
سال دوم        شماره   308 شنبه         11 دلو  1399
www.subhekabul.com1

جمهوری  ریاست  نخست  روزهای 

بایدن، آغاز تكراِر دوباره سیاست های 

نوین  شیوه های  با  اما  اوباما  دوران 

امریكا  خارجی  سیاست های  است. 

جنگ های  جدید  فصل  بار  این 

جنگ هایی  می کند؛  آغاز  را  نرم 

نظامی  نربدهای  از  خطرناک تر  که 

به اندازه ای  نرم  جنگ  این  است. 

ادامه  و  شده  آغاز  مبهم  و  خطرناک 

دارد تا حدی که رییس جمهور غنی، 

به  و  شده  بی اعتامد  امریکا  باالی 

مال  سفر  است.  جسته  توسل  ایران 

برادر به ایران هم بخشی کوچکی از 

این ماجراست.

جهان  دیپلوماسی  داستان  حقیقت 

از  جهان  شناخت  که  است  این 

آمريكا هنوز هم خیلی کم است چون 

از عملكرد دولت های این كشور، در 

درک  بین املللی  حرکت های  قبال 

بیشرت  همین رو  از  ندارند.  واضحی 

گره  امریکا  به  جهان  کشورهای 

شده اند.  امریکا  تابع  و  خورده اند 

جمهوری خواهان،  و  دموکرات ها 

پالیسی های  و  خط مشی  هردو 

زمینه  این  در  را  خود  مشخص 

داشتند و دارند.

کوچک تر  را  بحث  دایره  اگر  حاال 

کنیم و وارد بحث...

وایت    نگاهی   به    ر
تغیير     سیاست     

وی    کار    امریکا    با ر
آمدن   جو     بایدن 

�پیش نویس قانون انتخابات؛

 کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف 
و انتخابات پارلمانی چندبعدی شد
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تقابل  قدرت ها  در   
صلح   افغانستان؛ 

طالبان  به  ایران  و    
وسیه   پناه   برده اند  ر

پس از آمدن جو بایدن به کاخ  سفید 

و جریان دور دوم گفت وگوهای صلح 

هیئت  سفر  دوحه؛  در  افغانستان 

طالبان به کشورهای مخالف جبهه ی 

شده  رشوع  امریکا  ایاالت متحده ی 

از  شامری  پیش،  چندی  است. 

گفت وگوکننده ی  هیئت  اعضای 

مال  ریاست  به  طالبان  گروه 

عبدالغنی برادر به ایران سفر کردند 

به  گروه  این  از  هیئتی  هم  اکنون  و 

ریاست شیرعباس استانکزی، معاون 

هیئت گفت وگوکننده ی طالبان، در 

روسیه به  رس می برد.

 ۹( پنج شنبه  استانکزی،  عباس 

در  خربی  نشست  یک  در  دلو(، 

مسکو، گفته است که حکومت فعلی 

مانع  ارشف غنی،  محمد  رهربی  به 

اصلی برای...

صدیقی: طالبان با 
بهانه های کودکانه، 

فرصت های رسیدن به 
صلح را هدر دادند

گون: تا زمانی که طالبان به تعهدات خود عمل  پنتا
نکنند، ادامه ی گفت وگوها دشوار خواهد بود

ریاست جمهوری:  ارگ 
ی  ه  ا د را ا هیچ  ن  لبا طا

صلح  ی  ر برقرا ی  برا
رند ا ند

وزارت دفاع امریکا، می  گوید که طالبان به تعهدات خود مبنی بر 
کاهش خشونت ها و قطع روابط خود با القاعده...

در �پیش نویس تازه ی قانون انتخابات که  روزنامه صبح کابل به نسخه ای از آن دست یافته است، در 
کپنار دیگر تغییرات مهمی که در نظام انتخاباتی کشور به وجود آمده، کمیسیون مستقل شکایات 

انتخابات نیز از ساختار انتخاباتی کشور حذف شده است.

در     افغانستان      آیا به راستی فساد 
کاهش     یافته     است؟

به تازگی، نهاد بین المللی ای از وضعیت 
کشورهای جهان در امر مبارزه با فساد �رده 

برداشته است که در...

امریـکا  خارجـه ی  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی 

از آزادی افـرادی کـه در آدم ربایـی و قتـل 

دانیـل پـرل، خربنـگار وال اسـرتیت دسـت 

داشـتند، ابـراز نگرانـی کـرده اسـت.

آنتونـی بلینکـن، شـامگاه روز پنج شـنبه 

برگـه ی  در  جنـوری(،   ۲۸ دلـو/   ۹(

تویـرتش نوشـته اسـت : »مـن بـه شـدت 

نگـران تصمیـم دادگاه عالـی پاکسـتان 

آدم ربایـی  در  کـه  افـرادی  آزادی  بـرای 

داشـتند،  دسـت  پـرل  دانیـل  قتـل  و 

هسـتم.«

از  ادامـه  در  امریـکا  خارجـه ی  وزیـر 

پـرل  خانـواده ی  بـرای  عدالـت  تأمیـن 

گفتـه  سـخن  تروریسـت ها  پاسـخ گویی  و 

اسـت.

عالـی  دادگاه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

 ۲۸ دلـو/   ۹( پنج شـنبه  روز  پاکسـتان، 

جنـوری(، احمـد عمـر سـعید شـیخ و سـه 

قتـل  و  آدم ربایـی  در  کـه  را  دیگـر  متهـم 

وال  امریکایـی  خربنـگار  پـرل،  دانیـل 

دسـت   ۲۰۰۲ سـال  در  ژورنـال  اسـرتیت 

کـرد. آزاد  داشـتند، 

سـال گذشـته نیـز دادگاهـی در پاکسـتان 

بـه دلیـل نبـودن مـدرک کافـی بـه خاطـر 

مـرگ عمـر سـعید  اثبـات جـرم، مجـازات 

و  داد  کاهـش  ابـد  حبـس  بـه  را  شـیخ 

دولـت  امـا  کـرد؛  آزاد  را  دیگـر  متهـم  سـه 

پاکسـتان و خانـواده ی پـرل بـه ایـن حکـم 

دادگاه اعـرتاض کـرد و خواسـتار مجـازات 

از  خواسـت  دو  ایـن  کـه  شـدند  او  مـرگ 

سـوی دادگاه عالـی رد شـد و حکـم آزادی 

آن هـا صـادر شـده اسـت.

وال  امریکایـی  خربنـگار  پـرل،  دانیـل 

اسـرتیت ژورنال در سـال ۲۰۰۲ به خاطر 

اسـالم گرای  گروه هـای  مـورد  در  تحقیـق 

افراطـی در شـهر کراچی پاکسـتان ربوده 

شـد و پـس از ربـوده شـدن، ویدیـوی از 

رس بریـدن او پخـش شـد کـه بـا واکنـش 

نهادهـای حقـوق بـری در رسارس جهان 

روبـه رو شـد.

بـا سـه  احمـد عمـر سـعید شـیخ همـراه 

تـن دیگـر بـه جـرم رس بریدن او بازداشـت 

ایالـت  کل  دادسـتان  شـدند.  زندانـی  و 

عالـی  دادگاه  بـه  پنچ شـنبه  روز  سـند، 

شـیخ  سـعید  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان 

در داخـل زنـدان بـا گروه هـای تروریسـتی 

ارتبـاط داشـته و از نـزد او، ۷ سـیم کارت 

پیـدا شـده کـه نشـان دهند ی ارتبـاط او بـا 

گروه هـای تروریسـتی در بیـرون از زنـدان 

اسـت.

جمهـوري  د  وایـي،  اداره  چـارو  د 

فرمـان  يـو  د  مقـام  عـايل  د  ریاسـت 

پـر اسـاس، د افغانسـتان د خـوړو او 

. شـوه  رامنځتـه  اداره  مـي  درملـو 

پـه هغـه خربپاڼـه کـې چـې د جمعې 

پـه ورځ د چـارو ادارې لـه خـوا خپـره 

شـوې راغـي: لـه دې وروسـته بـه دا 

پـه  واحـد  بودجـوي  مسـتقل  د  اداره 

توګـه فعاليـت کـوي.

د  مخـې  لـه  خربپاڼـې  دغـې  د 

محمـد  ډاکټـر  خـوا  لـه  ولسـمرۍ 

رتبـه  خـارج  پـه  شـينواری  ابراهيـم 

بسـت کـې د دې ادارې د لوی رییس 

دی. شـوی  ګومـارل  توګـه  پـه 

پوهنـې  د  وړانـدې  تـردې  شـینواري 

وزارت د عمومـي تعلیامتو د مرسـتیال 

او رسپرسـت پـه توګه دنـده اجرا کړې 

ده.  

د  کـې  حـال  داسـې  پـه  اداره  دا   

شـوې  جـوړه  خـوا  لـه  ولسـمرۍ 

چـې پـه دې وروسـتیو کـې د اقتصـاد 

وزارت اعـالن کـړی چې د افغانسـتان 

کچـه  وزلـۍ  بـې  د  کـې  ښـارونو  پـه 

څلورسـلنه او پـه کوچیانـو کـې درې 

ده. شـوې  لـوړه  سـلنه 

بلـې خـوا د ماشـومانو د مالتـړ  لـه    

پـه  رپـوټ  یـوه  د  سـازمان  نړیـوال 

افغانسـتان  د  ویـي  رسه  خپرولـو 

نیامیي اوسـیدونکي بري مرسـتو ته 

لـري. اړتیـا 

د دغـه سـازمان پـه رپـوټ کـې چـې 

خپورشـوی  دېرشـمه  پـه  مرغومـي  د 

 ۱۸،۴ کـې  افغانسـتان  پـه   ، راغـي 

میلیونه کسـان چـې ۹،۷  میلیونه یې 

ماشـومان دي بیړنیو بري مرسـتو ته 

اړتیـا لـري.

ل رنا و ژ یت  سرت ا ل   ا و ر      نگا خرب تل    قا ی     د زا آ ز      ا یکا     مر ا نی    نگرا د خوړو او درملو ملي اداره جوړه شوه 
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جهان خبر

تفکر    و     اندیشه ی   
انتقادی

تبار، واژه ی »کرتیک« که در 
تمام زبان های ارو�ایی به 

معنای نقد به کار...
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پس از آمدن جو بایدن به کاخ  سفید و جریان دور دوم 

هیئت  سفر  دوحه؛  در  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

ایاالت متحده ی  به کشورهای مخالف جبهه ی  طالبان 

از  شامری  پیش،  چندی  است.  شده  رشوع  امریکا 

اعضای هیئت گفت وگوکننده ی گروه طالبان به ریاست 

اکنون هم  و  ایران سفر کردند  به  برادر  مال عبدالغنی 

استانکزی،  شیرعباس  ریاست  به  گروه  این  از  هیئتی 

به  روسیه  در  طالبان،  گفت وگوکننده ی  هیئت  معاون 

 رس می برد.

در یک نشست  دلو(،   ۹( پنج شنبه  استانکزی،  عباس 

به  فعلی  حکومت  که  است  گفته  مسکو،  در  خربی 

برقراری  برای  اصلی  مانع  ارشف غنی،  محمد  رهربی 

غنی  رییس جمهور  »اگر  است:  افغانستان  در  صلح 

برقرار  افغانستان  برود، صلح در  امروز هم کنار  همین 

خواهد شد.«

یگانه  یا  علتی  »یگانه  است:  افزوده  طالبان  عضو  این 

اداره ارشف غنی  بندی که در مقابل صلح است، فعالً 

است که آن ها صلح منی خواهند. یکی از عدم صداقت 

کرده اند،  انتخاب  آنان  که  را  تیمی  که  است  این  آن، 

برای شان صالحیت مکمل داده نشده است.«

مانع  را  استانکزی در حالی حکومت ارشف غنی  آقای 

مشخص  که  می داند  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

نیست، پشت حرف های او، چه اهدافی نهفته است.

اهداف  که  دارند  باور  افغانستان  سیاسی  کارشناسان 

نهفته  استانکزی  عباس  حرف های  پشت  خطرناکی 

می گوید  سیاسی،  کارشناس  عزیزی،  امید  است. 

استعفا  افغانستان،  رییس جمهور  ارشف غنی،  اگر  که 

انقطاع  در  می دهد.  رخ  سیاسی  انقطاع  بدهد، 

روش  طالبان  که  ندارد  وجود  ضامنتی  هیچ  سیاسی، 

نگیرند.  پیش  در  را  قدرت-  –انحصار  نظامی  غلبه ی 

»احتاملش زیاد است که طالبان به بهانه ی کنار زدن 

غنی، به نظام جمهوری آسیب بزند؛ زیرا باورهای این 

 گروه با ارزش های دموکراتیک و نوین در تضاد است.«

پناه طالبان به ایران و روسیه

سفر هیئتی از طالبان به کشور ایران و روسیه پس ازآن 

است  گفته  امریکا  جدید  دولت  که  می گیرد  صورت 

بررسی  را  دوحه   ۲۰۲۰ فربوری  ماه  توافق نامه ی  که 

می کند.

به گونه ی  امریکا  مالیه ی  وزارت  و  پنتاگون  پس ازآن، 

تعهدات شان  به  طالبان  گروه  که  گفته اند  جداگانه ای 

مبنی بر قطع روابط خود با القاعده و کاهش خشونت 

در افغانستان عمل نکرده است.

جان کِربی، سخنگوی پنتاگون، ناوقت روز پنج شنبه )۹ 

دلو(، در یک نشست خربی گفت که امریکا به آن چه 

است.  پایند  کرده،  امضا  طالبان  با  توافق نامه  در  که 

»ما هنوز سعی داریم به راه حلی مبتنی بر گفت وگوها 

برسیم؛ اما طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند.«

رهربی  به  امریکا  جدید  دولت  که  افزود  کِربی،  آقای 

مواد  به  نیز  کشور  این  رییس جمهور  بایدن،  جو 

توافق نامه دوحه متعهد است؛ ولی تا زمانی که طالبان 

امتیازات شان  از  که  ندارند  دوست  طالبان  اما  بیاید؛ 

فشار  برای  بناًء  شود،  کاسته  دوحه،  توافق نامه ی  در 

آوردن به امریکا به جبهه ی مخالف آن، پناه برده است. 

»هم چنان طالبان در پی موازینه سازی است. این گروه 

روابط  برقراری  توانایی  که  می دهد  نشان  امریکا  به 

دیپلوماتیک با کشورهای دیگر را هم دارد. اگر امریکا 

با طالبان پشت کند، کشورهای دیگر هستند که از این 

گروه در گفت وگوهای صلح، حامیت کند.«

حکومت قربانی گفت وگوهای صلح است

روسیه،  و  ایران  کشور  به  طالبان  سفرهای  با  هم زمان 

هیئت  عضو  احمدی،  امین  دکرت  از  صوتی ای  نوار 

رسانه های  در  افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی 

آمدن  از  آن  در  که  می شود  دست به دست  اجتامعی 

حکومت موقت می گوید.

