
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1923    یک     شنبه      28قوس / آ ذ ر        y    1395   18 ربیع اال و ل    y 1438   18 د سمبر 2016

صفحه 3
صفحه 2

تمامي گناهان به طور پنهاني صورت مي گيرند. آن زمان كه درك كنيم خداونِد حق گواه بر افكاِر ما 
است، شايد رها و آزاد شويم.
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د خلکو د اقتصاد ي ودې له پاره ژمنه  •

د پراختیا له پاره ژمنه   •

په ټول هیواد کې د انډولیز ښاري او کلیوايل خدمتونو د رسته رسولو ژمنه .  •

آیــا د مــيل پیوســتون پروګــرام پــه پــای تــه رســیدو رسه بــه زمونــږ کيل اوبانــډې لــه پراختیايــي زیاتوخدمتونــو نــه بــې برخــې 

پاتــې يش ؟ د کلیــو د زرګونــو پراختیايــي شــوراګانو برخــه لیــک بــه چــې د ســیمه ایــزې واکمنــۍ د وګړنیــز بنســټ پــه توګــه 

پــه ټــول هیــواد کــې جــوړې شــوې وې او کولــی یــې شــول د خلکــو اراده، پریکــړه او غوښــتنه متثیــل کــړي ، وروســته لــدې 

څــه شــی وي؟ آیــا زمونــږ هیــواد بــه بیاهــم د نــورو زرګونــو ټولګټوپراختیایــي پــروژو د تطبیــق شــاهد وي ؟

دغــه پوښــتنې هغــه مهــال زمونــږ د زرګونــو تنــو کلیوالــو پــه ذهــن کــې پیــدا شــوې چــې د مــيل پیوســتون پروګــرام د )۱۳( 

څخــه زیاتــو کلونــو لــه تیریــدو وروســته دادی پــای تــه ورســید . 

د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت مــر تابــه پورتنیــو پوښــتنو تــه د ځــواب ویلــو او دهیــواد د پراختیــا بهیــر د دوام 

لــه پــاره د ۱۳۹۵ کال د تلــې میاشــتې پــه څلورمــه نیټــه د یکشــنبې پــه ورځ د ولــي تــړون مــيل پروګــرام رســًا پرانســت او 

دیــو ه متمدنــه او ودان افغانســتان دراتلونکــي پــه هکلــه د هیــواد ټولــو ښــاري او کلیــوايل اوســیدونکو تــه زیــری ورکــوي .

ــز پروګــرام دی. دغــه پروګــرام د  ــي ، اقتصــادي او ټولنی ــوی پراختیای ــو ل ــه کچــه ی ــواد پ ــړون مــيل پروګــرام د هی د ولــي ت

»خلکــو او دولــت « او د »دولــت او خلکــو« تــر منــځ دوه اړخیــزه ژمنــه ده . پــدې برخــه کــې د افغانســتان د خلکــو ونــډه ال 

ښــکاره او فعالــه ده، ځکــه دغــه مــيل پروګــرام د خلکــو پــه وســیله چــې هاغــه ښــاري او کلیــوايل پراختیایــي شــوراګانې 

ــي  ــږي . پراختیای ــه چــوکاټ کــې تطبیقی ــې د کلســرونو پ ــروژې ی ــي پ ــزې ، اقتصــادي او پراختیای ــږي او ټولنی دي، اداره کی

شــوراګانې د دولــت )اړونــدو ارګانونــو او وزارتونــو ( د اجراآتــو نــه څارنــه کــوي او ترپوښــتنې النــدې یيــې نیــي. خــو دولت 

خلکوتــه رسچینــې ، امکانات اومشــورې 

حســاب   ، شــفافیت  د  او  برابــروي 

ورکونــې او د شــوراګانو د کړنــو پــه 

هکلــه لــه اړونــډو ارګانونــو نه پوښــتنې 

ــآ  ــواوې متقاب ــې دواړه خ ــوي . یعن ک

ــې  ــدې ځانګــړې ژمن ــه وړان ــل پ ــو ب دی

ــو او  ــري او دا د خلک ــؤولیتونه ل او مس

ــه  ــزه ژمن ــودوه اړخی ــځ ی ــر من ــت ت دول

ــدای يش . کی

څــه  نــه  تــړون  ولــي  لــه  خلــک 

غــواړي؟

ــواد دې چــې  ــو هی افغانســتان داســې ی

ــزو ،  ــه ټولنی ــې ل ــیزو راهیس ــو لس د څ

طبیعــې او اقتصــادي ناخوالــو لــه املــه 

لکــه وچکالــۍ ، کورنيــو جګــړو ، مهاجرتونــو او ناامنیــو رسه مخامــخ ؤ او خپــل اکــره اقتصــادي بنســټونه یــې لــه الســه 

ورکــړي چــې بیاځلــې جوړولــو اوبیارغولــو تــه اړټیــا لــري . خلــک دې پروګــرام تــه هیلــه مــن دي چــې په خپلــو پــروژو رسه د 

دوی کرنیــزې زیربنــاوې ورغــوي، څــو لــه اقتصــادي پلــوه پــه خپلوپښــو ودریــږي . هغــوی د روغتیایــي خدمتونو غوښــتونکي 

دي . خلــک غــواړي ښــوونې او روزنــې تــه الس رســی ولــري او دژونــد لــه عــري امکاناتــو نــه برخمــن وي. د څښــاک 

پاکــې اوبــه ورتــه برابــرې يش. د بریښــنا لــه انــرژۍ نــه برخمــن يش ، او هغــو نــورو عــري امکاناتــو تــه الس رســۍ ومومــي 

چــې اوســنی عــر یــې ایجابــوي.

د کندهار والیت د پنجوايي ولسوالۍ د یوه کيل د پراختیايي شورا رییس حاجي نیک محمد داسې وویل : 

ــه  ــړون مــيل پروګــرام پ ــي ت ــو چــې د ول ــن ی ــه م ــر ښــه پرمــخ والړو او هیل ــه مــيل پیوســتون پروګــرام کــې ډی ــږ پ » مون

تطبیــق رسه بــه زمونــږ پاتــې ســتونزې پــه بشــپړه توګــه لــه منځــه الړې يش . زمــا پــه نظــر ددې دوو پروګرامونــو تــر منــځ توپیــر 

دادی چــې پــه ولــي تــړون کــې لــوی او کوچنــی شــتون نــه لــري. ټولــو افغانانــو تــه پــه یــوه نظــر کتــل کیــږي، د ښــاري 

او کلیــوايل اوســیدونکو حقــوق یــو شــان دي. اووه ارګانونــه پکــې پــه ګــډه رسه کار کــوي او د مــيل پیوســتون پروګــرام د 

پراختیایــي شــوراګانو تــر ســیوري النــدې، خلکــو تــه پیســې ورکــول کیــږي څــو د خپلــو کلیــو د ودانولــو لــه پــاره ولګــوي « 

ټــاکل شــویده د ولــي تــړون مــيل پروګــرام لــه الرې خلکــو تــه شــپږ اســايس خدمتونــه لکــه : ښــوونه او روزنــه ، داوبــو 

مدیریــت )اوبــه لګــول ، د ســیاوونو کنــرول، د څښــاک اوبــو برابــرول اوچاپیریــال ســاتنه ( د تجدیــد وړانــرژي یــا بریښــنا 

رســول، د ښــارونو اوکلیونښــلول او پــه کلیــو کــې د کرنیــزو وړو زیربنــاوو ترویــج اوجــوړول وړانــدي يش .

ــا اصــل، جــدًا مطــرح دی، څرنګــه چــې د افغانســتان  ــې پراختی ــه مــيل پروګــرام کــې د یوشــان او متوازن ــړون پ د ولــي ت

ــه اشــاره وکــړه :  ولســمرهم ورت

» مــوږ ټــول افغانــان بــه د یــوه مــيل پروګــرام پــه چــوکات کــې راځــو. زه تاســو تــه ډاډ درکــوم چــې نــا امنــو ســیمو تــه بــه ځــو 

ــدای   ــي کی ــل ن ــي ددې الم ــا امن ، ن

ــه کــړو .  ــه وړانــډې ن چــې خدمتون

د ولــي تــړون  پــه مــيل پروګــرام کې 

ــې برخــو ســیمو  ــه هغــو ب ــې پ د ټولڼ

وروســتیو  پــدې  چــې  خلکــو  او 

کلونوکــې لــه پراختیايــي خدمتونــو نــه 

ــږي «  ــې دي ، ټینګارکی ــروم پات مح

لــه نیکــه مرغــه د ولــي تــړون مــيل 

ــان  ــدې آرم ــو د هم ــرام د خلک پروګ

د تــررسه کیــدو لــه پــاره ، اعــام 

شــوی، څــو وکولــی يش زمــوږ ټولــو 

ــه د  ــه توګ ــه الپراخ ــه  پ ــو ت هیوادوال

ــاینې  ــزې هوس ــادي ودې ، ټولنی اقتص

ــړي .  ــرې ک ــې براب ــا زمین او پراختی

ولسـي تـړون ، د خلکـو د هوساینـې ژمنـه

اعتراض مجلس به ادامة کار وزرای سرپرست:

نامـزد وزیـران را معرفـی کنید
پنټاګون: 

افغانستان ځواکونه الهم 

د نړیوال ائتالف مالتړ ته اړتیا لري

شهادت یک خبرنگار در لوگر

تـورِم اداری 
و باج دهی هاِی 

سیاسی
تجربه نشان داده كه كشوری مثل 

افغانستان به جای متورم كردِن تشکیالت 
اداری، به بازبینی و كوچک كردِن آن ها نیاز 
دارد. چندین نهاد دولتی كه باقی مانده از 
میراث دولت های ایدیولوژیک و تک حزبی 

اند

ACKU



رییس جمهور غنی طی یک فرمان، ضمن ایجاد 
ملل  امور  در  مشاور  عنوان  به  تازه  پسِت  یک 
سمت  این  به  را  نادری  فرخنده  زهرا  متحد، 

معرفی کرده است. 
با  قدرت،  گرفتن  دست  به  زمان  از  غنی  آقای 
تازه  نهادِ  و  ده ها سمت  امروز  تا  فرمان  صدور 
ایجاد کرده و افرادی را که نسبت به آن ها خود را 
مدیون احساس می کند، در این سمت ها گماشته 
افراد معرفی  این نیست که  است. بحث بر سِر 
بل  ندارند،  را  کاری  شده، شایسته گی های الزمِ 
بحث بر سِر آن است که تا چه زمانی این روند 
باج دهِی سیاسی و ایجاد پست های فرمایشی و 

بدون بازدهی در کشور ادامه می یابد.
تشکیالتی  تورم  با  افغانستان  لحظه  همین   
نهادهای  از  بسیاری  و  روبه روست  اداری  و 
دلیل  هیچ  یا  و  اند  موازی  نهادهای  یا  موجود، 
منطقی و قانونی برای ایجاد آن ها وجود ندارد. 
این رویه نه تنها به مشکالِت موجود کشور نقطۀ 
متحدان  که  نمی شود  باعث  و  نمی گذارد  پایان 
سیاسِی آقای غنی از او راضی شوند، بل سبب 
می گردد که او خود را در چنبرۀ نهادهای موازی 

محبوس سازد. 
ایجاد  با  که  می تواند  گفته  رییس جمهوری  آیا 
و  اصالحات  امور  در  فوق العاده  نمایندۀ  پست 
حکومت داری خوب، تا به حال به چه نتایجی 
افراد  این  آیا  و  است  رسیده  عرصه ها  این  در 

بدون  و  فرمایشی  سمت های  در  بودن  از 
پشتوانه های قانونی احساِس رضایت می کنند؟... 
از  عماًل  رییس جمهوری  فوق العادۀ  نمایندۀ 
به  نسبت  بارها  و  است  ناخشنود  وضعیت 
این که صالحیت ها و وظایِف ادارۀ تحِت امر او 
مشخص نیست، از آقای غنی انتقاد کرده است. 
در این جای شک نیست که افغانستان به دلیل 
تا رسیدن به  بافتار ویژۀ سنتی و سیاسی خود، 
دولت یک دست، مقتدر و منسـجم فاصلۀ طوالنی 
باج دهی های  که  کرد  انکار  نمی توان  ولی  دارد، 
سیاسی نیز در این رابطه تأثیرهای ناگواری به جا 
گذاشته اند. از یک طرف، دولت هزینه های الزم 
برای تأمین مصارِف چنین سمت ها و نهادهایی 
را ندارد و از طرف دیگر، رییس جمهوری برای 
ناراضیاِن  و  سابق  متحدان  به  خوش آمدگویی 
فعلِی خود، هر روز مجبور است تعدادی را به 

سمت های فرمایشی و خلق الساعه مقرر کند. 
اگر قرار باشد آقای غنی به متحدان سیاسِی خود 
باج بدهد، باید صدها پست و سمِت دیگر را نیز 
خلق کند تا بتواند از موج نارضایاِن خود بکاهد. 
فرمایشی  مشاور  صدها  موجودیِت  حاال  همین 
جنجاِل  و  معضل  یک  به  مختلف،  امور  در 
کالن در کشور منجر شده است. آقای غنی  به 
دلیل تعداد این افراد، ماه ها فرصت نمی کند که 
در  آن ها  از  این که  به  رسد  چه  ببیند،  را  آن ها 
مسایِل مختلف مشوره بگیرد و باز آیا آقای غنی 

