
دلبـر نظـری وزیر امـور زنان، 
در  خبـری  نشسـت  دریـک 
کابـل می گویـد که مشـارکت 
سـطح  در  بانـوان  حضـور  و 
حکومـت  تصمیم گیـری 
اسـت. کمرنـگ  و  نمایشـی 

نظـری،  بانـو  بـاور  بـه 
کشـور  ایـن  در  دولتمـردان 
و  توانایـی  بـه  هـم  هنـوز 

می نگرنـد. شـک  دیـدۀ  بـه  بانـوان  ظرفیـت 
هم چنـان، حبیبه سـرابی معاون شـورای عالـی صلح، در 
نخسـتین نشسـت مرحلـۀ دوم برنامـۀ مـادران صلح در 
کابـل می گویـد: بـرای برقـراری صلـح، بایـد بـه بانوان 
میـان  بـه صـورت ریشـه یی در  تـا  اجـازه داده شـود 
خانواده هـا فرهنـگ صلح خواهـی را ترویـج کننـد، زیرا 

آن هـا خواهـان چنیـن چیزی هسـتند.
بـه گفتـۀ خانم سـرابی، نقش بانـوان بـرای آوردن صلح 

در کشـور بایـد معنادار و بنیادی باشـد.
برنامـه  ایـن  در  شـرکت کننده  بانـوان  از  یکـی  لیمـه، 
ناممکـن  کشـور  در  توسـعه  آرامـی  :بـدون  می گویـد 

آرامـی مـی آورد. اسـت و صلـح روشـنی و 
مرحلـۀ نخسـت نشسـت مـادران صلـح در سـه والیت 
کندهـار، غـور و پـروان برگـزار شـده و مرحلـۀ دوم 
ایـن نشسـت در شـش والیـت کنـدز، بغـان، لغمـان، 
جوزجـان، کاپیسـا و هـرات در حـال برگـزاری اسـت.
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با ١٧ سال حضور جامعه جهانى در 
افغانستان و حمايت بىدريغ بسيارى از 

کشورهـا، سر انجام پايان ناکام حكومت 
همراه باموج بحران هاى فزاينده در کشور، 
حاميان خارجى را به مقصر نمودن همديگر 

در تحميل آقاي اشرف غنى در راس 
نظام و روى دست گرفتن تصاميم جديد 

واداشته است.
هرچند طى ماه هاى اخير رهبران حكومت 
به شدت تالش دارند تا با نمايش هـاى 
پوپوليستى، وعده هـاى سر خرمن، جلوه 
دادن حمايت خارجى، از پايان فاجعه بار 

حكومت شان جلوگيرى نمايند و در صورت 
امكان احتماآل قدرت خود را بگونۀ تمديد 

کنند، روي هم رفته بيرونىهـا تصميم خود 
را با نگاهى جديد به افغانستان و چهره 

هـاى متفاوت از ١٧ سال گرفته اند.
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د کندهــار رسحــدي ځواکونــو د ډيورنــډ پــر کرښــه 

ــتاين  ــي د پاکس ــه وړي چ ــه منځ ــارې ل ــه کټ هغ

ــاره  ــو لپ ــار د غځول ــزن ت ــوري د اغ ــه ل ــو ل پوځيان

ــوي وې. ــب س نص

دا کټــارې د ســپني بولــدک او ښــوراوک ولســواليو 

ترمنــځ د رسو څاهانــو پــه ســيمه کــي ځــای 

پــر ځــای شــوي وې، چــي د کندهــار د امنيــه 

ــه  ــزي پ ــرازق اڅک ــوال عبدال ــوی پاس ــدان ل قومن

ــه لــوري لــري کــړل  ــو ل امــر د رسحــدي ځواکون

ــوې. ش

د راپورونــو لــه مخــي، پاکســتاين ځواکونــو د 

افغانســتان رستېــرو ددې کار د مخنيــوي هڅــه 

وکــړه او د جګــړې اخطــار ئــې ورکــړ، خــو امنیتــی 

- دفاعــی ځواکونــو پرتــه لــه کومــي ســتونزي 

ــوځ د  ــتاين پ ــووړې او د پاکس ــه ي ــه منځ ــارې ل کټ

ــړه. ــه ک ــې ون ــو پروائ اخطارون

ــه  ــر پول ــډ پ ــي د ډيورن ــوي چ ــه ک ــتان هڅ پاکس

ــړو  ــي وګ ــي دا کار د ول ــوي چ ــار وغځ ــزن ت اغ

ــردې  ــوی دی، ت ــخ ش ــون رسه م ــخت غربګ د س

ــتاين  ــان د پاکس ــي افغان ــيمو ک ــو س ــه ځين ــې پ چ

ــې  ــه ی ــديل دي او دې ت ــدي درې ــر وړان ــو پ پوځيان

ــوي. ــار وغځ ــزن ت ــي اغ ــوديل چ ــه پرېښ ن

رپوټونــه وايــي پاکســتان دمګــړی د اغــزن تــار 

ــو رسه د  ــان چارواک ــی او د افغ ــو کار درول غځول

ــه  ــادوين وړ ده، چــي پ ــز کــړی. د ی خــربو وړاندی

ــو کــي د شــپږو میاشــتو راهیــي  ختيځــو والیتون

د اغــزن ســیم غځولــو کار روان دی او ۷۰ فیصــده 

کار یــې پــای تــه رســېدلی، خــو حکومــت یــې پــه 

ــه دی ښــودلی. ــدي کــوم غربګــون ن وړان

د کندهار رسحدي ځواکونو پر 

ډیورنډ لګول شوې کټارې و ایستې
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دولت مردان به توانایی زنان باور ندارند 
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بـا  مى کـرد،  يـاد  وفـادارى 
اطمينـان  بيـان  صراحـت 
او  اولويـت حكومـت  داد کـه 
مبـارزه بـا فسـاد خواهـد بود
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ــاد از حضــور  ــا زی شانزده ســال چیــزی کــم ی
می گــذرد.  افغانســتان  در  جهانــی  جامعــۀ 
ــای  ــی پول ه ــۀ جهان ــال ها جامع ــن س در ای
هنگفتــی را زیــر نــام کمــک بــه افغانســتان در 
ــق  ــا از طری ــت و ی ــت گذاش ــار حکوم اختی
مختلفــی  پروژه هــای  در  خــود  نهادهــای 
نخســتین  در  پول هــا  ایــن  کــرد.  صــرف 
ــاد  ــردم ایج ــی م ــی در زنده گ ــال ها تحول س
ــتاها  ــهرها و روس ــه ش ــد ک ــبب ش ــرد و س ک
قــدری تغییــر چهــره بدهنــد و مــردم بــه 
امکانــات حداقلــی دسترســی بیابنــد. امــا ایــن 
کشــور  وارد  میزانی کــه  به همــان  کمک هــا 
شــد، در راه هــای بازســازی و عمــران جامعــه 
ــن  ــی از ای ــید. بخــش بزرگ ــه مصــرف نرس ب
ــری در چرخــۀ فســاد  ــارد دال کمک هــای میلی
ــدون آن  ــی ب ــن الملل ــای بی ــی و نهاد ه دولت
کــه بــرای مــردم افغانســتان کم تریــن ســودی 
ــل  ــف و می ــد حی ــته باش ــان داش ــه ارمغ را ب
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــازرس وی ــاال ب ــد. ح ش
بازســازی افغانســتان اذعــان کــرده اســت 
کــه مقــدار بســیار هنگفتــی از پول هــای 
کمک شــده بــه ایــن کشــور ضایــع شــده 
اســت. جــان ســپکو در یــک گفت وگــو 
ــت: »از  ــه اس ــتار گفت ــۀ تورنتواس ــا روزنام ب
ــاز  ــان آغ ــی از زم ــو یعن ــه این س ــال ب 17س
جنــگ تحــت رهبــری امریــکا در افغانســتان، 
ــیع  ــکات وس ــه مش ــم ب ــور هنوزه ــن کش ای
دســت بــه گریبــان اســت، ظرفیــت و توانایــی 
ــا ســوال  ــی افغانســتان هنوزهــم ب ــوای امنیت ق
هم  چنــان  اداری  فســاد  اســت،  روبــه  رو 
ــم  ــدر هنوزه ــواد مخ ــد م ــه دارد و تولی ادام
ــف  ــان مخال ــگ  جوی ــل جن ــم تموی ــع مه منب
آقــای  می باشــد.«  افغانســتان  حکومــت 
ــکا  ــه »امری ــت ک ــرده اس ــح ک ــپکو تصری س
در یــک زمــان بســیار کــم پــول بســیار زیــاد 
ــه  ــت ک ــرده  اس ــرف ک ــتان مص را در افغانس
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــتر از ظرفی ــی بیش خیل
می باشــد.«این  افغانســتان  ماننــد  کوچکــی 
ســخنان بیان گــر آن انــد کــه فســاد اداری 
هنــوز به عنــوان چالــش بــزرگ در برابــر 

ــن  ــرار دارد و ای ــی ق ــدت مل ــت وح حکوم
ــته  ــال گذش ــه پنج س ــک ب ــت در نزدی حکوم
ــه  ــخص ب ــن و مش ــدات معی ــود تعه ــا وج ب
ــاکام  ــتان ن ــردم افغانس ــی و م ــه جهان جامع
ــوگند  ــه س ــی زمانی ک ــای غن ــوده اســت. آق ب
ــان  ــت بی ــا صراح ــرد، ب ــاد می ک ــاداری ی وف
اطمینــان داد کــه اولویــت حکومــت او مبــارزه 
بــا فســاد خواهــد بــود. او طــی ایــن ســال ها 
ــت  ــوم حکوم ــراث ش ــاد را می ــواره فس هم
ــورد  ــن م ــه در ای ــه ک ــده و گفت ــی خوان قبل
ــرد.  ــر نمی گی ــی را در نظ ــه مصلحت هیچ گون

نخســتین  نمونــه  به عنــوان  غنــی  آقــای 
برخــورد بــا فســاد را از پرونــدۀ کابــل بانــک 
ــی  ــه جهان ــرای جامع ــی را ب ــه بحــث حثیت ک
پیــدا کــرده بــود، آغــاز کــرد، امــا بــدون آن که 
در ایــن مــورد موفقیتــی حاصــل کنــد بــا یــک 
نمایــش کامــا طراحی شــده و مضحــک قضیۀ 
کابــل بانــک را بــه نفــع خــود مصــادره کــرد. 
پــس از آن نیــز بــا چنــد حرکــت نمادیــن مثل 
ــۀ  ــرای محاکم ــژه ب ــودآوردن دادگاه وی به وج
ــه  ــرد ک ــاش ک ــه فســاد، ت ــم ب ــان مته مجرم
جدیــت خــود را در ایــن راه بــه نمایــش 
ــت  ــده اس ــخص ش ــاال مش ــا ح ــذارد. ام بگ
کــه آقــای غنــی نــه تنهــا در مبــارزه بــا فســاد 

ــا  ــه حت ــوده ک ــر ب ــی ناکام ت ــت قبل از حکوم
ــد طــوال در ایــن عرصــه داشــته  ــز ی خــود نی
اســت. پــروژۀ پرومــوت کــه در اختیــار دفتــر 
ــه منبعــی از  ــت، ب ــرار گرف ــوی نخســت ق بان
فســاد و خــورد و بــرد تبدیــل شــد. براســاس 
آمــار رســمی بانــوی نخســت کشــور از ایــن 
ــف و  ــر حی ــون دال ــش از 116 میلی ــروژه بی پ
ــت  ــوی نخس ــی بان ــت. وقت ــرده اس ــل ک می
کشــور چنیــن در فســاد مالــی و اداری غــرق 
ــی  ــه توقع ــا چ ــر نهاده ــت آن گاه از دیگ اس
می تــوان داشــت؟ چه گونــه می تــوان بــه 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی در مب ــای غن ــخنان آق س
اعتمــاد کــرد؟ وقتــی نهــاد کنــار دســت آقــای 
ــده، از کجــا  ــرق ش ــن در فســاد غ ــی چنی غن
ــدر  ــت جمهوری چه ق ــاد ریاس ــه نه ــوم ک معل
کشــور  در  فســاد  فاجعــۀ  عمیق شــدن  در 
دســت داشــته اســت؟ بــاور اصلــی ایــن 
اســت کــه فســاد چــه در حکومــت پیشــین و 
ــگ  ــی بخشــی از فرهن چــه در حکومــت فعل
حکومتــداران بــوده اســت. فســاد در رده هــای 
پاییــن چنــدان عمیــق و سیســتماتیک نیســت، 
بــل آن چــه کــه می توانــد مایــۀ نگرانــی باشــد، 
ــه  ــاال اســت. فســادی ک ــای ب فســاد در رده ه
بــه صــورت ســیتماتیک انجــام می شــود 
بیــرون می کنــد.  و امکانــات را از کشــور 
آقــای ســپکو می گویــد کــه پول هایی کــه 
شــده،  داده  افغانســتان  بازســازی  بــرای 
بخــش بــزرگ آن در حســاب های بانکــی 
ــد  ــرای خری ــا ب ــده و ی ــال داده ش ــی انتق دب
و  امریــکا  وریجینــای  ایالــت  در  خانه هــا 
ــت.  ــرف شده اس ــادا مص ــوور کان ــهر ونک ش
ــرون  ــتان بی ــا از افغانس ــا را کی ه ــن پول ه ای
کــرده انــد؟ آیــا مامــوران و کارمنــدان عــادی 
حکومــت توانایــی آن را دارنــد کــه دســت بــه 
ــدون  ــد؟ ب ــی بزنن ــای بزرگ ــن اختاس ه چنی
شــک خیــر؟ وقتــی پول هــای کان ایــن 
ــود،  ــاخته می ش ــرون س ــور بی ــی از کش چنین
ــه  ــد ک ــرادی بوده ان ــا و اف ــدون شــک نهاده ب
توانایــی چنیــن پول شــویی های کانــی را 
ــر در  ــی اگ ــدت مل ــت وح ــته اند. حکوم داش
ــر تاشــی را  ــده از عمــرش ه ــدت باقی مان م
بــرای مبــارزه بــا فســاد در کشــور انجــام دهــد 
ــد.  ــی نمی رس ــل لمس ــۀ قاب ــچ نتیج ــه هی ب
چــون ایــن حکومــت خــود ترویج کننــده 
و گســترش دهندۀ فســاد در کشــور اســت. 
فســاد مالــی و اداری معضــل کان جامعــۀ 

