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وزیر تحصیالت عالی هم عزل شد
فیصلة نشست فوق العادة کابینه:

تمام اعضای کابینه تا فیصلة دادگاه بمانند
کارپوهان:

 ولـي جرګـه نظـارت کـې پاتـې او د 

وزیرانـو اسـتېضاح کـې ګټـې پـايل

سیزدهمین سال روز درگذشت داکتر عبدالحی الهی گرامی داشته شد
احمد ولی مسعود:

اوضاع کنونی افغانستان را به گذشته  بر  می گرداند

احمد ولی هوتک:
ورزش تحکیم کنندۀ وحدت میان اقوام است

دلیِل خانه تکانِی کابینه را 
در جاِی دیگر باید جست

هیـچ معلـوم نیسـت كـه بـا رد صالحیت شـدِن وزيـراِن فعلی به 
جـای آن هـا وزيـراِن بهتـر و شايسـته تری كـه بتواننـد قناعـت 
اعضـای مجلـس را فراهـم كننـد، معرفـی شـوند. ظرفیت هـا و 
امکاناِت افغانسـتان چیزی نیسـت كه از كسـی پوشـیده باشـد. 
از  پـس  و  مشـکل  و  جنجـال  هـزار  بـا  فعلـی  وزيـراِن  همیـن 
معاينـاِت فـراوان بـه ايـن سـمت ها گزينـش شـده بودنـد، حـاال 
از كجـا معلـوم كـه فـوراً پـس از بركنـارِی آن ها ريیـس جمهوری 
و ريیـس اجرايـی بـا يکديگـر در مـورد افـراد بعـدی بـه توافـق 
برسـند. انتخـاِب وزيـراِن پیشـین ماه هـا وقـت گرفـت و بـدون 
شـک انتخـاِب افـراد جانشـین برای آن هـا نیز مسـأله يی زمان بر 

بود خواهـد 

3 
حه

صف

از بحران سیاسی تا بحران اجتماعی

ACKU



در حالـــی کـــه رونـــد اســـتیضاح و ســـلب 
ـــس  ـــوی مجل ـــه از س ـــران کابین ـــِت وزی صالحی
ریاســـت  ارگ  دارد،  ادامـــه  نماینـــده گان 
ـــه  ـــت ب ـــوزی دس ـــورِت مرم ـــوری به ص جمه
دامـــِن دادگاه عالـــی شـــده تـــا قانـــون را در 
ایـــن خصـــوص تفســـیر کنــــد. هنـــوز مشـــخص 
ـــه  ـــه چ ـــا ب ـــن تالش ه ـــًا ای ـــه واقع ـــت ک نیس
ــت  ــد و ریاسـ ــورت می گیرنـ ــوری صـ منظـ
ــی  ــه هدف هایـ ــاِل چـ ــه دنبـ ــوری بـ جمهـ
ـــن  ـــوری در ای ـــت جمه ـــراً ریاس ـــت. ظاه اس
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــیده و ب ـــزی ترسـ ـــان از چی می
می خواهـــد خـــود را بـــه دور از اتفاق هـــای 
چنـــد روزِ اخیـــر نشـــان دهـــد؛ اتفاق هایـــی 
کـــه عمـــاًل کابینـــۀ دولـــت را فلـــج ســـاخته 
و حداقـــل نیمـــی از وزیـــران را خانه نشـــین 

ـــت.  ـــرده اس ک
ــده گان،  ــس نماینـ ــت مجلـ ــن حرکـ ــا ایـ آیـ
دور از چشـــم ریاســـت جمهـــوری صـــورت 

گرفـــت؟ 
ـــه  ـــی صح ـــن ادعای ـــر چنی ـــواهد ب ـــن و ش قرای
نمی گذارنـــد. نخســـت این کـــه: مجلـــس 
ــی  ــی در وضعیتـ ــر قانونـ ــده گان از نظـ نماینـ
ـــجم  ـــن منس ـــد چنی ـــه بتوان ـــت ک ـــرار نداش ق
ــه  ــردِن کابینـ ــه درو کـ ــت بـ ــده دسـ و بُرنـ
ـــود  ـــان کارِی خ ـــده گان زم ـــر نماین ـــد. اکث بزن
را پایان یافتـــه می داننـــد و حتـــا به ســـختی 
حاضـــر می شـــوند کـــه در نشســـت های 
ــی،  ــر روانـ ــوند. از نظـ ــر شـ مجلـــس حاضـ
و  پراکنده گـــی  در  نماینـــده گان  مجلـــس 
ـــی  ـــن مجلسـ ـــرار دارد و چنی ـــتی ق بی سرنوش
ـــن  ـــام چنی ـــه انج ـــادر ب ـــورت ق ـــچ ص ـــه هی ب
ــد. ــوده نمی توانـ ــی بـ ــۀ کالن و مدونـ برنامـ

اعضـــای مجلـــس  بیشـــتر  این کـــه   دوم 
در روزهـــای اخیـــر حتـــا در کابـــل بـــه 
را  نماینده گانـــی  مـــن  نمی بردنـــد.  ســـر 
کشـــور  از  خـــارج  در  کـــه  می شناســـم 
ــه  ــه بـ ــود کـ ــرار نبـ ــد و قـ ــر می بردنـ به سـ
ـــه  ـــی ب ـــد، ول ـــور برگردن ـــه کش ـــن زودی ب ای
ـــته  ـــۀ گذش ـــر هفت ـــی در اواخ ـــورِت ناگهان ص
و  گذاشـــتند  نیمـــه کاره  را  سفرهای شـــان 
ـــراد  ـــن اف ـــا ای ـــتند. آی ـــل برگش ـــه کاب ـــاره ب دوب
ــع  ــه از مرجـ ــدون آن کـ ــوری بـ ــن طـ همیـ
مطمینـــی چـــراغ ســـبز دیـــده باشـــند، بـــه 

ــیدند؟ کابـــل رسـ
 ســـوم این کـــه مجلـــس نماینـــده گان در 

هفته هـــای گذشـــته چنـــان در مشـــکالت 
قانونـــی و مســـالۀ مشـــروعیِت خـــود غـــرق 
ــی  ــایِل مملکتـ ــه مسـ ــاًل بـ ــه اصـ ــود کـ بـ
ــه  ــد کـ ــور شـ ــاال چطـ ــرد، حـ ــر نمی کـ فکـ
ـــایل  ـــه مس ـــن ب ـــای پرداخت ـــه ج ـــده گان ب نماین
ــراراه  ــه فـ ــر کـ ــی تر دیگـ ــادی و اساسـ بنیـ
ـــه  ـــر کابین ـــه فک ـــان ب ـــرار دارد، ناگه ـــور ق کش

و وزیـــران افتـــاده انـــد؟ 
برخی هـــا در تحلیل هایـــی کـــه از مســـأله 
ــاره  ــه اشـ ــن نکتـ ــه ایـ ــد، بـ ــام می دهنـ انجـ
ـــده  ـــی ش ـــی وکال خال ـــب برخ ـــه جی ـــد ک دارن
ــداد از  ــک تعـ ــِت یـ ــا رد صالحیـ ــود و بـ بـ
ـــراِن  ـــد از نامزدوزی ـــی، می خواهن ـــراِن فعل وزی
ـــن  ـــن، ای ـــر م ـــه نظ ـــد. ب ـــاذی کنن ـــدی اخ بع
ــر  ــرای رودیکـ ــی بـ ــدان موجهـ ــِل چنـ دلیـ

ــد.  ــر نمی رسـ ــه نظـ ــس بـ ــِی مجلـ فعلـ
ـــک  ـــده گان ی ـــس نماین ـــه مجل ـــن ک ـــارم ای چه
ـــه آســـانی  ـــوان ب ـــه بت ـــادِ کوچـــک نیســـت ک نه
ــک  ــورِ یـ ــا را در آن در محـ ــام دیدگاه هـ تمـ
ـــی  ـــر نماینده ی ـــاند. ه ـــق رس ـــه تواف ـــأله ب مس
ـــور  ـــزب و کش ـــک ح ـــود را ی ـــس، خ در مجل
می دانـــد و کمتـــر حاضـــر اســـت کـــه بـــه 
ــاال  ــپارد. حـ ــوش بسـ ــران گـ ــرِف دیگـ حـ
چطـــور شـــده کـــه ایـــن نماینـــده گان کـــه 
تـــا دیـــروز بـــا هـــم حاضـــر نبودنـــد نـــان 
بخورنـــد، حاضـــر شـــده انـــد کـــه کابینـــۀ 

دولـــت را فلـــج کننـــد؟ 
پنجـــم این کـــه هیـــچ معلـــوم نیســـت کـــه 
ـــه  ـــی ب ـــراِن فعل ـــدِن وزی ـــت ش ـــا رد صالحی ب
جـــای آن هـــا وزیـــراِن بهتـــر و شایســـته تری 
ــه بتواننـــد قناعـــت اعضـــای مجلـــس را  کـ
فراهـــم کننـــد، معرفـــی شـــوند. ظرفیت هـــا 
و امکانـــاِت افغانســـتان چیـــزی نیســـت کـــه 
از کســـی پوشـــیده باشـــد. همیـــن وزیـــراِن 
ـــس  ـــکل و پ ـــال و مش ـــزار جنج ـــا ه ـــی ب فعل
ــمت ها  ــن سـ ــه ایـ ــراوان بـ ــاِت فـ از معاینـ
ـــوم  ـــا معل ـــاال از کج ـــد، ح ـــده بودن ـــش ش گزین
ـــس  ـــا ریی ـــارِی آن ه ـــس از برکن ـــوراً پ ـــه ف ک
جمهـــوری و رییـــس اجرایـــی بـــا یکدیگـــر 
ـــند.  ـــق برس ـــه تواف ـــدی ب ـــراد بع ـــورد اف در م
ــت  ــا وقـ ــین ماه هـ ــراِن پیشـ ــاِب وزیـ انتخـ
ــراد  ــاِب افـ ــک انتخـ ــدون شـ ــت و بـ گرفـ
جانشـــین بـــرای آن هـــا نیـــز مســـأله یی 

ــود.  ــد بـ ــر خواهـ زمان بـ
ششـــم این کـــه: افغانســـتان چالش هـــا و 

مشـــکالت مهم تـــر و اساســـی تِر دیگـــری 
ـــاس  ـــس احس ـــای مجل ـــر اعض ـــه اگ ـــت ک داش
آن  بـــه  بایـــد  می کردنـــد،  وطن دوســـتی 
مســـایل در گام نخســـت توجـــه نشـــان 
ــه و  ــکل کابینـ ــداً وارد مشـ ــد و بعـ می دادنـ
مصـــرف بودجـــۀ توســـعه یی می شـــدند. 
ــان  ــه نشـ ــد کـ ــی انـ ــه دالیلـ ــا همـ این هـ
ــه  ــران بـ ــتیضاح وزیـ ــد اسـ ــد رونـ می دهنـ
همیـــن ســـاده گی هـــم نیســـت و نمی تـــوان 
باشـــد. بـــه نظـــر می رســـد کـــه در عقـــِب 
برنامه هـــای  و  هدف هـــا  مســـأله،  ایـــن 
دیگـــری نهفتـــه اســـت و آغـــاز آن نیـــز 
بـــه اشـــارۀ نهـــاد دیگـــری صـــورت گرفتـــه 
اســــت. نگرانی هـــا و دســـت پاچه گی های 
ریاســـت جمهـــوری در ایـــن میـــان بـــدون 
ــر  ــد. اگـ ــر نمی رسـ ــه نظـ ــادی بـ ــک عـ شـ
آشـــفته گی های  عقـــب  در  نهـــاد  ایـــن 
ــات  ــه تبعـ ــبت بـ ــد نسـ ــد، بایـ ــی باشـ فعلـ
بعـــدِی آن واقعـــًا نگـــران بـــود. ولـــی اگـــر 
ـــاِن  ـــم کس ـــور حت ـــه ط ـــس ب ـــد، پ ـــن نباش چنی
ـــه  ـــد ک دیگـــری در دروِن پارلمـــان وجـــود دارن
هنـــوز نمی تـــوان نامـــی بـــرای آن هـــا پیـــدا 
ـــرار  ـــی ق ـــفته بازار کنون ـــب آش ـــرد و در عق ک
گرفتـــه انـــد کـــه می توانـــد بحـــران کشـــور 

را عمیق تـــر و عالج ناپذیرتـــر ســـازد. 
ـــد،  ـــاق می افتــ ـــه اتف ـــه ک ـــک آن چ ـــدون ش ب
ـــچ  ـــودِ هی ـــه س ـــور ب ـــِی کش ـــت فعل در وضعی
ــد و  ــد شـ ــام نخواهـ ــروه و جریانـــی تمـ گـ
ـــدی  ـــِر بع ـــای کالن ت ـــرای بحران ه ـــه را ب زمین

ــازد. ــاده می سـ آمـ
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احمــد عمران

دلیِل خانه تکانِی کابینه را 
در جاِی دیگر باید جست

 

وزرای  از  کردن هـا  صالحیـت  سـلب  مـوج  درحالی کـه 
حکومـت با شـدت و حدِت تمـام به راه افتاده و قریب اسـت 
کابینـۀ دولـت تعطیـل گـردد و بحـران سیاسـی در حکومـت 
وحـدِت ملی تشـدید یابـد، بحران اجتماعـی در هیأت جرایم 
جنایی و قتل و سـرقِت ناشـی از فقِر رو به رشـد در پایتخت 
چنـان اوج گرفته که شـبی و روزی نیسـت انسـانی بی گناه به 

کامِ مـرگ فـرو نغلتد. 
مناطـِق  و...  گل بـاغ  چهلسـتون،  خیرخانـه،  باشـنده گاِن 
پُرجمعیـت و فقیرنشـیِن کابـل، ایـن روزها از تکـرار حوادث 
جنایـی چنـان بیمنـاک شـده اند کـه بـه فرزنـدان و عزیـزاِن 
خـود توصیـه می کننـد که قبـل از تاریک شـدِن هوا بـه خانه 
برگردنـد و در هنـگامِ روز نیـز از راه هـای فرعـی و کم تـردد 
پرهیـز کننـد و در راه هـای اصلـی نیز آهسـته برونـد و بیایند 
تـا هیـچ جلـِب توجهـی بـرای دزدان و جنایت کاران بـه میان 

. ید نیا
از نـگاه جامعه شـناختی، فقـر و نبـود عدالـت ریشـۀ اصلـِی 
بزه کاری هـا شـمرده می شـود و جـدا از تعقیـب و مجـازات 
مجرمـان، اشـتغال زایی و برنامه ریـزی بـرای توزیـِع عادالنـۀ 
توسـط  اجتماعـی  عدالـت  تحقـِق  و  جامعـه  در  ثـروت 
حکومـت، بهتریـن سـازوکارِ مبـارزه با جرم و جنایت اسـت. 
هـرگاه سـازنده گاِن حکومـت افراد سـالم و دردآشـنا باشـند، 
می تواننـد  اسـتراتژیک  و  اساسـی  برنامه هـای  ریختـِن  بـا 
نسـخه های نـرم و معتدلـی بـرای کاهـش جرایـم و تلطیـِف 
امـا شـوربختانه مشـکل جوامـع  بپیچنـد.  زنده گـِی جمعـی 
آغـاز می شـود کـه کارگـزاران و گرداننـده گاِن  از آن جایـی 
اصلـی حکومـت، خود تـا گلـو در ندانم کاری و  فسـاد غرق 
می شـوند و بـه تبـع آن، مـردم و به ویژه طبقاِت فرودسـت نیز 

