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دادســتانی ُکل افغانســتان می گوید که بیش از ۲۸ میلیون و ۴۰۰ 
هــزار افغانــی و چهل و دو هزار و ۶۸۳ دالــر امریکایی از بابت 
رسیده گی به پرونده های جرمی از سوی این نهاد، به خزانه دولت 

واریز شده است.
مســووالن در این نهاد گفته اند که درسال روان خورشیدی بیش 
از ۱۴هزار رویداد جنایی در این اداره ثبت و مورد بررســی قرار 

گرفته است.
درگزارشــی که دیروز از سوی دادســتانی ُکل افغانستان به نشر 
رســیده، آمده اســت که چهارده هزار و ۱۳۹ رویداد جنایی در 
کشــور ثبت شده اســت که از این میان، بیش از ۱۶۰۰ قضیه آن 
جرمی و ۱۲ هــزار و ۴۴۰ قضیه دیگــر آن جرایم مختلف بوده 

است.
این گزارش می رســاند که بیش از دوازه هــزار و ۳۰۰ قضیه که 
صورت دعوی آن از سوی محاکم ترتیب شده، نهایی شده است. 
دادســتانی ُکل گفته اســت: »از مجموع این قضایا، ۸۱۴ مورد آن 
تحت کار، ۳۵۷ قضیه به مراجع مربوط مســترد شده و ۴۴۹ قضیه 

دیگر نسبت عدم دالیل کافی الزام، حفظ شده است«.
به گزارش خبرگــزاری هشــدار، ادارۀ معاونت دادســتانی ُکل 
افغانستان تأکید کرده است که تنها در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ 
خورشــیدی، در سراسر کشــور بیش از یک هزار و ۶۰۰ رویداد 
جنایی اتفاق افتاده اســت که ۱۳۴ مورد آن جرمی و یک هزار و 

۴۸۵ مورد دیگر آن جرایم مختلف بوده است.
بر بنیاد این گزارش از مجموع چهارده هزار و ۱۳۹ قضیه بیش از 
۵۱۰ مورد آن قتل، ۳۷۸ قضیه جرایم ترافیکی، ۱۵۰ مورد سرقت، 
۷۴ مورد جرایم اخالقــی، ۳۸ مورد قاچاق مواد مخدر و بیش از 

۵۴۰ مورد دیگر نیز جعل، رشوه و اختالس بوده است.
این درحالی اســت که سال گذشته نیز دادســتانی ُکل  افغانستان 
گزارش داده بود که در جریان یک سال نزدیک به ۳۴۵۰۰ پرونده 
بررســی شده است. پرونده های که در ســال ۱۳۹۵ از سوی این 
نهاد مورد بررســی قرار گرفته نیز به همین میزان بوده اســت اما 
در ســال ۱۳۹۴ این نهاد در مجموع به ۳۳ هزار پرونده رسیدگی 

کرده بودند.
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دادستانی ُکل:
امسال بیش از ۱۴ هزار 

رویداد جنایی ثبت و بررسی شده است
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دانفورد:
مأموریت نظامی امریکا در افغانستان طبق برنامه پیش می رود

در حالی که گزارش هایی دربارۀ خروج بخشی از نیروهای امریکایی از افغانستان 
منتشر شده است، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا اعالم کرد:  ماموریت سربازان 

در افغانستان طبق برنامه پیش می رود.
مناسبت جشن  به  دانفورد در مراسمی  نوشته است، جوزف  خبرگزاری رویترز 
کریسمس در کمپ دالکه غربی در افغانستان اعالم کرد: شایعات بسیاری وجود 

دارد. اما میزان ماموریت ما به همان اندازه است که در گذشته بوده است.
دانفورد در حالی این اظهارات را بیان کرد که دولت ترامپ به پنتاگون دستور داده 
است که برنامه های خروج ۷۰۰۰ سرباز امریکا از افغانستان را فراهم کند اما ژنرال 
اسکات میلر، یکی از فرماندهان ارشد امریکا گفته بود:  دستور کاهش نیروهای 
امریکایی در افغانستان هنوز به فرماندهی مستقر در اینجا ارجاع داده نشده است.
دانفورد در جمع سربازان مقیم این کمپ در ۶۰ مایلی جنوب کابل این تضمین 
را داد که فرماندهان نظامی امریکا در صورت هر گونه تغییری هر چه سریع تر 

اعالم عمومی کنند.
او می افزاید: مطمین هستم که ژنرال میلر به خوبی می داند که در چه زمان درستی 

تغییرات باید انجام شود. 

»فقط چهل درصد آرای کابل  شمارش شده است«
معترضان:

کمیسیون انتخابات  به اشارۀ ارگ کار می کند

احمدولی مسعود 
گـزینۀ بـرتـر
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وقتــی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی می گویــد 
ــا  ــراِت ۵۰ ت ــکان تغیی ــه ام ــج اولی ــه در نتای ک
۱۰۰ درصــدی وجــود دارد، بــه چــه معناســت؟ 
کمیســیون  کــه  اســت  ایــن  از  غیــر  آیــا 
شــکایات انتخاباتــی بــه صــورِت تلویحــی 
می کنــد؟  تأییــد  را  انتخاباتــی  تقلب هــای 
ــراِت ۵۰  ــتخوِش تغیی ــه دس ــج اولی ــه نتای این ک
تــا ۱۰۰ درصــدی شــود، بــه معنــای ایــن اســت 
کــه هــم در جریــان انتخابــات ۲۸ و ۲۹ میــزان 
گرفتــه  صــورت  ســازمان یافته  تقلب هــاِی 
و هــم پــس از برگــزاری آن، در کمیســیون 
ــده  ــال ش ــی اعم ــرات و تقلبات ــات تغیی انتخاب

ــت.  اس
ــان کمیســیون  ــه می ــد ک ــع می گوین برخــی مناب
شــکایات انتخاباتــی و کمیســیون انتخابــات 
ــی  ــاِی جدی ی ــج تنش ه ــالم نتای ــِر اع ــر س ب
ــۀ  ــه گفت ــا ب ــن تنش ه ــت. ای ــده اس ــاز ش آغ
ایــن منابــع، از آن جــا آغــاز می شــوند کــه 
ــیم  ــر تقس ــر س ــیون ها ب ــن کمیس ــای ای اعض
ــار  ــد، دچ ــزدان گرفته ان ــه از نام ــی ک پول های
اختــالف شــده اند. بــه گفتــۀ منابــع، کمیســیون 
کــه  اســت  ناراضــی  ایــن  از  شــکایات 
ــب  ــه جی ــا را ب ــات ُکِل پول ه کمیســیون انتخاب
ــیون  ــرای کمیس ــهمی را ب ــه س ــدون آن ک زده ب
شــکایات در نظــر گیــرد. همیــن مســأله باعــث 
بــروز اختالفــات و تنش هــا میــان ایــن دو 
ــه  ــاال ک ــت. ح ــده اس ــی ش ــیون انتخابات کمیس
ــه دســت کمیســیون شــکایات انتخاباتــی  کار ب
ــِر  ــر س ــازی را ب ــان ب ــد هم ــاده، می خواه افت
نتایــج انتخابــات انجــام دهــد کــه پیــش از ایــن 
ــود.  ــام داده ب ــات آن را انج ــیون انتخاب کمیس
حــاال این کــه واقعــًا وضــع همیــن گونــه 
ــزی کــه توصیــف  ــر از آن چی ــا بدت اســت و ی
می شــود، بــه کســی چنــدان مشــخص نیســت؛ 
ــود  ــاًل متیقــن ب ــد کام ــورد بای ــی در یــک م ول
کــه تقلــب و رشــوت در باالتریــن ســطِح خــود 
در انتخابــاِت امســال کارگــر بــوده اســت. ایــن 
ــان  ــی چن ــیون های انتخابات ــار اعضــای کمیس ب
ــور  ــه چ ــت ب ــن دس ــه و در روز روش بی باکان
ــخ  ــچ دزدی در تاری ــه هی ــد ک ــاول زده ان و چپ
ــادرت  ــن کاری مب ــه چنی ــان ب ــای جه دزدی ه
ــه اعضــای  ــود ک ــه می ش ــده اســت. گفت نورزی

ــوه  ــر رش ــا دال ــات میلیون ه ــیون انتخاب کمیس
گرفته انــد. ایــن حــرف شــوخی نیســت و 
نــه هــم یــک شــایعۀ ســرچوک، بــل واقعیتــی 

ــد.  ــر دارن ــه همــه از آن خب اســت ک
دوســتی می گفــت کــه شــاهد بــوده یــک 
تــن از نامــزداِن انتخابــات بــرای برنــده شــدن، 
ســه صدهزار دالــر بــه اعضــا و کارمنــدان 
کمیســیون پــول داده اســت. ایــن خوردوبردهــا 
ــرد  ــام داری کســی صــورت می گی ــان زم در زم
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــورد مب ــدادِ او در م ــه دادوبی ک
ــای  ــت. آق ــرده اس ــر ک ــم را پُ ــالس عال و اخت
ــا فســاد و رشــوه  ــارزه ب ــی از مب ــی در حال غن
ــا تمــام  ســخن می گویــد کــه از ارگ شــروع ت
بدنــۀ حکومــت و دولــت، مصــروِف خــورد و 
بــرد هســتند. دوســِت دیگــری کــه در یکــی از 
اداراِت ارگ کار می کنــد، بــه مــن می گویــد 
ــدل  ــت در ب ــی برای ــه بخواه ــمتی را ک ــر س ه
ــته  ــر خواس ــا اگ ــم، حت ــه می توان ــول گرفت پ
ــی! ــا باش ــی از وزارت خانه ه ــر یک ــی وزی باش

یــک  از  خــروار  نمونــۀ  مشــت  این هــا   
ــه  ــا ب ــک از م ــر ی ــه ه ــد ک ــام ان ــِت ع وضعی
هســتیم.  آشــنا  آن  ُجزییــاِت  بــا  گونه یــی 
کــی هســت در ایــن کشــور کــه حداقــل 
در یــک مــاه یــک بــار کارِ او بــه یکــی از 
ــنوید  ــود، آن گاه بش ــد نش ــی بن ــای دولت نهاده
کــه چــه حرف هایــی در مــورد کارشــکنی، 
رشوه ســتانی و بی قانونــی می توانــد داشــته 
ــد  ــین ۵۰ درص ــِت پیش ــر در حکوم ــد. اگ باش
ــت،  ــود داش ــتانی وج ــکنی و رشوه س  قانون ش
در حکومــِت فعلــی آن میــزان بــه ۱۰۰ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. در حــال حاضــر، مــا بــا 
حکومــت  قانون شــکن ترین  و  ناپاک تریــن 
ــه رو  ــان روب ــاِی جه ــخ حکومت داری ه در تاری
هســتیم. ایــن را بــدون اغــراق و کمتریــن 
شــایبه می تــوان گفــت. امــا فاجعــه زمانــی رخ 
ــیون های  ــل کمیس ــی مث ــه نهادهای ــد ک می نمای
ــار  ــی دچ ــن بیماری ی ــه چنی ــز ب ــی نی انتخابات
ــه هیــچ چیــز نمی تــوان  باشــند، آن گاه دیگــر ب
اعتمــاد کــرد. مثــل برخــی از فیلم هــای هنــدی 
ــم در  ــاِن فیل ــل اســت و قهرم ــس قات ــه پولی ک
مخمصــه می مانــد کــه پیــش چــه کســی 

ــد.  ــی کن دادخواه

ــن  ــِی چنی ــۀ واقع ــه صحن ــًا ب ــتان واقع افغانس
ــا دزد  ــت. این ج ــده اس ــل ش ــی تبدی فیلم های
ــه می خواهــد  و رهــزن همــان کســی اســت ک
قانــون را اجــرا کنـــد. وای بــه حــاِل مــا مــردم 
زنده گــی  حکومتــی  چنیــن  ظــِل  در  کــه 

می کنیــم!
ــن  ــا چنی ــم ب ــا می خواهی ــر، م ــوی دیگ  از س
کمیســیون های انتخاباتــی، بــه ســوی انتخابــات 
ریاســت جمهــوری برویــم، آیــا ایــن کار 
ــکی  ــودِن آن ش ــدنی ب ــت؟... در ش ــدنی اس ش
ــد  ــزی خواه ــا نتیجــۀ آن چی ــدارد ام وجــود ن
ــود کــه دســتگاه تقلــب و مهندســِی آرا آن را  ب
ــیون های  ــن کمیس ــر همی ــد. اگ ــن می کن تعیی
ــبهه یی  ــن ش ــدون کمتری ــند، ب ــی باش انتخابات
بایــد گفــت کــه انتخابــات ریاســت  جمهــورِی 
ســال آینــده نه تنهــا کــه از انتخابــات ســال ۹۳ 
بدتــر خواهــد بــود کــه عمــاًل بــه یــک جنــگ 
ــن  ــد. ای ــد ش ــی خواه ــی منته ــارِ داخل تمام عی
را از حــاال بــا حــرص و طمعــی کــه در چشــم 
دیــد،  می تــوان  انتخاباتــی  کمیســیون های 

پیش بینــی کــرده می توانیــم. 
کمیســیون های  کــه  این جاســت  جالــب 
انتخاباتــی بــدون کمتریــن شــرم و حیایــی 
ــد،  ــود آورده ان ــه وج ــه ب ــی ک از افتضاح های
ــی کمیســیون شــکایات  ــد. وقت ــرده برمی دارن پ
ــه دلیــل تقلب هــای گســترده آرای  انتخاباتــی ب
حــوزۀ کابــل را باطــل اعــالم کــرد، چــرا چنــد 
ــه  ــان خــود ب ــس از آن دو کمیســیون می روز پ
توافــق رســیدند و صحــت آراِی کابــل دوبــاره 
ــه  ــد ک ــبب ش ــزی س ــه چی ــد؟ چ ــد ش تأیی
ــِم خــود  ــی تصمی کمیســیون شــکایات انتخابات

ــد؟  ــال کن را ابط
ابطــال تصمیــِم کمیســیون شــکایات بــه معنــای 
ــا ایــن کمیســیون کارِ خــود را  آن اســت کــه ی
درســت انجــام نــداده بــود و یــا اتفــاِق دیگــری 
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــزی ک ــر چی ــت. ه ــاده اس افت
کمیســیون های  بــرای  دیگــر  ولــی  باشــد، 
انتخاباتــی آبرویــی باقــی نمانــده اســت. آن هــا 
خــود فریــاد می زننــد کــه نهادهــای جانــب دار 

و از همــه بدتــر »فاســـد« هســتند. 
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حملــۀ دو روز پیــِش انتحاریــاِن طالــب )دو شــنبه، ۳جـــدی( بــر 
ــه  ــد عام ــن و وزارت فوای ــِت شــهدا و معلولی ــاختمان معینی س
کــه دســت کم ۴۷ کشــته و ۲۷ زخمــی برجــای گذاشــته، میــزاِن 
ــۀ  ــا عجل ــا ب ــن روزه ــه ای ــی را ک ــِت صلح ــت و اصال موفقی
فــراوان توســط ایــاالت متحــده تعقیــب می شــود و کشــورهای 
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــده  و حکوم ــتان ش ــا آن هم داس ــه ب منطق