سیاست مداری اهل گفت وگو و مشوره است؟!
 او همیشه خود را داناتر، برتر و باصالحیت تر 
متخصص  و  اکادمیک  و شخصیِت  مقام  هر  از 
گرفتن  و  تک محوری  به  همواره  و  دانسته 
زمانی  در  است.  بوده  متهم  فردی  تصمیم های 
با  بارها  بود،  کشور  مالیۀ  وزیر  غنی  آقای  که 
آن ها  کاری  نحوۀ  بر سر  دولتی  ارشِد  مقام های 
جنجال کرده و حتا حرف های زشت و رکیک به 

آن ها گفته است. 
افغانستان به  تجربه نشان داده که کشوری مثل 
جای متورم کردِن تشکیالت اداری، به بازبینی و 
کوچک کردِن آن ها نیاز دارد. چندین نهاد دولتی 
ایدیولوژیک  از میراث دولت های  باقی مانده  که 
پانزده  در  ششم  انگشِت  به  اند،  تک حزبی  و 
و  اند  شده  تبدیل  دولت  بدنۀ  در  گذشته  سال 
کارایی یی  و  اهمیت  چه  از  که  نیست  معلوم 
برخوردارند. موجودیِت این نهادها در وضعیت 
فعلِی کشور باعث می شود که پول های هنگفتی 

بدون بازدهی هدر داده شود.
جنجالی  به   1396 سال  بودجۀ  روزها  این   
تمام عیار در سطح کشور و به ویژه در مجلس 
از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  نماینده گان 
اعضای پارلمان معتقد اند که بودجۀ سال آینده، 
همین  به  و  تدوین شده  غیرعادالنه  و  نامتوازن 
دلیل هشدار داده اند که به چنین بودجه یی رای 
بودجۀ  در  دیگر،  از طرف  داد.  نخواهند  موافق 
مصارِف  برای  دارد  وجود  مواردی  آینده  سال 
این  می شود.  افغانی  میلیون ها  شامل  که  پنهانی 
موارد برای آن در نظر گرفته شده که مقام های 
ریاست  ارگ  ویژه  به  و  حکومتی  عالی رتبۀ 
جمهوری بدون آن که پاسخ گو باشند، از آن ها 
در راه هایی که خود ضرورت احساس می کنند، 
این  پارلمان  نماینده گان  از  یکی  ببرند.  استفاده 
"پول شویِی دولتی" توصیف  به عنوان  را  موارد 
کارهای  برای  که  سیاهی  پول های  یعنی  کرد. 
چنین  با  آیا  اند.  شده  گرفته  نظر  در  سیاه 
پست های  و  نهادها  به  کشور  بازهم  وضعیتی، 

تازه نیاز دارد؟ 
اشراف  برای  کرسی  دو  حاال  همین  افغانستان 
مطابِق  که  دارد  اختیار  در  متحد  ملل  امور  در 
آیا  می کنند.  عمل  خود  پالیسی های  و  برنامه ها 
ایجاد پسِت جدید به عنوان مشاور در امور ملل 
متحد، وضعیت افغانستان در این سازمان را بهتر 

خواهد کرد؟ 
نشان  سمتی،  چنین  به  نادری  خانم  گماردِن 
بحث  بل  نبوده،  مطرح  نیاز  بحث  که  می دهد 
متحدان  از  یکی  به  سیاسی  دادِن  باج  اصلی 
ماه های  طی  که  بوده  مطرح  غنی  آقای  سیاسِی 
گذشته به نحوی از او و در مجموع، از کارکرد 

دولت ابراز نارضایتی می کرده است.
 از جانب دیگر، به مسالۀ بی کاران در کشور نیز 
باید توجه داشت. همین لحظه، میلیون ها انساِن 
دانش آموخته برای پیدا کردن یک کارِ جزیی در 
یکی از اداره های دولتی و یا خصوصی و برای 
خانواده های شان  برای  حالل  لقمه نانی  یافتن 
مبارزات  در  که  غنی  آقای  ولی  اند،  سرگردان 
شـغل  میلیون  یک  ایجاد  وعدۀ  خود  انتخاباتِی 
تازه را داده بود، نه تنها به این لشکر نمی اندیشد، 
بل هر روز با ایجاد پست هایی با مصارِف گزاف 
را  مردم  با  دولت  فاصلۀ  خود،  نزدیکان  برای 

بیشتر و بیشتر می سازد! 
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دولـت وحـدت ملی در ایـن روزها به شـدت در آزمون های 
ایـن  از  یکـی  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اجتماعـی  ـ  سیاسـی 
آزمون هـا این کـه مـردی در ننگرهـار بـا دو خواهـر ازدواج 
کـرده؛ دوم این کـه اتهاماتـی تکان دهنـده  و نامتعـارف باالی 
اوِل ریاسـت جمهوری وارد شـده  جنـرال دوسـتم معـاون 
اسـت؛ سـوم این کـه یک سـارق و جنایـت کارِ نامـدار و در 
عیـِن حـال، فرمانـده یکـی از پاسـگاه های مربـوط به حزب 
اسـالمی از زندانـی در بریتانیـا به کابـل انتقال یافتـه و گفته 

می شـود کـه اکنـون مهمـاِن امنیـت ملی کشـور اسـت. 
هرچند در افغانسـتان هر روز قضایـاِی فراوانی رخ می دهد، 
امـا همۀ آن هـا تحت الشـعاِع این چند موضـوع و قضیۀ مهم 
قـرار گرفته اند. دادسـتانی ُکِل کشـور می گوید کـه کار روی 
پروندۀ جنرال دوسـتم و احمد ایشـجی شـروع شـده است. 
امـا هنـوز در مـورد دو پرونـدۀ دیگـر هیچ سـخنی مبنی بر 
رسـیده گی و توجـه جـدی شـنیده نمی شـود. مسـلمًا دردی 
کـه بـه آن خانوادۀ مظلـوم در ننگرهـار رسـیده و نیز دردی 
کـه از درِک رهایـی آن راهـزِن پیشـین بـه مـردمِ افغانسـتان 
می رسـد، هرگـز کمتـر و بی مقدارتـر از قضیـۀ دوسـتم و 

ایشـچی نبوده و نیسـت.
در  قانـون  کـه  می گویـد  افغانسـتان  عالـی  دادگاه  اگرچـه 
مـورد پرونـدۀ احمـد ایشـجی کـه مدعـی اسـت از طـرف 
جنـرال عبدالرشـید دوسـتم معـاون اول ریاسـت جمهـوری 
مـورد لت وکـوب قـرار گرفتـه و مـدت پنـج روز به شـکل 
غیرقانونـی در منـزل او محبـوس بـوده، تطبیق می گـردد؛ اما 
مـا و همـۀ مـردمِ افغانسـتان بـاور داریـم کـه رسـیده گی به 
ایـن قضیه کاری بسـیار دشـوار و پیچیده اسـت. اصلی ترین 
مشـکِل رسـیده گی به پروندۀ آقای دوستم، مشـخص نبودِن 
نحوۀ رسـیده گی بـه اتهامـات ـ آن هم اتهاماتـی این چنینی ـ 
معـاون اوِل رییـس جمهوری سـت. بـه نظر می رسـد در این 
مـورد، قانـون بـا خأل و سـکوِت نسـبی مواجه اسـت. اما به 
هـر صـورت، می تـوان راهـی بـرای حِل ایـن مسـالۀ بغرنج 

پیـدا کـرد امـا با خـوِن جگر!  
 امـا از طـرف دیگـر، بـه نظـر می آیـد کـه یـک سلسـله 
بازی هـای سیاسـی هم در پشـِت ایـن پرونده وجود داشـته 
و دارد و انگیـزۀ ادامـۀ ایـن بازی هـا نیـز هم اکنـون جـاری 
و سـاری اسـت. بـه رغـم این همـه، بایـد منتظـر باشـیم که 
نهادهـای عدلـی و قضایـی در ایـن مورد چـه خواهند گفت 

و چـه خواهنـد کرد.
 امـا بحـث رهایـِی زرداد از جنایـت کاراِن پیشـین از زندانی 
در بریتانیـا نیـز نگرانی های شـهروندان را بیشـتر از پیش باال 
بـرده اسـت که مبــادا یک بـارِ دیگـر جنایت کاران تشـجیع 
شـوند و دوبـاره آنانـی کـه بایـد در زندان هـا بپوسـند، رها 
گردند و جنایاِت گذشتۀشـان را از سـر بگیرند. مســلمًا این 
حاتم بخشـِی کشـور بریتانیا و عالقه مندی ریاسـت جمهوری 
بـه رهایـِی چنیـن جانی یـی را نمی شـود بـدون نگرانـی و 

تأمل گذاشـت. 
ولـی گمــان می  شـود کـه قضیۀ رهایـی زرداد و سرنوشـِت 
او و نیـز قضیـۀ اتهاماتـی کـه جنـرال دوسـتم بـه آن متهـم 
شـده اسـت، با توجه به ادبیـات و رویکردی که ارگ پیشـه 
کـرده اسـت، سـرانجام از مسـیِر قانونـی عـدول کننـد و به 
عدالت ُکـش  مصلحت  گرایی هـاِی  و  مردمـی  جرگه هـای 
توجـه  بـا  افغانسـتان  مـردمِ  پیشـنهاد  بنابرایـن  یابنـد.  راه 
بـه اجماعـی کـه در مـورد هـر دو قضیـه وجـود دارد ایـن 
اسـت کـه بایسـتی رویه هـای حقوقـی و قانونـی جایـش 
را بـا جرگه بازی هـای واپس گرایانـه عـوض نکنـد و ایـن 

پرونده هـا بایـد به واسـطۀ قانـون فیصلـه بیابنـد.
در همیـن حـال، پرونـدۀ آن مـردِ ننگرهـاری نیـز باید مورد 
توجـِه خـاِص نهادهـای عدلـی و قضایـی قرار گیــرد؛ زیرا 
ایـن پرونـده در نـوِع خـود بی سـابقه و تکان دهنده اسـت و 
اگـر بـا قضایـا و تخلفاِت تـازه برخوردِ خاص نشـود، آن ها 
نیـز بـه جرایـِم عـادی تبدیـل می شـوند و در نتیجـه، گراف 
ظلـم و بی عدالتـی بـر مردمـاِن این کشـور، روز به روز سـیر 

صعـودی به خـود خواهـد گرفت.  

از مـرد ننـگرهـاری
تا زرداد تـا دوستم
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# تجربه نشان داده كه 
كشوری مثل افغانستان 

به جای متورم كردِن 
تشکیالت اداری، به بازبینی 

و كوچک كردِن آن ها نیاز 
دارد. چندین نهاد دولتی 
كه باقی مانده از میراث 

دولت های ایدیولوژیک و 
تک حزبی اند، به انگشِت 

ششم در پانزده سال 
گذشته در بدنۀ دولت 

تبدیل شده اند و معلوم 
نیست كه از چه اهمیت 
و كارایی یی برخوردارند. 

موجودیِت این نهادها 
در وضعیت فعلِی كشور 

باعث می شود كه پول های 
هنگفتی بدون بازدهی هدر 

ACKUداده شود  #



ــد کــه ادامــۀ کار وزرای  مجلــس نماینــده گان می گوی
ــت و  ــون اس ــالف قان ــده خ ــت ش ــلب صالحی س
حکومــت بایــد وزرای جدیــد را بــه مجلــس  معرفــی 

کننــد.
ــار  مجلــس نماینــده گان روز شــنبه )۲۷ قــوس( یک ب
ــه حکومــت هشــدار داد کــه هرچــه زودتــر  دیگــر ب

وزرای جدیــد را معرفــی نمایــد. 
ــده گان گفــت  ــازی عضــو مجلــس نماین ــی نی عبدلول
کــه حضــور وزرای ســلب صالحیــت شــده در 
ــر  ــوان وزی ــه عن ــا ب ــه و امضــای آن ه جلســات کابین

ــت. ــز اس ــوال برانگی س
وی افــزود:" کســانی که وزیــر شــده توســط رای 
پارلمــان بایــد ســلب صالحیــت هــم در مــورد آنهــا 
ــوان  ــه عن ــان ب ــن بودن ش ــش از ای ــود، پی ــرا ش اج
وزیــر و امضــای آن هــا ســوال برانگیــز اســت تصمیــم 

ــه شــود". ــد گرفت ــا بای ــورد آنه الزم در م
ــردم هــرات در  ــده م ــل احمــد شــهیدزاده، نماین خلی
پارلمــان نیــز گفــت کــه ســکوت حکومــت و مجلــس 
ســلب  وزاری  کار  ادامــۀ  مــورد  در  نماینــده گان 
صالحیــت شــده مــردم را بــه شــک انداختــه اســت.