ماســت کــه نــان دســترخوان محرمــان جامعــه 
را گرفتــه اســت. کجــا شــد شــعارهای آقــای 
افــراد  خدمــت  در  می گفــت  کــه  غنــی 
خواهــد  قــرار  کم درآمــد  و  بی بضاعــت 
ــون شــغلی که  ــک میلی داشــت؟ کجــا شــد، ی
زمــان  در  آن هــا  ایجــاد  از  غنــی  آقــای 
ــارزات انتخاباتــی خــود ســخن می گفــت؟  مب
فســاد مالــی و اداری چیــزی نیســت کــه 
بتــوان بــه ســاده گی از کنــار آن گذشــت. اگــر 
حکومــت افغانســتان توانایــی مبــارزه بــا ایــن 
ــی  ــازمان های خارج ــد س ــدارد، بای ــر را ن ام
بــه کمــک مــردم افغانســتان بشــتابند تــا آن هــا 
را  از چنیــن بیمــاری مهلکــی نجــات بخشــند.
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احمدعمران

زه  چـه خبـر از مبـار
با فساد؟

 

ــور، در  ــی کش ــای سیاس ــا و جریان ه ــه نهاده ــی ک درحال
ــون  ــان داده و تاکن ــش نش ــش رو واکن ــات پی ــر انتخاب براب
چندیــن دفتــر والیتــی را بســته اند، دولــت بــرای برگــزاری 
ــن حــال از  ــا در عی ــد؛ ام ــی می کن ــار آماده گ ــات اظه انتخاب
ــده  ــان آم ــه می ــم ســخن ب ــات ه ــر در انتخاب ــال تاخی احتم

اســت. 
یکــی از مهتمریــن دغدغه هــای احــزاب و جریان هــای 
سیاســی عــدم شــفافیت در تامیــن برگــزاری انتخابــات 
شــفاف اســت و بــه همیــن خاطــر پیشــنهاد شــده اســت کــه 
ــک /انگشــت  ــام بایومتری ــت ن ــد ثب ــا رون ــات ب ــد انتخاب بای
نــگاری آغــاز شــود. امــا حــاال آنگونــۀ کــه ریاســت اجرایــی 
ــک  ــاله بایومتری ــه مس ــات گفت ــیون انتخاب ــت و کمیس دول
ــد کمیســیون و ارگ  ــورد تایی ــات م ــزاری انتخاب ــدن برگ ش
واقــع شده اســت. هنــوز امــا معلــوم نیســت کــه ایــن رونــد 
چگونــه عملــی خواهــد شــد و ایــا ســبب تاخیــر در زمــان 
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــرا هن ــر؛ زی ــردد یاخی ــات می گ تخاب
ــد در  ــی می توان ــا چــه معیارهای ــات ب ــه  کمیســیون اتخاب ک
ایــن زمــان انــدک ثبــت نــام را بایومتریــک بســازد، امــا ایــن 
ــت.  ــرض داده اس ــی معت ــای سیاس ــه جریان ه ــان را ب اطمین
در همیــن حــال، بحــث دیگــری کــه ســبب می شــد 
ــت  ــد وضعی ــه کن ــکل مواج ــا مش ــات را ب ــزاری انتخاب برگ
ــان  ــو اع ــون نات ــا اکن ــت. ام ــده اس ــه ش ــی گفت ــد امنیت ب
ــتان  ــات افغانس ــت انتخاب ــن امنی ــه در تأمی ــت ک ــرده اس ک
ــد. مقام هــای مأموریــت حمایــت قاطــع در  همــکاری می کن
افغانســتان، گفتــه انــد کــه بــرای تأمیــن امنیــت انتخابــات بــا 
ــد  ــکاری خواهن ــتان هم ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت نیروه

ــرد. ک
ــل از  ــه نق ــی ب ــر خبرنامه  ی ــا نش ــی ارگ، ب ــر مطبوعات دفت
جنــرال اندریــو پوپــاس، یــک مقــام ارشــد نظامــی مأموریــت 
حمایــت قاطــع گفتــه اســت: »تمــام امکانــات دســت داشــتۀ 
خویــش را در اختیــار ارگان هــای امنیتــی و دفاعی افغانســتان 
بــه منظــور تامیــن امنیــت و برگــزاری انتخابــات خــوب قرار 
ــان داده اســت  ــاس، اطمین ــرال پوپ ــان جن ــم«. هم چن می دهی
ــورت  ــه ص ــات، ب ــی انتخاب ــان امنیت ــق پ ــرای تطبی ــه ب ک

ــد. ــکاری می کنن ــه« هم »همه جانب
 در همیــن حــال نهادهــای امنیتــی افغانســتان نیــز بــه رییــس 
دولــت وحــدت ملــی و کمیســیون مســتقل انتخابــات، 
اطمینــان اداده انــد کــه امنیــت پروســۀ انتخابــات بــا توجــه 

ــن خواهــد شــد. ــی، تأمی ــه طــرح و پیشــنهادات امنیت ب
 ایــن اطمینان هــا در حالــی داده شــده انــد کــه مــردم 
نســبت بــه برگــزاری یــک انتخابــات خــوب وشــفاف 
ــع کان از ســر راه  ــراً دو مان ــون ظاه ــا اکن ــد. ام شــک دارن
برگــزاری انتخابــات برداشــته اســت؛ از یــک طــرف دولــت 
و کمیســیون موافقــت کــرده اســت کــه انتخابــات بــا سیســتم 
ــو و  ــای نات ــز نیروه ــد و نی ــد ش ــزار خواه ــک برگ بایومتری
نیروهــای امنیتــی افغانســتان هــم وعــده کرده انــد کــه 

ــد. ــن می کنن ــتی تامی ــه درس ــات را ب ــت انتخاب امنی
بــا ایــن حســاب، دیگــر مشــکلی از لحــاظ تخنیکــی 
پیــش روی کمیســیون انتخابــات باقــی نمانــده اســت و بــه 
زودی پیکارهــای انتخاباتــی هــم آغــاز می شــود. حــاال 
دیــده شــود کــه جریان هــای معتــرض سیاســی واقعــًا 
ــی  ــرا در صورت ــه؛ زی ــد یان ــع ان ــا قان ــن آماده گی ه ــه ای ب
کــه جریان هــای سیاســی اکنــون در برابــر حکومــت و 
سیاســت های انتخاباتــی آن کوتــاه بیاینــد و انتخابــات برگزار 
شــود، مســلما کــه همیــن حکومــت بــا همیــن ســاختار بــه 
ســراغ برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری هــم خواهــد 
ــد  ــا نمی توانن ــزاب و جریان ه ــورت اح ــت و در آن ص رف
ــات ریاســت  ــا دولــت انتخاب بگوینــد کــه ایــن کمیســیون ی

ــد.  ــزار نکن ــوری را برگ جمه
ــت های  ــه خواس ــد ک ــان می ده ــت نش ــه دول ــاال ک ــا ح ام
جریان هــای سیاســی را در مــورد انتخابــات بــرآورده اســت، 
بایــد در عمــل صداقتــی را نشــان بدهــد کــه ســبب برگشــتن 
ــون  ــه اکن ــادی ک ــود؛ اعتم ــات ش ــد انتخاب ــه رون ــاد ب اعتم
وجــود نــدارد. افغانســتان بــرای انتقــال قــدرت هیــچ راهــی 
ــن  ــت ای ــتی دول ــدارد و بایس ــات ن ــزاری انتخاب ــز برگ ج
رونــد را سیاســی نســاخته و آز آن بــه عنــوان ابــزاری ســیاه 
در جهــت منافــع کوچــک ســمتی و گروهــی اســتفاده نکنــد.

دو مانـع کـالن از سـر راه
 انتخـابات برداشتـه شـد

آقای غنی زمانی که سوگند وفاداری یاد می کرد، با صراحت بیان اطمینان داد که  
اولویت حکومت او مبارزه با فساد خواهد بود. او طی این سال ها همواره فساد را 
میراث شوم حکومت قبلی خوانده و گفته که در این مورد هیچ گونه مصلحتی را در 
نظر نمی گیرد. آقای غنی به عنوان نمونه نخستین برخورد با فساد را از پروندۀ کابل بانک 
که بحث حثیتی را برای جامعه جهانی پیدا کرده بود، آغاز کرد، اما بدون آن که در این 
مورد موفقیتی حاصل کند با یک نمایش کامال طراحی شده و مضحک قضیۀ کابل بانک را 
به نفع خود مصادره کرد. پس از آن نیز با چند حرکت نمادین مثل به وجودآوردن دادگاه 
ویژه برای محاکمۀ مجرمان متهم به فساد، تالش کرد که جدیت خود را در این راه به 
نمایش بگذارد. اما حاال مشخص شده است که آقای غنی نه تنها در مبارزه با فساد از 

حکومت قبلی ناکام تر بوده که حتا خود نیز ید طوال در این عرصه داشته است

ACKU
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نهــاد دیده بــان شــفافیت افغانســتان 
مبــارزه  نهادهــای  کــه  می گویــد 
ــد  ــتقالیت ندارن ــاد اداری اس ــا فس ب
سیاســی  فشــارهای  ســبب  بــه  و 
پرونده هــای  روی  نتوانســته اند 

بــزرگ فســاد توجــه کننــد.
ــاد  ــس نه ــی، ریی ــرام افضل ــید اک  س
گفت وگــو  در  شــفافیت  دیده بــان 
می گویــد:  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
و  داخــل  از  مافیایــی  شــبکه های 
ــده  ــای کمک ش ــور پول ه ــرون کش بی
ــاق  ــرون قاچ ــتان را به بی ــرای افغانس ب
افغانســتان  از  بیــرون  در  و  کردنــد 
را  پول هــا  ایــن  هنگفــت  بخــش 

کرده انــد. ســرمایه گزاری 
ــا در  ــه مافی ــزود ک ــی اف ــای افضل  آق
ــی  ــی و داخل ــای خارج ــان نیروه می

ــت . ــته اس ــود داش وج
ــه در  ــعارهایی ک ــه ش ــاره ب ــا اش او ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب زم
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــرف س از ط
ــا فســاد  ــارزه ب ــه مب ــی در رابطــه ب مل
اداری ســر داده می شــد، گفــت: نبــود 
ــخص  ــزم مش ــدان مکانی ــون و فق قان
بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری در 
نهادهــای دولتــی، ســبب شــد تــا ایــن 

ــد. ــدا کن ــیوع پی ــتر ش ــده بیش پدی
شــفافیت  دیده بــان  نهــاد  رییــس 
می گویــد کــه هیــچ نهــاد مســتقلی کــه 
معیارهایــی را بــرای مبــارزه بــا فســاد 
ــای  ــدون دخالت ه ــد و ب ــته باش داش
دولــت و نهادهــای بیرونــی و داخلــی 
عمــل کنــد، در کشــور وجــود نــدارد. 
نهادهایی کــه  افــزود:  او  هم چنــان، 
ــا فســاد اداری ایجــاد  ــارزه ب ــرای مب ب
مداخله هــای حکومــت  از  شــده اند 
ــبب  ــن کار س ــد و ای ــان نبوده ان در ام

شــد تــا نهادهــای مذکــور دســت آورد 
راســتا  ایــن  در  ماحظه یــی  قابــل 

ــند.  ــته باش نداش
ــتقالیت در  ــود اس ــی نب ــای افضل آق
نهادهــای مبــارزه بــا فســاد اداری 
دانســته،  اصلــی  چالش هــای  از  را 
اســتقالیت  عــدم  کــه  می گویــد 
در  را  سیاســی  مداخلــۀ  زمینه هــای 
ایــن نهادهــا فراهــم ســاخته و فقــدان 
ــن  ــان ای ــدن مجری ــت و آلوده ش ظرفی
نهادهــا بــه فســاد اداری از دیگــر 
چالش هایــی بــوده کــه ســبب شــد تــا 
مبــارزه بــه فســاد اداری و نظــارت این 
ــرود و  ــش ن ــت پی ــد به شــکل مثب رون

ــد. ــته باش ــز نداش ــت آورد نی دس
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــای افضل  آق
بــا  مبــارزه  امــر  در  دادســتانی کل 
ــه دادســتانی  ــد ک فســاد اداری می گوی
ــم در  ــای مه ــی از نهاده ــه یک کل ک
اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  راســتای 
ــل  ــت آورد قاب ــته دس ــت، نتوانس اس
ــد. ــته باش ــم گیر داش ــه و چش ماحظ
کــه  می گویــد  افضلــی  آقــای 
پرونده هــای بــزرگ فســاد اداری از 
ــی  ــوول بازرس ــای مس ــرف نهاده ط
نمی شــوند و توجــه نهادهــای مبــارزه 
ــای  ــاالی پرونده ه ــاد اداری ب ــا فس ب

ــت. ــوده اس ــتر ب ــک بیش کوچ
ــی  ــای کوچک ــۀ او، پرونده ه ــه گفت ب
مبــارزه  نهادهــای  طــرف  از  کــه 
قــرار  بازرســی  مــورد  فســاد  بــا 
گرفته انــد، مهــم نبوده انــد، امــا در 
ــچ  ــزرگ هی ــای ب ــه پرونده ه ــه ب رابط

توجهــی نشــده اســت.
از  جلوگیــری  بــرای  گفــت:  او   
بــزرگ  پرونده هــای  بــه  پرداختــن 
سیاســی  فشــاری های  اداری  فســاد 

از طــرف افــراد و گروه هــا بــاالی 
ــود  ــاد وج ــا فس ــارزه ب ــای مب نهاده
داشــته اســت و ایــن ســبب کنــدی کار 
مســوول  کم توجهــی  هم چنــان،  و 
نســبت بــه آن پرونده هــا می شــود.
از  پیــش  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــژۀ  ــازرس وی ــاد ب ــا نه ــن ســیگار ی ای
امــور  در  امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت 
بازســازی افغانســتان گفتــه اســت 
پول هــای  از  بــزرگ  بخــش  کــه 
ایــن  بازســازی  بــرای  کمک شــده 
کشــور بــه بیــرون از افغانســتان انتقــال 
داده شــده اســت. ســیگار بــه روزنامــۀ 
ــه  ــه اســت ک ــادا گفت ــتار کان تورانتوس
ــرای  ــه ب ــم از پول هایی ک ــش اعظ بخ
بازســازی افغانســتان از طــرف  جامعــۀ 
جهانــی و امریــکا کمــک شــده اســت 
بــه حســاب های بانکــی در دوبــی 
ــه  ــد خان ــرای خری ــا ب ــال شــده ی انتق
ــوور  ــا ونک ــکا ی ــای امری در ویرجینی

ــت. ــده اس ــه ش ــادا هزین کان
آغــاز  از  کــه  درحالی ســت  ایــن   
ــه  ــی ب ــۀ جهان ــکا و جامع ورود امری
ــون  ــا اکن ــال 2001 ت ــتان در س افغانس
بیــش از یــک ملیــارد دالــر کمک شــده 
اســت، امــا بــه دلیــل نبودشــفافیت در 
ــی و خارجــی  ــی داخل ــای دولت نهاده
ــف  ــا حی ــن پول ه بخــش اعظــم از ای