ــازد. ــکار می س ــد، آش ــب بمان ــۀ آن عق ــد از قافل نمی خواه
بعدازظهــِر روز دوشــنبه، چهــار مهاجــِم انتحــارِی طالــب 
ــِق  ــد کــه مطاب ــه کردن ــی حمل ــن دو ادارۀ دولت ــر ای ــی ب درحال
ــکا و همــکارِی پاکســتان  ــکارِ امری ــه ابت برنامــۀ صلحــی کــه ب
ــس« در  ــار »آتش ب ــتان انتظ ــردم افغانس ــاده، م ــان افت ــه جری ب
ــه  ــتند ک ــار نداش ــداً انتظ ــیدند و اب ــرد را می کش ــاِت نب جبه
طالبــان هماننــِد گذشــته بــا حملــه بــه اداراِت دولتــی در مرکــز 
ــان ـ  ــاِن غیرنظامی ــد و ج ــه راه بیندازن ــون ب ــامِ خ ــهر، حم ش

ــد.  ــودکان ـ را بگیرن ــان و ک ــامل زن ش
ــا  ــب ب ــاِن طال ــه، انتحاری ــن حمل ــه در ای ــود ک ــه می ش گفت
ــن و  ــهدا و معلولی ــِت ش ــان معینی ــوار می ــردِن دی ــر ک منفج
وزارت فوایــد عامــه، وارد ســاختمان وزارت فوایــد عامــه 
ــاق  ــان، ات ــت  افکنانۀ گذشتۀش ــالِت دهش ــد حم ــده و همانن ش
ــن  ــه ای ــا ک ــته اند. از آن ج ــی  گش ــاِل قربان ــه دنب ــاق ب ــه ات ب
ــب  ــاعت ۱۱ ش ــا س ــر ت ــه ونیم بعدازظه ــاعت س ــه از س حمل
ادامــه یافتــه، احتمــال قــوی مــی رود کــه تعــداد کشته شــده گان 
بیــش از رقــِم اعالم شــده توســط منابــع رســمی باشــد. تجربــه 
ــار  ــتن از فش ــور کاس ــه منظ ــت ب ــه حکوم ــرده ک ــت ک ثاب
ــاِن حمــالت انتحــاری  ــار قربانی ــر خــود، آم ــی ب ــکار عموم اف
ــان را  ــا طالب ــگ ب ــای جن ــاِن میدان ه ــا قربانی و انفجــاری و حت
ــه در  ــز ک ــنبه نی ــارِ روزِ دوش ــۀ خون ب ــد. حمل ــل می ده تقلی
فضــای گفت وگوهــای صلــح صــورت گرفتــه، از ایــن قاعــده 

ــتثنا نیســت. مس
اکنــون بــا در نظرداشــِت حملــۀ بی محــِل روز دوشــنبه و 
ــان  ــر این کــه طالب ــی ب ــِی حکومــت مبن ــِق رییــس اجرای تصدی
پرســش هاِی  می تــوان  بوده انــد،  آن  مجــرِی  و  طــراح 
ــرد:  ــح وارد ک ــازی صل ــون ب ــن دســت را پیرام ــدی از ای جدی
آیــا در دیــدار و گفت وگــو میــان نماینــده گاِن طالبــان و 
امریــکا، »افغانســتان« موضــوِع صلــح نبــوده و جغرافیــای ایــن 
ــرار  ــح ق ــرۀ صل ــارج از دای ــی خ ــا اداراِت حکومت ــور و ی کش
گرفتــه اســت؟ آیــا صلحــی کــه بــرای آن ضرب االجــل تعییــن 
ــهم  ــز در آن س ــارات نی ــتان و ام ــتان و عربس ــه پاکس ــد و ب  ش
ــه  ــا این ک ــی مواجــه شــده و ی ــا شکســت و ناکام داده شــد، ب
ــان اجــازه داده شــده کــه ضعف هــای  ــه طالب ــح ب ــن صل در ای
ــران  ــگ جب ــۀ جن ــح را در صحن ــز صل ــان در می دیپلماتیک ش
ــازی  ــود در ب ــِت موج ــِط حکوم ــه خ ــم این ک ــا ه ــد؟ و ی کنن
ــا  ــل ب ــده و در تقاب ــدا ش ــکا ج ــِی امری ــط تعقیب ــح از خ صل

ــه اســت؟ ــرار گرفت ــکا ق ــان و امری طالب
چنــد روز پیــش، بــه دنبــال انتصابــاِت جدیــد و تقریبــًا انقالبــی 
در وزارت هــای امنیتــی، ایــن تحلیــل بــه میــان آمــد کــه ارگ 
ــح  ــۀ صل ــه در برنام ــری ک ــِی تحقی ــه تالف ریاســت جمهوری ب
ــۀ  ــی را وارد عرص ــرۀ ضدطالبان ــده ، دو چه ــان ش ــط طالب توس
ــن  ــه ای ــز ب ــری را نی ــمار دیگ ــده ش ــاخته و در آین ــی س امنیت
قطــار اضافــه می کنــد تــا بــه طالبــان بفهمانــد کــه اگــر آن هــا 
بــا اکتفــا بــه مالقــات بــا نماینــدۀ امریــکا و نماینــده گان ســایر 
ــِح حکومــت  ــأت صل ــا هی ــل، از گفت وگــو ب کشــورهای دخی
ســرباز می زننــد؛ حکومــت نیــز می توانــد تمــامِ معادلــۀ صلــح 

را برهــم بریــزد و از نــو ترتیــب کنــد. 
ایــن تحلیــل چــه درســت باشــد چــه نادرســت، یــک مســأله 
ــراوان  ــاِب ف ــا آب وت ــه ب ــکار اســت: صلحــی ک واضــح و آش
ــا و  ــار ضعف ه ــورده، دچ ــد خ ــده کلی ــاالت متح ــط ای توس
متعددی ســت  خالیگاه هــای  و  شــکاف ها  و  گسســت ها 
ــِی  ــتر منطق ــنبه در بس ــۀ روز دوش ــوِع حمل ــی از ن ــه حمالت ک
ــتان  ــردم افغانس ــوِن م ــه، خ ــن میان ــد و در ای ــا رخ می ده آن ه
ــه در  ــی ک ــا زمان ــلمًا ت ــزد. مس ــای آن می ری ــی در پ به راحت
ــایر  ــتان و س ــت افغانس ــتان و حکوم ــکا و پاکس ــردِ امری رویک
کشــورهای دخیــل نســبت بــه صلــح تغییــر و اصــالِح الزم بــه 
ــنبه  ــۀ روز دوش ــوع حمل ــار از ن ــالِت خون ب ــد، حم ــان نیای می
ــته  ــو و ُشس ــا مح ــِر آن ه ــر اث ــح« ب ــرار و »صل ــان تک همچن

ــد شــد! خواه

صلحی که
 با خون ُشسته می شود

احمد عمران

ــج  ــام نتای ــِر اع ــر س ــات ب ــیون انتخاب ــی و کمیس ــکایات انتخابات ــیون ش ــان کمیس ــه می ــد ک ــع می گوین ــی مناب برخ
ــای  ــه اعض ــوند ک ــاز می ش ــا آغ ــع، از آن ج ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ــا ب ــن تنش ه ــت. ای ــده اس ــاز ش ــی آغ ــاِی جدی ی تنش ه
ــع،  ــۀ مناب ــه گفت ــده اند. ب ــاف ش ــار اخت ــد، دچ ــزدان گرفته ان ــه از نام ــی ک ــیم پول های ــِر تقسـ ــر س ــیون ها ب ــن کمیس ای
کمیســیون شــکایات از ایــن ناراضــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات ُکِل پول هــا را بــه جیــب زده بــدون آن کــه ســهمی 
ــیون  ــن دو کمیس ــان ای ــا می ــات و تنش ه ــروز اختاف ــث ب ــأله باع ــن مس ــرد. همی ــر گی ــکایات در نظ ــیون ش ــرای کمیس ب
انتخاباتــی شــده اســت. حــاال کــه کار بــه دســت کمیســیون شــکایات انتخاباتــی افتــاده، می خواهــد همــان بــازی را بــر ســِر 

نتایــج انتخابــات انجــام دهــد کــه پیــش از ایــن کمیســـیون انتخابــات آن را انجــام داده بــود 

آبروی بربادرفتۀ 
کمیسیون های انتخاباتی



    ابوبکر صدیق
برخی از آگاهان حقوقی با اشاره به تصمیم ادغام برخی 
نهادهــای دولتی می گویند که غنی بــا این کار اهداف 

سیاسی خود را دنبال می کند. 
آنــان می گویند که اگر رییــس حکومت وحدت ملی 
باورمند به ســرعت کار و اصالحات است، در ابتدای 

کار حکومت خود این کار را باید انجام می داد.  
این در حالی اســت که محمداشرف غنی، روز دو شنبه 
دوم جدی در فرمانی ادغام وزارت ترانســپورت، ادارۀ 
هوانــوردی ملکی، ادارۀ خط آهن و ریاســت ترافیک 
وزارت امــور داخلــه بــا وزارت فوایــد عامه وزات 

ترانسپورت ایجاد کند. 
شــاکر حیات، آگاه مسایل حقوقی و اســتاد دانشگاه، 
در گفت وگو با روزنامۀ مانــدگار می گوید: »طبق مادۀ 
۶۴ قانون اساســی رییس جمهور می تواند که اداره ها و 

کمیسیون های دولتی را ایجاد و ادغام کند«.
این آگاه مســایل حقوقی با اشــاره بــه تصمیم اخیر 

محمداشــرف غنی اما می گوید که تصمیم اخیر رییس 
حکومت وحدت ملی، به جای اصالحات بیشتر نگرش 

سیاسی را در پی دارد.
آقای حیات می افزاید: ادغام نهادهای دولتی از صالحیت 
رییس جمهور است، اما نگرش  غنی در این مورد بیشتر 

تمرکزگرایانه است.
این استاد دانشــگاه می گوید که تالش رییس حکومت 
وحــدت ملی برای ادغــام نهادهای دولتــی، رویکرد 

سیاسی را در پی دارد.
 به گفتۀ او، نظام متمرکز افغانســتان دارای چالش های 
فراوانی است، رییس حکومت با تمام قدرت در تالش 

تمرکز هر بیشتر قوت ها در محور ارگ است. 
او گفــت: ادغــام نهادهای مــوازی، می تواند که برای 
ســرعت کار مفید تمام گردد، اما اگر محمداشرف غنی 
باورمند به این مورد می بود، باید این کار را ســال های 

پیش انجام می داد. 
به باور این اســتاد دانشــگاه، ادغام نهادهای دولتی در 

اخیر دورۀ کاری رییــس حکومت وحدت ملی هدف 
سیاسی در پی دارد.

آقای حیات می گوید که در نظام متمرکز عرضۀ خدمات 
برای شــهروندان درســت صورت نمی گیرد. به همین 

دلیل است که این نظام ها ناکام قلم داده شده است. 
براســاس فرمان تــازۀ رییس حکومــت وحدت ملی، 
وزارت ترانســپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط 
آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه با هم مدغم 

می شود.
در فرمانی که از نشــانی ارگ به رسانه ها فرستاده شده 
است، آمده که واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان 
»وزارت ترانسپورت« با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره 
هوانــوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاســت ترافیک 
وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می شود. 
هدف از ایجاد این واحــد اداری جدید تحقق به موقع 
و موثر اهداف و اولویت های دولت در راســتای تأمین 
حکومت داری  خوب، نهادینه سازی اصالح ادارۀ عامه، 
تســریع روند ســرمایه گذاری اســتراتژیک در عرصۀ 
زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفه یی میان نهادهای 

یادشده و صرفه جویی در مصارف گفته شده است.
به اســاس این فرمان تمام اسناد تقنینی این نهادها نیز با 
هم مدغم می شود و برای پیش برد و تکمیل روند ادغام 
این نهادها، یک کمیتۀ نظارتی تحت ریاســت ســرور 
دانش، معاون دوم غنی، ایجاد می شود تا بر کلیه مراحل 

ادغام نظارت کند.
در فرمــان غنی همچنان آمده اســت که یــک کمیته 
تخنیکی تحت ریاســت وزارت فوایــد عامه، کارهای 
تهیه و ترتیب طرح ادغام این نهادها از لحاظ تشکیالت 
و بودجه را در مشــوره با کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری و خدمات ملکــی و وزارت مالیه تهیه و باید تا 
شش ماه دیگر پیشنهاد خود را به ریاست جمهوری ارایه 
کند. همچنان، محمداشرف غنی حدود بیست روز پیش 
در فرمانی ادارۀ اراضی را با وزارت شهرســازی ادغام 

کرد. 
این در حالی اســت که با ایجاد حکومت وحدت ملی، 
محمداشــرف غنی بیش از ۱۶ شورای تصمیم گیری را 
در پهلــوی وزارت خانه ها و نهادهــای دولتی در ارگ 
ایجاد کرده است. ادعاهای وجود دارد که این نهادهای 
بــه صورت موازی در کنــار وزارت خانه ها و نهادهای 
دولتی به علت قبضه کردن قدرت بیشتر در ارگ ایجاد 

گردیده  اند. 

یک منبع آگاه در کمیســیون انتخابــات به روزنامه ماندگار 
می گویــد که تنها ۴۰ درصد آرای کابل شــمارش شــده و 

سرنوشت بقیه آرا تا هنوز مشخص نیست.
این منبع که نمی خواهد نامی از او برده شــود، می گوید که 
به حکم محمداشرف غنی، بیش از ۶۰ درصد آرای کابل تا 

هنوز شمارش نشده است.
همزمان با این، جریان های سیاســی و نامــزدان انتخابات 
پارلمانی می گویند که کمیســیون انتخابات »مستقل نیست« 

و به »اشارۀ ارگ« کار می کند.
محمدموســی فریور، نامزد انتخابات مجلس نماینده گان از 
والیت کابل به روزنامۀ ماندگار می گوید که تمامی نامزدان 
کابل »جداً« از اعالم نشــدن نتایج ابتدایی آرای کابل نگران 
هستند و انتظار دارند که هرچه زودتر این نتایج اعالم شود.
آقای فریور می گوید که برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی 
برای کابل و یا تمام والیات ناممکن اســت. او می افزاید که 
نه حکومت توان مالی دارد و نه نهادهای کمک کننده حاضر 

به تمویل چنین انتخاباتی است.
این استاد دانشگاه بیان می دارد که اگر انتظار مردم و نامزدان 
کابل طوالنی شــود، اعتبــار و حیثیت مدیران کمیســیون 
انتخابات صدمه دیده و وضعیت شــان بدتر خواهد شد. او 
اضافه کرد: »انتخابات یک روند ملی است و گروگان گیری 
این روند ملی، مســتقل بودن کمیســیون انتخابات را زیر 
پرســش برده و دخالت حکومت را بیش از پیش آشــکار 

می سازد«.
موســی فریور بیان می دارد که اگــر نتایج کابل باطل اعالم 
شــود، این اقدام محدود به کابل نخواهد ماند و خواســت 
جریان های سیاســی کــه انتخابات مجلــس نماینده گان از 

تمامی والیت از نو برگزار شود، عملی خواهد شد.
بــه گفتۀ آقای فریور: مســألۀ مهم تر این کــه اگر انتخابات 
مجلس نماینده گان، شــورای والیتی، شــورای ولسوالی و 
ریاست جموری در ۳۱ حمل برگزار شود، در این صورت 
همه می دانند که این کمیسیون توان برگزاری چهار انتخابات 
همزمــان را ندارد، پــس به تعویق افتــادن انتخابات کابل، 

ناممکن است.
در همین حال، فضل الرحمان اوریا، سخنگوی ایتالف بزرگ 
ملی افغانســتان می گوید که کمیســیون انتخابات »مستقل 
نیست«، توسط ارگ ریاست جمهوری اداره می شود و فقط 

نامزدانی گوش به فرمان ارگ را برنده اعالم خواهد کرد.
آقــای اوریا می افزاید که کمیســیون انتخابــات در »تبانی 
بــا ارگ«، تــالش دارد نامزدانی را که مخالــف برنامه های 
حکومت هستند، ناکام اعالم کند و در عوض، نامزدان مورد 

تایید خودشان را برنده اعالم کنند.
ســخنگوی ایتالف بزرگ ملی افغانستان، دلیل اعالم نشدن 

نتایج کابــل را »ترس و هراس« حکومت و کمیســیون از 
اعتراضات مردم عنوان می کند و تأکید دارد که کمیســیون 

دنبال زمان مناسب برای اعالم نتایج کابل است.