او تصریــح کــرد: "ســکوت حکومــت و ولســی جرگه 
ــه اگــر ایــن صالحیــت را  ــه شــک انداخت مــردم را ب
نداشــتیم خــوب بــود کــه ایــن پروســه را روی دســت 
ــام  ــه انج ــن پروس ــه ای ــاال ک ــی ح ــم ول نمی گرفتی
ــت در  ــده حکوم ــت ش ــلب صالحی ــده و وزرا س ش
حالــت ســردرگمی و ســکوت قــرار دارد، حکومــت 
ــب  ــان تصوی ــوی پارلم ــه از س ــه ک ــن مصوب چندی
شــده آن را توشــیح نکــرده و بــه جریــده رســمی بــه 

نشــر نرســانده است".
غــالم حســین ناصــری، نماینــده مــردم میــدان وردک 
ــه در  ــۀ آزادی ک ــنجی خان ــه نظرس ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ــرد  ــه از کارک ــد ک ــه بودن ــردم گفت ــد م آن ۷۰ درص
ــد کــرد کــه پارلمــان  ــد تأکی ــت ندارن پارلمــان رضای
پیــش حکومــت و مــردم افغانســتان بــی ارزش شــده 

اســت.
ــه  ــروز ب ــم ام ــا نکنی ــم ی ــول کنی ــر قب ــزود: "اگ او اف
انــدازه کفــش کهنــه پیــش مــردم و حکومــت ارزش 

ــم". نداری
ــس  ــس مجل ــی ریی ــرووف ابراهیم ــان، عبدال همچن
ــه مســالۀ اســتیضاح وزرا  ــرد ک ــد ک ــده گان تأکی نماین

ــوده بلکــه حــق  ــا حکومــت نب ــه خاطــر دشــمنی ب ب
ــت. ــده گان اس ــس نماین ــی مجل قانون

ــده  ــت ش ــزود:" دوام کار وزرای ســلب صالحی او اف
قطعــًا خــالف قانــون اســت، سرپرســتی ازخــود وقت 
دارد، حکومــت بــرای تکمیل شــدن کابینــه وزاری 

ــد". ــی کن ــه ولســی جرگــه معرف ــد را ب جدی
کــه  می شــود  مطــرح  درحالــی  اظهــارات  ایــن 
پارلمــان افغانســتان چنــدی قبــل در یــک اقــدام 
ــه از  ــد ک ــتیضاح کردن ــت وزرا را اس ــنه اکثری بی پیش
آن میــان ۷ وزیــر از کابینــه حکومــت وحــدت ملــی 
را بــه دلیــل عــدم مصــرف بودجــه انکشــافی ســلب 

ــد. ــت کردن صالحی
ــاله  ــک مس ــه ی ــت وزرا ب ــلب صالحی ــوع س موض
ــده  ــدل ش ــان مب ــت و پارلم ــان حکوم ــی می جنجال

اســت کــه ازدیــدگاه حکومت ســلب صالحیــت وزرا 
بــه شــکل گروپــی ســوال برانگیز اســت امــا اعضــای 
مجلــس نماینــده گان می گوینــد کــه اســتجواب، 
اســتیضاح وســلب صالحیــت وزرا از وظیفــه عمــده 

ــان اســت. پارلم
حکومــت افغانســتان پــس از آن کــه ۷  وزیــر از ســوی 
ــن موضــوع را  ــدند ای ــت ش ــان ســلب صالحی پارلم
بــه دادگاه عالــی راجــع کــرده اســت کــه تــا درایــن 
خصــوص مــاده قانــون اساســی را تفســیر کنــد 
ــده گان آن را  ــس نماین ــای مجل ــه اعض ــی ک موضوع

ــرده اســت. ــوان ک ــون عن خــالف قان
ــراز نظــر  ــی درایــن خصــوص اب ــوزدادگاه عال ــا هن ت

نکــرده اســت.

 The Human Rights( بشر  حقوق  جهانی  سازمان 
فریادی،  زرداد  برگشت  از  پس  که  می گوید   )Watch

شاهد  که  افرادی  جان  اسالمی  حزب  پیشین  فرمانده 
جنایت اش بوده اند، در خطر است. 

این سازمان با نشر خبرنامه یی از حکومت های افغانستان 
بی گناه  مردم  جان  حفظ  برای  که  خواسته   بریتانیا  و 

برنامه هایی را روی دست گیرند.
بشر  پیتریشمیا گروسمن، رییس سازمان جهانی حقوق 
آن  نمایان گر  بریتانیا  در  زرداد  دادگاهی شدن  می گوید، 
محفوظ  جهان  از  گوشه یی  هیچ  در  مجرم   که  است 
نیست. او از حکومت افغانستان می خواهد تا فعالیت های 

زرداد را زیر نظر داشته باشد.
بانو گروسمن ابراز نگرانی کرده است که 16 فردی که 
زرداد  برابر  در  زندان  در  افغانستان  دور دست  نقاط  از 
شهادت داده بودند، با بازگشت زرداد جانشان در خطر 

قرار می گیرد.
افزوده که قضیه جنایات بشری  این محقق حقوق بشر 
گولد  "لورد  بریتانیا  دادستان   که  بود  مهم  بسیار  زرداد 
گرفته  عهده  به  را  آن  مسوولیت  وقت  آن  در  سمیت" 
به  بریتانیا  مقامات  محکمه  در  شاهدان  حضور  برای  و 
مناطق دور دست افغانستان رفته و شهادت این افراد را 

ثبت کردند.
مهم  شاهراه  از  بخشی  ادارۀ   9۰ دهۀ  آغاز  در  زرداد 
در  او  داشت.  دست  در  را  جالل آباد  ـ  کابل  تجارتی 
منطقۀ سروبی، در 3۷ کیلومتری کابل با ایجاد پاسگاهی، 
موترهایی را که از این مسیر رفت وآمد می کردند، توقف 

داده و داشته های سرنشینان آن را تاراج می کرده است.
سرانجام او در سال ۲۰۰1 سر از لندن بیرون کشید. گفته 
مستعار  نام  با  بریتانیا  از  منطقه یی  در  زرداد  که  می شود 
بودوباش می کرد، اما در سال ۲۰۰3 میالدی پس از فاش 
شدن هویت اش دادگاهی شد و مدت 11 سال را در بند 
سپری کرد و به روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته به حکومت 

افغانستان سپرده شد.
نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت  مسووالن   هم،   از سویی 
گفته اند که در مورد بازگشت فریادی به کابل نظر خاصی 
ندارند؛  اما بر اساس قانون بریتانیا هر تبعهٔ خارجی که 
به  دوباره  گردد،  تکمیل  کشور  این  در  مدت حبس اش 

کشور خودش برگردانده می شود.
مردم افغانستان از زرداد خاطرات پر از خوف و  وحشت 

دارند که در جریان دهه های جنگ در مسیر شاهراه کابل 
– جالل آباد شاهد آن بوده اند. 

برخی از افراد که در این مسیر رفت آمد داشته اند قصهٔ 
گونه های  به  را  فرد  این  به  وابسته   افراد  و  زرداد  سگ 

وحشتناک بیان می کنند.
در حکومت  و  بود  مشهور  زرداد  به نام سگ  که  فردی 
افراد  مسیر  این  در  زرداد،  دستور  به  شد،  اعدام  کرزی 

زیادی را به گونهٔ وحشت ناک مصله کرده است.
آقای زرداد از کرخ ترین چهره های حزب اسالمی است 
که در جریان دهه های جنگ حتا به زنان و کودکان رحم 
نکرده است. او دارایی مهاجرانی که در این مسیر عبور 
می کردند را به غارت می برد. مردان را به قتل رسانده و 
باالی زنان تجاوز انجام می داد. یکی از شاهدان عینی به 
از زرداد چنین  نام احمدین محمدی خاطرۀ خویش را 

نقل می کند:
در سال های بین 1993 و 199٤ من به طرف جالل آباد 
زرداد  قومندان  افراد  را  ما  موتر  سروبی  در  بودم  روان 
از هر  و  باال شدند  مینی بس  داخل  در  و  دادند  توقف 

یک پرسان کردند که از کجاستی هر کس از هر والیتی 
که بود خود را کابلی معرفی مي کرد، چون در آن زمان 
حزب اسالمی گلبدین فتوای جهاد را علیه فارسی زبانان 
نداشتند کابلی ها  بود و یگانه مردمی را که غرض  داده 

بود.
زیر  مناطق  در  اسالمی  حزب  فرماندهان  از  شامری   
تسلط شان هر پنجشیری، شمالی وال، هزاره و ازبیک را 

که می دیدند دستگیر مي کردند.
خوب نوبت من رسید از من پرسان کرد که از کجاستی؟ 
"گفتم برادر از کابل هستم" به عصبانیت گفت " چپ شه 

له ګادی نه و به نفر دیگر  د مسعود اسپۍ کوز شه 
خود گفت "مړۍ کافره ولی دروغ وایی" و به نفر دیگر 
من  ته" خوب  پوستی  بوزه  "دا  گفت  بود  همرایش  که 
خاطر  به  که  مال هایی  تمام  و  برد  پوسته  طرف  به  را 
فروش مي خواستم به جالل آباد ببرم در مینی بس ماند 
کند، خوب  توقف  گوشه  آن  در  که  گفت  دریور  به  و 
داخل پوسته شدیم و من را به قومندان زرداد نشان داد و 
گفت: " دغه دی دمسعود یو بل سړی می ونیول جالل 

آباد ته زی جاسوسۍ ډپاره او ځان ته کابلۍ وایی". 
من در جواب گفتم که "او برادر من اصیل کابلی هستم 
از ده پشت و هیج ارتباط با مجاهدین ندارم". قومندان 
زرداد گفت که از کجا بفامم که کابلی هستی؟ گفتم "او 
برادر از لهجه من بدانید و دیگر اینکه اینه تذکره دارم" 
تذکره  دیدن  از  بعد  بود  من  با  ام  تذکره  و خوشبختانه 
و چند سؤال از مناطق شهر کابل از من کرد و من هم 
جواب دادم سپس به پشتو به نفر خود گفت که " خوشی 
که دا کابلیان بی غرضه خلک دی". بعداً من را دوباره 
به موتر آورد و بعد دوباره از مسافرین سؤال کرد که از 
کجاهستین و تذکره پرسان مي کرد، خوب بالخره ده نفر 
پوسته  به طرف  با خود  و  پایین کردند  مینی بس  از  را 
بردند و به دریوار گفت که "حرکت کو برو"، از جمله ده 
نفر چهار نفر آنها با زنانشان بودند هر قدر که این زن ها 
گریه و فریاد کردند فایده نکرد و آن ده نفر دو نفر آن ها 
به  با خود  بودند  تاجیک  و هفت  ازبیک  یکی  و  هزاره 
پوسته بردند، من با چهار مرد پیر و زن ماندیم در داخل 
را چاالن کرد و حرکت  مینی بس. خوب درایور موتر 
نفر سواری چیغ زدیم و گفتیم  با همین چند  کرد، من 
دورتر  کمی  کنید  "صبر  گفت  دریوار  میري"؟  "کجا  که 
میروم و ایستاد مي کنم". بعد از این که کمی دورتر مینی 
بس را ایستاده کرد زنان خیلی گریه و فغان مي کردند، 
من به درایور گفتم که "چطور مي شود او برادر؟!" دریوار 
به من گفت: "هروز همین حال است از دست ما چیزی 
نمی آید". خوب من گفتم که "مي شود که خودت بروي 
و یک چاره کنی"؟ تمام زیورات خود را زنان دادند و 
ما هم هر قدر پولی که داشتیم دادیم و گفتیم "اینها را 
برای ایشان ببر و یک چاره کن"، دریوار آدم خوب بود 
و گفت که "این ها را فعاًل نزد خود نگاه کنید که اگر با 
آنها  این پول زیورات را مي گیرند و هم  ببرم هم  خود 
رها نمی کنند". خوب دریور رفت بعد از دو ساعت آمد 
همراه یکی از آن جمله ده نفر و گفت که "مه تانستم که 
فقط یکیشان را به عزر و زاری خالص کنم." آن جوان 
از فارسی زبانان لوگر بود، خوب باالخره بعد از چهار 
ساعت انتظاری افراد زرداد دوباره آمدند و گفتند که "اگر 
و  فریاد  همه  با  ناگزیر  مي کنیم".  فیر  نمی کنید  حرکت 
فغان زنان حرکت کردیم و چهار زن بیچاره نمی دانستند 
که چی کنند، یکی از جملۀ چهار زن به دیگر زنان گفت 
که "شما با من بیایید در جالل آباد خانه خواهر من است 

همرای من بروید."
دریور  از  رسیدیم  آباد  جالل  در  که  وقتي که  مي دانید 
را رها خواهند کرد؟ دریور گفت که  آن ها  پرسیدم که 
چهار نفر آنها را جای به جای شهید کردند. پنج تن دیگر 

را بسته کرده بودند.
از  یکی  زرداد  قومندان  از  دیدم  چشم  داستان  بود  این 

قومندانان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار. 
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اعتراض مجلس به ادامة کار وزرای سرپرست:

نامزد وزیران را معرفی کنید
یک عضو مجلس:

 به اندازة کفش کهنه پیش مردم و حکومت ارزش 
نداریم!