در این نوار صوتی که نشان می دهد، آقای احمدی در 

جمعی دوستانه حرف می زند، گفته شده است: »رشط 

جهان برای کمک به افغانستان این است که با طالبان 

صلح شود. راه صلح این است که یک حکومت مشرتک 

غنی  دکرت  مشرتک  حکومت  این  در  و  شود  تشکیل 

نیست. نهایت کوشش این است که نظام حفظ شود، 

نه حکومت. حکومت قربانی می  شود. غنی قربانی اول 

است.«

آقای  صوتی،  نوار  این  شدن  دست به دست   از  پس 

را  گفته هایش  نر  فیس بوکش،  برگه ی  در  احمدی 

شخصی  »هر  است:  خوانده  غیرقانونی  و  نادرست 

دوستانش  با  خصوصی  فضای  در  خود  حرف  مالک 

است. کسی حق ندارد به شکل غیرقانونی وارد فضای 

خصوصی افراد شود و سپس با استفاده از نام و عنوان 

وی کلیپ ساخته وارد فضای عمومی کند.«

گفته های  درباره ی  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ 

هیئت  اما  است؛  نداده  نشان  واکنش  احمدی  آقای 

گفت وگوکننده ی دولت افغانستان در برگه ی توییرتش 

یکی  به  منسوب  نظر شخصی  »به تازگی  است:  نوشته 

اسالمی  جمهوری  گفت وگوکننده ی  هیئت  اعضای  از 

افغانستان که مورد تأیید خودش قرار نداشته و رد شده 

در صفحه ی  هم چنان  می شود.«  است، دست به دست 

افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  به  متعلق 

اصل  و  به جمهوری  هیئت  این  که  است  افزوده شده 

مروعیت رأی مردم در قدرت باور دارد و پروسه هایی 

که باعث انقطاع در این عرصه شود را، خالف صلح و 

ثبات در کشور می داند.

این در حالی است که بیش از ۲۰ روز از رشوع دور دوم 

یک  جز  اما  می  گذرد؛  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

اساسی ای  و  رسمی  نشست  هیچ  تریفاتی  نشست 

میان هیئت دو طرف انجام نشده است.

دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  نادری،  نادر 

توییرتش  برگه ی  در  دلو(،   ۷( سه شنبه  افغانستان، 

با  افغانستان،  دولت  گفت وگوکننده ی  »هیئت  نوشت: 

تأمین صلح، در دوحه حضور دارد؛  خلوص نیت برای 

برگزاری  آماده ی  طالبان  هیئت  که  است  روز   ۹ اما 

نشست رسمی و بحث برای پایان جنگ نشده است.«

نیست،  مشخص  هنوز  که  است  حالی  در  این همه 

طالبان چه زمانی از سفرها به دوحه بازگشته و حارض 

به ادامه ی گفت وگوهای صلح افغانستان خواهند شد.

قطع  و  خشونت ها  کاهش  بر  مبنی  خود  تعهدات  به 

کردن روابط شان با القاعده عمل نکنند، ادامه  راه برای 

گفت وگوکنندگان در قطر دشوار خواهد بود و حتا در 

چنین رشایطی »گفت وگو« کار عاقالنه ای نیست.

هم چنان در گزارشی که از سوی وزارت مالیه ی امریکا 

که  است  آمده  رسیده،  نر  به  ژورنال  النگ وار  در 

طالبان هم چنان متحد القاعده است. در این گزارش 

گفته شده است: »القاعده در افغانستان در حال قوت 

گرفنت است و این گروه روابطش را با طالبان از طریق 

مشاوره،  ارائه ی  برای  که  مشاوران  و  مربیان  شبکه ی 

برجسته  شده اند،  موظف  مالی  حامیت  و  راهنامیی 

می سازد.«

ادعا،  این  رد  با  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله 

در برگه ی توییرتش نوشته است: »ادعای وزارت دفاع 

عمل  دوحه  توافق نامه ی  بر  طالبان  گویا  که  امریکا 

بندهای  همه  به  ندارد. طالبان  حقیقت  است،  نکرده 

را  آن  خود،  طرف  از  و  دارد  تعهد  دوحه  توافق نامه ی 

عملی می کند.«

ملی  امنیت  دبیر شورای  علی شمخانی،  از سوی هم 

سیاسی  هیئت  با  دیدار  در  که  است  گفته  ایران، 

طالبان، آن ها را در مبارزه با امریکا مصمم دیده است.

برگه ی  در  دلو(،   ۸( چهارشنبه  روز  شمخانی،  آقای 

هیئت  با  امروز  مالقات  »در  است:  نوشته  توییرتش 

سیاسی طالبان، رهربان این گروه را در مبارزه با امریکا 

زیر  گوانتانامو  در  سال   ۱۳ که  کسی  دیدم.  مصمم 

شکنجه های امریکا بوده، مبارزه با امریکا در منطقه را 

کنار نگذاشته است.«

این مقام ایرانی افزوده است که امریکا به دنبال صلح و 

امنیت در افغانستان نیست؛ بلکه راهربد امریکا تداوم 

جنگ و خون ریزی میان طیف های مختلف افغانستانی 

است.

با این حال، شامری از کارشناسان سیاسی افغانستان 

می گویند که طالبان از بررسی توافق نامه دوحه، هراس 

دارند و به همین دلیل به جبهه ی مخالف امریکا پناه 

برده اند.

کارشناس  و  دانشگاه  استاد  موالیی،  علی سجاد 

توافق نامه ی  ارزیابی  صورت  در  که  می گوید  سیاسی 

امریکا  تغییراتی در رویکرد  دوحه، احتامل می رود که 

سرمقاله

چنان چه دیده شد، حکومت افغانستان با متام تقالهای 
ناکام  طالبان،  کشاندن  حاشیه  به  راستای  در  خود 
مانده و در طی چند روز، همه چیز برعکس شده است. 
دایره  و  ایران  با  خواست  افغانستان،  حکومت  زمانی که 
حکومت های طرفدار روسیه نزدیک شود، ایاالت متحده ی 
امریکا، دست دوستی مجدد به سوی حکومت دراز کرد. 
در  افغانستان  حکومت  تا  شد  باعث  امریکا  کار  این 
تصمیم خود و تعهدش به کشور همسایه-ایران- متزلزل 

شده و نتواند اعتامد الزم را به وجود بیاورد.
با  افغانستان  حکومت  دوباره  نزدیکی  از  پس  درست 
امریکا بود که طالبان به دعوت رسمی جمهوری اسالمی 
این که  ضمن  در  دعوت،  این  شدند.  تهران  وارد  ایران 
منایش قدرت منطقه ای ایران برای ترساندن امریکایی ها 

بود، به هامن اندازه، اخطاریه ای به افغانستان نیز بود.
اخطاریه بر این مبنا که مبادا به سوی امریکا بازگردید و 

رابطه با ما را خدشه دار بسازید!
اکنون حکومت افغانستان، برعکس نقشه ی خود با بهبود 
رابطه  ی امریکا، غافل گیر شده و منی تواند به طور قطعی 
با  باشد.  ارزانی شده، بی توجه  آن  به  نیکی که  رفتار  از 
چه اندازه  تا  امریکایی ها  که  نیست  روشن  اما؛  این همه 
بر رس پابندی های شان برای بررسی تخلفات طالبان از 

توافق نامه ی دوحه ایستاده خواهند ماند.
بازهم  آن،  پنهانی  الیه های  و  توافق نامه  بررسی  با  اگر 
توافق دیگری بین امریکا و طالبان صورت بگیرد و این  
حکومت  که  نیست  روشن  کند،  متکین  آن  بر  نیز  گروه 
افغانستان چه خواهد کرد. سفر طالبان به روسیه و پیش 
را  امریکا  می خواهند  آنان  که  داد  نشان  ایران،  آن  از 
به سمت پیشنهاد دیگر و توافق پنهانی ای دیگر بکشاند 

که رابطه را دوباره بازسازی کند.
کشورهای  به  طالبان  گروه  سفر  که  نیست  شکی  هیچ 
با  ممکن  که  است  سیاسی  اسرتاتژی  یک  منطقه 
پیش ازاین  باشد.  گرفته  صورت  پاکستانی ها  مشوره ی 
مقام های پاکستانی از موردبررسی قرار گرفنت توافق نامه 
امریکا- طالبان، نگران شده بودند و خواستار این بودند 
را  افغانستان  صلح  دست آوردهای  کاری،  چنین  با  که 

به خطر نیاندازند.
غنی،  ارشف  محمد  حکومت  با  بایدن  اداره  که  اکنون 
که  گفته اند  روسیه  در  طالبان  است؛  شده  هم صدا 
عباس  است.  حکومت  همین  صلح،  راه  رس  مانع  تنها 
طالبان  گفت وگوکننده ی  هیئت  معاون  استانکزی، 
در  است،  رفته  مسکو  به  هیئتی  با  همراه  اخیراً  که 
رهربی  به  فعلی  حکومت  گفت؛  خربی،  نشست  یک 
در  صلح  برقراری   برای  اصلی  مانع  ارشف غنی،  محمد 

افغانستان است.
انتقاد مستقیم بر روابط  اظهارات طالبان در این مورد، 
که  چیزی  است.  افغانستان  حکومت  با  امریکا  تازه ی 
به احتامل زیاد باعث نرمی امریکایی ها و رفتارهای اخیر 

آن کشور با طالبان خواهد شد.
در  طالبان  و  افغانستان  حکومت  جابه جایی 
در  که  داد  نشان  منطقه،  کشورهای  با  رابطه های شان 
هر صورت، طالبان می تواند نقشه های ریاست جمهوری 
را در برابر خود، خنثی کند. دلیل این قابلیت طالبان، 
مورد  در  منطقه  کشورهای  که  است  کلی ای  سیاست 
را در  این گروه  بارها  آنان، هامن طور که  طالبان دارند؛ 
ادامه  خواهان  هم  هنوز  کرده اند،  حامیت  افغانستان 

دادن به آن هستند.
در چنین رشایطی اگر حکومت افغانستان از سفر طالبان 
به ایران و روسیه انتقاد می کرد، راه برگشت خود را به آنان 
از دست می داد؛ مشخص است که مقام های افغانستان 
تقالی  و  است  طالبان  نفع  به  کلی  رأی  می دانند  نیز 
این  نزد  در  که  است  اعتامدی  کسب  به خاطر  فقط  آن 
کشورها باید جایش را با طالبان عوض کند. با  این حال، 
امریکایی ها  که  سختی  بازی  در  افغانستان،  حکومت 
بتواند  طالبان  صورتی که  در  است.  افتاده  گیر  ساخته، 
به دست  سودی  کرده،  وارد  امریکا  بر  که  فشارهایی  از 
ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  مثل  همه چیز  بیاورد، 
خواهد شد و اگر چنین اتفاقی بیافتد، ریاست جمهوری 
کشورهای  با  دوباره  تا  می کند  تالش  حتامً  افغانستان، 
منطقه هم داستان شود و حامیت آنان را به دست بیاورد.

آیا  بازگشتی،  چنین  صورت  در  که  است  این  مسئله 
کشورهای منطقه با اطمینان قبل حارض به همکاری با 

حکومت خواهند شد؟
عضو  احمدی،  محمدامین  آقای  صدای  در  که  طوری 
این  هیئت دولت در دوحه، مشخص شد، رأی کلی در 
از  بسیاری  نفع  بیافتد.  کار  از  فعلی  حکومت  که  است 
زیرا  است  نهفته  تصمیم  همین  در  نیز  دیگر  کشورهای 
طالبان آن طور که نشان داد، رابطه ای چندگانه با همه ی 
هر  در  افغانستان  حکومت  حالی که  در  دارد.  کشورها 
آن،  با  ضدیت  چه  و  امریکا  از  طرفداری  با  چه  صورت، 
بسیاری از رابطه  های منطقه ای و جهانی را با کشورهای 
بسیار  فروپاشی  خطر  پس  می دهد؛  دست  از  قدرمتند 

است!

حکومت    افغانستان    از     گرداب 
صلح   سالم    به   در    نخواهد   شد!

اگر اشرف غنی، ریپیس جمهور 
افغانستان، استعفا بدهد، انقطاع 

سیاسی رخ می دهد. در انقطاع 
سیاسی، هیچ ضمانتی وجود ندارد 

که طالبان روش غلبه ی نظامی 
–انحصار قدرت- را در �پیش 

نگیرند. »احتمالش زیاد است که 
طالبان به بهانه ی کپنار زدن غنی، 

به نظام جمهوری آسیب بزند؛ زیرا 
باورهای این  گروه با ارزش های 

دموکراتیک و نوین در تضاد 
است.«

گزارش

تقابل قدرت ها در صلح افغانستان؛ 
وسیه پناه برده اند طالبان به ایران و ر

روح الله طاهری
گزارشگر
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تكراِر  آغاز  بایدن،  جمهوری  ریاست  نخست  روزهای 

نوین  شیوه های  با  اما  اوباما  دوران  سیاست های  دوباره 

بار فصل جدید  این  امریكا  است. سیاست های خارجی 

جنگ های نرم را آغاز می کند؛ جنگ هایی که خطرناک تر 

به اندازه ای  نرم  جنگ  این  است.  نظامی  نربدهای  از 

که  حدی  تا  دارد  ادامه  و  شده  آغاز  مبهم  و  خطرناک 

بی اعتامد  امریکا  باالی  غنی،  رییس جمهور 

مال  سفر  است.  جسته  توسل  ایران  به  و  شده 

این  از  کوچکی  بخشی  هم  ایران  به  برادر 

ماجراست.

است  این  جهان  دیپلوماسی  داستان  حقیقت 

خیلی  هم  هنوز  آمريكا  از  جهان  شناخت  که 

این  دولت های  عملكرد  از  چون  است  کم 

درک  بین املللی  حرکت های  قبال  در  كشور، 

کشورهای  بیشرت  همین رو  از  ندارند.  واضحی 

امریکا  تابع  و  خورده اند  گره  امریکا  به  جهان 

شده اند. دموکرات ها و جمهوری خواهان، هردو 

در  را  خود  مشخص  پالیسی های  و  خط مشی 

این زمینه داشتند و دارند.

وارد  و  کنیم  کوچک تر  را  بحث  دایره  اگر  حاال 

افغانستان  و  عراق  پیچیده  جنگ های  بحث 

افغانستان، جورج  شویم، آغازگر جنگ عراق و 

این  دهنده  بسط  و  بود  جمهوری خواه  بوِش 

اوبامای  عربی،  بهار  مرحله  به  حتا  جنگ 

دموکرات بود.

امریکا در سال ۲۰۱۱ میالدی یعنی زمام داری 

اوباما و هم زمان با رشوع بهار عربی، دردرسهای 

زیادی برای قدرت های رشقی خلق کرد. سپس 

در زمان ترامپ، سیاست فشار حداکرثی روی 

کشورهای  از  هیچ یک  و  شد  بیشرت  تهاجامت  و  کارآمد 

اسالمی از تبعات منفی آن مستثنا مناندند.

درراه  دیگر  فیس بوکی  و  توییرتی  جنبش های  آیا 

است؟

زمان  در  دموکرات ها  لشكركشی  بدون  اقدامات  از  یکی 

ریاست اوباما، بهار عربی بود. دولت آمریكا با استفاده از 

رسانه ها و شبکه های مجازی، حرکت های میلیونی را به 

انداخت  راه  به  و  و هم زمان سازمان دهی كرد  یک بارگی 

و  ظریف  اقدامات  بود.  ناممکن  تقریباً  شدنش  مهار  كه 

سنجيده شده ی آمريكا و بعدها ملحق شدن غربی ها به 

امریکا و موجودیت پیش زمینه یکه تازی های این دولت ها، 

استخبارات منطقه قوی ترین دولت های عربی را كه برای 

و  بودند  به عنوان نقطه ضعف موجود  از قدرت ها  بسیاری 

حضور داشتند را به زانو درآورد و رسنگون ساخت.

به مرص، قدرمتندترین  و  تونس رشوع شد  از  بهار عربی 

لیبیا  ارسائیل،  برابر  در  استوار  دژ  سوریه  عربی،  كشور 

گسرتش  منطقه  ژاندارم  مدعی  عراق  و  آفریقا  كیوبای 

کرد.  رسنگون  را  متام شان  بنیاد  یک به یک  و  کرد  پیدا 

از  و  افغانستان هم رسید  به  این خیزش ها  پس لرزه های 

مذاهب شیعه و جعفری قربانی های وحشتناکی گرفت.