در آتـش جبـِر آن هـا می سـوزند و می سـازند. 
دولـت وحـدت ملـی طـی ایـن دو و نیـم سـال چنـان درگیر 
زدوبندهـا و رقابت هـای درون حکومتی بوده که حتا نتوانسـته 
امنیـت کـه اساسـی ترین حـِق شـهروندی و اصلی تریـن منبع 
مشـروعیت بـرای هیـأِت حاکمـه اسـت را بـه ارمغـان آورد. 
ایـن دولـت یک سـال پیـش، پـس از نزاع ها و سـردردی های 
فـراوان کابینـۀ کـج دار و مریـزی بـه جامعه هدیه کـرد و حاال 
کـه بایـد وقِت راسـت کردِن قامـت خمیدۀ حکومـت و ملت 
باشـد، دوبـاره تصمیم گرفته کـه نزاع ها و سـردرگمی ها را از 
نـو بیــاغازاد و دعوایی نو سـِر تعییـِن وزرای نو بـرای کابینه 
بـه راه بینــدازد. در سـه روز گذشـته، به طـور حیـرت آور و 
غیرمترقبـه مجلـس نماینده گانـی که خـود داِغ نبود یـا کمبودِ 
مشـروعیت را بـر پیشـانی دارد، 9 وزیر کابینه را اسـتیضاح و 
سـرانجام 6 تـن را سـلب صالحیـت کـرد. این درحالی سـت 
کـه جمعـًا برنامـۀ اسـتیضاِح 18 وزیـر در دسـتور کارِ مجلس 

دارد.  قرار 
بـر اسـاس تجـارِب گذشـته و بـا عنایـت بـه پراکنده گی یـی 
کـه در مجلـس وجـود داشـته و دارد، بـه نظـر می رسـد کـه 
این سـلب صالحیـت کردن ها دوباره ریشـه در بـازیِ  قدرت 
در داخـل حکومـت و پلیدی هـای پیرامـوِن آن دارد. یعنـی 
حکومتـی که از نقطـۀ آغاز با هم اتفـاق و اتحاد برای خدمت 
بـه مـردم و عبـور دادِن افغانسـتان از منجـالب مشـکالت را 
نداشـت، دوبـاره تصمیـم به گردگیـری با حریف هـا و رقباِی 
خـود دارد و بایـد بعضی هـا را پیـاده کنـد تـا کسـاِن دیگـری 
که مسـتحق سـوار شـدن هسـتند، از راه برسـند و بـر چوکی  
وزارت خانه هـا تکیـه بزنند. آن چـه که در این بـازِی حضیض 
محلـی از اعـراب ندارد، مردم و سرنوشـِت جمعِی آن هاسـت 
کـه از قضـا محتـاج بـه سیاسـت مدارانی این چنینـی شـده اند. 
کابـل،  احوالـی، در شـمال و جنـوِب  و  اوضـاع  در چنیـن 
در خیرخانـه و چهلسـتون، در کوچـه و سـرک، در مغـازه و 
اتوبـوس، سـرقت ها و قضایـاِی جنایـِی دهشـت باری اتفـاق 
می افتنـد کـه مـا را بـه ایـن نکتـۀ تلـخ رهنمـون می گردند که 
بحـران سیاسـی هرگـز در دایـرۀ قـدرت محـدود نمی مانـد 
و  می گـردد  جـاری  جامعـه  رگ هـای  در  سـیل  هماننـد  و 
خلـق  را  دیگـر  فـراواِن  اجتماعـِی  ـ  اقتصـادی  بحران هـای 
از چنیـن حکومتـی قطـِع  اکثریـِت مـردم  می کنـد. هرچنـد 
امیـد کرده انـد و دل بـه قضاوقـدر و یـا بـه انقـالب و انفجار 
سـپرده اند، مـا یـک بـارِ دیگـر از ایـن آدرس به سـران دولت 
وحـدت ملـی توصیـه می کنیم کـه چاره یی به بحران سیاسـِی 
موجـود بیابنـد قبـل از این کـه بحران های بعـدی بیایند و تر و 

خشـک را بـا هـم از میـان بردارنـد!  

از بحـران سیـاسی
 تـا بحـران اجتمـاعی
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بـا  كـه  نیسـت  معلـوم  هیـچ 
وزيـراِن  شـدِن  صالحیـت  رد 
فعلـی بـه جـای آن هـا وزيـراِن 
كـه  شايسـته تری  و  بهتـر 
بتواننـد قناعـت اعضای مجلس 
معرفـی  كننـد،  فراهـم  را 
امکانـاِت  و  ظرفیت هـا  شـوند. 
نیسـت  چیـزی  افغانسـتان 
باشـد.  پوشـیده  كسـی  از  كـه 
همیـن وزيـراِن فعلـی بـا هـزار 
از  پـس  و  مشـکل  و  جنجـال 
ايـن  بـه  فـراوان  معاينـاِت 
سـمت ها گزينش شـده بودند، 
فـوراً  كـه  معلـوم  كجـا  از  حـاال 
پـس از بركنـارِی آن هـا ريیـس 
بـا  جمهـوری و ريیـس اجرايـی 
يکديگـر در مـورد افـراد بعدی 
انتخـاِب  برسـند.  توافـق  بـه 
وقـت  ماه هـا  پیشـین  وزيـراِن 
گرفـت و بـدون شـک انتخـاِب 
افراد جانشـین بـرای آن ها نیز 
مسـأله يی زمان بـر خواهـد بـود ACKU
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از سـیزدهمین سـال روز درگذشـت داکتـر عبدالحـی 
الهـی در کابـل گرامی داشـت شـد.

این برنامه، به همت شـماری از فرهنگیان و سیاسـیون 
برگـزار شـده بود و در آن، به شـمول خانـوادۀ مرحوم 
دانشـجویان،  دانشـگاه،  اسـتادان  از  تـن  الهـی، ده هـا 
اعضـای مجلس و پژوهش گران اشـتراک کـرده بودند.
احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیاد شـهیداحمد 
شـاه مسـعود در ایـن محفل ضمـن برشـمردن کارنامۀ 
جـاری  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  و  الهـی  مرحـوم 
کشـور گفـت: داکتـر الهـی الگویـی بـرای آمـوزش و 
و  وقـار، حلیـم  بـا  بـود و شـخصیت  سخت کوشـی 

متفکـر بـود.
رییـس بنیاد قهرمان ملی کشـور گفـت: اوضاع کنونی، 

کشـور را به گذشـته بر می گرداند.
آقـای مسـعود بـا بیـان این کـه انجصارگرایـی سـبب 
کنونـی  وضعیـت  افـزود:  می شـود،  نظـام  فروپاشـی 

نتیجـۀ خوبـی بـرای کشـور نخواهـد داشـت.
او در پایـان سـخنان خـود تأکیـد کـرد: اگـر رهبـران 
دولـت وحـدت ملـی نمی توانند خـود را تغییـر دهند، 
از  مـردم  تـا  کنـد  ایجـاد  تغییـر  دولـت  سـاختار  در 

وضعیـت کنونـی نجـات یابنـد.
بـه گفتـۀ آقـای مسـعود: دکتـور الهـی از سـنگرداران 
اندیشـه ورزی بـود کـه بـر یـک دسـت قلم، بر دسـت 
دیگـری تفنـگ حمـل می کـرد و جان مایـۀ تفکـرات، 
اندیشـه و نظریاتـش، سرشـار از آموزه هایی اسـت که 
از میـان مردمـش، از مبـارزات، دردها و رنج های شـان 

نشـأت می گرفـت.
بـه گفتۀ رییـس عمومی بنیاد شهیداحمدشـاه مسـعود: 
"مرحـوم الهـی بـه عنـوان معـاون قهرمان ملی کشـور 
تـا آخـر عمـر هیچ گاهـی مردمـش را تنهـا نگذاشـت 
و  دوام دار  مطالعـات  جهـاد،  سـختی های  اوج  در  و 
نبشـته های نهایـت ارزش منـد خـود را فرامـوش نکرد 
کـه از آن، شـهید مسـعود با حسـرت یاد می کـرد و از 

ایـن رو، الهـی جـای خاصی در دل مسـعود داشـت."
آقـای مسـعود در ادامۀ سـخنانش از خاطـرات »اولویه 
روا«، نویسـندۀ معروفـی کـه چندیـن اثر پژوهشـی در 
پیوند به افغانسـتان دارد یادآوری کرد و گفت، »اولویه 
روا« در کتابـش به نـام "اسـالم و منطقـه" از خاطـرۀ  
خـود در افغانسـتان چنیـن می گویـد: "می خواسـتم به 
منطقـۀ از بدخشـان بـروم، کتـاب رهنما و یـک همراه 
محلـی بدخشـانی بـا خـود گرفتـم و روانـۀ مقصـد 
شـدم. پـس از سـاعت ها سـفر خسـته کننـده، وقتـی 
هـم رسـیدم، تـازه متوجه شـدم جایی که می خواسـتم 
نیسـت. رو به سـوی همـراه بدخشـانی خـود کـردم و 
نـام منطقـه را پرسـیدم، گفت: آن جای دیگری اسـت، 
گفتـم چـرا در طـول ایـن همـه راه بـه مـن نگفتـی، 
گفـت تو نپرسـیدی. آقـای اولویـه می گوید، این شـد 

بزرگ تریـن درس زنده گـی مـن."
آقـای مسـعود در ادامـۀ سـخنانش گفـت: وقتـی بـه 

ایـن روایـت دقـت می کنـم، بـه شـدت نگـران کتاب 
سـفر  در  احمـدزی  اشـرف غنی  آقـای  رهنمـای 

می شـوم. افغانسـتان 
احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس  گفتـۀ  بـه 
مسـعود: کتابـی کـه در دوران چنـد دهـه اقامتـش بـه 
امریـکا و در بیـرون نوشـته شـده اسـت، کتابـی که در 
آن نـه از پرسـیدن مـردم حرفـی اسـت و نـه از گوش 
دادن بـه مـردم خبـری، نـه از درد مـردم حدیثـی و از 
مبارزات شـان تحسـینی. خـدا خـودش نیـک می داند، 
اگـر که این سـفر افغانسـتان آقـای احمـدزی هم چنان 
ادامـه یابـد، کشـور به کدام نـا کجا آبـاد منتهی خواهد 

؟ شد
بـه بـاور آقـای مسـعود: ایـن رهنمـا نامۀ متفکـر ما که 
هیـچ هم خوانـی بـا دردهـا، آرزوهـا و نیازمندی هـای 
جامعـۀ مـا نـدارد، امروز سـبب گردیده اسـت که همه 
را باهـم و در مقابـل هـم قرار دهد. هیچ معلوم نیسـت 

کـه کـی، کی اسـت و با کی اسـت.
مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
خاطرنشـان کـرد: شـاید آقـای احمـدزی همـراه بـا 
پیش بـرد  در  بسـیاری،  بـاور  بـه  رفقایـش  معـدود 
آجنـدای شـخصی خـود موفق بوده باشـند، امـا دریغا 
کـه بـا این تفکـر بیگانه بـا نفـع و نبض مـردم، بازندۀ 

می باشـد. افغانسـتان  اصلـی 
بـه گفتۀ او: "درسـی که پروفیسـور »الویـه« از یک مرد 
محلـی بدخشـانی آموخـت، آقـای احمـدزی از فریاد 
یـک ملـت نیاموخـت. ایـن بـازی و تغییـر مهره هـا، 
بـا فرافکنی هـای پوپولیسـتی، گرهـی از کار مملکـت 
تفکـرات،  ذهنیت هـا،  اسـت  بهتـر  گشـود،  نخواهـد 

کنـد." تغییـر  نیت های تـان  و  دیدگاه هـا 
همزمـان با این، سـناتور محمد علم ایزدیار،  سـخنران 
دیگـر گفـت: همـه پژوهش گـران و هم روزگارانـش، 
الهـی را از منطق رسـا و اسـتدالل متین او می شناشـند 

و از او یـادآوری می کننـد.

آقـای ایزدیـار کـه بـه برش هـای از زنده گـی مرحـوم 
الهـی اشـاره می کـرد گفـت کـه داکتـر الهـی بعـد از 
رهایـی از زنـداِن نظـام کمونیسـتی، به جبهـۀ جهاد به 
رهبری شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی کشـور 
پیوسـت و شـهید مسـعود از او با گرمی اسـتقبال و او 
را بـه عنـوان معاون خـود در امارت پروان، پنجشـیر و 

کاپیسـا انتخـاب کرد.
بـه گفتـۀ آقـای ایزدیار: "مرحـوم الهی در سـنگر جهاد 
بـه کار فکـری، اعتقـادی و ارتقـای دانـش و آگاهـی 
دینـی مجاهـدان عنایـت جـدی مبـذول داشـت و بـه 
ایـن بـاور بود کـه جهـاد و دانـش، آگاهی درسـت از 
دیـن، عشـق و عالقـه را بـه جهـاد بیشـتر سـاخته و 

مجاهـدان را بـه پیـروزی نزدیـک می سـازد.
بـه گفتـۀ او: دکتـر الهـی بـا مارکسیسـت ها و چپی هـا 
بـه مبـارزه برخاسـته و چهـرۀ واقعـی اسـالم را نشـان 

می داد.
آقـای ایزدیـار افزود: داکتر الهـی در ارایۀ معرفت دینی 
و معـارف اسـالمی در حوزه ها و بخش هـای گوناگون 
زنده گـی سیاسـی و اجتماعی، تصویر اعتدال اسـالمی 

را به صورت شـفاف و روشـن ترسـیم می کرد.
در ایـن حـال، محمـد یونـس قانونـی معـاون پیشـین 
ریاسـت جمهوری، زنده گـی مرحـوم الهـی را بـه دو 
بخـش تقسـیم کرده و گفت: در بخـش اول از زنده گی 
الهـی کـه دورۀ جوانـی  اش را در بـر می گیـرد، الهـی 
نمـادی از اسـتعداد، دیانـت، جوشـش و مبـارزه بـود.

بـه گفتـۀ آقـای قانونـی: آنچه داکتـر الهی را بـه عنوان 
یکـی از چهره هـای برجسـته معرفـی کـرد، بخش دوم 
زنده گـی او اسـت کـه بعـد از رهایـی از زنـدان بـه 
جبهـۀ جهـاد پیوسـت و در رکاب قهرمان ملی کشـور 

در برابـر تجـاوز بـه مبـارزه آغـاز کرد.
آقـای قانونی در ادامۀ سـخنانش خاطرنشـان کرد: الهی 
در ضمـن مجاهـد و سیاسـت مدار بـودن، بـه عنـوان 
شـخصیت شـاخص فکری با آگاهی از مسـایل فلسفی 

و کالمـی در متن جهـاد مردم افغانسـتان مطرح بودند.
تصریـح  هم چنـان  ریاسـت جمهوری  پیشـین  معـاون 
را  الهـی  مرحـوم  مسـعود،  احمدشـاه  "شـهید  کـرد: 
به خاطـری بـه عنـوان معـاون خـود رد جبهـه گزینش 
کـرد تـا او میـان تفنـگ و فرهنـگ در دل جهـاد و 
ایجـاد  هم آهنگـی  و  آورد  به وجـود  آشـتی  مقاومـت 
کنـد کـه در زمینـه دسـت آوردهای فراوانـی داشـت."
آقـای قانونـی در ادامـۀ سـخنانش تأکید کرد کـه داکتر 
الهـی از جملـۀ احیاگـران و اصالح گران فکـر دینی در 

افغانسـتان بودند.
آقـای قانونـی تصریـح کـرد: مرحـوم الهـی بـا تحجر 
فکـری کـه در وجـود جریان هـای بنیادگـرا و افراطـی 
امـروزه مصبیـت و آفتـی بـرای کشـورهای اسـالمی 
شـده، مخالـف بـود و او اسـالم را بـه عنـوان مکتـب 

اعتـدال معرفـی می کـرد.
او بـا بیـان این کـه از الهـی 22 اثـر برجـا مانده اسـت، 
تصریـح کـرد: عبدالحی الهی اسـالم را مدرسـۀ اعتدال 
مـورد  ایـن  در  زیـادی  کتاب هـای  و  کـرد  معرفـی 

. شت نو
ایـن چهـرۀ سیاسـی کشـور بـا بیـان این کـه الهـی بـا 
تفنـگ و قلـم می جنگیـد، اظهـار داشـت: برخی ها در 
تـالش بدنـام کـردن مجاهدیـن هسـتند، درحالـی کـه 
مجاهدیـن بـرای آزادی دین و وطـن رزمیدند و اکنون 