ابوبکر صدیق

برگشت جالد حزب اسالمی
 باعث نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است

ACKU



امید عبدالوهابی
ــل  ــوزۀ عق ــف آن در ح ــارغ از تعاری ــه ف ــت ک ــی اس ــی واژه ی دموکراس
ــه در ذات  ــر از هم ــه پیش ت ــود ک ــامل می ش ــت را ش ــک واقعی ــری ی نظ
ــری  ــه پی گی ــک خواســتۀ "فطــری" مطــرح و ب ــه صــورت ی انســان ها ب
ــردد.  ــی می گ ــام دارد، منته ــی" ن ــۀ مدن ــات "جامع ــه مطالب ــه ک آن چ
ــا همیــن واژه کــه یکــی از نمودهــای انســانی جامعــۀ بشــری اســت،  ام
ــی  ــا و نبایدهای ــرفصل ها و بایده ــت س ــن درس ــناخت و تبیی ــد ش نیازمن
اســت کــه قبــل و بعــد از آن بایــد بدان هــا توجــه کــرد و بــرای محقــق 

شــدن هریــک تــالش کــرد. 
ــد بســیاری از مترادف هــای  ــز مانن ــر ایــن صــورت، دموکراســی نی در غی
یــک جامعــۀ ایــده آل در کلیــات حبــس و محکــوم بــه ایده آلیســم 
ــا  ــده را ب ــه درد نگارن ــان اندیش ــن صاحب ــن بی ــود. در ای ــی می ش انتزاع
ــت و  ــات مثب ــرده از تبع ــرده و بی پ ــال ک ــانه دنب ــردی آسیب شناس رویک
ــد  ــر ســخن می گوین ــوان واقعیتــی اجتناب ناپذی ــه عن منفــی دموکراســی ب
و هرآن چــه را کــه منجــر بــه تحقــق ناقــص یــا گرایــش بــه توده گرایــی 
فــارغ از عقالنیــت در مرحلــۀ گــذار بــه دموکراســی حقیقــی می شــود را 
ــاد  ــی ی ــه نیک ــا از آن ب ــروز م ــه ام ــه ک ــد. آن چ ــاد می گیرن ــاد انتق ــه ب ب
ــه اش  ــه صــورت کامــل تجرب ــان اســت کــه روزی ب ــم و آرزوی م می کنی
ــل  ــان تبدی ــیاری از ندانم کاری های م ــر بس ــت به خاط ــن اس ــم، ممک کنی

ــم.  ــی نمی کردی ــز پیش بین ــه هرگ ــود ک ــته ش ــی ناخواس ــه بدعت ب
دموکراســی خواســتۀ مطلوبــی اســت، کــه در اندیشــۀ اندیشــمندانی چــون 
ــش  ــه مخالفان ــت" ک ــۀ انسان هاس ــدر هم ــت مق ــم "سرنوش کارل مانهای
ــر در  ــر اجتناب ناپذی ــک جب ــوان ی ــه عن ــه آن را ب ــد ک ــار ان ــز ناچ نی
ــد  ــه بخواهن ــه آن را چ ــرده و دســت یابی ب ــراف ک عرصــۀ سیاســت اعت
ــا آن چــه کــه محــل بحــث  ــد، ام ــد، بازگشــت ناپذیر بدانن و چــه نخواهن
ــات  ــا و الزام ــاب قابلیت ه ــم "کاوش در ب ــه بدانی ــت ک ــن اس ــت ای اس
آن)دموکراســی( وظیفــۀ مبــرم همــۀ متفکــران سیاســی اســت و فقــط از 
ــه  ــاالری گرایی ب ــد مردم س ــر رون ــوان ب ــه می ت ــت ک ــق اس ــن طری ای
نحــوی مطلــوب اثــر گذاشــت". گاه و بــی گاه دیــده ایــم کــه پرچــم داران 
مردم ســاالری همــواره بعــد از رســیدن بــه قــدرت بــرای نهادینــه کــردن 
ــب و مشــکالتی مواجــه  ــا مصای ــک فرهنــگ همــواره ب ــوان ی ــه عن آن ب
انــد کــه بایــد مقدمــات آن را از پیــش از ایــن مرحلــه فراهــم می کردنــد. 
ــاد  ــه اعتق ــود و ب ــده می ش ــی دی ــن دغدغه ی ــز چنی ــم نی ــگاه مانهای در ن
ــایۀ  ــاالری را در س ــذت مردم س ــوان ل ــه می ت ــت ک ــی اس ــا راه او تنه

ــه کــرد.  عقالنیــت تجرب
ــی  ــت مل ــای حاکمی ــه معن ــی ب ــه دموکراس ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــا ب م
شــومی  پدیده هــای  بــه  پیش شــرط هایش  رعایــت  عــدم  به خاطــر 
دچــار شــده کــه مانهایــم آن را "خــود خنثاســازی دموکراســی" معرفــی 
به جــای  دموکراســی  مــرز  و  بی حــد  آن ســیالیت  در  کــه  می کنــد 
ــه نوعــی تکامــل ارگانیــک  ــی و ب ــه ســمت پیشــرفت و پویای حرکــت ب
ــک و  ــرات غیردموکراتی ــش تفک ــون پیدای ــتی چ ــیرهای بن بس ــه مس ب
شــکل گیری ســاختاری توتالیتــر منحــرف می شــود؛ واقعیــت تلخــی کــه 
آن را می تــوان در بلعیــده شــدن حرکت هــا و جوشــش های انقالبــی 
ــۀ  ــه در جرثوم ــت اولی ــای مثب ــدن آرمان ه ــری" و گرفتارآم در "انقالبی گ
"پوپولیســم" و عوام زده گــی و نهایتــًا جمــود و رکــود و نابــودی دیــد و 

ــناخت.  ش
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بخش نخسـت
بخش پنجـم

دمـوکـراسـی
 در مطـِب انـدیـشه

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

سـازمان  عضـو  محبـوب،  محمدرضـا 
راه بی پایـان: مشـکل افغانسـتان، مشـکِل 
به وجـود آمـده در یـک یا دو روز نیسـت. 
اسـتبداد  در  ریشـه  افغانسـتان  مشـکل 
تاریخـی دارد. مشـکل افغانسـتان از سـال 
1۷٤۷ زمانی کـه حکومـت در محـور قبیله 
بنابرایـن  گرفـت؛  شـکل  آمـد،  به وجـود 
ایـن مشـکل یـک روزه به وجـود نیامده که 
یـک روزه حل شـود. این مشـکِل فرهنگی 
بایـد طـی سـالیاِن دراز حـل گـردد. اما به 
گونـۀ مثـال اگـر هم اکنـون نظـام پارلمانی 
شـود، بازهم مشـکالت حل نخواهد شـد؛ 
زیـرا افـرادِ تصمیم گیرنـده و دیـدگاهِ آن ها 
تغییـر نمی کننـد. حال آن که مشـکل اصلی 
محـور  در  غالبـًا  کـه  دیدگاه هاسـت  در 
قبیلـه شـکل گرفته و سـالیاِن سـال اسـت 
کـه ایـن دیـدگاه در قالب هـای گوناگـون 
می توانیـم  زمانـی  مـا  می شـود.  بازتولیـد 
از ایـن مشـکالت عبـور کنیـم کـه دیدگاه 
دیـدگاه  و  کنیـم  ایجـاد  انسـان محور 
انسـان محور زمانـی شـکل می گیـرد که به 
سیاسـت، قدرت و مردم، انسـانی نگریسته 
شـود. ما بایـد روی عوامـِل وحدت آفرین 
ماننـد تاریخ مشـترک، دردهای مشـترک و 
زنده گـی و سـرزمیِن مشـترک فکـر کنیـم. 
پیـش از آن کـه نظـام ریاسـتی یـا پارلمانی 
مشـکالِت مـا را حـل کنـد، مـا می توانیـم 

این گونـه بـه وحـدت برسـیم. 
عبدالنصیر بخشـی: بعد از گذشـِت مدتی 

از اسـتقرار حکومـت حامد کـرزی، جناب 
مسـعود طرح آجندای ملـی را به حکومت 
افغانسـتان پیشـنهاد کـرد؛ به خاطـر آوردن 
امنیـِت سرتاسـری، تقویت اقتصـاد مردم و 
ایجـاد زمینـۀ اشـتغال و ده ها مـورد دیگر. 
امـا متأسـفانه هربـار کـه جنـاب مسـعود 
طـرح حکومـت وحدت ملـی را پیشـنهاد 
کردنـد، به نحـوی حکومت آن را ناشـنیده 
گرفـت و یـا نخواسـت کـه این آجنـدا را 
ملـی  آجنـدای  نهایـت،  در  کنـد؛  تطبیـق 
تطبیـق نشـد و حکومـت ایـن آجنـدا را 
پشـِت گـوش کـرد. امـا مـن فکـر می کنم 
بهتـر ایـن بود که جـدا از نخبـه گاِن فکری 
طـرح  مسـعود  آقـای  کشـور،  علمـی  و 
اجنـدای ملـی را بـه همراهـِی جمعـی از 
فرماندهـاِن  و  سیاسـی  شـخصیت های 
و  پُرنفـوذ  شـخصیت هاِی  و  جهـادی 
مردمـی افغانسـتان، بـه حکومـت پیشـنهاد 
بـا  می توانسـت  مسـعود  آقـای  می کـرد. 
ایـن رویکـرد یعنـی بـا اتـکا بـه نیــروی 
مـردم، طرح آجنـدای ملی را بـه حکومت 
می قبوالنـد و مـا امـروز شـاهد حکومـت 
وحـدت ملی بـه معنـای واقعـی می بودیم 
و مـردم به ثبات سیاسـی، امنیـت و اقتصادِ 

خـوب دسـت پیـدا می کردنـد. 
خبرنـگار و فعـال مدنـی والیـت غـور: 
سـنگر  جهـاد،  زمـان  در  غـور  والیـت 
مقاومـِت مـردم افغانسـتان بـود، امـا امروز 
فرامـوش شـده اسـت. از همیـن رو این که 
جناب احمدولی مسـعود از مـا یاد کردند، 

می کنـم.  سـپاس گزاری  ایشـان  از 
روستانشـین،  جوانـاِن  عنـوان  بـه  مـا 
در  مـردم  کـه  اسـت  ایـن  دیدگاه مـان 
روسـتاها بـا هـم هیـچ مشـکلی ندارنـد و 
هرچـه مشـکل و مسـأله کـه وجـود دارد، 
تبدیـل  دربـارۀ  هـرگاه  اسـت.  مرکـز  در 
حکومـت و یـا نظـام افغانسـتان صحبـت 
"مـا  می گوینـد  روستانشـینان  می شـود، 
تبـاه شـدیم"؛ آن هـا از کنش هـای مبتنـی 
بـر قوم گرایـی در مرکـز افغانسـتان هراس 
دارنـد. بنابرایـن خواسـِت مـن بـه عنـوان 
جوانـی کـه شـاید توانایـی مطالعـۀ کتـاب 
اجنـدای ملـی را دارد، این اسـت که مردم 
افغانسـتان همـه انتظـار طـرح و برنامه یـی 
را می کشـند کـه دسـِت آنـان را بگیرد و به 
داد آن ها برسـد. بهتر اسـت کـه این آجندا 

را بـا مـردمِ روسـتاها و زنـان و مردانـش 
شـریک بسـازیم تـا آنـان از محتـوای ایـن 
طـرِح بـاارزش، آگاه و بـا ایـن نیـِت نیـک 
بـه  می تـوان  این گونـه  شـوند.  همـگام 
برگـزاری لویه جرگـه و ایجـاد اصالحـاِت 

اساسـی در کشـور امیـدوار شـد. 
نگرانی هایـی  تمـام  مسـعود:  احمدولـی 
را کـه شـما دوسـتان مطـرح کردیـد، مـا 
آسیب شناسـی کـرده و مـروری تاریخی بر 
آن ها داشـته ایم و بر اسـاس آن، چند مولفه 
را در آجنـدای ملـی مطـرح کردیـم. اولین 
مولفـه، گفتمـان ملـی ـ مدنی اسـت. دوم، 
رسـیدن بـه فکـِر واحـد بـرای افغانسـتان. 
مـورد سـوم، پروسـۀ اعتمادسـازی اسـت. 
در  تـا  واحـد  اسـتراتژی  چهـارم،  مـورد 
محـور قـدرت یـک دولـت وحـدت ملـی 
وحـدت  حکومـت  امـا  کنیـم.  ایجـاد  
ملـی فعلـی، جـز تقسـیم به اصطـالح5۰% 

درصـدی قـدرت چیـِز دیگـری نـدارد.
خواهـش مـن از دوسـتان ایـن اسـت کـه 
یـک بـارِ دیگر طرح آجندای ملـی را مرور 
 کننـد. جوانـان آگاهِ مـا که بیشـترین نفوِس 
کشـور را می سـازند و شـعور سیاسـی باال 
دارنـد، بـا مطالعـۀ آجنـدای ملـی بـه اصِل 
موضـوع می رسـند و می تواننـد محتـوای 
ایـن طـرح را به سـایر افـراد جامعـه انتقال 
دهنـد. یعنـی شـما می توانیـد در والیـت 
مثـاًل غـور، بـا گرفتن یـک محفل فشـرده، 
موضـوع آجنـدای ملـی را بـا جوانـاِن این 
والیت شـریک بسـازید و جوانـان دیگر با 
فهـِم عـادی می تواننـد مفهـوم را بـه مردم 

نند. برسا
مـردم عادی بیـِن خود هیچ مشـکلی ندارد 
و مشـکل اصلـی را نخبه ها تولیـد کرده اند 
و یکـی از دالیـل ناکامـی تاریخـی، رقابت 
بیـن نخبـه گان بـرای رسـیدن بـه قـدرت 
بـوده اسـت. بنابرایـن مـا چطـور می توانیم 
مشـکل نخبه گان افغانسـتان را حـل کنیم؟ 
اگـر مـا منتظـر بنشـینیم کـه نخبـۀ خـوب 
وارد میـدان شـود، افغانسـتان تبـاه خواهد 
شـد. امـا آجنـدای ملـی بـا آسیب شناسـی 
افغانسـتان، در صـددِ پیـدا کـردن راه حـل 
برای مشـکالت اسـت و چنـد مرحله یی را 
کـه مطـرح کـردم، دقیقـًا اگر عملی شـود، 

حـالل مشـکالت خواهنـد بود. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: ناجیه نوری
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 ...کثرت گرایــی بــر مبنــای واقعیــت یعنــی تســلیم 
ــی  ــه شــده اســت و خالف ــر پذیرفت من حیث الوجــود ام
در آن نیســت و قــرآن در آیاتــی بــه قبــوِل آن اشــارت 
ــوض  ــًا مرف ــت قطع ــا من حیث الغای ــت ام ــوده اس نم
ــب اســت. و  ــر آن مترت اســت و مســوولیت اخــروی ب
ــمول  ــه ش ــوع ب ــم فی المجم ــه مفاهی ــا ک ــن ادع ــا ای ی
ــا  ــد. و ی ــول ان ــکام متح ــت اح ــی در باب ــم قرآن مفاهی
ایــن ادعــا کــه اســالم صالحیــت متــکا بــودن در عرصــۀ 
حکمرانــی را نــدارد. این هــا همــه مواردی انــد کــه اگــر 
ــه اســالم نســبت داده شــود،  ــی ب از ســوی ضــاّل مضّل

