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اســکات میلر فرمانده نیرو های ناتو در افغانســتان با بیان این که دســتور جدیدی در مورد 
خروج نیرو های خارجی امریکا از افغانســتان دریافت نکرده اســت، می گوید که این خبر را 

از روزنامه ها خوانده ام.
او گفته اســت که در این زمینه دســتور جدیدی دریافت نکردم و بنابراین، هیچ چیزی تغییر 

نکرده است و همه چیز مانند گذشته ادامه خواهد یافت.
آقای میلر تأکید کرده است: اما اگر چنین دستوری صادر شود، این اطمینان وجود دارد که ما 
با نیرو های افغانستان خواهیم ماند و حتی اگر شمار نیرو ها کاهش یابد تأثیری بر حمایت از 

نیرو های امنیتی افغانستان نخواهد داشت. 
او که به ننگرهار سفر کرده است، اظهار داشت: امریکا قادر است با حداقل نیرو ها به حمایت 

جدی از نیرو های امنیتی افغانستان ادامه دهد.
فرمانده ناتو در افغانســتان تصریح کرد: اولویت شــخصی من این اســت که خشــونت در 
افغانستان پایان یابد چراکه این موضوع باعث کشته شدن غیرنظامیان و افراد بیگناه می شود.

گفتنی اســت برخی رسانه های غربی اعالم کردند که ترامپ قصد دارد ۷ هزار نیروی نظامی 
این کشــور را از افغانســتان خارج کند. این موضوع واکنش بسیاری از مقامات امریکایی و 

افغانستانی را برانگیخته است.

صفحه 7

مجلس ســنا ســفر هیأت مذاکره کنندۀ صلح دولت به ابوظبی و 
عدم دیدار ایــن هیأت با طالبان را تحقیرآمیز خوانده و می گویند 

که طالبان اراده یی برای صلح ندارند.
فضل هادی مســلم یار رییس مجلس ســنا در نشست دیروز این 
مجلس گفت: »هیأت صلح در ابوظبی تحقیر شــد؛ بسیار سخت 
است که هیأت فرستاده می شود، ولی کسی با آن حاضر به مالقات 

نمی شود.«
آقای مســلم یار افزود که مردم و دولت صلح می خواهند و برای 

صلح هرگونه تحقیر را می پذیرند.
او گفت: »هیأت طالبان با هواپیمای کدام کشــور به امارات رفته 
اند؟ این خود نشانده آن است که دست های استخباراتی در مسأله 

صلح افغانستان دخیل اند.«
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس ســنا نیز گفت: »روند صلح 
پیچیده است و طالبان هنوز آماده مذاکره با دولت افغانستان نیستند 

زیرا دخالت کشورهای بیرونی در این روند بیشتر شده است«.
آقای ایزدیار خاطر نشــان کرد که زلمــی خلیل زاد باید در مورد 
روند صلح به مردم افغانســتان وضاحت دهد و برای تأمین صلح 

در افغانستان باید اجماع ملی، منطقه یی و بین المللی ایجاد شود.
زلمی زابلی دیگر عضو مجلس ســنا هم گفت: »امریکا، پاکستان 
ایران و ســایر کشورهای جهان در افغانستان صلح نخواهند آورد 
و مردم افغانســتان باید خود متحد شــده و برای ایجاد صلح در 

کشور تالش کنند.«

عبداهلل قرلق هم گفت: »عدم مالقات هیأت طالبان با هیأت مذاکره 
کننده صلح دولت نشــان می دهد کــه این گروه هنوز برای صلح 
در کشــور اراده ندارد و در پیوند به خــروج نیروهای امریکایی 
پیشــنهادات رنگارنگ می دهد، ولی برای مردم افغانستان هر روز 

فاجعه می آفریند«.
نشســت صلح امارات هفته گذشــته با اشــتراک زلمی خلیل زاد 
نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانســتان، نماینده گان طالبان، 

عربستان سعودی، امارات و پاکستان در ابوظبی برگزار شد.
هیأت صلح افغانســتان نیز برای مذاکره با هیات طالبان به امارات 
ســفر کردند، اما هیات طالبان از مذاکره با هیأت دولت افغانستان 

خودداری کرد.

سناتوران: 
طالبان اراده یی برای صلح ندارند

اسکات میلر:
هیچ چیزی تغییر نکرده است

»خبر خروج نیروها را در روزنامه ها خوانده ام«
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صفحه 6

روی تاریخ برگزاری انتخابات 
و گزینش مدیران جدید 

کمیسیون انتخابات اجماع 
صورت گیرد

سربازگیری انتخاباتی یا 
تقویت موضع دولت در 

برابر طالبان؟

63

پژوهش تازۀ دیدبان شفافیت:
بودجۀ ملی در معرض استفادۀ سیاسی قرار دارد

یافته ها نشان می دهند 
که در دو ماه گذشته، 
مسووالِن بلندپایۀ 
دفتر محمداشرف 
غنی به والیت ها سفر 
می کنند و برای مردم، 
»خارج از بودجۀ ملی 
و پروسۀ تدارکاتی«، 
وعدۀ پروژه های 
انکشافی جدید می دهند 
و این کمپین انتخاباتی 
محسوب می شود



از اوایــل ایــن هفتــه، رونــد ثبت نــامِ نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهــورِی ســال آینــده در 
کمیســیون انتخابــات عمــاًل آغــاز شــده اســت. بــه 
گفتــۀ مســووالن کمیســیون انتخابــات، تــا بــه حال 
ــت جمهوری،  ــی ریاس ــزدان احتمال ــن از نام 22 ت
کمیســیون  ایــن  از  را  معلوماتــی  بســته های 
ــم  ــون و تقوی ــاس قان ــر اس ــد. ب ــت کرده ان دریاف
ــی 12 روز  ــزدان ط ــام نام ــد ثبت ن ــی، رون انتخابات
بایــد صــورت گیــرد، ولــی ارگ از کمیســیون 
انتخابــات خواســته کــه رونــد ثبت نــام را متوقــف 
ــتی  ــن خواس ــل چنی ــدازد. دلی ــر ان ــه تأخی ــا ب و ی
هنــوز مشــخص نیســت، ولــی اعضــای کمیســیون 
ــت را در  ــن خواس ــی ای ــای غن ــه آق ــد ک می گوین
یکــی از نشســت های کمیســیون کــه در ارگ 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــه، مط ــورت گرفت ص
حــاال اینکــه دلیــل چنیــن خواســِت آقــای غنــی از 
ــی  ــار، ول ــه کن ــد ب ــد باش ــه می توان ــیون چ کمیس
او هرگــز در مســایِل کشــور دیــدگاه ســالم و 
ــی نداشــته اســت. در طــول  ــع مل ــر مناف ــی ب مبتن
ــزی  ــا چی ــی تنه ــای غن ــام دارِی آق ــال زم ــج س پن
کــه بــرای او مطــرح بــوده، در گامِ نخســت منافــع 
ــت.  ــوده اس ــِی او ب ــع تیم ــد مناف ــخصی و بع ش
یــک مــورد را در پنــج ســاِل گذشــته از تصمیم هــا 
و کشــمکش های او در داخــل حکومــت و بیــرون 
از آن نمی تــوان یافــت کــه در آن منافــع کشــور و 

مــردم لحــاظ شــده باشــند. 
تصمیــِم آقــای غنــی بــرای شــرکت در انتخابــات 
آینــده نیــز یــک تصمیــِم ملــی نیســت و او 
بیشــتر از آن کــه بــه فکــر آینــدۀ افغانســتان و 
ــی  ــای سیاس ــر زدوبنده ــه فک ــد، ب ــردم آن باش م
ــد  ــن بای ــرای همی ــت. ب ــدرت اس ــب ق و تصاح
ــات  ــیون انتخاب ــت های او از کمیس ــراِن خواس نگ
ــِت  ــاد حکوم ــث ایج ــر، بح ــب دیگ ــود. از جان ب
موقــت کــه امریــکا بــرای دســت یافتــن بــه توافــق 
ــا طالبــان دنبــال مــی کنــد نیــز ممکــن  سیاســی ب
اســت کــه دلیــل چنیــن خواســـتی باشــد. هرچنــد 
امریکایی هــا تعدیل ســاختار سیاســِی کنونــی را در 
ــته  ــی دانس ــان منتف ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــای  ــی آق ــت مل ــاور امنی ــۀ مش ــی اعالمی ــد، ول  ان
ــدۀ  ــم گفت وگوکنن ــس از برگشــِت تی ــه پ ــی ک غن
ــاًل  ــد، عم ــر ش ــی منتش ــد عرب ــارات متح او از ام
ــد  ــا تأیی ــوی امریکایی ه ــی را از س ــن تمایل چنی

می کنــد. 
طــرِف آن اعالمیــه، کــِس دیگــری بــه جــز 
بــه  امریــکا  باشــد.  نمی توانــد  امریکایی هــا 
ــود در  ــاختارهای موج ــه س ــدان ب ــال چن ــر ح ه
ــه  ــالش دارد ک ــت و ت ــد نیس ــتان باورمن افغانس
ــی  ــۀ نظامی ی ــود را از مخمص ــر خ ــه زودت هرچ
ــن  ــا ای ــاده، نجــات بخشــد. ام ــر افت کــه در آن گی
ــد،  ــت برمی آی ــه از وضعی ــه ک ــز آن گون نجــات نی
ــه نظــر نمی رســد. صحبت هــای  چنــدان آســـان ب
ســخنگوی طالبــان در یکــی از رســانه های کشــور 

ــیدن  ــرای رس ــروه ب ــن گ ــه ای ــد ک ــان می ده نش
نــدارد.  بــه توافــِق صلــح چنــدان عجله یــی 
ــا  ــه ب ــان ک ــخنگوی طالب ــد س ــم مجاه عبدالحکی
تلویزیــون یــک صجبــت می کــرد، تأکیــد داشــت 
ــو  ــان، گفت وگ ــرای طالب ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
ــی برخــوردار  ــِت اصل ــکا از اهمی ــب امری ــا جان ب
اســت. ســخنگوی ایــن گــروه می گفــت کــه 
نخســت بایــد بحــث اشــغاِل افغانســتان بــه وســیلۀ 
نیروهــای خارجــی پایــان پیــدا کنــد، ســپس ایــن 
گــروه در مــورد آینــدۀ ســـیاسی افغانســتان تصمیم 

ــت.  ــد گرف خواه
را  حکومــت  فعلــِی  ســران  مجاهــد  آقــای 
می کنــد  توصیــف  امریــکا«  »دست نشــانده گان 
از  گفت وگــو  صالحیــِت  آن هــا  می گویــد  و 
ــی،  ــن وضعیت ــد. در چنی ــردم را ندارن ــب م جان
ــان  ــاِن دیگــر طالب ــا چــه زم معلــوم نیســت کــه ت
همچنــان بــه جنــِگ خــود ادامــه می دهنــد؛ چــون 
خواســت هاِی ایــن گــروه چنــان تمامیت خواهانــه 
ــه  ــه نظــر نمی رســد ب ــه اســت کــه ب و بلندپروازان
ــت  ــت هایی دس ــن خواس ــاده گی از چنی ــن س ای
ــان  ــتر در هم ــح بیش ــای صل ــردارد. گفت وگوه ب
ــرای  ــد و ب ــدا می کن ــا پی ــِی آن معن محــور امریکای
ــد  ــش نخواه ــدان نتیجه بخ ــتان چن ــردم افغانسـ م

بــود و حتــا گمــان مــی رود کــه در صــورت 
ــا از افغانســتان، شــرایط  ــرون شــدِن امریکایی ه بی
امنیتــی بدتــر از چیــزی شــود کــه در حــال حاضــر 

ــت.   هس
آینــدۀ افغانســتان گنــگ و مبهــم بــه نظــر می رســد 
ــۀ  ــه عنــوان روزن ــات نیــز کــه ب و موضــوع انتخاب
امیدبخــش می توانــد مطــرح باشــد، عمــاًل در 
ــه اســت. آقــای  ــِت آقــای غنــی قــرار گرفت مدیری
غنــی هــراس دارد کــه انتخابــاِت آینــده بــه 
ــانِس  ــن ش ــن آخری ــود و ای ــام نش ــود او تم س
ــود.  ــد ب ــتان خواه ــِت افغانس ــدان سیاس او در می
چهره هایــی کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان 