او گفــت: »کارکردهای کمیســیون که تاکنــون انجام داده، 
مملــو از تقلب و تخلف اســت و مورد تایید ما نیســت، 
زمانی که نتایج ابتدایی انتخابات کابل اعالم شــود، احزاب 

و ایتالف های سیاسی تصمیم خود را اعالم خواهند کرد«.
اوریا در خصوص این که اگر انتخابات کابل به دور دو برود 
و انتخابات ریاست جمهوری، شــورای والیتی و انتخابات 
کابــل و غزنی هم زمان برگزار شــود، آیا کمیســیون توان 
برگزاری چند انتخابات را همزمان خواهد داشــت، گفت:  
برگزاری انتخاباتــی با اعضای فعلی کمیســیون انتخابات 

امکان پذیر نیست.
او تأکید اضافه کرد: ما باید  با کمیســیون آزاد، مستقل و با 
ظرفیت و یک کمیسیونی که مورد اعتماد مردم و جریان های 

سیاسی باشد، به طرف انتخابات آینده برویم.
باایــن حال، مجتمع جامعۀ مدنی افغانســتان )مجما( نیز با 
پخش اعالمیه یــی اعالم کرده اند که باطل ســاختن آرای 
انتخابات کابل یا سایر والیت ها »معقول« نیست، مگر این که 
شــفافیت و عادالنه بودن انتخابات کابل قانونًا تأمین شــده 

باشد.
در بخشــی از اعالمیۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان آمده 
است: در صورت عدم امکان دستیابی به تفکیک آرا پاک و 
ناپاک، اعالم باطل آرای نتایج انتخاباتی به صورت قســمی 
یا کلی، یکی از گزینه های بد، اما ممکن در شــرایط موجود 
است. رأی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد نهایی 

است.
ایــن گفته ها در حالی مطرح می شــود که اخیــراً برخی از 
کمیشنران کمیســیون انتخابات از احتمال به تعویق افتیدن 
انتخابات ریاســت جمهوری خبر داده اند. از ســوی هم، 
کمیســیون انتخابات با پخش خبرنامه یی گفته است که در 
ایــن مورد در هفتۀ آینده کنفرانســی را برگزار می کنند و با 

اقشار مختلف جامعه رأی زنی انجام می دهند.
در عین حال، دو روز پیش، میرزا محمد حق پرست، معاون 
ســخنگوی کمیسیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار گفته بود 
که بیش از ۵۰ درصد آرای کابل شــمارش شده و تالش ها 
جریان دارد تا این کار نهایی و هرچه زوتر فهرست ابتدایی 

حوزۀ انتخاباتی کابل اعالم شود.
گفتنی است که بربنیاد جدول زمان بندی اعالم شده از سوی 
کمیســیون انتخابات، اول جدی سال روان، روند نام نویسی 
نامزدان انتخابات ریاســت جمهوری آغاز شده و گفته شده 

بود که تا ۱۴ روز ادامه خواهد یافت.
براســاس جدول زمان بندی کمیســیون انتخابات، فهرست 
ابتدایــی نامــزدان در ۱۸ جدی و فهرســت نهایی پس از 
رسیده گی به شکایات به تاریخ ۵ حوت منتشر خواهد شد.
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آگاهان با اشاره به ادغام نهادهای دولتی:
غنی ساختارها را 

فدای اهداف سیاسی خود می کند

خلیل زاد به هند می رود

ماندگار: زلمی خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ واشنگتن در امور صلح 
افغانستان، در آغاز  ماه جنوری به هند سفر می کند. 

مشاور وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان، در این 
سفر روی تالش های اخیر در  رابطه به گفت وگوهای صلح با 

طالبان با دولت هند مذاکره خواهند کرد. 
این سفر پس از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ تصمیم 
گرفت تا نیروهای امریکایی را در افغانستان به نصف کاهش 

دهد.
به ویژه  منطقه  کشورهای  با  مرتبه  دو  خلیل زاد  زلمی  اخیراً 
پاکستان در مورد گفت وگو با گروه طالبان دیدار کرده است، 

اما این دیدارها شامل هند نمی شد.
بلند  مقام  این  است،  نوشته  گزارشی  در  اکونومیست  نشریۀ 
پایه حکومت امریکا تصمیم گرفته است که با مقامات دهلی 
 ۱۰  –  ۸ در  که   »Raisina Dialogue« درگفت وگوی  نو 
جنوری در آن کشور برگزار می گردد، اشتراک کند و با مقامات 
هندی در رابطه به همکاری های منطقه یی صلح صحبت کند.  

خلیل زاد یکی از طرف داران نقش هند در افغانستان است؛ اما 
دور زدن دهلی در دو دیدار منطقه یی اش تعجب آور است.

افغانستان  و  پاکستان  ماه جاری گفت وگو سه جانبۀ چین،  در 
برای تسریع گفت وگوهای صلح در کابل برگزار گردید. 

در عین حاَل، هند در رابطه و گفت وگوهای صلح و فعالیت 
مقامات روسی گفت وگو  با  افغانستان  اوضاع  شبکۀ داعش و 

کرده است.
خروج   مورد  در  نو  دهلی  تاهنوز  که  است  حالی  در  این 
نیروهای امریکایی از افغانستان موضع مشخصی نگرفته است 
و منتظر روشن شدن حضور و خروج نظامیان ایاالت متحد از 

این کشور است.   
این در حالی است که دونالد ترامپ اخیر تصمیم گرفته است 

که ۱۴ هزار نظامی این را در افغانستان به نصف کاهش دهد.



ــون،  ــا اکن ــی ت ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــدِو ایج از ب
ــار  ــت در انحص ــادی دول ــاز اقتص ــتگاه پالیسی س دس
بیشــتِر  رییس جمهــور،  اقتصــادی  مشــاوریِت 
توســعۀ  بخــش  بــر  را  انــرژی اش  و  ظرفیت هــا 
تجــارت و ترانزیــت )گشــایش راه هــای زمینــی، 
ــازمان  ــه س ــتان ب ــاق افغانس ــی، الح ــای هوای دهلیزه
ــادی،  ــژۀ اقتص ــق وی ــاد مناط ــی، ایج ــارت جهان تج
ــا-۱۰۰۰  ــای کاس ــارت، پروژه ه ــون تج ــب قان تصوی
ــر،  ــخن دیگ ــه س ــت. ب ــوده اس ــز نم ــی( متمرک و تاپ
ــت  ــادِی حکوم ــی اقتص ــه خط مش ــود ک ــده می ش دی
ــدی  ــا غیرعم ــه و ی ــل، آگاهان ــل در عم ــی حداق فعل
 Unbalanced( ــوازن ــد نامت ــن »رش ــۀ دکتری ــر پای ب
از  زیــادی  مقــدارِ  دادن  جریــان  بــا   »)Growth
ســرمایه گذاری های بخــش عامــه در ســکتورهای 
ــد  ــۀ رش ــت. نظری ــتوار اس ــت اس ــارت و ترانزی تج
ــمن  ــرت هرش ــط آلب ــار توس ــرای اولین ب ــوازن، ب نامت
ــعه  ــادِ توس ــاِت اقتص ــۀ ۱۹۵۰ وارد ادبی ــر ده در اواخ
شــد. بــر اســاس ایــن نظریــه، چــون کشــورهای کمتــر 
ــه  ــتند، ب ــار هس ــع دچ ــود مناب ــه کمب ــعه یافته ب توس
 جــای پراکنــده ســاختن ســرمایه در تمامــی بخش هــا 
به طــور هم زمــان، بهتــر اســت منابــع دست داشتۀشــان 
را در ســکتورهای مشــخص و اســتراتژیکی کــه دارای 
 Forward and( پیوندهــای پیشــین و پســیِن بیشــتر
Backward Linkages( هســتند، ســرمایه گذاری 
ــن  ــه ای ــود ب ــش می ش ــتار کوش ــن نوش ــد. در ای کنن
ــای  ــاختن ظرفیت ه ــز س ــا متمرک ــه »آی ــش ها ک پرس
ــد  ــتان می توان ــاری افغانس ــکتور تج ــادی در س اقتص
بــه نیازهــای اولیــۀ اقتصــاد کشــور )کاهــش بیــکاری، 
فقــر و تــراز منفــی تجــاری( چــاره باشــند؟ اگــر نــه، 
ــخ  ــود؟«، پاس ــد ب ــه خواه ــب چ ــکار مناس ــس راه پ

ــه شــود.  ارای
ــود  ــو در رک ــر بدین س ــال اخی ــد س ــتان از چن افغانس
اقتصــادی قــرار دارد. بــر اســاس داده هــای ادارۀ 
ــرخ بیــکاری  احصاییــۀ مرکــزی در ســال ۲۰۱۶-۱۷ ن
در کشــور ۲۴ درصــد، نــرخ فقــر ۵۴.۵ درصــد و کســر 
تجــاری افغانســتان در ســال ۲۰۱۷-۱۸، -۴۳.۲  درصِد 
تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت. در ضمــِن فقر و 
بیــکاری، نابرابــری هــم بــه گونــۀ سرســام آور افزایــش 
ــه  ــا )Palma Ratio( ک ــبت پالم ــت. نس ــه اس یافت
ــوار، ســال ۲۰۱۶- ــر اســاس داده هــای ســروی خان ب
۱۷، ۲.۳۴ محاســبه شــده، نشــان می دهــد کــه ۱۰ 
ــِر  ــتر از دو براب ــور بیش ــت کش ــی جمعی ــد باالی درص
۴۰ درصــد پایینــی جمعیــت، درآمــد کســب می کننــد. 
ــان  ــه، ســایر شــاخص های اقتصــادی همچن همین گون
ــی از وضعیــت اقتصــاد  ــر منفــی و نگران کننده ی تصوی
ــده  ــرایطی، دی ــن ش ــد. در چنی ــه می دهن ــور ارای کش
ــز برنامه هــای اقتصــادی  ــه در عمــل تمرک می شــود ک
ــارت و  ــکتور تج ــه س ــوف ب ــتر معط ــت، بیش حکوم
ترانزیــت اســت. معنــی دیگــِر ایــن جهت گیــری 
پالیســِی اقتصــادی ایــن اســت کــه حکومــت تــالش 
ــتان را از راه  ــاد افغانس ــادی اقتص ــکالت بنی دارد مش
ــور  ــن کش ــی ای ــای زراعت ــادرات فرآروده ه ــد ص رش
ــد،  ــی دارن ــزی در بازارهــای بین الملل ــای ناچی ــه به ک
حــل نمایــد. بــدون شــک همگرایــی منطقه یــی 
ــا  ــرزی دور از مزای ــارت فرام ــاختن تج ــهل س و س
ــی و در ُکل  ــای صادرات ــب کااله ــی ترکی ــتند؛ ول نیس
قــدرت صادراتــی افغانســتان بــه اندازه یــی نیســت کــه 
بتوانــد بــرای اقتصــاد کشــور ارزِش اضافــی خلــق کند 

ــزی بکاهــد.  ــا از مشــکالت اساســی آن، چی و ی
ــعه یی  ــتراتیژی های توس ــام اس ــری، تم ــاظ نظ از لح
گذشــته  دهــۀ  یک ونیــم  از  بیــش  در  افغانســتان 
)چهارچــوب توســعۀ ملــی )NDF(، راهبــرد توســعۀ 
ملــی افغانســتان )ANDS( ، چهارچــوب خودکفایــی 
 ،)SMAF( اقتصــادی از طریــق حســاب دهی متقابــل
افغانســتان  ملــی  توســعۀ  و  صلــح  چهارچــوب 
بــه  افغانســتان  رســیدن  راهِ  یگانــه   ،)ANPDF(
رشــد و خودکفایــی اقتصــادی را حمایــت از ســکتور 
ــد.  ــرح کرده ان ــی مط ــی منطقه ی ــی و همگرای خصوص
در هیــچ یــک از ایــن راهبرد هــا، یــک راهــکار بدیــل 
ــی  ــی و فقرزدای ــرای کارآفرین ــج کوتاه مــدت ب ــا نتای ب
تعریــف نشــده اســت. حکومــت همــواره دغدغه هــای 
ــی  ــارراه ترانزیت ــه چه ــتان ب ــودن افغانس ــل نم تبدی
منطقــه و حمایــت و رشــد ســکتور خصوصــی کشــور 
ــکتور  ــد س ــدم رش ــه ع ــل از این ک ــر داده، غاف را س
خصوصــی بیشــتر ناشــی از ناامنــی اســت کــه دولــت 
خــود روی آن کنتــروِل کافــی نــدارد و وصــل شــدن 
ــرایطی  ــم در ش ــه ه ــای منطق ــه بازاره ــتان ب افغانس
کــه ایــن کشــور چیــز چشــمگیری بــه صــادر کــردن 
نــدارد، نمی توانــد بــه آن حــدی کــه حکومــت 

اقتصــادی  مشــکالت  بــه  می  کنــد،  بزرگنمایــی 
ــد. ــیده گی نمای ــتان رس افغانس