و میــل شــده اند.
هرچنــد ســران حکومــت وحــدت 
نهــاد  ایــن  ملــی در آوان تشــکیل 
تعهــد جــدی بــرای مبــارزه بــا فســاد 
اداری داشــتند، امــا ایــن کار تــا هنــوز 
نشــده  عملــی  درســت  به شــکل 

ــت. اس

اشــتراک رییــس اجرایــی در مجمــع عمومی ســازمان 
ملــل متحــد، بــرای برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف 

و ســالم در افغانســتان کمــک خواهــد کــرد.
تحلیل گــران  و  دانشــگاه  اســتادان  از  شــماری 
سیاســی بدیــن بــاور انــد کــه مطــرح کــردن مســایل 
ــازمان  ــی س ــع عموم ــتان در مجم ــات افغانس انتخاب
ــان در آن  ــورهای جه ــی کش ــه تمام ــد ک ــل متح مل
حضــور دارد، بــدون شــک خالــی از مفــاد نخواهــد 

ــود. ب
ایــن گفته هــا در پــی ســفر داکترعبــدهلل عبــداهلل 
رییــس اجرایــی افغانســتان بــه نیویــارک ابــراز 

. د می شــو
ــر  ــزان/ مه ــنبه اول می ــروز یکش ــداهلل  دی ــای عب آق
ــه منظــور  ــت افغانســتان ب ــی از حکوم ــه نماینده گ ب
اشــتراک در هفتــاد و ســومین اجــاس مجمــع 
ــارک رفــت. ــه نیوی عمومــی ســازمان ملــل متحــد ب
ــفر،  ــن س ــان ای ــداهلل در جری ــای عب ــت آق ــرار اس ق
در  وحدت ملــی  حکومــت  رســمی  دیدگاه هــای 
عرصه هــای سیاســی، امنیتــی، مبــارزه بــا تروریســم، 
ــت و  ــی، تقوی ــای منطقه ی ــدر، همکاری ه ــواد مخ م
تــداوم همکاری هــای بین المللــی بــا افغانســتان، 
دســت آوردهای افغانســتان در عرصــه حکومــت 
پــرورش،  بــا فســاد، آمــوزش و  مبــارزه  داری، 
برنامه هــای  پیشــرفت ها،  زنــان،  توانمندســازی 
ــه توســعه  ــن ب ــرای دســت یافت اقتصــادی، تــاش ب
پایــدار براســاس طــرح ســازمان ملــل متحــد، 
برگــزاری  و  منطقه یــی  و  داخلــی  چالش هــای 
ــورای  ــی، ش ــار پارلمان ــا اعتب ــالم و ب ــات س انتخاب
در  را  آینــده  ریاســت جمهــوری  و  ولســوالی ها 
هفتــاد و ســومین اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان 

ملــل متحــد مطرح کنــد.
ــو  ــل در گفت وگ ــگاه کاب ــتاد دانش ــد اس ــها فری ش
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: مطــرح کــردن 
چالش هــای  و  انتخابــات  برگــزاری  چگونه گــی 
فــرا راه آن در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
می توانــد بــه برگــزاری یــک انتخابــات قابــل قبــول 

ــد. ــتان کمــک کن ــردم افغانس ــرای م ب
شــها فریــد بدیــن بــاور اســت کــه ایــن ســفر بــرای 

رونــد برگــزاری یــک انتخابــات ســالم موثــر خواهــد 
ــده  ــورهای کمک کنن ــه کش ــت: زمانی ک ــود او گف ب
در  شــفاف  انتخابــات  یــک  برگــزاری  بــرای 
افغانســتان وعــده بدهنــد، بــدون شــک رونــد 
ــت جمهوری  ــی و ریاس ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ

ــرد. ــد ک ــن خواه ــتان را تضمی در افغانس
ــد  ــورهای مانن ــور کش ــد: حض ــو فری ــه بان ــه گفت ب
ــکات  ــار مش ــی دچ ــاظ امنیت ــه از لح ــتان ک افغانس
ــی  ــی و امنیت ــات سیاس ــتد ثب ــد و نتوانس ــراوان ان ف
را در کشــور خــود حاکــم بســازند، در مجمــع 
ــی  ــدون شــک خال ــل متحــد ب ــی ســازمان مل عموم
از دســت آورد نخواهــد بــود و فرصتــی خواهــد بــود 
تــا مشکات شــان را بــا کشــورهای کمک کننــده 

ــد. ــرح کنن مط
ــای  ــردن چالش ه ــه مطــرح ک او در خصــوص این ک
و  امریــکا  می توانــد  مجمــع  ایــن  در  منطقه یــی 
ســایر کشــورها را متقاعــد بــه ایــن بســازد کــه باالی 

پاکســتان فشــار بیــاورد، گفــت:  نبایــد فرامــوش کنیم 
کــه پاکســتان همیــن اکنــون هــم تحــت فشــار قــرار 
ــن  ــان حاصــل همی ــا طالب ــو ب دارد و مســاله گفت گ
فشارهاســت و امــا بــدون شــک مطــرح ایــن مســاله 
ــرات مثبــت  در نشســت عمومــی ســازمان ملــل تاثی

خواهــد داشــت.
ایــن درحالی ســت کــه  گفتــه می شــود رییــس 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در حاشــیه اجاس 
ــا  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم ــاالنه مجم س
ــور،  ــای جمه ــد، رواس ــل متح ــازمان مل ــرکل س دبی
ــدادی از  ــۀ تع ــران خارج ــران و وزی ــت وزی نخس
ــماری  ــووالن ش ــا مس ــز ب ــت و نی ــورهای دوس کش

گفت وگــو  و  دیــدار  بین المللــی  ســازمان های  از 
می کنــد.

گفتنی ســت کــه رییــس اجرایــی در ایــن ســفر بــرای 
ــتان  ــردم افغانس ــت و م ــای حکوم ــاب دیدگاه ه بازت
ــر  ــای فک ــی و خانه ه ــز پژوهش ــماری از مراک در ش

در نیویــارک ســخنرانی خواهــد کــرد 
ــن  ــاح الدی ــی را ص ــس اجرای ــفر ریی ــن س در ای
ربانــی وزیــر امورخارجــه و شــماری دیگــر از 

می نماینــد. همراهــی  حکومتــی  مســووالن 
هفتــاد و ســومین اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان 
ــزان در  ــخ ۳ می ــه تاری ــت ب ــرار اس ــد ق ــل متح مل

ــود. ــزار ش ــارک برگ نیوی

 ديده بان شفافيت:

نهـادهای مبـارزه با فسـاد 
آلـوده با فسـاد  انـد

شماری از آگاهان سیاسی:

حضور  افغانستان در نشست عمومی سازمان ملل  
متحد، برای برگزاری انتخابات شفاف کمک می کند

ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
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در مقابــل، اکثــر اشــتراک کننده های داخلــی 
پیشــنهاد صلــح  برابــر  در  پژوهــش  ایــن 
ــاط عمــل کــرده  ــا احتی ــی ب رییس جمهــور غن
و بــه آن بــه دیــدۀ شــک و تردیــد می نگرنــد. 
ــه  ــورد ب ــن م ــان در ای ــرکت کنندههای افغ ش
دو جنــاح تقســیم شــده اند: نخســت، شــماری 
ــت و  ــت ظرفی ــد دول ــه معتقدن ــی ک از آن های
ارادۀ سیاســی بــرای ارائــۀ جزئیــات ایــن 
ایــن  آن هایی کــه  دوم،  نــدارد.  را  پیشــنهاد 
ــد و  ــرار می دهن ــاد ق ــورد انتق ــنهاد را م پیش
ــه  ــتر از آن چ ــنهاد بیش ــه پیش ــد ک ــاور دارن ب
طالبــان شایســتۀ آن اســت را در اختیــار آن هــا 
ــان  ــر شــرکت کننده گان افغ ــد. اکث ــرار می ده ق
ــازۀ  ــدون اج ــان ب ــه طالب ــد ک ــار می دارن اظه
صلــح  توافــق  روی  نمی تواننــد  پاکســتان 
ــد کــه  ــن معتقدن ــد. آن هــا همچنی مذاکــره کنن
نظیــر  بــا مداخلــۀ قدرت هــای منطقه یــی 
ــان  ــع طالب ــه، موض ــران در منازع ــیه و ای روس
الزم  ایــن  بنابــر  اســت.  شــده  پیچیده تــر 
ــاد  ــۀ ابع ــد هم ــرات بای ــدای مذاک ــت آجن اس
در  را  منازعــه  روبه گســترش  و  منطقه یــی 
ــرار دهــد. ــورد رســیده گی ق ــه و م نظــر گرفت

ــران  ــش بازیگ ــورد نق ــرکت کننده گان در م ش
دخیــل در تاش هــای قبلــی بــرای مذاکــرات، 
نظریــات متفاوتــی دارنــد؛ هرچنــد اکثــر 
را  تاش هــا  ایــن  شــرکت کننده گان 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــر می پندارن ــا غیرمؤث ــوب، ام خ
ــر  ــت قط ــۀ دول ــد، مداخل ــم مجاه عبدالحکی
در ســال 201۳، آغــاز خوبــی بــود، امــا هیــچ 
نتیجــۀ مثبتــی در پــی نداشــت؛ چــون دولــت 
افغانســتان دفتــر طالبــان در دوحــه را بافاصله 
ــرد.  ــان ک ــار اع ــایش آن بی اعتب ــس از گش پ
از آن جایــی کــه مذاکــرۀ مســتقیم بیــن دولــت 
ــد  ــد معتق ــت، مجاه ــن اس ــان غیرممک و طالب
اســت کــه نقــش میانجــی در شــرایط کنونــی 
ــود، وزارت  ــن وج ــا ای ــم اســت. ب ــیار مه بس
ــی را  ــش میانج ــتان، نق ــۀ افغانس ــور خارج ام
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــته و ب ــوی دانس ثان
کلیــد مذاکــرات در دســت امریــکا و متحــدان 
ماننــد  دیگــری  طرف هــای  اســت.  آن 
ــی  ــی میانج ــای قبل ــدت، تاش ه ــزب وح ح
ــرات  ــهیل مذاک ــرای تس ــی را ب ــای خارج ه
بهره جویانــه  و  غیرواضــح  غیرســازنده، 
ــظ  ــب، عبدالحفی ــن ترتی ــه همی ــدارد. ب می پن
ــه  ــت ک ــد اس ــان، معتق ــو پارلم ــور، عض منص
تاش هــا از ســوی بســیاری از طرف هــای 
ســوم در گذشــته بــرای تســهیل مذاکــرات در 
ــه  ــی ب ــوده )یعن ــع آن کشــورها ب ــت مناف جه
ــان و  ــورد طالب ــتر در م ــات بیش ــت آوردن اطاع دس
منازعــه و تقویــت روابــط بــا طالبــان(، تــا زمینه ســازی 
بــرای صلــح در افغانســتان. در مقابــل، ایــاالت متحــده، 
ــای  ــش طرف ه ــتان نق ــا و پاکس ــا، یونام ــۀ اروپ اتحادی

ســوم نظیــر قطــر در تاش هــای قبلــی بــرای بازکــردن 
ــان را  ــت و طالب ــان دول ــرات می ــرای مذاک ــی ب دریچه ی
در ماهیــت آن مؤثــر تعریــف می کننــد. هرچنــد، آن هــا 
از عوامــل مختلفــی نظیــر مداخلــۀ افــراد »بلندرتبــه« در 
ایــن رونــد، مــرگ ماعمــر و کشــته شــدن مــا اختــر 
ــاالت  ــین ای ــدون سرنش ــای ب ــط هواپیم ــور توس منص
ــد  ــاد می کنن ــی ی ــوان دالیل ــتان، به عن ــده در پاکس متح
ــا شکســت مواجــه  کــه تاش هــا را پیچیــده کــرده و ب

ــاختند.  س
مذاکره و لزوم فشار 

هرچنــد یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد 
کــه توافــق تــوأم بــا مذاکــره تنهــا راه برون   رفــت 
دارنــد  بــاور  اســت، طالبــان  بُن بســت کنونــی  از 
ــور  ــح، حض ــق صل ــه تواف ــیدن ب ــع رس ــا مان ــه تنه ک
ــا شــماری  نیروهــای خارجــی در افغانســتان اســت. ام
کردنــد  ابــراز  پژوهــش  ایــن  از شــرکت کننده های 
کــه حضــور نیروهــای خارجــی به عنــوان عامــل 
ــروه  ــن گ ــت و ای ــان اس ــرای طالب ــی ب ــگ بهانه ی جن
ــف  ــی تضعی ــه لحــاظ سیاســی و نظام ــه  ب ــا زمانی ک ت
نشــود، وارد مذاکــره نخواهــد شــد. آن هــا عقیــده دارنــد 
کــه آغــاز رونــد گفت وگوهــای موثــر در حــال حاضــر 
ــوت و  ــع ق ــت در موض ــرا دول ــت؛ زی ــل اس نامحتم
ــرای ممکنســاختن  ــن، ب ــر ای ــدارد. بناب ــرار ن ــدرت ق ق
ــای  ــت تاش ه ــره، الزم اس ــق مذاک ــات از طری توافق
ــی  ــا تاش های هم زمــان نظامــی و دیپلماتیــک همــراه ب

ــرد. ــورت بگی ــو ص ــرای گفت وگ ب
پژوهــش،  ایــن  میدانــی  یافته هــای  بــر  عــاوه 
ــاله  ــن مس ــر ای ــز ب ــی نی ــی و تطبیق ــای تاریخ داده ه
ــه  ــاع ب ــه اوض ــی ک ــا زمان ــه ت ــذارد ک ــه می گ صح
ــه  ــن ب ــی ت ــای شورش ــد، گروه ه ــیان باش ــع شورش نف
ــوند  ــن ش ــه مطمئ ــر این ک ــد داد؛ مگ ــره نخواهن مذاک
ــت.  ــگ اس ــتر از دوام جن ــره بیش ــان در مذاک ــع ش نف
هم چنــان یافته هــا نشــان می دهنــد کــه شورشــیان، 
ــه  ــد، ب ــرار بگیرن ــت ق ــن حال ــه در ضعیفتری ــی این ک ال

مذاکــره به عنــوان تنهــا گزینــه فکــر نمی کننــد. 
تاریــخ شــورش گری و جنگ هــای نامتقــارن نشــان 
ــیدن  ــش از رس ــی پی ــای شورش ــه گروه ه ــد ک می ده
ــادی  ــز زی ــگ چی ــدان جن ــه در می ــه ک ــن نتیج ــه ای ب
ــره نشــده اند.  ــد، وارد مذاک ــرای به دســت آوردن ندارن ب

