه  قانونی 
انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 

را به زودی بر طرف کند.«
درجه  مسووالن  از  مدنی  نهاد  این 
اول و کمیشنران فعال کمیسیون های 
لجاجت  از  تا  خواسته  نیز  انتخاباتی 
آوردن  مانع  و  بکشند  دست 

اصالحات انتخاباتی نشوند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود 
ریاست  تقنینی  فرمان های  رد  با  که 
جمهوری توسط مجلس نمایندگان، 
انتخاباتی متوقف  نظام  روند اصالح 
روند  که  نیست  معلوم  هنوز  شد. 
از  زمانی  چه  انتخاباتی  نظام  اصالح 

سرگرفته می شود.

شهرداری این والیت شکایت کرده 
مواردی  اداره در  این  می گویند که 
عمل  قانون  خالف  و  خودسرانه 

کرده است.
تخار  والیت  سکتوری  ادارات 
هرهفته از کارکردشان در برابر مردم 

گزارش می دهند.
عزیزالرحمان  همین حال،  در 
تخار  والیت  مرکز  تالقان  شهردار 
اما  به کم  کاری کرده  اعتراف  نیز، 
می گوید که این اداره توانسته عواید 
و یک  سال جاری سی  در  را  خود 

درصد افزایش دهد.
چهار  به  نزدیک  ضیا  محمدیاسین 
تخار  والی  عنوان  به  که  است  ماه 
به کار کرده است. آقای ضیا  آغاز 
از  نفر  ده  از  بیش  مدت  این  در 
کارمندان ادارات محلی را که متهم 
و  بازداشت  بوده اند  اداری  فساد  به 
معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 

کرده است.

بوجود  اخیرا  که  جهانی  ایتالف  و 
آمده، مفید تمام خواهد شد.

در همین حال، سیف اهلل هاشم اوغلو، 
در  ترکیه  همکاری های  تداوم  از 
و  تعلیمی  اقتصادی،  بخش های 
داده  اطمینان  افغانستان  در  امنیتی 
در  افغانستان  دولت  استراتژی  از  و 
مبارزه با گروه های تروریستی اعالم 

حمایت کرده است.

ACKU
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که قرار است در سومین  کرده  وزارت امور خارجه اعالم 
ایاالت  کستان،  پا افغانستان،  چهارجانبه  نشست  دور 
»نقشه  روی  اسالم آباد، بحث  در  و چین  امریکا  متحده 
نهایی  افغانستان  در  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  راه« 

شود.
گروه هماهنگی چهارجانبه امروز در  سومین دور نشست 
کستان برگزار می شود. دور اول این نشست نیز  اسالم آباد پا
در اسالم آباد و دور دوم آن به تاریخ بیست و هشتم جدی 
کمیته  روی  اول  نشست  در  بود.  شده  برگزار  کابل  در 
در  دوم  نشست  در  و  چهارجانبه  هماهنگی  گروه  کاری 
گرفت  کلی« نقشه راه توافق صورت  کابل در مورد »اصول 
به پیش برده  گفتگوهای صلح  کدام معیارها  براساس  تا 

شود.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  معاون  آزاد،  خیراهلل 
که »نقشه راه«  که دولت افغانستان انتظار دارد  می  گوید 
تایید  مورد  اسالم آباد  در  امروزی  چهارجانبه  نشست  در 
گرفته و تالش های صلح تا بهار آینده نتیجه  نهایی قرار 
بدهد. به گفته آقای آزاد، پیش نویس این نقشه قبال توسط 
دیگر  جانب  سه  اختیار  در  و  آماده  افغانستان  دولت 
گذاشته شده است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
که نقشه  می گوید: »انتظار، توقع و پیش بینی ما این است 

به شمول  دولتی  نهاد  ده ها  کشور  والیت غرب  در چهار 
توسط  ولسوالی ها  و  مدیریت ها  آمریت ها،  ریاست ها، 

سرپرستان اداره  می شوند.
بر اساس یافته های 8صبح، تنها در هرات از میان نزدیک 
سرپرست ها  توسط  اداره   31 دولتی  ارشد  اداره   70 به 
در  که  می دهد  نشان  یافته ها  این  می شوند.  مدیریت 
والیت های غور، بادغیس و فراه نیز شمار زیادی از اداره ها 
این  آوردن  دست  به  برای  نفر  ده ها  و  دارند  سرپرست 
کابل و والیت شان سرگردان اند.  پست ها همواره میان راه 
تمامی  در  دولتی  اداره های  در  سرپرست ها  تعیین  روند 
کشور پس از روی کار آمدن حکومت وحدت  والیت های 

گرفته است. ملی رونق 
و  تخنیکی  خدمات  معارف،  ریاست های  هرات  در 
سکتوری مقام والیت، امور مهاجران، میدان هوایی، امور 
افغانی، صحت عامه، اراضی،  شهرسازی، حالل احمر 
زمینی،  ترانسپورت  مرغاب،  هریرود-  دریایی  حوزه 
مستوفیت  هرات،  دانشگاه  افسوتر،  قبایل،  و  سرحدات 
مرکزی،  احصایه  آمریت های  و  مدیریت ها  ارزاق،  و 
انرژی اتومی حوزه غرب، شفاخانه حوزوی، ثبت احوال 
کدستر و آمریت ورزشی هرات و در  نفوس، مطبعه دولتی، 
کهسان،  نهایت ولسوالی های انجیل، ادرسکن، شیندند، 

کرخ و اوبه توسط سرپرستان اداره می شوند. فارسی، 
ولسوالی   3 دستکم  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 

از پیوستن به  که  گروه هایی  افراد و  با  چگونگی برخورد 
به  را  سالح شان  و  می کنند  خودداری  صلح  تالش های 

زمین نمی گذارند، نیز تصمیم گیری خواهد شد.
مورد  در  بحث ها  شدن  نهایی  با  که  افزود  آزاد  خیراهلل 
صلح  کرات  مذا آغاز  برای  عملی  گام های  راه«،  »نقشه 
افغانستان  که دولت  کرد  کید  تا او  برداشته خواهد شد. 
برنامه  با یک  را  گفتگوهای صلح  تا  بار تالش دارد  این 
کند و از همین رو انتظار دارد تا این تالش ها  »مدون« آغاز 

افغانستان  دولت  جانب  از  قبال  پیش نویسش  که  راه 
آماده و در اختیار سه جانب دیگر قرار داده شده است، 
که براساس این  در نشست فردا )امروز شنبه( نهایی شود 
و  روشن  کشور  چهار  این  از  هریک  مسوولیت  راه  نقشه 
که چگونه آغاز و  گفتگوهای صلح  در عین زمان مراحل 

چگونه به پیش برده شود، مشخص می گردد.«
که  می افزاید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
روی  راه«،  »نقشه  شدن  نهایی  باالی  بحث  با  همزمان 

سرپرستان  توسط  بادغیس  والیت  ولسوالی  پنج  میان  از 
و  مقر  قادس،  ولسوالی های  می شوند.  مدیریت 
باالمرغاب ولسوال ندارند و سرپرست ها مسوولیت اداره 
اداره های  هم چنان  دارند.  برعهده  را  ولسوالی ها  این 
ریاست  حوادث،  مخدر،  مواد  عامه،  صحت  معارف، 
اداری- مالی مقام والیت و شفاخانه بادغیس نیز توسط 

سرپرست ها مدیریت می شوند.
که  می دهد  نشان  نیز  غور  والیت  از  8صبح  یافته های 

ولسوالی های شهرک و چهارسده این والیت و اداره های 
زراعت و محیط زیست توسط سرپرستان اداره می شوند.

در والیت فراه نیز چندین ولسوالی و ریاست ها سرپرست 
قلعه  ولسوالی های  8صبح،  یافته های  اساس  بر  دارند. 
گلستان، باال بلوک و پرچمن  ک سفید، بکواه،  کاه، خا

توسط سرپرستان اداره می شوند.
و  حج  گمرک،  حوادث،  ضد  ریاست های  در  هم چنان 
والیت  این  در  آمریت  چندین  و  محیط زیست  اوقاف، 

کسی تعیین نشده است. هنوز به صورت رسمی 
که  گفته می شود  کسانی  سرپرست ها در ادارات دولتی به 
پیش از برگزاری هرگونه رقابت به طور موقت در اداره ای 

مصروف به کار می شوند.
در  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی،  محمد  به تازگی 
داده  وعده  کشور  غرب  والیان  با  کنفرانس  ویدیو  یک 
که به معضل سرپرستی در حکومت افغانستان مهر  است 
پایان خواهد زد، اما بر اساس یافته های روزنامه 8صبح، 
کسانی که به عنوان سرپرست در اداره ها منصوب می شوند 
آن  در  آزاد  رقابت  در  شدن  برنده  برای  بیشتری  شانس 
تا  می کنند  تالش  وزارت خانه ها  مسووالن  و  دارند  پست 
فرد سرپرست به عنوان مسوول آن اداره پس از شرکت در 