ــند.   ــائغ می باش ــل غیرس تأوی
تأویــل غیرســائغ اگــر بــر مبنــای جهــل باشــد، مــوارد 
ــاد  ــای عن ــر مبن ــر ب ــا اگ ــت ام ــروف اس ــِع آن مع رف
باشــد، کفــر متحقق الوقوعــی اســت کــه تحقــق آن 
ــه  ــب ک ــن قال ــت. چنی ــتوار اس ــل اس ــل و عق ــر نق ب
هــر پدیــده در صــدد تحــول اســت و دیــن بــه عنــوان 
ــی  ــن باق ــذا اســم دی ــز متحــول اســت، فله ــم نی مفاهی
ــخر  ــز تمس ــا نی ــد و ی ــول یابن ــد تح ــم آن بای و مفاهی
ــگاری آن از  ــن اســالم و یاوه ان ــر شــعائر و نســک دی ب
ــه  ــاهلل و آیات ــۀ کفــر متحقق الوقــوع اســت. »قــل اب جمل
ــات  ــد و آی ــه خداون ــا ب ــو آی ــتهزءون«: "بگ ــم تس کنت
ــان  ــا همچن ــد..." و ی ــخر می کردی ــه تمس ــد ک او بودی
تــالش و دعــوت بــر این کــه تعالیــم و آموزه هــای 
اســالمی از جامعــۀ مســلمان رخــت بنــدد و جایــی در 
ــِی خالی ســازی  ــه معن ــس نداشــته باشــد، ب ــام تدری مق
جامعــۀ اســالمی از اســالم اســت و مســلمانی کــه 
ــد،  ــته باش ــالم داش ــه اس ــرام ب ــاور و احت ــن ب اندک تری
ــه  ــن نقط ــت در همی ــا نیس ــرد. بی ج ــن را نمی پذی ای
قوانیــن  دارای  کــه  در کشــورهایی  کــه  داد  تذکــر 
ســکوالری محــض انــد، قوانیــن در تعییــِن ســطِح 
وجــودِ آموزه هــای دینــی در دســتگاهِ آموزشــی رســمِی 
کشــورها  ایــن  بعضــی  متفاوت انــد.  کشــورها  آن 
آمــوزۀ  نــوع  هــر  مانــع حضــور  مطلــق  به طــور 
ــه در ســکوالریزم  ــد ک ــد فرانســه. گرچن ــد، مانن دینی ان
ــان و  ــا و ادی ــی فرهنگ ه ــب داری از بعض ــه جان فرانس
ــاهده  ــیار مش ــر بس ــی دیگ ــال برخ ــی در قب تمییزآفرین
شــده اســت. بعضــی از ایــن کشــورها در قبــال وجــود 
"معرفتــی" آموزه هــای دینی یــی کــه در جامعــۀ آن 
کشــور ریشــه دارد، در دســتگاه اموزشــی خــود اندکــی 
ــان در  ــل یون ــون یک ســال قب ــد قان ســهل انگارترند مانن
ــتگاه  ــوی در دس ــای عیس ــا آموزه ه ــه ب ــه ک ــن زمین ای
تعلیمــی انعطاف پذیرتــر بــود. بــر خــی از ایــن قوانیــن 
به طــور معرفتــِی محــض، حضــورِ انــدِک آشــنایی 
بــا آموزه هــای دینــی را بــدون تفــاوت می پذیرنــد 
ماننــد کشــور آلمــان . امــا در خــارج از چــوکات 
ــا  ــیکوالری ت ــورهای س ــن کش ــمی، قوانی ــوزش رس آم
ــی از  ــای دین ــوزش آموزه ه ــر آم ــی ب ــوز ممنوعیت هن
ــت  ــرده اس ــال نک ــالمی اعم ــای اس ــه آموزش ه جمل
ســکتورهای  کــه  اســت  شــده  باعــث  چیزی کــه 
خصوصــی آموزشــی ایــن کار را متصــدی شــوند. 
ــدارس  ــاهد م ــال ش ــور مث ــی به ط ــورهای غرب در کش
منظــم یهودی هــا، هندوهــا، ســیک ها و عیســوی ها 
هســتیم. امــا مــواردی از ســکوالری دیکتاتــوری اســت 
ــوزش  ــتگاه آم ــارج از دس ــالمی در خ ــم اس ــه تعالی ک
ــد  ــرار داده اســت، مانن ــورد پیگــرد ق ــز م رســمی را نی
دوران اتاتــورک در ترکیــه کــه تاریــخ آن کشــور هنــوز 
اعــدام دســته جمعی علمــا را در حافظــه دارد و یــا 
ــه  ــوروی ک ــر ش ــاد جماهی ــت اتح ــن دول ــد قوانی مانن
مسلمان نشــین  مترامی االطــراف  مســتعمره های  بــر 
ــر  ــای پامی ــا مرزه ــینان ت ــار نش ــرم و تات ــاز و ق از قفق
چنیــن، ممنوعیتــی را اعمــال می نمــود و یــا هــم ماننــد 
ــق  ــور خل ــه کش ــالمی ک ــای اس ــت آموزش ه ممنوعی
چیــن آن را ســابقًا بیشــتر اعمــال می کــرد و اکنــون بــه 
نحوه هــای دیگــری بــه آن روی آورده اســت و یــا هــم 
ماننــد ممنوعیتــی کــه کشــور افریقایــی انگــوال در حــق 

ــت.  ــوده اس ــالم نم ــود اع ــلماِن خ ــت مس اقلی
انواع تکفیر 

تکفیــر بر ســه قســم اســت: یکــی تکفیــِر فتوایی اســت، 
یعنــی تکفیــر مســتند بــر فتــوا اســت و فتــوا شــروطی 
در صحــت و شــروطی در صــدور دارد. شــروط صحــت 
فتــوا تمکــن و مقــدرت در علــوم اســالمی و احاطــه بــر 
ــوا می باشــد و شــروط صــدور فتــوی  مســألۀ مــورد فت
ایــن اســت کــه بایــد صــادر از مرجــع رســمی باشــد. 
در قدیــم نیــز مراجــع فتــوی یــا همــان مراجــع قضایــی 
بودنــد و یــا در پیونــد بــا مراجــع قضایــی قــرار داشــتند. 
ــه خــرچ  ــل ب ــت کام ــوا دق ــۀ اســالم در اصــدار فت ائم
ــه  ــی حنیف ــام اب ــت ام ــل اس ــه نق ــا این ک ــد حت می دادن
در بعضــی اوقــات از جــواب دادن بعضــی مســایل 
ــه  ــی از ایشــان پرســیده شــد ک ــد وقت خــودداری کردن
ــواب  ــد، ج ــاع می ورزن ــایل امتن ــواب مس ــرا از ج چ
ــرا  ــه م ــی خلیف ــور یعن ــر منص ــی جعف ــه اب ــد ک دادن
ــام  ــه ام ــت، درحالی ک ــرده اس ــع ک ــوا من ــدار فت از اص

ــدی  ــت را متص ــی دول ــی و قاض ــمت مفت ــچ گاه س هی
ــود  ــن ب ــز ای ــاِت ایشــان نی ــد و بلکــه از علــل وف نبودن
کــه از تصــدی ســمِت قضــا ابــا ورزیدنــد. امــروزه نیــز 
رســم در ممالــک اســالمی ایــن اســت کــه داراإلفتاهــای 
رســمی وجــود دارنــد کــه آرای مشــورتی بــرای مراجــع 
ــر از  ــد و صــدور تکفی ــه می دارن ــی ارای ــی و قضای عدل
ــد. ــر می باش ــار و مترتب االث ــل اعتب ــی قاب مراجــع فتوای

دوم، تکفیــر فــردی. تکفیــر فــردی عبــارت از این اســت 
کــه کســی بــه گونه یی کــه در آن شــک و شــبهه نباشــد، 
ببینــد و بشــنود کــه کســی از اســالم العیــاذ باهلل برگشــته 
اســت و یــا حکمــی از احــکام صریــح اســالم را کــه در 
آن خالفــی نیســت و امــت بــر قطعیــِت آن متفــق اســت، 
ــر شــعایر اســالم به طــور  ــی ب ــا اهانت ــد و ی ــکار نمای ان
عمــد وارد نمایــد. فــرد در ایــن حــال معتقــد می شــود 
کــه چنیــن فــرد از زمــرۀ اهــل اســالم خــارج گردیــده 

ــا  ــود ت ــر وی الزم می ش ــال ب ــو ح ــت و در همچ اس
آن چــه از حقــوق مســلمان بــر مســلمان اســت را بــا وی 
قطــع نمایــد. امــا بــرای تالفــی فتنــه، حــق اعــالن ایــن 
را در مــالی عــام نــدارد مگــر این کــه صــالح را در ایــن 
ــرار  ــه در آن ق ــی را ک ــات رســمی محل ــه مقام ــد ک ببین
ــرا اقــدام و دخالــت فــردِی وی  دارد، باخبــر ســازد؛ زی
ــاید  ــاز می گش ــات را ب ــد دروازۀ اتهام ــق آن مرت در ح
و امنیــت اجتماعــِی جامعــه را مختــل می ســازد. در 
بعضــی ممالــک اســالمی، قانونــی بــه نــام قانــون حســبه 
ــرد  ــک ف ــاس آن، ی ــر اس ــه ب ــت ک ــول اس ــوز معم هن
ــی  ــتگاه قضائ ــه دس ــد، ب ــداد را ببین ــه ارت ــی ک در کس
مراجعــه می کنــد ولــی در قوانیــن ممالــک اســالمی کــه 
ــل  ــا ال اق ــا مجــاز نیســت و ی ــداد ی اعــالن رســمی ارت
ــا  ــود به ج ــخصیه از خ ــوال ش ــش اح ــاری را در بخ آث
ــری  ــداد را پی گی ــت اعــالن رســمی ارت می گــذارد، دول

می کنــد تــا آن را یــا شــامل قوانیــن جزایــی ســازد و یــا 
الاقــل قوانیــن مدنــِی خــود را در بابــت موقــف همســِر 
وی و فرزنــدان وی و میــراث وی و تدفیــِن وی اعمــال 
ــداد از  ــدۀ ارت ــری پرون ــه پی گی ــی ک ــن معن ــد. بدی نمای
ــر اســت.   ــدۀ تکفی ــری پرون ــا پی گی ــت همان ســوی دول
ــی  ــر عرف ــام تکفی ــه ن ــزی ب ــی. چی ــر عرف ــوم، تکفی س
ــراف  ــه اع ــر این ک ــر ب ــی نظ ــدارد ول ــی ن ــِت ذات حقیق
ــی  ــت و منف ــای مثب ــوۀ عقده ه ــه نح ــه ب ــک جامع ی
افــراد جامعــه را تبــارز می دهــد، موجــی از تکفیرهــای 
عرفــی بــه میــان می آیــد کــه ربطــی بــه حقیقــِت 
تکفیــر نــدارد، در جوامــع جنــگ زده و پـُـر از اختــالف و 
ــوند.  ــدل می ش ــیار رد و ب ــک بس ــاظ رکی ــد الف عقده من
دو فــرد متخاصــم می کوشــند تــا آخریــن مــورد از 
کلمــات زننــده و کوبنــده را علیــه خصــم بــه کار برنــد و 
از این کــه کفــر و اســالم دو نقیــض واضــح انــد خصــم 
ــه  ــرد. و چ ــه کار می ب ــم ب ــه خص ــر را علی ــۀ تکفی حرب
بســا کــه اتهــام بــه کفــر از بابــت این کــه کفــر در یــک 
ــر نمــادی از غرابــت اســت در معــرض  جامعــۀ غیرکاف
ــور  ــردد. همان ط ــتفاده می گ ــز اس تعجــب و شــگفتی نی
ــلمان  ــع غیرمس ــالم در جوام ــم، اس ــروزه می بینی ــه ام ک
نمــادی از غرابــت اســت و یــا در صــددِ تحــول عمــدی 
ــل  ــزی قاب ــه چی ــی ک ــم مردمان ــا داری ــاًل م ــه آن. مث ب
ــه کار  ــر را ب ــر تکفی ــارات دال ب ــد، عب ــگفتی را ببینن ش
می برنــد... البتــه شــکی نیســت کــه چنیــن مــوارد 
غیرشــرعی بــوده و بــه زیــان صلــح و امنیــِت اجتماعــی 
ــداً از  ــت، ج ــر رف ــه تذک ــوری ک ــرعًا ط ــد و ش می باش
ــریعت  ــذف در ش ــت ق ــت و عقوب ــده اس ــع ش آن من
اســالم بــرای منــع اســتعمال چنیــن کلماتــی تعیین شــده 
ــه  ــالم و من جمل ــدود اس ــال ح ــفانه اهم ــت. متأس اس
حــد قــذف در جوامــع اســالمی، خــالی شــدیدی را در 

ــرده اســت.  ــا ایجــاد ک ــی واژه ه عرصــۀ المباالت
اثر تکفیر 

ــی کــه شــروط خــود  ــر در صورت ــار واضــح تکفی از آث
ــم  ــی را ه ــن مدن ــای قوانی ــد و پ ــوده باش ــوره نم را پ
دخیــل می ســازد، قضیــۀ تحقــق فرقــت و جدایــی میــان 
فــرد تکفیــر شــده و میــاِن همســر یــا شــوهِر وی اســت 
ــرد. و  ــورت می گی ــه ص ــم محکم ــای حک ــر مبن ــه ب ک
ــرد  ــرا م ــراث اســت؛ زی ــۀ می ــر قضی ــار تکفی ــز از آث نی
تکفیرشــده مســتحق میــراث از مــورِث مســلماِن خــود 
نمی باشــد. و در مذهــب بعضــی فقهــا از وی نیــز 
ــر  ــار تکفی ــد. و از آث ــراث نمی برن ــلمان می ــۀ مس ورث
ــده اســت. و از  ــرد تکفیرش ــال ف ــت اطف موضــوع رعای
ــت  ــلمین اس ــر مس ــن در مقاب ــدم تدفی ــر، ع ــار تکفی آث
کــه نمــاز جنــازه و تشــیع جنــازۀ وی بــر اســاس اســالم 