از خـود ثروتـی برجـا نگذاشـته اند.
اندیشـه ورز،  چهـرۀ  الهـی  عبدالحـی  داکتـر  مرحـوم 
تاریخ دان، پزشـک و فیلسـوف معاصر افغانسـتان است 
کـه سـیزده سـال پیـش از امـروز در کابل درگذشـت. 
گفتنـی اسـت کـه مطالعـات مرحـوم الهـی در دانـش 
اسـالمی و عرفـان، از او مـردی ژرف نگـر و واقع بیـن 

بود.  سـاخته 
بخشـی خیل  شهرسـتان  الهـی  داکترعبدالحـی  زادگاه 
ُرخـۀ والیت پنجشـیر اسـت. پـدرش شـخص عالم و 
متدیـن بـود. داکتـر الهـی علـوم متداولـه را از محضر 
آن بزرگـوار فـرا گرفـت. بعـد از فراغت از لیسـه ُرخۀ 
پنجشـیر، وارد دانشکدۀ پزشکی دانشـگاه کابل گردید. 
ایـن زمانـی بـود که زمینـۀ مطالعـات عمیق و مسـتدام 
در علـوم و فلسـفه و معارف اسـالمی در آن جا برایش 
بیش از گذشـته میسـر گردید و بینش و دانش او چنان 
بـود کـه جسـورانه بـر مسـایل وارد می شـد و نتیجـه 
پژوهـش و تحقیـق خـود را بـا بالغـت و فصاحتی که 

بیـان می کرد.  داشـت، 
بـه روایـت دوسـتانش، داکتـر الهـی عاشـق مطالعـه 
و کتـاب بـود و از ایـن طریـق، توانسـت در مـدت 
کوتاهـی زبـان زدِ خـاص و عـام گـردد. در دانشـکدۀ 

یـاد می کردنـد.  فلسـفی  را  او  کابـل  پزشـکی 
مرحـوم الهـی در سـال 1358 از دانشـگاه دسـتگیر و 
زندانـی گردیـد. بعـد از رهایـی از زنـدان، بـه صـف 
جهـاد پیوسـت و بـه عنـوان معـاون جبهۀ پنجشـیر از 
طـرف شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملی کشـور 
امـور  پنجشـیر  در  جهـاد  دوران  در  شـد.  گماشـته 
فرهنگـی و اداری جبهـه را رهبـری می کـرد. بـا وجود 
شـرایط دشـوار جهـاد و حملـه و بمباردمان شـوروی، 
برنامه هـای آموزشـی و فرهنگـی را در بیـن مجاهدین 

بـه پیـش می بـرد. 
اسـالمی  دولـت  دوران  در  الهـی  عبدالحـی  داکتـر 
و  روانـی  پزشـِک  رییـس  و  مشـاور  وزیـر  به عنـوان 
هماهنـگ کننـدۀ سـازمان های اجتماعی گماشـته شـد 
کـه در تمـام ایـن بخش هـا گام هـای بلنـدی بـه جلـو 
پراگنده گـی  از  را  اجتماعـی  سـازمان های  برداشـت. 
این کـه  باوجـود  و  سـاخت  منسـجم  بی برنامه گـی  و 
رگبـار سـالح ثقیـل و پرتـاب راکت هـای کـور، زمینۀ 
هرگونـه امـکان فعالیـت را در شـهر از مـردم گرفتـه 
بـود؛ داکتـر الهـی شـب و روز بـدون تـرس از راکت 
و مرمـی، سـعی و تـالش خویـش را در راسـتای امور 
فرهنگـی و اجتماعـی انجـام مـی داد؛ کـه بـا تأسـف، 
جنگ هـای تحمیلـی و تجـاوز اجنبـی امـکان فعالیـت 

را از همـه سـلب کـرده بـود.
اسـالم مکتـب اعتـدال، حکومت و حکومت اسـالمی، 
علم و انقالب اسـالمی، فلسـفۀ دین و اسـرار تعلیمات 
اسـالم، علم اصول دیـن، مرزهای تیوری شـناخت در 
فلسـفه، هستی و مقدمۀ شـناخت آن، جهان و طبیعت، 
شـناخت انسـان، عرفـان و اخالق، فلسـفۀ اجتماعی و 
قانـون، فلسـفۀ تاریـخ، مسـایل جهان بینـی اسـالمی و 
چهـار گفتـار، نـام شـماری از آثـار چـاپ شـدۀ داکتر 

اسـت. الهی  عبدالحی 
قـرار اسـت بـه روز چهار شـنبۀ همیـن هفته، سـمینار 
علمـی برای بررسـی کارهـای مرحوم الهـی در والیت 

پنجشـیر نیز برگـزار گردد.

هارون مجیدی

سیزدهمین سال روز درگذشت داکتر عبدالحی الهی گرامی داشته شد
احمد ولی مسعود:

اوضاع کنونی افغانستان را به گذشته  بر  می گرداند
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علی عباس بیگی 
آثـار  در  حقیقـت  مفهـوم  از  زوپانچیـچ«  »آلنـکا  تفسـیر  مـن،  بحـث  موضـوع 
»فردریـش نیچـه« اسـت. اگرچـه نیچه در آثـار خود به شـکلی نظام منـد نظریه یی 
در بـاب حقیقـت را ارایـه نـداده، بـا این همـه زوپانچیـچ تـالش می کنـد تـا بـا 
اسـتفاده از روانـکاوی الکانـی، شـرحی منسـجم از مفهـوم حقیقت در آثـار نیچه 
به دسـت دهـد. زوپانچیـچ نشـان می دهـد که در آثـار نیچـه حقیقـت در رابطه یی 
آنتاگونیسـتی و بیگانـه نسـبت بـه زنده گـی قـرار می گیـرد و همین امر بـه او این 
امـکان را می دهـد تـا آن را با امر واقعـی )the real( الکان یکـی بداند. طرح این 
تفسـیر از مفهـومِ حقیقـت در نیچـه، زوپانچیـچ را قـادر می کند تا گزارۀ »مشـهور 
نیچـه« را در پیونـد بـا مـرگ حقیقت هـای نمادیـن بدانـد، و مـا را بـا سـویه های 

دیگـری از ایـن ادعـای نیچه آشـنا کند. 
در تفسـیر زوپانچیـچ از مفهـوم حقیقت در آثـار نیچه، حقیقت نسـبت به زنده گی 
بیگانـه اسـت و حضـورش می تواند موجب اختـالل در زنده گی شـده و هم چون 
مانعـی در رونـد عـادِی آن ظاهـر گردد. بـه این معنـا حقیقت نمی  توانـد حافظ و 
نگهـدار زنده گـی باشـد و چونـان خصمی برای آن اسـت. مـا چه گونـه می توانیم 
ایـن تفسـیر زوپانچیـچ را درک کنیـم؟ چـه تصـوری از زنده گـی و حقیقـت بـه 
مـا ایـن امـکان را می دهـد تـا آن هـا را در تضـاد بـا یکدیگـر بدانیـم؟ بـه زعـم 
زوپانچیـچ، اعـالم نیچه یـی بیگانه گـی حقیقـت با زنده گی مسـتلزم دو ادعاسـت. 
از یک سـو ایـن ادعـا کـه آن چه را کـه تاکنون حقیقت انگاشـته شـده یعنی احکام 
و گزاره هـای صادقـی کـه صـدق منطقـی دارنـد یا بـر مبنـای مشـاهده صادق اند، 
بایـد دروغ نامیـد و از سـوی دیگـر، حقیقـت را بایـد چـون نوعـی شـجاعت در 

برابـر بزدلی و ترسـویی فـرض کرد: 
از نظـر مـا، نادرسـتی یـک حکم بـه هیچ وجه موجب رد آن نمی شـود؛ زبـان تازۀ 
مـا در ایـن بـاب طنینی از همه شـگفت تر دارد. مسـأله این اسـت که بایـد دید آن 
حکـم تـا کجـا پیش برنـدۀ زنده گـی و نگهدارنـدۀ زنده گـی و هسـتی نوع اسـت 
و چـه بسـا پرورنـدۀ نـوع؛ و گرایـش اساسـی ما بـه تصدیـق این نکته اسـت که 
نادرسـت ترین حکم هـا )از جملـه حکم هـای ترکیبـی پیشـین( بـرای هسـتِی مـا 
ضروری تریـن چیزهـا هسـتند؛ زیـرا انسـان نمی تواند زنده گـی کند مگر بـا اعتبار 

دادن بـه افسـانه های منطقی. ]فراسـوی خیر و شـر[ 
در قطعـۀ ذکرشـده می بینیـم کـه آن چـه سـبب حقیقـی و صـادق پنداشـتِن یـک 
حکـم می شـود، در اصـل خصلتـی پراگماتیسـتی دارد؛ یعنـی این کـه »آن حکم تا 
کجـا پیش برنـدۀ زنده گـی و نگهدارنـدۀ زنده گـی و هسـتی نوع اسـت و چه بسـا 
پرورنـدۀ نـوع«، آن حکـم تـا کجـا در زنده گـی به شـکلی عملی بـه کار می آید و 
می توانـد زنده گـی مـا را سـامان ببخشـد. از ایـن رو منطـق و حقایـق منطقـی کـه 
اساسـًا منسـجم ترین نظام هـا بـرای زنده گـی را فراهـم می آورنـد، بیـش از هـر 
چیـز دیگـری حقیقـی بـه نظر می رسـند. در حالـی که به بـاور نیچـه و در این جا 
او چونـان یـک کانتـی ظاهـر می شـود، کل جهـان واقعی یـی کـه در آن زنده گـی 
می کنیـم، بـه میانجی خود ما سـاخته شـده و شـکل یافته اسـت. یعنـی جهانی که 
اساسـًا هیـچ شـکلی نـدارد و جریـان پیوسـته یی از نیروهای مختلف اسـت، برای 
لحظاتـی متوقـف شـده و بـه هیأت یک عکـس فوری درآمده اسـت. ایـن نیروها 
مـدام در حـال سـاختن و ویـران کردن انـد، آشـوبی را می سـازند که همـه چیز را 
در هـم می کوبـد و از نـو برمی سـازد. نـوع بشـر بـرای حفـظ خـود ناچار اسـت 
از ایـن جهـان وحشـی فاصلـه بگیـرد و در جهانـی کـه خـود می سـازد زنده گـی 
کنـد، یعنـی جهانـی کـه بنیـادش بـر سـکون اسـتوار اسـت. در این جـا نیچـه بـر 
ماهیـت جعلـِی جهـان واقعی انگشـت می گـذارد و می گوید »چنیـن تحریف ها و 
داسـتان های نمادینـی، خـود شـرط هایی بـرای زنده گـی و بقـا هسـتند.« از این رو 
حقیقـی نبـودن جهانـی کـه در آن زنده گـی می کنیم و احـکام ناظر بـر آن بیش از 

هـر چیز بـه معنـای سـاخته گی بودن آن هاسـت. 
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بخش نخسـت
بخش نخسـت

معصومه نعمتی
واقعیت  یک  فاشیسم  این که  علی رغم 
بسیاری  تعاریف  اما  بود،  عینی  تاریخی 
از آن ارایه شده است. این تعاریف دارای 
مواردی  در  حتا  و  بوده  بسیار  تفاوت های 
فاشیست ها،  نظر خود  از  متضاد می باشند. 
و  است  روانی  واقعیت  یک  فاشیسم 
تعریف  ایدیولوژی  بر حسب  آن ها  توسط 
بیان گر  فاشیسم  آن ها،  نظر  به  است.  شده 
"دولت"،  "حاکمیت"،  "تکلیف"،  اصل 
مفاهیم  این  همۀ  است.  غیره  و  "تاریخ" 
خاص  دیدگاه  عنوان  به  که  انتزاعی  کلی 
هیچ  دارای  می کنند،  خودنمایی  فاشیسم 
گونه ویژه گی مستقل و مجزایی نمی باشند. 
حقوق  به  مربوط  مسایِل  و  شعارها  این 
دیدگاه ها  و  مکاتب  از  بسیاری  در  انسانی 
عملی  جنبۀ  آن که  بدون  می گردد،  بیان 
صورت  به  واقع  در  باشد.  داشته  عینی  و 
سراِن  منافع  تحقِق  جهت  سیاسی  ابزاری 

این نوع مکاتب و نظریه پردازان می باشد. 
ـ  ملی  مکتب  هزاران  میان  در  مفاهیم  این 
نظیر  تعمیم هایی  مشترک اند.  محافظه کاری 
قبال دیگران،  تکلیف در  وظیفۀ همکاری، 
مفهوم  مبارزه،  و  تکلیف  مثابۀ  به  زنده گی 
متعالی شهروندی، دولت در رأس طبقات 
شخصی،  نفع  بر  عمومی  نفع  تقدم  و 
سخنان بیهوده و مبتذِل همۀ سیاست مداران 
بورژوازی و ناصحان اخالق خرده بورژوازی 
است که به این وسیله می خواهند واقعیات 
را  طبقاتی  استثمار  و  سیادت  به  مربوط 

کتمان نگه دارند. این شعارها نیز از سوی 
به صورِت  فاشیسم  نظریه پردازان  و  سران 
آن  سایۀ  زیر  در  تا  گشت  مطرح  گسترده 
بتوانند مقاصد شوم و اهداف فاسِد خود را 
محقق سازند و به وسیلۀ آن بتوانند استثمار 
جمعی و تبعیض های حقوقی خود را پنهان 

سازند. 
یک  اساس  بر  را  فاشیسم  ویژه گی خاص 
اولیۀ سیاسی  اصول  یا  انتزاعی  ایدیولوژی 
نمی توان تعریف کرد. این ویژه گی را تنها 
فاشیسم،  طبقاتی  پایگاه  خالل  از  می توان 
درون  در  فاشیسم  که  طبقاتی  روابط  نظام 
آن رشد کرد و نیز نقش طبقاتی که مجری 
آن است، دریافت. تنها بدین ترتیب است 
که می توان واقعیت محض فاشیسم را درک 
کرد و آن را نتیجۀ مرحلۀ تاریخِی خاصی 

از پیشرفت و زوال سرمایه داری دانست. 
تیـوری و دیدگاه خاصی  ابتدا  از  فاشیسم 
زمان  گذر  با  همراه  و  نمی کرد  دنبال  را 
مکانی،  و  زمانی  مقتضیات  با  متناسب  و 
می ساخت  مطرح  را  اصولی  و  ایدیولوژی 
تا بتواند به اهداف سودجویانۀ خود برسد. 
فاشیسم،  سنجیدۀ  و  دقیق  شناخت  برای 
و  تاریخی  گسترِش  و  رشد  مراحل  باید 
با  آن  رابطۀ  و  نمود  مطالعه  را  آن  طبقاتِی 
نظر  در  را  آن  زواِل  و  رشد  سرمایه داری، 
اولیۀ  مراحل  در  فاشیسم  چه  اگر  گرفت. 
شکل گیری اش، نمایشی از تبلیغات پوچ و 
بی مایه را بر علیه سرمایه داری و به منظور 
می اندازد،  راه  به  توده یی  حمایِت  جذب 

جانب  از  ابتدا  همان  از  و  حقیقت  در  اما 
 ،)big bourgeoisie( بزرگ،  بورژوازی 
مورد  صنایع  صاحبان  و  زمین داران  کالن 
پرورش، تغذیه، مراقبت و کمک مالی قرار 
می گیرد. علی رغم شعارهای ضد طبقاتی و 
پرولتاریایی، اصول و مقاصدی که فاشیسم 
دنبال می کرد به نفع سرمایه داران بزرگ و 
در جهت رشد و حفظ منافِع آنان و ایجاد 
چرا  بود،  جامعه  در  عمیق  طبقاتی  فاصلۀ 
که سرمایه های همین شهرنشین های بزرِگ 
مقاصد  بود که می توانست اصول و  مالک 