رقابت آزاد نیز باقی بماند.
که  می دهد  نشان  دولت  کارمندان  با  گفتگو  هم چنان 
اداره های  در  سرپرست  به عنوان  که  افرادی  از  بسیاری 
این  آوردن  به دست  برای  ماه ها  می شوند  مقرر  دولتی 
که  کرده اند، زیرا بیشتر آنان اطمینان دارند  سمت تالش 
برنده  برای  راه  اداره،  سرپرستی  آوردن  دست  به  از  پس 
می شود.  هموار  پست  همان  در  رسمی  طور  به  آن  شدن 
این افراد معموال بیش از 50 درصد امیدواری دارند تا پس 
مسوول  به عنوان  ادارات  در  آوردن سرپرستی  به دست  از 

رسمی پس از رقابت آزاد مقرر شوند.
دنبال  به  را  چالش هایی  همواره  سرپرست  به عنوان  کار 
داشته است، از جمله این که سرپرست ها بیشتر تمرکزشان 
کم تر  کارهای روزمره  برای تقرر در این پست است و به 
دامان  به  دست  معموال  سرپرستان  می کنند،  رسیدگی 
کثر وقت ها به وظایف خود حاضر  واسطه ها می شوند و ا
به صورت  سمت  این  آوردن  دست  به  برای  و  نیستند 

کابل به سر می برند. رسمی در 
به  که  صالحیت هایی  از  بسیاری  سرپرست ها  هم چنان 
باعث  این  و  ندارند  را  می شود  سپرده  رسمی  مسووالن 

کاری آن اداره می شود. سکتگی در روند 
کارشناسان مسایل سیاسی در  جدا از والیت ها بسیاری از 
کشور انتقاد می کنند.  کند مقرری ها در  افغانستان از روند 
آمدن حکومت  از روی کار  از یک سال  گذشت بیش  با 
کشور تکمیل نشده و  کابینه  وحدت ملی افغانستان هنوز 

بسیاری از معینان وزارت خانه ها نیز سرپرست اند.

باشد.  درک  قابل  افغانستان  مردم  برای  آینده  بهار  تا 
از  »پس  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
است  این  ما  انتظار  راه  نقشه  روی  بحث  شدن  نهایی 
فرصت  بهار  تا  ما  چون  شود،  آغاز  صلح  گفتگوهای  که 
برای مردم  تا بهار عمال  که  کم داریم. توقع ما این است 
گفتگوها چقدر می تواند دلگرم  که  افغانستان روشن شود 
این  ما  انتظار  اساس  همین  به  باشد.  امیدوارکننده  و 
که در نشست فردا )روزشنبه( نقشه راه و جلسات  است 
گام های عملی  تخنیکی نهایی شود تا به طرف برداشتن 

برویم.«
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان نسبت به 
کرات  نتیجه بخش  بودن تالش های جدید برای آغاز مذا
کرده  صلح میان دولت و مخالفان مسلح ابراز امیدواری 
که دولت های چین و ایاالت متحده به عنوان دو  می گوید 
کستان، در تالش های تازه شامل اند. وی  شریک مهم پا
که حضور چین و ایاالت متحده امریکا باعث  کرد  کید  تا

دلگرمی افغانستان شده است.
کشور  پیش از این محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی 
کابل،  در  چین  سفیر  جینگ،  یو  با  دیداری  در  نیز، 
گروه  کرات  مذا نتایج  به  افغانستان  دولت  که  بود  گفته 
هفته  اتمر  آقای  است.  خوشبین  چهارجنبه  هماهنگی 
نقش  چین  »جمهوری  گفت:  دیدار  این  در  گذشته 
کلیدی را در این زمینه دارد و می تواند با استفاده از نفوذ 
نتیجه  به  را  افغانستان  گفتگوهای صلح  منطقوی خود، 

مثبت برساند.«
کشور،  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  همین حال،  در 
انتظار  که  گفته است  رویترز  با خبرگزاری  گفتگویی  در 
شود.  آغاز  آینده  ماه  شش  تا  صلح  گفتگوهای  می رود 
گروه  که ایجاد چنددستگی میان  آقای عبداهلل می افزاید 
کرده  گفتگوهای صلح را پیچیده  تروریستی طالبان روند 

است.
کستان،  پا افغانستان،  چهارجانبه  نشست  دور  سومین 
دیدار  از  پس  روز  دو  چین  و  امریکا  متحده  ایاالت 
و  افغانستان  استخباراتی  اداره های  مسووالن  گفتگو  و 
این  مورد  در  بیشتری  جزییات  می شود.  برگزار  کستان  پا

گفتگو ارایه نشده است.

نقشه راه
امروز نهایی خواهد شد

ده ها نهاد دولتی در غرب کشور 
توسط سرپرستان اداره می شوند

 وحید پیمان، هرات

  ظفرشاه رویی
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که هدف این نوشته را نقد  در آغاز می خواهم صراحت دهم 
سازنده شکل می دهد. نویسنده به مثابه  پژوهش گر حرفه ای، 
اجرایی  ریاست  جایگاه  حقوقی  و  سیاسی  دشواری های  به 
بر قدرت  کم  با دو جناح حا رابطه ای  پرداخته است و هیچ 
جلوگیری  برای  دادخواهی  مقاله،  این  آماج  ندارد.  سیاسی 
از بحران احتمالی در حکومت وحدت ملی، ناشی از تزلزل 
گرایش های  جایگاه حقوقی ریاست اجرایی است. از این رو 
بر این نوشته نگذاشته است. در علوم سیاسی  اثری  سیاسی 
بر  کمیت  حا را  قدرت  منبع  مدیریت،  و  اداره  راه کارهای  و 
تخصصی،  ظرفیت  بنیاد  بر  اقتصادی،  منابع  سازمان دهی 
گردیده  شکل می دهد. منبع قدرت توسط قوانین ملی تعریف 
حاصل  جهانی  مشروعیت  بین الملل،  قوانین  به وسیله    و 

می کند. 
را در یک نظام  بین المللی ممثلین قدرت  و  مشروعیت ملی 
تعریف و تشخیص می کند. مهم ترین ممثل قدرت، دولت و 
ساختارهای آن به حساب می آید. ساختارها و میکانیسم های 
یا  و  ساختار  هر  می یابد.  سامان  ملی  قوانین  بنیاد  بر  دولت 
قوانین  از  برگرفته  مشروع،  لوایح  و  اصول  بر  دولتی  میکانیسم 
این  از  تخلف  می گیرد.  شکل  بین المللی  مشروعیت  و  ملی 
کمیت قانون تلقی می گردد.  موازین برخالف اصول ُنه گانه   حا
یا  و  ملی  ایتالف  دولت های  شکل گیری  از  جهانی  تجارب 
کار به  که این دولت ها در آغاز  وحدت ملی نشان داده است 
دشواری های حقوقی و سپس بحران های اجرایی و سیاسی 

گردیده اند.  مواجه 
کینیا در سال ۲۰۰۷ انتخاباتی را راه اندازی  جمهوری افریقایی 
کند. از این رو  کمیت را تعریف  که نتوانست رهبری حا کرد 
خواهان  منطقه،  دولت های  ویژه  به  ذی نفع  دولت های 
سال  در  گردیدند.  کشور  این  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
شکل  گیری  با  گرفت.  شکل  کینیا  ملی  وحدت  دولت   ۲۰۰۸
گردید  کشور تعدیل  این  قانون اساسی  دولت وحدت ملی، 
و  کرد  تعریف حاصل  ملی  رهبران دولت وحدت  و جایگاه 
گذار از  کشور نیپال در پی بحران  مشروعیت دریافت نمود. 
رژیم مطلق گرای سلطنتی به مردم  ساالری اجتماعی و تجربه  
ک در سال ۲۰۱۵ دولت وحدت ملی را شکل  زمین لرزه  خطرنا
ریفرم   با  ساختاری  دگرگونی  نخستین  کشور،  این  در  داد. 

گردید.  حقوقی آغاز 
به  را  سیاسی  احزاب  ملی  ایتالف  کشور  این  اساسی  قانون 
حاصل  مشروعیت  ملی  وحدت  دولت  و  پذیرفت  رسمیت 
کرد. در خاور میانه، ما نیز شاهد شکل گیری دو دولت وحدت 
ملی در لبنان و لیبیا هستیم. لبنان توانست این میکانیسم را 
قانون  متخصصین  شورای  کند.  آغاز  حقوقی  اصالحات  با 
اساسی  قانون  تعدیالت  برای  را  طرحی  کشور  این  اساسی 
کرد و حکومت وحدت ملی از میان بازیگران اساسی  مطرح 
و احزاب سیاسی شکل داد. در ساختار دولت وحدت ملی 
و  اجتماعی  سیاسی،  گاه  آ و  مستقل  شخصیت های  حتا 

کردند.  فرهنگی نقش حاصل 
از سال ۲۰۱۴ به این سو نهادی برای دگرگونی های سازنده در 
دولت  خواست های  بنیاد  بر  لیبیا  جمهوری  اساسی  قانون 
موقتا  که  گروه  این  با  خود  من  دارد.  فعالیت  ملی  وحدت 
برای  نهاد  این  پیش شرط  کرده ام.  کار  آمده اند،  تونس  به 
که  است  اساسی  قانون  تعدیالت  لیبیا  سیاسی  ساختارهای 
در ریفراندومی به رای گیری سپرده خواهد شد. واقعیت این 
بدون  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  کانسپت  که  است 

گردیده است.  این پیش زمینه ها، مطرح 
تمرکز قدرت در ارگ و آن هم توسط رییس جمهور متمرکز راه 
را برای ریفرم های حقوقی تنگ تر ساخته است. نبود تعریفی 
اساسی  قانون  در  اجرایی  ریاست  جای گاه  و  نقش  برای 
زمان بندی اصالحات حقوقی  کشیدن  درازا  به  و  افغانستان 

گذشته خواهد ساخت:  دشواری های زیر را بیش تر از 
ضمانت های  نبود  از  اجرایی،  ریاست  فیصله های  حقوقی: 
کالن  و  مهم  ساختار  اجرایی،  ریاست  می برد.  رنج  حقوقی 
که بر ساختار نظام سیاسی افغانستان تاثیرگذار  اداری است 
چنین  ایجاد  برای  دولت  رییس  حکم  این رو  از  است. 