صــورت نمی گیــرد. 
نتیجه 

ــر  ــه ب ــت ک ــرعی اس ــألۀ ش ــک مس ــر ی ــم: تکفی یک
ــِت  ــک واقعی ــت، و ی ــاق اس ــود الزم االنطب ــداِق خ مص
ــر  ــِن معاص ــراِت آن در قوانی ــه اث ــد ک ــی می باش حقوق
ــر فقــرۀ  ــی به طــور ضمنــی زی درج اســت. قوانیــن غرب
حــق انســان در آزادی عقیــده، آثــار اجتماعــی تکفیــر را 
ــن  ــر همی ــه اســت. ب ــان پذیرفت ــا و ادی ــان فرقه ه در می
اســاس، امــروزه دوایــر کلیســایی و هــر کیــش و فرقــه 
ــه  ــد عضــوی از اعضــاِی خــود را کــه اخــالل ب می توان
شــروط عضویــت نمایــد، از منافــع و مزایــاِی مــادِی آن 
ــی  ــال، اهال ــه طــور مث ــن محــروم ســازد. ب کیــش و دی

ادیــان مختلــف می تواننــد از طریــق قانــون، اهــل 
ــود  ــِر خ ــن در مقاب ــازۀ دف ــود را اج ــِی خ ــِف دین مخال
یــا حضــور در مجامــِع خــود ندهنــد و علی  هذاالقیــاس.  
نبایــد  کــه  خطرناکی ســت  موضــوِع  تکفیــر  دوم: 
آن  از  نبایــد  و  گذشــت  آن  کنــارِ  از  به ســاده گی 
ســاخت.  جوامــع  امنیــِت  ســلِب  بــرای  حربه یــی 
ســوم: فهــم تکفیــر و فهم انطبــاِق آن بــر مصادیــِق خود، 
ــای معیشــِت  ــم و درِک ضرورت ه ــا فه ــه ب ــد آمیخت بای
انســان معاصــر و همخــوان بــا مفهــوم شــهروندی  باشــد 
ــای  ــر مبن ــت. ب ــع اس ــدۀ جوام ــت تأییدش ــه حقیق ک
همچــو درک، حقــوق اقلیت هــای مذهبــی در ســرزمیِن 

ــود.   ــته می ش ــه داش ــوظ نگ ــان محف آبایی ش

دكتور محمداهلل صخره 

بخش چهــارم و پایانی

کفیر 
ت

ـراف 
چۀ اس

ِن بازی
بی

ِی انکار
و یاوه گ

آن در قوانیــِن معاصــر درج اســت. قوانیــن غربــی به طــور ضمنــی زیــر فقــرة حــق انســان در آزادی عقیــده، آثــار اجتماعــی تکفیــر را در #   یکــم: تکفیــر یــک مســألۀ شــرعی اســت كــه بــر مصــداِق خــود الزم االنطبــاق اســت، و یــک واقعیــِت حقوقــی می باشــد كــه اثــراِت 
میــان فرقه هــا و ادیــان پذیرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس، امــروزه دوایــر كلیســایی و هــر كیــش و فرقــه می توانــد عضــوی از اعضــاِی 

خــود را كــه اخــالل بــه شــروط عضویــت نمایــد، از منافــع و مزایــاِی مــادِی آن كیــش و دیــن محــروم ســازد. 
ــع  ــِت جوام ــلِب امنی ــرای س ــی ب ــد از آن حربه ی ــت و نبای ــاِر آن گذش ــاده گی از كن ــد به س ــه نبای ــت ك ــوِع خطرناكی س ــر موض دوم: تکفی

ســاخت. 
ســوم: فهــم تکفیــر و فهــم انطبــاِق آن بــر مصادیــِق خــود، بایــد آمیختــه بــا فهــم و درِک ضرورت هــای معیشــِت انســان معاصــر و همخــوان 
ــر مبنــای همچــو درک، حقــوق اقلیت هــای مذهبــی در ســرزمیِن  ــا مفهــوم شــهروندی  باشــد كــه حقیقــت تأییدشــدة جوامــع اســت. ب ب

ــوظ نگــه داشــته می شــود  # آبایی شــان محف
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جاللتمآب رییس جمهور! 
و  مخابرات  وزارت  کارمندان  مایان،  بست های 
تکنالوژی معلوماتی ـ که منطبق به مواد هفتم، هشتم 
 1385 سال  در  ملکی  خدمات  قانون  سی وچهارمِ  و 
وارد بست های خدمات ملکی و متعاقباً شامل سیستم 
گردیده ایم  مخابرات  وزارت  معاشاِت  و  رتب  قانون 
کمیتۀ  شود  گفته  بهتر  یا  بشری  منابع  ریاست  را  ـ 
استخدام وزارت مخابرات، در یک اقدامِ شتاب آلود و 
فراقانونی زیر عنوان »هدایت معاون ادارۀ امور روفی« 
ادارۀ امور ازسوی منابع بشری  ـ درحالی که مکتوب 
وزارت مخابرات با دالیل رد گردیده و بار دیگر ادارۀ 
به  نامِ سی بی آر  ـ  نداده است  پاسخ  را  امور موضوع 
و  مخالفت ها  وجود  با  است)حتا  گذاشته  اعالن  به 
تأکیدهای رییس برنامۀ سی بی آر آقای واقف و فیصلۀ 
شماره 38 و ٤1 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان(. 

همین اکنون بیشتر از ۲1۰۰ بست خالی و سرپرست 
در وزارت مخابرات موجود است؛ اما نمی دانیم چرا 
وزیر مخابرات دل چسپی دارد که برنامۀ سی بی آر را 
قسِم جبری باالی مایان کارمنداِن مجرب و مسلکی، 
تطبیق کند. ما به کمیسیون تقنین ولسی جرگه به منظور 
دادخواهی مراجعه نمودیم که ذریعۀ مکاتیب »۲66« 
139٤/8/9 و »۲66« 1395/۷/19 در محضر عده یی از 
وزرای کابینه، رییس کمیسیون خدمات ملکی و رییس 
برنامۀ سی بی آر به نمایندۀ وزارت مخابرات معین مالی 
و اداری وزارت مخابرات، رسماً توقِف این برنامه را 
به تصویب رسانید. نسبِت تداوم برنامه از سوی کمیتۀ 
استخدام وزارت مخابرات، بار دیگر به بورد رسیده گی 
به شکایات خدمات ملکی مراجعه نمودیم که ذریعۀ 
مکتوب »1۲8٤3« 1395/8/۲ خواهان توقف برنامه از 
سوی رهبری وزارت مخابرات گردید. ولی به تاریخ 
1395/8/٤ کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات آزمونی را 

در انستیتوت مخابرات برگزار نمود و تعهدات قبلی 
و مکتوب شماره »1۲8٤3« 1395/8/۲ بورد شکایات 
خدمات ملکی را شبیخون زد. ما مجبوراً بار دیگر به 
بورد شکایات خدمات ملکی مراجعه نمودیم و بورد 
شکایات خدمات ملکی ذریعۀ مکتوب نمبر »136۲9« 
1395/8/16 وزارت مخابرات عدم رضایت ِخویش را 
ابراز نمود. کمیتۀ استخدام با ترفندها ما را اغوا نمود 
ریاست جمهوری  فوق العادۀ  نمایندۀ  نزد  دیگر  بار  و 
مراجعه  خوب  حکومت داری  و  اصالحات  امور  در 
نمودیم که ذریعۀ مکتوب نمبر »۲۲65« 1395/۷/۲۷ 
جایگاه  اعادۀ  و  ملکی  خدمات  قانون  نقض  علت 
به دفتر معاون  پیوست آن  داد.  قانونی مان را هدایت 
تلیفونی  که  نمودیم  مراجعه  اجرایی  ریاست  اول 
فیصلۀ  گفت  و  گرفت  تماس  مخابرات  وزیر  با 
توافق مأمور  نیست که خالف  این  ریاست جمهوری 
را  دفتر، وزارت  این  برود.  به سی بی آر  بست رقابتی 
از اجراآت فراقانونی منع کرد. بازهم کمیتۀ استخدام، 
بار  ما  و  بخشید  تداوم  را  موضوع سی بی آر  مخفیانه 
دیگر دست به دادخواهی قانونی زدیم. در تازه ترین 
بررسی، کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه تحت 
در محضر  را  بارکزی موضوع  عبیداهلل  آقای  ریاست 
وزارت  بشری  منابع  رییس  و  اداری  و  مالی  معین 
طور  را  سی بی آر  برنامۀ  و  نمود  بررسی  مخابرات 
وزارت  مأمورین  قبال  در  غیرتشویقی  و  جبری 
ملکی  بست های  وارد  رقابت  طریق  از  که  مخابرات 
کار  ادامۀ  بر  و  دانست  قانونی  جنبۀ  فاقد  اند،  شده 
مأمورین فیصله یی را تصویب نمود. فیصلۀ مجلس و 
مجموع کمیته های شورای نماینده گان به سمع معین 
مالی و اداری وزارت مخابرات و رییس منابع بشری 
ابالغ گشت و متعهد بر تطبیق آن شدند و به مامورین 
شاکی اخبار شد به وظایف قانونی تان ادامه دهید. اما 

معین مالی و اداری و رییس منابع بشری دوباره ادعا 
کردند که به امر شخص وزیر نتایج بست های ما را 
امتحان  شامل  نظر خودشان  از  که  افرادی  آدرس  به 
مورخ  پنجنشبه  روز  به  آن هم  کرده اند،  ایمیل  بوده، 
13۰5/9/1۰ که در ادارات ملکی مرکز رخصتی است. 
خدمات  شکایات  بورد  رییس  توصیۀ  به  و  ناگزیر 
کانال های  و  بسترها  از  دادخواهی های مان  به  ملکی، 
کمیتۀ  در  قانون  اعادۀ  خواهان  و  دادیم  ادامه  قانونی 
جناب  از  اکنون  شدیم.  مخابرات  وزارت  استخدام 
رییس جمهوری منحیث فرد اول مملکت می طلبیم که 
دست به کار گردیده و به هیچ قلدر و زروگویی اجازه 
سالیق  و  عالیق  شعاِع  تحت  را  قانونیت  که  ندهند 
شخصی قرار داده و هزاران کارمند مجرب، سابقه دار 
و  بی کار  کار  از  فراقانونی  به طورِ  را  وطن دوست  و 
را  بی تجربه  افراد  آزمون  سی بی آر،  نام  به  در عوض 
ملکی  ادارات  وارد  فسادآلود  اهداِف  و  روابط  روی 
کند. مایان هرکدام حداقل 15 الی 3۰ سال در بدترین 
فسادآلود  پروندۀ  کدام  و  نموده ایم  خدمت  شرایط 
نداریم. پیشرفت های کنونِی سکتور مخابراتی مرهون 
و مدیون خدمات شباروزی ماست؛ حال آن که ما با 
را  در سراسر کشور  مخابراتی  اندک، سکتور  حقوق 

پوشش و گسترش دادیم. 
را  قانونی  مواد  هیچ گونه  اکنون  تا  مخابرات  وزارت 
مبنی بر تصامیم شان ارایه نکرده است. هرگاه وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تصامیمش منطبق با 
حتمًا  می بود،  کار  قانون  ملکی  خدمات  قانون  مواد 
اظهار می کردند. در صفحۀ ٤۲ قانون خدمات ملکی 
در طرزالعمل محاسبه تغییر و تعدیل الیحۀ وظایف 
 1395/۲/1۲  »1۰۰« شماره  ملکی  خدمات  کمیسیون 
مادۀ ۷ چنین آمده است: »وارد نمودن هرگونه تغییرات 
در الیحه وظایف بست برخالف احکام مندرج مادۀ 
خدمات  قانون   6،۷،8،9،1۰ صفحات  هشتم  هفتم، 
اساسی  قانون   51 مادۀ  نیست.«  محاسبه  قابل  ملکی 
صفحۀ 15 چنین مشعر است: »هرگاه شخصی در اداره 
خساره  جبران  مستحق  شود،  متضرر  موجب  بدون 

می باشد.«
ملکی،  قانون خدمات  احکام صریح  اساس  به  چون 
وزارت  استخدام  کمیتۀ  اساسی،  قانون  و  کار  قانون 
رییس  و  اداری  و  مالی  معین  به ویژه  مخابرات 
ناقص  و  غلط  برداشِت  و  تفسیر  بنابر  بشری  منابع 
ما  است،  سپرده  سی بی آر  برنامۀ  به  را  بست های مان 
اعادۀ  اساسی، خواهان  قانون  مادۀ 51  طبق صراحت 
حقوِق قانونی مان و محکمۀ این ناقضین قانون هستیم 
جایگاه  دوباره  که  می خواهیم  رییس جمهور  از  و 
قانونی مان را احیا کند تا طبق صراحت قانون خدمات 
ملکی و قانون کار، کمافی السابق وظایف مان را دنبال 
استخدام  کمیتۀ  که  سرگردانی ها  این  عاملیِن  و  کنیم 
مورد  قانون  صراحت  طبق  است،  مخابرات  وزارت 
مجازات قرار گیرند و قانون از گزند اجراآت ناقص 

مصون و در امان بماند. 
با عرض سپاس
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ــه ۲۰۱۶  ــې پـ ــور کـ ــازه راپـ ــو تـ ــه یـ ــون پـ پنټاګـ

میـــادي کال کـــې د افغـــان امنیتـــي ځواکونـــو 

ـــې  ـــړی چ ـــې ک ـــګار ی ـــو ټین ـــتایيل دي خ ـــاوې س بری

ـــوال  ـــرۍ د نړی ـــه م ـــکا پ ـــم د امری ـــه اله دا ځواکون

ائتـــاف ماتـــړ تـــه اړتیـــا لـــري.