ــتاوردهای  ــتان و دس ــادرات افغانس ــدک ص ــد ان ُرش
ــی در دو  ــدان در عرصــۀ ایجــاد راه هــای ترانزیت نه چن
ــی  ــت فراموش ــه قیم ــادی ب ــا حــد زی ــر، ت ــال اخی س
 )Manufacturing Sector( تولیــدی  بخــش 
اســاس  بــر  آمده انــد.  به دســت  کشــور  اقتصــاد 
در  افغانســتان،  مرکــزی  احصاییــۀ  ادارۀ   داده هــای 
ــد  ــدی در تولی ــش تولی ــهم بخ ــال ۲۰۱۷-۱۸، س س
ناخالــص داخلــی افغانســتان، فقــط ۹.۶۹ درصــد )بــه 
ــی  ــکتور در کارآفرین ــن س ــهم ای ــت( و س ــت ثاب قیم
ــال  ــش در دو س ــن بخ ــت. ای ــوده اس ــد ب ۶.۵ درص

ــد  ــرخ رشــد تولی ــر از ن ــا رشــدی کمت ــه تنه ــر ن اخی
ناخالــص داخلــی داشــته، بلکــه رشــد منفــی را تجربــه 
ــی  ــن ناکام ــدون شــک، بخشــی از ای ــرده اســت. ب ک
ــه اوضــاع نابســامان داخلــی افغانســتان؛  برمی گــردد ب
جهت گیــری   و  ماهیــت  در  اندکــی  تأمــل  ولــی 
سیاســت های اقتصــادی حکومــت نشــان می دهــد کــه 
پالیســی اقتصــادی دولــت هــم تــا حــد زیــادی منجــر 
بــه عملکــرد ضعیــف ســکتور تولیــدی کشــور شــده 
ــعه یافته و در  ــورهای توس ــیاری از کش ــت. در بس اس
ــی توســعه،  ــل در مراحــل ابتدای حــال توســعه، حداق
بخــش تولیــدی بــه عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی در 
ــوده  ــا ب ــادی حکومت ه ــی های اقتص ــت پالیس مرکزی
و در نتیجــه ایــن ســکتور ســهم چشــمگیری در ایجــاد 
ــن  ــادرات در ای ــد ص ــتغال و رش ــی، اش ارزش اضاف
کشــورها داشــته اســت. برخــی از کشــورهای دیگــر 
ــارف،  ــعۀ غیرمتع ــیر توس ــه مس ــتان ک ــد هندوس مانن
ــه  ــر خدمــات، زراعــت و تجــارت را تجرب متمرکــز ب
کــرده انــد، بــا محدودیت هــای جــدی در زمینــۀ 

اشــتغال زایی و فقرزدایــی مواجــه شــده اند.  
سیاســت های اقتصــادی افغانســتان هــم در چنــد 
ســال اخیــر، خصوصــًا در طــول عمــر حکومــت 
ــات  ــکتورهای خدم ــر س ــز ب ــی متمرک ــدت مل وح
زیرســاخت های  بــر  اندازه یــی  تــا  و  تجــارت  و 
زراعتــی بــوده و ســکتور تولیــدی کشــور کمتــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
بــا آن کــه بــر اســاس داده هــای بانــک جهانــی، اقتصــاد 
به طــور   ۲۰۱۷-۲۰۰۳ ســال های  بیــن  افغانســتان 
ــه  ــدی را تجرب ــاالنۀ ۷.۰۹  درص ــد س ــن رش میانگی
کــرده اســت ولــی، نــرخ بیــکاری، فقــر و نابرابــری در 
کشــور مرتبــًا افزایــش داشــته اســت. از ســوی دیگــر، 

کاهــش روزافــزون ارزش افغانــی و نوســانات تورمــی 
ــا  ــی ب ــط تنگاتنگ ــان رب ــتان همچن ــاد افغانس در اقتص
ــدات  ــد. تولی ــور دارن ــی کش ــداِت داخل ــف تولی ضع
ــی را در  ــتوانۀ ارزش پول ــش پش ــواره نق ــی هم داخل
یــک کشــور ایفــا می کننــد و خصوصــًا در کشــورهای 
ــش ارزش  ــتان، کاه ــل افغانس ــه واردات مث ــته ب وابس
ــت  ــش قیم ــی افزای ــه معن ــتقیم ب ــور مس ــی به ط پول
ــت. در  ــاری اس ــس تج ــر بیالن ــد کس ــا و رش کااله
ناامنــی و مشــکالت ســاختاری در  کنــار  ُکل، در 
افغانســتان، پالیســی هاِی اقتصــادی حکومــت هــم 
ــاکام  بــرای حــل بحــراِن فقــر و بیــکاری در کشــور ن
ــه  ــت ب ــتن حکوم ــه راه نشس ــم ب ــت. چش ــوده اس ب
اولویت بندی هــا  خصوصــی،  ســرمایه گذاری های 
و تبعیــض ســکتوری نامناســب، قــرار دادن تولیــدات 

داخلــی در معــرض رقابــت کاالهــای وارداتــی و 
آزادی بالمانــِع ورود کاالهــای تجملــی و غیرضــروری 
کــه همــه بــه نوعــی پیــروی از دکتریــن وفــاق 
ــتند،  ــنگتن )Washington Consensus( هس واش
در کنــار نقطه ضعف هــای نهــادی، از دالیــل مهــم 
ناکامــی سیاســت های اقتصــادی دولــت بوده انــد. 
پــس راهــکار بهتــر بــرای مواجهــه شــدن بــا مشــکل 
ــتان  ــی در افغانس ــش ارزش پول ــر و کاه ــکاری، فق بی

چــه اســت؟ 
افزایــِش انــدک در حجــم صــادرات و دســتاوردها در 
ــته  ــال گذش ــد س ــت در چن ــارت و ترانزی ــش تج بخ
در افغانســتان بــه قیمــت فراموشــی ســکتور تولیــدی 
اقتصــاد کشــور به دســت آمــده  اســت. در دنیــای 
ــه  ــراغ داد ک ــوان س ــوری را نمی ت ــچ کش ــدرن هی ُم
ــا تخصصــی شــدن صــادرات مــواد اولیــۀ زراعتــی،  ب
ــد.  ــیده باش ــادی رس ــی اقتص ــد و خودکفای ــه رش ب
ــۀ  ــروزی از مرحل ــعه یافتۀ ام ــورهای توس ــتِر کش بیش
ــا اکنــون، رشــد تولیــدات  آغازین ســیِر توسعۀشــان ت
پالیســی های  محوریــت  در  را  داخلــی  صنایــع  و 
کوتاه  مــدت و بلندمــدت اقتصادی شــان قــرار داده 
ــک کشــور  ــق اقتصــادی در ی ــای رون ــد. پیش نیازه ان
منــوط بــه گســترش بخــش تولیــدی و صنعتــی 
اســت و هیــچ ُمــدل رشــد اقتصــادی نمی توانــد 
ــکل  ــه مش ــش ب ــن بخ ــر ای ــدن ب ــز ش ــدون متمرک ب
ــف  ــاری و ضع ــری تج ــر، کس ــده، فق ــکاری فزاین بی
ــتان  ــی افغانس ــرایط کنون ــد. در ش ــه کن ــی مقابل رقابت
ــزۀ  ــت و انگی ــف اس ــی ضعی ــکتور خصوص ــه س ک
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  بــرای  کافــی 
ــای  ــه به ج ــت ک ــوول اس ــت مس ــدارد، دول ــود ن وج
تــالش بــر تخصصــی شــدن در صــادرات مــواد اولیــۀ 

ــه  ــدی کشــور توج ــکتور تولی ــد س ــه رش ــی، ب زراعت
نمایــد. پیــروی حکومــت افغانســتان از دکتریــن وفــاق 
واشــنگتن و در نتیجــه حداقــل ســاختن دخالتــش در 
ــعۀ  ــرای توس ــازی ب ــدی و زمینه س ــای تولی فعالیت ه
صنعــت و یــا تطبیــق سیاســت های حمایتــی بــه نفــع 
بخش هایــی  کــه بازدهــی کافــی و درازمــدت ندارنــد، 
ــدر  ــه ه ــری و ب ــران بش ــتِر بح ــدید بیش ــث تش باع

ــد.  ــد ش ــتان خواه ــع در افغانس ــن مناب رفت
ــن  ــور، بهتری ــاد کش ــدی اقتص ــش تولی ــعۀ بخ توس
ــۀ  ــادی و ارای ــت اقتص ــا اف ــه ب ــرای مقابل ــکار ب راه
رشــد فراگیــر در جامعــه اســت. جریــان دادن بخشــی 
از ســرمایه گذاری هــای عامــه در بخــش تولیــدی 
شــدن  فعــال  بــه  منجــر  می توانــد  به ســاده گی 
 forward( پســین  و  پیشــین  وابســته گی های 
ســایر  تحریــک  و   )and backward linkages
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــوند. س ــاد ش ــای اقتص بخش ه
ولــو انــدک در ایــن بخــش به طــور غیرمســتقیم 
ــر  ــش تقاضــای مؤث ــه ســرمایه گذاری و افزای منجــر ب
ــای  ــه بازاره ــده و در نتیج ــی ش ــدات زراعت ــه تولی ب
ایجــاد  زراعتــی  فرآورده هــای  بــرای  را  داخلــی 
ــا رشــد ســکتور تولیــدی  می کنــد. از ســوی دیگــر، ب
مصرفــی  مــواد  بــه  شــهرها  باشــنده گان  نه تنهــا 
ــروی  ــال نی ــا انتق ــه ب ــد بلک ــت می یابن ــر دس ارزان ت
ــتایی  ــق روس ــت و مناط ــش زراع ــی از بخ کار اضاف
ــت و  ــره وری زراع ــهرها، به ــدی و ش ــش تولی در بخ
ــود  ــز بهب ــی روستانشــینان نی در نتیجــه ســطح زنده گ

بــد.  می یا
ــا  ــه افغانســتان ب ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــری بای در نتیجه گی
ــش از  ــاالنۀ بی ــکاری و ورود س ــرخ بی ــد ن ۲۴ درص
۴۰۰۰۰۰ تــن در بــازار کارش، نیــاز بــه توجــه جــدی 
بــه رشــد ســکتور تولیــدی دارد. در کوتاه مــدت نیــاز 
ــا  ــی از ظرفیت ه ــل مالحظه ی ــش قاب ــه بخ ــت ک اس
بــه ســاخت  و ســرمایه گذاری های بخــش عامــه 
 )labour intensive( واحدهــای تولیــدی کارگربــر
راهــکار  درازمــدت،  در  و  یابــد  اختصــاص 
ــای  ــاد بازاره ــن واردات، ایج ــازی جایگزی صنعتی س
داخلــی بــه فرآورده هــای زراعتــی و تخصصــی شــدن 
در صــادرات کاالهــای پروســس شــده و تولیــدی در 
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــادی دول ــی های اقتص ــور پالیس مح
ارســال تولیــدات اولیــۀ زراعتــی افغانســتان بــه 
ــای  ــل هزینه ه ــا تحم ــر ب ــورهای دیگ ــای کش بازاره
ــاًل در دســتور  ــه فع ــی ک ــای هوای بی شــمارِ محموله ه
کار حکومــت قــرار دارد، نمی توانــد دردهــای اقتصــاد 

ــد.   ــان کن کشــور را درم
این جــا چنــد راهــکارِ عملــی بــرای سروســامان دادِن 

ســکتور تولیــدی اقتصــاد افغانســتان ارایــه می کنــم:  
ــا  ــه ب ــت ک ــار اس ــتان ناچ ــت افغانس دول  .۱
اتخــاذ سیاســت های ریاضــت اقتصــادی، ســاالنه 
یــک بخــش عمــده از ســرمایه گذاری های بخــش 
ــکتور  ــد س ــه رش ــی ب ــۀ مل ــق بودج ــه را از طری عام

تولیــدی اختصــاص دهــد.
ــت  ــه دول ــی به جاســت ک ــرایط کنون در ش  .۲
بــا پرداخــت یارانــه )Subsidy(، ســرمایه گذاری 
ــد،  ــدی تشــویق کن ــای تولی ــی را در بخش ه خصوص
ــا  ــارت ب ــش تج ــاال در بخ ــن ح ــه همی کاری را ک
تمویــل هزینــۀ محموله هــای هوایــی انجــام می دهــد. 
دولــت بایــد به جــای ســپردن مالکیــت   .۳
ســکتور  بــه  دولتــی  نیمه جــاِن  تصدی هــای 
ــتند، در  ــگان هس ــف و لن ــه خــود ضعی خصوصــی ک
ــی کشــورهای  ــی جلــب کمک هــای تکنیکــی و مال پ
کمک کننــده بــرای فعال ســازی دوبــاره و افزایــش 

ظرفیــت تولیــدی آن هــا باشــد. 
از  می توانــد  افغانســتان  دولــت   .۴
بین المللــی و کشــورهای  منطقه یــی،  ســازمان های 
مختلــف، مشــخصًا بــرای ایجــاد بنگاه هــای کارگربــر 
ــش  ــور کاه ــه منظ )Labour Intensive firms( ب
ــل  ــد. قاب ــه نمای ــت قرض ــر، درخواس ــکاری و فق بی
داوود  صــدارت  دورۀ  در  کــه  اســت  یاددهانــی 
ــان  ــه در آن زم ــی ک ــتر تصدی های ــۀ بیش ــان، هزین خ
ــدند و  ــن می ش ــرا تأمی ــن مج ــدند، از همی ــاد ش ایج
بازپرداخــت قرضه هــا هــم از صــادر نمــودن تولیــدات 
فابریکه هــای تمویــل شــده صــورت می گرفــت.
و  تعرفه یــی  محدودیت هــای  وضــع   .۵
ــای  ــش واردات کااله ــور کاه ــه منظ ــی ب غیرتعرفه ی
ــای  ــی، از نیازه ــدات داخل ــت تولی ــی و حمای تجمل

اســت.  افغانســتان  آنــی  و  جــدی 
در  دولــت  این کــه  همــه  از  مهم تــر   .۶
ــیون های  ــازمان ها و کنوانس ــه س ــتان ب ــاِق افغانس الح
ــورد  ــت های م ــرای سیاس ــن ب ــه ممک ــی ک بین الملل
ــد،  ــع کنن ــی وض ــور محدودیت های ــاد کش ــاز اقتص نی
ــد.   ــه و سنجیده شــده عمــل نمای ــد بســیار محتاطان بای
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ــتۀ  ــطورۀ گذش ــگ و اس ــخ، فرهن ــه تاری ــی ب عاص
خــود فخــر می کــرد و آن را مدیــوِن ســرزمیِن 
ــه »بهشــت  خــود می دانســت. وطــِن خــود را ب
ــل  ــه مث ــی داد ک ــر م ــرد و تذک ــد می ک ــم« مانن هفت
رســتم و آرش کــه قهرمانــاِن ایــن ســرزمین بودنــد، 
هنــوز هــم کســانی در ایــن ســرزمین وجــود دارنــد 
ــار  ــی اختی ــتبداد خاموش ــم و اس ــل ظل ــه در مقاب ک

ــد. نکنن

خیال من یقین من جناب کفر و دین مــــن
بهشت هفتمیـن من دیـار نازنیــن مــــــن
به خانه خانه رستمی به خانه خانه آرشــــی