نهادی، بار حقوقی ندارد. 
صالحیت های  از  افغانستان  نظام  سیاسی  ساختار  تغییر 
تا  کمبود سبب می گردد  این  افغانستان است.  قانون اساسی 
منبع  که  داشته  اخالقی  بار  فقط  اجرایی  ریاست  مصوبات 
آن را قرارداد سیاسی شکل می دهد نه قانون اساسی. از سوی 

سندرز  برنی  حرف های  و  پیام ها  که  حالی  در 
پیشتاز  نامزد  که  نیست  معلوم  اما  است،  روشن 

حزب دموکرات چه می خواهد.
کلینتون از زبان   من بارها این حرف را در مورد هیالری 
مشتاقم  دموکرات شنیده ام: »خیلی  زنان طرفدار حزب 
متحده  ایاالت  رییس  جمهور  زنی  بار  برای نخستین  که 
شب  دوشنبه  درون حزبی  انتخابات  اما...«.  شود، 
حزب دموکرات در ایالت آیووا به صورت هیجان انگیزی 
را  او  که  سندرز  برنی  مشکوک  منتقدان  توقع  برخالف 
به دنبال  که  می دانند  نقرس  مرض  با  ترشروی  پیرمرد 
که بسیاری از دموکرات ها آن را  انقالب سیاسی ای است 
به عنوان بازگشت به دوره رادیکالیسم رد می کنند، مسیر 
که  دیگری را پیمود. برنی سندرز در این شب توانست 
کلینتون  گرفتن نتیجه مشابه قد به قد در برابر هیالری  با 

ایستاد شود.
برای  که  بود  نزدیک  قدر  آن  آرا  نتایج  جاها  برخی  در 
هیالری  کردند.  استفاده  خط  و  شیر  از  برنده  تعیین 
کنون »نفس  که ا گفت  کلینتون پس از روشن شدن نتایج 
که  کردند  ادعا  او  کمپاین  اعضای  می کشد.«  راحتی 
بازی  این  البته،  است.  شده  تمام  سندرز  برای  بازی 
کلینتون  کنون  ا تا  نیست.  تمام شدنی  زودی ها  این  به 
است  زنی  نخستین  متحده  ایاالت  سیاسی  تاریخ  در 
هم چنان  می برد.  آیووا  در  را  درون حزبی  انتخابات  که 
سندرز  برابر  در  کلینتون  پیروزی  برای  زیادی  تمایل  که 
حال  عین  در  دارد،  وجود  درون حزبی  رقابت های  در 
که دامنه پیشتازی  کلینتون] این است  انتظار [طرفداران 
گهانی برنی سندرز در انتخابات سایر ایاالت امریکا،  نا

میان  در  هنوز  تا  او  که  درونی  تنوع  با  ایاالتی  به ویژه 
رای دهندگان سیاه پوست و التین تبار محبوبیت زیادی 
کلینتون بر  گردد. با وجود این، هیالری  ندارد، محدود 
شک و تردیدها در مورد مواضع نا روشنش غلبه نتوانسته 
کنون  ا از  را  زیادی  کار های  باید  او  این رو،  از  است. 
برای  دموکرات  حزب  نهایی  نامزدی  کسب  زمان  تا 

انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد.
واقعا چی  کلینتون  که مواضع هیالری  این است  سوال 
در  که  است  مهربانی  بزرگ  مادر  همان  او  آیا  است؟ 
می شد؟  ظاهر  کم  خیلی  کمپاینش  روزهای  نخستین 
کارگران می نامد،  که خود را قهرمان حقوق  آیا او با این 
بانک ها  از  سخنرانی هایش  به خاطر  را  دالر  میلیون ها 
خود  چگونه  او  کرد؟  دریافت  بزرگ  شرکت های  و 
وزارت  زمان  در  که  می نامد  محیط زیست  طرفدار  را 
لوله  خط  اعمار  پروژه  امضای  به  حاضر  خارجه اش 

و  معاونین  رییس،  سوی  از  که  بین المللی  قراردادهای  دیگر 
به امضا می رسد، مشروعیت  نهاد  این  اندرکاران  سایر دست 

بین المللی ندارد. 
کم رنگی  کمیت حقوقی سبب  اقتصادی و اجرایی: نبود حا

وزنه  اجرایی فیصله های ریاست اجرایی می گردد. 
ملی  اقتصادی-  منابع  بر  صالحیت  نبود  از  اجرایی  رییس 
اقتصادی  و  پشتوانه  حقوقی  که  فیصله ای  رنج می برد. هیچ 
نداشته باشد، زمینه    اجرایی حاصل نمی کند. از این رو منابع 
و  گردیده  طرح ریزی  رییس جمهور  توسط  دولت  اقتصادی 
توسط مجلس نمایند  گان به تصویب می رسد. نقش ریاست 
اجرایی می تواند نقش مشورتی و یا هم اخالقی باشد تا نقش 
سازنده و فیصله کننده. رد تخصیص منابع به ریاست اجرایی 

از سوی مجلس نمایند  گان نمایانگر این واقعیت است. 
اجرایی،  و  اقتصادی  حقوقی،  پشتوانه های  کمبود  سیاسی: 
نهاد  به  و  داده  تنزیل  را  اجرایی  ریاست  سیاسی  جایگاه 
مثابه    به  اجرایی  ریاست  رهبران  می گرداند.  مبدل  منفعلی 
یکی از جناح های مطرح در انتخابات افغانستان، وعده های 

گسترده ای به شهروندان افغانستان داده اند.  کالن و 
ارکان  از  یکی  اجرایی  ریاست  افغانستان  شهروندان  دید  از 
که ریاست  مهم قدرت به شمار می رود. این در حالی است 
برده شد،  نام  از آن  باال  که در  کمبودی هایی  به  بنا  اجرایی 
سبب  امر  این  ندارد.  شهروندان  برای  را  خدمات  ظرفیت 
که جایگاه و پایگاه سیاسی ریاست اجرایی، به ویژه  می گردد 
ببیند.  شدیدی  صدمه    شهروندان  میان  در  اجرایی  رییس 
ریاست  زیان  به  کم  گروه حا دو  میان  تقسیم قدرت  کادری: 
کادری،  از دیدگاه استراتژی و سیاست  اجرایی است. چه، 
کارمند اداره  دولتی بر بنیاد قوانین و منابع  الیحه   وظایف هر 

دولتی شکل می گیرد. 
ساختار  بنیاد  بر  را  دولت  اقتصادی  منابع  افغانستان  قوانین 
آن  راس  در  رییس جمهور  که  می کند  سازمان دهی  ریاستی 
ریاست  به  متعهد  کادرهای  که  است  این رو  از  دارد.  قرار 
ریاست جمهوری،  به  بیشتر  تعهدات  زمان  مرور  به  اجرایی 
به حاشیه  اجرایی  ریاست  و  پیدا می کنند  و الیحه ها  قوانین 
است  آن  نشان دهنده    بین المللی  تجارب  می شود.  کشانیده 
در  بحران  سبب  حقوقی،  اصالحات  آوردن  در  تاخیر  که 
این  اصلی  بازنده    می گردد.  ملی  وحدت  دولت های  کارکرد 
در چارچوب حقوقی  که  است  یا ساختاری  و  نهاد  بحران، 
را  موتلف  جناح های  تعریف  این  نبود  است.  نشده  تعریف 
متفرق می سازد. چه، ایجاد دولت وحدت ملی برخاسته از 
پس منظر و یا دورنمای استراتژیک شکل نمی گیرد بل بر بنیاد 
شکل  سیاسی  ماموریت  چند  یا  و  دو  خواست های  و  اراده 
ملی  وحدت  دولت های  آسیب پذیری  این رو  از  می گیرد. 

بیشتر از هر نظام سیاسی دیگر است.