ــه ورځ خپـــور شـــوی  دا راپـــور چـــې د جمعـــې پـ

ـــواد کـــې  ـــول هې ـــه ټ ـــه پ ـــي ځواکون ـــي، افغـــان امنیت واي

ـــو د  ـــګاوو او کمبودی ـــو د خالی خـــواره دي او د ظرفیتون

ـــايف  ـــي او ائت ـــم د امریکاي ـــې ال ه ـــه ک ـــو برخ ډکول

ـــري. ـــا ل ـــه اړتی ـــړ ت ـــو مات ځواکون

د پنټاګـــون راپـــور وايـــي، ۲۰۱۶ میـــادي کال کـــې 

چـــې د افغـــان امنیتـــي ځواکونـــو لپـــاره د امنیـــت د 

ـــم کال و،  ـــتو دوی ـــاړه اخېس ـــر غ ـــؤلیت د پ ـــپړ مس بش

ـــداوم  ـــرې مت ـــو غې ـــونکی خ ـــه بخښ ـــو هیل دې ځواکون

پرمختـــګ ښـــودلی دی.

ــه کـــړې  ــه زیاتـ ــاع وزارت همدارنګـ ــکا د دفـ د امریـ

چـــې افغـــان ځواکونـــه پـــه تېـــرکال کـــې وتوانېـــدل 

ـــاوو مخـــه ونیـــي. ـــو د ســـټراټیژیکو بری چـــې د طالبان

خـــو پـــر دې رسبېـــره د امریـــکا د دفـــاع وزارت پـــه 

ـــدود  ـــاد او مح ـــوي "اداري فس ـــه ک ـــې یادون ـــور ک راپ

ــې  ــو د هغـ ــي ځواکونـ ــان امنیتـ ــټیک" د افغـ لوژیسـ

ــو  ــتان بېابېلـ ــې د افغانسـ ــې چـ ــه نیولـ ــا مخـ وړتیـ

ــم  ــز راکـ ــله والو اغېـ ــو وسـ ــې د مخالفـ ــو کـ برخـ

کـــړي او دوامـــداره بریـــاووې وســـايت.

پـــه داســـې حـــال کـــې چـــې د شـــفافیت د نړیـــوال 

ـــړۍ  ـــتان د ن ـــې افغانس ـــه مخ ـــو ل ـــازمان د راپورون س

ـــاد  ـــې اداري فس ـــه دی چ ـــو څخ ـــو هېوادون د درې هغ

ـــي  ـــواد امنیت ـــات دی، د دې هې ـــورو زی ـــر ن ـــې ت ـــه ک پ

او دفاعـــي ادارې هـــم لـــه دې ســـتونزې خـــايل نـــه 

دي.

ـــو  ـــې د ناټ ـــتان ک ـــې افغانس ـــې مخک ـــو ورځ ـــر دې څ ت

ـــدان  ـــي قومن ـــو امریکاي ـــو ځواکون ـــرۍ د بهرنی ـــه م پ

ــي او  ــان امنیتـ ــم د افغـ ــن هـ ــان نیکلسـ ــرال جـ جـ

ــې د اداري  ــد ادارو کـ ــه اړونـ ــو پـ ــي ځواکونـ دفاعـ

فســـاد مســـئلې تـــه ګوتـــه نیولـــې وه.

ــه ردوي،  ــتونزه نـ ــاع وزارت دا سـ ــتان د دفـ د افغانسـ

ـــي  ـــوي د امنیت ـــه ک ـــې دوی هڅ ـــوي چ ـــګار ک ـــو ټین خ

ـــړي. ـــې ک ـــاد پاک ـــه فس ـــي ل ـــو لیک ـــي ځواکون او دفاع

ـــرال  ـــد ج ـــتیال ویان ـــاع وزارت مرس ـــتان د دف د افغانس

محمـــد رادمنـــش د جـــرال نیکلســـن د څرګندونـــو 

ـــل: ـــه ووی ـــو ت ـــه اړه ازادي راډی پ

"مـــوږ د جـــرال جـــان نیکلســـن خـــرې نـــه ردوو. 

ـــې  ـــاره ک ـــه چ ـــو پ ـــه وړل ـــه منځ ـــاد د ل ـــوږ د فس ـــو م خ

ـــړي دي." ـــه ک ـــه پرمختګون ـــر ښ ډې

ـــل  ـــې وی ـــواک دی چ ـــه ځ ـــيل اردو هغ ـــتان م د افغانس

کېـــږي د نـــورو امنیتـــي ادارو لکـــه مـــيل او ســـیمه 

ـــم  ـــاد ک ـــې اداري فس ـــه ک ـــه پ ـــه مقایس ـــو پ ـــزو پولیس یی

دی.

ـــې  ـــتان ک ـــه افغانس ـــال پ ـــې دا مه ـــې وړ ده چ د یادون

لـــس زره امریکايـــي رستېـــري دي او د جنـــورۍ پـــه 

ـــم يش. ـــه راک ـــمېر ۸۴۰۰ ت ـــې ش ـــه ی ـــې ب ـــت ک میاش

ـــي ادارو  ـــي او دفاع ـــتان د امنیت ـــې د افغانس ـــوی چ هغ

ـــان  ـــه افغ ـــې ک ـــوي چ ـــتنه ک ـــاري، سپارښ ـــت څ وضعی

ـــدي  ـــد ج ـــاد پرض ـــې د فس ـــه دې ادارو ک ـــت پ حکوم

ــت د  ــړي، د حکومـ ــه کـ ــات ونـ ــده اقدامـ او پریکنـ

ـــه  ـــه ورت ـــه مقابل ـــد ب ـــر ض ـــو پ ـــو مخالفین ـــله وال وس

ســـتونزمنه وي.

نامۀ سرگشاده 
عنوانی ریاست جمهوری دولت اسالمی افغانستان 

شهادت یک خبرنگار در لوگر

پنټاګون: 

افغانستان ځواکونه الهم 

د نړیوال ائتالف مالتړ ته اړتیا لري

ــام  ــو پیغ ــؤول رادی ــر، مدیرمس ــر مدث ــد نصی محم
ــۀ  ــد آغ ــوالی محم ــروز در ولس ــر ام ــی، اواخ مل
والیــت لوگــر، آمــاج افــراد مســلح ناشــناس قــرار 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــه وب گرفت
ــر  ــه موت ــد ک ــی گوین ــر م ــت لوگ ــؤوالن والی مس
حامــل آقــای نصیــر هنــگام برگشــت از دفتــر کار، 
ــراد مســلح توقــف  ــش، از ســوی اف در مســیر منزل
داده شــده و بــا اســلحۀ ســبک مــورد حملــه قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــت  ــا مدیری ــال 138۲، ب ــی در س ــام مل ــو پیغ رادی
ــت  ــۀ والی ــد آغ ــوالی محم ــر در ولس ــوم مدث مرح
از رســانه هــای  بــه کار آغــاز کــرد و  لوگــر 

پرطرفــدار آن والیــت بــه شــمار مــی رود.
فرمانــده پولیــس والیــت لوگــر، بــه اتحادیــۀ ملــی 

ــه  ــه حمل ــت ک ــه اس ــتان گفت ــتان افغانس ژورنالیس
کننــده گان بــر آقــای مدثــر ســوار بــر موتــر ســایکل 
ــوم  ــان معل ــت ش ــوز هوی ــا هن ــا ت ــد؛ ام ــوده ان ب
نیســت؛ امــا یکــی از کارمنــدان رادیــو پیغــام ملــی 
ــام بــرده شــود، مــی گویــد  کــه نخواســت از وی ن
کــه از ماههــا بــه ایــن ســو، افــراد وابســته بــه گــروه 
ــتقیم،  ــر مس ــتیقم و غی ــورت مس ــه ص ــان، ب طالب

ــد. ــد مــی کــرده ان ــر را تهدی ــای مدث آق
بــه گفتــۀ فرمانــده پولیــس لوگــر، تحقیقــات بــرای 

رد یابــی عاملیــن ایــن حادثــه آغــاز شــده اســت.
ــگاران و  ــمار خبرن ــر، ش ــای مدث ــهادت آق ــا ش ب
ــه در ســال جــاری، جــان  ــا ک ــدان رســانه ه کارمن
ــه ســیزده تــن  ــد، ب هــای شــان را از دســت داده ان

ــی رســد. م
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ورزش

رییس جمهور فیلیپین روز شنبه پس از بازگشت از سفر خود به سنگاپور به 
امریکایی ها هشدار داد که توافق استقرار نیروهای واشنگتن را در فیلیپین لغو 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین 
درباره  بین المللی  دادگاه  حکم  که  کرد  اعالم  همچنین  اظهارات  این  طی 
بی اعتباری ادعاهای پکن درباره دریای چین جنوبی را به رسمیت نمی شناسد 

چرا که تمایل ندارد چنین مساله ای را به چین تحمیل کند.
دوترته در ادامه خطاب به مقامات امریکایی گفت: خداحافظ امریکا ما به پول 

شما نیازی نداریم.
وی با این حال خاطرنشان کرد که روابط واشنگتن و مانیل می تواند در دوران 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب امریکا بهبود یابد.
دوترته در این باره خاطرنشان کرد: من از لحن تو خوشم می آید. شبیه من 
انسان های مشابه  بله آقای رییس جمهور، ما شبیه همیم و  صحبت می کنی. 

دور هم جمع می شوند.
اوباما  باراک  به  فیلیپین خطاب  پیشتر رییس جمهور  این در حالی است که 

رییس جمهور فعلی امریکا وی را "حرام زاده" خطاب کرده بود.
این سیاست مدار نه چندان با سابقه فیلیپینی در ماه ژوئن به ریاست جمهوری 
معتددی  گام های  پکن  با  خود  روابط  بهبود  منظور  به  و  رسید  کشور  این 
برداشت. روابطی که در دوران ریاست جمهوری پیشین بر سر مساله غیرقابل 

حل منطقه ای در دریای چین جنوبی به شدت تیره و تار  شده بود.
دوترته در ادامه اظهارات در کنفرانس خبری خود درباره امریکایی ها و خطاب  
به آن ها گفت: ما به شما نیازی نداریم. آماده باشید تا فیلیپین را ترک کنید. 
عالوه بر این ما برای لغو حقیقی یا تغییر توافق نیروهای موقت آمادگی پیدا 
کرده ایم. توافق نیروهای موقت در سال 1998 بین دو کشور به امضاء رسید و 
بر اساس آن هزاران تن از نیروهای امریکایی به منظور انجام مانورهای متعدد 

نظامی و همکاری های بشردوستانه در فیلپین مستقر شدند.
رییس جمهور فیلیپین با این حال با لحنی تمسخرآمیز اظهاراتش را این چنین 
ادامه داد: ما در حال بررسی پروتکل هایی هستیم که شما را از کشورمان بیرون 

خواهد انداخت.
وی هشدار داد این تصمیم ممکن است هرچه زودتر و پس از بازنگری یک 

توافق نظامی دیگر عملی شود.
وی در تایید بهبود روابط کشورش با پکن عنوان کرد: ما به پول امریکایی ها 
داد.  خواهد  ارائه  ما  به  را  بیشتری  پول  که  است  گفته  چین  نداریم.  نیاز 

سیاست ها در اینجا جنوب شرق آسیا در حال تغییر است.
دوترته در ادامه اما طی اظهاراتی عجیب اعالم کرد که کشورش حکم دادگاه 

عالی بین المللی را در خصوص دریای چین جنوبی به رسمیت نمی شناسد.
وی در این باره گفت: جایی که سیاست در حال ایفای نقش است، اکنون من 

این حکم را کنار می گذارم و هیچ مساله ای را به چین تحمیل نخواهم کرد.
در همین حال وزیر خارجه فیلیپین، "پرفکتو یاسای" طی اظهاراتی پیش از 
این ضمن تاکید بر این مساله که کشورش در واکنش به گزارش های مرکز 
مطالعات بین المللی و استراتژیک مستقر در امریکا دست به هیچ اقدامی علیه 

چین نخواهد زد.
این در حالی است که این مرکز در گزارش روز چهارشنبه خود اعالم کرده 
بود که به نظر می رسد پکن در هفت جزیره مصنوعی خود در دریای چین 
جنوبی عالوه بر استقرار تسلیحات، گارد ویژه ای علیه حمالت موشکی مستقر 

کرده  است.
یاسای در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار هرگونه بیانیه یا اقدام به سوال از 
چین برای روشنگری در این زمینه اظهار کرد: ما تنها به دنبال این هستیم که 
اطمینان یابیم اقدامات دیگری در این باره صورت نمی گیرد که تنش ها را در 

منطقه و میان دو کشور افزایش دهد.
هیچ  به  دست  که  نیستیم  قادر  ما  حاضر  حال  در  کرد:  اذعان  همچنین  وی 
در  مستقر  تاسیسات  کردن  نظامی   هدف  با  اقدامات  این  چه  بزنیم.  اقدامی 
دریای چین جنوبی صورت می گیرد یا اینکه هدف دیگری در پی داشته باشد. 
ما نمی توانیم در حال حاضر چین را متوقف کنیم اما به استفاده از ابزارهای 

صلح آمیز خود برای جلوگیری از افزایش تنش ها ادامه خواهیم داد. 