غیر انسانی فاشیسم را عملی سازد. 
حمایت  طریق  از  تنها  فاشیسم  عالوه،  به 
مستقیِم دیکتاتوری بورژوازی است که قادر 
است رشد کند و از نابودی توسط جنبش 
طبقۀ کارگر در مراحل اولیه مصون بماند. 
بخش های  کمک  روی  می تواند  فاشیسم 
وسیعی از نیروهای دولتی از جمله مقامات 
دادگاه ها  پولیس،  مقامات  نظامی،  بلنـدپایۀ 
و کالنتری ها که تمام نیروی خود را برای 
سرکوب جنبش طبقۀ کارگر به کار می گیرند 
حساب کند؛ نهادهایی که به اعمال خالف 
می نگرند.  اغماض  دیدۀ  به  فاشیسم  قانوِن 
بورژوازی  طبقات  کنار  در  نهادها  این 
سرکوب  با  سرمایه دار، 
طبقات مردم و ایجاد زمینه ها 
و بسترهای رشد، به صورت 
حمایت  را  فاشیسم  گسترده 

می نمودند. 
برخی از طرف داران و حامیاِن 
فاشیسم که مفتون شعارهای 
ظاهری و پوچ شدند، کسانی 
انقالِب  خواستار  که  بودند 
طبقاِت  علیه  بر  جدیدی 
از  بودند،  جامعه  سرمایه دار 
کمک های  و  حمایت  این رو 
جهت  در  همه جانبه یی 
خود  از  فاشیسم  موفقیت 
نشان دادند، ولی پس از استقرار دیکتاتوری 
با  انحصاری  سرمایه داری  کامل،  فاشیستی 
کمک دستگاه فاشیستی، سیاست نامحدود 
حامیان  از  عده  این  علیه  را  ظالمانه یی 
انتظار برخی اقدامات ضد  پیشیِن خود که 
انقالب  خواهان  و  داشتند  را  سرمایه داری 

دیگری بودند، به کار بردند. 
است  جنبشی  فاشیسم  خالصه،  طور  به 
مرکب از عناصر مختلف که ُخرده بورژوازی 
اما  می دهد،  تشکیل  را  آن  مسلط  بخش 
حمایت پرولتاریا و طبقۀ کارگر فاسد را نیز 
به همراه دارد. این جنبش از جانب محافل 
پولی ـ مالی، صاحبان صنایع بزرگ، کالن 
شکست  برای  سرمایه داران  و  زمین داران 
شکستن  هم  در  و  کارگر  طبقۀ  انقالب 
سازمان های متعلق به آن مورد کمک مالی 

قرار گرفته و رهبری می شود. 
در واقع با در نظرگیری ویژه گی های مثبت 
سیاسی  انقالب های  برای  که  سازنده یی  و 
از  نمی توان  است،  گشته  بیان  تاریخی  و 
برد.  نام  انقالب  یک  عنوان  به  فاشیسم 
نشانه هایی که فاشیسم را از سایر انقالب ها 

جدا می کنند، سه تا هستند: 
1( فاشیسم دارای ایدیولوژی اثباتی نیست، 
انکار  بلکه خود را به مبارزه جویی، رد و 
همۀ ایدیولوژی های سنتی محدود می کند. 
همۀ انقالبات پیشین، حاصل دگرگونی های 
پیوسته و ژرف ِ فکری و اجتماعی، یا هر دو 
بوده اند و زمینۀ تاریخی سازنده و اجتماعی 

داشته اند. 

دردسرهای حقیقت
)مروری بر تفسیر »آلنکا زوپانچیچ« از نظریۀ حقیقت در »نیچه«(
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در قرن بیسـتم آلن که از هر لحاظ یک فیلسـوِف کالسـیک 
اسـت و هیـچ نقشـی در آن سـویه یا لحظه یی کـه در این جا 
بـه مـا مربـوط اسـت نـدارد، عمیقـًا درگیـر جریـاِن ادبیات 
شـد. بـه کالم دیگـر، حتـا چهره هـای معمولی تـر فلسـفۀ 
قـرن بیسـتم فرانسـه نیـز می تواننـد ایـن قرابـِت فلسـفه و 
ادبیـات را روشـن کنند. در ایـن میان، سوریالیسـت ها نقش 
مهمـی ایفـا کردنـد. آن ها نیـز مشـتاق بودند تـا در روابط و 
مناسـبات مربـوط بـه تولیـد ُفرم هـا، مدرنیتـه و هنرهـا لرزه 
افکننـد. آن هـا می خواسـتند کـه شـیوه ها یـا وجـوه جدیـد 
حیـات را ابـداع کننـد. اگـر کار آن هـا عمدتـًا بـر برنامه یـی 
زیباشـناختی مبتنـی بـود، بـا ایـن حـال اقـدام آن هـا راه را 
بـرای برنامـۀ فلسـفی دهـۀ 195۰و196۰ هموار سـاخت؛ به 
طـور مثـال، الکان و لـوی اشـتراوس هـر دو بـه کـرات در 

محافـل سوریالیسـتی شـرکت می جسـتند.
در ایـن دوره، مـا بـا تاریـخ پیچیده یـی مواجه ایـم، ولی حتا 
اگـر سوریالیسـت ها را نخسـتین نماینـده گان همگرایی میان 
زیبایی شناسـی و پروژه های فلسـفی در فرانسـۀ قرن بیسـتم 
بدانیـم، در دهه هـای 195۰و 196۰ ایـن فلسـفه بـود کـه 
ابـداع فرم هـای ادبـی خـاص را پیشـۀ خود سـاخت، آن هم 
 )expressive( با کوششـی بـرای یافتن نوعی پیوند بیانـی
مسـتقیم میـان سـبک و عرضـه یـا فلسـفی، و نیـز تعییـن 
موضـع و جایـگاه آن مفهومـی کـه فلسـفه پیش می کشـید.

در همیـن مرحلـه اسـت کـه مـا شـاهد تغییری شـگرف در 
نـگارش متـون فلسـفی هسـتیم. از آن پـس ما چهل سـال را 
در پیـش رو داریـم، و شـاید بـا نـگارش آثـار دلـوز، فوکو، 
الکان ایـن تغییـر برای ما شـکلی عـادی و معمولـی به خود 
گرفتـه اسـت. مـا ایـن حـس را از دسـت داده ایـم کـه ایـن 
تغییـر، معـرف چـه گسسـت خارق العاده یـی بـا سـبک های 
فلسـفی پیشـین بـود. ایـن متفکـران جمله گـی بـر آن بودند 
تـا سـبکی منحصـر بـه فـرد بیاینـد و شـیوه یی جدیـد برای 
آفرینـش نثـر ابـداع کننـد؛ آن ها می خواسـتند نویسـنده ]یی 
خـالق[ باشـند. با خوانـدن آثار دلـوز یا فوکو، ما در سـطح 
جملـه )sentence( بـا چیـزی کامـاًل بی سـابقه روبـه رو 
می شـویم، یعنـی پیونـدی میـان تفکـر و حرکِت عبـارات و 

واژه گان کـه تمامـًا بدیـع و تازه اسـت.
بـه واقع سـروکار ما با نوعـی ضرباهنگ جدیـد و تأییدی و 
خالقیتـی حیرت انگیـز در صورت بندی هـا اسـت. در دریدا 
نوعـی رابطـۀ آرام و پیچیـدۀ زبـان بـا زبـان را شـاهدیم، به 
طـوری کـه زبـان بـه مسـایل خـودش می پـردازد و تفکر از 
خـالل ایـن عمل، بـه عرصۀ واژه هـا گذر می کنـد. در الکان 
نیـز مـا بـا نوعـی نحـو و دسـتور زبـان دسـت وپنجه نـرم 
می کنیـم کـه بـه طـرزی خیره کننـده پیچیده اسـت و همانند 
نحـو و دسـتور زبـان در آثـار ماالرمه بـه هیچ چیزی شـبیه 
نیسـت، و از ایـن رو متـون الکان آشـکارا زبانـی شـاعرانه 
دارد. بنابرایـن، هـم نوعـی دگرگونـی در نحوۀ بیان فلسـفی 
انتقـال  بـرای جابه جایـی و  بـود و هـم کوششـی  در کار 
آوریـم  به خاطـر  بایـد  ادبیـات.  و  فلسـفه  میـان  مرزهـای 
ابـداع و خالقیتـی دیگـر که سـارتر نیـز یـک رمان نویس و 

نمایشـنامه نویس بـودـ هم چنـان کـه من هسـتم.
یـا لحظـه در فلسـفۀ  ایـن سـویه  بـودِن  ویـژه و خـاص 
فرانسـوی این اسـت کـه چندین گونۀ کاربـردی یا موقعیتی 
)register( در زبـان را بـه نفـع خویـش بـه کار می گیرد و 
مرزهـای میـان فلسـفه و ادبیات، یا میـان فلسـفه و دراما را 
جابه جـا می کنـد. حتـا می تـوان گفـت کـه یکـی از اهداف 
فلسـفۀ فرانسـوی ایجـاد فضایـی جدیـد برای نوشـتن بوده 
اسـت کـه درآن ادبیات و فلسـفه از هم قابل تمییز نیسـتند؛ 
یعنـی عرصه یـی کـه نـه جایـگاه فلسـفۀ تخصصی بـود، نه 
ادبیـات بـه طور کلـی، بلکـه از آن بیش، خانه یی بـود برای 
گونه یـی از نوشـتن کـه در آن دیگـر جـدا کـردِن فلسـفه 
از ادبیـات ممکـن نبـود. بـه بیـان دیگـر، فضایی کـه در آن 
دیگـر نوعـی تفکیک صـوری میـان مفهوم و حیـات وجود 
نداشـت، و الجـرم ابـداِع ایـن سـبک نـگارش در نهایـت 
عبـارت اسـت از عطـا کـردِن حیاتـی جدید به مفهـوم: یک 

ادبی. حیـات 
درگیـر  نیـز  روان کاوی  بـا  معاصـر  فرانسـوی  فلسـفۀ   
مباحثه یـی طوالنی مدت شـده اسـت. این دادوسـتد درامایی 
بـس پیچیـده بود کـه در خود و بـرای خود درامایی بسـیار 
روشـن گر اسـت. می تـوان گفـت محـل بحـث و نـزاع در 
اسـاس، همـان دوپاره گـی فلسـفۀ فرانسـوی بـوده اسـت، 
دوپاره گـی و شـقاقی میـان، از یک سـو، آن چـه مـن نوعـی 
بـه فلسـفۀ  تبـار آن  حیات گرایـی وجـودی می نامـم، کـه 
برگسـون برمی گـردد و بـا سـارتر، فوکـو و دلـوز فراگیـر 
یـا  صوری گرایـی  نوعـی  دیگـر،  سـوی  از  و  می شـود، 
فرمالیسـم مفهومی، که از فلسـفۀ برونشـویگ مشتق شده و 

از طریـق آلتوسـر و الکان پـی گرفتـه می شـود.
پرسـش سـوژه، محل تالقِی این دو مسـیر اسـت؛ سـوژه یی 
کـه در نهایـت می تـوان آن را برحسـب فلسـفۀ فرانسـوی 
بـه منزلـۀ آن وجـود یـا هسـتی یی تعریـف کـرد کـه مفهوم 
را پدیـد مـی آورد. ناخـودآگاه فرویـدی نیـز در یـک معنـا 
همیـن فضـا را اشـغال می کنـد؛ ناخـودآگاه چیـزی حیاتـی 
و زنـده یـا موجـود )existing( اسـت کـه در عیـن حـال 
مفهـوم را پدیـد مـی آورد. یـک وجـود چه گونـه می توانـد 
پدیـد آورنـدۀ مفهـوم باشـد؟ چه گونـه می شـود چیـزی از 

دل یک بـدن سـربرآورد؟
اگـر پرسـش محـوری همیـن اسـت، می تـوان دریافـت که 
چـرا فلسـفه وارد چنیـن بـده بسـتان های فشـرده و عمیقی 
بـا روان کاوی می شـود. طبیعتـًا همـواره داسـتان یـا خیالـی 

در کار اسـت کـه بنـا بـر آن، اهـداف مشـترک بـا وسـایل 
متفـاوت تعقیـب و پی گیـری می شـوند. بـه واقـع، مـا بـا 
نوعـی عنصـر تبانی و همدسـتی ـ شـما هم همـان کاری را 
می کنیـد کـه من می کنـم ـ و نیز عنصـر رقابـت روبه روییم: 
شـما آن کار را بـه گونه یـی متفـاوت انجام می دهیـد. رابطۀ 
فلسـفه بـا روان کاوی در متن فلسـفۀ فرانسـوی نیـز دقیقًا به 
همیـن منوال اسـت، رابطه یـی مبتنی بر رقابت و همدسـتی، 
شـیفته گی و خصومـت، عشـق و نفرت. پس جای شـگفتی 
نیسـت کـه درامـای موجـود میـان آن هـا، چنیـن خشـن و 

پیچیـده بوده اسـت 
سـه متـن کلیـدی هسـت کـه می توانـد ظنـی از ایـن رابطه 
به دسـت دهـد. متن نخسـت و شـاید روشـن ترین مثال این 
همدسـتی و رقابت، بخـش آغازین اثر باشـالر، »روان کاوی 
آتـش« اسـت. باشـالر در این جـا نوعـی روان کاوی جدیـد 
را مطـرح می کنـد کـه ریشـه در شـعر و رویـا دارد، نوعـی 
روان کاوی عناصـر اربعـۀ آتـش، آب، بـاد و خـاک. می توان 
گفت که باشـالر سـعی دارد تا مفهوم منع جنسـِی فرویدی 
را، بـا مفهـوم عالـم رویـا و خیـال جایگزیـن کند، تا نشـان 
دهـد که ایـن مفهـوم مقوله یی بزرگ تر و گشـوده تر اسـت. 
متـن دوم نیـز از بخـش پایانـی کتـاب »هسـتی و نیسـتی« 
می آیـد کـه در آن سـارتر نیـز بـه نوبـۀ خـود، ایجـاد یـک 

روان کاوی جدیـد را طـرح می کنـد، و روان کاوی »تجربـی« 
فرویـد را )بـه طـور ضمنـی( در تقابـل بـا الگـوی تمامـًا 

نظـری و وجـودِی خـاِص خویـش قـرار می دهد.
سـارتر در پی آن اسـت که مفهوم عقدۀ سـاختار ناخودآگاه 
در کار فرویـد را بـا آن چـه او »انتخـاب آغازیـن« می نامـد، 
جایگزیـن کنـد. در نظـر او آن چه سـوژه را تعریف می کند، 
نـه یـک سـاختار روان رنجـور یـا منحـرف، بلکـه نوعـی 
پـروژۀ بنیادیـن بـرای وجـود اسـت. بـار دیگـر نمونه یـی 
قابـل توجـه از ترکیـب عناصـر همدسـتی و رقابـت. متـن 
سـوم نیـز به فصـل چهـارم کتاب »ضـد ادیـپ« برمی گردد. 
در ایـن متـن، روان کاوی بناسـت با روشـی جایگزین شـود 
کـه دلوز، در رقابتـی قاطع و صریح بـا روان کاوی فرویدی، 
آن را اسـکیزو کاوی ]تحلیـِل روان اسـکیزوفرن[ می نامـد. 
بـرای باشـالر مسـأله بیشـتر عالم رویـا و خیال بـود تا منع؛ 
بـرای سـارتر بیشـتر پـروژه بـود تـا عقـده؛ بـرای دلـوز نیز 
چنان کـه کتـاب »ضـد ادیپ« آشـکار می کند، مسـأله بیشـتر 
سـاختن یـا تفسـیر کـردن )construction( اسـت تا بیان 