بــرای روز امتحــان دالوری کمــان کشــــی
چه سرفـراز ملتی چه سربلند مردمــی

که خاک راه شان بود شرافت جبین مـن 
)عاصی،۱۳۸۸: ص ۲۲۹(

ــا تمــام وجــود ســوگوار  ــات ب عاصــی بعضــی اوق
خــوار  را  مردمــش  کــه  زمانــی  آن  می شــود؛ 
ــق  ــه ناح ــه ب ــد ک ــان هایی را می بین ــد و انس می بین
ــه  ــه بیرحمان ــد ک ــی را می بین کشــته می شــوند، زنان
ــد  ــی را می بین ــوند، نوجوانان ــاره می ش ــوه و بیچ بی
ــد...،  ــون می بینن ــه خ ــه ب ــان را غرق ــه پدران ش ک
ــا آن هــم عاصــی بــه بهتــر شــدِن آینــدۀ مردمــش  ب

ــد اســت:  باورمن
مگو که باغ کجا رفت و آشیانه چه شـــد    

مگو ترانه سرایان چـه شـد ترانه چـه شـد
مگو که مردم عاشـق چــرا سفر کــردنـد   
مگو که زمـزمه هـای تر شبانـه چـه شــــد

مپـرس از سخن کوچ کـوچ شـام سفــــــر  
مگـو عـروس شفق های ایــن کرانه چه شد

بیـا بـه بــال زدن هـای زاغ هــا بنگـــــــر  
مگو پـرنـدۀ  رنگیـن رودخــــــــانه چـه شد

مگو چه رفت به اندام این والیت ســوگ   

مگو کـه لطف هوای بهـار خانـــــه چـه شـد
فقط به سوگ شهیدان  این دیار بمـــوی     

مگو کـه بـاغ کجا رفت و آشیانه چـه شــــــد
     )عاصی،۱۳۸۸: ۸۰(

ــاِت  ــه احساس ــی ک ــر از عرصه های ــی دیگ      یک
میهن دوســتی شــاعران در آن نمــود پیــدا می کنــد و 
مایــۀ ظهــور ادبیــات مقاومــت و پایــداری می شــود، 
زمانــی اســت کــه اقــوام دیگــر بــه ســرزمین 
ــرض  ــن را در مع ــوند و وط ــه ور می ش ــا حمل آن ه
ــد.  ــرار می دهن ــاز و اســتعمار و اســتثمار ق تاخت وت
گاهــی ایــن احساســات بــه شــکل افراطــی آن یعنی 
ــت  ــتِی مل ــود و پس ــِت خ ــری مل ــورت برت ــه ص ب
ــه  ــی ک ــوص زمان ــد، به خص ــروز می یاب ــم ب مهاج
ــی  ــگ بوم ــب فرهن ــعی در تخری ــم س ــت مهاج مل

ــی داشــته باشــد. وطن
 یکی داســــــــــتان نو آورده ام   

 یکی زنده گی نظـــــــــم در کرده ام
 در این قصه کز روزگاران پیش   
 سخن می رود گفتنی هاست بیش

 به ایجاز گفتار خـــــواهم نمود  
 به رمز از دلم عقده خواهم گشود

 فسانه ست لیک از جگرسوز بیش     
 همه لطف و الهــــــام امروز بیش

 عاصــی، در ادامــه بــا یــادآوری حمــالت اســکندر 
ــل  ــا در مقاب ــومِ آریان ــرز و ب ــان م ــارزۀ پهلوان و مب
ــن از  ــو گرفت ــه الگ ــود را ب ــاِن خ ــردم زم ــا،  م آن ه

ــد. ــوت می کن ــته گان دع گذش
 سخن بر سر جنگ اسکندر اســـت   
که روم از شکستــن شکسته سرسـت
 که اقبال او چــون کمی پا گـرفـت  

 ز ساســــــــان  ره آریـــانــا گـــرفــت
 اگــرچه کـه مادر بـدو گفـــته بـود    
 کـه با ایــن وطن کیـن نبـایـد نمــود

 چـه، ایـن خــاک را  مـــــادرانی دگر    

 پسـر زاده انــــد از پــدر در پـــدر
 از اینجـا به شمشیــر نتوان گذشـت    

 از ایـنجا توان نیست آسان گذشـت
 خـالصـه کـه هنگام آن شد پدیـــــــد    

 کـه بایـد دمــار از ستمگــر کشیــــد
 همـــی بانگ تـاریخ آمـــد بـه گـــوش     

 ز آبـا و اجـداد در یـــک خــــــروش
 همی بــاســــتــان کوفت کوس نبــرد     

 همـی رستم از زابــالن نعــره کـــــرد
 که ای آریــن زاده گــان سرکشیـد   

 لــوای رهــایــی بــه  سر بـر کنیـــد
  )عاصی،۱۳۸۸ :۲۰۳ -۲۰۶(

   
ــران  ــت دیگ ــا دخال ــه ب ــت ک ــه اس ــاعر دریافت   ش
او واقعیــت  آزادانــه زنده گــی کــرد.  نمی تــوان 
ســازمان ملــل و همکاران شــان را درک نمــوده 
امریــکا  را بخــش جاسوســِی  ایــن ســازمان  و 
می گویــد. در نــزد عاصــی اســتعمار، اســتعمار 
اســت؛ چــه از طــرف امریــکا باشــد و چــه از 
ــه  ــن ب ــن لح ــا تندتری ــن ب ــیه؛ بنابرای ــرف روس ط
ــخ  ــزرگ تاری ــتکبران ب ــتعمران و مس ــا مس ــتیز ب س
ــی،  ــم زبان ــای محک ــا پتک ه ــردازد و ب ــر می پ بش
وجــدان ظالمانۀ شــان را هــدف قــرار می دهــد:

سازمـان ملل کنـون ای خلـــق     
  همچـو تمســاح  اشـک مـی بـارد

جــای اسالم و جــای آزادی   
  شـاه خـایــــن ز راه مــــــی آرد
ای! امــروزه سـازمـان  ملــــل    

  بخــش جـاسوسی ای ز امریکـاست
و نمــاینـــده گــان ابـلیـــــــس  

  بـدتر از روس خصـم جان شماست
این همان سازمــان مزدور است  

 کـو بچـرخـد بـه نـام ظـالــم هـــــا
که بــرقصـد بـه طبـل جباران  

  کـه پیچیــد بــه کـام ظالــــم هــا

سـازمـانی کـه جهل مــزدورش    
 آسیـــا را بــه خــاک بنشـانــــده

زان سـوی آب هـای شور کثیف  
  ملـک مـا را بـه خـــاک بنشـانــده
سـازمــانـی کــه لعنــت ویتـــو   

 لکــه ننـگ جــاودانی اوســـت
او چه خواهد کند به کس مردم!  

  که خود از خاصیت تهی و دوروست
)عاصی،۱۳۸۸: ۲۳۹-۲۳۰(

نتیجه گیری
اشــعار  در  مضمــون  پُررنگ تریــن  و  بارزتریــن 
ــن سیاســی- اجتماعــی و مقاومــت  عاصــی، مضامی
اســت و بعــد مضامیــن غنایــی؛ ولــی بــا ایــن 
ــن شــعِر او را  ــوای تمــام مضامی ــه محت ویژه گــی ک
عشــق و پرداخت هــای عاشــقانه تشــکیل می دهــد؛ 
زیــرا او بــه عنــوان یــک شــاعر آزادی خــواه مســألۀ 
اســتعمار و اســتثمار را درک نمــوده بــود و بــه 
ــرش  ــان عم ــا پای ــد ت ــن بن ــی از ای ــور رهای منظ

ــرد. ــد ک ــود را بلن ــاِی خ ــدای رس ص
ــت؛  ــدوه اس ــم و ان ــر از درد و غ ــی پُ ــعار عاص اش
ــو  ــه ممل ــه ک ــرورش یافت ــی پ ــون او در محیط چ
ــن  ــوده؛ از همی ــرت ب ــی و نف ــت، بدبخت از مصیب
جهــت وی بیشــتر بــه مســایل آزادی، وطن دوســتی 
ــود را  ــی درد خ ــت. عاص ــه اس ــداری پرداخت و پای

ــوده:  ــان نم ــن بی چنی
درد 

درد من خاموشی ست
درد من تنهایی ست

درد ویران شدن دهکدۀ خوب من است
درد آواره گِی بته کن است

ــش،  ــه مردم ــبت ب ــت، او نس ــق اس ــی عاش عاص
ــگاه  میهنــش و زبانــش عشــق مــی ورزد؛ در یــک ن
ــزرگ  ــِت ب ــک مل ــاد ی ــه او فری ــم ک ــه می توانی گفت

ــد: ــودش می گوی ــه خ ــا ک ــت آن ج اس
این ملت من است که دستاِن خویش را

بر گرد آفتاب کمربند کرده است
و این مشت های اوست که می کوبد از یقین

دروازه های بستۀ قرن را
)عاصی،۱۳۸۸: ۶(

عاصــی، شــاعری آزادی خــواه و وطن دوســت اســت 
کــه همــواره تــالش ورزیــده از مهره هــای خیانتــکار 
ــل  ــرد. او ســازمان مل ــام بب ــش ن ــه وطــن و مردم ب
را نکوهــش  متحــد و کشــورهای توســعه طلب 
نمــوده و بــا همــِت بلنــدی کــه داشــته بــرای 

ــت: ــروده اس ــن س ــش چنی مردم
 ... من ترا از سر هر آغیلی
 که از آن بوی جدایی آید

  روی در روی تمام دنیا
  خاصه آنانی که
  به اجالس ملل

  حق »ویتو« دارند
  نه چو نامه

  نه چو برگ
  که چو مشت

  که چو خمپاره
   چو فریاد به درد آمده

  می آویزم ... 
)عاصی،۱۳۸۸: ۱۷۸(

شــاعران و نویســنده گانی بــوده و هســتند کــه 
ــبت  ــق را نس ــخِن ح ــا س ــد ام ــت را می دانن واقعی
ــا هــم ترســی کــه  ــه اوضــاع حاکــِم سیاســی و ی ب
ــا  ــد؛ ام ــار نمی کنن ــد اختی ــای مســتبد دارن از نظام ه
ــار  ــی و ملک الشــعرا به ــتاد خلیل ــد اس عاصــی مانن

ــار نکــرده اســت. ــز خاموشــی اختی هرگ

منابع و مآخذ
۱- انوشــه، محمدحســن و حفیــظ، شــریعتی ســحر، 
--.)۱۳۹۴(. تبلــور آزادی در اندیشــۀ عاصــی، مجلۀ 

خراســان، شــمارۀ ۱۲۲-۱۲۳، کابــل اکادمــی علوم 
ــخ،  ــاب تاری ــف )۱۳۷۹(. در غی ــری، واص ۲- باخت

ــان  ــه اهتمــام ناصــر هوتکــی، پشــاور: پرنی ب
۳- عاصــی، عبدالقهــار )۱۳۸۸(. کلیــات اشــعار 
قهــار عاصــی، بــه کوشــش نیــالب رحیمــی، کابــل: 

ــام  خی
۴- قویــم، عبدالقیــوم )۱۳۸۷(. مــروری بــر ادبیــات 

معاصــر دری از ۱۲۵۹-۱۳۸۰، کابــل: ســعید  
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احمدولی مسعود 
گـزینۀ بـرتـر
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حملۀ تروریستی بر وزارت فواید 
پنجاه  به  نزدیک  آن  در  که  عامه 
تن  بیست  از  بیش  و  شهید  تن 
واکنش های  با  شدند،  مجروح 

زیادی روبه رو شده است
فرستادۀ ویژه سازمان ملل متحد 
نکوهش  ضمن  افغانستان  برای 
بر  تروریستی  گروهی  حمله 
از  بخشی   و  عامه  فواید  وزارت 
معینیت شهدا و معلوالن می گوید 
به  باید  رویداد  این  عامالن  که 

عدالت کشانیده شوند.
چاشت  از  پس  که  پیامی  در 
دیروز از سوی تدامیچی یاماموتو 
که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
در  می کند،  تالش  ملل  سازمان 
و  مهاجمان  گروهی  مورد حمله 
تعداد قربانیان حمله دو روز پیش 
معلومات  عامه  فواید  در وزارت 

دقیق حاصل کند.
است  کرده  تاکید  یاماموتو  آقای 
این چنین حمالتی که سبب  که 
غیرنظامیان  سنگین  تلفات 
می شود هیچ گونه توجیه ندارد و 
باید عامالن آن محاکمه شوند. او 
از تمام جناج ها خواسته است که 
مراعات  را  دوستانه  بشر  قوانین 

به غیرنظامیان جلوگیری  از آسیب رساندن  کنند و 
کنند.

تصریح  افغانستان  برای  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده 
کرده است که آنان همیشه در کنار مردم افغانستان 
افغان ها  مالکیت  و  رهبری  به  صلح  از  و  می ماند 
نیز حمایت می کند تا این کشور به ثبات و آرامش 

برسند.
این  از  پس  ساعاتی  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
رویداد آن را نکوهش و تاکید کرده است که دشمنان 
مردم افغانستان برای پنهان کردن شکست های شان 
در  را  حمالتی  چنین  امنیتی،  نیروهای  مقابل  در 
مقابل تاسیسات عامه و غیر نظامیان انجام می دهند.

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
این  مسوول  است  گفته  نیز  ملی 
جنایتکار  طالبان  تروریستی،  حملۀ 

هستند.
تروریستی  حمله  است:  گفته  او 
روز دوشنبه در کابل یک تراژیدی 
دردناک بود که از شهروندان بی گناه 

افغانستان قربانی گرفت.
»هر  عبداهلل:  عبداهلل  گفتۀ  به 
به  را  مسئولیت  این  که  گروهی 
عهده بگیرد، نزد حکومت و مردم 
افغانستان مسوول این جنایت گروه 
تروریستی طالبان و کشور حمایت 
کننده آنان است. گروهی که جرأت 
و  حکومت  با  رو  به  رو  مذاکره 
از  و  ندارد  را  افغانستان  مردم 
خون  ریختن  و  شهروندان  کشتن 

بی گناهان دریغ نمی کند«.
مهاجم  چهار  پیش،  روز  دو 
فواید  بر وزارت  با حمله  انتحاری 
عامه نزدیک به پنجاه نفر را کشت 
و حدود چهل نفر دیگر را زخمی 
ساخت. وزارت صحت عامه کشته 
 ۲۷ شدن  زخمی  و  نفر   ۴۰ شدن 
نفر دیگر را تأیید کرده است که به 

شفاخانه ها انتقال یافته اند.
وزارت  سخنگوی  دانش،  نجیب 
دقیقه   ۳:۱۵ ساعت  »حوالی  است:  گفته  نیز  داخله 
بعد از ظهر دوشنبه، ۴ تروریست پس از یک انفجار 
معلولین،  و  شهدا  اداره  تعمیر  نزدیک  در  بم  موتر 
وارد این دو اداره شدند. دو تروریست وارد وزارت 
فواید عامه و یکی از آنها وارد اداره شهدا و معلولین 

شدند و غیرنظامیان را هدف قرار دادند«.