امان  در  خیزش ها  این  از  نیز  ایران  و  چین  روسیه، 

صاحب  مدرن  کشورهای  و  اروپایی ها  که  حالی  در 

همه ی امکانات اند؛ امنیت دارند، کار دارند، رفاه دارند، 

و  اما شب  پیرفت می چرخد؛  غلتک  روی  زندگی شان 

روز از طریق رسانه های دیداری- شنیداری و نوشتاری، 

آن ها  می کنند.  انتقاد  خود  زندگی  وضعیت  و  دولت  از 

در راستای بهبود آن تالش و فکر می کنند که وضعیت 

زندگی شان بهرت شود. هر موضوع را تبدیل به یک بحث 

اجتامعی می کنند و درنهایت نظر برتر را که از زیر تیغ 

انتقادها، زنده برآمده باشد به عنوان یک  راه حل در حوزه 

عمل به اجرا درمی آورند.

و بدون سانسور سخن  آزاد  به طور   در مورد هر موضوع 

و  سوم  جهان  در   که  موضوعات  برخی  حتا  می گویند. 

به  ناهنجاری های اجتامعی و فرهنگی  از  دنیای اسالم 

آن  روی  رسانه ها  در  حتا  و  مدارس  در  اما  می رسد  نظر 

معلومات می دهند. این روش باز فرهنگی باعث پیرفت 

این  به  رسیدن  است.  شده  جامعه  این  فکری  توسعه  و 

اصالح گری  قرن ها  و  سال ها  نتیجه  زندگی،  از  مرحله 

اندیشه در حوزه دین، سیاست، جامعه، تاریخ، طبیعت 

و بخش های دیگر زندگی عمومی و خصوصی این جامعه 

باز، بوده است.

تغییر و اصالح اصل پذیرفته شده در فرهنگ غربی است، 

مخالفت علیه روند تغییرات جهانی، خودکشی سیاسی و 

حرکت های  نیز  ایران  و  چین  روسیه،  در  مناندند. 

ناوالنی  الکسی  بحث  روسیه  در  گرفت.  اوج  این چنینی 

هانگ کانگ  و  تایوان  استقالل  بحث  چین  در  شد،  داغ 

رسخط خربها شد، در ایران بیکاری و مخالفت علیه نظام 

راه را برای شورش ها هموار ساخت، در اوكرایین مبنی بر 

ضمیمه ساخنت کریمیه توسط روسیه انقالب نارنجی شد 

و در قرغیزستان، مردم علیه رییس جمهورشان سورن بای 

جینبکوف تظاهرات کردند.

دونالد ترامپ برای چهار سال بر این سیاست خاک پاشی 

كرد و امتیاز زیادی برای چین و روسیه قایل شد. ترامپ 

در افغانستان نیز تا آنجا به میل پاکستان 

برای  طالبان  که  رفت  پیش  طالبان  و 

برنده شدن وی از استخاره و دعا کمک 

جستند و زمانی که ترامپ به کرونا مبتال 

صحتمند  برای  دسته جمعی  دعای  شد 

شدن او کردند.

هدیه  اولین  او  آمده،  بایدن  كه  اکنون 

هزاران  و  فرستاد  روسیه  برای  را  خود 

ناوالنی  به خاطر  جاده ها  به روی  را  نفر 

كشانید. کشتی نظامی اش را در دریای 

جنوب چین داخل کرد و برای ایران هم 

برنامه های دردرس سازی دارد. این دوام 

سیاست های دولت باراک اوباماست كه 

در آن زمان جو بایدن معاون او بود.

بر  مبنی  طالبان  با  امریکا  سیاست 

چه کارشیوه ای خواهد بود؟

ده ها  ديگر  کشورهای  در  رژیم ها  تغییر  سیاست  این 

مرتبه خطرناک تر از حمالت نظامی بوده است؛ اما نتیجه 

فرهنگی پنداشته می شود. آمادگی و همراهی با تغییرات 

جهانی، حرکت در جهت منافع عمومی تعریف می شود.

از این تجربه پخته و  اما سوال در این است که ما چرا 

و  اسالم  جهان  چرا  منی کنیم؟  استفاده  شده  امتحان 

در  که  افغانستان  مانند  کشورهایی 

از  کرده اند،  گیر  عقب مانی  بن بست 

الگوهای پیرفته غربی و دنیای مدرن 

بهره منی گیرند؟   

مفاهیمی چون ملت سازی، دولت سازی، 

آزادی  تبعیض،  عدم  شهروندی،  حقوق 

از  مرد  و  زن  برابری  و  بیان  و  عقیده 

که  هستند  گزاره هایی  بنیادی ترین 

شکل  را  سامل  جامعه  یک  زیرساخت 

می دهند.

جا دارد که رسانه ها و نخبگان فکری و 

فرهنگی بیش از هر موضوع دیگری، در 

حوزه اصالح تفکر و اندیشه تعمق و تأمل 

داشته و منصفانه در این حوزه قضاوت 

کنند.

افغانستان،  ازجمله  و  اسالم  جهان  قضاوت  و  نگاه  ولی 

نسبت به دنیای غرب دوگانه و متضاد است. نسبت به 

منفی  قضاوت  و   نگاه  غربی ها  زندگی  روش  و  فرهنگ 

نداده  اخیر  سال  پانزده  در  کم ازکم  امریكا  برای  خوب 

كارشیوه  شیوه،  این  به  آمریكا  رقیب  کشورهای  است. 

برخوردارند.  الزم  آمادگی  از  آن  دفع  در  و  دانسته اند  را 

رسدم داران  برنامه های  رسخط  افغانستان  همسایه های 

کاخ سفید هستند که قطعاً بر مذاکرات صلح افغانستان 

اثر می گذارد.

چرا دولت افغانستان از امریکا ناامید شده است؟

دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا توافق نامه ای 

موردانتقاد  نخست،  روزهای  از  که  کرد  امضا  طالبان  با 

چهره های سیاسی افغانستان قرار گرفت؛ اما درعین حال 

حکومت  رسان  و  دولت  خاموشی 

پرسش برانگیز  هم  عبدالله(  و  )غنی 

بود. این توافق نامه یک امتیاز کالن 

با  توافق نامه  این  بود.  طالبان  برای 

هم سطح قراردادن طالبان با حکومت 

کابل، آنان را همچون مبارزان برحق 

همین،  برای  و  بخشید  مروعیت 

هامنند  توافق نامه  پس ازآن  طالبان 

دولت  و  حکومت  دیپلومات های 

کابل، به بعضی از کشورهای منطقه 

آینده،  سفر و در مورد نظام سیاسی 

مسایل  دیگر  و  اقتصادی  مشکالت 

مرتبط به افغانستان چانه زنی کردند 

و می کنند.

می کند  تالش  هم  حکومت  اکنون 

و  وضعیت  این  از  عبور  برای  که 

جمهوری،  حیات  تضمین  و  نجات 

رییس جمهور  رو  همین  از  کند.  پیدا  منطقه ای  حامیان 

غنی با یک حرکت اشتباه و محاسبه نشده، جانب ایران 

بلکه  نیست؛  پذیرانه  الگو  و  مثبت  نه تنها  دارد.  وجود 

فرهنگ و روش های زندگی اروپایی و غربی را در تضاد 

باارزش های فرهنگی و دینی خود می داند.

و  صنعتی  توسعه  به  نسبت  قضاوت  اما  دیگر  سوی  از 

و  تولیدات  عرصه های  در  پیرفت 

فناوری های علمی و حرفه ای غرب، 

مثبت و موردستایش قرار می گیرد و 

حتا زندگی مردم در جهان سوم، به 

این دست آوردها وابستگی دارد.

معرفت های  بین  که  حالی  در 

فرهنگی و دینی از یک سو و پیرفت 

در عرصه های علم و صنعت از سوی 

دیگر، مالزمه وجود دارد.

جدا از پیرفت های صنعتی و علمی 

در جهان غرب، در حوزه علوم انسانی 

و مدیریت کالن اجتامعی، الگوهای 

فرهنگ  و  متدن  بسرت  در  فراوانی 

غربی هست که می تواند قابل تطبیق 

در کشورهای عقب مانده باشد.

جهان  در  تفکر  و  اندیشه  روش  در  دیگر  تلخ  واقعیت 

اسالم این است که از یک طرف، خود را قهرمان میدان 

و  می دانند  برتر  دین  و  ارزش مدار  فرهنگ سازی، 

است.  کرده  باز  حساب  آن  باالی  و  گرفت  پیش  در  را 

دیپلوماسی یک جانبه و یک طرفه ای که پیامدهای ناگوار 

و غیرقابل پیش بینی برای افغانستان خواهد داشت.

آیا ایران همسایه قابل اعتامدی است؟

حریف  به  شدن  نزدیک  و  امریکا  با  فاصله  ایجاد  اگر 

منطقه ای اش یعنی ایران، از سوی غنی به همین منوال 

ادامه یابد، این نهایت سطحی نگری و بی خربی از اوضاع 

اشتباه  فکر  طرز  و  کشور  خارجی  سیاست 

شدن  نزدیک  می دهد.  نشان  را  رییس جمهور 

از  را  وحشتناکی  رضبات  ایران،  به  حکومت 

به  خلیج  حوزه  و  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  سوی 

حکومت وارد خواهد کرد.

مدتی  نیست.  قابل اعتامدی  همسایه  ایران 

طالبان  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  پیش 

که  شکل  این  به  خواند.  تروریستی  گروه  را 

ایران عین نگاه سازمان ملل متحد را نسبت به 

طالبان به عنوان یک گروه تروریستی دارد. حاال 

ایران  دیپلوماسی  دستگاه  از  پرسش  این  اما 

طالبان  ایرانی ها  وقتی که  می شود:  پرسیده 

رهرب  از  می دانند، پس چرا  تروریستی  گروه  را 

میزبانی  برادر  مال  یعنی  تروریستی  گروه  این 

این  کرده اند؟  دعوت  را  وی  چرا  و  می کنند 

بیان گر  ایران،  ضدونقیض  گفته های  و  اعامل 

و  تداخل  فکر  به  ایران هنوز هم  این است که 

اسرتاتژی نفوذش به افغانستان است و این راه 

میزبانی را به عنوان یک ابزار می بیند.

حاال گفته هم شده که ایرانی ها در حال طرح 

بدیل توافق نامه امریکا-طالبان هستند. چیزی 

که هیچ پایه ی ضمنی و کتبی ای ندارد.

افغانستان در کجای این پروسه قرار دارد؟

نود  دقیقه  در  تالش  شد.  تهران  وارد  طالبان  دوم  نفر 

پیدا  بیشرتی  هم پیامنان  برادر  مال  تا  می گیرد  صورت 

کند. افغانستان تا هنوز هم در انزوای منطقه ای و جهانی 

قرار دارد و تالش قابل مالحظه ای مبنی بر وادار ساخنت 

میان  دیدگاه  چنددستگی  است.  نداده  انجام  طالبان 

مجلس  و  مصاحبه  عالی  شورای  رییس  رییس جمهور، 

وجود دارد و رابطه ها هم تیره است.

در نتیجه؛ برای سياست خارجی آمريكا، ترامپ، بايدن، 

و  كندی  اف  جان  و  كلنتون  بیل  کارتر،  جیمی  بوش، 

تطبیق  مامور  رییس ها  متامی  چون  یکی اند.  جانسون 

بر  اسرتاتژی ها  كه  هستند  صدساله ای  پالیسی  كننده 

بنياد آن شكل می گیرد و خود باعث ایجاد پالیسی های 

بريون  اسرتاتژی  تطبیق  برای  میان مدت  و  کوتاه مدت 

شده از بطن پالیسی بزرگ می شوند.

صداها  اين  شايد  صداهاست.  كردن  بلند  سیاست  اين 

سطح  نظرداشت  در  با  ولی  باشد؛  غیرحقیقی  و  مجازی 

عکس العمل های  موردنظر،  کشورهای  سیاسی  شعور 

است.  متفاوت  سیاست  اين  برابر  در  منفی  و  مثبت 

ابتکاری  و  سیاست  این چنین  به  رسیدن  تا  افغانستان 

قرن ها  و  فرسنگ ها  طالبان  مهار  و  جنگ  مهار  جهت 

فاصله دارد.

اندیشه های دینی و مذهبی غربی را خطا و باطل قلمداد 

می کنند؛ اما از سوی دیگر در حوزه مدیریت سیاسی و 

و  و صنعتی کامالً دست  و بخش های علمی  اجتامعی 

پای مدعیان اندیشه برتر بسته است.

حال سوال این است: اگر رسعت دانش و فهم گروه های 

به  رو  خودشان  به زعم  حوزه  این  در  دینی  و  مذهبی 

درستی بوده و راه راست و سعادمتند زندگی را به خوبی 

پیدا می کنند و پیوسته باورها و فهم ادیان دیگر را به باد 

انتقاد می گیرند، پس چرا در عرصه علم و دانش، مدیریت 

تیزهوشی  این  از  دموکراسی  و  داری  دولت  فلسفه،  و 

خویش استفاده منی کنند؟ در حالی که در این عرصه که 

رضورت روزمره زندگی به آن ها بستگی دارد عمالً دچار 

بن بست و رکود هستند.

فرهنگ های  و  متدن ها  به  نسبت  که  است  بهرت  پس 

الگوهای  از  و  داده  نشان  خوش بینی  دیگر،  پیرفته 

موفقیت آمیز آن ها درس بگیریم.

امروز افغانستان در عرصه ملت سازی و دولت سازی دچار 

مشکل است، پدیده قوم گرایی روی هر موضوع دیگری 

این  از  بیرون رفنت  را گذاشته است،  سلطه منفی خود 

به  منجالب اجتامعی و سیاسی، وقتی میرس است که 

توجه  پیرفته  در جهان   مدرنیسم  و منونه های  الگوها 

شود.

تغییر و اصالح اصل 
�ذیرفته شده در فرهنگ 

غربی است، مخالفت 
علیه روند تغییرات 

جهانی، خودکشی 
سیاسی و فرهنگی 

�نداشته می شود. آمادگی 
و همراهی با تغییرات 

جهانی، حرکت در جهت 
منافع عمومی تعریف 

می شود.

یکی از اقدامات بدون 
لشکرکشی دموکرات ها 
در زمان ریاست اوباما، 

بهار عربی بود. دولت 
آمریکا با استفاده از 

رسانه ها و شبکه های 
مجازی، حرکت های 

میلیونی را به یک بارگی 
و هم زمان سازمان دهی 

کرد و به راه انداخت که 
 

ً
مهار شدنش تقریبا

ناممکن بود.

ایمان نوری؛ دانش جوی روابط بنی الملل

عزیز جعفری

وی    کار   آمدن   جو     بایدن  وایت   تغیير     سیاست     امریکا    با ر نگاهی   به    ر

ن     دچار         پاراد و کس چرا     در     مواجهه    با     دنیای   مدر
 قضاوتی    می شویم؟  
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انتخابات که  روزنامه صبح  پیش نویس تازه ی قانون  در 

کابل به نسخه ای از آن دست یافته است، در کنار دیگر 

به وجود  کشور  انتخاباتی  نظام  در  که  مهمی  تغییرات 

از  نیز  انتخابات  شکایات  مستقل  کمیسیون  آمده، 

ساختار انتخاباتی کشور حذف شده است.

قانون  »طرح  نام  زیر  انتخابات،  قانون  پیش نویس  در 

انتخابات« که به تازگی از سوی ریاست طرح پروژه  قوانین 

شکایات  مرکزی  کمیسیون  شده،  تهیه  عدلیه  وزارت 

نام  به  موقتی ای  و  فرده  ساختار  و  حذف  انتخاباتی 

»کمیسیون نظارت انتخاباتی«، جایگزین آن شده است. 

این کمیسیون، برخالف دایمی بودن کمیسیون مرکزی 

شکایات انتخاباتی، سه ماه پس از اعالم نتایج انتخابات 

از میان رفته و متامی صالحیت ها و مسئولیت های آن 

به کمیسیون انتخابات واگذار می شود.