.)expression( کـردن
 

مسیر عظمت
در نهایـت، ایـن سـویه یـا لحظـۀ فلسـفی، خـود را بـه مدد 
برنامـۀ فکـری اش تعریـف می کنـد. حـال چـه چیـزی را 
می تـوان بـه منزلـۀ زمینۀ مشـترک فلسـفۀ فرانسـوی دوران 
پـس از جنـگ تعریـف کـرد، آن هـم نـه بر حسـب آثـار یا 
نظـام و یـا حتـا مفاهیم ایـن فلسـفه، بلکه بر حسـب برنامۀ 
برنامه انـد،  ایـن  البتـه فالسـفه یی کـه درگیـر  فکـری آن؟ 
چهره هایـی بسـیار متفاوت انـد، و جمله گـی آن هـا بـه طرق 
گوناگـون بـه سـراغ ایـن برنامـه می رونـد. بـا ایـن وجـود، 
مشـترکًا  کـه  مواجه ایـد  اصلـی  پرسشـی  بـا  شـما  وقتـی 
فلسـفی  لحظه یـی  یـا  بـا سـویه  آن گاه  تصدیـق می شـود، 
روبـه رو هسـتید کـه از طریـق طیـف وسـیعی از وسـایل، 
متـون و متفکـران طراحـی می شـود. می تـوان نـکات اصلی 
ایـن برنامـه را کـه منشـای الهـام فلسـفۀ فرانسـوی مابعـد 

جنـگ بـود، بدیـن شـرح خالصـه کرد:
1ـ خاتمـه دادن بـه جدایی مفهوم و وجـود این دو دیگر در 
تقابـل باهـم قـرار ندارنـد؛ اثبات این امـر که مفهـوم معادِل 
چیـزی زنـده، یـک آفرینـش، یـک فرآینـد و نوعـی رخداد 

اسـت، و در ایـن مقـام، از وجود منفک نیسـت.
2ـ حـک و ثبـت فلسـفه در متـن مدرنیته، که خـود در عین 
حـال بدان معناسـت کـه فلسـفه را از آکادمی بیـرون آوریم 
و آن را در جریـان زنده گـی روزمـره قـرار دهیـم. مدرنیتـۀ 
جنسـی، مدرنیتـۀ هنری و مدرنیتـۀ اجتماعی: فلسـفه باید با 

همـۀ این هـا درگیر شـود.
3ـ وانهـادِن تقابـل میـان فلسـفۀ معرفت و فلسـفۀ کنش، یا 
همـان شـقاق کانتـی میـان عقـل نظـری و عملـی، و اثبـات 
ایـن امـر کـه معرفـت، حتـا معرفـت علمـی، خود بـه واقع 

نوعـی عمل اسـت.
۴ـ فلسـفه را مسـتقیمًا در متن حوزۀ سیاسـی نهـادن، آن هم 
بدون گذر از مسـیر انحرافِی »فلسـفۀ سیاسـی«؛ ابداع آن چه 
مـن »مبـارز فلسـفی« می نامـم، یعنـی فلسـفه را در وضعیت 
حاضـرش و در نحـوۀ بودنـش بـه یـک عمـل مبارزه گرانـه 
بـدل سـاختن: نـه تأملـی صـرف دربـارۀ سیاسـت، بلکـه 

مداخلۀ  یـک 
واقعی. سیاسـی 

5ـ تکرار پرسـش سـوژه، وانهـادن الگوی بازتابـی یا تأملی، 
آن، و  بـا  رقابـت  بـا روان کاوی  بدین سـان درگیرشـدن  و 

حتی االمـکان بهتـر سـاختن وضعیـت آن.
6ـ ایجـاد سـبک جدیـدی از ارایه و بیان در متون فلسـفی و 
بنابرایـن رقابـت بـا ادبیات؛ و یا اساسـًا، ابـداع مجدد چهرۀ 

قرن هجدهمِی فیلسـوف نویسـنده.
ایـن اسـت سـویه یـا لحظـۀ فلسـفه فرانسـوی، برنامـه اش 
و جاه طلبـی بلندپروازانـۀ آن. اگـر بخواهیـم هویـت ایـن 
سـویه را بیشـتر بکاویـم، بایـد گفـت کـه یکـی از میل های 
اساسـی آن، تبدیـل فلسـفه به نوعی فـرم فعاِل نوشـتن بود؛ 
زیـرا هـر هویتـی هویِت یـک میل اسـت که خود رسـانه و 
محمـل سـوژۀ جدیـد خواهـد بود. و بـه همین سـیاق، طرد 
تصویـر فیلسـوِف »ژرف اندیـش« یـا حرفه یی؛ بدل سـاختن 
فیلسـوف بـه چیزی غیـر از یـک پیـر فرزانـه، و بنابراین به 
چیـزی غیـر از رقیبـی برای کشـیش. به بیان بهتر، فیلسـوف 
سـودای آن داشـت تـا به یک نویسـندۀه مبارز، یـک هنرمند 
سـوژه، یک شـیفتۀ ابداع، و یک مبارز فیلسـوف بدل شـود. 
این هـا جمله گـی نام هـای همان میلی انـد که در ایـن دوران 

جریـان دارد: آن میلـی کـه می گویـد فلسـفه 

بایـد مسـتقاًل و بـا نـام خویش دسـت به کنـش زند.
در این جـا بـه یـاد عبارتـی می افتـم کـه مالـرو بـه دوگل 
آن  سـوی  بـه  اسـت  مسـیری  »عظمـت  می دهـد:  نسـبت 
چیـزی کـه آدمـی نمی شناسـدش«. اساسـًا، سـویه یـا لحظۀ 
فلسـفی فرانسـوی در نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم سـرگرم طرح 
ایـن پیشـنهاد بـود کـه فلسـفه بایـد آن مسـیر را بـه اهدافی 
کـه می شناسـد ترجیـح دهـد، و این کـه فلسـفه بایـد کنـش 
یـا مداخلـۀ فلسـفی را بـر حکمـت و ژرف اندیشـِی صرف 
اولویـت بخشـد. امروزه همین فلسـفه بدون حکمت اسـت 

کـه طـرف لعـن و محکومیت اسـت.
 امـا سـویه یـا لحظـۀ فرانسـوی بیشـتر شـیفتۀ عظمـت بود 
تـا سـعادت. ما خواسـتار چیـزی کامـاًل غریـب و بی تردید 
معضلـه دار بودیـم: میـل ما این بـود که ماجراجویـان مفهوم 
باشـیم. مـا نـه در پی جدایی یا شـقاق میان حیـات و مفهوم 
بودیـم، و نـه در پـی آن کـه وجـود را تحـت انقیـاد ایـده یا 
هنجـار درآوریـم. در عـوض، مـا خواسـتار آن بودیـم تـا 
مفهـوم خـود همان سـفری باشـد کـه مقصـدش را ضرورتًا 
نمی شـناختیم. متأسـفانه، دوران ماجراجویی، عمومًا دورانی 
از نظـم )order( و اسـتقرار را در پـی دارد. ایـن امـر قابـل 

درک اسـت کـه در ایـن فلسـفه، سـویه یی مخفـی وجـود 
داشـت، یـا چنـان کـه دلـوز می گویـد، سـویه یی بیابان گرد. 
بـا ایـن حـال، »ماجراجویان مفهـوم« احتماالً همـان فرمولی 
اسـت کـه می توانـد همۀ ما را وحدت بخشـد؛ و بدین سـان 
مـن نیـز خواهـم گفـت کـه آن چـه در فرانسـۀ اواخـر قرن 
بیسـتم رخ داد، نهایتـًا سـویه یـا لحظه یـی از ماجراجویـی 

بود. فلسـفی 
بـا  را  فرانسـوی  فلسـفۀ  دربـارۀ  زیـر  تأمـالت  بگذاریـد   
یـا  از همـه کلی تـر  پارادوکـس آغـاز کنیـم: آن چـه  یـک 
جهان شـمول تر اسـت، در عیـن حـال نیـز از همـه جزیی تر 
انضمامـی«  »کلـِی  امـر  را  آن  هـگل  اسـت.  یـا خاص تـر 
می نامـد، یعنـی ترکیـب یـا سـنتِز آن چـه مطلقًا کلی اسـت، 
آن چـه متعلـق بـه هـر چیـزی اسـت، با آن چـه واجـد زمان 
و مکانـی خـاص اسـت. فلسـفه مثال خوبی اسـت. فلسـفه 
کـه مطلقـًا کلـی اسـت، خطابـش معطـوف بـه همـه چیز و 
همـه کس اسـت؛ اما در درون فلسـفه، جزئیت هـا یا خاص 
بودن هـای فرهنگـی و ملـِی نیرومندی وجـود دارد، به واقع 
mo� )چیـزی در کار اسـت کـه می توانیم آن را سـویه های 
ments( فلسـفه در زمـان و مـکان بخوانیم. پس فلسـفه در 
عیـن حـال هـم در حکم هـدف کلـی و جهان شـموِل عقل 

اسـت و هـم آن چیـزی اسـت کـه خـود را در سـویه های 
تمامـًا خـاص و جزیـی تجلـی می دهـد.

مشـهور  و  جـدی  باالخـص  فلسـفِی  نمونـۀ  دو  سـراغ 
می رویم. نخسـت، فلسـفۀ کالسـیک یونـان از پارمنیدس تا 
ارسـطو، بیـن قـرون پنجـم تا سـوم قبـل از میالد: سـویه یا 
لحظه یـی بسـیار مبتکـر و بنیادیـن، اما به غایت گـذرا. دوم، 
ایده آلیسـم آلمانـی از کانـت تـا هگل، بـه میانجی فیشـته و 
شـلینگ: نمونه یـی دیگـر از یـک سـویۀ فلسـفِی اسـتثنایی، 
از اواخـر قـرن هجدهـم تـا اوایـل قـرن نوزدهم، سـویه یی 
عمیقـًا خـالق و متراکـم کـه مـدت زمانـی حتـا کوتاه تـر 
دوام یافـت. قصـد دارم از یـک تـز دیگـر نیز دفـاع کنم که 
جنبه یـی تاریخـی و البتـه ملـی دارد: نوعی سـویه یـا لحظۀ 
فلسـفه فرانسـوی وجود داشـته اسـت یـا هنوز دارد، بسـته 
بـه این کـه خـودم را کجـا قـرار دهـم سـویه یی متعلـق بـه 
نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم کـه می تـوان آن را بـه طـور نسـبی، 
بـا نمونه هـای یونـان باسـتان و آلمـان عصـر روشـن گری 

کرد. مقایسـه 
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فلسفه  ی  جرا ما
یو بد لن  آ و  بیستم  ن  قر هس  فرا رد 

آلن بديو
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وزیر تحصیالت عالی هم عزل شد
فیصلة نشست فوق العادة کابینه:

تمام اعضای کابینه تا فیصلة دادگاه بمانند

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1902     سه    شنبه         25عقرب  /     آ با  ن        y    1395   14 صفر المظفر    y 1438   15 نو  مبر  62016

ابوبکر صديق
ارگ ریاســت جمهــوری در نامه یــی بــه دادگاه عالــی 
در مــورد اســتیضاح و ســلب صالحیــت شــماری از 

اعضــای کابینه مشــورت خواســته اســت. 
رییــس  ســخنگوی  معــاون  مینه پــال  دواخــان 
جمهــور در تمــاس بــا روزنامــٔه مانــدگار می گویــد: 
بیشــتر  وضاحــت  جهــت  ریاســت جمهوری 
ــی فرســتاده  ــه دادگاه عال ــی ب اســتیضاح وزرا مکتوب

ــد. ــت کن ــت دریاف ــتر وضاح ــورد بیش ــا در م ت
همچنــان، در جلســۀ فوق العــادۀ کابینــه که دیــروز در 
ارگ برگــزار شــد فیصلــه گردیــد کــه  تمــام اعضای 
ــت های  ــی در پس ــۀ دادگاه عال ــی فیصل ــه، ال کابین
مســوولیت های  و  صالحیت هــا  بــا  خویــش 
مشــخص شــده در اســناد تقنینــی کشــور، بــه 

ــد. ــه دهن ــش ادام ــف خوی وظای
طــی ســه روز شــش وزیــر کابینــه از ســوی مجلــس 

عــزل شــدند.
بــا  را  وزرا  اســتیضاح  رونــد  آگاهــان  برخــی 
ــور  ــع کش ــه نف ــان ب ــرف پارلم ــت از ط ــن جدی ای

. ننــد ا نمی د
جعفــر کوهســتانی اســتاد دانشــگاه کابــل می گویــد: 
ــی و  ــت اجرای ــان ریاس ــط می ــه رواب ــی ک در حال
ــن اســتیضاح  ــوری آشــفته اســت، ای ریاســت جمه
ــه  ــان عام ــان اذه ــاوت در می ــات متف ــث توجیه باع

می شــود.
آقــای کوهســتانی بــا انتقــاد از وکال گفــت کــه 
ــرف  ــا" از ط ــی گرفتن ه ــینی ها و " پارت ــب نش ش
برخــی حلقــات مجلــس نماینــده گان ایــن را نشــان 
می دهــد کــه رونــد اســتیضاح وزرا بــا در نظــر 

ــت. ــی نیس ــع مل ــت مناف داش
ایــن در حالــی اســت کــه شــماری از اعضــای 
مجلــس نماینــده گان کــه تعدادشــان در تناســب بــه 
ــۀ  ــت؛ در جلس ــدک اس ــیار ان ــس بس ــاب مجل نص
دیــروز، خواهــان بــه تعویــق افتــادن روند اســتیضاح 

ــدند. ــده گان ش ــس نماین ــوی مجل وزرا از س
بــا امضــا و  بــا فرســتادن متــن کتبیــی  آنــان 
خواهــان  مجلــس،  ریاســت  بــه  نام های شــان 
ــدند  ــر ش ــۀ دیگ ــه دوهفت ــا ب ــد ت ــن رون ــف ای توق
و خواهــان گفت وگــو بــا ریاســت جمهــوری و 
ــن درخواســت در  ــا ای ــی شــدند؛ ام ریاســت اجرای

اثــر مخالفــت اکثــر وکال رد شــد.
ــال  ــدزی، کم ــی حمی ــدزی، الل ــر احم ــد نذی محم
ناصــر اصولــی، حاجــی المــاس زاهــد، اقبــال 

کروخــی،  مســعوده  زکریــا،  انجنیــز  صافــی، 
ــل  ــادری، وکی ــل به ــی، وکی ــم رحمان ــد هاش محم
ــک  ــد، خوش ــید احم ــان، مالس ــد خ ــح محم صال
وطن دوســت، دکتــر عبیــداهلل کلیــم زی، حاجــی 
عبدالرحیــم و حاجــی عبدالمجیــد نماینده گانــی 
ــد اســتیضاح وزرا  ــف رون ــان توق ــه خواه ــد ک بودن
شــده بودنــد. برخــی از وکال ادامــه رونــد اســتیضاح 
ــد. ــور می  دانن ــت جمه ــا ریاس ــان ب ــل پارلم را تقاب
ــی کــه در اســتیضاح روز )دوشــنبه( مجلــس  درحال
نماینــده گان وزرای  عدلیــه و شهرســازی ابقــا و 
وزیــر تحصیــالت عالــی  به خاطــر مصــرف نکــردن 
ــلب  ــعه یی  س ــۀ توس ــد بودج ــاد درص ــش از هفت بی

صالحیــت شــد. 
پیــش از ایــن نیــز وزرای کار امــور اجتماعــی، 
خارحــه، آمــوزش و پــرورش، ترانســپورت و فوایــد 
عامــه از طــرف مجلــس رای عــدم اعتمــاد دریافــت 

ــد. کــرده ان
امــا، جعفــر کوهســتانی اســتاد دانشــگاه کابــل 
می گویــد: پارلمــان صالحیــت دارد کــه وزرا را 
ــدم  ــاد و ع ــان رای اعتم ــد و برای ش ــتیضاح کن اس
ــان را در  ــی پارلم ــت فعل ــی جدی ــد، ول ــاد ده اعتم
ــد.  ــع کشــور نمی دان ــه نف ــی وزرأ ب عرصــه فراخوان
ــن  ــا ای ــته ب ــان در گذش ــاور وی پارلم ــه ب ــر ب زی

ــت. ــته اس ــورد نداش ــا وزرا برخ ــت ب جدی
بــه گفتــٔه او، در حــال حاضــر کــه روابــط ریاســت 
ــن  ــا ریاســت جمهــوی آشــفته اســت، ای ــی ب اجرای
ــان  ــاوت در اذه ــات متف ــا توجیه ــان ب ــل پارلم عم

ــه مواجــه شــده اســت. عام
ایــن اســتاد دانشــگاه بــاور دارد کــه توطیــه دشــمن 
ــود  ــث می ش ــی باع ــر حرکت ــت و ه ــترده اس گس
مــردم فکــر کننــد کــه مشــکالت بیــن دو تیــم باعث 
ــر از  ــی دیگ ــذف یک ــالش خ ــم در ت ــر تی ــده ه ش

طریــق ممکــن باشــند. 
ــت ها  ــرف نشس ــک ط ــده گان از ی ــزود: نماین او اف
و مهمانی هــا را ســازماندهی می کننــد، از طرفــی 
اســتیضاح وزرا و صنــدوق گذاشــتن  بــه  هــم 
غیابــی پافشــاری می کننــد کــه ایــن رونــد بــه نفــع 

ــت.   ــتان نیس ــت افغانس حکوم
آقــای کوهســتانی می گویــد: از آنجایــی کــه روابــط 
ــتیضاح وزرا  ــت، اس ــره اس ــپیدار و ارگ تی ــان س می
ــر  ــر ه ــد، زی ــش کن ــر تن ــه پ ــن رابط ــد ای می توان
ــدد  ــب در س ــی رقی ــه تیم ــد ک ــر می کن ــرف فک ط

حــذف آن اســت.