کی  البرتا به جنوب امریکا موسوم به خط  انتقال نفت 
استون بود؟ او چگونه خود را مدافع حقوق زنان می نامد 
برای  ازدواج  حق  از  را  خود  طرفداری  دیر  خیلی  که 

جنس های مخالف و موافق اعالم داشت؟
است  دشوار  لیبرال  بیشتر  و  جوان  رای دهندگان  برای 
به نخستین  رای  و دادن  به حمایت  متقاعد  را  که خود 
نیست.  روشن  مواضعش  که  کنند  زن  رییس جمهور 
روی  پیوسته  به صورت  سندرز  که  است  حالی  در  این 
نابرابری اقتصادی، مبارزه با نفوذ سرمایه داری در حوزه 
کلینتون به خاطر دریافت  عمومی  و حمله باالی هیالری 
و  بانک ها  و  شرکت ها  از  سخنرانی هایش  بابت  پول 
البی  و  استریت  وال  مهار  برای  جدی اش  تالش  عدم 

کرده است. کید  شرکت های بزرگ تا
کلینتون  هیالری  که  میالدی   ۲۰۰۸ انتخابات  در 
به طور  آیووا  ایالت  در  درون حزبی  رقابت های  در 
جان  و  اوباما  ک  بارا از  پس  سوم  مرتبه  در  تحقیرآمیزی 
دلخواه  کاندید  این  ضعف  نقاط  گرفت،  قرار  ادواردز 
گویا هیالری  که  حزب دموکرات و قضاوت این حزب 
برای  خود  درون حزبی  رقبای  بر  سادگی  به  کلینتون 
عوض،  در  گردید.  آشکار  می آید،  فایق  نامزدی  کسب 
که هیالری  نتایج انتخابات آیووا بار دیگر ثابت ساخت 
رای دهندگان  از  زیادی  قسمت  با  ارتباط  ایجاد  در 
که خواهان تغییرات جدی در  طرفدار حزب دموکرات 
کام مانده است. حتا بدتر از آن، او به  کشور اند، بازهم نا

که فرد قابل اعتماد است. کرده نتوانست  آن ها ثابت 
کمپاین  کلینتون  که هیالری  پس از سال ۲۰۰۸ میالدی 
انتخابات  برای  دموکرات  حزب  نامزدی  کسب 
نسبت  باالیی  امتیاز  با  را  امریکا  ریاست جمهوری 
به  را  پیروزی  این که  پیش فرض  با  و  اوباما  ک  بارا به 
که  کرد، به خوبی دیدیم  سادگی به دست می آورد، آغاز 
به عنوان نخستین زن امیدوار به ریاست جمهوری امریکا 
اوباما،  یعنی  ناآشنایش،  حریف  برابر  در  تقالیی  چه 
می کرد. سندرز در میان رای دهندگان جوان و هم چنان 
کرد و با ۷۰ درصد  ک اوباما عمل  مردان حتا بهتر از بارا
گروه هیالری را نیز شکست داد. سندرز  آرا در میان این 
 ۵۰ از  کم تر  که ساالنه  رای دهندگانی  میان  در  هم چنان 
و مردان مجرد،  زنان  هزار دالر درآمد دارند، و هم چنان 
کرد.  عمل  بهتر  نیز  لیبرال،  و  مستقل  رای دهندگان  و 
بر اساس یک نظرسنجی، ۷۳ درصد رای دهندگان آیووا 

به سندرز نسبت به هیالری اعتماد بیشتری دارند.
کلینتون نیز به نوبه خود در نزد رای دهندگان  البته، هیالری 
ک  آیووا فرد با تجربه، قابل انتخاب، ادامه دهنده راه بارا
اوباما، توانا در برخورد با تروریسم و مشکالت نظام بیمه 
درمانی امریکا نسبت به برنی سندرز بود. این بار به نظر 
کلینتون علی رغم ضعف هایش بازهم  که هیالری  می آید 
کسب نامزدی  در نزد رای دهندگان دموکرات شایستگی 

برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری را دارد.
ورمونت  ایالت  نماینده  سندرز،  برنی  که  می رود  انتظار 
در  درون حزبی  انتخابات  در  امریکا،  کنگره  در 
آن  از  بعد  شود.  پیروز  آینده  هفته  در  نیوهمشایر  ایالت 
نوادا  ایالت های  به  درون حزبی  انتخاباتی  رقابت های 
حوزه های  آنجا  در  که  می رود  جنوبی  کارولینای  و 
و  کارگری  اتحادیه های  از  متشکل  ای  انتخاباتی  وسیع 
اعضای  است.  التین تبار  و  پوست  سیاه  رای دهندگان 
که  هستند  مطمین  کلینتون  هیالری  انتخاباتی  کمپاین 
او دارای شناخت و اعتبار بیشتری در این ایالت ها بوده 
و سازمان های مردم- بنیاد در صحنه انتخاباتی به نفع 

کاندید شان حضور می یابند.
او  به  بیشتر  زمانی  کلینتون  هیالری  ضعف های  اما 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  زد  خواهد  صدمه 
به دنبال رای جمهوری خواهان و دموکرات ها بر آید. پس 
کاندیدان بیشتری را- منجمله  از این که حزب دموکرات 
بود-  فرد چپ گرا  برنی سندرز  که همانند  وارن  الیزابت 
ساخت،  منصرف  حزبی  درون  رقابت های  به  ورود  از 
اشتیاق  و  شوق  چگونه  که  است  این  به دنبال  کنون  ا
در  رای دهندگان  میان  در  را  کلینتون  برای هیالری  الزم 
عوض  در  شاید  اما  آورد.  به وجود  رو  پیش  انتخابات 
رای دهندگان  حرف  به  که  باشد  بهتر  حزب  این  برای 
ریاست جمهوری  رقابت های  برای  را  کاندیدی  چه  که 

گوش دهد. می پسندند، 

  ملک ستیز، پژوهشگر ارشد روابط بین الدول
گولدنبرگ   نویسنده- سوزان 

 برگردان- سلیم آزاد
گاردین  منبع- 
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آن بدبینی نسبت به علمای سنتی و افکار آن ها می باشد. 
)؟(  وسطایی  قرون  اندیشه های  و  افکار  آن ها،  باور  به 
رقتبار  حالت  و  به وضع  را  افغانستان  که  گروه اند  این 
از رای و نظر خویش  تایید  کنونی کشانیده است. در 
کارنامه طالبان، القاعده و داعش را در سطح افغانستان 
تقویت  به  شیوه  بدین  و  می طلبند  یاری  به  جهان  و 

جایگاه خویش می پردارند.
برای بررسی این موضوع ما روش متفاوتی را در دست 
گرفته ایم: روش تاریخی-مقایسه ای. در این روش متن 
در بستر زمانی و مکانی آن به بررسی گرفته می شود، 
تا دیده شود که یک متن در دو بستر زمانی متفاوت، 
سخن  به  خیر؟  یا  و  می دارد  ارایه  را  یکسانی  معانی 
زمان  بر  مسلط  تفسیر  قرن  یک  حدود  از  پس  دیگر 
یا  و  مانده  بر جا  پا  و  استوار  امان اهلل خان هم چنان  امیر 
این که تحوالت روز گار تفسیر جدیدی را جایگزین 
دانشمند  ارکون  محمد  را  این روش  است؟  آن کرده 
می گوید،  او  است.  آموخته  ما  به  مسلمان  نواندیش 
وقتی یکی از دانشمندان فرانسوی در باره کفر و ایمان 
»رابله«، روشنفکران دیار به سخنرانی پرداخت، ساختار 
این سخنرانی  در  کرد.  دگرگون  پایه  از  را  فکری اش 
به معنی و مفهوم کلمات در زمان معین تاکید صورت 
گرفته بود؛ زیرا زشتی و بدی یک کلمه با زمان پیوند 
ناگسستنی دارد و نا دیده گرفتن زمان، به شدت مفسر را 
می سازد.  عاجز  واقعیت ها  دیدن  از  و  می برد  بیراهه  به 
زمان  قالب  در  اندیشان  کفر  دالیل  و  اسناد  بنابر این 
بررسی گردد، تا دیده شود نتایج حاصله از چه سخن 

می گوید.
دارند،  باور  امان هلل خان  کفر ورزی  به  که  آن هایی  از 
کافر  خان  امان اهلل  دلیلی  چه  با  شما  نظر  از  می پرسیم، 
می تراشید،  را  خود  ریش  او  می دهند،  پاسخ  است؟ 
بر  کاله  عمامه،  به جای  می کرد،  ترک  را  نبوی  سنت 
اگر هر  سر می نهاد. مگر هر ریش تراشی کافر است؟ 
کشور های  زمامداران  باشد،  بوده  کافر  ریش تراشی 
اسالمی  به خصوص زعمای افغانستان در چه جایگاهی 
قرار می گیرند؟ مگر می شود تنها امان اهلل خان را به خاطر 
در حق  و  کرد  کفر سرزنش  تیغ  با  تراشیده اش  ریش 
سایرین سکوت روا داشت؟ چرا اعلیحضرت همایونی 
این  زمامداران کنونی مان تحت  و  )!( محمدظاهر شاه 

در باره کفر و ایمان امیر امان اهلل خان دو گروه در برابر 
بی دین  را کافر و  او  هم صف کشیده اند؛ یک جانب 
می دانند و جانب دیگر از او به عنوان غازی، شاه منور 
و بانی استقالل افغانستان یاد می دارند. آن هایی که در 
سلفی  اندیشه  دارند،  تردید  خان  امان اهلل  تدین  مورد 
به اسالمیت وی نظر دارند، شامل  دارند و کسانی که 
و  دیروز  چپ  احزاب  منسوبین  سکوالر،  اشخاص 
خود  دالیل  دسته  دو  هر  می باشند.  امروز  قوم گرایان 
امیر  است؟  سو  کدام  جانب  به  حقیقت  اما  دارند،  را 