ــرای  ــد، می تواننــد ب تیم هــای انتخاباتــی مطــرح ان
او و آنانــی کــه دل بــه تقلــب و توطیــه بســته  انــد، 
ــردم  ــیون و م ــار سیاسـ ــد. این ب ــده باش نگران کنن
ــِی  ــای انتخابات ــیاری از نیرنگ ه ــا بس ــتان ب افغانس
ایــن رو  از  دارنــد؛  آشــنایی  تمامیت خواهــان 
ــا  ــد ب ــه بتوانن ــود ک ــد ب ــوار خواه ــان دش برای ش
رقابــِت  برنامه محــور  و  مردم گــرا  چهره هــای 
ســالم و بــه دور از تزویــر و نیرنــگ داشــته باشــند. 
آقــای غنــی از حــاال زنــِگ خطــری را کــه بــرای 
او و امثالــش بــه صــدا درآمــده، می شــنود و 
ــیار  ــر بس ــای اخی ــز در روزه ــل نی ــن دلی ــه همی ب
او  می رســد.  نظــر  بــه  وارخطــا  و  سراســیمه 
می دانــد کــه در قــدرت سیاســِی آینــده محلــی از 
اعــراب پیـــدا نخواهــد کــرد و همه چیــز بــه زیــاِن 
ــد  ــۀ امی ــا روزن ــس تنه ــم خــورده اســت. پ او رق
بــرای او یــک بــار دیگــر متوســل شــدن بــه همــان 
حربه هــای خطرنــاِک تقلــب و جعــل کاری در 
کمیســیون انتخابــات می توانــد باشــد. او یــک بــار 
از ایــن مســیر گذشــته و ایــن بــار نیــز تــالش دارد 
ــن  ــا ای ــد. ام ــاره بیازمای ــانِس خــود را دوب ــه ش ک
ــی،  ــای غن ــرای آق ــارۀ شــانس ب ــودِن دوب ــار آزم ب
ــتان  ــۀ افغانس ــردم و جامع ــِی م ــای ناکام ــه معن ب

ــود. ــد ب خواه

 ایــن معادلــه راه حــِل دیگــری نــدارد مگــر این کــه 
ــو  ــوند و جل ــالح ش ــی اص ــازوکارهای انتخابات س
نفــوذ تمامیت خواهــان در رونــد انتخابــات گرفتــه 
ــه  ــا این ک ــان ب ــد هم زم ــده بای ــال آین ــود. سـ ش
تحــوالت  از  تازه یــی  مرحلــۀ  وارد  افغانســتان 
خــود در عرصــۀ تامیــن امنیــت و رابطــه با جهـــان 
می شــود، تیــم کارا، برنامه محــور و همه شــمول 
نیــز وارد ارگ شــود تــا بتوانــد کشــور را در 
یکــی از مهم تریــن و حســاس ترین لحظه هــای 
تاریخــِی آن بــا قــدرت و جســارت مدیریت کنـــد.
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ــدازه کــه بخواهیــم مثبت نگــر  در مــورد صلــِح افغانســتان هران
ــی  ــه ســمِت بدبین ــا را ب ــادی م ــِن زی ــم قرای ــا بازه ــیم؛ ام باش
ــوِل  ــتر ح ــه بیش ــا ک ــن قرینه ه ــد. ای ــوق می ده ــره س و دله
کشــوری بــه نــام »پاکســتان« می گردنــد، ایــن هــراس را 
برجســته می ســازند کــه برنامــۀ صلــح در حــاِل ســقوط بــه کامِ 
ایده هــا و آرزوهــای پاکســتان اســت؛ همســایۀ جنوبی یــی کــه 
ــد  ــد و می خواه ــود می دان ــتراتژیِک خ ــِق اس ــتان را عم افغانس
هــر تحولــی در ایــن کشــور را موافــق بــا سیاســت های 
ــاال  ــتان ح ــه پاکس ــد. چنانی ک ــت کن ــود مدیری ــردِی خ راهب
ــه  ــتان ب ــح افغانس ــث صل ــعاع بح ــر ش ــود را در زی ــع خ مناف
ــرات  ــات مذاک ــل، مقدم ــن دلی ــه همی ــه و ب ــی گرفت ــدت پ ش
صلــح میــان امریــکا- طالبــان و نیــز دولــت افغانســتان و طالبــان 

ــت. ــانده اس ــه درازا کش را ب
ــِح  ــرای صل ــده ب ــاالت متح ــِل ای ــدور ضرب االج ــاز ص از آغ
افغانســتان و فعــال شــدِن آقــای خلیــل زاد بــرای نهایــی ســاختِن 
ــادی یکــی پشــِت دیگــر ظاهــر  پروســه صلــح، نشــانه های زی
 شــدند کــه می توانســت ســبب نگرانــی مــردمِ افغانســتان نســبت 
ــِد  ــن رون ــدای ای ــود. در ابت ــِت آن ش ــح و عاقب ــه نحــوۀ صل ب
همــراه بــا عجلــه، آقــای ترامــپ بــر ســِر پاکســتان قهــر بــود و 
درگیری هایــی میــان او و نخســت وزیِر ایــن کشــور در فضــای 
ــا  ــا ب ــن درگیری ه ــج ای ــا به تدری ــت؛ ام مجــازی صــورت گرف
ــتان،  ــت وزیر پاکس ــان نخس ــه عمران خ ــپ ب ــای ترام ــۀ آق نام
تبدیــل بــه فضــای همــکاری و بده بســتان شــد و کم کــم 
ــد  ــتان بای ــح افغانس ــالم آباد در صل ــه اس ــه ب ــد ک ــه ش پذیرفت
نقــش کلیــدی داده شــود. وزارت خارجــۀ پاکســتان ایــن تغییــِر 
ــیر  ــه تفس ــتان را این گون ــارۀ افغانس ــان دو کشــور درب فضــا می

کــرد: »ســرانجام امریــکا بــه اشــتباه خــود پــی بــرد...«
بــا شــکل گیرِی چنیــن فضایــی بــود کــه آقــای قریشــی 
وزیرخارجــۀ پاکســتان بــه کابــل آمــد و ضمــن آن کــه پیرامــوِن 
افغانســتان  مقامــات  بــا  مذاکــراِت صلــح و مقدمــاِت آن 
صحبــت کــرد، از منافــع و تهدیدهــای مشــترک میــان دو کشــور 
ــفر،  ــن س ــا ای ــان ب ــا هم زم ــه داد. ام ــی ارای ــاِت مقبول ــز بیان نی
ــا خوشــِی مضاعــف  ــز ب عمران خــان نخســت وزیر پاکســتان نی
ــرد و  ــاد ک ــتان ی ــکا و پاکس ــان امری ــده می ــای به میان آم از فض
ــای  ــا گفت وگوه ــه ب ــتان در رابط ــِع پاکس ــِت موض ــر حقانی ب
ــن  ــان همچنی ــای عمران خ ــرد. آق ــای فش ــان پ ــا طالب ــح ب صل
ــک  ــدۀ نزدی ــکا در آین ــان و امری ــده گاِن طالب ــِت نماین از نشس
در اســالم آباد خبــر داد. اگرچــه ایــن دیــدار در امــارات 
برگــزار گردیــد امــا نماینــدۀ پاکســتان نیــز در کنــار نماینــده گاِن 
عربســتان و امــارات در آن نشســت حضــور یافتنــد؛ دقیــق همان 
ســه کشــوری کــه دو دهــه پیــش امــاراِت طالبــان را به رســمیت 
شــناخته بودنــد و بــا آن هــا همــکاری مالــی و نظامــی داشــتند. 
ــکا در  ــِد امری ــتراتژی جدی ــه اوالً اس ــت ک ــه درحالی س این هم
ــتان را وابســته  ــن کشــور در افغانس ــیا، حضــور ای ــوب آس جن
ــتراتژی  ــًا اس ــد و ثانی ــن  می خوان ــای روی زمی ــه واقعیت ه ب
و  افغانســتان  از  امریــکا  خــروج  افغانســتان،  در  پاکســتان 
ــد.  ــیا می باش ــوب آس ــۀ جن ــتان در منطق ــۀ پاکس ــِت وزن تقوی
ــان  ــانه ها از »پای ــا رس ــو ب ــان در گفت وگ ــه طالب این جاســت ک
ــتان«  ــِی افغانس ــدۀ سیاس ــارۀ آین ــری درب ــغال« و »تصمیم گی اش
گذشــته،  خــالِف  این بــار  پاکســتان  و  می گوینــد  ســخن 
ــل  ــراِض کاب ــدون اعت ــتان را ب ــا افغانس ــش ب ــا مرزهای نه تنه
ــی  ــت برخ ــه روای ــه ب ــد، بلک ــی می کن ــیم حصارکش ــا س ب
منابــع، نظامیانــش بــا عبــور از مــرز دیورنــد و ورود بــه خــاِک 
ــه  ــد. ب ــار می کنن ــرج  و حص ــاخت ب ــه س ــدام ب ــتان اق افغانس
ــح،  ــا کــش دادن موضــع صل ــارت دیگــر حــاال پاکســتان ب عب
توانســته اســت اذهــان را بــه ســمت آن هدایــت دهــد و زیــر 
ــرف  ــن ط ــا ای ــی را حت ــث حصارکش ــاله، بح ــن مس ــایه ای س
ــت  ــم درس ــن ه ــه ای ــد. البت ــه بده ــتان ادام ــاک افغانس در خ
اســت کــه مــرز دیورنــد مــرز رســمی میــان دو کشــور اســت 
ــت و  ــراری امنی ــت در برق ــی مثب ــا عامل ــِی مرزه و حصارکش
مهــار تروریســم پنداشــته می شــود؛ امــا از این کــه ایــن 
ــرد و  حصارکشــی در داخــِل خــاِک افغانســتان صــورت می گی
حکومــت در برابــر آن بــا توجــه بــه هــر شــرایطی کــه هســت، 
ــم  ــر می کنی ــن فک ــه ای ــم و ب ــد، نگرانی ــار می کن ــکوت اختی س
ــا  ــی ام ــع حیات ــگ مناف ــم در جن ــتان، ه ــه پاکس ــه چگون ک
ــح  ــث صل ــم در بح ــرد و ه ــی می گی ــه اش را پ اضافه خواهان
ــه  ــود اضاف ــاک خ ــه خ ــور را ب ــی از کش ــد بخش های می توان

ــد. کن
ــود کــه ایــن مقدمــات صلــح ســبب  ــد متوجــه ب  بنابرایــن بای
نشــود تــا پاکســتان بــه ســاده گی در گرمــی بحث هــا و 
ــرل  ــه کنت ــتان را ب ــاک افغانس ــی از خ ــرکات آن، بخش های تح

ــت. ــن اس ــر ای ــر س ــه ب ــودش درآورد. قص خ

گیرودار مذاکرات صلح 
و منافع پاکستان

انتخابات آینده؛
 آخـرین شانِس بقـای دموکراسی

احمــد عمران

امریکا به هر حال چندان به ساختارهای موجود در افغانستان باورمند نیست و 
تالش دارد که هرچه زودتر خود را از مخمصۀ نظامی یی که در آن گیر افتاده، 

نجات بخشد. اما این نجات نیز آن گونه که از وضعیت برمی آید، چندان آسـان 
به نظر نمی رسد. صحبت های سخنگوی طالبان در یکی از رسانه های کشور 

نشان می دهد که این گروه برای رسیدن به توافِق صلح چندان عجله یی ندارد. 
عبدالحکیم مجاهد سخنگوی طالبان که با تلویزیون »یک« صجبت می کرد، 

تأکید داشت که در حال حاضر برای طالبان، گفت وگو با جانب امریکا از اهمیِت 
اصلی برخوردار است. سخنگوی این گروه می گفت که نخست باید بحث اشغاِل 
افغانستان به وسیلۀ نیروهای خارجی پایان پیدا کند، سپس این گروه در مورد 

آیندۀ سـیاسی افغانستان تصمیم خواهد گرفت



النگ وار ژورنال، تام جالسین و بیل روگویو  
برگردان: ابوبکر صدیق-ماندگار

دونالد ترامپ با اعالم خروج نظامیان این 
کشور از ســوریه، کمیتۀ سیاست خارجی 
خود را متعجب ساخت، برداشت اشتباهی 