ن  ا به عنــو
مثــال، در قضیــۀ کلمبیــا، تاش هــا بــرای توافــق صلــح 
زمانــی بــه ثمــر رســید کــه گــروه فــارک در این کشــور 
ــارک  ــت.  ف ــرار داش ــود ق ــت خ ــن حال در ضعیف تری
پــس از این کــه از لحــاظ نظامــی فلــج شــد، بــه 
ــرای حصــول بخشــی  ــه ب ــوان تنهــا گزین مذاکــره به عن
ــانی  ــۀ درخش ــا نمون ــن داد.  کلمبی ــود ت ــداف خ از اه
ــار  ــط فش ــتراتژی مختل ــق اس ــه از طری ــل منازع از ح
ــن  ــی ناممک ــروزی نظام ــرایطی که پی ــره، در ش و مذاک

بــود، به شــمار مــی رود. 
ــان  ــا زم ــح در کلمبی ــرات صل ــرای مذاک ــا ب تاش ه
طوالنــی را در بــر گرفــت تــا بــه توافــق صلــح 
ــارک  ــی ف ــروه شورش ــور و گ ــن کش ــت ای ــان دول می
ــله  ــۀ سلس ــا نتیج ــح کلمبی ــق صل ــد. تواف ــر ش منج
گفت وگوهایــی بــود کــه از ســال 1۹۸۴ شــروع شــد و 
ــا  ــرن )2016-1۹6۴( شورشــیگری در کلمبی ــم ق ــه نی ب
ــه  ــاری ک ــا فش ــدا ب ــا در ابت ــت کلمبی ــه داد. دول خاتم
ــه  ــا را ب ــروه آورد، آن ه ــن گ ــر ای ــگ ب ــدان جن در می
پــای میــز مذاکــره کشــاند. دولــت کلمبیــا در ابتــدا بــا 
ــرکوب  ــرای س ــاالت متحــده ب ــت ای ــتفاده از حمای اس
فــارک به خاطــر دست داشــتن آن در قاچــاق مــواد 
ــۀ  ــروه را در ده ــن گ ــر ای ــی ب ــات نظام مخــدر، حم
1۹۸0 میــادی افزایــش داد. امــا بســاط فــارک در اثــر 
ــده نشــد و در مناطــق دوردســت  ــن حمــات برچی ای
فعــال مانــده و تهدیــدات جدییــی را بــر دولــت 

ــرد.   ــل ک تحمی
ــواد  ــان، از اقتصــاد م ــروه طالب ــد گ ــز، همانن ــارک نی ف
حمایت هــای  و  برون مــرزی  پناهگاه هــای  مخــدر، 
ــا برخــوردار  منطقه یــی، بهخصــوص از ونزویــا و کوب
بــود.  ایــاالت متحــده بــا حمایــت سیاســی و میلیاردهــا 
ــت  ــا«، دول ــۀ کلمبی ــرای »برنام ــی ب ــک نظام ــر کم دال
ــدرت  ــوذ و ق ــاحۀ نف ــا س ــاخت ت ــادر س ــا را ق کلمبی

ــد. ــش ده ــارک افزای ــروه ف ــه گ خــود را علی
ــکار  ــر اف ــی و تغیی ــم نظام ــای پیه در نتیجــه پیروزی ه
عمومــی و بین المللــی در مقابــل فــارک، دولــت کلمبیــا 
ــر رقیــب اش  ــه احــراز موضــع مســلط در براب موفــق ب
شــد. شــواهد نشــان می دهــد کــه بیــن ســال های 
الــی 2010، میــزان فــرار در گــروه فــارک   2000
ــان کادرهــای ارشــد آن، به صــورت  بهخصــوص در می

ــن  ــا ۵0درصــد افزایــش یافــت. در ای ــل توجهــی ت قاب
دوره، شورشــیان قســمت زیــادی از قلمــرو و نیــز 
ــاوه  ــد. ع ــت دادن ــود را از دس ــی خ ــت داخل حمای
بــر آن، دولــت نیــز به منظــور رســیده گی به عوامــل 
خــوب  حکومــت داری  شــورش گری،  ریشــه یی 
ــای  ــرد و نیروه ــاال ب ــک را ب ــروعیت دموکراتی و مش
پولیــس و ارتــش را نیــز تقویــت کــرد تــا بتوانــد بــدون 
ــًا  ــتد.  ضمن ــا بایس ــر پ ــده س ــاالت متح ــای ای کمکه
دولــت عرصــۀ حمایت هــای داخلــی و بین المللــی 
خویــش و نفــوذ اطاعاتــی خــود در میــان شــهروندان 

ــترش داد.   ــا را گس کلمبی
ــاد  ــا به منظــور حــل ابع ــت کلمبی ــن، دول ــر ای عــاوه ب
ــی  ــی فعال ــی منطقه ی ــورش گری، دیپلماس ــی ش منطقه ی
را روی دســت گرفــت و در نتیجــه دولت هــای کوبــا و 
ونزویــا را تشــویق کــرد تــا رهبــری فــارک را تحــت 
فشــار قــرار داده و بــه میــز مذاکــره بکشــانند. در همیــن 
زمینــه، دولــت کلمبیــا یــک راهــکار مثلثی را بــرای حل 
ــا  ــق آن، هم زمــان ب منازعــه در پیــش گرفــت کــه مطاب
ــدان  ــه، در می ــی منازع ــی و منطقه ی ــل داخل ــع عوام رف
نبــرد نیــز بــر شورشــیان فشــار نظامــی اعمــال می کــرد. 
مــورد کلمبیــا نشــان می دهــد کــه مذاکــره تنهــا زمانــی 
ممکــن می شــود کــه شورشــیان تضعیــف شــوند، 
حمایــت مردمــی و بین المللــی از دولــت افزایــش یابــد 
و دولــت ظرفیــت خــود را بــرای رفــع عوامــل داخلی و 

ــد. ــود بخش ــورش گری بهب ــی ش منطقه ی
در مقایســه بــا کلمبیــا، دولــت افغانســتان کــه از 
در  خــود  تاش هــای  بــه  این ســو   2017 ســال 
ــش داده، در  ــیان را افزای ــا شورش ــره ب ــتای مذاک راس
شناســایی  در  اســت:  بــوده  نــاکام  چندین بخــش 
روشــمند عوامــل ریشــه یی منازعــه و رفــع آن هــا؛ 
در مســدودکردن پناهگاه هــای برونمــرزی طالبــان و 
ــت  ــی جه ــران بین الملل ــردن بازیگ ــًا در متقاعدک نهایت
اعمــال فشــار بــر حامیــان طالبــان بــرای یافتــن راه حــل 
ــز  ــًا نی ــه قب ــه. طوری ک ــم منازع ــرای خت ــی ب سیاس
ــرار  ــع ق ــن موض ــان در ضعیف تری ــد، طالب ــاره ش اش
ــورد  ــه م ــن گزین ــوان آخری ــا مذاکــره را به عن ــد ت ندارن
ماحظــه قــرار دهنــد. بنابــر ایــن، چنانکــه داده ها نشــان 
می دهــد، الزم اســت تــا دولــت کارزاری نظامــی و 
دیپلماتیــک را به منظــور قرارگرفتــن در جایــگاه قویتــر 
سیاســی و نظامــی، قبــل از شــکل گیری رونــد معنــادار 

ــد.  ــدازی کن ــره، راه ان مذاک
اشــتراک کننده هــای ایــن پژوهــش بــه اســتفاده از 
به حیــث  مذاکــره«  و  فشــار  »مختلــط  اســتراتیژی 
ــاندن  ــرای کش ــرد ب ــت ترین رویک ــن و درس مؤثرتری
از  می کننــد.  تاکیــد  مذاکــره  میــز  بــه  طالبــان 
ــان حمــات نظامــی خــود را تشــدید  آن جایی کــه طالب
کــرده اســت، دولــت افغانســتان نیــاز دارد به طــور 
ــد،  ــش ده ــگ را افزای ــدان جن ــار در می ــان فش هم زم
دیپلماســی منطقه یــی پویایــی روی دســت گیــرد و 
تاش هــای خــود در راســتای مذاکــره را نیــز افزایــش 
ــل:  ــکا در کاب ــفارت امری ــارات س ــد. براســاس اظه ده
ــردو  ــکا ه ــدۀ امری ــاالت متح ــد ای ــتراتژی جدی »دراس
ــن  ــره[ و ای ــی و مذاک ــار نظام ــای دارد ]فش ــه ج گزین
شــیوه مؤثــر افتــاده اســت«. یــک مامــور سیاســی 
ســفارت امریــکا در کابــل کــه در ایــن پژوهش اشــتراک 
کــرده اســت توصیه هــای ایــن دولــت بــرای پایانــدادن 
بــه منازعــۀ طالبــان را چنیــن توضیــح داد: »اردوی ملــی 
افغانســتان بایــد تهاجمــی عمــل کنــد. اصاحــات بایــد 
ــد  ــی بای ــدت مل ــت وح ــود. حکوم ــه ش ــدی گرفت ج
ــر  ــد. فشــار ب ــدام کن ــای مســتقیم اق ــرای گفت وگوه ب

ــد.« ــش یاب ــد افزای ــتان بای پاکس
ــر  ــز ب ــل نی ــا در کاب ــفارت بریتانی ــن، س ــر ای ــاوه ب ع
و  سیاســی  و  نظامــی  هم زمــان  فشــارهای  لــزوم 
ــرای  ــه ب ــن گزین ــوان بهتری ــره به عن پیشکشــکردن مذاک
کشــاندن طالبــان بــه میــز مذاکــره تاکیــد مــی ورزد. یــک 
ــع  ــل موض ــا در کاب ــفارت بریتانی ــی س ــد سیاس کارمن
ــرد: ــان ک ــن بی ــه چنی ــن رابط ــا را در ای ــت بریتانی دول

یکــی از موضوعاتــی را کــه مــا همــواره بــر آن تاکیــد 
به طــور  جنــگ  و  گفت وگــو  شــیوۀ  کرده ایــم، 
هم زمــان،  بــه نظــر میرســد کــه گزینــۀ درســت باشــد. 
ــا  ــرود، امیدواری ه ــش ب ــی پی ــز به خوب ــه چی ــر هم اگ
ــد  ــی برس ــه مرحله ی ــا ب ــه گفت وگوه ــود دارد ک وج
کــه جنــگ را خاتمــه بخشــد. واضــح اســت کــه 
هــدف نیــز همیــن اســت. امــا زمانی کــه مراحــل اولیــۀ 
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــود، ای ــاز می ش ــو آغ گفت وگ
جنــگ ادامــه پیــدا کنــد و بــر هــردو جانــب فشــار وارد 

کنــد.

سناریوی 
پایان بخشیدن 
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ـــس از روی آوردن  ـــرل، دکارت پ ـــر گاه هوس از نظ
ــل  ــه تحلیـ ــط بـ ــه فقـ ــای این کـ ــوژه به جـ به سـ
»مـــن اندیشـــنده و افـــکار و ادراک هـــای آن 
ـــطی  ـــرون وس ـــفه ق ـــنت فلس ـــه دام س ـــردازد ب بپ
ـــه  ـــود راه داد ک ـــر خ ـــه تفک ـــی را ب ـــاد و اصول افت
ـــنده«  ـــن اندیش ـــدد واکاوی »م ـــه م ـــاده گی ب ـــه س ب
نیســـت.  تحقیق پذیـــر  آن  تجربه هـــای  و 
ــور  ــا به طـ ــای مـ ــد: تجربه هـ ــرل می گویـ هوسـ
این جـــا  در  و  می آینـــد  جهـــان  از  مســـتقیم 
دوراهه یـــی نیســـت. در ایـــن حـــوزه دوقطـــب 
ــه  ــود«ی کـ ــته گی و »خـ ــت: دانسـ ــود اسـ موجـ

ـــه  ـــن تجرب ـــه ای ـــی  ک ـــت و جهان ـــه اس دارای تجرب
ـــب  ـــا را ترغی ـــوژی م ـــی آورد. فنومنول ـــم م را فراه
می کنـــد بـــه اشـــیاء بـــه شـــیوۀ تازه یـــی نـــگاه 

ـــم. کنی
ــرل  ــتیار هوسـ ــد دسـ ــاگرد و بعـ ــر، شـ هایدگـ
بـــود و روش فنومنولـــوژی بـــه او کمـــک کـــرد 
ــا  ــن همانـ ــرود« و ایـ ــا بـ ــوی چیزهـ ــا »به سـ تـ
بـــه معنـــای درک ویژه گـــی بنیـــادی »خـــود« و 
تجربـــۀ »خـــود« از جهـــان اســـت امـــا هایدگـــر 
ـــت  ـــر اگزنسیانسیالیس ـــاف هایدگ ـــوف برخ فیلس
دقیقـــًا  را  فنومنولـــوژی  روش  نمی توانســـت 
ویژه گی هـــای  جســـت وجوی  به عنـــوان 
ـــه  ـــد چـــرا ک ـــه« تلقـــی کن ـــادی »خـــود« و »تجرب بنی
هـــدف وی آن بـــود کـــه مشـــکل معنای بـــودن 
ــی  ــرون آورد: یعنـ ــی بیـ ــود( را از فراموشـ )وجـ
ـــژه  ـــفه و به وی ـــن فلس ـــادی که ـــکل بنی ـــان مش هم
ـــد  ـــد. او مانن ـــرح کن ـــاره ط ـــی را دوب هستی شناس
ــودن  ــرا بـ ــید: چـ ــگل« پرسـ ــزو هـ ــب نیتـ »الیـ
هســـت و نـــه هیـــچ؟ ایـــن پرســـش پاســـخی 
ـــودن را از فراموشـــی  ـــه ب ـــرای این ک ـــا ب ـــدارد و م ن
بیـــرون آوریـــم بایـــد همیشـــه ایـــن پرســـش را 
ـــد  ـــف درآی ـــه تعری ـــد ب ـــودن نمی توان ـــیم. ب بپرس
و متناســـب برهـــان نیـــز نیســـت، زیـــرا بیـــرون 
ـــود  ـــه آن وج ـــی ب ـــود( راه ـــودن )وج ـــود ب از خ
ـــارۀ  ـــی درب ـــر پرسش ـــن ه ـــر ای ـــزوده ب ـــدارد. اف ن
ــن  ــادی بیـ ــاوت بنیـ ــی آورد تفـ ــودن« الزم مـ »بـ
موضـــوع جســـت وجو )اوبـــژه( و هســـتنده 
ـــاری  ـــود. ب ـــته ش ـــان برداش ـــوژه( از می ـــنده )س پرس
ـــنده(  ـــا باش ـــود ی ـــتنده )موج ـــود هس ـــودن« خ »ب
نیســـت و بـــه هیـــچ هســـتنده یی فروکاســـته 