انتخابات،  قانون  پیش نویس   ۲۸ ماده ی   ۱ بند  در 

اعرتاضات  به  و رسیدگی  نظارت  »به منظور  آمده است: 

جرایم  شناسایی  و  تخلف  تخطی،  از  ناشی  شکایات  و 

مربوط به انتخابات، کمیسیون مرکزی نظارت انتخاباتی، 

و  رأی دهندگان  ثبت نام  از  پیش  روز   ۱۲۰ حداقل 

پروسه ی انتخابات، با رعایت ترکیب قومیتی و جنسیتی 

به ترکیب ذیل ایجاد می گردد.«

نظارت  کمیسیون  عضویت  چگونگی  دیگر،  سوی  از 

 ۱ بند  بنیاد  بر  است.  قانونی  انتصابی  نیز  انتخاباتی 

کمییسیون  رییس  قانون؛  این  پیش نویس   ۲۸ ماده  

نظارت  کمیسیون  رییس  به عنوان  بر  حقوق  مستقل 

انتخاباتی؛ معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق 

منتخب  مناینده ی  عضو؛  حیث  به  اساسی،  قانون 

افغان تبار  مناینده ی  عضو؛  حیث  به  مدنی،  جامعه ی 

اتحادیه ی  رییس  و  به حیث عضو  ملل متحد،  سازمان 

حقوق دانان افغانستان، به حیث عضو کمیسیون نظارت 

انتخاباتی تعیین می شوند.

در گذشته اما براساس قانون انتخابات ۱۳۹5، اعضای 

تلفیقِی  روش  با  انتخاباتی  شکایات  مرکزی  کمیسیون 

انتخابی-انتصابی تعیین می شد. بر بنیاد ماده  ۲۸ و ۲۹ 

قانون انتخابات ۱۳۹5، نامزدان عضویت در کمیسیون 

کمیته ی  به  را  خود  سوانح  خلص  انتخاباتی،  شکایات 

از  گزینش  کمیته ی  پس ازآن  می فرستادند.  گزینش 

میان نامزدان، ۱5 تن را با رعایت بلندترین معیارهای 

رییس جمهور  به  قومی  و  جنسیتی  ترکیب  و  قانونی 

از  را  تن  پنج   رییس جمهوری،  سپس  می کرد.  معرفی 

میان آن ها با رعایت ترکیب قومیتی و جنسیتی به عنوان 

تعیین  انتخاباتی  شکایات  مرکزی  کمیسیون  اعضای 

می کرد.

شکایات  مرکزی  کمیسیون   ،۱۳۹5 قانون  پایه ی  بر 

ملل  سازمان  توافق  با  می توانست  تنها  انتخاباتی، 

بین املللی  نهادهای  از  ناظر   مناینده ی  دو  متحد، 

در  رأی  حق  که  منایندگانی  باشد؛  داشته  انتخابات 

طرح  در  اما  نداشتند؛  را  کمیسیون  تصمیم گیری های 

قانون انتخابات، کمیسیون نظارت انتخاباتی، یک عضو 

از سازمان ملل باید داشته باشد که حق رأی و صالحیت 

یک سان با سایر اعضای این کمیسیون را دارد.

کمیسیون  اعضای   ،۱۳۹5 انتخابات  قانون  بنیاد  بر 

کمیسیون  هامنند  انتخاباتی،  شکایات  مرکزی 

مستقل انتخابات، برای پنج سال تعیین می شد و این 

موجودیت  انتخابات  کمیسیون  دوشادوش  کمیسیون، 

قانون  پیش نویس   ۲۸ ماده ی  دوم  بند  در  اما  داشت؛ 

انتخاباتی،  نظارت  »کمیسیون  است:  آمده  انتخابات 

حداکرث الی ۹۰ روز بعد از اعالم نتایج نهایی انتخابات 

منحل گردیده و متام امور مربوط به آن، به کمیسیون 

انتخابات محول می گردد.«

ساختار  انتخابات،  قانون  تازه ی  پیش نویس  اساس  به 

کمیسیون  برخالف  نیز،  انتخاباتی  نظارت  کمیسیون 

شکایات انتخاباتی، فرده بوده و داراالنشایی در خود 

ندارد.

پیش نویس قانون انتخابات که در ۱5 فصل و ۱۱۰ ماده 

آورده  کشور  انتخاباتی  نظام  در  تغییراتی  شده،  ترتیب 

است که مهم ترین آن؛ چگونگی شکل گیری کمیسیون 

انتخابات، حذف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 

و  حزبی  سیستم  تلفیق  یا  چندبعدی  سیستم  ایجاد  و 

غیرحزبی در انتخابات مجلس منایندگان است.

چندبعدی سازی انتخابات مجلس منایندگان

برخالف قانون انتخابات ۱۳۹5 که نامزدان به گونه ی 

ثبت نام  منایندگان  مجلس  انتخابات  در  مستقالنه 

سازوکاری،  انتخابات،  قانون  تازه  طرح  در  می کردند، 

زیر نام نظام چندبعدی –MDR- برای انتخاب اعضای 

مجلس منایندگان در نظر گرفته شده است که شیوه ی 

دگرگون  را  منایندگان  مجلس  کرسی های  تخصیص 

کرده است.

در ماده  ۴ این پیش نویس، نظام انتخاباتی چندبعدی، 

نظام  »زیرمجموعه های  است:  شده  تعریف  این گونه 

حوزه ی  هر  کرسی های  آن،  مطابق  که  است  تناسبی 

ارایه شده  فهرست های  آرای  با  متناسب  انتخاباتی، 

و  احزاب سیاسی  ائتالف  احزاب سیاسی،  از جانب  به 

کاندیدان مستقل احراز می گردد.«

آمده  انتخابات  قانون  پیش نویس   ۴۸ ماده    ۱ بند  در   

نظام  سیستم  اساس  بر  ولسی جرگه  »انتخابات  است: 

برگزار  قانون  این  احکام  مطابق   -MDR– چندبعدی 

است:  آمده  ماده  این   ۲ بند  در  می گردد.« همین گونه 

فهرست  سیاسی،  احزاب  ائتالف  و  سیاسی  »احزاب 

نامزدان خویش را به تعداد کرسی های اختصاص یافته 

در هامن حوزه ی انتخاباتی، در زمان معینه به کمیسیون 

ارایه می مناید.«

بر بنیاد این سیستم، شامر آرای 

بر  انتخاباتی،  حوزه ی  هر  معترب 

حوزه  هامن  کرسی های  شامر 

هر  سهمیه ی  تا  می شود  تقسیم 

منایندگان  مجلس  در  کرسی 

به گونه ای  پس ازآن  شود.  روشن 

این  بند چهارم   ۲ فقره ی  در  که 

نامزدان  آرای  است،  آمده  ماده  

احزاب  ائتالف  سیاسی،  احزاب 

بر  مستقل  نامزدان  و  سیاسی 

تقسیم  کرسی ها  سهمیه ی 

می شود.

بند   6  ،5 فقره  ۳، ۴،  اساس  به 

کرسی های  ماده،  این  چهارم 

نامزدان  به  انتخاباتی  حوزه ی 

ائتالف احزاب سیاسی ای اختصاص  و  احزاب سیاسی 

می یابد که برابر با سهمیه و یا بیشرت از آن رأی بگیرند. 

پس ازآن، کرسی های باقی مانده به ترتیب، به نامزدانی 

که در صدر فهرست قرار دارند، داده می شود.

در این روش، زمانی که آرای نامزدان مستقل و نامزدان 

برابر  باهم  سیاسی  ائتالف های  و  سیاسی  احزاب 

پیروز  مستقل،  نامزد  باشد، 

می شود.  شناخته  انتخابات 

همین  در  هم  سویی  از 

که  است  شده  قید  ماده، 

صورتی  در  سیاسی،  احزاب 

کرسی های  می توانند 

دست  به  را  انتخاباتی 

بیاورند که کم ازکم ۳ درصد 

حوزه ی   ۱۷ مجموعی  آرای 

انتخاباتی را گرفته باشند.

این، در پیش نویس  در کنار 

به  نظر  انتخابات؛  قانون 

و   ۱۳۹5 انتخابات  قانون 

اختصاص  میزان   ،۱۳۸۷

مجلس  کرسی های 

نیز  والیت ها  به  منایندگان 

تغییر یافته است. در ماده ی ۴6 این پیش نویس، آمده 

است: »ولسی جرگه دارای ۲5۰ کرسی است که ۲۴۰ 

کرسی آن با در نظرداشت تناسب نفوس به والیات، ۹ 

کرسی آن برای کوچی ها و ۱ کرسی آن برای اهل هنود 

و سیک ها اختصاص داده می شود.«

انتخابات  قانون   ۴۸ ماده ی  در  که  است  درحالی  این 

کرسی   ۲5۰ دارای  »ولسی جرگه  است:  آمده   ۱۳۹5

به  نفوس  نظرداشت  در  با  آن  کرسی   ۲۳۹ که  است 

والیات، ۱۰ کرسی آن برای کوچی ها و یک کرسی آن به 

اهل هنود و سیک ها اختصاص داده می شود.«

تغییر در چگونگی شکل گیری کمیسیون انتخابات

اعضای  گزینش  روش  انتخابات،  قانون  پیش نویس  در 

انتخابات  قانون  با  مقایسه  در  انتخابات  کمیسیون 

۱۳۹5 تفاوت کرده و همین گونه شامر اعضای آن نیز 

کاهش یافته است.

در بند ۱ ماده  ۱۱ این پیش نویس آمده است: »به منظور 

آرای  به  مراجعه  و  انتخابات  نوع  هر  بر  نظارت  و  اداره 

عمومی در کشور، کمیسیون، مرکب از پنج عضو مطابق 

این قانون ایجاد می گردد.« این در حالی است که در 

انتخابات  مرکزی  کمیسیون   ،۱۳۹5 انتخابات  قانون 

دارای ۷ عضو است.

همین گونه، برای روش به کارگامری اعضای کمیسیون، 

آمده  انتخابات  قانون  پیش نویس   ۱۳ ماده    ۲ بند  در 

است: »کمیته ی گزینش از میان نامزدان، 5 تن دارای 

بلندترین و مناسب ترین معیارهای قانونی را، با رعایت 

ترکیب قومیتی و جنسیتی حداقل دو زن، تعیین و به 

�پیش نویس قانون انتخابات 
که در 15 فصل و 110 ماده ترتیب 

شده، تغییراتی در نظام انتخاباتی 
کشور آورده است که مهم ترین آن؛ 

چگونگی شکل گیری کمیسیون 
انتخابات، حذف کمیسیون 

مستقل شکایات انتخاباتی و 
ایجاد سیستم چندبعدی یا 

تلفیق سیستم حزبی و غیرحزبی 
در انتخابات مجلس نمایندگان 

است.

برخالف قانون انتخابات 1395 
که نامزدان به گونه ی مستقالنه 
در انتخابات مجلس نمایندگان 

ثبت نام می کردند، در طرح تازه 
قانون انتخابات، سازوکاری، زیر 

نام نظام چندبعدی –MDR- برای 
انتخاب اعضای مجلس نمایندگان 

در نظر گرفته شده است که 
شیوه ی تخصیص کرسی های 

مجلس نمایندگان را دگرگون کرده 
است.

�پیش نویس قانون انتخابات؛

تی    حذف    و    انتخابات     پارلمانی    چند    بعدی    شد کمیسیون    شکایات      انتخابا

محمد گوهری
گزارشگر
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تبار، واژه ی »کرتیک« که در متام زبان های اروپایی به معنای نقد به کار می رود، به واژه krites یونانی 

می رسد. به معنای جداسازی و گاه داوری است. در زبان فارسی نیز نقد به مفهوم جدا کردن رسه از 

به  بیشرت  و  تفکر می گذریم  لغتنامه ی  معنای  و  مفهوم  از  نوشتار کوتاه،  این  در  معنا می دهد.  نارسه 

انتقادی میان نسل دانشگاهی ما که خرد نقاد و نقال جامعه را حمل  ماهیت و جایگاه  نقد و تفکر 

می کند، می پردازیم.

در ادبیات دوره ی روشن گری که از اروپا رس بیرون آورد، هیچ تحول فکری به اندازه ی بسط و گسرتش 

»اندیشه و تفکر انتقادی« بر ذهن، اندیشه، جهان بینی و باورهای انسان تأثیرگذار نبوده است.

بنابراین مناسبات فکری و اجتامعی جوامع امروزی با تفکر روشن گری پیوند دارد؛ به »تفکر انتقادی« 

دادند.  را  بیان  ابراز  حق  و  گفنت  سخن  فرصِت  و  مجال  پیش  از  بیش تر  روشن گر  پدیده ی  به عنوان 

مدرنیته که به عرص جدید شکل و شامیل منحرصبه فرد بخشید و بر اساس نقد سنت  ها و سخن نقادانه 

شکل گرفت، مدیون »تفکر انتقادی« ست که از قرن هجده به بعد توسط فیلسوفان و دانشمندان غربی 

باب شدند.

از این دوره به بعد جهان جدید همه ی پدیده ها، اعم از اسطوره و افسانه، دین و ایدیولوژی، فلسفه و 

نهایتاً پدیده ی علم را مدام زیر تیغ برنده  ی نقد قرار داده؛ هیچ نوع حدومرز و قداست، منی شناسند. 

رساغ  به  مرگ  هامنند  ازاین پس  انتقادی«  »تفکر 

همه رفته، بدون اندک ترین رحم و ترحم به داوری و 

نکته پردازی، می پردازد.

در  روشن گری  دوران  از  جدید  جهان  شک  بدون 

غرب که »اندیشه انتقادی« به صفت چراِغ رهنام در 

و  زمینه  زده شد،  دانشمند محک  و  عامل  هر  دست 

آورد.  ارمغان  به  را  نو  دنیای  انکشاف  و  ترقی  بسرت 

دنیای که امروزه نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، 

علم  از  متأثر  آن  و...از  فّناوری  فرهنگی،  اجتامعی، 

پیدا  نقادانه« جان  »تفکر  فرایند  در  است که  جدید 

کرده که شاید به تناسب نظام های گذشته از کم ترین 

عیب و نقض در سطح مناسبات فردی، اجتامعی و 

جهانی بهره مند باشد.

بهرهمنده ی انسان مدرن تنها و تنها از یمن و برکت 

و  را شکاک  مدرن  انسان  که  است  انتقادی«  »تفکر 

جست وجوگر می مناید. در عوض خاموشی و سکوت 

را ننگ و توهین به خرد انسان عرص جدید پنداشته 

گذاشتگان  راه  رهروی  تعلل،  و  تعمق  بدون  که 

خویش باشند و بدون اندک ترین دخل و ترصف در 

فکر آن ها، دست روی دست، لب و چشم را بسته، مهر تأیید بگذارد.

از این رو جامعه ای که ما در آن زیست داریم بریده از پیشینه تاریخی و فرهنگی آن، »فرهنگ نقد« به 

آن زیبایی و جسارت که در جهان دیگر پذیرفته می شود، وجود ندارد. شاید هم پذیرش »فرهنگ نقد« 

جامعه ، به کمیت و کیفیت باالی سواد و سایر عنارص و سازه ها ارتباط داشته باشد که جامعه ما هنوز 

به آن نرسیده است؛ ولی منی شود تحوالت یک و نیم دهه ی آخر و باز شدن درهای دانش و آگاهی به 

روی نسل دانشگاهی و حضور نیروی انسانی با کمیت و کیفیت نسبتاً تأثیرگذار را نادیده گرفت و از 

آن به آسانی گذشت.

جو و فضای سیاسی در عرض پانزده سال پسین، خیلی از ارزش های جدید، ازجمله آشنایی با مظاهر 

متدن جدید و دانش جدید که در منت آن »نقد« جوهر اصلی و اساسی علم جدید است را از طریق 

خلق نهادهای علمی ای چون دانشگاه ها و نهادهای هم سو فهم پذیر منوده است.