که گویا داعش را شکست داده  است.
گزارش کاهش نیروهای امریکایی به نصف 
از افغانســتان پس از 24 ساعت منتشر شد 

که تا پایان سال 2019 تمام شود.
تصمیم ترامپ، برای ما هیجان انگیز نیست؛ 
زیرا پس از ماه اکتبر برنامۀ خروج نیروهای 

امریکایی را از افغانستان پیش بین بودیم. 
برخی ها طرف دار پایان 1۷ ســال جنگ و 
تنش موجود هستند. این جنگ ماری است 
که نمی گذارد دولت افغانســتان به پاهای 

خود ایستاده شود. 
به باور ما و با توجه به وخامت 
اوضــاع و جنگی که امریکا در 
پیش دارد، خــروج نا به هنگام 
یک پیروزی تمــام عیار برای 
گروه های تروریســتی است و 
این  که چرا دونالــد ترامپ با 
تمام ضمانــت، گروه کوچک  
نیروهایــش را از این کشــور 

بیرون می کند. 
ایمن الظواهری  پیــش  چندی 
رهبری شــبکۀ القاعــده، ادعا 
امارات اسالمی  کرد که طالبان 
را در افغانســتان پایه گــذاری 
می کنند؛ موردی که اســامه بن 

االدن در زمان جهاد در افغانســتان در نظر 
داشت. عاصم عمر، رهبر شبکۀ القاعده در 
شــبه قارۀ هند در 201۷ گفت که »راهبرد 
امریکای نخســت« که دونالد ترامپ ادعا 
دارد، به معنای این است که امریکا دوباره 
از افغانســتان تهدید می شود و هراس دارد 
که رهبری خود را در سطح جهان از دست 
بدهد، امروز ایــن ادعاها به تحقق نزدیک 
می شوند. اندیشۀ خروج نظامیان امریکایی 
از افغانســتان به پیروزی طالبان و القاعده 
تضمین می دهد که گروه طالبان و القاعده 
در افغانســتان دســت باال دارنــد و ادعا 
می کنند که امریکا را دوباره شکت داده و تا  
سال آینده حرکت شان را جهانی می سازند.
 خروج نظامیــان ترامپ هزینۀ دیگری نیز 
دارد: قطع رابطه های دیپلوماتیک، گفت وگو 
از موضع ضعف و تسخیر افغانستان توسط 

دولت داعش. 
گفت وگو از موضع ضعف و ناتوانی

این اتفــاق می افتد. دولــت امریکا زلمی 
خلیــل زاد را به عنــوان نمایندۀ گفت وگو 

کننــدۀ صلح میــان طالبان و افغانســتان 
گماشــت. النگ وار ژورنال، بــه این باور 
اســت که این گفت وگوها شانس کمتری 

برای پیروزی دارد. 
تالش های گذشته برای گفت وگو با طالبان 
موفق نبــود. طالبان برنامۀ روشــن برای 
گفت وگو بــا دولت افغانســتان ندارند و 
می خواهند که پیش از گفت وگو با دولت 
افغانستان، نیروهای امریکایی این کشور را 
ترک کنند، اسیران شان رها و نام سران این 
گروه از فهرست سیاه سازمان ملل حذف 
شــود. طالبان دموکراسی را نپذیرفته و در 
مورد حکومت مشــترک نیز برنامۀ روشن 
ندارند و مهمتــر از همه این  که انتخابات 
را برنامه یی غیر اسالمی می پندارند. امریکا 
گه گاهی به  شــکل اشــتباه با دید گاه های 

ایدیولوژیک طالبان وارد بازی می شود. 
با توجــه به گفت وگوها و مذاکرات اخیر، 
اما تصمیم عجوالنه بــرای خروج ۷000 
نظامی امریکا از موضــع قدرِت خلیل زاد 
نیســت. در حقیقــت این نشــان ناتوانی 
است. امریکا مذاکرات را بدون در جریان 
گذاشتن دولت افغانستان آغاز کرد که این 
برحق بودن طالبان را تا ادارۀ محمداشرف 

غنی شایع می سازد.
نیروهــای امنیتی – دفاعی افغانســتان با 
حمایت 15 هــزار نیــروی امریکایی در 
جنگ با گروه تروریســتی طالبان و داعش 
قرار دارند که گه گاهی توسط طالبان عقب 
رانده می شوند. گروه طالبان در سال جاری 
برای مدت کوتاه والیت غزنی و فراه را در 
اختیار گرفتند. در چند ســال گذشته آمار 
تلفــات نیروهای امنیتــی - دفاعی ماهانه 
5 – 6 صد ســرباز می رسید.  بیرون شدن 
عجوالنۀ امریکا ســبب می شــود ساحات 
بیشتر مانند مرکز والیت ها برخی ساحات 

دیگر به دست طالبان سقوط کند. 

پیروزی طالبان و القاعده
خروج با عجلۀ نیروهــای امریکایی برای 
تا پیروزی دیگری  طالبان فرصت می دهد 
را جشــن بگیرند؛ هر چند ایــن گروه از 
عملکردهــای القاعده پیــش و از پس از 
حادثۀ 11 سپتمبر حمایت کردند. این یک 
پیروزی دیگر برای القاعده اســت و برای 

طالبان زمینۀ بیشتر را مساعد می سازد. 
ایمن الظواهــری، بــرای مــال هبیــت اهلل 
آخندزاده، آخرین رهبر گروه طالبان بیعت 
معاون نخست سراج الدین  کرد. آخندزاده 
حقانی، مدت زیادی در جنگ افغانستان با 
القاعده کار کرده اســت. در حقیقت زمینۀ 
ورود القاعــده را در منطقه شــبکۀ حقانی 

مساعد کرد. 
جالل الدین حقانــی پیش از مرگش اعالم 
کرده بود که مســوول ارشــد 
القاعــده الظواهــری، برای او 
مانند برادر اســت. القاعده به 
آخندزاده و سراج الدین حقانی 
بــه عنوان امیر می نگریســتند 
و صداقت خــود را به ایجاد 
داشتند.  اعالم  اسالمی  امارات 
القاعده در سال 2014 به دالیل 
مختلف دوباره روی کار آمده 
امارات اسالمی  ایجاد  برای  تا 

در افغانستان همکاری کند.
ما فرض بــر این می گیریم که 
امریــکا از افغانســتان بیرون 
فعالیت  دوباره  القاعده  شــد. 
خود را ســرعت می بخشــد 
و ایمن الظواهــری، ادعای شکســت دادن 

امریکا را دارد.  
پاکســتان منافع زیاد از خــروج امریکا به 
دســت می آورد. این بیشــتر از کمک های 
اســت که چند پیش امریکا برای به حالت 
تعلیق در آورد.  پاکســتان بــه گروه های 
تروریســتی کمــک می کند بــه نیروهای 
امریکایی و متحدانش در افغانستان حمله 

کنند. 
پاکستان از گروه های افراطی برای پی گیری 
اهدافش در منطقه استفاده می کند و گروه 
طالبان را حمایت می کند، این یک راهبرد 
منطقه یی آن کشور است. شماری نامعلومی 
از نیروهای امنیتی- اســتخباراتی پاکستان 

برای گروه طالبان آموزش می دهند. 
گروه داعش افغانســتان را والیت خراسان 
می خواند، هرچند رهبرانشان در افغانستان 
مورد هــدف و حمالت نیروهای مبارزه با 
تروریسم امریکا قرار گرفته اند، اما هنوز در 

این کشور شکست نخورده اند.

امراهلل صالح و اسداهلل خالد، رییسان پیشین عمومی امنیت ملی روز گذشته طی 
فرمان رییس حکومت وحدت ملی، به عنوان نامزدان کرســی های وزارت امور 

داخله و دفاع ملی به پارلمان معرفی شدند.
آقای صالح و خالد هر دو مطالعاِت نظامی و پیشــینۀ کارِ نظامی دارند. از آقای 
صالح و خالد به عنوان چهره های ضدطالبان و مخالف با سیاســت های پاکستان 
در مقابل افغانستان نیز یاد می شود. این دو چهرۀ نظامی همیشه موضع ضدطالبان 
و کارکرد این گروه در مقابل دولت و مردم بوده اند. آنان حتا هنگامی که بیرون 
از حکومت بوده اند، موضع ضد سیاست های پاکستان در قبال افغانستان اتخاذ 

کرده اند.
سرپرســتان کرســی وزارت خانه های مهم امنیتی همچنــان از مخالفان جدی 
حکومت وحدت ملی به ویژه تیم محمداشرف غنی نیز بوده اند. آقای صالح در 
کارزارهای انتخاباتی ســال 1393 از تیم »اصالحات و هم گرایی« پشتیبانی کرد. 

آقای خالد اما در انتخابات 93 بی طرفی خود را حفظ کرد.
پــس از به میان آمدن حکومــت وحدت ملی هم آقای صالــح در کنار رقیب 
انتخاباتی محمداشرف غنی )داکتر عبداهلل( قرار گرفت. او در عین حال جریانی 
را زیر نام »روند سبز )رسا(« بنیان گذاشته بود و اغلب مصروف امور این جریان 

بود و با تیم ریاست اجرایی نقش مشاور را بازی می کرد.
 آقای خالد پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی تا حد زیادی سیاســت 
انزواگرایی در پیش گرفته بود. در رسانه ها ظاهر نمی شد و نسبت به سیاست های 
حکومــت و دولت، موضع نمی گرفت. او به ایتالف ها و جریان هایی که پس از 
حکومت وحــدت ملی و در مخالفت با این حکومت شــکل گرفت نیز روی 

خوش نشان نداد.
امراهلل صالح باری هم به عنوان »وزیر دولت در امور اصالحات سکتور امنیتی و 
رییس بورد عالی نظارت برتعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی« گماشته 
شد، اما نزدیک به ســه ماه  پس از آن استعفا کرد. آقای صالح دلیل استعفایش 
را ماه ها بعد، »نمایشــی« بودن سمت، »مشــورت نشدن« در تعینات و »پذیرفته 

نشدن« پیشنهاداتش از سوی رییس حکومت و اطرافیان او عنوان کرد.
گزینــش آقای صالح و خالد پس از آن صورت می گیرد که گروه طالبان با دور 
زدِن حکومــت و هیأت گفت وگو کنندۀ محمداشــرف غنی با این گروه، اعالم 
کردنــد که »غیر از حکومت وحدت ملی، حاضر اند با هر جریان و طرف دیگر 

در افغانستان گفت وگو و مذاکره کنند«.
عده یی به این باور اند که محمداشــرف غنی خالف میل باطنی این گزینش را 
از بهر هراساندن طالبان برای حاضر شدن به میز گفت وگوها با هیأت حکومت 
قمار زده اســت. این عده چنین اســتدالل می کنند که قــرار گرفتن چهره های 
ضدطالبان بر کرســی های امنیتی و نظامی، قدرت چانه زنی این گروه را در میز 
مذاکرات پایین می آورد، زیرا این چهره ها به لحاظ فکری و مبارزاتی، همیشــه 
بر نابودی طالبان تأکید داشته و نیز گفت وگو و مذاکره با این گروه را از موضع 

قدرت و زورِ و به نیابت از نهاد دولت توقع داشته اند.
حدس زده می شود که محمداشرف غنی آقای صالح و خالد را به کرسی های مهم 
امنیتی گماشته است تا پیامی باشد به طالبان برای قبول درخواسِت گفت وگو و 
مذاکره با دولت افغانستان. محمداشرف غنی می خواهد به طالبان زیگنال بدهد 
که اگر دولت افغانســتان را در گفت وگوهای صلح دور بزنند، جبهۀ جنگ در 

برابر این گروه را تشدید خواهد شد.
با این همه، اما یک باور دیگر این اســت که گزینش این چهره های ضدطالب و 
سیاست های پاکستان، بازی انتخاباتی محمداشرف غنی با کرسی  نهادهای امنیتی 
اســت. در این که امراهلل صالح و اســداهلل خالد دارای توانایی های خوبی برای 
کارهای امنیتی اند، تردیدی وجود ندارد، اما باورها بر این است که گزینش اخیر 

آنان زیاد به این توانایی ها ارتباط نمی گیرد.
عده یی به این باور اند که این اقدام آقای غنی اگر در ظاهر امر برای تأمین امنیت 
بیشــتر گفته شده است، اما ریشه در بازی های انتخاباتی برای آقای غنی دارد. با 
این حســاب، به نظر می رسد که آقای غنی برای رسیدن به قدرت، دست به هر 
اقدامی که الزم باشد، می زند. تقرری ها و تبدیلی های اخیری که غنی آن را پیشه 