نمی شـــود.)1۴(

ـــتانی  ـــه دورۀ باس ـــک ب ـــخ متافیزی ـــر در تاری هایدگ
یونـــان بـــاز می گـــردد، بـــه عصـــر پارمینـــدس 
وهراکلیتـــوس، در زمانی کـــه بـــودن خـــود را 
ماننـــد برقـــی خاطـــف بـــر متفکـــران آغازیـــن 
یونانـــی نشـــان داد و ســـپس خـــود را بـــاز 
پـــس کشـــید. بـــا افاطـــون و ارســـطو تفکـــر 
دربـــارۀ  تفکـــر  به ســـوی  »بـــودن«  دربـــارۀ 
»باشـــنده« چرخیـــد و فوســـیس بـــه متافوســـیس 
تبدیـــل شـــد. فلســـفه بـــه دام مفهوم هـــا افتـــاد 
باشـــنده  از  بـــودن،  از  پرســـیدن  به جـــای  و 

ــت  ــرب اسـ ــک غـ ــن کل متافیزیـ ــید و ایـ پرسـ
ــود  ــطو، وجـ ــر ارسـ ــای جوهـ ــه در نظریه هـ کـ
ــندۀ  ــن اندیشـ ــطایی، مـ ــرون وسـ ــت قـ و ماهیـ
ـــدرت  ـــه ق ـــگل و اراده ب ـــق ه ـــدۀ مطل دکارت، ای
نیچـــه، تبلـــور یافـــت. »نمی تـــوان آن طـــور کـــه 
از دســـت بـــاوری خـــاص می شـــویم، از قیـــد 
ـــد  ـــوان آن را مانن ـــد و نمی ت ـــاص ش ـــک خ متافیزی
آیینـــی کـــه دیگـــر آن را بـــاور نداریـــم و از آن دفـــاع 
نمی کنیـــم، پشـــت ســـر گذاشـــت. مـــا امـــروز 
متافیزیـــک و گوهـــر تکنیـــک را در ســـویۀ واحـــدی 
ـــی  ـــر کنون ـــه در عص ـــویه یی ک ـــم، س ـــرار داده ای ق
چیـــزی نیســـت مگـــر ســـرگردانی.« نیچـــه نیـــز 
گفـــت ایده هایـــی ماننـــد بـــودن و هســـتی، 
ـــای  ـــا دنی ـــده اند. »م ـــل ش ـــم، تبدی ـــه »وه ـــروز ب ام
واقعـــی را نابـــود کرده ایـــم. اکنـــون کـــدام دنیـــا 
ـــر؟  ـــای ظواه ـــت؟ دنی ـــده اس ـــی مان ـــا باق ـــرای م ب
نـــه، مـــا هم زمـــان بـــا دنیـــای واقعـــی دنیـــای 
ــۀ  ــه گفتـ ــم.« بـ ــن برده ایـ ــز از بیـ ــر را نیـ ظواهـ
گادامـــر، در روزگار مـــا »بـــودن« چیـــز دیگـــری 
جـــز »زبـــان« نیســـت و فقـــط در قالـــب زبـــان، 
ــر  ــل هایدگـ ــن دلیـ ــود.)1۵( به همیـ ادراک می شـ
می گفـــت: زبان بـــودن همانـــا زبـــان شـــعر 
اســـت. شـــعر اســـت، کـــه مـــا را بـــه آغازهـــا 

برمی گردانـــد.
ـــر و فیلســـوفان دیگـــر هســـتی  ـــن جـــا هایدگ در ای
بـــه مشـــکل ها روی می آورنـــد کـــه زمانـــی 
ـــکل هایی  ـــود. مش ـــی ب ـــار ادب ـــدۀ آث ـــۀ عم درونمای
ـــم.  ـــرگ آگاهـــی، تصمی ـــره، م ـــد تشـــویش، دله مانن
هایدگـــر به ویـــژه بـــه تفســـیر آثـــار هولدرلیـــن 
می پـــردازد و او را شـــاعر شـــاعران و شـــاعر 
هســـتی می نامـــد. انســـان در مقـــام باشـــنده بـــه 
جهـــان پرتـــاب شـــده اســـت و ایـــن باشـــنده 
ـــه  ـــادا ک ـــت مب ـــویش اس ـــت. در تش ـــرگ آگاه اس م
نباشـــد. یاســـپرس از حـــاالت ســـرحدی ماننـــد 
عشـــق، مـــرگ ســـخن می گویـــد و انســـان بودن 
انســـان را در تـــوان هم پرســـی و ارتبـــاط او بـــا 
ــه  ــاور دارد کـ ــارتر بـ ــد. سـ ــا« می بیننـ »دیگره هـ
اندیشـــه دربـــارۀ هســـتی و بـــودن ســـرگیجه آور 

ـــت. اس
ــن  ــه ایـ ــم کـ ــم می بینیـ ــک بنگریـ ــر نیـ اگـ
در  پیش تـــر  درون مایه هـــا  و  ایده هـــا 
آثـــار بـــزرگ ادبـــی و به ویـــژه در گفتارهـــا 
و نوشـــتارهای عارفـــان ایـــران آمـــده بـــود. 
عارفـــان مـــا نیـــز از ســـویی عقـــل را ناچیـــز و 
»بی خبـــر« می دانســـتند و از ســـویی دیگـــر، 
دربـــارۀ خـــدا، جهـــان، رابطـــه انســـان و خـــدا، 
می کردنـــد.  اســـتدالل  زنده گانـــی  معنـــای 
امـــا در اســـتدالل های خـــود بـــرای برپاداشـــتن 
ـــان اســـتعاری،  ـــه بی ـــی از هرگون هستی شناســـی ذوق
ــتند و  ــره جسـ ــن بهـ ــز ممکـ ــن و رمزآمیـ نمادیـ
به همیـــن دلیـــل دســـت آوردهای آن هـــا بیشـــتر 

ــفی. ــا فلسـ ــری دارد تـ ــۀ هنـ جنبـ
پی نوشت ها:

ـــه  ـــی، ترجم ـــان مگ ـــر ی ـــه، ب ـــردان اندیش 1و2- م
ـــد. ـــزت اهلل فوالدون ـــر ع دکت

ــد  ــر محمـ ــران، دکتـ ــگ ایـ ــخ و فرهنـ ۳- تاریـ
تهـــران، 1۳۸0. محمـــدی، ج ۴، ص 27۵، 

۴و ۵- ماجـــرای تفکـــر فلســـفی در جهـــان 
اســـام، دکتـــر غامحســـین ابراهیمـــی دینانـــی، 

.1۳76 تهـــران   ،21۴ و   200 ۸و  ص 
6- مردان اندیشه، همان.

7و ۸- جویـــس، دیویـــد نوریـــس، ترجمـــۀ 
معصومـــه علـــی محمـــدی، صـــص 16۳و 166، 

تهـــران 1۳7۸.
۹- تاریـــخ ادبیـــات یونـــان. 1چ، جـــی، رز، ترجمـــۀ 

ابراهیـــم یونســـی، ص 22۹، تهـــران 1۳7۸.
ـــتان  ـــگ و ادب، ص 22، تابس ـــل فرهن 10- گاهنام

.1۳7۳
 S.Kierkegaaid، eonluding-11
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ابراهیـــم  ترجمـــۀ  شکســـپیر،  طوفـــان،   -12
یونســـی، پـــردۀ چهـــارم، صحنـــۀ نخســـت، ص 

.1۳۵7 تهـــران   ،1۴2
 ،2۸ ،Vaitch ـــه ـــارۀ روش، ترجم ـــار درب 1۳- گفت

ـــورک، 1۹۵1. نیوی
جـــی،  جـــوزف،  هایدگـــر،  مارتیـــن   -1۴
ـــاج، ص  ـــی دیب ـــر موس ـــه دکت ـــس، ترجم کاکلمان

.1۳۸0 تهـــران   ،2۴
ـــایگان،  ـــوش ش ـــد، داری ـــون زده گی جدی 1۵- افس

ـــران 1۳۸ ص 2۸۴، ته

و ادبیات 
فلسفه

 دست غیب، عبدالعلی 

بخش چهارم و پایانی

دزد ناگهان به خانه ام وارد شد
ساعتم، گلدان گل و گلوبندم را دزديد

هرجايی را سراغ گرفتم
از آن دزد كه مالم را دزديده بود

او را در بازارها و زندان ها ُجستم
شايدم مالم را برگردانم

او را نيافتم، تصميمم بر آن شد
سراغ پوليس بروم

آگهش كنم
به فرماندۀ پوليس وارد شدم

تا آن دزد را دستگير كند
كه خانه ام را برباد داده است

آغاز كردم،
آگهش كنم، 

ديدم بدستش 
ساعتی را چونان ساعتم

گفتم: سرورم!
پوزش!

شايد دزد خانه ام را بازداشت كرده ايد
اين ساعت

كه در دست تو است
از پدرانم به ارث برده ام

پليدانه به سويم نگاه كرد و 
گفت: محافظ

به زندان انفرادی اش ببريد
پس از سالی رهايم كردند

مصمم شدم 
بروم نزد قاضی 

از فرماندۀ پوليس
و دزدی كه به خانه ام فرستاده بود، شكايت برم

خويشتن  حق  تا  ايستادم،  قاضيان  قاضِی  پيشگاه  به 
به دست آرم

گلدان گلهايم را در پيش او ديدم
گفتم سرورم قاضی

آيا دزدی را باز داشت كرده ايد
آن كه خانه ام را دزديده است

اين گلدانی كه در پيش شماست، مال من است
در آن گلهايم را می گذاشتم

همه خاموش شدند، آن جا كه من در ميان شان بودم
پس از آن كه فرياد زد قاضي

محافظ!!! 
اين ديوانه را از پيشم ببريد

به او بياموزيد ادب احترام قاضی را
و پس از سالی يا دو سالی

به يادم آمد كه 
در حضور قاضی بودم

گستاخانه و شتابان رفتم
نزد والی 

سرورم!
شرح گشودم، خسته اش كردم از شرح همه چيز

سرورم اين است، سرگذشت من
دزد و فرماندۀ پوليس

و قاضِی قاضيان
همه دشمنم گشتند

والی به رويم لبخند زد و گفت: می ترسم كه بگويی
گردنبند تو همان است كه والی پوشيده است

به گردن بندم نگاه كردم
آويزان در گردن والی

فرجامين درس را آموخنم
كه من و دارايی من، ملك والی ايم

دزد هيچ گاه به خانه ام ورود نكرده
من خودم، دزد بوده ام

در خانۀ خودم
شاعر: احمد مطر سرایندۀ عرب

برگردان: جبریيلی
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حکومــت  رییــس  غنــی  محمداشــرف 
)اول  یک شــنبه  دیــروز  ملــی،  وحــدت 
ــاروالی  ــن ش ــا معی ــی نشســتی ب ــزان( ط می
زون  انکشــافی  ادارۀ  رییــس  و  کابــل 
غــرب  عمرانــی  پروژه هــای  پایتخــت، 

کابــل را بررســی کــرد.
ارگ بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه کــه در ایــن 
ــاروالی  ــن ش ــم معی ــعیب رحی ــت، ش نشس
ــل  ــرب کاب ــاالی غ ــز ب ــه تمرک ــل گفت کاب
ــی در  بیشــتر شــده و کار روی جــادۀ عرفان
ــان  ــان دارد و هم چن بخــش اســتماک جری
ــتماک  ــرای اس ــردم ب ــا ادارۀ اراضــی و م ب
محــات بدیــل مناســب، هماهنگــی ایجــاد 

شــده اســت.
خبرنامــه افــزوده کــه در ایــن نشســت معین 
شــاروالی کابــل و ســمیع ســتانکزی رییــس 
ادارۀ انکشــافی زون پایتخــت در خصــوص 
وضعیــت فعلــی و آینــدۀ غــرب کابــل کــه 
شــامل جــاده، کانــال و پــارک می شــود، بــه 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی معلومــات 

ــد. ــه کرده ان ارائ
ــه  ــه ک ــت گفت ــن نشس ــی در ای ــای غن آق
دشــت  ســاحۀ  از  واضــح  نقشــۀ  یــک 
ــداد  ــنهادی و تع ــای پیش ــا جاده ه ــی ب برچ
می رونــد،  اســتماک  بــه  خانه هایی کــه 
آمــاده شــود. وی افــزوده کــه راه هــای بدیــل 
بــرای ســرک مــوازی و ســرک های فرعــی، 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــاحات  ــه س ــرده ک ــد ک ــی تاکی ــای غن آق
ــده شــود  ــی در نقشــه گنجانی ســفید و دولت
تــا در صحبــت بــا مــردم بــا تصویــر واضــح 

ــردد. ــم اتخــاذ گ تصامی
ــه شــاروالی کابــل نیــز گفتــه  آقــای غنــی ب
ــی،  ــخ مشــخص کار ســرک عرفان ــه تاری ک
ــراردادی  ــروژه و شــرکت های ق ــت پ مدیری

هرچــه عاجــل مشــخص شــود.
ــن  ــی در ای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
نشســت گفتــه کــه بایــد پروژه هــا بــا 
ــا  ــردم عم ــا م ــوند ت ــق ش ــرعت تطبی س

نتایــج کار را احســاس کننــد.