امان اهلل خان کافر بود یا مسلمان؟
صدا  به  را  امیر اهلل خان  بودن  کافر  طبل  که  گروهی 
امان اهلل خان  سوی  از  را  ریش  تراشیدن  آورده اند،  در 
عنوان  را  عمامه  به جای  پوشیدن  کاله  می گیرند،  سند 
فراهم  را  او زمینه آموزش دختران  می دارند. هم چنین 
داشت و برای نخستین بار یک دسته از دختران دانشجو 
را به مقصد آموزش به بیرون از کشور فرستاد، که از 
همسر  از  می باشد.  شرع)!(  خالف  کاری  آن ها  دید 
با  تصاویری  که  می کنند  یاد  ثریا-  ملکه  امان اهلل خان- 
این  که  است،  مانده  جا  به  او  از  برهنه  صورت  و  سر 
مورد، بیشتر از همه خشم علمای دینی را در همان زمان 
برافروخت و سر انجام موجب فروپاشی دولتش گردید. 
این همه دستاویزی برای مخالفان دولت امانی بود و آن 
را با القاب »التی« و »چوچه انگریز« یاد کردند، زعامت 
وی را نا مشروع شمردند، و برای به زیر کشیدن او کمر 
بستند؛ همان موارد برای منتقدان امروز نیز قابل دستاویز 

و سند می باشد.
دسته ای که از ایمان داری امان اهلل خان سخن می گویند، 
دینداری  بر  مبنی  دالیلی  و  اسناد  آن که  به جای 
به  را  خویش  مقابل  صف  دهند،  ارایه  امان اهلل خان 
که  گروهی  می دارند؛  متهم  تحجر  و  عقب گرایی 
و  سرستیز  جامعه  ترقی  و  پیشرفت  با  آن ها  باور  به 
دشمنی دارند. این عده با حسرت یاد می کنند که اگر 
می یافت،  مجال  امان اهلل خان  اصالح طلبانه  برنامه های 
زندگی در افغانستان وضع به مراتب بهتری پیدا می کرد 
می  یافت.  جا  پیشرفته جهان  دول  قطار  در  افغانستان  و 
را  امان اهلل خان  که  قوم گرایان اند  از  هم  اندکی  شمار 
همه  می دارند.  حمایت  قومی اش  تعلقات  به خاطر  تنها 
حامیان شاه امان اهلل در یک مساله اتفاق رای دارند، که 

قاعده قرار نمی گیرند؟
امان اهلل خان  شاه  که  می کنیم  سوال  آن ها  از  دیگر  بار 
چرا از نظر شما کافر است؟ جواب می دهند، ملکه ثریا 
همسرش بی پرده و بی حجاب در محضر عمومی  ظاهر 
می گردید، با همسرش امان اهلل خان به فرنگ سفر کرد 
یهود و نصارا او را دیدند. چرا در حق ملکه حمیرا همسر 
محمد ظاهر که برهنه تر و بی پرده تر از ثریا گشت و گذار 
این  بیرون کشور سفر می داشت،  و  به درون  می کرد، 
و  مامورین  ساالنه  آن  از  فراتر  نیست؟  مطرح  پرسش 
»چادر  نام  زیر  مبالغی  بودند،  مکلف  دولت  کارمندان 
خطیبان  و  کنند  واریز  حمیرا  ملکه  حساب  به  بی بی« 
سلطنت  دوام  و  عمر  طول  برای  جمعه  روز های  در 
ما  زمانه  به  موضوع  وقتی  می کردند.  دعا  محمد ظاهر 
می رسد، »روالغنی« از پرده و حجاب چه، که از دین 
و آیین ما فاصله دارد و کس در باب مشروعیت و عدم 
مشروعیت او لب تر نمی کند، گویی همه کس احادیث 
و آیات در باب حجاب را از یاد برده اند! بر خالف اگر 
می کرد،  مشروعیت زدایی  ثریا  ملکه  بی حجابی  دیروز 
کسانی  چه،  دارد.  بخشی  مشروعیت  بی حجابی  امروز 
هستند که وجود روالغنی را باعث جلب اعتماد بیشتر 
دول غربی می دانند و به حال افغانستان مفید می انگارند. 
منتقدان  نگاه های  در  امان اهلل خان  شاه  مسافرت  دیروز 
ناپسند می افتاد و برای یک زعیم مسلمان رفتن به دیار 
کفر و شرک مخالف  شان وی پنداشته می شد، امروز 
زندگی در کشور های غربی برای مامورین دولتی امتیاز 
با  کشور  داخل  در  که  آن هایی  و  می آید،  حساب  به 
خانواده های شان زندگی می کنند، افراد تنبل، بی ابتکار 
و ضعیف به نظر می آیند و چه بسا که اشخاص دارای 
مردم  میان  در  بیشتری  قیمت  و  قدر  از  تابعیت  دو 

برخوردار می باشند.
ایمان  و  دین  نگران  که  آن هایی  از  سوم،  بار  برای 
شما  دید  از  او  چرا  می شویم،  جویا  امان اهلل خان اند، 
در  دینداری  سر  از  است؟  نفرین  سزاوار  و  نا مسلمان 
جواب می گویند، دروازه مکاتب دخترانه را گشود و 
ترتیب  بدین  و  فرستاد  به خارج  را  دختران  از  عده ای 
ناموس اسالم را در اختیار کافران قرار داد. کدام غیرت 
کفار  آغوش  به  مسلمان  دختران  که  می کند  قبول 
و  زن  هزاران  ساالنه  است؟  چطور  مگر  اکنون  برود! 
دختر به بیرون از کشور به نام های تحصیل و مهاجرت 
خانواده  میلیون  چند  شرعی  تکلیف  نمی روند؟ 
چیست،  می کنند،  زندگی  بیرون  در  که  افغانستانی 
مومن اند یا کافر؟ بیشتر این آواره ها به اثر سیاست های 
کاشانه شان  و  خانه  ترک  به  دینداران)!(  تندروانه 
مگر  شده اند.  غیر  کشور های  رهسپار  داده،  رضایت 
زمان  دانشجو  دختر  چند  عزت  و  ایمان  به  می شود، 
امان اهلل خان نگرانی داشت و نسبت به ایمان و عفت این 

همه نگران نبود، و میلیون ها 
تن دیگر- در زمان خود- را 

نادیده گرفت؟
روزی را که یکی از معلمان 
مکتب ما- استاد فدایی- در 
نور محمد  حکومت  زمان 
تره کی به مسجد قریه ما آمد 
کورس  تاسیس  غرض  و 
را  قریه  زنان  بی سوادی 
هرگز  می کرد،  نام نویسی 
وقتی  نمی کنم.  فراموش 
نوبت من رسید، و نام مادرم 
که  می داند  خدا  پرسید،  را 
از  و  آمد  سرم  بر  حالی  چه 
وجودم  آب  چقدر  شرم 
رفت!  بیرون  عرق  به شکل 
آن  در  زن  نام  گرفتن  زیرا 
زمان حرام بود، آن هم حرام 
قطعی! در هر موردی می شد 
انعطاف  ورزید،  مسامحه 
مورد  در  جز  کرد،  پیشه 
انگیزه های  از  یکی  زن!! 
برابر  در  مردمی   خیزش 
برنامه  همین  تره کی  رژیم 
زنان  برای  سواد آموزی 
بود؛ علمای دینی فتوا صادر 
را  تره  کی  رژیم  کردند، 
مردم  خواندند،  غیر اسالمی 
مقابله  برای  و  برآشفتند  عام 
با رژیم به پا خاستند. از آن 
زمان تا امروز 37 سال سپری 
در  تحول حاصله  می گردد، 
عمیق  و  شگرف  باب  این 
است، به  گونه ای که بسیاری 

تا فرزندان شان  با یک دیگر رقابت دارند  از خانواده ها 
به شمول دختر و پسر در مکتب جایگاه بهتری داشته 
تهیه  را  آن ها  آموزش  هزینه  زحمت  هزاران  با  باشند. 
می دارند و برای اعزام شان به خارج کشور می کوشند؛ 
که  دیده ام  فراوان  می بافند!  وسیله  و  می سازند  واسطه 
آن جا  و  این جا  محافل شان،  در  دیروزی،  جهادگران 
و  با آب  نواسه های شان  و  تحصیل دختران  و  از سواد 
تاب یاد می کنند و آن را دست آورد خوب زندگی شان 
می خوانند. آن حساسیت شدید 37 سال قبل کجا و این 

موافقت گرم امروزی کجا!
از خاطرات جالب من یکی دیگر این است که تره کی 
نکوهش  به  خود  هفت  شماره  فرمان  صدور  به خاطر 
گرفته شد. آن فرمان که طویانه را به 300 افغانی تقلیل 
داده بود، فرمانی غیر اسالمی  خوانده شد؛ به مثابه نفت 
علیه  را  مردم  قیام  و  ریخت  فرو  مردم  خشم  آتش  بر 
قبل  سال  اما  گردانید،  گسترده تر  مارکسیست ها  رژیم 
وقتی طرح قانون مراسم عروسی به شورای ملی غرض 
تصویب آمد، شماری از مارکسیست های دیروز از بلند 
آن  به  و  می کردند  جانبداری  عروسی  مصارف  بودن 
به صف مجاهدین  متعلق  دلیل می تراشیدند و وکالی 
پا می فشردند. در همان  به کم شدن مصارف عروسی 
جلسه با خود گفتم، خدایا این چه بازی و نیرنگ است 
که هر یکی جاعوض کرده و چیزی را می خواهند که 