کرده است، عمدتًا در مناسبات انتخاباتی رابطه دارد.
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هزینۀ خروج از افغانستان
گزینش صالح و خالد به وزارت های داخله و دفاع

سربازگیری انتخاباتی یا تقویت موضع 
دولت در برابر طالبان؟



ــاِن  ــارِ جوان ــار و رفت ــات، گفت ــر ادبی ــگ ب جن
ــوده  ــر نب ــز بی اث ــا نی ــانه یِی م ــگاهی و رس دانش
یــک  برنامــۀ  در  شــب ها  از  یکــی  اســت. 
تلویزیــوِن جاافتــاده و جهانــی در بحثــی در 
ــاع از  ــم و در دف ــور یافت ــارف حض ــوزۀ مع ح
موقــِف معــارف بــه ســخن پرداختــم. در برنامــه، 
ــا حضــور  ــا م ــز ب ــوار دیگــری نی ــاِن بزرگ مهم
داشــت. در البــه الی برنامــه پرســِش عجیبــی از 
ســوی گرداننــدۀ محتــرم مطــرح گردیــد. ایشــان 
ــه  ــاِت جنگــی و بسیارخشــن خطــاب ب ــا ادبی ب
مهمــاِن دومــی گفتنــد کــه »شــما چــرا از خانــم 

نوریــه حمایــت می کنیــد؟« 
 مطــرح شــدِن ایــن پرســش مــن را بــه شــدت 
ــار  ــه انتظ ــری برنام ــا مج ــاخت. گوی ــر س متأث
ــا مهمــاِن دومــی  داشــت کــه آقــای تحلیلگــر ی
ــود،  ــوش ب ــز در جل ــه روی می ــی ک ــا گیالس ب
ــی کــه مــن آورده  ــد و دالیل ــر ســِر مــن بکوب ب
بــودم را بــا خشــونِت فیزیکــی نقــد کنــد! حــال 
ــن  ــت. م ــن نیس ــگاری چنی ــوِل خبرن ــه اص آنک
ــگار در  ــوان خبرن ــه عن ــال ب بیشــتر از شــش س
رســـانه های مختلــف کار کــرده ام و افــزون 
بــر خبــر، در بخــش پیشــبرد میزگردهایــی 
ــۀ کاری  ــژه تجرب ــای وی ــی و برنامه ه تلویزیون
دارم. گاهــی چنیــن اتفــاق می اُفتـــد کــه دالیــِل 
ــی،  ــووالن حکومت ــوی مس ــده از س ــرح ش مط
قناعــِت مهمــاِن دومــی را کــه اکثــراً بــرای 
ــورد بحــث  ــاِت م ــانۀ موضوع ــل کارشناس تحلی
ــن،  ــد. بنابرای ــم می کن ــد، فراه ــوت می گردن دع
گرداننــدۀ برنامــه نبایــد بــا مطــرح کــردِن 
ــراً وادار  ــرف را َجب ــلکی ط ــش های غیرمس پرس

ــازد.  ــی س ــِش منف ــه واکن ب
چهارچوبــی  بایــد  رســانه یی  پرســش های 
ــوالً  ــوند. معم ــرح ش ــوع مط ــِب موض و در قال
در رســانه های افغانســتان بــرای داغ ســاختِن 
به عمــل  دعــوت  مهمانــی  دو  از  بحث هــا 
ــند.  ــته باش ــدگاه داش ــالِف دی ــه اخت ــد ک می آی
ــه  ــا زمانی ک ــون ت ــت؛ چ ــی اس ــه کارِ نیک البت
اختــالف و انتقــاد رونمــا نگــردد، خالهــا و 
ــا  ــد. ام ــور نمی یابن ــاِل ظه ــز مج ــات نی اصالح
ــووالِن  ــناخت مس ــه ش ــته گی ب ــأله بس ــن مس ای
ــده +  ــه کنن ــی )تهی ــای تلویزیون ــم برنامه ه تنظی

ــده( دارد.  ــرا کنن اج
مســووالن تنظیــِم برنامــه بایــد پــس از انتخــاب 
موضــوِع مــورد بحــث، در مــورد مهمانانــی 
ــوند،  ــوت ش ــه دع ــه برنام ــت ب ــرار اس ــه ق ک
اندکــی مطالعــه کننــد، پیشــینۀ کاری شــان را 
مــرور کــرده و در مــورد اینکــه آیــا دیــدگاهِ دو 
مهمــان مخالــف اســت یــا موافــِق هــم، اطالعات 

جمــع آوری کننــد. بــر مجــری برنامه الزم اســت 
کــه قبــل از بحــث، خــود را از تمامــی جوانــِب 
ــه را  ــه برنام ــد ک ــا باش ــازد ت ــوع آگاه بس موض
آگاهانــه مدیریــت کنــد و بــاالی موضــوع 
اشــراف و حاکمیــت داشــته باشــد. امــا متأســفانه 
ــه  ــاز ب ــدای آغ ــه در ابتـ ــرادی ک ــماری از اف ش
ــی  ــس از فروپاش ــی پ ــانه های خصوص کارِ رس
رژیــم طالبــان در افغانســتان بــه عنــوان مجریــان 
ــدند،  ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــای تلویزیون برنامه ه
ــه  ــِگ ناپســندی در ایــن حــوزه از خــود ب فرهن
میــراث گذاشــتند کــه اکنــون نیــز دنباله روهایــی 

دارد.

 مطــرح کــردِن پرســش هاِی کوتــاه در حــد 
عناصــر خبــری »چــه، چــرا، چگونــه، کــی، َکــی، 
کجــا« و تأکیــد بیشــتر روی ایــن پرســش ها 
ــان  ــه پای ــدون نتیج ــا ب ــود بحث ه ــبب می ش س
ــند. و  ــته باش ــش نداش ــوای اثربخ ــد و محت یابن
ظاهــراً مطــرح کــردِن پرســش هایی از ایــن 
ــا نشــان می دهــد  دســت و پافشــاری روی آن ه
کــه مجــری برنامــه روی بحــث تســلط نــدارد و 
نســبت بــه چهارپهلــوِی موضــوع آگاهــی الزم را 

کســب نکــرده اســت. 
و  اخبــار  تهیــۀ  در  بیشــتر  پرســش ها  ایــن 
ــب 30  ــه در قال ــری ک ــاه خب ــای کوت مصاحبه ه
ــر مطــرح  ــان پخــش خب ــه در جری ــی 60 ثانی ال
می شــوند، کاربــرد دارد. از دیــد مــن بــه عنــوان 
فــردی کــه تجربــۀ کــم امــا مســلکی در حــوزۀ 
بحث هــای  مجریــان  بــر  دارم،  خبرنــگاری 
تلویزیونــی نیــاز اســت کــه روی ادبیــات و 
و  بحــث  مهمــان در  بــا  برخــورد  فرهنــِگ 
کار  و  کننــد  کار  معلومــاِت خــود  همچنــان 

بســازند.  حرفه یی تــر  را  رسانه یی شــان 
ــتان  ــگ زدۀ افغانس ــۀ جن ــاید بخشــی از جامع ش
ادبیــاِت جنگــی و برخــورد  لحــِن خشــن، 
ــرای  ــا ب ــرد ام ــان را بپذی ــا مهم ــلکی ب غیرمس
اکثریــِت شــهرونداِن کشــور دورۀ جنــگ ســپری 
ــا  ــت ت ــوان« اس ــل ج ــر »نس ــون ب ــده و اکنـ ش
رفتــار و ادبیــات جنگــی را بــه ادبیــاِت صلــح و 
آشــتی تبدیــل کــرده و در جامعــه آن را ترویــج 
دهنــد. ادبیــاِت صلــح همــان فرهنــِگ درخشــان 
و مملــو از مهربانــی و خالقیــت اســت کــه 
می بایــد بــرای نســل های مابعــِد خــود بــه 

ــم. ــراث بگذاری می
ــه  ــده ام و تجرب ــگاری خوان ــن از خبرن  آنچــه م
دارم چنیــن بیــان می کنــد کــه خبرنــگاری مــادرِ 
مسلک هاســت و از کســانی کــه در ایــن حــوزه 
ــام  ــون تم ــه پیرام ــد ک ــد، می خواه کار می کنن
ــه  ــد و متعهدان ــب کنن ــات کس ــایل معلوم مس
ــرم  ــد می پذی ــد. هرچن بنویســند و ســخن بگوین
ــه  ــردد ب ــکل برمی گ ــن مش ــی از ای ــه بخش ک
)خبرنــگار  خبرنــگاران  نشــدِن  حوزه بنــدی 
ورزشــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی( و نیــز 
ــه دشــواری های حاکــم در  ــا توجــه ب ــم ب می دان
جامعــۀ مــا، بــرای خبرنــگار دشــوار اســت کــه 
روی تمامــی مــوارد وقــِت خــود را هزینــه کنــد 
ــگار  ــا خبرن ــد؛ ام ــی اخــذ نمای ــات کاف و معلوم
مســلکی می بایــد حداقــل یــک ســاعت از 
ــث و  ــورد بح ــوع م ــه موض ــود را ب ــِت خ وق

ــد. ــود اختصــاص ده ــاِن خ مهمان

نقدی بر ادبیات کاربردی مجریاِن 
شماری از برنامه های تلویزیونی

خاطره یی 
از یک بحِث 

تلویزیونی
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 1. مفیــد بــودن گفتــار: از دیــدگاه آداب دینــی، گفتــار بایــد بــه حــاِل گوینــده 
ــه  ــی ک ــوده و بی ارزش ــخناِن بیه ــن س ــد. از گفت ــودمند باش ــنونده س ــا ش ی
نفعــی بــه حــاِل دنیــا و آخــرت نــدارد، بایــد خــودداری کــرد. در واقــع اگــر 
گوینــدۀ ســخن، حــرِف ســودمندی بــرای گفتــن نــدارد، بهتــر اســت از گفتــن 
ــار  ــود را دچ ــم خ ــرد و ه ــران را نگی ــِت دیگ ــم وق ــا ه ــد ت ــر کن صرف نظ

دردســر و زیــاِن احتمالــی نســازد. 
2. عامــل بــودن بــه گفتــار: در آداب دینــی، گوینــدۀ ســخن بایــد بــه آنچــه 
ــزد. در  ــد، بپرهی ــل نمی  کن ــدان عم ــه ب ــد و از آنچ ــل باش ــد، عام می گوی
آداب اســالمی آنچــه بــه گفتــار گوینــده ارزش می بخشــد، عمــل بــه گفتــار 
اســت. همچنیــن گوینــدۀ ســخن بیــش از آنچــه می گویــد، بایــد عمــل کنــد 
تــا زینــت گفتــارش باشــد. به راســتی کــه فزونــی ســخن بــر عمــل، زشــت 

اســت ولــی فزونــی کــردار بــر گفتــار، زیبایــی و زینــت اســت. 
ــا  ــته ی ــند خواس ــته باش ــق داش ــران ح ــر دیگ ــار: اگ ــودن گفت ــق ب 3.  ح
ــد،  ــد بگوین ــه می خواهن ــود هرچ ــته های خ ــاس پنداش ــر اس ــته ب ناخواس
ــدار  ــی پدی ــردی و اجتماع ــی ف ــراف  در زنده گ ــری  و انح ــدورت ، درگی ک
ــر اســاس  ــه ب ــناخت ک ــدون ش ــای نادرســت و ناحــق و ب ــود. گفته ه می ش