او گفــت کــه ایــن باورهــا نیــز وجــود دارد کــه یــک 
ــا شــمار از نماینــده گان  تیــم می خواهــد در تبانــی ب
تیــم رقیــب را تضعیــف کنــد، اگــر دو یــا ســه وزیــر 
از طــرف مشــخص تلــف می شــود به خاطــر اغفــال 

اذهــان عامــه اســت.
ــان  ــر پارلم ــه اگ ــرد ک ــه ک ــتانی اضاف ــای کوهس آق
به خاطــر منافــع ملــی اســتیضاح وزرا را جــدی 
گرفتــه اســت، بایــد جلــو تبلیغــات را بگیــرد و زیــر 
ــد.  ــاد کن ــا ایج ــن توده ه ــری ر در بی ــه فک مجموع
ــس  ــان مجل ــته گی در می ــد دس ــث چن ــن کار باع ای

ــز شــده اســت. ــده گان نی نماین
ــا  ــت ب ــت و حکوم ــا حکوم ــان ب ــت: پارلم او گف
مــردم تبانــی ندارنــد، در کنــار اســتیضاح وزرأرفتــن 
ــد  ــن نشــان می ده ــی" گرفت ــه نشســت ها و "پارت ب
کــه مســأله ملــی نیســت و امــکان تبانــی بــا طرفــی 

مــی رود.
آقــای کوهســتانی گفــت کــه گمانــه زنی هــای هــم 
ــس  ــده گان مجل ــه نماین ــران ب ــه رهب ــود دارد ک وج
پاســخ نــداده  و بــه خواســت  آنــان در گماشــتن افراد 

ــد. ــام بگیرن ــه انتق ــد ک ــه نشــده، می خواهن توج
ــن  ــان چنی ــت پارلم ــر جدی ــه اگ ــرد ک ــان ک او بی
جریــان داشــته باشــد، هیــچ وزیــری از نشــان 
ــری  ــر وزی ــا، اگ ــت! ام ــد رف ــا نخواه ــان خط پارلم
بیــرون شــود! باعــث مغشــوش شــدن اذهــان 
ــم و آن  ــن تی ــوط ای ــر مرب ــن وزی ــه ای ــود ک می ش

ــت. ــم اس تی
او گفــت کــه بایــد صالحیت هــای وزرا نیــز پیــش از 
اســتیضاح مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه آیــا وزیــر 
ــا  ــته ی ــه وزارت داش ــرف هزین ــاز در مص ــت ب دس

ــع فــراراه او وجــود داشــته اســت. موان
ــران  ــت و وزی ــی رد صالحی ــالت عال ــر تحصی وزی
ــا شــدند ــه در ســمت خــود ابق شهرســازی و عدلی
ــه  ــران کابین ــتیضاح وزی ــه اس ــومین روز جلس در س
در مجلــس نماینــدگان، وزیــر تحصیــالت عالــی از 
ســوی نماینــدگان مجلــس رد صالحیــت و وزیــران 
ــت آرا، در  ــب اکثری ــا کس ــه ب ــازی و عدلی شهرس

ســمت خــود ابقــا شــدند.
دیــروز کــه قــرار بــود ســید ســعادت منصور نــادری 
وزیــر شهرســازی، عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه و 
ــرض  ــی غ ــالت عال ــر تحصی ــد وزی ــده مهمن فری
ــوند،  ــر ش ــدگان حاض ــس نماین ــه مجل ــتیضاح ب اس
ــدگان در  ــد و نماین ــور نیافتن ــس حض ــا در مجل ام

ــدوق گذاشــتند. ــا صن ــاب آن ه غی
ــته در  ــی روز گذش ــور پارلمان ــت در ام ــر دول وزی
شــروع جلســه مجلــس نماینــده گان، نامه  یــی را 
ــه  ــه ب ــای کاری 3 وزیرکابین ــه گزارش ه ــا ضمیم ب
ــته  ــود و در آن خواس ــدگان آورده ب ــس نماین مجل
شــده بــود کــه رونــد اســتیضاح وزیــران، تــا 2 هفتــه 

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ب
ــه  ــر ب ــه وزی ــاب س ــس در غی ــدگان مجل ــا نماین ام
آن هــا رای داده کــه در نتیجــه ســعادت منصــور 
ــا به دســت آوردن 135  ــر شهرســازی ب ــادری، وزی ن
رای تاییــد، 59 رای رد، 5 رای باطــل و 2 رای ســفید، 
ــور  ــر ان ــز عبدالبصی در ســمت خــود ابقــا شــد و نی
ــد، 1۰1 رای  ــب 95 رای تایی ــا کس ــه ب ــر عدلی وزی
ــه کرســی خــود  رد، ۴ رای باطــل و 1 رای ســفید ب

باقــی مانــد.
امــا در ایــن رای گیــری نماینــدگان مجلــس، فریــده 
مهمنــد وزیــر تحصیــالت عالــی کــه 62 رای تاییــد، 
ــت  ــه دس ــفید ب ــل و 3 رای س 131 رای رد، ۴ باط
آورده بــود، نتوانســت کــه اعتمــاد نماینــدگان را بــه 

دســت آورده و بــه ســمت خــود ابقــا شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان 2 روز گذشــته 
ــت آورده و 5  ــه دس ــاد ب ــر رای اعتم ــا 1 وزی تنه

ــد. ــت شــده بودن ــر دیگــر ســلب صالحی وزی
ــتیضاح  ــه اس ــش ب ــت جمهوری در واکن ارگ ریاس
ــه، اعــالن کــرده کــه  ــران کابین و رد صالحیــت وزی
ــا  ــل را ب ــه تقاب ــه جــای همــکاری، روحی مجلــس ب

ــه اســت. ــه پیــش گرفت حکومــت ب
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يــو شــمېر کارپوهــان او د افغانســتان د روڼتیــا د څــار 

ســازمان وايــي، پــه داســې حــال کــې چــې ولــي جرګــه 

ــو  ــه کارون ــت ل ــې د حکوم ــې چ ــه ده توانېدل ــه ن ــه خپل پ

ــړي، اوس  ــه وک ــه څارن ــمه توګ ــداره او س ــه دوام ــه پ څخ

ــو دمــي د  ــاره ي ــو لپ ــورو اهداف ــو شــخيص او ن ــې د خپل ی

ــړې ده. ــل ک ــتيضاح پې ــو اس وزیران

دوی وايــي، د حکومــت لــه کارونــو څارنــه بایــد يــوه دایمي 

پروســه وي او پــه ناڅاپــي ډول مطــرح نه يش.

ــی غــړی او د ســیايس او حقوقــي  د ولــي جرګــې پخوان

ــل چــې  ــه ووی ــو ت ــر رنجــر ازادي راډي ــوه کبی چــارو کارپ

ــه  ــه ل ــې او پرت ــې راغل ــې پات ــه ک ــه څارن ــه پ ــي جرګ ول

دالیلــو یــې د وزیرانــو د اســتېضاح لــړۍ یــې پېــل کــړې.

دی وايي:

"دوی نظــارت کــې پاتــې راغــي او پــه دې کــې هېــڅ شــک 

نشــته، پرتــه لــه دې چــې دوی داســې دالیــل وړانــدې کــړي 

ــرې  ــک پ ــم خل ــړي او ه ــع ک ــرې قان ــران پ ــم وزی ــې ه چ

پــوه يش چــې دا ســیايس او تعصبــي اړخ نه لــري او فســاد 

پــه کــې نشــته خــو داســې اوازې دي چــې دوی دغــه کار د 

دې لپــاره کــوي چــې دوی لــه وزیرانــو بیــا شــکونه وکړي."

ښــاغلی رنجــر وايــي، ولــي جرګــه د حکومــت پــر چــارو 

د څــار قانــوين صالحیــت لــري، خــو تــر اوســه جرګــې لــه 

دغــه صالحیتــه کارنــه دی اخېســتی.

خــو د افغانســتان ولــي جرګــه وايــي، د هغــو ۱۷ وزیرانــو 

ــو  ــو وزارتون ــې د خپل ــړي چ ــه دوام ورک ــه ب ــتیضاح ت اس

ــرف  ــه م ــدازې کم ــاکي ان ــه ټ ــې ل ــه  ی ــايف بودج انکش

ــړې ده. ک

ولــي جرګــې د پراختیايــي بودجــې د نــه مــرف لــه کبلــه 

ــې  ــې ی ــه ډل ــران اســتیضاح کــړي چــې ل ــر اوســه ۹ وزی ت

شــپږ ســلب صالحیــت شــوي او درې وزیــران د جرګــې د 

تائیــد وړ ګرځیدلــې دي.

پــه ورتــه وخــت کــې د روڼتیــا د څــار ســازمان اجرائیــوي 

ــه  رئیــس ســید اکــرام افضــي وايــي چــې ولــي جرګــه پ

خپــل کار کــې پاتــې راغلــی او د وزیرانــو اســتيضاح برخــه 

کــې هــم داســې شــکونه موجــود دي چــې فســاد تــه زمینــه 

ســازي ويش.

ښاغلی افضي وايي:

"پارملــان خپــل کار پــه ســم ډول پرمــخ نــه دی وړی، 

بلکــه فســاد تــه يــې زمینــه برابــره کــړې، دوی پــه يــو ډول 

ــو د  ــې د وزیران ــي، اوس چ ــاج اخ ــه ب ــو څخ ــه وزیران ل

ــې  ــځ ک ــه من ــس پ ــرح ده دوی د ول ــئله مط ــتيضاح مس اس

اعتــاد څخــه برخمــن نــه دي، رسه لــه دې کــوم کار چــې 

دوی کــوي ســم پــه نظــر راځــي ځکــه زیاتــره وزیــران نه دي 

توانېــديل چــې خپلــه انکشــايف بودجــه مــرف کــړي، خو 

ــې  ــم داس ــه ه ــې دا پروس ــود دي چ ــکونه موج ــدي ش ج

ــه تــرې واخېســتل يش." ــاوړه ګټ زمینــه ســازي وي چــې ن

ــان  ــه عرف ــان الل ــي عرف ــم من ــې دوی ــي جرګ ــو د ول خ

وايــي چــې دوی د قانــون رسه ســم لــه خپلــو صالحیتونــو 

ګټــه اخېســتې او د وزیرانــو د اســتيضاح لــړۍ یــې خلکــو 

تــه د خېــر ښــېګنې لپــاره پېــل کــړي نــه د خپلــو شــخيص 

ــاره. ــو لپ ګټ

ښاغلی عرفان وايي:

ــه راکــړي  ــون کــوم صالحیتون ــه چــې اســايس قان "مــوږ ت

مــوږ ورڅخــه پــه ســمه توګــه ګټــه اخېســتې، مــوږ پــه تېــره 

کــې د اســتيضاح غونــډې درلــودې د اســتجواب لســګونه 

غونــدې مــو کــړي، د وزیرانــو د اســتيضاح پرېکــړه د خلکــو 

ــو  ــخيص ګټ ــا د ش ــه د چ ــوې ن ــتل ش ــاره اخېس ــې لپ د ګټ

لپــاره."

ــي  ــي، د ول ــې ارګ واي ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــې د  ــو د اســتيضاح موضــوع ی ــوري د وزیران ــه ل جرګــې ل

تفســیر لپــاره ســرې محکــې تــه اســتولې او پــه دې برخــه 

کــې بــه د ســرې محکمــې هــر ډول پرېکــړې تــه درنــاوی 

وکــړي.

کارپوهان:

 ولي جرګه نظارت کې پاتې او د 

وزیرانو استېضاح کې ګټې پايل

ACKU
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ورزش

ــری  ــوق بشـ ــال حقـ ــد و فعـ ــابق ایرلنـ ــور سـ رییس جمهـ
ـــق  ـــده از تواف ـــاالت متح ـــر ای ـــدار داد، اگ ـــل ُهش ـــازمان مل س
بین المللـــی بـــرای مقابلـــه بـــا گـــرم شـــدن جهانـــی هـــوا 
خـــارج شـــود و جهـــان را در مقابـــل خشک ســـالی و ســـایر 
ــرکش  ــور سـ ــی کشـ ــد، نوعـ ــیب پذیرتر  کنـ ــرات آسـ تغییـ

خواهـــد شـــد.
ـــل در  ـــازمان مل ـــرُکل س ـــژۀ دبی ـــدۀ وی ـــون، نماین ـــری رابینس م
ـــرز  ـــاد تامســـون رویت ـــا بنی ـــه ب ـــم در مصاحب ـــت اقلی ـــور عدال ام
ـــرای  ـــود، ب ـــرکش ش ـــور س ـــی کش ـــکا نوع ـــر امری ـــت: اگ گف
ـــد  ـــراژدی خواه ـــده ت ـــاالت متح ـــردم ای ـــده و م ـــاالت متح ای
بـــود، چـــرا کـــه تنهـــا کشـــوری می شـــود کـــه از توافـــق 

ـــرد. ـــد ک ـــت نخواه ـــس تبعی پاری
امریـــکا  منتخـــب  رییس جمهـــوری  ترامـــپ،  دونالـــد 
وعـــده داده اســـت کـــه کشـــورش از توافـــق جهانـــی آب 
و هوایـــی کـــه ســـال گذشـــته بـــا 193 کشـــور دیگـــر بـــه 
امضـــا رســـید، تبعیـــت نخواهـــد کـــرد. ایـــن توافق نامـــه از 
ـــات  ـــش از انتخاب ـــی پی ـــد؛ اندک ـــی ش ـــاری اجرای ـــل ماه ج اوای

ریاســـت جمهـــوری امریـــکا.
مـــری رابینســـون، هم چنیـــن ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 
ســـایر کشـــورها حمایـــت خـــود را از ایـــن توافـــق جـــدا 
از اقدامـــات ایـــاالت متحـــده ادامـــه دهنـــد. ایـــن نماینـــدۀ 
ـــرات آب و  ـــرات تغیی ـــیۀ مذاک ـــل در حاش ـــازمان مل ـــژۀ س وی
هوایـــی در مراکـــش افـــزود: گمـــان نمی کنـــم ایـــن رونـــد 
ـــزرگ و  ـــدر ب ـــر چق ـــور ه ـــک کش ـــت ی ـــِر مخالف ـــت تأثی تح
ـــی  ـــه اخالق ـــال، وظیف ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــرار بگی ـــت، ق ـــا اهمی ب
ـــوری  ـــزرگ و کش ـــدۀ ب ـــور آالین ـــک کش ـــوان ی ـــه عن ـــکا ب امری
ـــزی  ـــیلی پایه ری ـــوخت ُفس ـــۀ س ـــر پای ـــادش را ب ـــه ُکل اقتص ک
ـــروج از آن  ـــت و خ ـــق اس ـــن تواف ـــت از ای ـــت، تبعی ـــرده اس ک