دیروز با آن مخالفت داشتند.
و  زمان  نقش  شناسایی  رد  کالن تری  سطح  در  وقتی 
وضعیت اجتماعی را در تفسیر متن می گیریم، به مساله 
آمدن پیامبران و منسوخ شدن دین قبلی به وسیله دین 
ناسخ  آیات  نیز  مجید  قرآن  در  و  بر می خوریم  بعدی 
نقش  به  همه  که  می افرازد  قد  ما  برابر  در  منسوخ  و 
کانتکست داللت دارد. رعایت زمان و مکان در داوری 
از اصول سر سختی است که همه را به تسلط خود دارد 
و این سخن بدین معنا نیست، که ارزش های فرا زمانی 
و مکانی وجود ندارد، و همه چیز را تاریخ در کنترول 
و قیمومیت خویش گرفته است. در همین جا است که 
راه ما از پست مدرنیست های افراطی جدا می شود، زیرا 
آن ها قایل به حقیقتی بیرون از ذهن انسانی نمی باشند. 
به باور آن ها همه حقایق ساخته و پرداخته ذهن آدمی 
خانوادگی،  زندگی  تاریخ،  آدمی  از  ذهن  و  است، 
در  و  می کند  عمومی  تغذیه  فضای  کوچه،  و  مدرسه 

نتیجه به مدد آن ها قادر به تفسیر و تاویل می گردد.
همه  بر  وقتی  است.  این  تفکر  طرز  این  بر  وارد  نقد 
نو آوری  می دارد،  حکومت  حال،  وضع  و  تاریخ  چیز 
تاریخ  جریان  باید  می زند؟  سر  کجا  از  نواندیشی  و 
یکنواخت و تکراری بوده باشد. در ثانی عدم اعتقاد به 
ارزش های ماندگار و جاودان، به بی ارزشی می انجامد، 
بی خدایی را می رساند، زیر نام همه کاره بودن انسان، 
از  را  فضیلت  و  کرامت 
انسان می ستاند و پوچ گرایی 
)نیهلیسم( را ترویج می دهد.

که  است  این  بحث  حاصل 
به خاطر  امان اهلل خان  امیر 
عقاید و برنامه های جدیدش 
خوانده  کافر  مردم  سوی  از 
زیر  به  قدرت  از  و  شد، 
زمان  همان  در  شد،  کشیده 
بود؛  همان  درست  قضاوت 
است  برسیاستمداران  زیرا 
عمل  طبیب  یک  مانند  تا 
طبیب  که  آن گونه  کنند؛ 
وی  به  دانسته  را  بیمار  وضع 
را  آن  زمان  و  مقدار  دوا، 
سیاستمدار  می دارد،  تجویز 
اصالحات  نام  زیر  باید  نیز 
فشار  مردم  بر  نو آوری  و 
طالب  یک شبه  و  نیاورد 
نادیده  نشود.  دگرگونی 
وضعیت  و  زمان  گرفتن 
زمامداری  هر  اجتماعی 
حتا  می سازد  سرنگون  را 
تدریج  اصل  الهی  پیامبران 
رعایت  دعوت شان  در  را 
جایی  آن  از  اما  می کنند. 
که زمانه دیگر شده و جامعه 
است،  یافته  تغییر  افکارش 
امان اهلل خان را امروز می توان 
از  مومن تر  شمرد،  مومن 

بسیاری کسان!

 کافر دیروز، مومن امروز
امان اهلل خان

 حفیظ منصور- نماینده مجلس

وقتی در سطح کالن تری رد 
شناسایی نقش زمان و وضعیت 

اجتماعی را در تفسیر متن 
می گیریم، به مساله آمدن 

پیامبران و منسوخ شدن دین 
قبلی به وسیله دین بعدی بر 
می خوریم و در قرآن مجید 
نیز آیات ناسخ و منسوخ در 

برابر ما قد می افرازد که همه 
به نقش کانتکست داللت 

دارد. رعایت زمان و مکان در 
داوری از اصول سر سختی 

است که همه را به تسلط خود 
دارد و این سخن بدین معنا 
نیست، که ارزش های فرا 

زمانی و مکانی وجود ندارد، و 
همه چیز را تاریخ در کنترول و 
قیمومیت خویش گرفته است. 
در همین جا است که راه ما از 
پست مدرنیست های افراطی 
جدا می شود، زیرا آن ها قایل 

به حقیقتی بیرون از ذهن 
انسانی نمی باشند. 

ACKU



نام  شوند.  معرفی  صلح  عالی  شورای  رهبری  هیات 
است،  رییس جمهور  میز  روی  گیالنی  احمد  سید  پیر 
روی  بحث  شود.  معرفی  شورا  این  رییس  به عنوان  تا 
این  در  دارد.  ادامه  هم  هنوز  شورا  این  رهبری  ترکیب 
گرفته  نام  اول  معاون  حیث  به  خلیلی  کریم  از  ترکیب 
یک  است  قرار  که  می گویند  منابع  برخی  اما  می شود، 
این  در  شود.  معرفی  اول  معاون  حیث  به  تاجک تبار 
به  معاون حاضر  به حیث  احتماال  صورت کریم خلیلی 
همکاری با شورای عالی صلح نخواهد شد. حاال دیده 
شود که رایزنی های حکومت وحدت ملی به کجا ختم 
شده و چه نتیجه ای را به همراه خواهد داشت. اما حد اقل 
فعال شورای عالی صلح فاقد رییس و بودجه شده است 
این  هزینه سنگین  تامین  توانایی  به آسانی  و دولت هم 

شورا ندارد.

پرسش  این  می شود،  مطرح  هرات  امنیتی  مشکل  وقتی 
امنیت  تنها بحث  به ذهن خطور می کند، که چرا  منطقی 
هرات باید مطرح شود در حالی که بخش های بزرگی از 
دیروز  تا  اگر  است.  فراگیر  ناامنی های  دستخوش  کشور 
تمرکز  کشور  شرقی  و  جنوبی  مناطق  در  عمدتا  جنگ 
نیز  را  شمال  از  وسیعی  ساحه های  روان  سال  در  داشت، 
والیت های  از  یکی  که  حدی  در  هم  آن  برگرفت،  در 
استراتژیک کشور به دست مخالفان افتاد. اما بحث هرات 
به این دلیل موجه می نماید که ناامنی های این شهر کامال 
افغانستان می تواند  ناامنی های بخش های دیگر  با  متفاوت 

باشد.
ترورهای  و  آدم ربایی ها  شاهد  باز  روزها  این  هرات 
که  مقطعی  ناآرامی های  از  موجی  است؛  سازمان یافته 
هرازگاهی در این شهر پُرجمعیت و قطب اقتصادی کشور 
برمی انگیزند.  را  جدی یی  پرسش های  و  می کنند  بروز 
چرا  دارند؟  وجود  ناامنی ها  این  پس  در  عواملی  چه  اما 
نهادهای امنیتی نمی توانند موفق به مهار این گونه حوادث 
و  هرات  ناامنی های  میان  خاص  رابطه ای  آیا  شوند؟ 

سیاست های کلی حکومت می توان پیدا کرد؟
این پرسش ها این روزها ذهن هر شهروند این والیت را به 

خود مشغول کرده است. 
از  تجربه چند سال پسین نشان داده که شهر هرات بیش 
آن که در معرض تهدید مخالفان مسلح موسوم به »طالبان« 
قرار داشته باشد و یا ناامنی های نگران کننده آن منوط به 
مبتال می شود  ناامنی درونی و ذاتی  نوعی  به  باشد،  آن ها 
که برخاسته از مناسبات درونی آن است. گروه هایی که 
می زنند،  سازمان یافته  قتل های  یا  و  آدم ربایی  به  دست 

بیشتر انگیزه های شخصی و گروهی دارند. 
در چند سال پسین، همواره شاهد بوده ایم که هرات پس 

این شورا پس از حکومت وحدت ملی در حاشیه مطلق 
در  اکنون  هم  صلح  عالی  شورای  است.  داشته  قرار 

گفتگو های چهار جانبه نقشی ندارد. 
اعضای شورا در طول چهار سال بار ها علیه سیاست های 
صلح حکومت لب به انتقاد گشوده اند. هم اکنون معلوم 
نیست که چه تعداد از اعضای این شورا به اصول کاری 
و برنامه های این شورا باورمند و چه تعداد مایل به ادامه 
اعضا  از  برخی  شاید  می باشند.  شورا  این  با  همکاری 
قبول داشته  را  این سمت  امتیازها  به دلیل معاش و سایر 
باشند. کارآیی شورای عالی صلح اکنون به صفر رسیده 
است. هیچ برنامه ای از سوی این شورا در رابطه به صلح 
نام  عالی صلح صرفا یک  از شورای  است.  نشده  دیده 
و سخنگو مانده که گاهی تصویر شان در رسانه ها دیده 
به عنوان  جدیدی  چهره های  است  قرار  اکنون  می شود. 