تفکر  و  »نقد  و معرفت  آگاهی  و  این همه دانش  به فهم پذیری و رسازیر شدن  توجه  با  اما  این حال  با 

انتقادی« در جامعه ما کم ترین جای و فضا را می طلبد که در آن »تفکر انتقادی« به عنوان پدیده ی 

روشن گر جا داشته باشد.

اینک نه تنها در عامل واقعی با اندیشه و خردورزی عرص جدید در جنگ و دشمنی هستیم، بل تفکر 

انتقادی را به عنوان پدیده روشن گر، مذموم و زشت و تابو می دانیم.

نوع نگاه ما نسبت به »نقد« و اهمیت »نقد«، از نوع نگاه انساِن ارزش باور است که متامی داده های 

جهان مدرن را بر اساس ارزش ها و هنجارهای پیشینی مورد انکار قرار داده و متناسب به آن ارزش های 

پیشینی داوری و قضاوت منوده و کسانی که در مخالفت و مغایرت با عقاید و باورهای ما برخیزد، کافر 

و زندیق و مرتد و... خوانده؛ گفتامن نقد را ضعیف و 

نحیف می مناید.

نقادی  و  خردورزی  مناسبات  در  حاکم  گفتامن 

جامعه افغانی، از جمله جامعه ای که ما در آن زیست 

و  پیرو  تقلیدی؛  است  گفتامنی  داریم،  زندگی  و 

رهروی راه گذشتگان.

باوجود  ما  جامعه  انسان  فکری  پارادایم  متأسفانه 

زمینه  قری نگری،  و  دگم اندیشی  به  فراخواندن 

و  نوآوری  به  میل  که  را  خالق  استعداد های  رشد 

به مجرد  کرده،  سد  دارد؛  خودسازی  و  خوداندیشی 

نقد جریان و مناسبات و رویه های حاکم تیغ ها را به 

رخ آن ها گشوده متهم به چه و چه... می کند.

اینک آفت بزرگی که امروزه نسل جدید ما را به شدت 

سیلی  مدام  و  نگه داشته  باز  ترقی  و  پیرفت  از 

آفتی است خطرناک  به رخ آن ها می کوبد؛  را  سنت 

و عقب گرا که نسل نو را از نعمت »تفکر انتقادی« که 

مایه ی نجات جامعه در آینده و حال است، باز می دارد.

آینده  برای  ببندد  را  این رو، هر نوع تحجرگرایی و قری نگری که منفذ های جست وجو و پرسش  از 

جامعت ما خطرناک و زیان آور است. حتا، زیانی که خود دگم اندیشان و خط کشان را نیز به آرامی و 

قرار نخواهد گذاشت.

بنابراین، راهی به غیراز پذیرش تفکر انتقادی به عنوان منجی و نجات دهنده از تفکر جزم اندیشی که در 

آن یک شخص و یک ایدیولوژی و... حق و مابقی محکوم به نیستی و نابودی و پیرو متام عیار باشد، 

وجود ندارد. زیبایی و تعالی جامعه در تفکری است که همه، بدون استثنا حق بیان و نظر و رأی داشته 

باشند و در یک فضای امن وامان بتوانند دیدگاه خویش را در میان بگذارند، در غیر آن روزگار ما بیشرت 

سیاه و تیره خواهد شد.

گزارش تحقیقی

منظوری  از  پس  می مناید.«  معرفی  ریاست جمهوری 

رییس جمهور این اشخاص به کار رشوع می کنند.

قانون  ماده ۱۴  اساس  به  که  است  حالی  در  این 

نامزدان  میان  از  گزینش،  کمیته ی   ،۱۳۹5 انتخابات 

سوانح  خلص  انتخابات،  کمیسیون  در  عضویت  برای 

۲۱ تن را به ریاست جمهوری می فرستاد، سپس رییس 

به عضویت کمیسیون  را  این میان، ۷ تن  از  جمهوری 

انتخابات می گامشت.

رشایط  مورد  در  نیز،  دیگری  جزیی  دگرگونی های 

در  منایندگان  مجلس  و  ریاست جمهوری  نامزدان 

پیش نویس قانون انتخابات پیش آمده است.

در طرح این قانون، در کنار دیگر رشایط برای نامزدان 

ماسرتی  عالی  تحصیالت  داشنت  ریاست جمهوری، 

مجلس  انتخابات  نامزدان  برای  و  ارشد-  –کارشناسی 

رشط  نیز  –کارشناسی-  لیسانس  داشنت  منایندگان، 

گذاشته شده است.

انتخابات،  قانون  پیش نویس 

طرح  ریاست  سوی  از  حالی  در 

پروژه ی قوانین وزارت عدلیه تهیه 

کمیسیون های  که  است  شده 

نهادهای  و  کشور  انتخاباتی 

از  که  می گویند  انتخاباتی  ناظر 

جریان آماده کردن آن آگاهی ای 

ریاضت،  امان  اما  نداشته اند؛ 

سخنگوی وزارت عدلیه با پذیرش 

دسرتس  به  که  پیش نویسی 

گرفته،  قرار  کابل  صبح  روزنامه 

قوانین  طرح  »پروژه  می گوید: 

قانون  طرح  که  عدلیه  وزارت 

متخصصان  مدنی،  جامعه  با  مشورت  در  را  انتخابات 

طرح  کرده،  بازنگری  ذی ربط  نهادهای  و  بین املللی 

خود را دارد.«

رییس  ننگ،  حبیب الرحامن  اما  حال  همین  در 

با  دلو-   ۷- سه شنبه  انتخابات،  کمیسیون  داراالنشای 

رد ادعای آقای ریاضت، به روزنامه ی صبح کابل گفت: 

»وزارت عدلیه در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات، با 

ما قطعاً مشورت نکرده. خود ما روی طرحی کار داریم 

تا یک هفته ی دیگر تکمیل خواهد شد که بعد به وزارت 

عدلیه روان می کنیم.«

آقای ننگ می گوید که وزارت عدلیه یک هفته پیش –

رشوع ماه دلو- برای گرفنت درخواست ها و مشورت های 

این کمیسیون برای طرح تعدیل قانون انتخابات، رصفاً 

این نهاد فرستاده است. »فعالً بحث ما در  به  مکتوبی 

سیاسی،  احزاب  با  انتخابات  قانون  تعدیل  طرح  مورد 

پایان  به  ما  تخنیکی  کارمندان  و  مدنی  جامعه ی 

را  قانون  تعدیل  طرح  فرصت،  زودترین  به  ما  و  رسیده 

ولی  می کنیم؛  روان  عدلیه[  وزارت  ]به  کمیسیون  از 

متأسفانه با ما هیچ نوع مشوره تا هنوز نشده و فقط یک 

مکتوبش رسیده.«

کمیسیون  کمیشرن  الیاسی،  قاسم  اما  دیگر  سوی  از 

مرکزی شکایات انتخاباتی، پیش نویس قانون انتخابات 

قوانین وزارت عدلیه  پروژه  از سوی ریاست طرح  را که 

او  منی داند.  عدلیه  وزارت  به  منسوب  شده،  تهیه 

به  »دیروز  گفت:  کابل  صبح  به  دلو(   6( دوشنبه  روز 

است.  شده  گرفته  متاس  عدلیه  وزارت 

در  چون  نیست؛  عدلیه  وزارت  طرح  آن 

جلسه ی مشرتکی که در کمیته ی تقنین 

وزارت  با  که  جلسه ای  و  ولسی جرگه 

شد  این طوری  توافق  داشتیم،  عدلیه 

و  شکایات  کمسیون  که  بعدازاین  که 

خود  طرح  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

نهایی کنند، آن وقت جلسه ی مشرتک  را 

با آن ها دایر می شود و رسانجام به توافق 

می رسد.«

آقای الیاسی با تأیید این که وزارت عدلیه 

رشیک  آن ها  با  را  طرحی  هیچ  هنوز  تا 

عدلیه  وزارت  که  می گوید  است،  نکرده 

شکایات  کمیسیون  طرح  تا  است  منتظر 

انتخاباتی نهایی شود، بعدازاین که نهایی 

شد، یا کمیته ی مشرتکی با وزارت عدلیه 

کار  قانون  طرح  روی  و  می شود  تشکیل 

یا این که این کمیسیون طرح  می کنند و 

پس  می فرستد.  عدلیه  وزرات  به  را  خود 

از آن ممکن تعدیالتی نیز از سوی وزارت 

عدلیه روی آن آمده و به کابینه پیشکش 

شود.

کمیسیون  کمیشرن  این  دیگر،  سوی  از 

می گوید:  انتخاباتی،  شکایات  مرکزی 

این  هم  خودشان  عدلیه[  ]وزارت  »آن ها 

طرح را منی پذیرند. ممکن بعضی طرح ها 

شود  دست به دست  عدلیه  وزارت  نام  به 

در  این  ندارد.«  واقعیتی  هیچ گونه  که 

عدلیه،  وزارت  سخنگوی  که  است  حالی 

در  انتخابات  قانون  طرح  که  می پذیرد 

سوی  از  مربوط،  نهادهای  با  مشورت 

وزارت  این  قوانین  پروژه ی  طرح  ریاست 

تهیه شده است.

افغانستان-  شفاف  انتخابات  -بنیاد  تیفا 

مهم ترین  و  بیشرتین  که  می گوید  کابل  صبح  به  نیز 

تعدیل  طرح  به  رابطه  در  که  نهاد  این  پیشنهادهای 

در  بود،  شده  ارایه  عدلیه  وزارت  به  انتخابات  قانون 

پیش نویس قانون انتخابات، در نظر گرفته نشده است.

محمد نعیم ایوب زاده، رییس این نهاد که او نیز از راه 

سوی  از  که  انتخابات  قانون  پیش نویس  به  غیررسمی 

وزارت عدلیه تهیه شده، دست یافته است، می گوید که 

آن ها دو-سه جلسه با تیمی از وزارت عدلیه و به دنبال آن 

جلسه ی دیگری نیز با وزیر عدلیه داشته اند؛ اما آن چه در 

طرح قانون انتخابات آمده است، برگرفته از مشورت های 

که  آن چه  »هر  نیست.  تیفا 

گرفته اند،  تصمیم  این ها 

پیشنهاد های  از  برگرفته 

این  بر  تأسف  نیست.  ما 

که  چیزی  این ها،  که  است 

انتخابات  در  مشکل  محور 

است، به او توجه منی کنند، 

می روند با بحث حاشیه ای و 

برخورد  حاشیه ای  پیشنهاد 

می کنند.«

ایوب زاده،  آقای  باور  به 

در  اساسی  مشکل 

کشور  انتخاباتی  ساختار 

انتخابات  کمیسیون  در 

مرکزی  –کمیسیون  ساختاری  لحاظ  به  باید  که  است 

حقوقی  طرزالعمل  و  اعضا  والیتی-  کمیسیون های  و 

اصالح شود؛ اما از سوی وزارت عدلیه و دیگر نهادهای 

ذی دخل، نادیده گرفته می شود.

پیش نویس  این  که  می گوید  عدلیه،  وزارت  سخنگوی 

شود.  مواجه  تغییرهایی  با  ممکن  و  نیست  نهایی 

»کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای جامعه ی مدنی، 

و  نیست  نهایی  طرحی  هیچ  بناًء  دارند.  را  خود  طرح 

وزارت عدلیه مطرح شده است.  به  من حیث یک طرح 

همین که طرح ابتدایی قانون انتخابات به وزارت عدلیه 

پیشکش شد، وزارت عدلیه متعهد است که طرح قانون 

را در مشورت با کمیسیون انتخابات و نهادهای جامعه 

مدنی تدقیق منوده و به طی مراحل قانونی بسپارد.«

آقای ایوب زاده اما با متهم  کردن وزارت عدلیه به برخورد 

انتخابات،  قانون  پیش نویس  به  رابطه  در  حکومتی 

اصالح  برای  پیشنهادهای شان  بیشرت  که  می گوید 

گرفته  نظر  در  قانون  پیش نویس  در  انتخابات  قانون 

نشده و »خیلی هم فرمایشی، حکومتی و طوری رسش 

خراب  انتخابات  یک  شاهد  بازهم  ما  که  کردن  کار 

خواهیم بود.«

تیفا-بنیاد انتخابات شفاف 
افغانستان- نیز به صبح 

کابل می گوید که بیشترین و 
مهم ترین �پیشنهادهای این 

نهاد که در رابطه به طرح تعدیل 
قانون انتخابات به وزارت عدلیه 

ارایه شده بود، در �پیش نویس 
قانون انتخابات، در نظر گرفته 

نشده است.

بهرهمنده ی انسان مدرن تنها 
و تنها از یمن و برکت »تفکر 

انتقادی« است که انسان مدرن 
را شکاک و جست وجوگر 

می نماید. در عوض خاموشی و 
سکوت را ننگ و توهین به خرد 
انسان عصر جدید �نداشته که 

بدون تعمق و تعلل، رهروی 
راه گذاشتگان خویش باشند و 
بدون اندک ترین دخل و تصرف 

در فکر آن ها، دست روی دست، 
لب و چشم را بسته، مهر تأیپید 

بگذارد.

جو و فضای سیاسی در عرض 
�انزده سال �سین، خیلی از 

ارزش های جدید، ازجمله 
آشنایی با مظاهر تمدن جدید 
و دانش جدید که در متن آن 
»نقد« جوهر اصلی و اساسی 

علم جدید است را از طریق 
خلق نهادهای علمی ای چون 

دانشگاه ها و نهادهای هم سو 
فهم �ذیر نموده است.

تفکر    و     اندیشه ی   انتقادی
شکراهلل شهریار
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پله ای را در امر مبارزه با فساد اداری داشته است.

از  افغانستان  صعود  دلیل  بین املللی  شفافیت  سازمان 

در  قانونی  اصالحات  اعامل  را  165ام  به  173ام  مقام 

نهادها و برنامه هایی برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد 

خوانده است.

سال  جریان  در  می گوید  بین املللی،  شفافیت  سازمان 

2020 بیشرتین فساد در جریان شیوع ویروس همه گیر 

کووید- 19 و آن هم در عرصه خدمات صحی در افغانستان 

صورت گرفته است. گفتنی است که افغانستان در جریان 

با  مبارزه  امر  را در  زیادی  مالی  سال گذشته کمک های 

برای  و غذایی  ویروس کرونا در بخش کمک های صحی 

دریافت  بین املللی  نهادهای  سوی  از  کشور  شهروندان 

کرد.

به  رسانه ها،  از  شامری  تحقیقی  گزارش های   اساس  به 

دلیل ضعف مدیریتی، کمرت از 150 میلیون افغانی تنها 

افغانستان در بخش خریداری تجهیزات  در چهار والیت 

پزشکی حیف ومیل و  ده ها میلیون ها افغانی دیگر نیز از 

بودجه ی توزیع نان خشک برای شهروندان کشور در زمان 

شیوع ویروس کرونا اختالس شده است.

به دنبال آن، دیری نگذشته بود که تشت رسوایی فسادهای 

میلیونی دیگر نهادهای دولتی فرو  ریخت. در گذشته ی 

از  استفاده  چگونگی  از  رسانه ها  به  اسنادی  نزدیک، 

درز   1398 سال  مالی  بودجه ی  در   91 کد  بودجه ی 

کرد که نشان گر مرصف غیراصولی و به اهداف شخصی 

به  حکومتی  ارشد  مقام های  سوی  از  افغانی  میلیون ها 

شمول رییس جمهور غنی بود.

پول های مرصف  زیاد  مقدار  ارایه شده،  اسناد  اساس  به 

شده از کد 91، به اهداف کرایه و خرید خانه، موترهای 

و  دسرتخوان  خرج  پرواز،  تکت  خرید  آپارمتان،  زرهی، 

هزینه ی تداوی مقام های حکومتی به مرصف رسیده است. 