پندارهــا و تحلیل هــای جاهالنــه باشــد، پیامدهــای ناگــواری دارد. 
4.  نیکــو بــودن گفتــار: آداب اســالمی حکــم می کنــد انســان گفتــاری نیکــو 
ــد)ج( در  ــزد. خداون ــی بپرهی ــخن ناروای ــر س ــن ه ــد و از گفت ــته باش داش
ــه  ــردم ب ــا م ــنًا؛ ب ــاِس ُحْس ــواْ لِلنَّ ُ ــد: »ُقول ــاره می فرمای ــم در این ب ــرآن کری ق
زبــان خــوش ســخن بگوییــد.« )بقــره:83( یــا »ُقــل لِّعِبـَـادِی یُقولـُـواْ الَّتـِـی ِهــی 
أَْحَســُن«؛ بــه بنده گانــم بگــو آنچــه را کــه بهتــر اســت بگوینــد.« )اســراء:53( 
در حقیقــت، گفتــار نیکــو، روش انســان های نیکــو و بــاادب و گفتــار زشــت 
ــه خــود  ــس ک ــی ادب اســت. آن ک ــه و ب ــاروا، روش انســان های فرومای و ن
را بــه روش نیکــوی گفتــاری عــادت دهــد، همــواره پیــروز اســت و خــود 
ــدۀ  ــان افشــا کنن ــان زب ــار داشــته اســت. همچن را از ســرزنش دیگــران برکن
شــخصیت انســان اســت؛ می توانــد آبــرو و حیثیــِت افــراد را حفــظ کنــد و 
می توانــد در آن واحــد بــه نابــودی بکشــاند. می توانــد جنــگ و ســتیز را بــه 
آشــتی تبدیــل کنــد و دوســتی و خویشــاوندی را بــه دشــمنی تبدیــل کنــد.
مترقــی  انســان های  ممتــازِ  از صفــات  راســت گویی  راســت گویی:    .5
ــی در  ــه دروغ گوی ــازی ب ــم نی ــل و عال ــان عاق ــت؛ انس ــعه یافته اس و توس
ــۀ  ــث هم ــد باع ــراب می توان ــد ش ــد. دروغ همانن ــاس نمی کن ــود احس خ
ــرد و اجــازه ندهــد کــه  ــر ســخن را از بیــن  بب بدبختی هــای بشــر گــردد، اث

ــیند.  ــنونده بنش ــر دِل ش ب
ــران  ــخن چینی دیگ ــه س ــی ک ــی: کس ــخن چینی و عیب جوی ــز از س 6.  پرهی
ــران  ــش دیگ ــه از آرام ــت ک ــن اس ــان گر ای ــد، نش ــخنرانی می کن را در س

ــوان. ــا بخیــل و نات ــد ی ــا حســود ان ــراد ی خشــنود نیســت. چنیــن اف
۷.  خــودداری از اهانــت و تحقیــر دیگــران در هنــگام ســخن گفتــن: همــۀ 
ــام  ــن تم ــتند. بنابرای ــرام هس ــل احت ــد)ج( و قاب ــوق خداون ــان ها مخل انس
انســان های کــرۀ زمیــن شــریف اســتند کــه تحقیــر و کوچــک شــمردن آنــان 
ــداوا  ــۀ کوچــک و پســت دانســتن خــود اســت. »زخــم شمشــیر م ــه منزل ب

ــز!« ــان هرگ ــم زب ــا زخ ــود، ام می ش
ــا  ــن ب ــد: ســخن گفت ــا صــدای بســیار بلن ــن ب 8.  خــودداری از ســخن گفت
صــدای بلنــد یــک مزیــت دارد و چنــد عیــب. مزیتــش ایــن اســت کــه همــه 

ــت: ــراوان اس ــش ف ــنوند و عیب های می ش
ـ گــوش انســان تحمــل مقــدار فرکانــس صدایــی را دارد کــه اگــر از آن حــد 

زیــاد شــود، شــنونده را آزار می دهــد.
ـ موجــب می شــود کــه ســخنان یــا مطالــب مربــوط بــه شــخِص خــاص را 

دیگــران هــم بشــنوند.
ــش  ــد و برای ــه باش ــا مطالع ــادت ی ــت عب ــی در حال ــت کس ــن اس ـ ممک

ــود. ــاد  ش ــت ایج مزاحم
9. پرهیــز از بی ادبــی و اشــاعۀ فحشــا: یکــی از آداب مهــم ســخنرانی، 
ــراز کلمــۀ رکیــک، خوشــایند هیچ کــس نیســت و از  رعایــت ادب اســت. اب
همــه بدتــر ســخنی کــه ســبب رشــد و اشــاعۀ فحشــا باشــد، ضمــن اینکــه 

ــت.  ــد داش ــش نخواه ــت و آرامش بخ ــار مثب ــز ب ــت، هرگ ــاه هس گن
  

سخنرانی و فـن بیان

رسول خان امین / بخش شانزدهـم

شاید بخشی از جامعۀ 
جنگ زدۀ افغانستان لحِن 

خشن، ادبیاِت جنگی و برخورد 
غیرمسلکی با مهمان را بپذیرد اما 
برای اکثریِت شهرونداِن کشور 

دورۀ جنگ سپری شده و اکنـون 
بر »نسل جوان« است تا رفتار و 
ادبیات جنگی را به ادبیاِت صلح 
و آشتی تبدیل کرده و در جامعه 
آن را ترویج دهند. ادبیاِت صلح 
همان فرهنِگ درخشان و مملو 
از مهربانی و خالقیت است که 

می باید برای نسل های مابعِد خود 
به میراث بگذاریم. آنچه من از 

خبرنگاری خوانده ام و تجربه دارم، 
چنین بیان می کند که خبرنگاری 
مادِر مسلک هاست و از کسانی 
که در این حوزه کار می کنند، 
می خواهد که پیرامون تمام 

مسایل معلومات کسب کنند و 
متعهدانه بنویسند و سخن بگویند. 
می پذیرم که بخشی از این مشکل 

برمی گردد به حوزه بندی نشدِن 
خبرنگاران و نیز می دانم با توجه 

به دشواری های حاکم در جامعۀ ما، 
برای خبرنگار دشوار است که روی 

تمامی موارد وقِت خود را هزینه 
کند و معلومات کافی اخذ نماید؛ 

اما خبرنگار مسلکی می باید حداقل 
یک ساعت از وقِت خود را به 

موضوع مورد بحث و مهماناِن 
خود اختصاص دهد

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف
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ــد در  ــازه بای ــک س ــد ی ــروز مانن ــعر ام ش
ــط  ــود. در محی ــر ش ــب جلوه گ ــر مخاط براب
وجــود  زیــادی  ســازه هاِی  زنده گی مــان 
دارنــد کــه بــه گونه یــی بــا آن هــا در ارتبــاط 
ــدی  ــک از قواع ــازه ها هری ــن س ــتیم. ای هس
در ســاخت و زیرســاخت بهــره برده انــد. 
مثــاًل اگــر پُلــی بــر فــراز رودخانه یــی قــرار 
دارد، از قواعــد به خصوصــی در ســاخِت 
آن بهــره بــرده شــده تــا دو جــاده را در 
ــت.  ــرده  اس ــل ک ــه وص ــوی رودخان دو س
همچنــان اگــر پُلــی بــر فــراز جاده یــی قــرار 
ــاختارِی  ــد س ــه از قواع ــم ک ــه، می بینی گرفت
گرفتــه  کار  آن  ســاخِت  در  متفاوت تــری 
ــم  ــازه هایی ه ــور س ــت. همین ط ــده  اس ش
ــری  ــای پیچیده ت ــه طرح ه ــد ک ــود دارن وج
در ســاخِت آن هــا بــه کار بــرده شــده. 
ســازه ها  ایــن  از  یکــی  اســت  ممکــن 
ــد  ــدرن باش ــِی ُم ــاختمان ده طبقه ی ــک س ی
ــروزی در  ــِی ام ــات رهایش ــام امکان ــه تم ک
ــا  ــب ی ــه مخاط ــد     ک ــه  باش ــه کار رفت آن ب
بازدیدکننــده پــس از یــک بازدیــد می توانــد 
ــی و  ــاختمان را ارزیاب ــار س ــاختار و بافت س

ــد.   ــش را انتخــاب کنـ ــاِن دلخواه اپارتم
ــگاهِ  ــم ن ــد، می خواه ــش درآم ــن پی ــا ای ب
ــاب عنایــت  ــه شــعر جن ســاخت گرایانه یی ب

روشــن داشــته باشــم.  
» الجورد رو به شفق اقرار کرد«

و درفش سرداران را بر 
صــورت  بــا  کــه  گذاشــت  اســب هایی 

می کردنــد  شــیون  انســان 
در ســطر نخســت اگــر جــای الجــورد 
ــد؟...  ــی می افت ــه اتفاق ــم، چ ــرد« بگذاری »زم
یــا اگــر »ســنگ« بگذاریــم یــا هرچیــز 
ــم  ــه می توانی ــود ک ــده می ش ــری...؟ دی دیگ
کلمــات  یــا  فــوق  کلمــاِت  از  هریــک 
جــای  در  همین ســان  بــه  را  دیگــری 
ــعر  ــاخِت ش ــا در س ــم، ام ــورد بگذاری الج
هیــچ کمبــودی احســاس نمی شــود. بــه 
یــک شــعر ســاخت مند،  در  مــن،  نظــر 

ــیب  ــد آس ــه می توان ــک کلم ــی ی جابه جای
جدی یــی بــه شــعر وارد کنــد، یــا هــم 
ســبب فروریــزی ســاختار شــعر شــود؛ البتــه 
ــه  ــش آن کلم ــه نق ــود ب ــوط می ش ــن مرب ای
در شــعر، امــا در ایــن شــعر »الجــورد« نقــش 
ســطرهای  در  چنانچــه  دارد،  را  مرکــزی 
هیــأت  در  کــه الجــورد  می بینیــم  بعــد 
ــب ها  ــانۀ اس ــر ش ــش را ب ــان درف ــک انس ی
ــن  ــی بی ــه قرینه ی ــم اینک ــه رغ ــذارد. ب می گ
انســان و الجــورد دیــده نمی شــود، اگــر 
الجــورد را تداعی گــر »مرشــد« یــا »پیــر 
ــه  ــا ب ــای م ــد« کــه بیشــتر در جغرافی خردمن
آن بــاور دارنــد، قبــول کنیــم و »درفــش 
ــۀ  ــدرز وی؛ پای ــی و ان ــرداران را« رهنمای س
ــم  نخســتین شــعر را گذاشــته ایم. حــاال ببینی
ــازه  ــن س ــۀ ای ــد، ادام ــطرهای بع ــه در س ک
چقــدر بــر روی ایــن پایــه اســتوار اســت و 
ــاد و  ــه و ب ــر زلزل ــد در براب ــدر می توان چق

ــد. ــت کن ــان مقاوم توف
درد به نی دمیده 

از شکر، قطران مستمر ساخت
هرچنــد ایــن دو ســطر بخشــی از بنــد 
نخســت شــعر اســت ولــی تافتــۀ جــدا 
پایــه  آن  درد  بــه  کــه  ســت  بافته یــی 
ــر  ــت ب ــه توضیحی س ــرا ک ــورد. چ نمی خ
»شــیون«  کلمــۀ  کاربــرد  درحالی کــه  آن. 
ــی  ــی را تداع ــدوه بزرگ ــوم ان ــطر س در س
ــزی  ــب آن چی ــار مخاط ــی انتظ ــد. ول می کن
ــت.  ــه اس ــه آن نپرداخت ــاعر ب ــه ش ــت ک س
ــان  ــا هم ــورد« ی ــزی »الج ــخصیت مرک ش
ــربلندی و  ــش س ــه درف ــت ک ــدی اس مرش
ــر  ــخصیت های دیگ ــه دوش ش ــارزه را ب مب
ــب  ــار مخاط ــذارد و انتظ ــعر می گ ــن ش ای
ایــن اســت شــخصیت های بعــدی بایــد بــار 
ــه دوش کشــند  ــه درســتی ب مســؤولیت را ب
ــی در  ــه روش هنرمندانه ی ــد ب ــن کار بای و ای

شــعر اتفــاق بیـــفتد. 
داد!

ایمان به سوزنی است 
که از حنجره گذشته است

ای بیداد 
از آینه فاصله نگیر که در آن 
برای انسان یال خواهد بود 

و چشــم هایی درشــت و ســیاه در خیــره 
شــدن بــه حلقه یــی 

نورانی که نوید خورشید است
و چاووش هذیان 

که از دریچه ها بیرون خواهد خزید

ــرد ســوزن  ــه کارک ــم ک ــد می بینی ــن بن در ای
در حنجــره تداعــی ضعیفی ســت از صــدای 
ــاد کــه مصــداق  ــه و فری ــا نال زخم خــورده ی
ــود.  ــده نمی ش ــی دی ــای عین آن در رویداده
امــا کارکــرد یــال در آینــه بــه رغــم اینکــه به 
ســیاه چاله یی در عمــق کائنــات می مانــد؛ 
ــعر،  ــاختار ش ــه س ــت ب ــت کوتاهی س رجع
کــه امیدوارکننــده اســت. بازیگــر پایــان ایــن 
بنــد »حلقــۀ نورانــی« اســت کــه شــاعر آن را 
در الیه هــای ابهــام پیچیــده، هرچنــد تشــبیه 
حلقــۀ نورانــی بــه خورشــید رویکردی ســت 

منطقــی. 