ــت. ــی اسـ بی وجدانـ

رییس جمهـــوری چیـــن در تمـــاس تلفنـــی بـــا دونالـــد ترامـــپ 
ـــر اقتصـــاد  ـــدرت برت ـــط دو ق ـــه در رواب ـــا گزین گفـــت، همـــکاری تنه
ـــرده  ـــد ک ـــم تأکی ـــکا ه ـــب امری ـــوری منتخ ـــت. رییس جمه ـــا اس دنی
ـــاد  ـــل" ایج ـــرام متقاب ـــنی از احت ـــس روش ـــن "ح ـــه طرفی ـــت ک اس

ـــد. کردن
ـــن  ـــرراً از چی ـــود مک ـــی خ ـــدت کارزار انتخابات ـــپ در م ـــد ترام دونال
انتقـــاد کـــرده و وعـــده مـــی داد کـــه تعرفـــۀ  ۴5 درصـــدی بـــرای 
ـــت  ـــد و در روز اول ریاس ـــال کن ـــن اعم ـــی از چی ـــای واردات کااله
جمهـــوری خـــود، برچســـب "سوءاســـتفاده گر ارزی" بـــه چیـــن 

ـــد. بزن
جین پینـــگ،  شـــی  داد،   گـــزارش  چیـــن  دولتـــی  رســـانۀ  
رییس جمهـــوری چیـــن در اولیـــن واکنـــش از زمـــان انتخابـــات 
ــد  ــا دونالـ ــنبه( بـ ــروز )دوشـ ــکا، دیـ ــوری امریـ ــت جمهـ ریاسـ
ــن  ــوری چیـ ــت. رییس جمهـ ــی داشـ ــوی تلفنـ ــپ گفت وگـ ترامـ
گفـــت کـــه ایـــن دو قطـــب برتـــر اقتصـــادی جهـــان حوزه هـــای 

بســـیار زیـــادی بـــرای همـــکاری دارنـــد.
ـــگ  ـــی جینپین ـــل از ش ـــه نق ـــن )CCTV( ب ـــزی چی ـــون مرک تلویزی
گـــزارش داد: حقیقـــت اثبـــات می کنـــد کـــه تنهـــا انتخـــاب 
ـــد  ـــن بای ـــت. طرفی ـــکاری اس ـــکا، هم ـــن و امری ـــرای چی ـــت ب درس
ـــا  ـــی را ارتق ـــاد جهان ـــد اقتص ـــور و رش ـــادی دو کش ـــعۀ اقتص توس
ـــد. ـــالش کنن ـــکا ت ـــن و امری ـــط چی ـــود رواب ـــتای بهب ـــد و در راس دهن
ــت: در  ــی گفـ ــدور بیانیه یـ ــا صـ ــم بـ ــپ هـ ــد ترامـ ــر دونالـ دفتـ
جریـــان ایـــن تمـــاس، رهبـــران یـــک حـــس روشـــن از احتـــرام 
متقابـــل ایجـــاد کردنـــد و دونالـــد ترامـــپ گفـــت کـــه معتقـــد 
ـــد. ـــط را دارن ـــن رواب ـــی از قدرت مندتری ـــران یک ـــن رهب ـــت ای اس
ـــر  ـــکا ب ـــن و امری ـــران چی ـــه رهب ـــزارش داد ک ـــی وی گ ـــی  ت سی س
حفـــظ روابـــط نزدیـــک و دیـــدار در نزدیک تریـــن زمـــان توافـــق 

ـــد. کردن

ننگیالی عثمانی 
یــک خانــوادۀ روشــن فکر و ورزش  در  ولــی هوتــک  احمــد 
ــای  ــت. آق ــوده اس ــان کش ــه جه ــم ب ــال 1989 چش ــت در س دوس
ــی  ــم مل ــو تی ــت و عض ــف دوازده اس ــل صن ــارغ تحصی ــک ف هوت
فری فایــت و قهرمــان ایــن زشــتۀ ورزشــی. او 19 مســابقۀ ورزشــی 
ــام داده  ــی انج ــورهای خارج ــتان در کش ــی از افغانس ــه نماینده گ ب
ــا او انجــام داده اســت  ــی  را ب ــدگار گفت وگوی ــۀ مان اســت. روزنام

ــردد: ــم می گ ــه تقدی ک
*آقــای هوتــک چــه زمانــی رو بــه ورزش آوردیــد و در ایــن 

زمینــه چــه دســت آوردهایــی داریــد؟ 
ــل ورزش  ــروز در یکــی از باشــگاه های کاب ــل از ام ــزده ســال قب پان
ــان  ــکار در می ــن ورزش ــان، کوچک تری ــه در آن زم ــردم ک ــاز ک را آغ
ورزشــکاران باشــگاه بــودم، امــا یــک هــدف بســیار بــزرگ داشــتم، 
ــان واقعــی کشــور  ــک قهرم ــده ی ــه در آین ــود ک ــن ب ــن ای هــدف م
خــود شــوم. در ســال 2۰۰8 در نخســتین مســابقۀ خارجــی اشــتراک 
ــود و ۴8  ــران برگــزار شــده ب کــردم کــه ایــن مســابقه در کشــور ای
کشــور در آن جــا حضــور داشــت، خوش بختانــه در بیــن ۴8 کشــور 
ــار  ــردم. ب ــتان کســپ ک ــه افغانس ــن ب ــال را م ــدال ط ــام اول و م مق
ــه  ــال را ب ــدال ط ــه م ــور ترکی ــی در کش ــابقات جهان ــر، در مس دیگ
کشــور خــود به دســت آوردم و در مســابقات هندوســتان در دو 
رشــتۀ ورزشــی کیک بکــس و فری فایــت مســابقه دادم کــه دو 
ــاز  ــد ب ــال بع ــک س ــم زدم. ی ــود رق ــور خ ــه کش ــال را ب ــدال ط م
هــم در مســابقات ترکیــه حضــور پیــدا کــردم کــه برنــدۀ مــدال طــال 

شــناخته شــدم.
ــه  ــن ب ــابقات م ــر مس ــام داده ام و دیگ ــنل انج ــابقۀ پروفیش ــه مس نُ
ــل  ــاه قب ــادآوری اســت یــک م ــل ی ــوده اســت. قاب ــور ب شــکل آمات
در مســابقات مســکو نیــز اشــتراک کــردم کــه حریــف روســی خــود 
ــدال  ــدال از داخــل کشــور و شــش م را شکســت دادم. در ُکل ده م
طــال، دو کــب قهرمانــی، دو کمربنــد از مســابقات خارجــی، شــامل 

ــند.  ــن می باش ــی م ــت آورد های ورزش دس
*نقــش ورزش را در بهبــود و ســامت جامعــه چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟
ورزش نقــش کلیــدی در صلــح، ثبــات و امنیــت یــک کشــور دارد، 
ــه در  ــردم جامع ــت باشــد، تمــام م ــک کشــور امنی ــه در ی ــی ک زمان
ــٌا  ــد، بن ــی می کنن ــت زنده گ ــش و مصونی ــایش و آرام ــن و آس ام
آرامــش و آســایش جامعــه زمینــه را فراهــم مــی آورد تــا شــهروندان 
ــی  ــد. ورزش همه گان ــت کنن ــد و خالقی ــه بورزن ــد، اندیش ــر کنن فک
ــد، ورزش  ــل کن ــواده تبدی ــک خان ــه ی ــور را ب ــک کش ــد ی می توان
ــا  ــوام و نژاد ه ــن اق ــتانه بی ــک و دوس ــط نی ــترش رواب ــبب گس س
ــدر را  ــواد مخ ــی و م ــاد اخالق ــم فس ــا ورزش می توانی ــود، ب می ش

ــم. ــن ببری از بی
پیام تان به جوانان چیست؟ 

ــه  ــردم و جامع ــل م ــش را در مقاب ــد مســولیت های خوی ــان بای جوان
خــود بداننــد، ایــن دقیقــًا حرفیســت کــه از تجربــۀ بــودن در جامعــۀ 
ــاس  ــاٌل احس ــا اص ــان م ــر جوان ــم، اکث ــان می گوی ــتان برای ت افغانس
مســوولیت در قبــال جامعــه و مــردم خــود ندارنــد و ایــن وضعیــت، 
ــردم و  ــال م ــهروند در قب ــر ش ــت! اگ ــار اس ــن فاجعه ب ــاور م ــه ب ب
جامعــۀ خــود مســوولیت پذیر نباشــد، فاتحــۀ جامعــه را بایــد خوانــد. 
بنــًا توصیــه می کنــم کــه جوانــان مــا از اعمــال ناشایســت بپرهیزنــد و 
بــه حقــوق خــود و دیگــران احتــرام بگذارنــد. جوانــان بایــد آمــوزش 
ــار آن،  ــد و در کن ــرار دهن ــل را سرمشــق زنده گــی خــود ق و تحصی
بــه ورزش بپردازنــد تــا ســالمت و تــن درســت باشــند. تــن درســتی 

ــات زنده گــی هــر انســان اســت. و ســالمتی از واجب

نماینده سازمان ملل:
خروج امریکا از توافق جهانی 

آب  و هوا، بی وجدانی است

رهبر چین خطاب به ترامپ:

همکاری تنها گزینه است

احمد ولی هوتک:

ورزش تحکیم کنندۀ 
وحدت میان اقوام است

حمیرا قادری

خطاب به مجلس ربایندگان!
پهلوان پنبه های دورۀ دموکراسی و قانون!

در  حرمــت  و  عــزت  حفــظ  جاودانه گــی،  بــرای 
ــدن در  ــرای مان ــتان، ب ــون افغانس ــنتی چ ــدت س ــه ش ــی ب جامعه ی
عرصــۀ خدمت گــزاری، ریشــه الزم اســت؛ تاریــخ الزم اســت؛ 
ــرای  ــم، ب ــول مادرکالن ــه ق ــا آگاهــی(. ب ــت الزم اســت)همراه ب قدم
خانه ســاختن بایــد اول ســفرۀ پــدری انداخــت. بگذریــم کــه 
بــزرگان مــن و شــما -کــه اکنــون هم چنــان تقســیم شــده همــان ابــا و 
اجدادیــم- بــا ســرزمین متــروک و مســکوت مان چــه کردنــد. خــون 
ملــت در خــاک خفتــه را بایــد روز رســتاخیز حســاب و کتابــم کنیــم 

ــه. ــی ن ــه کس ــد و چ ــی می بخش ــه کس ــه چ ــم ک و ببینی
ــون و  ــن خ ــا از بی ــی م ــت. وقت ــال ها اس ــن س ــۀ ای ــه، قص ــا قص ام
ــک  ــون لبی ــر و قان ــوق بش ــان، حق ــی، آزادی بی ــه دموکراس ــش ب آت
ــم  ــاد کردی ــما اعتم ــه ش ــان ب ــۀ مادری م ــادی خان ــرای آب ــم و ب گفتی
ــم.  ــدری انداختی ــفرۀ پ ــان س ــان برای ت ــرمان، روی قلب م و روی س
چــه می دانســتیم کــه ضحــاکان مــار بــر دوشــی را پــرورش داده ایــم 
ــوند. ــیر می ش ــان س ــم جوانان م ــر و چش ــوردن س ــا خ ــط ب ــه فق ک

می پذیریــم کــه بهــای رأی شــما در بســیاری از مناطــق کیســه یی آرد، 
گونی یــی برنــج، قوطی یــی روغــن بــوده اســت. قبــول؛ امــا مــا رأی 
ــه بهــای  ــه بهــای شــکم فرزنــد گرســنۀمان، ب خــود را فروخته ایــم ب
پاک کــردن دو چشــم اشــک بارش، بــه دلیــل عریانــی پایــش کــه بــه 
خــدا یــک پاپــوش بــرای پــای ســرما زده کودکــم ده ســرزمین ارزش 
ــاید از  ــا روزی ش ــد. م ــد و می دانی ــد. پدری ــد و می دانی دارد؛ مادری
ســر مجبــوری رأی خــود را بــه شــما فروختیــم، امــا میهــن خــود را 

نــه.
ــچ  ــتان هی ــتم دس ــان رس ــن روزهای ت ــازی ای ــان ب ــما در قهرم ش
قصــه ایــن ســرزمین نیســتید. بــرای مــن و کودکــم شــما شــغاد های 
بی مروتــی هســتید کــه علــم نامبــارک نفــاق قومــی، ســمتی و 
ــاال  ــج ب ــه ک ــی ک ــته اید، علم ــا برافراش ــش از این ه ــی را پی مذهب
رفت...مــا از همــان ابتــدا بــا تصامیمــی کــه بــر پایــۀ منافــع شــخصی 
شــما و معامله هــای فصلی تــان بــود، نــوروز خوبــی نداشــتیم. 
ــن  ــه ای ــی ک ــادی و روان ــی، اقتص ــی، اجتماع ــاش های سیاس اغتش
ــخصی  ــخور ش ــر آبش ــتونش ب ــان س ــد، هم چن ــا می کنی ــا برپ روزه
شــما بنــا شــده؛ مگــر بــا انتخــاب ایــن وزرا منافــع ملــت مطــرح بــود 
ــی  ــه ناش ــان ک ــوان بازی های ت ــن پهل ــد؟ ای ــان باش ــا عزل ش ــه ب ک
از ســرخورده گی های شــخصی تان در عرصــۀ سیاســت اســت، از 
ــر  ــا اســطوره نمی ســازد کــه نمی ســازد. شــما مــدام ب ــرای م شــما ب
ــۀ  ــیم از معامل ــه می کش ــر چ ــا ه ــته اید؛ م ــنگ گذاش ــا س ــردۀ م گ
ــت و از  ــتوار اس ــر آن اس ــت ب ــه حکوم ــت ک ــی-تفاهمی اس سیاس
ردوبــدل حــال و احــوال قــوم، مذهــب و دالــر اســت کــه شــما بــه 

ــد. ــه زده ای آن تکی
ای فرزنــدان ناخلــف! شــما بــه ســفرۀ پــدری لگــد زده ایــد. حرمــت 
ــا  ــار... حــاال ب ــار کــه ده ب ــه یک ب ــه را شکســته اید ن ــم آن خان و حری
ــد. ــداری نمی توانی ــرای قانون م ــان کاری ب ــگاه غیرقانونی ت ــن جای ای

ــودش را  ــی خ ــر وکیل ــه ه ــرس این ک ــا از ت ــت دارد، ام ــتثنأ نوش اس
ــن  در ای

اســتثنأ جــا بزنــد، از خیــرش گذشــتم. بــه نظــر ملــت احتــرام قایلــم، 
ایــن نظــر شــخصی ام اســت.