نماینــدۀ هنــد در ســازمان ملــل متحــد 
می گویــد: حــال وقــت آن رســیده 
 اســت کــه  جامعــه جهانــی منابــع 
عایداتــی طالبــان کــه از طریــق کشــت 
به دســت  مخــدر  مــواد  قاچــاق  و 

می آورنــد را قطــع کنــد. 
ســید اکبرالدیــن، نماینــدۀ هنــد در 
ســازمان ملــل متحــد روز سه  شــنبه 
هفتــۀ گذشــته در نشســت شــورای 
ــه در  ــد ک ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
ــده  ــزار ش ــتان برگ ــه افغانس ــه ب رابط
ــواد  ــد م ــت و تولی ــت: کش ــود گف ب
مخــدر منبــع عمــده مالــی جنــگ 

جــاری در افغانســتان اســت.
نماینــدۀ هنــد در ســازمان ملــل متحــد 
می گویــد: حــال  وقــت آن رســیده 
 اســت کــه جامعــه جهانــی منابــع  
ــت،  ــه از  راه کش ــان ک ــی طالب عایدات
تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر حاصــل 

می گــردد را قطــع کنــد.
قطــع  می گویــد:  اکبرالدیــن  آقــای 
در  داعــش  گــروه  عایداتــی  منابــع 
ــق در  ــۀ موف ــک تجرب ــه ی ــرق میان ش
راســتای تضعیــف ایــن گــروه بــوده و 
ــه در  ــن تجرب ــا ای ــاز اســت ت حــال نی
ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــز ب ــتان نی افغانس

پیشــنهاد  هنــدی  دیپلومــات  ایــن 
جهانــی  جامعــۀ  کــه  می کنــد 
تمرکــزش را بــرای مبــارزه علیــه مــواد 
مخــدر در افغانســتان افزایــش دهــد و 
ــان را  ــی طالب ــل مال ــزرگ تموی ــع ب منب
ــان، محمــد حنیــف  ــد. هم چن قطــع کن
دانشــیار ســخن گوی وزارت مبــارزه 
ــا روز  ــو ب ــدر در گفت وگ ــواد مخ بام
ــع   ــع مناب ــث قط ــدگار از بح ــۀ مان نام
ــت  ــورای امنی ــان در ش ــی طالب عایدات
ــرده  ــتقبال ک ــد اس ــل متح ــازمان مل س
ــع  ــت را در قط ــورای امنی ــش ش و  نق
ــع  ــدر و منب ــواد مخ ــردن م و از بین ب
ــر و  ــان موث اصلــی تمویــل گــروه طالب
ــتار  ــرده و خواس ــف ک ــازنده توصی س
اقــدام عملــی در راســتای قطــع  منابــع 
تروریســتی در  عایداتــی گروه هــای 

ــد. ــور ش کش
 آقــای دانشــیار گفــت کــه  نقــش 
ســازمان ملــل متحــد و به ویژه شــورای 
امنیــت در قطــع  منابــع  عایداتــی، 
ــورای  ــت و  ش ــم اس ــته و  مه برجس
ــردن  ــه در از بین ب ــد ک ــت می توان امنی
کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر فیصلــه 
طریــق  ایــن  از  و  نمایــد  صــادر 
گروه هــای تروریســتی را تحــت فشــار 

قــرار داده و تضعیــف نماینــد. 
 آقــای دانشــیار کشــت و تولیــد مــواد 
مخــدر را منابــع تمویــل طالبــان خوانــد 

ــع تمویــل و  و تصریــح کــرد کــه  مناب
تروریســم، الزم و ملــزوم هم دیگــر 

انــد.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــخن گوی وزارت مب س
مخــدر گفــت: مــواد  مخــدر تهدیــدی 
ــه  ــت و  ب ــی اس ــه جهان ــرای جامع ب
 همیــن خاطــر هماهنگــی و اجمــاع 
مقابلــه   مبــارزه  و   بــرای  جهانــی 
ــده  ــن کنن ــوم تعیی ــدۀ ش ــن  پدی ــا ای ب

ــت. اس
ــواد  ــا م ــارزه ب ــخن گوی وزارت مب  س
مخــدر در بخــش دیگری از  ســخنانش 
و   همســایه  کشــورهای  هــم کاری 
منطقــه  را   در  راســتای  محــو  و 
جلوگیــری  از  صــدور  و ترانزیــت  
ــان   ــورهای جه ــه کش ــدر ب ــواد مخ م
مهــم  و اساســی عنــوان کــرد و  گفــت 
کــه بــازار مــواد مخــدر افغانســتان 
ــت  ــای ترانزی ــت و  راه ه ــان اس جه
آن از کشــورهای همســایه می گــذرد و  
ــی  ــه بین الملل ــه جامع ــم ک انتظــار داری
ــردن  ــرای  از  بین ب ــایه گان  ب و  همس
ــت  ــا حکوم ــدر  ب ــواد مخ ــت  م کش
در  همه جانبــه  هــم کاری  افغانســتان 

ــند.  ــته باش ــه داش ــن زمین ای
نقــش  می گویــد:   دانشــیار  آقــای 
ــواد  ــد  م ــه در تولی ــورهای منطق کش
مخــدر خیلــی زیــاد  اســت،؛ زیــرا بــه 
ــق  ــاوی از  طری ــواد کمی ــۀ او،  م گفت
ایــن کشــورها  بــه  افغانســتان ترانزیت 
ــدر  ــواد مخ ــس م ــردد و  برعک می گ
ــه  ــق ب ــن طری ــز از  همی ــتان نی افغانس
ــردد. ــاق می گ ــی قاچ ــای جهان بازاره
بــه  تریــاک  زمانی کــه  افــزود:  او 
ــود،   ــل می ش ــف تبدی ــتقات مختل مش
نیازمنــد مــواد کیمیــاوی  پیش ســاز  
اســت کــه  ایــن مــواد در داخــل 
از  و  نمی شــود  تولیــد  افغانســتان 
کشــورهای منطقــه  وارد  افغانســتان 

. د می گــرد
ــد  ــل درص ــش از چه ــۀ او، بی ــه گفت ب
تولیــد مــواد مخــدر در ســاحات ناامــن 
افغانســتان و  حــدود  شــصت درصــد 
مخــدر  مــواد   پروســس  و  تولیــد 
ســرحدات  از  خــارج  مناطــق  در 
منطقــه  کشــورهای  در  افغانســتان، 

می گیــرد.  صــورت 
 داعــش همه ســاله از مجــرای فــروش 
ــر  ــارد دال ــه ۵0 میلی ــرق میان ــت ش نف
ــی  ــات نظام ــا عملی ــت،  ام ــد داش عای
بــاالی ایــن منابــع ســبب شــد تــا 
ــر  ــارد دال ــار  میلی ــه چه ــد ب ــن عوای ای
ــروه  ــن گ ــه و ای ــال کاهــش یافت در س

ــردد. ــف گ تضعی
خواســت اعضــای ســازمان ملــل بــرای 

ــی  ــدر درحال ــواد مخ ــه م ــارزه علی مب
نزدیــک  کــه  می گــردد   مطــرح 
نیروهــای  گذشــته،   یک ســال  بــه 
امریکایــی حمــات هوایــی بــاالی 
مخــدر  مــواد  تولیــد  کارخانه هــای 
را در افغانســتان  ادامــه می دهنــد و 
تــا حــال بــه طالبــان و گروه هــای  
ــان   ــر  زی مافیایــی پنج صــد میلیــون دال

کرده انــد. وارد 
ــال  ــد، در س ــل متح ــزارش مل ــه گ ب
ــد  ــتان ۸0 درص ــادی افغانس 2016 می
تریــاک جهــان را تولیــد کــرد کــه 
ــود  ــن می ش ــدود ۴۸00 تُ ــَا ح مجموع
ــی  ــر ارزیاب ــه میلیارد دال و ارزش آن س

ــت.  ــده اس ش
طالبــان از مــدت  هــای طوالنــی از 
دهقانانــی کــه کوکنــار کشــت می کننــد 
»عشــر« می گیرنــد تــا  شورشــگری  
طوالنــی مــدت خــود را تمویــل کننــد، 
ــه   ــد ک ــی نگران ان ــای  غرب ــا مقام ه ام
ــواد  ــای م ــروه حــاال کارخانه ه ــن گ ای
و  می کنــد  گرداننده گــی  را  مخــدر 
ــن«  ــن و  هیروئی ــه »مورفی ــاک را ب تری
ــادر  ــارج ص ــه خ ــرده و  ب ــل ک تبدی

می کنــد.
ویلیــام براونفیلــد، یــک مقــام ادارۀ 
ــون  ــا مــواد مخــدر و آگاه قان ــارزه ب مب
ــه اســت  ــکا  گفت ــاالت متحــدۀ امری ای
ــان  ــه طالب ــم ک ــاس می کنی ــه احس ک
ــار را در داخــل  همــه حاصــات کوکن
کشــور  پروســس می کننــد. آن هــا 
اگــر  ایــن مــواد را پیــش از  فرســتادن 
ــد   ــد، درآم ــس کنن ــتان پروس از افغانس

می آورنــد. به دســت  بیشــتری  
ایــن مقــام امریکایــی افــزود کــه ارزش 
تجــارت مــواد مخــدر ســاالنه بــه 
میلیاردهــا دالــر می رســد و طالبــان 
یــک در صــدی قابــل توجــه آن را 

می آورنــد. به دســت 
ــاً نصــف کل حاصــات  ــار تقریب کوکن
تشــکیل  را  افغانســتان  زراعتــی 
ــو  ــدل هرکیل ــان در ب ــد. دهقان می ده
ــس از  ــه پ ــار« ک ــیاه کوکن ــیره س »ش
ــد، 16۳  ــع آوری می کنن ــترزدن جم نش

می آورنــد. به دســت  دالــر 
مقام هــا گفته انــد کــه طالبــان بعــد 
ــن آن را   ــه هیروئی ــاک ب ــل تری از تبدی
بازارهــای  در  دالــر   2۳00 فی کیلــو 
ــه  ــانند.  ب ــروش می رس ــه ف ــه ب منطق
گفتــۀ یــک کارشــناس غربــی کــه  
ــدر  ــواد مخ ــه م ــارزه علی ــه ادارۀ مب ب
افغانســتان مشــورت می دهــد، ایــن 
مــواد تــا بــه اروپــا می رســد هــر 
ــر   ــغ ۴۵ هــزار دال ــه  مبل ــوی آن  ب کیل

بــه فــروش می رســد.

نمایندۀ هند در سازمان ملل:
طالبـان  تی  عایـدا منـابع 

گـردد منطقـه قطـع  و   افغـانستان  در   
کتاب خانه مهربانى در بلخ راه اندازى شد

رييس حكومت وحدت ملى:
يک نقشۀ روشن از ساحۀ غرب کابل آماده است

ــی  ــط عموم ــتۀ رواب شــماری از دانشــجویان رش
ــش  ــخ، همای ــگاه بل ــگاری دانش ــکدۀ خبرن دانش
مهربانــی را بــا زیرمجموعــۀ کتاب خانــه مهربانــی 

ــد. ــار مهربانــی روگشــایی کردن و دی
ایــن دانشــجویان در دیــوار شــهرداری مــزار 
ترویــج  به منظــور  را  کتابخانه یــی  شــریف، 
ــیس  ــردم تاس ــان م ــی در می ــگ کتاب خوان فرهن
کردنــد تــا همیشــه مطالعــه و کتــاب در ذهن هــا 

ــد. ــی بمان باق
ــده گان  ــی از برگزارکنن ــوی، یک ــجاد موس سیدس
ــخ  ــی بل ــانه های محل ــه رس ــی ب ــش مهربان همای
ــۀ  ــی و کتاب خان ــش مهربان ــدف همای ــت: ه گف
مهربانــی تقویــت فرهنــگ و گســترش مطالعــه در 

ــد. ــردم می باش ــۀ م ــان دانشــجویان و عام می
ــه  ــاز ب ــد نی ــن رون ــه ای ــد ک ــوی می گوی موس
ابتــکار عمــل جوانــان و مســووالن دارد تــا 
ــتر  ــهر بیش ــطح ش ــی در س ــگ کتاب خوان فرهن
ــد دانشــجویان در  ــان بای ــه شــود و هم چن نهادین

ــند. ــگاه باش ــتر دانش ــی از بس ــدد کار عمل ص
ــزار  ــهرداری م ــت ش ــی، سرپرس محمدنصیرعین
ــت:  ــش گف ــن همای ــور در ای ــا حض ــریف ب ش
ــا مشــکات  ــارزه ب ــن راه مب ــی بهتری کتاب خوان
ــم  ــرآن کری ــاب ق ــن کت ــت و بهتری ــور اس کش

می باشــد.
سرپرســت شــهرداری مــزار شــریف افــزود کــه 

جامعــۀ فعلــی نیــاز بــه فعالیــت دانشــجویان دارد 
ــا انگیــزه  و بایــد ایــن قشــر جامعــه خألهــا را ب

پُــر کننــد.
ــهرداری  ــی ش ــت کل ــن حمای ــی ضم ــای عین آق
مــزار شــریف از فعالیــت دانشــجویان گفــت: مــا 
مصمــم هســتیم تــا از روندهــای آگاهــی و مطالعه 
در شــهر پشــتیبانی نماییــم و فرهنگ ســازی را از 

ــم. ــاز کنی ــا آغ ــن فعالیت ه کوچک تری
محــور  کــه  داشــت  ابــراز  هم چنــان  او 
کتاب خوانــی جوانــان بایــد کتــاب خداونــد 
متعــال )قــرآن کریــم( باشــد و بــا حفــظ ارزش ها 

ــد. ــاش نماین ــور ت ــرفت کش ــرای پیش ب
حمیــداهلل صفــت، مســوول دانشــکدۀ خبرنــگاری 
ایــن  فعالیــت  گفــت:  هــم  بلــخ،  دانشــگاه 
دانشــجویان یــک اقــدام بســیار مفیــد و درخــور 
شــان دانشــجویان  اســت و همــه رســالت دارنــد 

ــد. ــت کنن ــی حمای ــن روندهای ــا از چنی ت
ــجویان  ــدادی از دانش ــه تع ــت ک ــایان ذکراس ش
ــگاری  ــکدۀ خبرن ــی دانش ــط عموم ــتۀ رواب رش
دانشــگاه بلــخ چنــدی قبــل کتاب  خانــۀ مهربانــی 
ــی  ــگاه رونمای ــگاری دانش ــکدۀ خبرن را در دانش
کــرده بودنــد و بــا اســتقبال دانشــجویان روبــه رو 
ــن همایــش را در نقــاط پُرازدحــام  ــده و ای گردی

ــد. شــهر برگــزار کردن

داود مکارم
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ورزش
روح اهلل یوسف زاده

غنــی و عبــداهلل نظــر بــه اوضــاع و احــوال کشــور، 
سیاســت  بــازی  در  تعریــف داری  آدم هــای  هیچ کــدام 
ــای  ــن دو تفاوت ه ــاِن ای ــه می ــا این هم ــی ب ــتند، ول نیس
ــال  ــدام در ح ــر ُم ــالٔه اخی ــازی پنج س ــی در ب ــود دارد. غن ــی وج بزرگ
ــوده و  ــی ب ــرای گول زن ــاش ب ــت و ت ــٔه سیاس ــط حمل ــدن در خ دوی
ــای  ــردِن توپ ه ــع ک ــال جم ــه در ح ــروِن محوط ــه در بی ــداهلل موقران عب