سازمان ملل میگوید که ۶۲۰ هزار تن در 
افغانستان نیاز به کمکهای فوری زمستانی 

دارند.
در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری   
انتشار  با   )UNHCR(پناهنده گان امور 
بیاینه یی گفته است که این اداره، حکومت 
تنها  کمک رسانی  نهاد های  و  افغانستان 
فوری  کمک  تن  هزار   ۴۲۰ به  می توانند 

کنند.
عالی  کمیشنری  که  است  حالی  در  این 
سازمان ملل در امور پناهنده گان می گوید 
در  نیازمندترین  به  به سلسله کمک ها  که 
کمک  نفر  هزار   ۵۸ به  تاکنون  افغانستان، 

شده  است.
که  آمده  کمیشنری  این  بیانیۀ  در 
و  مهاجران  وزارت  با  هماهنگی  در 
 ۱۵۰ به  که  می خواهند  برگشت کننده گان 

هزار خانواده  برگشت کننده و بی جا شده 
و دیگر افراد نیازمند کمک زمستانی اهدا 

کند.
عالی  کمیشنری  مقام  یک  عبداهلل،  فتحیه 
این  در  پناهنده گان  امور  در  ملل  سازمان 
برای  که  حالی  »در  است:  گفته  مورد 
برای  دایمی  حل های  راه  کردن  پیدا 
می شود،  تالش  داخلی  بی جاشده گان 
 ۲۰۰ تقریبا  مالی  کمک  نمودن  فراهم 
هر  برای  عجالتا  شرط،  و  قید  بدون  دالر 
خانواده مستحق صورت می گیرد تا آن ها 
فصل زمستان را نسبتا گرم و راحت سپری 

نمایند.«
حال  در  آن ها  کمیشنری،  این  گفتۀ  به 
کمک های  توزیع  مصروف  تنها  حاضر 
نقدی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن در شهر کابل 

اند.

مقامات افغانستان، ایران و هند ادارۀ بندر چابهار را 

به شرکت دولتی پورتس گلوبل لمتد هند سپردند.
آژانس خبررسانی هندوستان تایمز از قول مقامات 
مقامات  موافقت  پی  در  که  است  نگاشته  هندی 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  و  هند  وزارت خارجه 

ایران، ادارۀ بند چابهار به هند واگذاز شده است.
در عین حال، آژانس خبررسانی ایرنا به قول از یک 
مامور بلند رتبۀ ایران می نگارد که بندر چابهار برای 
ده سال به شرکت پورتس گلوبل لمیتد هند به کرایه 

داده شده است.
منبع می افزاید که براساس توافق نامه بین سه کشور 
ایران، هند و افغانستان، شرکت پورتس گلوبل هند 
و  تجهیزات  تامین  بارگیری،  و  تخلیه  مسوولیت 

بازاریابی بندر چابهار را بر عهده دارد.
این در حالی ست که افغانستان با توجه به نیازهای 
وارداتی اش از طریق بندرهای مرزی با پاکستان، در 

سال های اخیر زیر فشار شدیدی قرار داشت.
ماه  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  حال،  این  با 
گذشته از معافیت بندر چابهار از تحریم ها خبر داد 
و اعالم کرد که این اقدام در راستای کمک به توسعۀ 

اقتصادی افغانستان صورت گرفته است.

نظر  وحدت  بر  تأکید  همیشه  مقاومت  و  جهاد  حوزۀ 
داشته  آدرس  این  از  یک شخص  کاندیداتوری  امر  در 
رقابت های  میدان  در  مسعود  احمدولی  که  اکنون  اند؛ 
انتخاباتی حضور یافته بهتر می دانم که دیگران ایشان را 
آقای مسعود می تواند  و  کنند  انتخابات حمایت  امر  در 
آنچه که از دست مجاهدین رفته را دوباره تصاحب کند. 
رهبران حوزۀ جهاد و مقاومت بیشتر از ناحیۀ مشروعیت 
و محبوبیت مردمی صدمه دیده اند و هیچ گاهی نتوانستند 
که حکومت را وسیله قرار داده برای مردم خدمت کنند. 
هر  به  نسبت  می تواند  مسعود  احمدولی  من  نظر  به 
بهتر  ذیل  به دالیل  ذکر شده  موارد  در  دیگری  شخص 

بدرخشد.

1.در عرصه مشروعیت: 
به  نیاز  مردمی  رضایت  و  بقا  به خاطر  حکومتی  هر 
مشروعیت دارد، مشروعیتی که باید از مردم اتخاذ گردد. 
روابط  و  پاک  گذشته  و  علمی  شخصیت  به  توجه  با 
رأی  کسب  توان  صاحب  سفیر  ملی،  قهرمان  با  خونی 
دیگری  شخصیت  هر  از  بهتر  را  مردمی  مشروعیت  و 
دارد چون باال رفتن سطح ناامنی، فقر اقتصادی و فاصله 
و  جهاد  خانوادۀ  حکومتی  سیاسیون  از  مردم  گرفتن 
برای شخصیت  را  رأی  و کسب  ساحه جلب  مقاومت 

تجربه ناشده فراهم ساخته است. 

3.در عرصه محبوبیت: 
محبوبیت نسبت به مشروعیت در عرصۀ حکومت داری 
از  بعد  حکومت  اگر  چون  دارد  مثبت  فوق العاده  تأثیر 
کسب مشروعیت رو به فساد و بی تفاوتی آورد، در قلب 
بی بهره  مردمی  حمایت  از  و  داشت  نخواهد  جا  مردم 
می ماند، از همین رو فرض بر این است که جناب مسعود 
به خاطر طمع نداشتن بر قدرت و ثروت دولتی می تواند 
مصدر خدمت گردد تا رضایت و محبوبیت مردمی را با 

خود داشته باشد.

3.در عرصۀ خدمت گذاری: 
آنچه که تاکنون تجریه شده سیاسیون حکومتی موفق به 
عرضۀ خدمات از آدرس حکومت نشده اند، بر عکس در 
طول هفده سال آقای مسعود با تکیه بر برنامۀ آجندای 
ملی همیشه سعی و پیشنهاد بر وحدت نظر در سطح ملی 
ساختار  در  تغییر  به منظور  افغانستان  برای  بین المللی  و 
مردم...  برای  خدمت گذاری  و  احزاب  تقویت  سیاسی، 
کرده است. در هفده سال گذشته رهبران سیاسی تاجیک 
فاقد برنامه بودند و به همین لحاظ وعده های شان عملی 

نمی گردد.  
سیاسیون  اگر  که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین  اخیر  در 
حکومتی تجربه شده دوباره خود را کاندیدا کنند بدون 
که  کرد  نخواهند  کسب  را  نیاز  مورد  رأی  یا  که  شک 
تاجیک تباران  اقتدار  رفتن  از دست  امری  چنین  عاقبت 
توان  دوباره  یابند  مشروعیت  اگر  یا  و  شد  خواهد 
پس  داشت،  نخواهند  مردم  برایم  را  خدمت گذاری 
عقل سلیم و تدبیر در سیاست حکم می کند که بهترین 
گزینه به خاطر کسب رأی اکثریت و خدمت گذاری برای 

شهروندان احمد ولی مسعود است. 
در اخیر، تعدد کاندیدای حوزۀ جهاد مقاومت شکست 
انتخابات  مثل  و  ساخته  قطعی  را  حوزه  این  سیاسی 
پارلمانی هیچ یک پیروز انتخابات نخواهند شد و دیده 
بن بست  به  کی  را  حوزه  این  پیروزی  که  شد  خواهد 

می کشاند.

پس از شهادت نزدیک به 50 تن:

عامالن این رویداد باید محاکمه شوند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان:

620 هزار تن در افغانستان نیاز به کمک های فوری زمستانی دارند

هند ادارۀ بندر چابهار را رسمًا به عهده گرفت

شاکر حیات-استاد دانشگاه

بورد مشورتی صلح...
برخورد سران حکومت وحدت ملی گالیه کنند و خواهان 
احقاق حقوق حقه طیف گســترده دانــش آموخته گان و 

نیروهای ملی و دموکراتیک گردند.
۶- انســجام نیروها و هماهنگی فکری شان زمینۀ ایجاد 
دولت نیرومند فکری و حمایت قوی مردمی را مســاعد 
می سازد. پس برای داشــتن یک دولت مقتدر، نیرومند و 
کارا ایجاب می کند که ساختارســازی را با ذهنیت سازی 

آغاز کرد یعنی با ذهنیت ســازی مثبت و موثر در انسجام 
اشــخاص و افــراد بــه عنــوان نخبه گان و مســووالن، 
ساختارهای اجتماعی را شکل داد و این ساختار می تواند 
با سهم گیری فعال سیاسی در تمام تصامیم سرنوشت ساز 
ملی و بین المللی حضور داشــته باشد. دولت ها با وجود 
داشــتن قوه های ثالثه هرگز نمی تواننــد نقش نیروهای 
اجتماعی ـ سیاســی را نادیده بگیرند؛ پس بدون حضور 
فعال نیروهای اجتماعی ـ سیاسی منسجم و موثر، داشتن 
حاکمیت آزاد، مســتقل، عادالنــه، مردمی و خدمت گزار 

متصور نیست.
۷- بــه طالبان نیز باید تفهیم گردد که به کلیت مفاد قانون 
اساسی یعنی استقرار جمهوری اسالمی افغانستان تمکین 
کنند و از ارایه طرح بدیل امارت خالف اسالمی انصراف 
ورزند. همچنــان از همدردی به گروه های تروریســتی 
دســت بردارند. با وجود آنکه جرایم ســنگین بشری را 
مرتکب شده اند نباید بدون قید و شرط در جامعه مدغم 
شوند و کلیه قوانین و کنوانسیون های بین المللی را محترم 

شمارند.



مقدمه
موضوع صلح افغانستان پس از انتصاب زلمی خلیل زاد به 
افغانستان، وارد  پایان جنگ در  امریکا برای  عنوان نمایندۀ 
روند  پیگیری  مسوول  را  خود  که  است  شده  تازه  مرحلۀ 
صلح این کشور می داند. دیدارهای آقای خلیل زاد با گروه 
طالبان و سفر به کشورهای منطقه )که بدون در نظر گرفتن 
موجب  می گیرد(،  صورت  افغانستان  حاکمیت  و  استقالل 
به  برانگیزد؛  نیز  را  کشور  این  دولت  اعتراض  است  شده 
گونه یی که دولت افغانستان بارها تأکید کرده است که هیچ 

توافق صلحی را بدون حضور دولت کابل نمی پذیرد.
با این حال، برگزاری نشست سه روزۀ نماینده گان دولت های 
امریکا، عربستان، امارات و پاکستان و همچنین دفتر سیاسی 
طالبان در قطر در ابوظبی که از روز سه شنبه هفتۀ پیش آغاز 
شد، نشان می دهد تالش های امریکا در این خصوص جدی 
در  افغانستان  دولت  رسانه ها  اخبار  طبق  که  است، هرچند 

اجالس ابوظبی حضور نداشت.
پرسش

مهم ترین پرسش در این خصوص این است که آیا امریکا با 
وارد کردن طالبان به ساختارهای سیاسی افغانستان، درصدد 
مدیریت تحول جدیدی در این کشور است؟ آیا پاکستان با 
ایفای نقش مثبت در این روند، درصدد یافتن جایگاه گذشتۀ 

خود در افغانستان است؟
فرضیه

تا  است  درصدد  افغانستان،  تحوالت  مدیریت  با  امریکا 
این  محور  حول  را  افغانستان  در  خود  متحدان  از  ایتالفی 
روسیه،  خودنمایی های  مانع  تا  کند  ایجاد  طالبان  و  کشور 

چین، ایران و هند در تحوالت افغانستان و منطقه شود .
نشست صلح در امارات، ادامۀ مدیریت امریکایی آن 

بسیاری از ناظران سیاسی، نشست امارات را در مورد روند 
صلح افغانستان، از چند جهت نقطۀ تحول در این خصوص 

می دانند که عبارتند از:
۱- حضور نمایندۀ دولت عربستان در نشست امارات متحده 
صورت  نخستین بار  برای  افغانستان  صلح  روند  مورد  در 
دهنده گان  تشکیل  از  امارات،  همراه  به  عربستان  می گیرد. 
گروه طالبان در سه دهۀ گذشته هستند که همچنان از این 
گروه حمایت می کنند. حضور عربستان در نشست امارات 
نشان می دهد که امریکا موفق شده است موسسان و تشکیل 
دهنده گان طالبان را پشت یک میز بنشاند؛ اما با این تفاوت 
که اگر در آن مقطع برای وارد کردن گروه طالبان به جنگ 
در افغانستان بود، اکنون برای وارد کردن این گروه به روند 
صلح در این کشور است. در دهۀ نود نیز دولت افغانستان 
این  جنگ  عرصۀ  به  آن  ورود  و  طالبان  گروه  تشکیل  در 
نظر می رسد که  به  نیز  اکنون  نداشت و  نقشی  کشور هیچ 
عمل،  ابتکار  داشتن  دست  به  با  و  میدان داری  با  امریکا 
همچنان می کوشد بدون دخالت دولت افغانستان، طالبان را 
وارد عرصۀ سیاسی این کشور کند. بدون تردید، عربستان 
این روند را  مالی  تأمین  مانند گذشته مسوولیت  امارات  و 
برعهده خواهند داشت و پاکستان نیز که همچنان خواهان 
حفظ افغانستان به عنوان حیاط خلوت خود است، می کوشد 

در کنار امریکا نقش محوری ایفا کند.
۲- اظهارات نخست وزیر و سایر مقام های دولت پاکستان 
جدی  نرمش  بیانگر  افغانستان،  صلح  روند  مورد  در 
اسالم آباد در این خصوص است و به نظر می رسد، ارتش 
از دولت عمران خان حمایت می کند، تصمیم  پاکستان که 
اتخاذ  افغانستان  خود را برای کمک به پیشبرد روند صلح 
برای  خان  عمران  به  ترامپ  دونالد  اخیر  نامۀ  است.  کرده 
همکاری جهت پیشبرد روند صلح افغانستان، بدون تردید 
به  است.  بوده  موثر  بسیار  اسالم آباد  مواضع  انعطاف  در 

گونه یی که یادآورِ ُهشدار جرج بوِش پسر به پرویز مشرف، 
رییس جمهور وقت پاکستان در سال ۲۰۰۱ است که در آن 
در  پاکستان  نکردن  همکاری  پیامدهای  مورد  در  او  زمان، 
را در شرایط  او  و  داد  ُهشدار  به مشرف  جنِگ ضدطالبان 
عربستان  با  همراه  پاکستان  زیرا  داد؛  قرار  انتخاب  سخت 
ترامپ  این بار  اما  اند.  بوده  طالبان  موسسان  از  امارات،  و 
در مورد پیامدهای همکاری نکردن پاکستان برای صلح با 
طالبان، به عمران خان ُهشدار داد. در سال های اخیر و بعد 
از آنکه جرج بوِش پسر پاکستان را به اتخاذ سیاست دوگانه 
در قبال افغانستان و سیاست های امریکا در آن کشور متهم 
کرد، روابط واشنگتن و اسالم آباد مخدوش شد و در زمان 
دونالد ترامپ، به دلیل آنکه او به طور مستقیم پاکستان را به 
حمایت از تروریسم متهم می کند، روابط دو طرف متشنج 