نهایت آن جاست 
آن که بلرزد یا ناخن از گونۀ عزا بتراشد 

و قربانی 
سربلندتر

سوارش را از آتش می گذراند
از چوب های سرخ!

امــا بنــد آخــر از دیــد مــن کار موفقــی اســت، 
شــاعر توانســته ســاختار را بــه خوبــی در ایــن 
بنــد حفــظ کنــد. درفشــی کــه در بند نخســت 
بــر روی اســب گذاشــته شــد، در بنــد آخــر با 
ــداق  ــه مص ــذرد ک ــش می گ ــربلندی از آت س
ــای برخاســته از  ــد جنبش ه ــی آن می توان عین
ــن و  ــی گرفت ــا قربان ــه ب ــا باشــد ک دِل توده ه
پیروزهــای چشــمگیری همــراه بــوده  اســت. 

در یک شعر ساخت مند، جابه جایی یک کلمه می تواند آسیب جدی یی به شعر وارد کند، یا هم سبب فروریزی ساختار شعر 
شود؛ البته این مربوط می شود به نقش آن کلمه در شعر، اما در این شعر »الجورد« نقش مرکزی را دارد، چنانچه در سطرهای 
بعد می بینیم که الجورد در هیأت یک انسان درفش را بر شانۀ اسب ها می گذارد. به رغم اینکه قرینه یی بین انسان و الجورد 
دیده نمی شود، اگر الجورد را تداعی گر »مرشد« یا »پیر خردمند« که بیشتر در جغرافیای ما به آن باور دارند، قبول کنیم و 

»درفش سرداران را« رهنمایی و اندرز وی؛ پایۀ نخستین شعر را گذاشته ایم

گلوله آمد و بر سینه ام اصابت کرد
عقب پریدم و پیچیدم از نهایِت درد....

به رسم ارج گذاری به الشه ام، »استاد«
تپانچه را به کمر بست و سر فرو آورد

کشید سگرت خود را، کاله کج بنهاد
بلند زمزمه کردم »فدای دشمن مرد«

گلوله کاش که گنجشک می شد و می رفت
گلوله عاشق من شد نگفتمش برگرد

چه خوب خورده که فواره می زند خونم
چه خوب خورده که خوابیده در وجودم سرد

چرا برای تو تقدیم می کنم گل سرخ؟
چرا همیشه تو تقدیم می کنی گل زرد؟

اگر قرار بر این بوده من بمیرم، پس
خدا به خاطر چی در جهان مرا آورد؟

   
از غم پرم شراب بیاور کمی رفیق 
بگذار روی زخم دلم مرهمی رفیق

گر این جهان لعنتی را جستجو کنیم 
پیدا نمی کنیم دلی بی غمی رفیق

ای کاشکی به جای شراب، بار دیگرم
پنهان در پیاله بریزی سمی رفیق

این شهر تا گلوی خود از دیو ها پر و
نی خنجر کشیده و نی رستمی... رفیق

در وقت خاک کردنم از نوک چادرش 
باالی گور من بزنی پرچمی رفیق

لبریز کن پیاله و با این پیاله ها 
بگذار روی زخم دلم مرهمی رفیق

تمام خواب و رؤیایم تو هستی 
به شهر دل تمنایم تو هستی 

چه سخت است بی بودن در وجودم 
خدای هر نفس هایم تو هستی 

اگر خواهی ستان بر غیر خویشت 
به پای جان اُمیدهایم تو هستی 

چو اشک ریزم به پشتت هر نفس من 
تو می دانی دو دنیایم تو هستی 

به  رسم عاشقان بیگانه هستم 
زخود بیشتر به رگ هایم تو هستی 

همه ز توست، دانش هدیه ندارد
که فرجام... دعاهایم تو هستی

ش
   یاسـمین دان

بهرام هیمه

عباس عصیانگر
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    ناجیه نوری 

مسووالن شــماری از نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای 
مدنی می گویند، برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف 
باید روی گزینش مدیران کمیسیون انتخابات و تاریخ واقعی 

برگزاری انتخابات اجماع صورت گیرد.
به بــاور آنان، تاریخ 31 حمل یک تاریخ واقعی نیســت و 
کمیســیون انتخابات آغاز نام نویســی و اعالم این تاریخ را 
برای فریب دادن افکار عمومی و نامزدان اعالم کرده است.

آنان تأکید دارند که تنها تغییر مدیریت در کمیسیون انتخابات 
برای برگزاری یک انتخابات شــفاف کافی نیست، بل ارادۀ 
سیاسی، اعتماد مردم نســبت به فرایند انتخابات و حمایت 
جامعۀ جهانی از انتخابات می تواند ســالمت یک انتخابات 

سالم را تضمین کند.
یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
یا فیفا در گفت وگو بــا روزنامه ماندگار می گوید: برگزاری 
انتخابات اعتبار خود را نزد مردم با گذشت هر روز از دست 

می دهد.
به گفتۀ آقای رشــید: مدیریت ضعیف و ناکاری کمیسیون 
انتخابات، شــتاب زده گی به خاطــر نام نویســی نامزدان و 
عــدم تصمیم گیری در مورد انتخابات شــوراهای والیتی و 
انتخابات غزنی، نبود یک برنامۀ مدون روی اولویت بندی و 
آوردن اصالحات در کمیســیون انتخابات، نشان دهندۀ این 

است که برنامه به درستی به پیش نمی رود.
او می گوید: انتظارها این بود که بعد از اعالم نتایج ابتدایی و 
نهایی انتخابات پارلمانی یک وقفه برای شناسایی مشکالت 
و آوردن اصالحــات وجود داشــته باشــد تــا زمینه برای 

انتخابات بدون منازعه فراهم کند که با دریغ چنین نشد.
او تأکید کرد: کمیشــنران کمیسیون انتخابات با نیرنگ ثبت 
نام نامزدان انتخابات ریاســت جمهوری را در وضعیتی آغاز 
کردنــد که نتایج ابتدایی و نهایــی انتخابات پارلمانی اعالم 

نشده است.
رییس فیفا تأکید کرد: حکومت، کمیســیون انتخابات و حتا 
نامزدان همه به نحوی در پی کار خود هســتند، کســی به 
فکر مردم نیســت و هیچ کسی ارزشــی برای روند شفافیت 

انتخابات قایل نمی شود.
به باور آقای رشــید، حکومت باید با همکاری جریان های 
سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و جمعی از نامزدان روی 
چارچوب برای کمیسیون انتخابات کار و اصالحات اساسی 
و بنیادی را برای بهتر شــدن پروســۀ انتخابات طرح ریزی 
کننــد و حتا در مورد تاریخ واقعی برگزاری انتخابات بحث 

صورت گیرد.
او گفت که تاریخ 31 حمل بــرای برگزاری انتخابات یک 
تاریخ واقعی نیســت، بنابراین بایــد روی تاریخ برگزاری 

انتخابــات یک اجمــاع صورت گیرد که قابــل قبول برای 
همه گان باشد.

او تأکید کرد: بعــد از توافق روی تاریخ برگزاری انتخابات 
باید روی چگونه گی گزینش مدیران در کمیسیون انتخابات 
بحث و توافق صورت گیرد، تنها دراین صورت اســت که 
شــاید ما گواه برگزاری یک انتخابات نسبتًا عاری از تقلب 

و تخلف باشیم.
در همین حــال، عزیز رفیعی رییس مجتمــع جامعۀ مدنی 
افغانســتان می گوید: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با 

مدیران فعلی کمیســیون انتخابات بدون شک جنجالی تر از 
انتخابات 93 خواهد بود.

او گفــت: مردم افغانســتان اعتمــاد خود نســبت به نظام 
انتخاباتی را از دســت دادند و مردم به این نتیجه رســیدن، 
همان طور که انتخابات پارلمانی بد مدیریت شد، انتخابات 
ریاســت جمهوری هم همان طور خواهد بود و اگر مســألۀ 
مدیریت انتخابات حل نشود، برگزاری انتخابات کشور را به 

طرف بحران خواهد رفت.
آقای رفیعی می گوید:محمداشرف غنی تمامی امکانات را در 
اختیار خود گرفته و بدون شک از این امکانات در انتخابات 

پیش رو به نفع خود استفاه خواهد کرد.
او بــه این باور اســت کــه رییس حکومــت وحدت ملی 
انتخابات را به ســمت خواهد برد که مردم دل سرد شده و 

نسبت به انتخابات نسبت به گذشته بی باورتر خواهند شد.
رفیعی به این باور است که امکان به تأخیر افتادن انتخابات 
بســیار زیاد اســت، چون مدیران فعلی کمیســیون توانایی 
مدیریت یک انتخابات سالم و شــفاف را ندارند. بنابراین، 
اگر حکومت خواهان انتخابات شفاف باشد، باید انتخابات 

با تأخیر برگزار شود.
او تأکید کــرد، تنها تغییر مدیریت در کمیســیون انتخابات 
برای برگزاری یک انتخابات شــفاف کافی نیست، بل اراده 
سیاســی، اعتماد مردم نسبت به فراینده انتخابات و حمایت 
جامعه جهانی از انتخابات می تواند ســالمت یک انتخابات 

سالم را تضمین کند.
گفتنی  اســت که به روز شــنبه اول جدی سال روان، روند 
ثبت نام نامزدان انتخابات ریاســت جمهوری آغاز شده و تا 

14 روز ادامه میابد.
بربنیاد تقویم کمیســیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان 
در 18 جدی و فهرست نهایی پس از رسیده گی به شکایات 
به تاریخ 5 حوت منتشــر خواهد شد. این نامزدان برای دو 
مــاه از تاریخ 28 دلو تا 28 حمل بــرای مبارزات انتخاباتی 
فرصــت دارند و به تاریخ 31 حمل ســال 1398 انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

 

پژوهش تازۀ دیدبان شفافیت:
بودجۀ ملی در معرض استفادۀ 

سیاسی قرار دارد

مسووالن نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای مدنی:

روی تاریخ برگزاری انتخابات و گزینش مدیران 
جدید کمیسیون انتخابات اجماع صورت گیرد

      روح اهلل بهزاد

مسووالن در دیدبان شفافیت دیروز یکشنبه، 2 جدی گزارش 
تحقیقی یی را پیرامون بودجۀ ملی 139۷ و مسودۀ بودجۀ ملی 

1398 نشر کردند.
گذشته،  ماه  دو  در  که  می دهد  نشان  نهاد  این  یافته های 
سفر  والیت ها  به  غنی  محمداشرف  دفتر  بلندپایۀ  مسووالِن 
پروسۀ  و  ملی  بودجۀ  از  »خارج  مردم،  برای  و  می کنند 

تدارکاتی«، وعدۀ پروژه های انکشافی جدید می دهند.
مسووالن در این نهاد این کار را »کمپین انتخاباتی« می خوانند 
و نیز می گویند که در جریان حاکمیِت حکومت وحدت ملی، 

»برنامۀ موازی در برابر بودجۀ ملی« ایجاد شده است.
این  در  شفافیت  دیدبان  اجرایی  رییس  افضلی،  سیداکرام 
نشست گفت که باتوجه به مصرف بلند بودجه، این پژوهش 
آنان نشان می دهد که تا پایان ربع سوم سال مالی 139۷، 228 
پروژه مصرف شان کمتر از 10 درصد بوده است. آقای افضلی 
بیان داشت: »به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی 
در پروسۀ بودجه، مصرف بلند بودجۀ انکشافی موثریت الزم 

را در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است«.
او افزود که با بیرون شدن نیروهای خارجی و احتمال کاهش 
برای  اساسی  اصالحات  آنان،  نظامی  و  انکشافی  کمک های 
موثریت و مثمریت در بودجۀ ملی افغانستان ضرورت عاجل 