ــت. ــوده اس ــران ب ــایر بازیگ ــی و س ــدٔه غن اوت ش
ــن  ــازی کــرده و همی ــوده و سرســختانه ب ــدان ب ــی پیوســته داخــل می غن
ــج  ــد در پن ــت و می خواه ــازی اس ــال دِوش و تک ت ــز در ح ــون نی اکن
ســال آینــده مطابــق نقشــه و برنامه یــی کــه بــرای خــود تعریــف کــرده، 
بــه بــازی در خــط حملــٔه سیاســت و قــدرت همچنــان ادامــه دهــد. امــا 
عبـــداهلل نــه تنهــا داخــل میـــدان نشــده و هیــچ نقشــه و برنامه یــی بــرای 
ــای  ــات توپ ه ــیاری اوق ــز بس ــدان نی ــارج می ــته، در خ ــروزی نداش پی

ــرده اســت. ــی جمــع ک ــرای غن ــه، ب ــا ن ــرای خودی ه اوت شــده را ب
ــر  ــه« تعبی ــداهلل در عقــب صحن ــه عب ــه »کار موقران آن چــه جــان کــری ب
ــِر  ــاِل اخی ــج س ــازی پن ــه او در ب ــد ک ــوده نمی توان ــن ب ــز ای ــرده، ج ک
قــدرت و سیاســـت، هماننــد کودکــی کــه تــازه ســرپا آمــده، پشــِت خــط 
ــن ایســتاده  ــه توپ هــای در زمی ــرده و یک  ــ یک دان ــی ک مســابقه تاتی تات
را برداشــته و چنــد قــدم آن را بــه طــرِف خــط بــرده و دوبــاره رهــا کــرده 

اســت.
ــات  ــه در انتخاب ــداهلل قاطعان ــر عب ــد: داکت ــا می گوین ــه برخی ه ــاال ک ح
ــد  ــی خواه ــاف غن ــه مص ــد و ب ــد ش ــزد خواه ــت جمهوری نام ریاس
ــاب  ــا جن ــه آی ــد ک ــور می کن ــم خط ــه ذهن ــش ها ب ــن پرس ــت، ای رف
ــر  ــه غی ــا ب ــد؟ آی ــه کار کن ــب صحن ــد در عق ــر نمی خواه ــداهلل دیگ عب
ــه او  ــه ب ــوند ک ــت می ش ــانی یاف ــی، کس ــت اجرای ــدان ریاس از کارمن
ــداهلل از لحــاظ  ــا عب ــد؟ آی ــت کنن ــوری اش حمای ــد و از کاندیدات بپیوندن
ــردن  ــی ک ــای تاتی تات ــد به ج ــه بتوان ــده ک ــزرگ ش ــدر ب ــی آن ق سیاس
ــد و  ــه کن ــدود و حمل ــی ب ــد غن ــدان شــود، همانن ــرون خــط، وارد می بی
بعضــًا گــول بزنــد؟ بــر فــرِض محــال اگــر داکتــر عبــداهلل رییس جمهــور 
شــود و به جــای عقــب، در جلــِو صحنــه بــازی کنــد، ایــن امــکان نیســت 
کــه در بازی هــای پنج ســال آینــده بــه جــای گــول زدن بــه دروازه هــای 

ــد؟ ــا گل بزن ــه دروازٔه خودی ه ــب، ب رقی
ــری  ــداهلل خی ــدِن عب ــی ش ــس اجرای ــه: در ریی ــی این ک ــرض از پُرگوی غ
ــز  ــال نی ــرض مح ــه ف ــدِن او ب ــور ش ــود، در رییس جمه ــردم نب ــرای م ب
خیــری نخواهــد بــود و در معاونیــِت او کــه صدالبتــه نــه خیــری وجــود 

ــه شــوقی. دارد و ن
بــه نظــر مــن، نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهورِی پیــِش رو ســنِگ 
بزرگــی اســت کــه عبــداهلل آن را برداشــته نمی توانــد، معــاون شــدن نیــز 
میــؤه دمِ دســتی نیســت کــه عبــداهلل بخواهــد متواضعانــه آن را بچینــد یــا 
ــی  ــِت انتحابات ــد در تک ــد؛ او می توان ــر کن ــا کان کاری از آن صرف نظ ب
ــه  ــی ک ــا در صورت ــامل شــود ام ــاوِن اول ش ــوان مع ــه عن ــی ب ــای غن آق
آقایــان صاح الدیــن ربانــی، یونــس قانونــی و عطامحمــد نــور بــا غنــی 

کنــار نیاینــد. 
اگــر ایــن ســه شــخص بــا غنــی ســازش کننــد، بــرای عبــداهلل فقــط ســه 
گزینــه باقــی می مانــد: گذشــتن از معاونیــت غنــی و اکتفــا بــه یــک مقــام 
ســـمبولیک از ایــن رهگــذر، پیوســتن بــه تکــت  انتخاباتــی آقــای اتمــر 
بــه عنــوان معــاون اول، و یــا هــم خداحافظــی تدریجــی بــا سیاســت و 

قــدرت.

عبدالمالک عطش 

دهــم محــرم ایــن قیــام شــگفت و شــکوه مند تاریــخ 
گرامــی بــاد!

ــرافت  و  ــا ش ــور، ب ــیمای غی ــین )ع( آن س ــام حس ام
عزت منــد رزم ظلمــت و روشــنایی در حقیقــت نشــان داد کــه بــا 
ــی و  ــت و برده گ ــی در دام ذل ــه زنده گ ــن ب ــه گفت ــن و ن نپذیرفت
حتــا جــان خویشــتن و همــه گاِن خــود را در ایــن راه وقف کــردن، 
می تــوان ماناتریــن الگــوی عــزت وآزاده گــی را بــه تاریــخ عرضــه 
ــه  ــدای از این ک ــین )ع( ج ــس از حس ــرهای پ ــی بش ــرد. و ال ک
ــه  ــد ک ــاوت نمی رفتن ــم و قس ــان ظل ــاف خدای ــی برمص هیچ گاه
ایــن ننــگ بــزرگ را هم چنــان تــا قیــامِ قیامــت بــه روی شــانه های 

ــد. ــل می کردن ــود حم خ
یــاران  و  )ع(  قیــام حســین  کــه  شــرمنده ایم  چقــدر  مــا  و 
می کنیــم. تجلیــل  تصاویــر  جبونانه تریــن  در  را  تشــنه لب اش 
ایــن درســت اســت کــه عــادات بــه ظاهــر اصــول و آداب مذاهب، 
ریشــه های اصیــل دینــی را متاثــر ســاخته اســت، امــا قیــام حســین 
ــا و  ــگفت، مان ــت ش ــا ماهی ــال آن ب ــب و امث ــن و مذه )ع( از دی

ــر مــی رود.  ــه دارد، فرات انســانی یی ک
ــار از  ــتن ذلت ب ــی و زیس ــادت برده گ ــوی و ع ــت خ او می خواس
قامــوس ســیاه زمــان بــرای همیشــه ُشســته شــود، او می خواســت 

آدمــی بگویــد مــن آزادم حتــی اگــر یــک لحظــه زنــده  باشــم.
ــین )ع(  ــم حس ــط می گویی ــه فق ــا ک ــغ از م ــد دری ــغ و ص دری
بیعــت یــک جنــاح ظالــم، خون خــوار و خودپرســت را نپذیرفــت 
ــدر  ــن چه ق ــید و ای ــهادت رس ــه ش ــش ب ــا یاران ــرانجام ب و س

ــت. ناسزاس

برایتـون و جـهان بـخش 
محتـاج نگـاه آقـای سرمربی

مصاف ايران و برزيل در قطر 
پس از جام ملت هاى آسيا

فیـسبـوک نـــامــه

فوتبــال جهــان - علی رضــا جهان بخــش شــب گذشــته در ترکیــب 
تیــم اش خیلــی خــوب درخشــید.

ــال انگلیــس  ــر فوتب ــۀ ششــم رقابت هــای لیــگ برت ــان هفت در جری
ــت  ــه در نهای ــود ک ــام ب ــان تاتنه ــون میزب ــم برایت ــته تی شــب گذش
ــدند. ــون ش ــل برایت ــر مقاب ــر صف ــروزی دو ب ــه پی ــق ب ــپرز موف اس

 علی رضــا جهان بخــش در دقیقــه 7۳ ایــن بــازی وارد زمیــن شــد. 
او در ایــن بــازی هــم در ترکیــب فیکــس تیــم اش جایــی نداشــت. 
ــی  ــه نوع ــازی را ب ــان ب ــن جری ــه زمی ــدو ورود ب ــاره در ب ــا دوب ام
ــه  ــان 17دقیق ــون عــوض کــرد. علی رضــا در مــدت زم ــرای برایت ب
ــودش  ــای خ ــم تیمی ه ــار به ه ــرد و ۸ب ــس ک ــوپ را لم ــار ت 1۴ب
ــود. علی رضــا  ــح ب ــاس صحی ــن تعــداد پ ــاس داد و ۹0درصــد ای پ
ــش  ــه  هم تیمی های ــدت ب ــن م ــدی در همی ــاس کلی ــان دو پ هم چن
ــد. ضمــن  ــون بودن ــی برایت ــرای گول زن ــی ب ــردو موقعیت ــه ه داد ک
این کــه تــک گل برایتــون هــم در زمــان حضــور جهان بخــش 
ــا  ــد، علی رض ــر می رس ــه نظ ــاب ب ــن حس ــا ای ــید. ب ــر رس ــه ثم ب
ــده  ــای آین ــون در هفته ه ــه برایت ــادی ب ــی زی ــد کمــک خیل می توان
کنــد. اگــر آقــای ســرمربی یعنــی کریــس هاوتــون در تصمیمــات اش 
ــازی  ــم اش بیشــتر ب ــی تی ــوش ایران ــه ملی پ ــد و ب ــر ایجــاد کن تغیی

دهــد.

ــران و  ــتانۀ ای ــدار دوس ــزاری دی ــال برگ ــان، احتم ــال - جه فوتب
برزیــل پــس از جــام ملت هــای 201۹ امــارات وجــود دارد.

ــی  ــام جهان ــش از ج ــال پی ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، ریی ــدی ت مه
201۸ روســیه اعــام کــرده بــود کــه تیــم ملــی ایــران پــس از جــام 
ــم  ــا تی ــتانه یی را ب ــدار دوس ــا دی ــام ملت ه ــش از ج ــی و پی جهان

ــل در تهــران برگــزار خواهــد کــرد. ملــی برزی
بــا ایــن حــال ایــن اتفــاق رخ نــداد و حــاال بــا نامه نــگاری صــورت 
ــر  ــی در قط ــور در تورنمنت ــرای حض ــران ب ــی ای ــم مل ــه تی گرفت
ــران،  ــای ای ــا حضــور تیم ه ــه ب ــی ک دعــوت شــده اســت. تورنمنت
قطــر، برزیــل و یــک تیــم دیگــر برگــزار خواهــد شــد کــه تاریــخ 
ــل  ــاه ۹7 و اوای ــفند م ــر اس ــم اواخ ــت ه ــن تورنمن ــزاری ای برگ

ــاه ۹۸ اســت. ــن م فروردی

استعفای اتمر 
و چالش های درون تیمی ارگ
 احمد سعیدی-/-/-/-/-/-/- بخش دوم و پایانی

ــه ارگ  ــه ب ــی حمل ــکار عموم ــوی اف ــت و از س در دورن حاکمی
ریاســت جمهوری در روز عیــد قربــان امــری پذیرفتــه شــده نبــود 
ــی  ــات کنون ــت بی ثب ــۀ وضعی ــن وجــود، در میان ــا ای و نیســت. ب
ــور  ــی به ط ــبات عقان ــاس محاس ــی براس ــرف غن ــتان، اش افغانس
ــد و اســتعفای  ــر تشــدید بحــران بیافزای ــان نمی توانســت ب هم زم
ــی  ــن معن ــن بدی ــا ای ــرد، ام ــی را بپذی ــای امنیت ــی مقام ه تمام
نیســت کــه اختــاف وجــود نــدارد یــا در آینــده، غنــی خواهــان 

ــود. ــا نمی ش ــاری آن ه برکن
رویکرد امریکا در مورد استعفای آقای اتمر 

ــه  ــت ب ــر می بایس ــتعفای اتم ــرش اس ــل پذی ــا دلی ــاط ب در ارتب
ــد از  ــت. بع ــاره داش ــکا اش ــرد امری ــع و رویک ــوع مواض موض
ــداهلل  ــک طــرف حم ــت از ی ــی دول ــت مل ــتعفای مشــاور امنی اس
ــای  ــن آق ــه زودی جاگزی محــب ســفیر افغانســتان در واشــنگتن ب
ــل زاد در آســتانۀ ورود  اتمــر شــد و از ســوی دیگــر، زلمــی خلی
بــه کابــل اســت. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مهره هــای اصلــی 
امریــکا در افغانســتان، در مســند قــدرت و امــور قــرار می گیرنــد. 
ایــن امــر نوعــی نشــانۀ همراهــی اشــرف غنــی بــا امریــکا بــوده 
ــا  ــر ب ــف اتم ــای حنی ــان آق ــان می ــت پنه ــه رقاب ــه ب ــا توج و ب
ــتعفای وی  ــه اس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــور، منطق رییس جمه
ــتان  ــای افغانس ــه، پیچیده گی ه ــورت گرفت ــبی ص ــع مناس ــه موق ب
ــدی  ــت از چن ــیده نیس ــس پوش ــد از هیچ ک ــت می دانن را اکثری
بدین ســو اضافه تــر از دومرتبــه بــدون حضــور نماینــدۀ حکومــت 
ــا  ــتان امریکایی ه ــح افغانس ــی صل ــورای عال ــی و ش ــدت مل وح
ــان  ــته اند؛ طالب ــی داش ــو و مذاکرات ــان گفت وگ ــا طالب ــر ب در قط
ــه  ــت از جمل ــی دوازده والی ــد ده ال ــی گفته ان ــات امریکای و مقام
والیت هــای جنوبــی و جنــوب شــرقی افغانســتان بــه مــا واگــذار 
شــود، محبوســین مــا به شــمول کســانی که محکــوم بــه اعدام انــد 
بــدون قیــد و شــرط رهــا ســازید انتخابــات ریاســت جمهوری و 
ــه در حــال حاضــر. ــی در زمــان دیگــری برگــزار شــود ن پارلمان

بــه بــاور مــن پــس از تحــوالت کنونــی و مــوج اســتعفاها بــه ایــن 
ــر  ــه نظ ــی، ب ــر خــاف تصــورات قبل ــه ب ــر توجــه داشــت ک ام
می رســد امریــکا می خواهــد طــرح دونالــد ترامــپ در افغانســتان 
ــه  ــتان ادام ــر پاکس ــکا ب ــار امری ــبی فش ــور نس ــود به ط ــی ش عمل
یابــد. هم زمــان بــا ایــن رخدادهــا روســیه نیــز طرحــی ابتــکاری 
را بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان اتخــاذ کــرده، بــدون تردید 
طــرح مســکو بــه هیــچ عنــوان خوشــایند بــرای امریــکا نیســت و 
امریــکا هرگــز در نشســت مســکو اشــتراک نخواهــد کــرد و ایــن 
ــکا  ــت امری ــدم رضای ــر ع ــل به خاط ــا کاب ــر باعــث می شــود ت ام
بــه اجــاس مســکو خیلــی دل بســته نباشــد. در مجمــوع بــه نظــر 
می رســد در نتیجــۀ رخدادهــای به وجــود آمــده آمریکایی هــا 