باید گفت که این پول ها در زمانی از سوی حکومت گران 

به صورت غیراصولی به مرصف رسیده که شهروندان کشور 

نرم  دست وپنجه  کشور  در  اقتصادی  وضعیت  بدترین  با 

می کنند.

غذایی  فهرست  قرارداد  روزها،  این  در  آن هم  تعقیب  به   

نیز  جمهوری  ریاست  ارگ  امور  اداره  کارمندان  میلیونی 

ملی  شورای  که  شد  خربساز  و  برانگیز  سوال  پس ازآن 

افغانستان از شامری از قراردادهای حکومتی پرده برداری 

ریاست  امور  اداره  شده،  ارایه  اسناد  اساس  به  کرد. 

ازجمله گوشت »کبک  نوع گوشت  قرارداد ۱۸  جمهوری 

و بودنه« به ارزش بیش از 63 میلیون دالر و ۳۰ میلیون 

دالر دیگر برای سبزی جات و ترکاری را پیش کرده است.

در  درست  غذایی،  فهرست  میلیونی  قراردادهای  این 

زمانی به دست رسانه ها رسیده که در حال حارض شامری 

از شهروندان به دلیل فقر و تنگ دستی شب های شان را 

بدون غذا سپری می کنند.

جاری  و  گذشته  سال  جریان  در  آن چه  میان  این  در 

و می گذرد،  افغانستان گذشت  بانک مرکزی  میالدی در 

نهاد  این  در  گسرتده  فساد  از  نشانه هایی  منایان گر  نیز 

که  بود  گذشته  سال  اول  نیمه ی  اواخر  در  ملی  است. 

رییس بانک مرکزی افغانستان، 5 مقام ارشد این نهاد به 

شمول معاون اول و دوم آن را به دلیل دست داشنت در 

که  است  حالی  در  این  کرد.  برکنار  رشوه ستانی  و  فساد 

از  سوءاستفاده  به  نیز  بانک  این  رییس  احمدی،  اجمل 

اختیاراتش در زمان تصدی اش در وزارت تجارت و صنعت 

متهم است. یک سند دیگر نیز نشان می دهد که ناظر کل 

بانک مرکزی برای سفر شخصی و کرایه خانه از این بانک 

نه هزار دالر گرفته است.

در جریان هفته جاری، شورای ملی افغانستان نیز به دلیل 

مصون نبودن گنجینه باخرت، گفت که این رسمایه ملی به 

خارج از کشور باید انتقال داده شود.

فسادهای  موجودیت  از  زیاد  مثال های  روی هم رفته، 

افغانستان  رستارس  در  گذشته  سال  جریان  در  میلیونی 

شفافیت   سازمان  گزارش  بدون  واقعی  و  عینی  که  است 

زیرا  می دهد؛  قرار  سوال  زیر  را  افغانستان  بین املللی، 

اسناد و شواهد نشان دهنده فساد گسرتده در کشور است 

و هیچ اقدام جدی و چشم گیری هم در این بخش صورت 

نگرفته است.

واکنش دولت افغانستان به گزارش سازمان شفافیت 

بین املللی

دولت افغانستان هم زمان با نر گزارش ساالنه ی دید بان 

شفافیت بین املللی از نهادهای دولتی اش در امر مبارزه 

مبارزه  که  داشته  اظهار  و  کرده  قدردانی  اداری  فساد  با 

گونه  به  فساد  با  میالدی  گذشته  سال  جریان  در  آنان 

جدی بوده و سبب بهرت شدن جایگاه و اعتبار افغانستان 

در سطح بین امللل شده است.

نهادهای  به  افغانستان  جمهوری  رییس  ارشف غنی، 

دولتی هشدار داده که هیچ گونه سهل انگاری و غفلت در 

امر مبارزه با فساد در کشور پذیرفتنی نیست. او افزوده که 

دولت بنا بر مکلفیتی که در برابر مردم و جامعه جهانی 

مبارزه  در کشور  فساد  با  قاطع  و  به طورجدی  باید  دارد، 

کند که در ظاهر امر جدیت حکومت را در این بخش نشان 

می دهد؛ اما برخالف، برخی از اقدام های رسان حکومت؛ 

به  اسبق  مقام های  از  شامری  انتصاب  و  گزینش  مانند 

برای  را  جمهوری  رییس  اراده  دولتی،  بلند  پست های 

محو فساد زیر سوال برده است. در این زمان، نهادهای 

ناظر بین املللی و داخلی بر فساد در افغانستان، هم سو 

و هم فکر با سخنان رییس جمهوری نیستند و می افزایند 

که رهربی دولت اراده ی قوی ای برای محو فساد در کشور 

ندارد.

نهادهای بین املللی و داخلی در امر مبارزه ی دولت 

افغانستان با فساد چه می گویند؟

سیگار- نهاد بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان- در 

افغانستان  دولت مردان  تعهدهای  گفت؛  نزدیک  گذشته 

در امر مبارزه با فساد روی کاغذ باقی مانده و کدام اقدام 

جدی و عملی از سوی آنان صورت نگرفته است. این نهاد 

با نر گزارشی یادآور شد؛ تا اکنون 65۰۰ حکم گرفتاری 

این  اکرث  اما  شده اند؛  صادر  اداری  فساد  به  پیوند  در 

فرمان ها فقط صادر شده  و عملی نشده  است.

این نهاد هم چنان از تعیینات جدید از سوی رهربی دولت 

پیشربد  و  بود  کرده  انتقاد  حکومتی  بلند  پست های  در 

پیش ازاین  پرونده   که  افرادی  سوی  از  دولتی  نهادهای 

با  مبارزه  امر  در  عقب گرد  متهم اند،  فساد  به  و  داشته 

این  واکنش  است.  خوانده  افغانستان  در  اداری  فساد 

وزیر  نامزد  به عنوان  تعیین محمود کرزی  به  نهاد درست 

اصلی  متهامن  از  یکی  وی  که  بود  مسکن  و  شهرسازی 

ورشکست شدن کابل بانک است.

سازمان ملل متحد نیز از روند مبارزه با فساد در کشور دل  

از چهره های سیاسی  و موجودیت شامری  ندارد  خوشی 

با فساد  را در نهادهای حکومت مانع اصلی روند مبارزه 

اداری در کشور می داند.

نبود  می گوید  افغانستان،  دیدبان شفافیت  روی هم رفته، 

اراده ی سیاسی، ضعف نهادهای عدلی و قضایی و عدم 

پرونده های فساد  نهادها سبب شده  که  این  استقاللیت 

و  جدی  شکل  به  وزیران  ازجمله  دولتی؛  بلند رتبه  افراد 

منصفانه بررسی نشود و افغانستان اعتبار خود را در سطح 

جهان از دست بدهد.

این همه موارد ذکر شده در باال، نشان می دهد که برخالف 

و  بین املللی  شفافیت  نهاد  سوی  از  شده  ارایه  گزارش 

تعهدات رییس جمهوری افغانستان در امر مبارزه با فساد 

اسناد  و  شواهد  و  نیافته   کاهش  کشور  در  فساد  اداری، 

نشان می دهد که با گذشت هرروز دامنه ی فساد در کشور 

رو به افزایش است.

به تازگی، نهاد بین املللی ای از وضعیت کشورهای جهان 

در امر مبارزه با فساد پرده برداشته است که در رده بندی 

آن، نیوزلند در مقام نخست و سومالیا در مقام اخیر قرار 

گرفته است.

در این میان، افغانستان نیز در امر مبارزه با فساد با کسب 

۱۹ امتیاز از ۱۰۰، از مقام ۱۷۳ام به ۱65ام صعود کرد 

و ظاهراً خوشبینی ای در امر محو فساد اداری در کشوری 

نظیر افغانستان است که ۹۰ درصد شهروندانش زیرخط 

فقر دو دالر در روز زندگی می کنند.

دیگری  چیز  کشور  عینی  واقعیت  اما  دیگر  سوی  از 

است؛ دامنه ی جنگ و میزان فقر و بیکاری نسبت به هر 

و  دولتی  نهادهای  در  فساد  یافته،  افزایش  دیگری  زمان 

گمرکات افغانستان بیداد می کند و باگذشت هرروز تشت 

فرو  حکومتی  نهادهای  در  میلیونی  فسادهای  رسوایی 

می ریزد. اقتصاد رو به شکست است و خربی هم از صلح، 

حکومت داری خوب، ساخت زیربناها و ایجاد سهولت های 

رفاهی برای شهروندان کشور نیست.

در این میان اما سوال  این جاست که این گزارش نظر به 

وضعیت جاری فساد در کشور تا چه حد می تواند واقعی 

و  یافته  کاهش  در کشور  فساد  واقعاً  آیا  و  باشد  عینی  و 

کرده  صعود  پله   ۸ گذشته،  سال  به  نسبت  افغانستان 

است؟

فسادهای  و  بین املللی  شفافیت  دید بان  گزارش 

گسرتده در افغانستان

دیدبان شفافیت بین امللل، یک سازمان غیردولتی است 

با فساد  مبارزه  برای  به هدف تالش  که در سال ۱۹۹۳ 

اداری در برلین مرکز آملان تأسیس شد. این سازمان که 

نر  با  همه ساله  است«،  فساد  از  عاری  شعارش»دنیای 

گزارش هایی، وضعیت فساد را در جهان، با درنظرداشت 

شاخص هایی هم چون رشوه گیری، اختالس، فساد مالی 

نهادهای  در  پذیری  رشوه  دولتی،  مقام های  میان  در 

عدلی و قضایی و خریدوفروش پست های دولتی، انتشار 

از  ساالنه اش  گزارش  در  نهاد  این  نیز  امسال  می کند. 

داده  خرب  جهان  کشور   ۱۸۰ در  فساد  وضعیت  بررسی 

است.

گینه،  لیبیا،  شاملی،  کوریای  کانگو؛  گزارش،  اساس  به 

سودان، ونزوئال، یمن، سوریه، سودان جنوبی، سومالیا و 

افغانستان ازجمله فاسدترین  کشورها در بین 180 کشور 

جهان اند؛ اما در این میان خوش بینی دولت افغانستان در 

این است که حکومت شان نظر به سال قبل یک صعود 8 

 تامس جکسون
منبع: النگ وار ژورنال / برگردان: ابوبکر صدیق

رازالدین برالس-دانشجوی روزنامه نگاری

در     افغانستان     کاهش     یافته     است؟ آیا به راستی فساد 

تالش می کند تا با مشورت دهی به رهربی گروه طالبان، 

اهداف خود را در این زمینه پیاده کند؛ زیرا بخشی از 

منابع مالی طالبان هنوز از طریق افراد برجسته القاعده 

تأمین می شود.

در این گزارش آمده است که بلندپایگان شبکه تروریستی 

حقانی نیز با القاعده رابطه ی تازه حامیتی و یکی شدن 

را امضا کرده اند. این بخش دیگری از ادعایی است که 

در این سند توسط یکی از اعضای شورای امنیت امریکا 

صورت گرفته است.

»طالبان  است  آمده  متحده  ملل  سازمان  گزارش  ]در 

مشورت  القاعده  شبکه   رهربان  از  عادی  به صورت 

مرصوف  طالبان  که  است  حالی  در  این  می گیرند« 

گفت وگو با ایاالت متحده ی امریکا نیز هستند.[

القاعده با همیاری  مالی و مشورت دهی و رهنامیی با 

با گروه  نزدیکی  توانسته است رابطه ی  رهربی طالبان، 

طالبان ایجاد کند.

این سند نشان می دهد که طالبان در ماه می ۲۰۲۰، 

تنها چند ماه پس از آن که با ایاالت متحده  امریکا در ماه 

فربوری هامن سال توافق نامه ی را در دوحه   امضا کردند، 

داشته اند.  مشورت  و  دیدار  القاعده  با  عادی  به صورت 

این سندها به شواهدی درباره رابطه ی القاعده و طالبان 

اشاره می کند که در گزارش شورای امنیت سازمان ملل 

نیز ذکر شد است.

مالی  منابع  به  وابسته  هنوز  تندرو،  گروه های  از  برخی 

در  مشخص  افراد  طرف  از  پول  این  هستند.  القاعده 

 ۲۰۱۴ سال  در  می گیرد.  قرار  القاعده  شبکه    اختیار 

گزارشی از طرف ایمن الظواهری، رهربی القاعده منتر 

القاعده در شبه قاره   از ایجاد شاخه ی نو  شد که در آن 

در-کشمیر  این شاخه  است.  اشاره شده   )AQIS( هند 

زیر قلمرو هند-کنش وری دارند. بیشرت منابع مالی گروه 

طالبان به امارات اسالمی طالبان از طریق القاعده در 

جنوب آسیا تأمین می شود.

از  هند،  شبه قاره    – آسیا  جنوب  در  القاعده  شاخه ی 

به عنوان  –پاکستان  افغانستان  مرزی  گذرگاه  ساحات 

پناهگاه امن استفاده می کند.

اهداف شاخه ی القاعده در جنوب آسیا، آماج قرار دادن 

با  نزدیکی  همکاری  و  است  پاکستان  امنیتی  نیروهای 

تحریک طالبان پاکستان )TTP( دارد.

تأمین منابع مالی داعش در ترکیه

برآوردهای دیوان خزانه داری ایاالت متحده  امریکا نشان 

می دهد که داعش، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر منابع از 

کشورهای منطقه به دست می آورد؛ اما امریکا به بخش 

دیوان خزانه  داری  دارد.  منابع دسرتسی  این  از  اندکی 

زیر  داعش  منابع  از  بخش  این  که  است  گفته  امریکا 

نام  همکاری با خالفت داعش در نیمی از سال گذشته 

گردآوری شده است.

گزارش وزارت خزانه داری امریکا هم چنان نشان می دهد 

از  داعش  لوژستیکی  پشتیبانی های  از  بخش  یک  که 

ترکیه تأمین شده و از آن جا به کشورهای عراق و سوریه 

انتقال داده می شود. مسئوالن حکومت ترکیه همواره از 

مبارزه جدی در برابر داعش خرب داده اند؛ اما داعش در 

درون این کشور تار دوانی سودمندی به نفع خود داشته 

است.

و هم چنان جابه جایی  به کار گامشنت  زمینه های  ایجاد 

این کشور  از درون  به دیگر کشورها،  راه حواله  از  پول 

اردوگاه  از داخل  آن  بزرگ  صورت گرفته که یک بخش 

بیجاشدگان سوری در »الحاول« انجام شده است.

 )Tawasul hawal( حواله  تاوسول  اجرای  خدمات 

به دست اعضای داعش بنیان گذاشته که انتقال پول را 

از بیرون سوریه اجرا می کند.

جابه جایی  مراکز  برخی  امریکا  حکومت  تحلیل گران 

داعش  ارشد  رهربان  توسط  که  کرده اند  ردیابی  را  پول 

داده  انتقال  پول   ۲۰۲۰ سال  در  خراسان  شاخه ی  به 

است.

داعش، بر بنیاد حوزه بندی خودش، افغانستان را والیت 

از  بخشی  داعش  خراسان  شاخه ی  می نامد.  خراسان 

تأمین  اخاذی  و  باج گیری-مالیات-  راه  از  را  درآمدش 

هسته ی  طریق  از  درآمد  این  از  بخشی  تنها  و  می کند 

مرکزی داعش در سوریه تأمین می شود.

با آن که در سال ۲۰۱۹ در حمالت نیروهای امنیتی – 

ننگرهار   – افغانستان  و طالبان در جنوب رشق  دفاعی 

حلقه ی  از  که  پولی  و  شد  رانده  عقب  به شدت  داعش 

داد؛  دست  از  نسبتاً  می آمد،  دست  به  داعش  مرکزی 

و  کابل  والیت های  از  گروه  این  برای  پول  انتقال  اما 

جالل آباد نیز صورت گرفته است.