شورای عالی صلح فاقد رییس و منابع مالی
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شده  ناآرام  و  ناامن  ناگهان  نسبی،  آرامش  دوره  از یک 
نهادهای  و  شهروندان  اعتراض  به  ناآرامی ها  این  است. 
دولت  که  شده اند  سبب  گاه  و  انجامیده  مدنی  جامعه 
نیروهای  و  محلی  ساختار حکومت  در  تغییراتی  مرکزی 
امنیتی وارد کند. مقام های دولتی و امنیتی به شمول والی ها 
به جاهای دیگر  یا  برکنار و  از کار  امنیه  قوماندان های  و 
با  چندی  از  پس  هرات  ناآرامی های  اما  شده اند.  تبدیل 
وجود این تغییرات، دوباره برگشت کرده است؛ همچون 
کند.  عود  دوباره  و  نشود  مدوا  به درستی  که  بیماری ای 
سرنوشتی  و  وضعیت  چنین  نیز  هرات  در  ناامنی   بیماری 
دارد؛ بدون آن که کسی واقعا دلیل اصلی آن را بداند و 
یا در این مورد با صداقت سخن بگوید، دوباره برگشت 

می کند!  
مقام های مرکزی کشور به شمول رییس جمهوری در چند 
بدنه  تغییرات در  از جمله وارد کردن  اقدام هایی  با  مورد 
حکومت محلی تالش کردند که جلو ناآرامی های مقطعی 
هرات را بگیرند، ولی حاال دیده می شود که این تمهیدات 
ریشه های  یافتن  برای  شاید  نبوده اند.  چاره ساز  چندان 
ناامنی های هرات، باید به چیزهای دیگری توجه نشان داد؛ 
مثل نوع آرایش نیروهای سیاسی و غیرسیاسی این والیت 
که ممکن است در ایجاد بستر ناامنی ها بی تاثیر نباشند و یا 
نوع انفعال شهروندان در قبال وضعیت، قبل از آن  که به 

نقطه جوش رسیده باشد. 
نیز  هرات  فرهنگی  و  اتنیکی  چیدمان  حال،  همین  در 
قابل  کشور  والیت های  دیگر  با  آن  تفاوت های  به دلیل 
مجموعه  شامل  چندمیلیونی،  شهر  این  است.  توجه 
کثیری از اقوام و ملیت های مختلف کشور است و شکل 
می رود  احتمال  گاهی  دارد.  فردی  به  منحصر  موزاییکی 
میان  در  افتراق  و  انقطاب  سیاسی، سبب  که دخالت های 

شهروندان شود و به همین علت، زمینه را برای گروه های 
ماهی  گل آلود  آب  از  که  سازد  مساعد  فرصت طلب 
نباید کرد که نوعی بی تفاوتی  بگیرند. هم چنین فراموش 
نیز از سوی حکومت مرکزی نسبت به وضعیت این شهر 
اعمال شده و با چنین ناآرامی هایی، فرصت و بستر ایجاد 
کرده است. این بی تفاوتی شامل مسایل مختلفی از جمله 
گزینش افراد در سمت های دولتی و امنیتی و کم توجه ای 

به مشکالت موجود در این والیت می شود. 
فراموش نکنیم که نیروهای موجود در این والیت با توجه 
به جمعیت و ساحه جغرافیایی آن بسنده به نظر نمی رسد. 
در  دارد  وجود  پلیس   3800 فقط  هرات  والیت  کل  در 
حالی که برای والیت قندهار که جمعیت کمتری نسبت 
14هزار  به  نزدیک  پولیس  نفرات  شمار  دارد  هرات  به 

می رسد.
حتا  و  داده  جای  خود  در  را  کثیری  جمعیت  هرات 
و  کار  منبع  کشور،  غربی  والیت های  از  برخی  برای 
مشکالتی  شهر  این  در  وقتی  اما  می شد.  پنداشته  امنیت 
می تواند  که  طبیعی ست  کند،  بیداد  فقر  و  بی کاری  نظیر 
قتل های  و  آدم ربایی  برای  را  متعددی  انگیزه های 
سازمان یافته فراهم سازد. در همین حال، گروه های تندرو 
آمدن  به وجود  سبب  هرازگاهی  نیز  شهر  این  در  موجود 
و  رفتار  به  واکنش  نظیر  سوءبرخوردهایی  و  اختالفات 
گروه هایی،  چنین  نظر  به  که  می شوند  کسانی  عملکرد 

خالف آداب و فرهنگ مسلط بر جامعه رفتار می کنند.
در کنار این عوامل، وضعیت اقتصادی این شهر که برای 
می شود  خوانده  مساعد  تجارتی  و  بازرگانی  فعالیت های 
مقطعی  ناامنی های  گسترش  عوامل  از  یکی  می تواند  هم 
و   تولیدی  نهادهای  و  هرات شرکت ها  در  رود.  به شمار 
اقتصاد  چرخ  عمدتا  که  دارند  وجود  فراوانی  بازرگانی 
کشور را به گردش درآورده اند. هرات در کنار شهرهایی 
ننگرهار  و  در جنوب  قندهار  در شمال،  مزارشریف  مثل 
در شرق کشور، یکی از پایگاه های اصلی تجارتی به دلیل 
داشتن مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است. اگر 
معضل  به عنوان  هم چنان  فقر  و  بی کاری  شهرها  این  در 
کالن اجتماعی وجود دارد، ولی این شهرها امتیاز آن را 
هم دارند که در خود تاجران و بازرگانان را جای دهند. 
که  گرفته  شکل  قشری  شهرها  این  در  دیگر،  معنای  به 
به عنوان قشر متمول و پُردرآمد جامعه شناخته می شوند و 
که  گروه هایی  و  افراد  برای  وضعیتی  چنین  بدون شک، 
دست  پول  و  مکنت  به  ساده تری  راه های  از  می خواهند 

یابند، زمینه می دهد. 
و  ناامنی ها  ُکل  فراموش کرد که  نباید  آن،  کنار  در  اما   
ندارند.  رابطه  دلیل  همین  به  فقط  سازمان یافته  قتل های 
فعالیت  این شهرها  نیز در  بدون شک گروه های مخالف 
ترورهای  از  بخشی  و  باشند  داشته  می خواهند  بیشتری 

سازمان یافته به وسیله چنین گروه هایی صورت می گیرد. 
موضوع دیگر، مدیریت سیاسی و امنیتی در هرات می تواند 
باشد. برخی ها حتا به هدف رسیدن به درآمدهایی که در 
هرات می تواند برای شان وجود داشته باشد، با دادن رشوه 
در  را  خود  واسطه،  و  وسیله  با  یا  و  مرکزی  مقام های  به 

موقعیت های مهم این شهر نصب می کنند. 
در این که ضعف های جدی مدیریتی در این شهر وجود 
دارد، نمی توان تردید کرد؛ در والیت هایی مثل هرات نیاز 
است که مدیران قدرتمندتری گزینش شوند تا بتوانند از 

پس مشکالت به خوبی بیرون شوند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

روایت است که سلطان قصد بالد قندهار 
باب خرابی  اندر  بود  شنیده  آنچه  تا  کرد 
بر گوش  ظلم حاکمان  و  رعیت  روزگار 
و  لشکریان  پس  کند.  نیوش  خویشتن 
خاصان و حاجبان و تشریفاتیان را جلوتر 
از  بر وی هموار سازند.  را  راه  تا  بفرستاد 
آن طرف خبر به دلیران قندهار رسید که 
را  شما  هموطن  سلطان  که  جدید  سلطان 
نزول جالل  در شرف  است  زیر کرده  به 
بر بارگاه قندهار است، پس دلیران قندهار 
گفتند ما را زندگی به چی شاید که سلطان 
باشیم.  وی  رکاب  در  ما  و  بیاید  دیگر 
قندهاری  سرداران  و  دلیران  از  جمعی 
که سر در راه سلطان گذشته نهاده بودند 
سلطانک  این  کرد  ادب  باید  که  گفتند 
بارگاه  اندر  و  بیامد  سلطان  پس چون  را. 
بر مسند تکیه بزد فرمان داد که هرکه داد 
از ظالمان و مفسدان و معاندان دارد ، داد 
تا در حق وی عدالت  برون دهد  خویش 
برخاست  میان جمع  از  پسری  پس  کنیم. 
و فریاد زد ای سلطان من داد خواهی دارم 
حاکمان  این  و  رفتار  فلک کج  از دست 
صدای  چون  حاکمان  از  تن  چند  غدار. 
این  که  باشد  حاال  گفتند  شنیدند  پسرک 
پسر نوباوه تشت رسوایی ما را از بام فرو 
از دلیران را  ندا دادند یکی  بیاندازد. پس 
که جلو مساله را بگیر که گپ روده است. 
دلیر برخاست و بانگ بر زد که ای سلطان 