شد.
قطع کمک های مالی و نظامی امریکا به پاکستان، این کشور 
نظر  به  این رو،  از  است.  داده  قرار  سختی  شرایط  در  را 
دولت عمران خان  دورۀ حاکمیت  پاکستان  ارتش  می رسد 
را که از آن حمایت می کند، فرصتی مناسب برای انعطاف 
در برابر فشارهای امریکا و به گونه یی، تسلیم شدن در برابر 
افغانستان می داند. عمران  این کشور در مورد  خواسته های 
خان نیز با اعالم نرمش اسالمآباد در برابر امریکا، درصدد 
میان  روزه  دو  نشست  امارات،  نشست  از  بعد  تا  است 
خلیل زاد و گروه طالبان در اسالم آباد برگزار کند تا همکاری 

خود را با واشنگتن بیش از پیش اثبات کند.
۳- آن گونه که گزارش های خبری نشان می دهد، در نشست 
امارات، نمایندۀ دولت افغانستان حضور نداشت و این کار 
مغایر با مواضع اخیر دولت محمداشرف غنی است که اعالم 
کرد: هرگونه مذاکرۀ صلح بدون حضور نمایندۀ دولت کابل، 
باطل است. البته رسانه های غربی درصدد اند وانمود کنند 
که  تصمیمی  هر  است،  کرده  اعالم  افغانستان  دولت  که 
موافق  آن  با  کند،  اعالم  امارات  نشست  در  امریکا  نمایندۀ 
نمایندۀ  نداشتن  گونه یی حضور  به  کنش،  این  با  تا  است، 

دولت افغانستان را در نشست امارات توجیه کند .
از  خارج  در  افغانستان  صلح  مهم  نشست  برگزاری   -۴
در  آشکار  دخالت  که  است  امریکا  مدیریت  با  کشور  این 
در  می شود.  تلقی  افغانستان  داخلی  امور  و  صلح  روند 
و  ویژۀ  گروه  دو  تازه گی  به  غنی  محمداشرف  که  حالی 
مشورتی در مورد روند صلح افغانستان تشکیل داد. حضور 
یا شورای عالی صلح  این گروه ها و  از  نماینده یی  نداشتن 
افغانستان در نشست های صلح این کشور به معنای نادیده 
گروه  است.  افغانستان  ملی  حاکمیت  و  استقالل  گرفتن 
برعهده  را  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوی  مسوولیت  ویژه، 
دارد و تحت نظر رییس دفتر رییس حکومت وحدت ملی 
اقوام  سران  از  متشکل  نیز  مشورتی  گروه  و  می کند  عمل 
به  تا  است  کشور  این  جهادی  و  سیاسی  و شخصیت های 
گروه مذاکره کننده مشورت بدهد. بنابراین، به رغم ادعای 
برای  امریکا  به  افغانستان  دولت  نه تنها  غربی،  رسانه های 
تالش  بیانگر  بلکه  است،  نداده  اختیار  صلح  روند  پیشبرد 
کابل  دولت  تالش های  گونه  هر  کردن  خنثی  برای  امریکا 
برای ایفای نقش مهم و موثر در روند صلح افغانستان است.

 افشاندن بذر قوم گرایی در پوشش تالش های صلح
ایتالفی  با تالش های زلمی خلیل زاد برای تشکیل  همزمان 
از متحدان واشنگتن در امور این کشور، گلبدین حکمتیار 
رهبر حزب اسالمی افغانستان نیز بیکار ننشسته و در تالش 
صلح  برای  پشتون ها  ویژه  به  احزاب  از  ایتالفی  تا  است 
بودن  پشتون  به  با توجه  این موضوع  کند.  ایجاد  با طالبان 
از سه  ایتالفی  قابل توجه است. در واقع،  زلمی خلیل زاد، 
درون  در  غرب گرا  لیبرال های  از  متشکل  پشتون  جریان 

دولت، حکمتیار و طالبان در حال شکل گیری است تا روند 
اداره  پشتون  قوم  تأثیر  تحت  همچنان  افغانستان  تحوالت 

شود .
واگرایی در میان احزاب و گروه های غیرپشتون سبب شده 
است تا حکمتیار و خلیل زاد برای تشکیل ایتالف پشتون ها 
گام بردارند. درخواست حکمتیار از طالبان برای شرکت در 
انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با پیوستن به احزابی که 
خواهان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هستند، در 
واقع تالش برای تقویت پشتون گرایی در این کشور است، 
زیرا به نظر می رسد، خلیل زاد توانسته طالبان را متقاعد کند 
که از طریق جنگ، دیگر قادر به کسب قدرت در افغانستان 
نخواهد بود، بلکه تنها از طریق مشارکت در روند دمکراتیک 
موضوعی  بردارد.  گام  مسیر  این  در  می تواند  انتخابات  و 
که به نظر می رسد محمداشرف غنی را نیز در مورد آیندۀ 
وضعیت سیاسی اش در افغانستان، نگران می کند. این احتمال 
از  افغانستان  جمهوری  رییس  گرفتن  نادیده  با  امریکا  که 
آیندۀ  انتخابات  در  آن ها  نامزد  و  پشتون  جریان های  سایر 
ریاست جمهوری حمایت کند، دور از ذهن نیست و این 
بازندۀ  برای محمداشرف غنی نگران کننده است و ممکن 
نهایی روندی باشد که خود با توافق با حکمتیار آن را کلید 
زد و اکنون خارج از گود صلح افغانستان قرار گرفته است.

اهداف امریکا از برگزاری مذاکرات صلح افغانستان
در  صلح  برقراری  برای  که  شتابی  با  امریکا  تردید،  بدون 

افغانستان دارد، اهدافی را دنبال می کند که عبارتند از:
۱- پایان دادن به یکی از طوالنی ترین جنگ های خارج از 

امریکا که این کشور درگیر آن است
ویتنامی  به  افغانستان  جنگ  شدن  تبدیل  از  جلوگیری   -۲

دیگر برای امریکا
۳- جلوگیری از به دست گرفتن ابتکار عمل صلح افغانستان 

از سوی کشورهای منطقه از جمله روسیه
صلح  برقراری  به  کمک  برای  که  مسکو  اخیر  نشست  در 
افغانستان برگزار شد، نماینده گانی از کشورهای هند، ایران، 
روسیه، افغانستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، 
قرقیزستان و گروه طالبان حضور داشتند، اما امریکا در آن 
شرکت نکرد و نشان داد که با مشارکت کشورهای منطقه 
برای کمک به پیشبرد روند صلح افغانستان، به شدت مخالف 
است. به همین دلیل در هیچ یک از نشست های صلحی که 
امریکا برگزار می کند، کشورهای همسایۀ افغانستان حضور 

ندارند .
نتیجه

ارتباط  در  افغانستان  در  جاری  تحوالت  روند  حال،  به هر 
برقراری  برای  امریکا  نشان می دهد که تالش های  با صلح 
صلح در افغانستان، متفاوت از آن چیزی است که کشورهای 
منطقه و مردم افغانستان خواهان آن هستند. زلمی خلیل زاد 
که از سال ۲۰۰۱ همزمان با وارد شدن نظامیان امریکایی با 
تا روند تحوالت  این بار می کوشد  ارتباط است،  طالبان در 
افغانستان را به گونه یی رقم بزند که مالحظات پاکستان و 
منافع طالبان تأمین شود تا امریکا خود را در کازار افغانستان 
افغانستان،  در  خلیل زاد  اولیه  مأموریت  دهد.  نشان  موفق 
برای  نفتی  شرکت های  از  نماینده گی  به  طالبان  با  مذاکره 
به جنوب  از آسیای مرکزی  لولۀ نفت وگاز  امن خط  عبور 
دونالد  از  نماینده گی  به  خلیل زاد  نیز  اکنون  و  بود  آسیا 
ترامپ، در حال پایه گذاری تحوالتی در افغانستان است که 
با حمایت از یک جانبه گرایی پشتون ها، در حال کاشتن بذر 

نفاق و درگیری قومی در افغانستان است.
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بورد مشورتی صلح 
چه خواهد کرد؟

      پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
به راستی هیچ واژه یی به اندازۀ صلح نزد انسان از قدر و 
قدمت دیرین برخوردار نیست و چنان جایگاهی دارد که 
امکان اســتمرار حیات آدمی را فراهم ساخته است؛ آنچه 
موجب بهبود و بهزیستی در طول حیات انسان شده همانا 

صلح و مشارکت می باشد.
چندی پیش در نشســت ملی زنان برای صلح مرتبط به 
بورد عالی مشــورتی، حبیبه ســرابی ضمن ارایه دیدگاه 
شــان اعتراض خود را مطرح کردنــد که در خور تقدیر 
و ســتایش می باشد. برای اینکه چند و چون این موضوع 

مهم ریشه یابی شده باشد، اکتفا به دالیل زیر می شود:
۱- اعضای بورد مشورتی صلح که با حکم رییس حکومت 
وحدت ملی از طریق رســانه ها انتشار یافت عمدتًا افراد 
و شخصیت هایی هستند که در مقامات ریاست جمهوری 
پیش و بعــد از حاکمیت طالبان قرار داشــتند. افزون بر 
آن در پســت های معاونیت رییس جمهــور، وزارت ها، 
ریاســت های امنیت ملی در مقاطع مختلف و سفارت ها 

نقش ایفا کرده اند.
۲- چهره هایــی به اصطــالح تاثیرگذار دیگــر را اکثراً 
رهبران تنظیم های جهادی، مذهبی، قومی و سمتی احتوا 
می کند که در هر دو مرحله به عنوان مشــاوران سیاسی و 
پالیســی میکران حامد کرزی و محمداشرف غنی بودند 
و به اثر فرمایشــات معقول و مطلوب آنان و در مواردی 
پیشــنهادات نامطلوب و غیر موجــه این ذوات عالوه از 
شهادت و زخمی شدن فرزندان مردم، منابع هنگفت مالی 
جهانی و نیروهای نظامی و بشری ایاالت متحدۀ امریکا و 
ناتو نیست ونابود گردید. علی رغم آرزومندی های جامعۀ 
بین المللــی که به منظور مبارزه با تروریســیم به میهن ما 
آمده بودند و هدف شــان کاهش گراف کشــت، تولید، 
قاچاق و ترافیک مواد مخــدر بود، این امر تحقق نیافت 
برعکس افزایش قابل مالحظه یی را کسب کرد و در بعد 
احترام و رعایت حقوق بشــری نیز با آنکه قوانین عالی 
نافذ و توشیح شد و از رویکرد خوب هم برخوردار بود 
در عمــل ما گواه تحقق حاکمیت قانون و حکومت داری 

نمی باشیم.
۳- زنان نیز به اســاس سفارشات مهاتما گاندی بیش از 
نصف نفوس را شکل می دهند. در حالی که زنان در قفس 
زندانی گردند و از متن رویدادها و مشــارکت سیاســی 
رانده شــوند، احساس ســرخورده گی و سرشکسته گی 
کــرده و رنج و جفــای فراوان را متحمــل می گردند که 
با شــعارهایی همکاران بین المللی، ایاالت متحده و ناتو 
حین حذف طالبان مطرح می شــد هم خوانی و هماهنگی 
را نمی رســاند بنابرآن، این عوامل خــود موجب ایراد و 
انتقاد قشر زن شده است و به نگرانی آنان افروده که مبادا 

اینگونه دستاوردها زیر سوال رود. 
۴- قســمت اعظم و قابل مالحظۀ نفوس هر کشــور را 
جوانان می ســازد که از تحــرک و پویایی الزم برخودار 
هســتند. با وجــود اینکه جوانــان ظرفیــت، قابلیت و 
مهارت هــای الزم خــود را در پروســه ها و تحــوالت 
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی دارند لیکــن به آنان 
کوچکترین اعتنایی در بورد عالی مشورتی صلح معطوف 
نگردیده است که این امر خود با اظهارات و ابرازنظرهای 
عوام فریبانۀ نخبه گان سیاسی کشور در هفده سال تناقض 
آشکار دارد و ایجاب می کند که دوستان بین المللی به رفع 
این کمبودها با توسل به اقدامات و تدابیر مفید و اثرگذار 

پرداخته و این نقیصه را برطرف سازند.
۵- بعد از سال ۲۰۱۴ میالدی نخبه گان سیاسی و رهبری 
حکومــت وحدت ملی مدعــی و مدافع نیروهای ملی و 
دموکراتیک خویش را معرفی می کردند. حین شکل دهی 
بورد مشورتی صلح در عمل این طرف داران پروپاقرص 
نیروهای ملی و دموکراتیک را قصداً به فراموشی سپردند. 
دلیــل نپرداختن به نیروهــای دموکراتیک و ملی نگرانی 
و تشویشــی خوانده می شود که ناشــی از آن است مبادا 
آنها دل به دریا ســپرده با طرح های علمًا تنظیم شده شان 
عامل خنثاسازی و عقیم کردن طرح های نیروهای تندرو 
و افراطی گردند به همین دلیل اینان حق دارند از نحوۀ 
صفحه 6
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دونالــد ترامــپ قبــل از آنکــه رییس جمهــور 
بــه  امریــکا  نظامــی  حملــۀ  شــود،  امریــکا 
و  بــود  اشــتباه خوانــده  یــک  را  افغانســتان 
ــی از  ــای امریکای ــروج نیروه ــر خ ــار ب چندین ب
افغانســتان تأکیــد کــرده بــود. امــا در مــاه اکتوبــر 
ســال ۲۰۱۵، در یکــی از مصاحبه هایــش بــا 
ــگ  ــروزی در جن ــدم پی ــی.ان.ان، از ع ــبکه س ش
افغانســتان ابــراز نارضایتــی کــرد و حضــور 
ضــروری  و  مهــم  را  افغانســتان  در  امریــکا 
دانســت. متعاقبــًا، بعــد از پیــروزی در انتخابــات 
ــالم  ــن اع ــور و حی ــن کش ــت جمهوری ای ریاس
او  افغانســتان،  بــرای  جدیــدش  اســتراتژی 

هشــدار داد کــه خــروج عجوالنــۀ ســربازان 
امریکایــی از افغانســتان، زمینــه رشــد تروریســم 

ــازد. ــاعد میس ــور را مس ــن کش در ای
همچنــان، ترامــپ بــه صراحــت بیــان کــرد کــه 
ــر  ــتان ب ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه خ
اســاس جــدول زمانــی صــورت نخواهــد گرفت. 
ــد  ــارج خواهن ــا خ ــن نیروه ــی ای ــه، زمان بلک
ــت  ــت تح ــدرت حکوم ــت و ق ــه ظرفی ــد ک ش
ــرود  ــد ب ــتان بلن ــور در افغانس ــت آن کش حمای
ــود  ــی ناب ــدی و اساس ــکل ج ــه ش ــان ب و طالب
ــال  ــت س ــاه آگس ــال، در م ــن ح ــوند. در عی ش
۲۰۱۶، ترامــپ رییســجمهور اســبق امریــکا بارک 
اوبامــا را بنیانگــذار داعــش خطــاب کــرده افــزود 
کــه خــروج نیروهــای امریکایــی از عــراق زمینــه 