ــد. ــش می برن ــتان پی ــی را در افغانس برنامه ی
ــای  ــر مبن ــان، ب ــا طالب ــرات ب ــر در مذاک ــه در قط ــنهادی ک پیش
واگــذاری چندوالیــت بــه طالبــان و واگــذاری ســهمی از قــدرت 
ــه  ــت ک ــی اس ــد طرح ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــا در حکوم ــه آن ه ب
امریــکا در نظــر دارد. در نهایــت، برنامــۀ کنونــی ایــن اســت کــه 
بخشــی از قــدرت بــه طالبــان واگــذار شــود و ایــن گــروه از انجام 
ــورت  ــود، در ص ــن وج ــا ای ــد. ب ــاع کن ــلحانه امتن ــات مس اقدام
ــان  ــتان پای ــگ در افغانس ــم جن ــا آن ه ــر، ب ــن ام ــدن ای اجرایی ش
ــرا بیــش از 2۵ گــروه رادیــکال مســلح  ــدا نخواهــد یافــت؛ زی پی
دیگــر ماننــد داعــش و القاعــده در افغانســتان حضــور دارنــد. در 
ــد وجــود دارد  ــن تهدی ــان، ای ــه طالب ــاز ب ــن امتی صــورت دادن ای
ــد؛ در  ــن خواســته یی را مطــرح کنن ــز چنی ــا نی ــه دیگــر گروه ه ک
نتیجــه امــکان تغییــر قانــون اساســی افغانســتان و ده هــا پیشــنهاد 
دیگــر کــه حکومــت افغانســتان تــوان اجــرای آن هــا را نخواهــد 

داشــت مطــرح خواهــد شــد.
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نهــاد موســوم بــه حکومــت داری بــاز در افغانســتان می گویــد 
ــی و  ــات حکومت ــای مقام ــت دارایی ه ــوص ثب ــه در خص ک
تقلــب در ایــن رونــد هنــوز هــم نگرانی هــای جــدی وجــود 

دارد.
ــه  ــات پایین رتب ــه مقام ــد ک ــاز می گوی ــت داری ب ــاد حکوم نه
و کســانی که فســاد نمی کننــد دارای هــای  شــان را ثبــت 
ــش  ــن بخ ــاال در ای ــطوح ب ــکات در س ــا مش ــد، ام می کنن

ــت. ــا برجاس ــم پ ــوز ه هن
محمــوده تقــوا معــاون ایــن اداره بــه »رادیــو آزادی« گفتــه کــه 
ــا حــال ایــن اصــل را عملــی  ــران حکومــت ت برخــی از رهب

نکرده انــد.
ــک تعهــد  ــاز ی ــه در حکومــت داری ب ــزوده ک ــوا اف ــای تق آق
ــا  ــود، ام ــم ش ــت کنی ــد ثب ــردم بای ــه دارای م ــود دارد ک وج
ــای  ــادی دارایی ه ــردم ع ــن م ــه ممک ــت ک ــن اس ــکل ای مش
شــان  را ثبــت کننــد، امــا مقامــات دارایی هــای  شــان را ثبــت 
ــد برخی شــان دارای خــود  ــت هــم می کنن ــر ثب ــد؛ اگ نمی کنن

ــان  ــد ش ــد فرزن ــته گان مانن ــایر بس ــا س ــده و ی ــام رانن را به ن
ــان  ــود ش ــام خ ــود را به ن ــچ گاه دارای خ ــا هی ــت. ام و...، اس

ــد.   ــت نمی کنن ثب
ــار رییــس ایــن اداره گفتــه کــه نخســت دارایی هــا  ناهیــد ایث

ــی می گــردد. ثبــت، بعــداً نشــر و پــس از آن ارزیاب
ــر  ــن نش ــای ۳۵0 ت ــات دارایی ه ــا معلوم ــال تنه ــا ح ــا ت ام
ــم  ــن رق ــاز ای ــت دارای ب ــاد حکوم ــر نه ــه نظ ــه ب ــده ک ش

ــت. ــدک اس ــیار ان بس
ــی  ــرف غن ــد اش ــدۀ محم ــای نق ــت دارایی ه ــن فهرس در ای
۳20میلیــون افغانــی و از ســرور دانــش معــاون دوم وی 

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب ــر امریکای ــزار دال 60ه
امــا معلومــات در مــورد دارای هــای رییــس اجرایــی و معــاون 

اول ریاســت جمهوری شــریک ســاخته نشــده اســت.
ــه  ــز گفت ــی نی ــات دولت ــای مقام ــت دارایی ه ــس ادارۀ ثب ریی
اســت کــه برخــی از وکا از ثبــت دارایی هــای  شــان توســط 

ــد. ــت کرده ان ــن اداره ممانع ای
در حکومــت داری بــاز 7۵ کشــور شــامل اســت و افغانســتان 
نیــز ســال گذشــته عضویــت ایــن نهــاد بین المللــی را 

آورد. به دســت 
ــز در  ــاد اداری نی ــا فس ــارزه ب ــی مب ــین ادارۀ عال ــس پیش ریی
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــا می دان ــا را به ج ــورد نگرانی ه ــن م ای
ــات  ــردم و مقام ــم کاری م ــا ه ــت دارایی ه ــوص ثب در خص

ــر الزمــی اســت. یــک ام
ــا،  ــه انتقاد ه ــا وجــود هم ــه ب ــه ک ســید حســین فخــری گفت
شــکایت ها در ایــن خصــوص بــا ارگان هــای عدلــی و 

ــت. ــده  اس ــریک نش ــی ش قضای
ــات  ــه مقام ــت ک ــن اس ــکل ای ــل مش ــۀ او، راه ح ــه گفت ب
بلندپایــه در ایــن بخــش هــم کاری کننــد، مشــکل بــزرگ ایــن  
اســت کــه وکای شــورای ملــی و نماینــده گان مــردم هــم در 
ایــن زمینــه هــم کاری نمی کننــد پــس از دیگــر قوماندانــان و 

زورمنــدان چــه گلــه کنیــم.«
ــای  ــت دارایی ه ــته ادارۀ ثب ــه روزگذش ــت ک ــن در حالی س ای
ــۀ  ــات بلندپای ــزار مقام ــی پانزده ه ــت دارای ــتان از ثب افغانس

ــر داد. ــته خب ــش ماه گذش ــی در ش دولت
بــرای جلوگیــری از تــاراج دارایی هــای عامــه و فســاد، 
ــون  ــاس قان ــه اس ــی ب ــات حکومت ــای مقام ــت دارایی ه ثب
و حکومــت داری بــاز یکــی از شــرط های مهــم خوانــده 
ــی در  ــم انتقاد های ــال ها هنوزه ــت س ــا گذش ــا ب ــود، ام می ش

ــت. ــود اس ــورد موج م

نهاد حکومت داری باز:

ا  دارایـی  شـان  ر برخـی مقـامات 
به نـام خـود  ثبت نمـی کننـد

روزنامۀ«الشرق االوسـط«ادعا کـرد که ›ابوبکر 
البغدادی‹ سـرکردۀ گروه تروریسـتی ›داعش 

به افغانسـتان منتقل شـده است.
امنیتـی  مقامـات  از  نقـل  بـه  روزنامـه  ایـن 
پاکسـتان نوشته اسـت، البغدادی وارد والیت 
›ننگرهار‹ در شـرق افغانسـتان شـده اسـت.
کـه  پاکسـتان  از گروه هـای  یکـی  سـرکردۀ 
ادعـا کـرد:  نامـش فـاش نشـود،  خواسـت 
انتقـال البغـدادی پـس از ورود صدهـا عضو 
شـش ماه  طـی  افغانسـتان  به خـاک  داعـش 

گذشـته صـورت گرفـت.
بیشـتر  کـه  شـد  مدعـی  هم چنـان  وی 
بـه  منتقل شـده  داعـش  تروریسـت های 
والیـت  در  حاضـر  حـال  در  افغانسـتان 
مسـتقر  کشـور  ایـن  شـرق  در  ننگرهـار 
بـا  پاکسـتان  شـده اند و دسـتگاه اطاعاتـی 
از  می کنـد  تـاش  آن هـا  تحـرکات  رصـد 
پاکسـتان  قبایـل  بـا  تروریسـت ها  تمـاس 

کنـد. جلوگیـری 
روزنامـه افـزوده کـه در میـان داعشـی های 
و  عـرب  افغانسـتان صدهـا  بـه  منتقل شـده 
غیـر عـرب وجود دارد کـه همه گی تـا پایان 

سـال گذشـته در سـوریه فعـال بودنـد.
تروریسـت های  بعـدی  ماموریـت  وی 
›طالبـان‹  مسـیر  در  کارشـکنی  ا  ر  داعـش 
بـرای رسـیدن بـه حکومـت در افغانسـتان و 
ایجـاد اختاف میان پاکسـتان و افغانسـتان از 
طریـق اجـرای عملیات تروریسـتی در خاک 

دو کشـور ذکـر کـرد.
گـروه تروریسـتی داعـش با اجـرای چندین 
مسـکونی  مناطـق  در  تروریسـتی  عملیـات 
شـهر ›جـال آباد‹ مرکـز والیـت ننگرهار از 
جملـه در نزدیکـی مرکـز درمانـی و کمیتـۀ 
مهاجـران تعداد زیـادی از غیـر نظامیان را به 

قتل رسـانده اسـت.

چیـن سفیر امریکا را احضـار کرد

ادعاى روزنامۀ عربى دربارۀ سرکردۀ داعش:

بغدادى به افغانستان رفته است

بــه حــزب  وابســته  روزنامــۀ خلــق چیــن 
کشــور،  ایــن  قــدرت  رأس  در  کمونیســت 
ــن کشــور  ــور خارجــۀ ای گــزارش داد وزارت ام
ــکایت  ــار و ش ــن را احض ــکا در پک ــفیر امری س
ــکا  ــای امری ــارۀ تحریم ه ــن را درب ــمی چی رس
ــن  ــد ســاح های روســیه توســط چی ــه خری علی

ــرد. ــلیم ک ــه وی تس ب
ــک  ــرای نخســتین بار ی ــرد ب ــام ک ــنگتن اع واش
نهــاد خارجــی از جملــه یــک یــگان ارتــش چین 
را کــه مجهــز بــه جنگنده هــا و موشــک های 
ــد  ــت خری ــه عل ــده اســت ب ــوا ش ــه ه ــن ب زمی
ــم کــرده اســت. پکــن  ســاح های روســیه تحری
ــود از  ــن، روز جمعــه اعــام کــرده ب پیــش از ای

ــت. ــمگین اس ــا خش ــن تحریم ه ای
روزنامــۀ خلــق چیــن در پایــگاه اینترنتــی خــود 
نوشــت در واکنــش بــه ایــن اقــدام، معــاون وزیــر 
 Terry »ــتد ــری برنس ــن، ت ــۀ چی ــور خارج ام
Branstad » ســفیر امریــکا در پکــن را احضــار 

کــرده اســت.
واشــنگتن تحریم هــای مالــی هدف منــدی را 
ــن  ــاع چی ــدی وزارت دف ــگان کلی ــک ی ــه ی علی
ایــن  ایــن یــگان اعمــال کــرد.  و فرمانــدۀ 
جنگنده هــای  خریــد  علــت  بــه  تحریم هــا 

ــو-۳۵ در اواخــر ســال 2017 و  ســوخوی اس ی
هم چنــان تجهیــزات نظامــی مربــوط بــه ســامانۀ 
ــل  ــیه در اوای ــی اس-۴00 روس ــی ضدهوای دفاع

ــد. ــال ش ــال 201۸ اعم س
پکــن روز جمعــه از امریــکا خواســت ایــن 
ــن صــورت »  ــر ای ــد در غی تحریم هــا را لغــو کن

ــد داد.« ــای آن را خواه ــاوان پیامده ت
ــه  ــن گفت ــۀ چی ــور خارج ســخن گوی وزارت ام
بــود :«ایــن حرکــت امریــکا نقــض شــدید اصول 
اساســی روابــط بین المللــی اســت و به طــور 
جــدی بــه روابــط بیــن دو کشــور و ارتــش آن هــا 

ــاند.« ــیب می رس آس
در عیــن حــال، مســکو نیــز کــه بــه علــت بحــران 
ــه  ــا واشــنگتن ب ــط اش ب ــق دیپلماتیــک رواب عمی
ــنگتن را  ــت، واش ــیده اس ــطح رس ــن س پایین تری
ــی » را تهدیــد می کنــد  ــه این کــه » ثبــات جهان ب

متهــم کــرد.
ایــن زور آزمایــی بیــن چیــن و امریــکا درحالــی 
روی داده اســت کــه دو کشــور پیــش از ایــن بــر 
ــه صــادرات  ــوط ب ســر تعرفه هــای گمرکــی مرب

دوجانبــۀ خــود درگیــر جنــگ تجــاری هســتند.
ــفیر  ــار س ــنبه از احض ــن روز ش ــانه های چی رس

ــد. ــر دادن ــکا در پکــن خب امری

در حكومت دارى باز ٧۵ کشور شامل است و 
افغانستان نيز سال گذشته عضويت اين نهاد 

بين المللى را به دست آورد.
رييس پيشين ادارۀ عالى مبارزه با فساد ادارى نيز در 

اين مورد نگرانى ها را به جا مى داند و مى گويد که در 
خصوص ثبت دارايى ها هم کارى مردم و مقامات يک امر 

الزمى است.
سيد حسين فخرى گفته که با وجود همه انتقاد ها، 

شكايت ها در اين خصوص با ارگان هاى عدلى و قضايى 
شريک نشده  است.

به گفتۀ او، راه حل مشكل اين است که مقامات بلندپايه 
در اين بخش هم کارى کنند، مشكل بزرگ اين  است که 
وکالى شوراى ملى و نماينده گان مردم هم در اين زمينه 

هم کارى نمى کنند پس از ديگر قوماندانان و زورمندان 
چه گله کنيم.«

اين در حالى ست که روزگذشته ادارۀ ثبت دارايى هاى 
افغانستان از ثبت دارايى پانزده هزار مقامات 

بلندپايۀ دولتى در شش ماه گذشته خبر داد
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