جهان داند که من خاکریز والم 
به شورای والیتی اندیوالم 

زنم بر فرق رییس تشریفاتت
که از گربه بخواهد او وساطت 

است  شیر  جای  اینجا  که  سلطان  برو 
)منظور شیر اهلی شده قیوم خان می باشد( 

و هرچی کاکو می بینی دلیر است 
سر ما باد فدای مال حامد 

که است او مردی شیخ و پیر و مرشد 
گفتند  همه  بشد.  عصبانی  بغایت  سلطان 
نخواهد  بوفضول  این  تن  بر  سر  حاال 
چای  پیاله ای  سلطان  پس  گذاشت. 
دیگر  نوشید  را  چای  چون  و  خواست 
عصبانی نبود. بگفت کی می تواند جواب 
این آدم را بدهد محکم و اثرگذار. در این 
میان رییس تشریفاتی ببود بسی جگرآور و 
رزم دیده. گفت من بدهم ؟ سلطان بگفت 
عالی  منصب  ترا  دهی  خوب  جواب  اگر 
دهم. پس رییس تشریفات چنان مشتی بر 
شش  و  هفتاد  که  بزد  وال  خاکریز  دهان 
دندانش بر زمین ریخت و اگر گویند که 
گوییم  ما  نباشد  بیشتر  دندان  و شش  سی 
بعضی ها را باشد و بگفت هر که با سلطان 

دربیفتد دهانش سرویس است. 
رییس  رسیدند  پایتخت  به  چون  پس 
تشریفات نزد سلطان بشد و بگفت الوعده 
فرمایید.  را مرحمت  وفا آن منصب عالی 
کنید  اخراج  بارگاه  از  را  این  داد  فرمان 
برون  را  وی  پس  نبینم.  رویش  دیگر  که 
افگندند. خاصان از سلطان دلیل پرسیدند. 
را  سوال  این  دوباره  هرکه  داد  جواب 
کنید.  جوال  در  گربه  با  را  او  پرسید. 
نمی داند چرا  هیچ کس  امروز  تا  خالصه 
فنا  به  بداد ،  بیچاره که جواب درست  آن 

رفت.

دالیل ناامنی های هرات

یکی داستانی ست 
در قندهار 

 نثاراحمد فیضی  غوریانی-  عضو  پارلمان افغانستان

ادامه از صفحه 1
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تازه  »تهدیدات  عنوان  تحت  زیر،  مقاله  یادداشت: 
کستانی  پا روزنامه نگار  رشید  احمد  توسط  افغانستان« 
این  بخش هایی  8صبح  روزنامه  است.  شده  نوشته 
کرده  که به زبان انگلیسی نوشته شده تلخیص  مقاله را 

و خدمت خوانندگان قرار می دهد.
که از سال 2001 به این سو  احمدرشید در این مقاله نوشته 
کشته اند.  طالبان و القاعده بیش از پنجاه خبرنگار را 
کسی تالش نکرده بود حمله  اما الی سال جاری هیچ 
شبکه  یک  کارمندان  حامل  بس  موتر  بر  را  بزرگی 
راه  اندازی  طلوع(  )تلویزیون  کشور  بزرگ  رسانه ای 
کارمندان  جنوری،  ماه  بیستم  خونین  حمله  در  کند. 
به  کاری  روز  یک  از  بعد  که  طلوع  تلویزیونی  شبکه 
گرفتند. در این  خانه های شان بر می گشتند، هدف قرار 
کارمندان جان شان را از دست  حمله تروریستی 7 تن از 
بودند، بعضی  نیز شامل  زنان  آن ها  میان  در  که  دادند 
به  زیادی  تعداد  و  بودند  به شدت سوخته  قربانیان  از 
آن ها وخیم  از  بعضی  که حالت  شدت زخمی شدند 
ضد  بر  حمالت  بی سابقه ترین  از  یکی  این  است. 

خبرنگاران بود.
که وضعیت امنیتی  این حمله در حالی صورت می گیرد 
حاضر  حال  در  و  می شود  گزارش  خراب  افغانستان 
اما  دارند،  افغانستان حضور  در  امریکایی  9800 سرباز 
کابل برای  دیپلومات های امریکایی از هلیکوپترها در 
حمل و نقل خود استفاده می کنند. هم چنان طالبان در 
کنترول  زیر  را  عمومی  جاده های  کشور  از  بخش هایی 
کشور های همسایه  دارند و در مواردی مانع تجارت از 
که  هنگفتی  کمک های  وجود  با  می شوند.  داخل  به 
این  به   2001 سال  از  امریکایی  مالیه دهندگان  سوی  از 
این  اما  گرفته  صورت  افغانستان  دولت  برای  طرف 

کنترول وضعیت دارد. کمی برای  دولت هنوز توانایی 
دولت  در  مهمی  موضوع  فساد  رشید،  آقای  باور  به 
افغانستان است و افغان ها به تدریج باورشان را نسبت 
از دست می دهند.  افغانستان  رهبری دولت  هیات  به 
که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به بدتر  او می افزاید 
از  شدن است و به همین دلیل افغان ها در جهان بعد 
تشکیل  را  مهاجر  تشکیل دهنده  کشور  دومین  سوریه 

می دهند. 
 یک تعداد زیادی از این پناهجویان از طبقه متوسط و 

که به صورت ویژه از شبکه طلوع محافظت خواهند  سپردند 
کرد. تلویزیون طلوع خواهان محافظین امنیتی، وسایط زرهی 
کدام آن ها بر آورده نشد و قبل از حمله خونین  شدند اما هیچ 
نگرفت.  صورت  خاصی  کار  شبکه  این  کارمندان  باالی 
آقای رشید در پایان مقاله خود با اشاره به نابه سامانی های 
کشور و حکومت وحدت  که در بخش های مختلف  فراوانی 
کارمندان  که باالی  ملی وجود دارد، می گوید با حمله خونین 
گرفت، صبر و حوصله مردم  شبکه تلویزیونی طلوع صورت 

به آخرین حد خود رسیده است.

تحصیل کرده اند و شغلی خوبی در افغانستان در زمان 
نیروهای بین المللی داشته اند.

واقع  در  طلوع  تلویزیونی  شبکه  رشید،  آقای  باور  به 
یکی از معدود تلویزیون های تاثیرگذار می باشد. شبکه 
دادن  انعکاس  و  خبرها  نشر  به دلیل  طلوع  تلویزیونی 
کشور به شهرت حیرت انگیزی دست یافته  مشکالت 
برای  برنامه ها  ترجمه  خالقیت ها،  هم چنان  است. 
تیم های  لیگ  نخستین  راه اندازی  و  افغانستان  مردم 
شبکه  این  برای  خوبی  شهرت  افغانستان  در  فوتبال 
کرده است. به باور آقای رشید شبکه تلویزیونی  کسب 

کشورهای منطقه نیز تماشا می کنند. طلوع را در 
اما این شهرت به بهای سنگینی برای شبکه تلویزیونی 
که والیت  گذشته زمانی  طلوع تمام شده است. سال 
کنترول  تحت  مدتی  برای  افغانستان  شمال  در  کندز 
گرفت، طالبان شبکله تلویزیونی طلوع را  طالبان قرار 
حوادث  و  جنایات  از  نادرست  گزارش دهی  به  متهم 
سعد  شبکه  این  رییس  هم چنان  کردند.  کندز 
گردانندگی  را  شبکه  این  که  برادرش  سه  و  محسنی، 
می کنند به صورت مستقیم تهدید شدند. اعضای دیگر 
گردیدند. بعد از حمله  این شبکه تلویزیونی نیز تهدید 
ذبیح اهلل  طالبان  سخنگوی  جنوری،  ماه   20 مرگبار 
کرد:  را چنین توجیه  این حمله  تویتر خود  مجاهد در 
طلوع  تلویزیون  دشمنی  به  انتقام  در  حمله  »این 
توهین  افغانی،  فرهنگ  به  توهین  اسالم،  به  نسبت 
شبکه  این  نادرست  اتهامات  و  کندز  باشندگان  به 
گرفت، تشکر از  نسبت به مجاهدین )طالبان ( صورت 

کمک هایش.« خداوند و 
از  من  با  تماس  در  طلوع  تلویزیونی  شبکه  رییس 
و  »بهترین  شده اند  قربانی  که  را  همکارانش  کابل، 
گفت:  او  کرد.  توصیف  جوان«  نسل  درخشان ترین 
صداقت  در  ما،  همکاران  دادن  دست  از  »باوجود 
وجود  به  تغییری  خبرها  پوشش  برای  طلوع  تلویزیون 
که ما  که زمانی  کرد  نخواهد آمد.« هم چنان او اضافه 
کردیم  کشور دریافت  همدردی مردم عادی را از سراسر 
کشته  و آن ها احساس شخصی خود را نسبت به خبر 
کامال حیرت زده  شدن همکاران ما شریک می ساختند 

شده بودیم.

که سال  به گفته آقای رشید تراژیدی غم انگیز این است 
گذشته بعد از این که تلویزیون طلوع تهدید شد، رهبران 
افغانستان هر دو رییس جمهور و رییس اجرایی تعهد 

تهدیدات تازه افغانستان
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply, delivery and installation of CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by February 8th 2016, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply, delivery and installation of CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by February 8th 2016, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

 نویسنده: احمدرشید

 تلخیص و ترجمه: روزنامه 8صبح
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