است.
و  صلح  برای  »برابری  نهادِ  از  نماینده گی  به  قیومی  بانو 
که  گفت  می کرد،  صحبت  نشست  این  در  دموکراسی« 
وزارت  در  جندر«  برای  پاسخ گو  »بودجه یی  واحدهای 
او می گوید،  است.  بوده  دستاورد«  »بدون  و  »نمایشی«  مالیه 
»بودجه سازی  بخش  مالیه  وزارت  در  که  کارشناسانی 
پاسخ گو برای جندر« را کار می کنند، از برنامه های کاری و 

کارشیوه های شان بی خبر اند.
نمایندۀ نهاد برابری برای صلح و دموکراسی می افزاید که این 
کارشناسان نیاز به ظرفیت سازی دارد تا بتوانند کارهای شان 

را به صورت عملی به پیش ببرند.
بانو قیومی می گوید: وزارت مالیه برای واحدهای بودجه یی 
تا  است  داده  تشکیل  را  کمیته هایی  جندر،  برای  پاسخ گو 
چگونه گی مصرف بودجۀ واحدها را نظارت و بررسی کنند، 
اما این کمیته ها نیز تا کنون دستاوردی نداشته و همچنان نیاز 
عملیاتی  را  کاری شان  برنامه های  تا  دارند  به ظرفیت سازی 

کرده بتوانند.
در  مسووالن  با  شان  پژوهش  غنی سازی  برای  می گوید:  او 
خانه  وزارت  سایر  و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  مالیه،  وزارت 

میدانی مصاحبه کرده اند.
همزمان بااین، ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت در این 
نشست به یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی اشاره 
کرد و گفت که در دوران حکومت وحدت ملی عواید ملی 

به »صورت قابل مالحظه یی« افزایش یافته است.
او می گوید که پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، 
مجموع عواید ملی 99 میلیارد افغانی بود، اما تا پایان امسال 
وزارت مالیه توانسته است 188 میلیارد افغانی را جمع آوری 
نشان  عواید  افزایش  در  را  افزایش 89 درصدی  این  و  کند 

می دهد.

آقای تیموری افزود که دلیل افزایش این عواید، مالیات جدید 
و  نفت  بر  مالیات  افزایش  و  تیلفونی  مالیات خدمات  مانند 
افزوده  ارزِش  بر  مالیات  به  جدی  مالیات  معرفی  همچنان 
است. تیموری می گوید که کاهش پولی افغانی و جمع آوری 
بخشی از مالیات به دالر نیز موجب افزایش عواید ملی شده 

است.
ملی  که حکومت وحدت  داشت  بیان  اما  دیدبان  این عضو 
یافته های  که  گفت  او  نیست.  جدی  فساد  با  مبارزه  امر  در 
حکومت  در  مسووالن  اگر  که  می دهد  نشان  آنان  پژوهش 
وحدت ملی به صورت »جدی« برای جمع آوری مالیات از 
قرار  خود  اساسی  اولویت  در  را  فساد  با  مبارزه  گمراکات، 

دهد، می تواند عواید ملی را دو برابر سازند.
ناصر تیموری به بودجه های انکشافی حکومت اشاره کرد و 
گفت: »با آنکه همه ساله در سراسر افغانستان پروژۀ نظرخواهی 
از مردم در پیوند به بودجه های انکشافی راه اندازی می شود و 
در این راستا میلیون ها دالر هزینه نیز می شود، اما نظر مردم در 

بودجه های ملی و انکشافی مدنظر گرفته نمی شود«.
و  است  مردم  به  بی توجهی  حکومت،  کارِ  این  او،  باور  به 
مردم  نزد  حکومت  مشروعیت  سلب  و  بی اعتمادی  موجِب 
می شود. آقای تیموری در بخشی از سخنانش اشاره کرد که 

بودجۀ ملی افغانستان در »معرض استفادۀ سیاسی« است.
پژوهش دیدبان شفافیت نشان می دهد که حکومت بودجۀ ملی 
را به گونه یی تنظیم می کند که قابلیِت نفوذ سیاست مداران را 
حین اجرای این پروژه ها داشته باشد و پروژۀ یک والیت را 
به والیت دیگر و از یک وزارت را به وزارت دیگر اجرا کند.
که  اند  دریافته  پژوهش شان  در  که  می گوید  تیموری  آقای 
پول برنامه های بودجۀ ملی به صورت کلی در داخل بودجۀ 
میان  در  اساسی  بسیار  تقسیم بندی  و  می شود  گذاشته  ملی 
او اضافه می کند هنگامی که سال  انجام نمی شود.  والیت ها 
مالی فرا می رسد، هر والیتی که افراد زورمند و افراد با نفوذ 
در  ملی  بودجۀ  از  را  بیشتری  منابع  می تواند  باشد،  داشته 

جریان سال و پس از تصویب آن به دست آورند.
پژوهش دیدبان شفافیت نشان می دهد که در جریان حاکمیِت 
حکومت وحدت ملی در افغانستان، »نوعی برنامۀ موازی در 
ایجاد شده است. آقای تیموری می گوید  برابر بودجۀ ملی« 
اما  دارد،  پاسخ گویی  کارشیوه های  ملی یک سری  بودجۀ  که 
یافته های آنان نشان می دهد که در دو ماه گذشته مسووالِن 
بلندپایۀ دفتر محمداشرف غنی، به والیت ها سفر می کنند و 
تدارکاتی، وعدۀ  پروسۀ  و  ملی  بودجۀ  از  مردم خارج  برای 

پروژه ها انکشافی جدید می دهند.

او این کارِ مسووالِن بلندپایۀ دفتر محمداشرف غنی را »دور 
زدِن ُکل ساختار دولت« می دانند و می گویند که این کار برای 

نهادهای مدنی »نوعی کارزارِ انتخاباتی« محسوب می شود.
کارشناساِن  از  یکی  شهاب،  علی دوست  دیگر،  سویی  در 
بودجه در این نشست به مشکالت و ضعف های سند بودجۀ 
تا  پارلمان خواست  اعضای  از  و  پرداخت   1398 سال  ملی 
بودجۀ ملی را تصویب نکنند. آقای شهاب افزود که در سند 
انکشافی  بخش  در  را  کمتری  پول   1398 سال  ملی  بودجۀ 
در نظر گرفته اند و نیز پوِل احتمالی برای رکود اقتصادی و 

کاهش اشتغال در آینده را نیز درج نکرده است.
او می گوید که از مجموع بودجه یی که حکومت برای سال 
و  است  مبهم  آن  درصد   30 حدود  اند،  کرده  طرح   1398
برسد.  مصرف  به  کجا  در  است  قرار  پول  نیست  مشخص 
آقای شهاب اضافه کرد: »به گونۀ مثال، در بخشی از بودجه 
نوشته شده است که »اعمار ساختمان« یا »اعمار مسجد«، اما 
مشخص نیست این ساختمان در کجا، برای چه و در کدام 

واحد بودجه یی ساخته می شود«.
معلوماتی  هیچ  مالیه  وزارت  بودجه:  کارشناِس  این  گفتۀ  به 
در مورد کارشیوه و میکانیسِم انتخابات پروژه های انکشافی 
انتخابات این  در سند بودجه یی سال 98 نداده است که در 

پروژه ها با مردم مشورت شده یا با کسی دیگری.
بودجۀ  انتخاب شده در  پروژه های  آقای شهاب، 80 درصد 
98 را »اختیاری آن هم به اختیار دولت« عنوان می کند تأکید 
دارد که سند بودجۀ سال 1398 »سندی برای کارزارِ انتخابات 

ریاست جمهوری« سال آینده است.
»تبعیض  به  را  حکومت  مسووالن  بودجه،  کارشناس  این 
در  که  داشت  اظهار  و  کرد  متهم  دولت  کارمندان  برابر  در 
برای  ظرفیت سازی  پروژۀ  دو  تنها   ،1398 سال  بودجۀ  سند 
کارمندان وزارت مالیه در نظر گرفته است، اما کارمندان سایر 

نهادها در این سند، از این پروژه محروم اند.
او از حکومت و وزارت مالیه می خواهد تا در سند بودجۀ سال 
پروژه های ظرفیت سازی  کارمنداِن دولت  برای سایر   ،1398
در نظر بگیرد، در غیر آن، پروژۀ ظرفیت سازی وزارت مالیه 

را هم از این سند بیرون کند.
و  کرد  اشاره  کابل  دانشگاه  استادان  به  شهاب  علی دوست 
نیز  اند و  لیسانس  گفت که 40 درصد استادان این دانشگاه 
فقط 100 داکتر دارند و اگر وزارت مالیه برای ظرفیت سازی 
استاداِن این دانشگاه پروژۀ ظرفیت سازی شامل بودجه سازد، 

نسل بعدی افغانستان با ظرفیت خواهند شد.
که  زمانی  تا  خواست،  پارلمان  اعضای  از  نیز  شهاب  آقای 
را  آن  نیاید،  میان  به  اصالحات   1398 سال  بودجۀ  سند  در 

تصویب نکنند.
نیز نشان  چندی پیش یکی از گزارش های روزنامۀ ماندگار 
دولتی  امکانات  از  استفاده  با  ارگ  در  مسووالن  که  می داد 
کرد،  افشا  گزارش  این  اند.  انتخاباتی  کمپاین های  مصروف 
پس از آن که سفرهای والیتی محمداشرف غنی با انتقادهای 
به  او  شد  روبه رو  مجلس  اعضای  و  رسانه  مردم،  فراوان 
شماری از مشاورانش دستور داد که سفرهای والیتی خود را 
آغاز کنند و در این سفرها تعهداتی در راستای عملی شدن 

پروژه های عمرانی به مردم بدهند.
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طبیعت گردی و محیط زیست
نویدحمیدی- شبکۀ خبرنگاران محیط زیست



کمیســیون انتخابــات تاکنــون نتایــج ابتدایــی آرای 
انتخابــات نزدیــک بــه 30 والیــت را اعــالم کرده اســت، 
ــتثنای  ــه اس ــات ب ــای انتخاب ــر طرف ه ــه دیگ ــا آنک ب
حکومــت ایــن رونــد را بــا پرســش روبــه رو کــرده انــد، 
امــا کمیســیون انتقادهــا و احیانــًا ناراحتی هــا از پروســۀ 
ــدان  ــرف کاندی ــژه از ط ــات به وی ــج انتخاب ــالم نتای اع
بازنــده را طبیعــی می خوانــد، مــوردی کــه درســتی آن 

نیــز چنــدان زیــر ســوال نیســت.
ناظــر،  نهادهــای  سیاســی،  احــزاب  انتقادهــای 
پروســه های  از  مدنــی  جامعــۀ  و  شــهروندان 
شــمارش، جمع بنــدی، بازشــماری و اعــالم نتایــج 
انتخابــات را اگــر موقتــًا چشم پوشــی کنیــم  آرای 
دســت کم در مــورد ناراحتــی برخــی نامــزدان در تمــام 
ــن  ــر راه نیافت ــیون از س ــۀ کمیس ــه گفت ــه ب ــی ک والیات
ــم  ــد، می توانی ــم می کنن ــراز خش ــی اب ــج ابتدای در نتای
ــًا  ــم. طبع ــت کنی ــراز موافق ــاب اب ــیون انتخاب ــا کمیس ب
ــی از  ــزدان و بخش ــن نام ــت بی ــی اس ــات رقابت انتخاب
ــرون شــوند،  ــق بی ــن پروســه موف ــد از ای آنهــا می توانن
ناراحتــی بــرای کســانی کــه علی رغــم تالش هــای 
ــروز نشــده  ــات پی بســیار و مصــارف گــزاف در انتخاب

ــت. ــی اس ــاًل طبیع ــم کام ــد ه ان
ناراحتــی نامــزدان امــا واکنــش قابــل چشم پوشــی 
اســت کــه در ارتبــاط بــه اعــالم نتایــج ابتدایــی 
انتخابــات پارلمانــی در 29 یــا احتمــاالً 33 والیــت ابراز 
شــده اســت، انتقادهــای جــدی دیگــر از طرف شــرکای 
انتخاباتــی از جملــه احــزاب سیاســی و نهادهــای ناظــر 
ــرد، در  ــوب ک ــی محس ــدان طبیع ــوان چن ــه نمی ت ک
ــی مطــرح شــده  ــج ابتدای ــد اعــالم نتای ــه رون ــد ب پیون
ــا  ــی ب ــه ُکل ــات را ب ــیون انتخاب ــوۀ کار کمیس ــه نح ک