سخی داد هاتف

ــۀ  ــته اند بودج ــده نتوانس ــتیضاح ش ــران اس ــه وزی این ک
ــه  ــل س ــد، حداق ــرف کنن ــود را مص ــای خ وزارت ه

نکتــۀ عبرت آمــوز دارد:
ــای  ــۀ وزارت ه ــده اند، بودج ــتیضاح نش ــه اس ــی ک ــک: آن وزیران ی
ــود در  ــانی از بهب ــچ نش ــه هی ــد ک ــا مصــرف کرده ان ــود را در کج خ

ــود؟ ــده نمی ش ــت دی ــی از مملک ــچ جای هی
دو: وزیــران اســتیضاح شــده چــرا نتوانســته اند بودجــۀ وزارت خــود 
را مصــرف کننــد؟ مــا فکــر می کردیــم کــه بــرای بــه ســامان کــردن 
ــول داشــته  ــدار پ ــر مق ــی( ه ــر عرصه ی ــن مملکــت)در ه اوضــاع ای
ــی چــون  ــک ِ ویران ــن اســت مل ــور ممک ــم اســت. چه ط ــیم، ک باش
ــک  ــه ی ــد؟ البت ــته باش ــا نداش ــه ج ــرف بودج ــرای مص ــتان ب افغانس
ــی  ــد، بودجه ی ــر ان ــه آرام ت ــرای آن مناطــق کشــور ک ــز هســت: ب چی
در نظــر گرفتــه نشــده و آن جاهــا کــه بودجــه برای شــان اختصــاص 
داده شــده، در جنــگ و ناامنــی غرق انــد. ایــن ســخن در بــارۀ وزارت 
خارجــه صــدق نمی کند)هــر چنــد در میهــن شــیران کار وزیــر 

ــد.! خارجــه و وزیــر داخلــه تداخــل دارن
ــود،  ــده ب ــه دی ــای وردک ک ــان هســت؟ آق ــاروق وردک. یادت ســه: ف
ــب و  ــزاران مکت ــود و ه ــاد اســت و کار مشــکل، نشســته ب ــول زی پ
ــاًل!(.  ــرده بود)مث ــرف ک ــه را مص ــود. بودج ــاخته ب ــی س ــم خیال معل
نمی خواهــی  اگــر  یعنــی  نکــرد.  اســتیضاح اش  هیچ کــس هــم 
اســتیضاح شــوی، بودجــه را بــدزد. شــاید کســی بگویــد در حکومــت 
ــاروق  ــه ف ــد ک ــان کاری را بکن ــد هم ــی نمی توان ــی کس ــرف غن اش

ــد. ــن باش ــدوارم چنی ــرد. امی وردک ک

فیـسبـوک نـــامــه
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ــته  ــه کش ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاع پاکس ــر دف ــه آصــف وزی خواج
شــدن هفــت نظامــی ایــن کشــور در حملــه نظامیــان هنــدی، 
اظهارداشــت کــه بــزودی پاســخ دنــدان شــکنی بــه تجاوزهــای 

ــم. ــور می دهی ــن کش ــرزی ای م
ــه در  ــرد ک ــالم ک ــتان اع ــاع پاکس ــر دف ــف وزی ــه آص خواج
ــی  ــرزی، 7 نظام ــذرگاه م ــه گ ــد ب ــه هن ــک جانب ــه ی حمل

پاکســتانی کشــته شــده اند.
ــد،  ــتفاده می کن ــنگین اس ــالح های س ــد از س ــزود: هن وی اف
ولــی بــه زودی ارتــش پاکســتان پاســخ کوبنــده ای بــه 

تجــاوزات مــرزی آنــان خواهــد داد.
ــب  ــب متعص ــدو مذه ــی هن ــه عده ی ــت ک ــف اظهارداش آص
ــای  ــن ج ــد و ای ــت می کنن ــد حکوم ــب در هن ــال طل و جنج

تاســف اســت.
ــا وجــود  ــد ب ــاع پاکســتان خاطرنشــان کــرد کــه هن ــر دف وزی
ــراوان  و کشــتن بیــش از 1۰۰ نفــر نتوانســته برمــردم  ظلــم ف

ــد. ــدا کن آزادی خــواه کشــمیر تســلط پی
ــر  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــروز اع ــتان دی ــش پاکس ــخنگوی ارت س
ــا  ــرزی ب ــذرگاه م ــد در گ ــش هن ــه ارت ــک طرف ــش ی ــر آت اث

پاکســتان، هفــت نظامــی پاکســتانی کشــته شــده اند.
ــه  ــه ادام ــد سالهاســت ک ــرزی پاکســتان و هن ــای م درگیری ه
دارد و بــا وجــود آتش بس هــای مکــرر، هــر از گاهــی تلفاتــی 

ــه دو کشــور وارد می شــود. ب
بــا ایــن حــال، همــواره مقامــات پاکســتانی و هنــدی یکدیگــر 

ــد. ــم می کنن ــس مته ــض آتش ب ــه نق را ب

ــات  ــا هی ــدار ب ــور کشــور در دی ــس جمه ریی
متحــد  ملــل  ســازمان  تعزیــرات  کمیتــه 
خواســتار درج اســمای تروریســتان بــه شــمول 
مــال هیبــت اهلل رهبــر گــروه طالبــان در لیســت 
تعزیــرات شــورای امنیــت ســازمان ملــل شــد.
خبرنامه یــی  در  جمهــوری  ریاســت  ارگ 
ــس  ــا ریی ــات ب ــن هی ــدار ای ــورد دی ــه در م ک
جمهــور منتشــر کــرده، بــه نقــل از آقــای غنــی 
نگاشــته اســت:» مــا می خواهیــم نظریــات 
شــما را در زمینــه ازدیــاد اســمای تروریســتان 
در لیســت تعزیــرات شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد بــه شــمول درج اســم مــال 
هیبــت اهلل رهبــر جدیــد طالبــان داشــته باشــیم.«
ــری وان  ــه رهب ــک شــنبه ب ــات روز ی ــن هی ای
بوهیمــن در ارگ ریاســت جمهــوری بــا آقــای 

غنــی دیــدار کــرد.
ــا  ــه م ــت ک ــدار گف ــن دی ــن در ای وان بوهیم
می خواهیــم در پروســه صلــح و در رابطــه بــه 
کنتــرل سیســتم بانکــی و پولــی کــه از طریــق 
ــت  ــا دول ــوند، ب ــل می ش ــتان تموی آن تروریس

ــم. افغانســتان همــکاری کنی
رییــس جمهــور غنــی گفــت کــه مشــکل 
اقتصــاد جرمــی کــه باعــث تمویــل تروریســتان 
می گــردد و عمــده تریــن منبــع آن مــواد 
مخــدر می باشــد، بایــد بــا تمــام مراحــل 
در  آن  فــروش  و  قاچــاق  تولیــد،  کشــت، 
ــن راســتا خواهــان  ــه شــود و در ای نظــر گرفت
ــع  ــا مان ــیم ت ــی می باش ــای بین الملل گفتگوه
ــم. ــق گردی ــن طری ــتان از ای ــل تروریس تموی
دوم  منبــع  کــه  افــزود  جمهــور  رییــس 
عایداتــی تروریســتان، اســتخراج غیــر قانونــی 
ــی  ــدت مل ــت وح ــد و حکوم ــادن می باش مع
قراردادهــای جدیــد را در مــدت دو ســال 
ــن  ــا در ای ــت ت ــرده اس ــف ک ــته متوق گذش

ــردد. ــاد گ ــی ایج ــت مدیریت ــتا ظرفی راس
آقــای غنــی در ایــن دیــدار بــا هیــات مذکــور 
ــه در حــال حاضــر در حــدود  ــه اســت ک گفت

ــه  ــروه تروریســتی در افغانســتان و منطق 3۰ گ
ــد. فعالیــت دارن

رییــس جمهــور اظهــار داشــت کــه بایــد 
ــه دادن  ــه ب ــورها ک ــی از کش ــل بعض در مقاب
ــز  ــتان و تجهی ــه تروریس ــن ب ــای ام پناهگاه ه
آنــان مبــادرت می ورزنــد، موقــف واضــح 
ــه  ــف اینک ــاد مختل ــردد و روی ابع ــاذ گ اتخ
چگونــه پــول ســیاه بــه ســفید تبدیــل می گــردد 
ــز کار  ــه تروریســتان می رســد، نی و باالخــره ب

ــرد.  ــورت گی ص
ــا  ــح ب ــق صل ــه تواف ــه ب ــی در رابط ــای غن آق
حــزب اســالمی گفــت: »در مطابقــت بــه 
حــزب  بــا  صلــح  موافقتنامــه  مندرجــات 
ــق  ــۀ تطبی ــتیم و در زمین ــد هس ــالمی، پابن اس
ــما  ــکاری ش ــان هم ــور خواه ــه مذک موافقتنام

. » شــیم می با
هیــات کمیتــه تعزیــرات ســازمان ملــل متحــد 
نیــز گفــت: »در زمینــۀ خشــکانیدن منابــع 
ــکاری  ــه هم ــادۀ هرگون ــزم آم ــل تروری تموی
ــوص  ــا در خص ــی م ــم نظارت ــیم و تی می باش
چگونگــی داد و ســتد پول هــای ســیاه کــه بــه 
ــد  ــان تولی ــردد و همچن ــل می گ ســفید تبدی
ــل تروریســتان  ــه باعــث تموی ــواد مخــدر ک م

نموده انــد.« تمرکــز  می شــوند، 

کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان از ارگان هــای امنیتــی خواســته اســت کــه 
تــا هــر چــه در تــوان دارنــد بــرای رهایــی کــودک اختطــاف شــده بــه نــام 

نویــد ســاکن والیــت فــراه اقــدام کننــد.
ــرده،  ــر ک ــته منتش ــه روز گذش ــی ک ــه مطبوعات ــیون در اعالمی ــن کمیس ای
ــای  ــوق بشــر افغانســتان از ارگان ه ــته اســت: »کمیســیون مســتقل حق نگاش
ــک  ــی ی ــرای رهای ــد ب ــوان دارن ــا هرچــه در ت ــی کشــور تقاضــا دارد ت امنیت
طفــل اختطــاف شــده بــه نــام “نویــد” ولــد “جلیــل احمــد” ســاکن والیــت 

ــد.« ــت نماین ــن آن را بازداش ــوده و عاملی ــدام نم ــراه اق ف
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر اختطــاف ایــن کــودک را تقبیــح و از 

ــت. ــرده اس ــی ک ــراز نگران ــت وی اب وضعی
ــت  ــزان 1395 خورشــیدی از والی ــخ 19 می ــه تاری ــد ب ــام نوی ــه ن ــی ب کودک

ــود. ــراه اختطــاف شــده ب ف
ایــن روزهــا ویدیویــی از ایــن کــودک در شــبکه های اجتماعــی نیــز دســت 

ــا واکنش هــای مختلــف مواجــه شــده اســت. ــه دســت می شــوند کــه ب ب
ــاه  ــک چ ــه در ی ــد ک ــان می ده ــی را نش ــر کودک ــو تصوی ــن ویدی در ای
نگهــداری شــده و در وضعیــت وحشــتناک و غیــر انســانی بــه ســر می بــرد.
در اعالمیــه کمیســیون حقــوق بشــر افــزوده شــده اســت: »دیــدن ایــن ویدیــو 
کــه در آن طفــل بــه شــدت ترســیده و گریــه می کنــد، روان و وجــدان هــر 
ــن اســت کــه خشــونت ها  ــو بیانگــر ای ــن ویدی انســان را مــی آزارد. نشــر ای
ــون اطفــال  ــه اســت و اکن ــده ای شــدت یافت ــکان دهن ــه طــور ت در کشــور ب

ــد.« ــن خشــونت ها می گردن ــه چنی ــز طعم معصــوم نی
کمیســیون حقــوق بشــر می گویــد کــه فعــل اختطــاف از جملــه مــوارد جــدی 
نقــض حقــوق بشــر بــوده و مطابــق قوانیــن نافــذه کشــور از زمــره جرایــم 

ســنگین به شــمار مــی رود.
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مشــکالت شــهروندان افغانســتان را همیــن 

پدیــده اختطــاف تشــکیل می دهــد.

وزیر دفاع پاکستان:
هنـد، پاسـخ دنـدان شکنـی 

دریـافت خواهـد کرد

غنی: 
مال هیبت اهلل 

رهبر طالبان شامل لیست سیاه شود

کمیسیون حقوق بشر:

کودک اختطاف شدۀ فراهی را آزاد کنید
دیدبان شفافیت افغانستان: 

ایجاد نهادهای موازی 

بر خالف تعهدات حکومت است

دیدبـــان شـــفافیت افغانســـتان بـــا نشـــر گـــزارش 
ــادی  ــاد نهـ ــه ایجـ ــت کـ ــرده اسـ ــالم کـ ــی اعـ تازه یـ
ــاد اداری« از ســـوی  ــا فسـ ــارزه بـ ــاد مبـ ــوم »نهـ موسـ
حکومـــت وحـــدت ملـــی برخـــالف تعهـــدات ایـــن 
حکومـــت و معیارهـــا و قواعـــد بین المللـــی می باشـــد.
در گزارشـــی کـــه از ســـوی ایـــن اداره منتشـــر شـــده، 
آمـــده اســـت: »ترتیبـــات ســـازمانی مبـــارزه بـــر علیـــه 
ــی در  ــدت ملـ ــت وحـ ــدات حکومـ ــا تعهـ ــاد، بـ فسـ
کنفرانـــس لنـــدن، کنوانســـیون ملـــل متحـــد بـــر ضـــد 
فســـاد )UNCAC( و همچنـــان قواعـــد جاکارتـــا 
در بـــاره ی نهادهـــای مبـــارزه بـــا فســـاد ]در تضـــاد[ 
ــای  ــی از ارگان هـ ــدت ملـ ــت وحـ ــد. حکومـ می باشـ
متعـــدد و انشـــعابی رنـــج می بـــرد، نهادهـــای زیـــادی 
بـــا صالحیت هـــای مـــوازی و بـــدون هیچ گونـــه 
همـــکاری وجـــود داشـــته و بـــه فعالیـــت می پردازنـــد. 
حکومـــت وحـــدت ملـــی هیـــچ نشـــانه یی از تاســـیس 
ـــه فســـاد  ـــارزه علی ـــا فســـاد کـــه مب ـــارزه ب ادارۀ مســـتقل مب
ــی  ــر سیاسـ ــوص و غیـ ــات مخصـ ــق اقدامـ را از طریـ
ــت.  ــداده اسـ ــان نـ ــود نشـ ــد را از خـ ــری نمایـ رهبـ
ـــم آوری  ـــالح و فراه ـــی، در اص ـــدت مل ـــت وح حکوم
ــازه  ــای تـ ــی از نهادهـ ــی و مالـ ــای تخنیکـ حمایت هـ

ایجـــاد شـــده، نیـــز نـــاکام بـــوده اســـت«.
ــفافیت  ــان شـ ــایت دیدبـ ــه روی وبسـ ــی کـ در گزارشـ
ــر  ــل از ناصـ ــه نقـ ــیده، بـ ــر رسـ ــه نشـ ــتان بـ افغانسـ
ـــده  ـــته ش ـــاد نوش ـــن نه ـــی ای ـــر دادخواه ـــوری مدی تیم
ـــی در ایجـــاد اصالحـــات  ـــت وحـــدت مل اســـت: »حکوم
اساســـی بـــر نهادهـــای صالحیـــت دار فعلـــی مبـــارزه 
ـــد:  ـــالوه می کن ـــت.« وی ع ـــوده اس ـــاکام ب ـــاد، ن ـــا فس ب
ـــز  ـــی نی ـــکتور عدل ـــای س ـــات در نهاده ـــی اصالح »حت

ســـطحی و بســـیار جزئـــی بـــوده اســـت«.
ـــده  ـــان آم ـــوری هم چن ـــای تیم ـــول آق ـــزارش از ق در گ
اســـت: آقـــای تیمـــوری گفـــت: »بعـــد از گذشـــت دو 
ـــاد را دارا  ـــا فس ـــارزه ب ـــتراتیژی مب ـــه اس ـــت ن ـــال، دول س
اســـت و نـــه هـــم قانـــون جدیـــد مبـــارزه بـــا فســـاد 
را پیـــش نویـــس کـــرده اســـت. بـــا وجـــود تعهداتـــی 
ـــرح  ـــتان مط ـــاره افغانس ـــل در ب ـــس بروکس ـــه در کنفران ک
ـــتراتیژی  ـــاره اس ـــی در ب ـــچ گفتگوی ـــون هی ـــا کن ـــد، ت ش
صـــورت نگرفتـــه اســـت و جامعـــه مدنـــی نیـــز تـــا 
ــت.« وی  ــه اسـ ــرار نگرفتـ ــوره قـ ــورد مشـ ــون مـ کنـ
ـــارزه  ـــای مب ـــی و نهاده ـــای اصل ـــام ارگان ه ـــزود: »تم اف
ـــتند  ـــتوار هس ـــی اس ـــن تقنین ـــه فرامی ـــر پای ـــاد ب ـــا فس ب
ـــف  ـــًا تضعی ـــا را واقع ـــن نهاده ـــی ای ـــگاه قانون ـــه جای ک

کـــرده اســـت«.
در ایـــن گـــزارش پیشـــنهادات دیدبـــان شـــفافیت 
ــت. ــده اسـ ــه شـ ــز ارایـ ــه نیـ ــتان در 7 گزینـ افغانسـ
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