پایگاه   ۹۲ امریکا  ایاالت متحده   دولت   ۲۰۱۴ از  پس 

حامیتی این گروه را شناسایی و از بین برده است.

یادداشت: تامس جکسون، عضو ارشد مرکز حامیت از 
دموکراسی و ویراستار النگ وار ژورنال است.

منابع  که  امریکا  ایاالت متحده ی  خزانه داری  وزارت 

در  دارد،  نظارت  زیر  را  تروریستان  غیرقانونی  متویل 

آغاز ماه روان میالدی اعالم کرده که القاعده در تالش 

افغانستان  زیر سایه گروه طالبان در  ازرسگیری قدرت، 

است.

این بررسی که از سوی وزارت خزانه داری امریکا انتشار 

یافته، خواهان روشنی و چگونگی مبارزه از طریق وزارت 

دفاع امریکا-پنتاگون- با این منابع شده است.

در فرده ی این سند که در چهارم جنوری منتر شده؛ 

مبارزه  روند  روی  هم چنان  امریکا  خزانه داری  وزارت 

کرده  مترکز  داعش  و  القاعده  شبکه ی  مالی  منابع  با 

اما؛ بخشی از این سندها که در پیوند به منابع متویل 

به صورت  هنوز  تا  است  تروریستی  گروه های  کننده ی 

همگانی افشا نشده است.

توان بخشی القاعده از طریق طالبان در افغانستان

جهت  را  توافق نامه ا ی  فربوری  ماه  در  ترامپ  اداره ی 

دست یابی به صلح، با طالبان امضا کرده است. با این  

و دیگر  القاعده  با  را  رابطه خود  فرض که گروه طالبان 

گروه های تروریستی قطع می کند، این توافق نامه  برای 

به شامر  تروریزم  با  مبارزه  در  امتیاز  یک  ترامپ  اداره ی 

می رود.

داده  گزارش  امریکا  خزانه داری  دیوان  اما  این حال  با 

است.  نزدیک  باهم  بسیار  طالبان  و  القاعده  رابطه  که 

خزانه داری  وزارت  تحلیل گران  گزارش؛  این  بنیاد  بر 

باورند که در سال ۲۰۲۰،  این  بر  امریکا  ایاالت متحده  

القاعده با به کارگیری فرصت های به میان آمده، فعالیت 

خود را در افغانستان زیر پشتیبانی طالبان ازرس گرفته 

است.

القاعده، با استفاده از تأمین منابع مالی برای طالبان، 

یر        پوست   طالبان تجدید   قوای    القاعده    ز
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وزارت دفاع امریکا، می  گوید که طالبان به تعهدات 

خود مبنی بر کاهش خشونت ها و قطع روابط خود 

با القاعده عمل نکرده و ادامه ی روند فعلی در دوحه 

را با چالش مواجه کرده است.

جان کِربی، سخنگوی پنتاگون، ناوقت روز پنج شنبه 

)۹ دلو(، در نخستین نشست خربی خود در دولت 

بایدن، گفت که امریکا به آن چه که در توافق نامه 

با طالبان امضا کرده، پایند است. »ما هنوز سعی 

اما  داریم به راه حلی مبتنی بر گفت وگوهابرسیم؛ 

طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند.«

آقای کِربی، افزود که دولت جدید امریکا به رهربی 

مواد  به  نیز  کشور  این  رییس جمهور  بایدن،  جو 

که  زمانی  تا  ولی  است؛  متعهد  دوحه  توافق نامه 

طالبان به تعهدات خود مبنی بر کاهش خشونت ها 

نکنند،  عمل  القاعده  با  شان  روابط  کردن  قطع  و 

دشوار  قطر  در  گفت وگوکنندگان  برای  راه  ادامه  

خواهد بود.

»گفت وگو«  رشایطی  چنین  در  حتا  او،  گفته ی  به 

است  حالی  در  این  بود.  نخواهد  عاقالنه ای  کار 

که امریکا و طالبان در ماه فربوری سال گذشته ی 

میالدی، در قطر توافق نامه ای را به امضا رساندند 

که بر اساس آن، امریکا باید در زمان تعیین شده، 

نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند و از سویی 

امریکا  علیه  را  خود  حمالت  باید  نیز  طالبان  هم ، 

افغانستان  در  را  خشونت ها  سطح  و  کند  قطع 

کاهش دهند.

این  در  پنتاگون  جدید  سخنگوی  چند،  هر 

رسبازان  بیرون شدن  زمان  مورد  در  نشست خربی 

باقی مانده ی امریکا در افغانستان چیزی نگفت؛ اما 

نیروها  با شامر فعلی  امریکا   خاطر نشان کرد که 

یعنی ۲5۰۰ رسباز در افغانستان مشکلی ندارد.

رسبازان  شامر  که  کرد  تأکید  کِربی،  آقای 

مأموریت  برای  افغانستان  در  امریکا  باقی مانده ی 

و  داعش  تروریستی  گروه های  مقابل  در  امریکا 

القاعده کافی است.

گونه ی  به  امریکایی  رسبازان  که  این  او،  باور  به 

به  بستگی  نه،  یا  شود  خارج  افغانستان  از  کامل 

هیئت های  میان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

گفت وگوکننده ی دولت و طالبان دارد که آیا آن ها 

می توانند به توافقی دست پیدا کنند یا نه.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در جریان 

گزارش  نیز،  امریکا  مالیه ی  وزارت  جاری  هفته ی 

داده است که گروه طالبان پس از امضای توافق نامه  

با این کشور، رابطه  ی خود را با گروه القاعده قطع 

نکرده و القاعده با حامیت طالبان در افغانستان در 

حال قوت گرفنت است.

امریکا  مالیه ی  وزارت  سوی  از  که  گزارشی  در 

که  است  آمده  رسیده،  نر  به  ژورنال  لونگ وار  در 

طالبان همچنان متحد القاعده است.

در این گزارش، آمده است: »القاعده در افغانستان 

اش  روابط  گروه  این  و  است  گرفنت  قوت  در حال 

مشاوران  و  مربیان  از طریق شبکه ی  طالبان  با  را 

که برای ارائه ی مشاوره، راهنامیی و حامیت مالی 

موظف شده اند، برجسته می سازد.«

پیش از این، سازمان ملل متحد نیز اعالم کرده بود، 

دارد،  جریان  صلح  گفت وگوهای  که  این  وجود  با 

اما گروه طالبان، هنوز هم روابط نزدیک خود را با 

شبکه ی القاعده حفظ کرده است.

در  دلو(   ۱۰( پنج شنبه  روز  متحد،  ملل  سازمان 

گزارشی گفت که گروه طالبان، به شبکه ی القاعده 

از  می کند؛  محافظت  آن ها  افراد  از  و  داده  پناه 

سویی هم، شبکه ی القاعده، افراد طالبان را آموزش 

داده و منابعی را در اختیار آن ها قرار می دهد.

گفت وگوکننده ی  هیئت  معاون  استانکزی،  عباس 

طالبان که اخیرا همراه با هیئتی به مسکو رفته است، 

در یک نشست خربی، می گوید که حکومت فعلی به 

برقرای   برای  اصلی  مانع  ارشف غنی،  محمد  رهربی 

صلح در افغانستان است.

آقای ستانکزی که روز پنج شنبه )۹ دلو(، در مسکو 

رییس جمهور  اگر  که  است  گفته  می کرد،  صحبت 

غنی همین امروز هم کنار برود، صلح در افغانستان 

برقرار خواهد شد.

در  که  بندی  یگانه  یا  علتی  »یگانه  است:  گفته  او 

که  است  غنی  ارشف  اداره  فعال  است،  صلح  مقابل 

این  آن،  صداقت  عدم  از  یکی  منی خواهند.  آن ها 

است که تیمی را که آنان انتخاب کرده اند، برای شان 

صالحیت مکمل داده نشده است.«

در  امریکایی  نیروهای  حضور  طالبان،  عضو  این 

افغانستان را هم چنان یکی از عوامل اساسی ادامه ی 

جنگ در این کشور می خواند.

با این حال اما، ارگ ریاست جمهوری، نداشنت تعهد 

روند  این  برابر  در  اساسی  مانع  را  صلح  به  طالبان 

اراده  ای برای  این گروه هیچ  می داند و می گوید که 

برقراری صلح در افغانستان ندارد.

دواخان مینه پال، معاون  سخن گوی ریاست جمهوری، 

رشایط  در  که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به 

ثابت  امریکا  دولت  و  افغانستان  مردم  برای  حارض، 

با  روابط شان  توافق نامه،  وجود  با  طالبان  که  شده 

گروه  القاعده را حفظ کرده و جنگ در افغانستان را 

وسعت داده اند.

آقای مینه پال، گفت: »دولت یک هیئت همه شمول 

را با خلوص نیت به دوحه فرستاد. دیدید که در آن جا 

هم مانع ایجاد کردند. مانع اجندا شدند. پروسه را به 

به  مذاکرات  از ختم  پس  طالبان  می کشند.  چالش 

کجا رفتند؟. طالبان رابطه خود با پاکستان را چگونه 

تعریف می کنند؟. طالب از بیگانه است، از بیگانه امر 

می گیرد و مطابق خواسته های بیگانه پیش می رود.«

که  است  گفته  استانکزی،  شیرعباس  که  حالی  در 

را  تصمیم گیری  صالحیت  افغانستان  دولت  هیئت 

ندارد؛ آقای مینه پال می گوید که هیئت، یک هیئت 

اساسی  خواسته های  ممثل کننده ی  و  همه شمول 

مردم افغانستان است.

این همه در حالی مطرح می شود که از آغاز دور دوم 

گفت  وگوها میان هیئت های گفت وگوکننده ی دولت 

و طالبان در قطر، بیش از ۲۰ روز گذشته است؛ اما 

در این مدت، تنها یک نشست مستقیم میان دو طرف 

برگزار شده که آن هم بیشرت جنبه ی تریفاتی داشته 

است.

هیئت  عضو  نادری-  نادر  دلو(،   ۷  ( سه شنبه  روز 

گفت وگوکننده ی دولت افغانستان- در برگه ی تویرتش 

نوشت: »نُه روز است که جانب مقابل )طالبان(، هنوز 

ختم  برای  بحث  و  رسمی  مجلس  برگزاری  آماده ی 

جنگ نشده اند.«

گفتنی است که بخشی از هیئت طالبان این روزها 

رسگرم سفر به کشورهای منطقه استند. سه روز قبل، 

مالبرادر، معاون سیاسی طالبان با هیئت همراه خود 

این  از  دیگری  آن یک هیئت  از  رفت. پس  ایران  به 

گروه، به رهربی شیرعباس استانکزی به مسکو رفته 

آینده این گروه به چین  انتظار می رود در روزهای  و 

نیز سفر کند.

اسرتاتژی  و  پالیسی  تازه ی  معین  صدیقی،   صدیق 

بهانه های  با  طالبان  که  می گوید  داخله،  وزارت 

»کودکانه« ی شان فرصت های طالیی برای رسیدن به 

صلح را از مردم افغانستان گرفته اند.

) ۱۰ دلو(،  از چاشت روز جمعه  آقای صدیقی، پس 

آزادی  در  »مالحظه  است:  نوشته  تویرتش  برگه ی  در 

خارجی،  نريوهای  خروج  چگونگی  زندانی،  هزار   5

حضور  عدم  مذاكرات،  كارشيوه ی  درتدوين  تأخري 

درجلسه های دور دوم مذاكرات در دوحه و اكنون هم 

بيانيه های جاهالنه  ای در مسكو، متام اين ها، بهانه های 

كودكانه  ای بيش نيست كه دولت، ملت و جامعه جهانی، 

قطعا فريب آن را منی خورند.« آقای صدیقی، گفته است 

براي  پيوسته ی شان،  بهانه گريی های  با  طالبان،  که 

تداوم جنگ، دشمني با مردم و نظام جمهوری عمل 

كردند و فرصت های طالیی حكومت افغانستان و امريكا 

را، برای تأمني صلح وثبات و خروج مسئوالنه ی نريوهای 

بني املللی از افغانستان، ضايع كردند.

استانکزی،  اخیرا  شیرعباس  این در حالی است که 

معاون هیئت گفت وگوکننده ی طالبان، درجریان  سفر 

به مسکو،  گفته  که حکومت فعلی به رهربی محمد 

ارشف غنی، مانع اصلی برای برقرای صلح در افغانستان 

است.

مسکو  در  دلو(،   ۹( پنج شنبه  روز  که  ستانکزی  آقای 

صحبت می کرد، گفته است که؛ اگر رییس جمهور غنی 

همین امروز هم کنار برود، صلح در افغانستان برقرار 

خواهد شد.

او گفته است: »یگانه علتی یا یگانه بندی که در مقابل 

آن ها  که  است  غنی  ارشف  اداره  فعال  است،  صلح 

منی خواهند. یکی از عدم صداقت آن، این است که 

تیمی را که آنان انتخاب کرده اند، برای شان صالحیت 

مکمل داده نشده است.«

سخن گوی  معاون  مینه پال،  دواخان  حال،  این  با 

نوشته است که   تویرتش  برگه ی  ریاست جمهوری، در 

تعیین شده  اساسی  قانون  اساس  بر  رییس جمهور،  

آرای مردم تعیین  بر اساس  نیز  آینده  و رییس جمهور 

خواهد شد.

مسئوالن امنیتی در والیت هرات، از کشته شدن یک 

عضو شورای مجاهدین این والیت خرب داده اند.

به  هرات،  پولیس  سخن گوی  ولی زاده،  عبداالحد 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که جسد این شخص 

دلو(،   ۱۰( جمعه  روز  صبح  دارد،  نام  گل احمد  که 

پیدا شده  والیت  این  گذره ی  ولسوالی  مربوطات  از 

است.

این  انگیزه ی  و  علت  هنوز  که  افزود  ولی زاده،  آقای 

قتل مشخص نیست؛ اما او با استفاده از سالح گرم 

–تفنگ-  به قتل رسیده است.

او افزود که بررسی های پولیس به منظور شناسایی 

آن،  کامل  جزییات  و  شده  آغاز  رویداد  این  عامالن 

پس از بررسی با رسانه ها رشیک می شود.

به  را  رویداد  این  مسئولیت  گروهی  یا  فرد  هنوز  تا 

دوش نگرفته است.

والیت های  از  افغانستان  غرب  در  هرات،  والیت 

طالبان  گروه  است.  کشور  ناامن  نسبتا  و  کلیدی 

ولسوالی  جمله  از  والیت،  این  ولسوالی  چندین  در 

شیندند، گذره و اوبه حضور دارند و هرازگاهی دست 

به فعالیت های هراس افگنانه می زنند.

نیز در  در کنار حضور طالبان، گراف جرایم جنایی 

این  پولیس  و هرازگاهی مسئوالن  است  بلند  هرات 

والیت، از بازداشت و نابودی شبکه های جرمی خرب 

می دهند.
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خبرونه

په بې پالنه سیمو کې جوړو شویو ۴۰ 
زره کورونو ته د ملکیت سند ورکول

په اتو والیتونو کې  څه د پاسه ۸۷۱ زره  غیررسمي او بې پالنه کورونه 

دا  وایي  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو  د  افغانستان  د  دي.  شوي  ثبت 

کورونه په کابل، هرات، مزاررشیف، جالل آباد، کندهار، فراه، بامیانو او 

نیلې ښارونو کې ثبت شوي دي.

کابل  صبح  نارصي  الله  حشمت  ویاند  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو  د 

کې  پالنونو  په  ښاروالیو  د  کورونه دي چې  دا هغه  وویل  ته  ورځپاڼې 

شامل نه دي.