ــپ  ــرد. ترام ــم ک ــش فراه ــاد داع ــرای ایج را ب
تأکیــد کــرد کــه خــروج نیروهــای امریکایــی از 
ــک اشــتباه  ــا، ی ــارک اوبام ــه حکــم ب ــراق و ب ع
تاریخــی بــود و ایــن اشــتباه در افغانســتان تکــرار 

ــد شــد. نخواه
امــا، نشــر تصمیــم ترامــپ مبنــی بــر خــروج نیــم 
از نیروهــای امریکایــی از افغانســتان ضمــن آنکــه 
بیثباتــی فکــری و نافهمــی سیاســی و نظامــی او 
را بــه نمایــش گذاشــت، بــرای هراســافگنان 
ــد در  ــور منبع ــن کش ــه ای ــرد ک ــح ک ــز واض نی
ــدارد و  ــت ن ــا جدی ــا آنه ــارزه ب ــوص مب خص
ــکا در  ــت امری ــتقیم، شکس ــر مس ــکل غی ــه ش ب
برابــر آنهــا را بــه ســطح جهــان افهــام و تفهیــم 
ــروج  ــم خ ــالم حک ــال، اع ــن ح ــرد. در عی ک
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان پیــام دیگــری 
نیــز داشــت و آن اینکــه منبعــد طالبــان و ســایر 
ــوان  ــه عن ــپ ب ــرای ترام ــف ب ــان مخال جنگجوی
یــک تهدیــد پنداشــته نمیشــوند. نهایتــًا، در هــر 
دو مــورد متذکــره، زیــان بــزرگ متوجــه امریــکا 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــت افغانس و حکوم

ــي، د  ــر واي ــارو وزی ــتنېدونکو چ ــه راس ــو او بېرت ــتان د کډوال د افغانس

ــه  ــې زرګون ــږ کال ي ــې س ــه و چ ــه څ ــکايل هغ ــګ وچ ــر څن ــړې ت جګ

ــړل. ــه ک ــو بې ځای ــو مېن ــه خپل ــان ل افغان

ــه  ــۍ ل ــړو او وچکال ــې د جګ ــز کال ک ــه ۱۳۹۷ ملری ــي، پ ــوړی واي نوم

ــوې دي. ــه ش ــۍ بې ځای ــرې کورن ــه ډې ــه ۹۲ زرو څخ ــه ل امل

ــې  ــه ورځ »۱۳۹۷ کال د مرغوم ــنبې پ ــې ش ــي د س ــي بلخ ــید عامل س

ــل:  ــه دې اړه ووی ــې پ ــډه ک ــتجوابیه غون ــه اس ــې پ ــو جرګ ۰۴« د مرشان

»پــه ۱۳۹۷ ملریــز کال کــې پــه خواشــینۍ رسه چــې د جګــړو او ناامنیــو 

ــوي،  ــه ش ــۍ بې ځای ــرې کورن ــم ډې ــه ه ــه امل ــۍ ل ــګ د وچکال ــر څن ت

ــلو ۹۴  ــو س ــې ۹۲ زره او ی ــه ک ــه ټول ــه پ ــه امل ــۍ ل ــړو او وچکال د جګ

ــېږي.« ــه رس ــو ت کورنی

ــري او  ــا ل ــه اړتی ــتو ت ــو مرس ــۍ بېړنی ــه کورن ــل، دغ ــي ووی ــاغيل بلخ ښ

ــو  ــې دغ ــه ک ــه بودج ــي کال پ ــد د راتلونک ــورا بای ــيل ش ــتان م د افغانس

ــړي. ــام وک ــدي پ ــه ج ــویو ت ــه ش بې ځای

افغانســتان پــه وروســتۍ لســیزه کــې ســختو وچکالیــو ځپلــی دی چــې 

ــی دی. ــان اړول ــه زی ــدارۍ ت ــې او مال ــې د خلکــو کرن ــر ډېره ی ت

د افغانســتان د طبیعــي پېښــو پــه وړانــدې د مبــارزې وزارت د معلوماتــو 

لــه مخــې اوس مهــال پــه ټــول هېــواد کــې شــااوخوا ۲،۲ میلیونــه وګــړي، 

بېړنیــو غذايــي مرســتو تــه اړتیــا لــري.

د دغــه وزارت پــه خــره پــه تېــرو څــو کلونــو کــې څــه بانــدې پنځــه لکــه 

کســان د وچکالــۍ او ناامنیــو لــه املــه لــه خپلــو اصــيل مېنــو نورو ســیمو 

تــه کوچېــديل چــې مرســتو تــه اړتیــا لــري.

لــه بلې خــوا د مرشانــو جرګــې غــړي د وچکالــۍ تــر څنــګ پــه پاکســتان 

او ایــران کــې د افغــان کډوالــو نــاوړه وضعیــت هــم د اندېښــنې وړ یــاد 

ــان  ــل، افغ ــر ووی ــرت بهی ــر غی ــې ډاک ــه ډل ــناتورانو ل ــو س ــړ. د دغ ک

کــډوال پــه ګاونډيــو هېوادونــو پــه ځانګــړي ډول ایــران او پاکســتان کــې 

ــه اخیســتل کېــږي. ــږي او تــرې ســیايس ګټ وهــل او ټکــول کې

ــو  ــان کډوال ــې د افغ ــتان ک ــران او پاکس ــه ای ــړه: »پ ــه ک ــوړي زیات نوم

وضعیــت د اندېښــنې وړ دی، وهــل کيــږي، ســپکاوی ورتــه کېــږي او د 

ځینــو هېوادونــو لــه لــوري جګــړو تــه اســتول کېــږي؛ لــه هغــې ډلــې د 

ــه ويش.« ــد جــدي پاملرن ــه بای ــه چــې دې مســئلې ت ســوریې جګــړې ت

پــه ایــران او پاکســتان کــې لــه افغــان کډوالــو رسه نــاوړه چلنــد کــه څــه 

ــزو رســنیو  ــه ټولنی ــر دې وړانــدې پ ــه ده، خــو ت هــم کومــه نــوې خــره ن

کــې خپــرې شــوې یــوې وېډیــو چــې په کــې یــو ایرانــی پولیــس ښــودل 

کېــږي چــې یــو شــمېر افغانــان وهــي او ســپکې ســپورې ورتــه وایــي، پــه 

افغانســتان کــې دننــه د خلکــو ســخته غصــه راوپارولــه.

ــې،  ــه مخ ــو ل ــمېر راپورون ــو ش ــې د ي ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

اوس مهــال شــااوخوا يــو میلیــون افغانــان پــه ایــران کــې کــډوال دي چــې 

وخــت ناوختــه وررسه د ایرانیانــو د نــاوړه چلنــد پــه اړ راپورونــه ورکــول 

ــږي. کې

خــو د افغانســتان د کډوالــو چــارو وزیــر وايــي، پــه ایــران او پاکســتان کې 

د افغــان کډوالــو د ســتونزو د هــواري لپــاره هلــې ځلــې روانــې او تــر یوې 

انــدازې یې ســتونزې هــوارې شــوې دي.
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ســومین دور دادگاه ویــژۀ و علنــی عبدالــرزاق 
ــوژی  ــرات و تکنال ــین مخاب ــر پیش ــدی، وزی وحی
ــوس  ــنبه، ۴ ق ــروز سه ش ــتان دی ــی افغانس معلومات
برگــزار شــد. ایــن دادگاه امــا آقــای وحیــدی را از 
ــی«  ــای وظیفه ی ــتفاده از صالحیت ه ــامِ »سوءاس اته

ــناخت. ــاه ش ــت داد و او را بیگن برائ
ــتفادۀ  ــه »سوءاس ــده اش ب ــدی در پرون ــای وحی آق
منجــر بــه حیــف و میــل عوایــد دولــت« و ایجــاد 
نکــردِن »سیســتم ریل تایــم« متهــم شــده بــود. 

ــوژی  ــرات و تکنال ــر پیشــین مخاب وزی
ــا آنکــه  در جلســۀ علنــی اش گفــت، ب
نشــدِن سیســتم  ایجــاد  دلیــل  بــه 
غنــی  محمداشــرف  »ریل تایــم« 
وظیفــه ام را بــه حالــت تعلیــق در آورد، 
امــا از آن زمــان تاکنــون، هنــوز سیســتم 
ــاد  ــرات ایج ــم در وزارت مخاب ریل تای

ــت. ــده اس نش
ــر  ــی از وزی ــه، عکس ــن جلس او در ای
بــا  مالیــه و محمداشــرف غنــی را 
ــی داد،  ــان م ــه نش ــود ک ــود آورده ب خ
آقــای غنــی بــه اکلیــل حکیمــی، وزیــر 
ــای  ــد. آق ــدال می ده ــه م ــین مالی پیش
وحیــدی بیــان داشــت کــه ســِد و 
مخالــف اصلــِی ایجــاد نشــدن سیســتم 
ــل  ــان وزارت او، اکلی ــم در زم ریل تای
ــود. ــین ب ــۀ پیش ــر مالی ــی، وزی حکیم

ــس  ــژه پ ــس دادگاه وی ــرانجام، ریی س
ــناد و  ــی اس ــل و بررس ــنیدن دالی از ش
ــرد  ــدی، اعــالم ک ــای وحی ــدارک آق م
ــِی  ــل کاف ــود دالی ــل »نب ــه دلی ــه ب ک
الــزام« بــرای عبدالــرزاق وحیــد برائــت 

می شــود. داده 
وزیــر پیشــن مخابــرات پــس از حکــم 
دادگاه بــه خبرنــگاران گفــت: »مــن بــا 
ــه،  ــۀ محکم ــه جلس ــردن س ــپری ک س
خواســتم بــه مــردم افغانســتان حقیقــت 
ــت  ــک فرص ــن ی ــم. ای ــان بده را نش
ــووالن  ــرد مس ــردم، عملک ــه م ــود ک ب
ــطح  ــا س ــان را ت ــذاران ش و خدمت گ
رییــس جمهــوری ارزیابــی و قضــاوت 

کننــد«.
او پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه اتهــام 
فســاد اداری از ســوی برخــی افــراد بــه 

او وارد شــده و یــک توطیــه سیاســی اســت، امــا از 
کســی هــم بــه گونــۀ مشــخص نــام نبــرده بــود.

ــاه  ــد م ــدی در چن ــای وحی ــا آق ــه ام ــا این هم ب
اخیــر همــواره بــر دادگاهــی شــدن اکلیــل حکیمی، 
وزیــر پیشــین مالیــه تأکیــد داشــت و مدعــی بــود 
ــون  ــل ده هــای میلی کــه عامــل اصلــی حیــف و می

افغانــی پــول بیت المــال اســت. وزیــر پیشــین 
ــدم  ــام ع ــه اته ــود ک ــده ب ــی ش ــرات مدع مخاب
ــل  ــه دلی ــدۀ او ب ــام از پرون ــتم ریل ت ــاد سیس ایج
آنکــه پــای آقــای حکیمــی در آن گیــر بــود، حــذف 
ــن  ــه همی ــۀ او ب ــه وظیف ــی ک ــت در حال ــده اس ش

ــود. ــده ب ــق درآم ــه تعلی ــل ب دلی
اتهام هــای وارد  از این هــا، حــاال کــه  گذشــته 
شــده بــه وزیــر پیشــین مخابــرات از ســوی 
دادگاه نتوانســت بــه مجــرم بــودن او شــهادت 

دهــد، پرســش ایــن اســت کــه بــرای اعــادۀ 
ــی و در  ــدی، محمداشــرف غن ــای وحی حیثیــت آق
مجمــوع حکومــت چــه می کنــد؟ وقتــی عبدالــراق 
وحیــدی متهــم بــه سوءاســتفاده از صالحیت هــای 
ــود  ــر ایــن ب ــاور ب وظیفه یــی شــد، بســیاری ها را ب
ــی  ــورد سیاس ــت، برخ ــام حکوم ــن مق ــا ای ــه ب ک

شــده اســت، زیــرا آقــای وحیــدی از آدرس رقیــب 
ــه  ــداوم« ب ــول و ت ــم »تح ــی تی ــی و انتخابات سیاس

ــود. ــیده ب ــی وزارت رس کرس
اکنــون مــردم چشــم  انتظــارِ واکنــش وارد کننده گان 
ایــن اتهــام بــه آقــای وحیــدی هســتند. مــردم انتظار 
دارنــد ببیننــد کــه آیــا حکومــت در امــر مبــارزه بــا 
فســاد واقعــًا جــدی اســت یا شــعار مبــارزه بافســاد 
ابــزاری بــرای حــذف رقیبان سیاســی محمداشــرف 
ــردم  ــی و م ــر سیاس ــت. قش ــم او اس ــی و تی غن
همچنــان انتظــار دارنــد کــه 
حکومــت اتهام هــای وارد 
شــده بــه اکلیــل حکیمــی را 

نیــز بررســی کنــد.
محمداشــرف غنــی بایــد 
ــر  ــه در ام ــازد ک ــت س ثاب
ــه  ــاد دوگان ــا فس ــارزه ب مب
برخــورد  ســلیقه یی   و 
ــد پاســخ  ــد. ارگ بای نمی کن
بدهــد کــه چــرای یــک 
می دهــد  مــدال  را  متهــم 
و بــرای متهــم دیگــر، دادگاه 
می کنــد؟  برگــزار  ویــژه 
همچنــان مــردم منتظــر انــد 
ببیننــد حــاال که وزیر پیشــن 
مخابــرات از اتهام هــای وارد 
شــده برائــت گرفتــه اســت، 
وظیفــه اش  بــه  دوبــاره 
ــن  ــه؟ ای ــا ن ــردد ی برمی گ
ارگ  بایــد  را  پرســش ها 
ریاســت حکومــت وحــدت 

ــد. ــخ بگوی ــی پاس مل
ــت  ــن اس ــر ای ــار دیگ انتظ
تنهــا  ویــژه  دادگاه  کــه 
وزیــر  دادن  برائــت  بــه 
اکتفــا  مخابــرات  پیشــن 
ــژه،  ــی دادگاه وی ــد. وقت نکن
را  وحیــدی  عبدالــرزاق 
را  او  و  شــناخته  بیگنــاه 
ــه  ــد باتوج ــت داد، بای برائ
ــم  ــی، حک ــه اصــول قانون ب
ــدی  ــای وحی ــا آق ــد ت ده
دو بــاره بــه وظیقــه اش بــاز 
ــی  ــن کار بی طرف ــردد. ای گ
ــتر  ــه بیش ــژه را هرچ ــودِن دادگاه وی ــتقل ب و مس
ــدی  ــای وحی ــه آق ــن زمین ــد. در ای ــت می کن تقوی
ــن  ــون ای ــد. قان ــالش کن ــد ت ــز می توان ــود نی خ
حــق را بــه آقــای وحیــدی داده اســت تــا در برابــر 
کســانی کــه بــه او اتهــام وارد کــرده بودنــد، اقامــۀ 

ــد. ــت کن ــادۀ حیثی ــوا و اع دع