ــد. ــه رو می کن ــش روب پرس
گذشــته از آنکــه شــاخص شــفافیت را تمــام شــرکای 
ــض  ــد، نق ــرده ان ــه رو ک ــش روب ــا پرس ــی ب انتخابات
ــت برد  ــات، دس ــیون انتخاب ــوی کمیس ــی از س بی طرف
آرا از ســوی مســووالن والیتــی کمیســیون و حتــا 
ــیون  ــزی کمیس ــر مرک ــرف دفت ــب از ط ــت تقل مدیری
انتخابــات بزرگتریــن اتهاماتــی اســت کــه ایــن اواخــر 
بــه آدرس ایــن نهــاد حوالــه شــده و پروســۀ انتخابــات 

ــرده اســت. ــه ک ــار لطم ــی دچ ــه ُکل ــی را ب پارلمان
ــات  ــر انتخاب ــای ناظ ــی از نهاده ــا، یک ــووالن فیف مس
ــات در  ــماری آرای انتخاب ــد بازش ــه رون ــاره ب ــا اش ب
والیــِت  انتخاباتــی چهــار  از حوزه هــای  شــماری 
ــا و بغــالن مدعــی شــده اســت  ــار، پکتی ــل، ننگره کاب
در  را  خــود  ناتکمیــل  تقلب هــای  کمیســیون  کــه 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــه تکمی ــن پروس ــان ای جری
اعضــای تیفــا، یکــی دیگــر از نهادهــای ناظــر انتخاباتــی 
ــز  ــر مراک ــمارش آرای اکث ــات و ش ــۀ انتخاب ــه پروس ک
ــد  ــی ان ــز مدع ــت، نی ــرده اس ــارت ک ــی را نظ رأی ده
ــدی آرا و  ــات در پروســۀ جمع بن ــه کمیســیون انتخاب ک
اعــالم نتایــج ابتدایــی اصــل بی طرفــی خــود را نقــض 
کــرده، وارد بازی هــای سیاســی شــده و برحســب 
ــت،  ــر اس ــاد معتب ــن نه ــزد ای ــه ن ــی ک مصلحت های
شــماری از نامــزدان را برنــدۀ نتایــج ابتدایــی انتخابــات 

ــرده اســت. ــالم ک ــی اع پارلمان
همــه می دانیــم کــه اصــل شــفافیت، بی طرفــی و 
ــده  ــه ش ــول پذیرفت ــه اص ــردم ک ــت از آرای م حفاظ
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــت، در جری ــات اس در انتخاب
کمیســیون  بــرای  مصلحتــی  افغانســتان  پارلمانــی 
ــام  ــا تم ــیون ب ــد، کمیس ــوب نمی ش ــات محس انتخاب
طــول و عرضــش نــه تنهــا کــه نتوانســت جلــو تقلــب 
ــرد بلکــه خــود  ــات را بگی ــان برگــزاری انتخاب در جری
ــای  ــۀ نهاده ــه گفت ــراه شــده و ب ــب هم ــا کاروان تقل ب

ــت. ــت گرف ــه دس ــب را ب ــت تقل ــر مدیری ناظ
بــا ایــن حــال، وقتــی بی طرفــی در کمیســیون رعایــت 
ــی  ــج ابتدای ــالم نتای ــاد در اع ــن نه ــد و ای ــده باش نش
ــه  ــر ک ــاخص دیگ ــد، ش ــرده باش ــل ک ــب دار عم جان
ــه  ــت ک ــی اس ــود، جانب ــث ش ــت روی آن بح الزم اس
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــان برگ ــیون در جری کمیس
بــه نفــع آن عمــل کــرده اســت، بــا نفــوذی کــه 
روی  ریاســت جمهوری  ارگ  به ویــژه  حکومــت 
بیــان طرف هــای  بــه  انتخابــات دارد و  کمیســیون 
دخیــل در انتخابــات، کمیســیون بــدون در نظــر داشــت 
ــاذ  ــی اتخ ــن تصمیم ــون کوچکتری ــدگاه ارگ تاکن دی
ــۀ  ــرد جانب داران ــه از عملک ــوردی ک ــت، م ــرده اس نک
ــال  ــت، اعم ــوان نتیجــه گرف ــات می ت کمیســیون انتخاب

ــت. ــات اس ــۀ انتخاب ــت ارگ در پروس مصلح

ــۀ  ــدگاه ارگ در پروس ــال دی ــر از اعم ــی فرات مصلحت
ــان  ــن جری ــده در ای ــزدان برن ــش نام ــات و گزین انتخاب
برحســب رضایــت ارگ را بــا توجــه بــه وابســته گی یی 
کــه کمیســیون انتخابــات بــه حکومــت دارد، نمی تــوان 
بــرای ایــن نهــاد متصــور شــد،  نتیجه یــی کــه از 
ــه عملکــرد کمیســیون گرفــت ایــن اســت کــه  این گون
حکومــت به ویــژه ارگ برحســب نفــوذ خــودروی 
کمیســیون انتخابــات نامــزدان برنــده در نتایــج ابتدایــی 
ــاید  ــه ش ــری ک ــرده ام ــش ک ــود گزین ــل خ ــه می را ب
شــماری از کمیشــنران انتخاباتــی کــه ظاهــراً در جریــان 

ــد از آن اطالعــی نداشــته باشــند. ــوده ان پروســه ب
ــات  ــیون انتخاب ــووالن کمیس ــای مس ــی صحبت ه برخ
ــت  ــه دس ــابه ب ــۀ مش ــز نتیج ــم نی ــی کنی ــه هالج را ک
می آیــد، ایــن مســووالن بــاری گفتــه بودنــد کــه 
ــس  ــوان، در مجل ــًا ج ــو و غالب ــای ن ــار چهره ه ــن ب ای
ــیون  ــرد کمیس ــت، عملک ــد یاف ــده گان راه خواهن نماین
اعتــراف  واقعیــِت  نیــز  نتایــج  اعــالم  پروســۀ  در 

دیــدگاه  چارچــوب  در  می کنــد.  تاییــد  را  شــده 
ــن  ــات در راه یافت ــیون انتخاب ــانۀ کمیس مصلحت اندیش
ــان  ــت هم ــه در حقیق ــان ک ــو در پارلم ــای ن چهره ه
ــۀ  ــه گون ــدان ارگ ب ــت، منتق ــت اس ــدگاه حکوم دی
ــات  ــده گان انتخاب هوشــمندانه و حرفه یــی از جمــع برن
ــود  ــن ب ــه ممک ــانی ک ــو کس ــد، جل ــده ان ــیده ش کش
ــوند از راه  ــاز ش ــت درد سرس ــرای حکوم ــده ب در آین
ــو کــه  ــه شــده و چهره هــای ن ــن در مجلــس گرفت یافت
ــد داشــت  ــرای حکومــت خواهن ــن دردســر را ب کمتری
ــز  ــت نی ــران، حمای ــرب س ــت های مخ ــه از سیاس بلک

ــت. ــد یاف ــس راه خواهن ــرد در مجل ــد ک خواهن
ــه  ــود ک ــد ب ــادی خواه ــن تشــکیل، نه ــا ای مجلســی ب
در محافظــت از حقــوق و دیــدگاه مــردم کمتریــن 
موثریــت و کارایــی را داشــته و در تمــام تصامیــم 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــی عم حکومت

ــي  ــیون واي ــکایتونو کمېس ــايت ش ــتان د انتخاب د افغانس

چــې د ثبــت شــویو شــکایتونو مســتندوايل تــه پــه کتــو، 

ــو  ــو پایل ــه لومړنی ــو پ ــو والیتون ــې د ځین ــدای يش چ کې

ــرات رايش. کــې ســل فیصــده تغی

ــي  ــیون واي ــکایتونو کمېس ــايت ش ــتان د انتخاب د افغانس

ــويو  ــت ش ــي ثب ــا ځ ــو د بی ــمېر والیتون ــو ش ــې د ی چ

ــو د  ــو والیتون ــوې او د ځین ــپړه ش ــه بش ــکایتونو څېړن ش

ــې دي. ــال ک ــه ح ــې پ څېړن

د دغــه کمېســیون مرســتیالې حمیــرا حقمــل د یکشــنبې 

د څېــړل شــویو  تــه وویــل،  راډیــو  ازادي  پــه ورځ 

شــکایتونو لــه مخــې کېــدای يش چــې د ځینــو والیتونــو 

پــه لومړنیــو پایلــو کــې ســل تــر پنځــوس فیصــده 

تغیــرات رايش.

دې وویــل: »پــه پایلــو کــې بدلــون حتمــي دی، د ثبــت 

شــویو شــکایتونو مســتندوايل تــه پــه کتــو کېــدای 

يش چــې پــه ځینــو والیتونــو کــې ســل پــه ځینــو کــې 

ــه  ــې پ ــلو ک ــه س ــا پ ــې اوی ــو ک ــه ځین ــوس او پ پنځ

لومړنیــو لېســتونو کــې تغیــرات رايش.«

دا چــې پــه څومــره شــمېر کــې شــکایتونه ثبــت شــوي او 

د څــو والیتونــو یــې شــمېرل شــوي، اغلــې حقمــل یــې 

پــه اړه معلومــات ورنــه کــړل.

ــو  خــو نومــوړې زیاتــه کــړه چــې شــکایتونه پــه والیتون

ــه  ــم هلت ــې ه ــه ی ــړۍ څېړن ــوي او لوم ــت ش ــې ثب ک

ــې دي. ــال ک ــه ح ــت پ ــم د ثب ــي اوس ه ــږي او ځین کې

ــې د  ــي جرګ ــې د ۱۳۹۷ کال د ول ــوې وه چ ــاکل ش ټ

ــان  ــه اع ــه ۱۹م ــرب پ ــې د عق ــۍ پایل ــو لومړن انتخابات

پــه  چــې  وايــي  کمېســیون  انتخاباتــو  د  خــو  يش، 

انتخاباتــو کــې یــو شــمېر ســتونزو او شــکایتونو تــه پــه 

ــوي. ــي ډول اعان ــه مقطع ــې پ ــه پایل ــو، دغ کت

ــې  ــر اوســه ی ــې ت ــي چ ــي واي ــاد کمېســیون چارواک د ی

ــۍ  ــو لومړن ــو د ۳۰ والیتون ــې د انتخابات ــي جرګ د ول

پایلــې اعــان کــړي او ټــاکل شــوې چــې د کابــل، پکتیــا 

او بغــان والیتونــو او د کوچیانــو د حــوزې پایلــې هــم 

ــان يش. ژر اع

د دغــه کمېســیون مرســتیال ویانــد ذبیــح ســادات ازادي 

راډیــو تــه وویــل، دا د شــکایتونو د کمېســیون مســؤلیت 

ــېدنه  ــفافه رس ــه ش ــکایتونو ت ــویو ش ــت ش ــې ثب دی چ

ــر  ــي ام ــون حتم ــې بدل ــو ک ــو پایل ــه لومړنی ــړي او پ وک

دی.

ــیون د  ــواک کمېس ــو خپل ــل: »د انتخابات ــوړي ووی نوم

۳۰ والیتونــو لومړنــۍ پایلــې اعــان کــړې، د شــکایونو 

کمېســیون مســؤلیت لــري، څــو ټولــو ثبــت شــویو 

ــه  ــدار ت ــق حق ــړي، ح ــي وک ــیده ګ ــه رس ــکایتونو ت ش

وســپاري، ممکــن پــه لومړنیــو پایلــو کــې تغیــرات 

رايش.«

ــه  ــتان د ازادو او عادالن ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــف  ــس یوس ــوي رئی ــا اجرائی ــا فیف ــټ ی ــو بنس انتخابات

رشــید وايــي، د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د لومړنیــو 

پایلــو پــه اعــان کــې لــه احتیاطــه کار نــه دی اخیســتی، 

نــو الزمــه ده چــې د شــکایتونو کمېســیون ثبــت شــوي 

ــه دقــت وڅېــړي. شــکایتونه پ

دا چــې د ولــي جرګــې د انتخاباتــو وروســتۍ پایلــې به 

څــه وخــت اعانېــږي، د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

یــې پــه اړه معلومــات نــه ورکــوي.
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د انتخابايت شکایتونو کمېسیون:

کېدای يش چې د ځینو والیتونو په 
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