نارصي وایي:» تراوسه په یادو ښارونو کې ټول ۸۷۱۱۹۵ کورونه رسوې 

او ثبت شوي او له دې ډلې تراوسه شاوخوا ۴۰۰۰۰ کورونو ته د ملکیت 

سندونه ورکړل شوي دي.«

میربچه  او  ناحیو   ۲۲ په  ښار  کابل  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو  د   

کوټ ولسوالۍ  کې د غیر رسمي او غیر پالين کورونو د ثبتولو په لړ کې 

۵۰۵۶۶۶ غیر رسمي کورونه رسوې او ثبت کړي دي. 

په همدې ډول د بلخ والیت په مرکز مزاررشیف ښار او بلخ ولسوالۍ کې 

هم د نارسمي او بې پالنه کورونو د رسوې او ثبت بهیر پلی شوی دی.

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په مزاررشیف ښار او بلخ ولسوالۍ کې 

۹۸۶۵۶ بې پالنه او نارسمي کورونه ثبت کړي دي. 

پروسه  ثبتونې   د  کورونو  پالين  غیر  او  رسمي  غیر  د  وایي  مسوولین 

نیلی  او  بامیان  اباد، کندهار، فراه،  په کابل، هرات، مزار رشیف، جالل 

ښارونو کې پیل شوې ده.

زرګونه  امله  له  عواملو  نورو  او  جګړو  د  کې  لسیزو  دوو  وروستیو  په 

کورنۍ له کلیو ښارونو ته کډه شوې او هلته یې په شخيص او یا دولتي 

ځمکو د استوګنې  داسې کورونه آباد کړي چې د ښاروالیو په پالن کې 

شامل نه دي.

اوس چې د ښارجوړولو او ځمکو وزارت د دغه کورونو د رسوې او ثبت 

بهیر پيل کړی، د کورونو خاوندانو ته د ملکیت سندونه هم ورکول کیږي 

چې تراوسه تر ۴۰۰۰۰ کورونو ته دا ډول سندونه ویشل شوې دي.

ته د  داده چې بې پالنه جوړو شویو کورونو  یوه موخه  برنامې  د دې 

ملکیت د سند په ورکولو رسبېره دا کورونه د ښاري خدمتونو تر پوښښ 

الندې هم راوستل کیږي. تراوسه دا ډول کورونه له ښاري خدمتونو او په 

تېره بیا د ښاروالیو له خدمتونو بې برخې و.

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په پام کې لري چې د کورونو د رسوې او 

ثبت دا لړۍ په نورو والیتونو کې هم پیل او په  ښارونو کې تر بشپړېدو 

وروسته یې ولسوالیو ته هم وغځوي.

په دې رسه به د افغانستان میلیونونه اوسیدونکي د کورونو د ملکیت 

سندونه ترالسه او کورونو ته  به یې د ښاروالیو خدمتونه پراختیا ومومي.

پکتیا کې سلګونه زېرمتونونه او 
سړې خونې جوړې شوې

د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا په پکتیا کې د کرنیزو پروژو د پيل کولو 

په لړ کې د ۲۳۸ پروژو چارې بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت 

وایي په پکتیا کې د کرنیزو محصوالتو د مدیریت پروژې اړوند د ۳۵۴ 

پروژو له ډلې چې کار پرې پيل شوی و د ۲۳۸ کارونه بشپړشوي دي.

د دغه وزارت ویاند اکرب رستمي صبح کابل ورځپاڼې ته وویل چې د پاتې 

۱۱۶ نورو پروژو کارونه ۹۵ سلنه بشپړشوي او په نېژدې راتلونکې کې به 

یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل يش.

د پکتیا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رییس محمدالدین مومند وایي 

په دې پروژو کې ۸۱ پروژې د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ځنځیري ارزښت 

د پراختیا پروژې په اډاڼه کې پيل شوې دي. مومند وایي:» په دې کې ۴۱ 

د پیازو زېرمتونونه او ۴۰ د کچالیو زېرمتونونه دي.«

د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په وینا په دغه والیت کې 

۲۷۳ نورې پروژې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې له الرې 

پلې شوې دي.

د پکتیا د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ رییس وایي :» په دې کې ۹۹ د 

کچالو، ۵۱ د سپینو پیازو او ۲۷ د رسو پیازو زېرمتونونه شامل دي او ۵۹ 

د مڼو صفر درجې سړې خونې او ۳۷ ممیزخونې شاملې دي.«

د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې له دې ډلې د ۱۵۷ 

پروژو چارې بشپړې شوې او د پاتې ۱۱۶ نورو چارې د بشپړېدو په حال 

کې دي چې ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل يش.

 د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا د کرنیزې ودې په دې پروژو ټولې 

په  پروژو  دغه  د  دی.  راغلی  لګښت  افغانۍ   ۸۶۹۴۵۲ او  میلیونه   ۲۸۲

بشپړولو کې ۹۰ سلنه ونډه د کرنې وزارت او لس سلنه د هغو کسانو له 

خوا ورکړل شوې چې له دې پروژو ګټه اخيل او یا ورته جوړې شوې دي.

د  انګورو  او  کچالو  پیازو،  ټنه  زرګونه  د  خونې  سړې  او  زېرمتونونه  دا 

ساتنې او خوندي کولو ظرفیت لري.

ارگ ریاست جمهوری: طالبان هیچ اراده  ای برای برقراری صلح ندارند

�نتاگون: تا زمانی که طالبان به تعهدات خود عمل نکپنند، ادامه ی گفت وگوها دشوار خواهد بود

صدیقی: طالبان با بهانه های کودکانه، فرصت های رسیدن به صلح را هدر دادند

یک عضو شورای مجاهدین هرات کشته شد

خبرهای داخلی
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هر  روی  پیش ازاین،  که  برمی آید  چنین  پدرام  آقای 

مناسباتی که بوده، بودجه ی مالی تعیین شده از سوی 

شده  تأیید  بررسی  بدون  پارملان  توسط  حکومت، 

است. این که پارملان در یکی از وامانده ترین دوره های 

منافع  دلیل  به  افتاده،  در  بودجه  با  کاری اش، چنین 

مردم است و یا تنش هایی که پیش ازاین بین حکومت 

اما  نیست؛  روشن  هنوز  بود،  آمده  وجود  به  پارملان  و 

این که طی نزدیک به دو دهه، بودجه ی سال های مالی 

تأیید  دقیق  بررسی  بدون  نهاد  این  سوی  از  با  دیگر 

امسال  قهرمان بازی  که  می دهد  نشان  است،  شده 

به  اما فقط  نفع مردم؛  به  پارملان، هرچند  منایند گان 

به  مجلس  این  و  ارگ  بین  که  است  تنش هایی  دلیل 

پارملان  و  ارگ  مناسبات  پیش ازاین  اگر  و  آمده  وجود 

دچار تنش نشده بود، مردم افغانستان شاهد رد بودجه 

برخی  قهرمان بازی های  و  مجلس  اعضای  سوی  از 

منایندگان شان در خانه ی ملت نبودند.

چندی پیش، امرالله صالح –قهرمان رسیال شش ونیم 

صبح- برخی از وکالی پارملان را متهم به فساد گسرتده 

اتهامی که  به قاچاق مواد مخدر کرد؛  و دست داشنت 

بر  حاال گامنه زنی ها  پارملان شد.  وکالی  سبب خشم 

این است که غنی، کسی که تا هنوز هر طوری خواسته 

از  مصارف  در  دستش  و  رانده  حکومت  افغانستان  بر 

شده  تنشی  قربانی  بوده،  باز  احتیاطی  بودجه های 

به  پارملان  و  او  اول  معاون  پیش بین  که چندی  است 

پارملان  وکالی  که سبب شد،  تنشی  بود؛  آمده  وجود 

مالی  بودجه ی  نواقص  و  کنند  تیز  را  چشم های شان 

بیرون  می شد،  متام  حکومت  نفع  به  که  را   ۱۴۰۰

نظر  به  آمده،  به وجود  وضعیت  به  توجه  با  بکشند. 

منی رسد که منایندگان پارملان، از حرف هایی که طی 

نشست های اخیرشان برای مردم گفته اند، عقب نشینی 

هم چنان  پارملان  پافشاری  این  اگر  این که  کنند. 

ادامه پیدا کند و حکومت نیز به دلیل مجبوریت هایی 

بودجه  در  تغییراتی  نتواند  است،  کرده  عنوان  که 

از ۴5۰ هزار کارمند دولت که  بیاورد، رسنوشت بیش 

خواهد  چه  است،  بودجه  تأیید  به  وابسته  معاش شان 

شد، هنوز روشن نیست.

در  پارملان  وکالی  انتظار  از  حکومت  آن چه  اگر 

مالی  بودجه ی  در  آن ها  طرح   ۱۰۰ هزار  یک  افزودن 

است  مشخص  باشد،  درست  می گوید   ۱۴۰۰ سال 

که دولت توان افزودن این مبلغ را ندارد و در صورتی 

بگنجاند هم حاال وکالی  بودجه   را در  آن  که حکومت 

منی توانند  و  شده  همگانی  موضع گیری شان  پارملان 

کنند.  رصف نظر  گفته اند،  مردم  به  که  حرف هایی  از 

حکومت، دلیل نگنجاندن پروژه های پیشنهادی وکالی 

امسال،  این که  و  کرده  عنوان  بودجه  نبود  را،  پارملان 

میلیارد   ۳۰۰ از  بیش  بدهی  است  مکلف  افغانستان 

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک کپنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

کابل، کارته سه300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
+93774002604

! ؟ مت حکو ز  ا ی  م گير نتقا ا یا  م  مرد فع  منا ؛  ن رلما پا و  رگ  ا تن  را ما

تحلیل

زاهد مصطفا

قـــــاب
محب علی
عــــکاس Mohibaliphotography@gmail.com

نبرد برای زندگی
از  دور  به  افغانستان  کودکان  است.  خیابان ها  در  کودکان  سنگنی  کار  افغانستان،  چهره های  زجرآورترین  از  یکی 
باوجود  دولت  و  کنند  فراهم  نانی  لقمه  خانواده های شان  برای  بتوانند  تا  می کنند  کار  خیابان ها  در  آموزش وپرورش، 

کمک های جامعه جهانی هیچ برنامه ای برای مدیریت این بحران ندارد.

مالی  سال  از  یک ونیم  ماه  به  نزدیک  که  حالی  در 

۱۴۰۰ می گذرد و نزدیک به ۴5۰ هزار کارمند پایین 

ارگ  ماراتن  نکرده اند،  دریافت  معاش  دولت  رتبه ی 

ریاست جمهوری و پارملان افغانستان در مورد رد و تأیید 

بودجه ی مالی سال ۱۴۰۰، هنوز ادامه دارد و ظاهراً 

راه حلی برای پایان این ماراتن به نظر منی رسد. دولت، 

منافع  دلیل  به  بودجه  رد  به  متهم  را  پارملان  وکالی 

شخصی می کند؛ اما وکالی پارملان، روی مواردی در 

بودجه ی مالی ۱۴۰۰ صد انگشت گذاشته اند که باید 

از سوی حکومت جدی گرفته شود.

در  مردم  مناینده های  که  مواردی  جدی ترین 

دارند،  اعرتاض  آن  به  مالی   ۱۴۰۰ سال  بودجه ی 

حذف  دولت،  کارمندان  معاشات  هم سان سازی  طرح 

از  پس  آن  رسپرستان  که  وزارتخانه هایی  بودجه ی 

از سوی مجلس منایندگان، هنوز  نگرفنت رأی اعتامد 

پول  بر  اعرتاض  هم چنان  و  داده اند  ادامه  کارشان  به 

هنگفتی است که در کدهای احتیاطی در نظر گرفته 

از  استفاده  طرزالعمل  پارملان،  وکالی  باور  به  شده. 

کدهای احتیاطی شفاف نیست و دست رییس جمهور 

که  نگرانی ای  است.  گذاشته  باز  آن  از  استفاده  در  را 

در پی نر گزارش پژوهشی روزنامه ی اطالعات روز از 

حیف و میل کد ۹۱، بین منایندگان پارملان و مردم به 

وجود آمده است. چندی پیش، روزنامه ی اطالعات روز، 

گزارشی را نر کرد که مقدار هنگفتی از بودجه ی مالی 

کد ۹۱ که باید در رشایط خاصی از آن استفاده شود، 

مرصف معاش کارمندان برخی از کارکنان عالی رتبه ی 

دولت و کرایه خانه ی آن ها شده است.

در مسوده ی بودجه  ملی، ۴5۲ میلیارد و 6۰۰ میلیون 

افغانی برای سال مالی ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده  است 

عادی  بودجه ی  شامل  آن  افغانی  میلیارد   ۲۹6.۳ که 

بودجه ی  شامل  آن  دیگر  افغانی  میلیارد   ۱56.۳ و 

میلیاردی   ۲۴ افزایش  که  مبلغی  می شود؛  توسعه ای 

نسبت به بودجه ی سال مالی ۱۳۹۹ را نشان می دهد. 

دلیل  به  پارملان،  منایندگان  که  دارد  تأکید  دولت 

گنجانده نشدن پروژه های پیشنهادی شان در بودجه ی 

اما  گرفته اند؛  موضع  آن  علیه   ،۱۴۰۰ سال  انکشافی 

وکالی پارملان، دالیلی را در رد بودجه عنوان کرده اند 

که به آدرس حکومت فهرست شده است. یکی از دالیل 

دیگری که وکالی پارملان به آن اشاره می کنند، حذف 

بیش از ده هزار بست خدمات ملکی از سوی حکومت 

است که هیچ کاهشی در بودجه به وجود نیاورده است. 

افغانی  میلیارد  مالی سال ۱۳۹۹، ۲۸۹  بودجه ی  در 

برای بودجه ی عادی در نظر گرفته شده بود که از آن 

باید  دولتی  ادارات  مصارف  و  دولت  کارمندان  معاش 

پرداخته شود؛ در حالی که در بودجه ی مالی ۱۴۰۰، 

نظر  در  عادی  بودجه ی  برای  افغانی  میلیارد   ۲۹6.۳

میلیارد  هفت  افزایش  که  مقداری  است؛  شده  گرفته 

افغانی را با وجود حذف بیش از ده هزار بست خدمات 

ملکی از سوی دولت نشان می دهد.

حیب الرحامن پدرام، مناینده ی مردم هرات در پارملان، 

پارملان که مناینده ها در  از جلسات عمومی  یکی  در 

مشخصی  حلقات  سوی  از  بودجه  گروگان گیری  مورد 

بار  اولین  »برای  که  می گوید  می زنند،  حرف  ارگ  در 

است« پارملان افغانستان، طبق قانون، بودجه ی مالی 

گفته های  از  می کند؛  بررسی  تخصصی  به صورت  را 

کاهش  کنار  در  که  مبلغی  بپردازد؛  را  خود  افغانی 

نه درصدی ارزش پول افغانی در مقابل دالر طی نزدیک 

به یک ونیم ماه اخیر، نگران کننده است.

از ۴5۰  باید جدی گرفته شود، رسنوشت بیش  آن چه 

هزار کارمند پایین رتبه ی دولت است که بیشرت آن ها، 

را  معاش شان  اگر  و  کار می کنند  بخورومنیر  معاش  با 

روزمره ی  مصارف  عهده ی  از  نکنند،  دریافت  به موقع 

خانواده ی شان  برمنی آیند. حکومت و پارملان که حاال 

گیر  ماراتن  این  در  خودشان  یا  مردم  منافع  به خاطر 

مانده اند، باید انگیزه های شخصی شان را کنار گذاشته 

و در مورد بودجه به نتیجه  برسند؛ بودجه ای که اگر تا 

یکی دو ماه دیگر دچار این رویارویی حکومت و پارملان 

باشد، به فاجعه ی مالی بین کارکنانی خواهد انجامید 

که در ماه بین ده تا بیست هزار افغانی از آدرس دولت 

معاش دریافت می کنند.
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