مســئوالن فــرودگاه قاهــره پســر اســامه بــن الدن را کــه قصــد ورود 
بــه مصــر را داشــت بــه دوحــه بازگرداندنــد.

بــه گــزارش شــبکه خبــری اســکای نیــوز عربــی، عمــر اســامه محمد 
بــن الدن، پســر اســامه بــن الدن، رهبــر ســابق تشــکیالت تروریســتی 
ــای  ــی از هواپیماه ــرواز یک ــب پ ــه در قال ــده عصــر روز جمع القاع

شــرکت هواپیمایــی مصــر از دوحــه وارد فــرودگاه قاهــره شــد.
ــد، در بازرســی ها  ــالم کردن ــرودگاه اع ــی ف ــع امنیت ــق آنچــه مناب طب
ــی کــه  ــه چهره های ــن الدن و از جمل ــوان پســر ب ــه عن هویــت وی ب

سفرشــان بــه مصــر ممنــوع اســت، شناســایی شــد.
بــه گفتــه ایــن منابــع، از ورود محمــد بــن الدن بــه مصــر ممانعــت 

شــده و او قاهــره را بــه مقصــد دوحــه تــرک کــرد.
ــر  ــرش در مص ــراه همس ــه هم ــال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 را ب ــر س عم

ــرد. ــرک ک ــن کشــور را ت زندگــی کــرد و ســپس ای
وی پســر چهــارم بــن الدن اســت کــه بخشــی از کودکــی خــود را در 

پایگاه هــای نیروهــای القاعــده در افغانســتان گذرانــده اســت.

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه حضــور رییــس جمهــور پیشــین فرانســه بــه 
عنــوان رییــس جدیــد باشــگاه پــاری ســن ژرمــن معرفــی شــود.

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اکیــپ، پــاری ســن ژرمــن قــرار اســت بــا 
ــه احتمــال فــراوان نیــکال ســارکوزی،  ــه رو شــود. ب تغییــرات مهمــی رو ب
رییــس جمهــور پیشــین فرانســه بــه جــای ناصــر الخلیفــی ریاســت باشــگاه 

پاریســی را بــر عهــده بگیــرد.
ــرمایه  ــت: س ــرد و نوش ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ــه GQ فرانس مجل
گــذاری هــای ناصــر الخلیفــی در زمــان حضــورش در PSG بــرای باشــگاه 
ــه  ــه اســت. ب ــورد نظــر را نگرفت ــم فرانســوی نتیجــه م ــوده  و تی ــی نب کاف
ــینش  ــارکوزی جانش ــود دارد و س ــش وج ــال برکناری ــر احتم ــن خاط همی

خواهــد شــد.
ســارکوزی از ســال ۲۰۰۷ تــا ۲۰1۲ رییــس جمهــور فرانســه بــود و پیــش از 
ایــن اعــالم کــرده بــود طرفــدار پــاری ســن ژرمــن اســت. بــه همیــن خاطــر 
عجیــب نیســت او را در آینــده بــه عنــوان رییــس باشــگاه فرانســوی ببینیــم. 
پــس از شکســت ســارکوزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری او مــی توانــد 

ریاســت پــاری ســن ژرمــن را بــر عهــده بگیــرد.

بر اساس فرمان رییس جمهور شکراهلل عاطف مشعل، به حیث رییس 
تازۀ کرکت بورد افغانستان معرفی شد. پیش از این نسیم اهلل دانش، این 

ریاست را به عهده داشت.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور در این نشست می گوید، عاطف مشعل 
بر اساس یک پروسۀ شفاف از میان ۲ رقیب دیگرش انتخاب شد. او 
می گوید، رییس تازۀ کرکت بورد فرد مسلکی است و به زودی در این 

بخش شاهد تغییرات بنیادی خواهید بود.
بنیادی  تغییرات  می گوید،  نیز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
بورد  کرکت  تازۀ  رییس  می گوید،  او  اداره هاست.  تمامی  اساسی  نیاز 
افغانستان از حمایت حکومت نیز برخوردار است و به هیچ فردی اجازۀ 

تخریب را نمی دهد.
شکراهلل عاطف، رییس تازۀ کرکت بورد افغانستان می گوید، از همین حال 
توجه اش بر 6 نکتۀ است که پیشرفت و آینده کرکت بورد افغانستان با 

آن پیوند دارد.

افغانستان،  بورد  کرکت  بهبود  برای  تالش هایش  کنار  در  می گوید  او 
پالیسی مشخصی را نیز ترتیب میدهد که در آینده رواسای تازه با همان 

پالیسی کارهای کرکت بورد را به پیش برند.
اما حامد شینواری، رییس اجرایی پشین کرکت بورد افغانستان در صفحۀ 
به  و  دزدیده  را  او  طرح  عاطف  شکراهلل  که  است  نوشته  فیسبوک اش 

هدف رسیدن به این سمت به رییس جمهور فرستاده است.
عنوان  به  رییس جمهور  فرمان  اساس  بر  پیش  دانش، ۲ سال  نسیم اهلل 
رییس کرکت بورد افغانستان انتخاب شد، اما آقای دانش پس از آن از 
سمت اش برکنار شد که با انتقاد های شدید شاپور زدران، شفیق اهلل شفق 
و شماری از بازیکنان دیگر مواجه شد و این انتقادها درکنار حساسیت ها 
از  شماری  در  او  برضد  راه پیمایی های  سبب  مجازی،  شبکه های  در 
والیت ها شد. اما دیده می شود که از گزینش آقای عاطف نیز اعضای 
کرکت بورد راضی نیستند و در نشست معرفی او، به جز دوست محمد 
نظری معاون اجرایی این ریاست هیچ عضو دیگری شرکت نکرده  است.

دوترته:

 خداحافظ امریکا

 ما به پول شما نیازی نداریم!

مصر پسر اسامه بن الدن را 
به قاهره راه نداد

سارکوزی رییس باشگاه 
پاری سن ژرمن می شود!

شکراهلل عاطف رییس 
کرکت بورد افغانستان شد

دستگیر روشنیالی

در جامعـــه ای کـــه "زور حـــق باشـــد" ، " بلنـــد 
ـــت  ـــد." و "جنای ـــرم باش ـــی ش ـــی قربان ـــردن صدای ک
کـــردن غیـــرت باشـــد" یـــک جامعـــه ای اســـتبداد 
ـــه  ـــوع جامع ـــن ن ـــل ای ـــت و در عم ـــرور اس ـــاوز پ ـــرور و تج پ
ـــی تجـــاوز مـــی  ـــی اســـتبداد و هـــم قربان خـــود هـــر روز هـــم قربان
باشـــد. در ایـــن جامعـــه نـــه بایـــد مظلـــوم و قربانـــی زور،خشـــونت 
و تجـــاوز جنســـی صدایـــی خـــود را بلنـــد کنـــد و تـــا اخیـــر 
ـــد.  ـــا باش ـــای اش تنه ـــم ه ـــا و غ ـــج ه ـــا و رن ـــا درد ه ـــی ب زندگ
زیـــرا بلنـــد شـــدن صدایـــی قربانیـــان تجاوزجنســـی "شـــرم " 
ـــان  ـــي قربانی ـــر صدای ـــن اگ ـــالوه ای ـــر ع ـــی". ب ـــت و "بدنام اس
ـــران  ـــب دیگ ـــدت از جان ـــه ش ـــود ب ـــد میش ـــی بلن ـــاوز جنس و تج

ـــوند. ـــر میش ـــن و تحقی توهی
در جامعـــه بـــدون شـــک هزارهـــا و هزارهـــا قربانـــی تجـــاوز 
جنســـی وجـــود دارنـــد، امـــا بـــه اســـاس حاکمیـــت فرهنـــگ 
ـــش  ـــت خوی ـــي مظلومی ـــر صدای ـــن و تحقی ـــگ توهی ـــرم و فرهن ش
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــب اور ای ـــد و تعج ـــی توانن ـــرده نم ـــد ک را بلن
ـــکاح  ـــه زور ن ـــردن، ب ـــاف ک ـــاوز جنســـی ، اختط ـــه تج ـــن جامع ای
ـــتایش  ـــه س ـــت، بلک ـــرم نیس ـــه تنهاش ـــاد ... ن ـــردن، دزدی، فس ک
میشـــوند. امـــا مظلومیـــت و قربانـــی بـــودن "شـــرم" اســـت و 

ـــوند. ـــر میش ـــن و تحقی ـــی توهی ـــاوز جنس ـــان زور و تج قربانی
ـــاوز  ـــی تج ـــرور قربان ـــم پ ـــتیز و ظل ـــان س ـــم انس ـــگ حاک در فرهن
ـــت.  ـــم اس ـــت ه ـــرم و جنای ـــه ج ـــرم، بلک ـــا ش ـــه تنه ـــی ن جنس
زنانیکـــه قربانـــی تجـــاوز جنســـی میشـــوند بـــه نـــام "تـــوره" 
ـــرت"  ـــام "غی ـــه ن ـــت کاران ـــل جنای ـــن عم ـــه ای کشـــته میشـــود و ب

ـــود. ـــی" داده میش ـــب "غیرت ـــت کار لق ـــه جنای و ب
ـــی  ـــاوز جنس ـــی تج ـــه قربان ـــت ک ـــگ اس ـــوع فرهن ـــی ن ـــن چ ای

ـــد.؟ ـــت باش ـــرم و جنای ـــرم، ج ش
ـــی  ـــاوز جنس ـــی تج ـــه قربان ـــت ک ـــالق اس ـــوع اخ ـــی ن ـــن چ ای

توهیـــن و تحقیـــر میشـــود.؟
ـــت  ـــانی اس ـــاس انس ـــوع احس ـــی ن ـــه و چ ـــوع عاطف ـــی ن ـــن چ ای
کـــه قربانـــی تجـــاوز جنســـی از ســـوی خانـــواده و از ســـوی 

ـــود؟ ـــازات میش ـــرد و مج ـــرزنش، ط ـــش س ـــان خوی اطرافی
ایا اینجا انسانیت مرده است؟

ـــار  ـــزار ب ـــرد و ه ـــتایش ک ـــد س ـــچی را بای ـــد ایش ـــهامت احم ش
ـــگ را  ـــک فرهن ـــو و ی ـــک تاب ـــرد ی ـــن م ـــرد. ای ـــتایش ک ـــد س بای
ـــت  ـــای گذاش ـــی پ ـــای اجتماع ـــد ه ـــر بن ـــجاعانه ب ـــتاند و ش شکس
کـــه همیـــن حـــاال هزارهـــا قربانـــی و مظلـــوم را در اســـارت 
ـــی  ـــا و ب ـــود را تنه ـــر خ ـــر عم ـــا اخی ـــه ت ـــی ک ـــد . مظلومان دارن
ـــد  ـــش را بلن ـــت خوی ـــی مظلومی ـــد و صدای ـــاس میکنن ـــاع احس دف

ـــد. ـــی توانن ـــرده نم ک

شفیق شرق

ــد  ــن خواهـ ــن دیـ ــا خرمـ ــد و ریـ ــِش زهـ آتـ
ســـوخت

حافظ این خرقه ي پشمینه بینداز و برو
• مي گوید:" دموکراسي با اسالم در تضاد است."

ــوُد َواَل  ــَک الْیَُهـ ــی َعنـ ــن تَْرَضـ ــد:" َولَـ ــي خوانـ • آیـــت مـ
ــْم .... ــَع مِلَّتَُهـ ــی تَتَّبِـ ــاَری َحتَّـ النََّصـ
• علیه رسانه ها جهاد اعالم کرده بود.

با این همه:
• پارلمـــان یـــک نهـــاد دموکراتیـــک اســـت، عضویـــت آن را 

دارد.
• انتخابـــات از اصـــول دموکراســـي اســـت، دوبـــار نامـــزد و 
ـــود  ـــي ش ـــرده م ـــان ب ـــد و گم ـــدگان ش ـــس نماین ـــو مجل عض
ـــات  ـــزد شـــدن در انتخاب ـــا نفـــس در ســـینه دارد، دســـت از نام ت

ـــت. ـــد داش برنخواه
ـــتفاده  ـــه از اساســـات دموکراســـي اســـت، اس ـــان ک • از آزادي بی

ـــد. ـــي کن م
• هرســـال از پـــول دولتـــي کـــه بودجـــه آن را امریـــکا مـــي 

پـــردازد، حـــج مـــي رود.
• سالهاســـت از نظـــام دموکراتیـــک کـــه منابـــع مالـــي آن از 
ســـوي خارجـــي هـــا تأمیـــن مـــي شـــود، معـــاش دریافـــت 

ـــد. ـــي کن م
ـــه ي خصوصـــي  ـــات عام ـــاي خدم ـــازار آزاد و ایجـــاد نهاده • ب
ـــرال اســـت؛ دانشـــگاه خصوصـــي،  از ویژگـــي هـــاي اقتصـــاد لیب
ــاد  ــي و .. ایجـ ــرکت خصوصـ ــي، شـ ــفاخانه ي خصوصـ شـ

ـــرد. ـــي ب ـــود م ـــرده، س ک
• اعضـــاي خانـــواده اش چنـــد اداره مهـــم را اشـــغال کـــرده 

ـــد. ان
ـــع  ـــد و مداف ـــِي مجاه ـــادِ خواص ـــات جه ـــم از خدم ـــن ه • ای

ـــن ! دی

فیـسبـوک نـــامــه
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پارلمــان آلمــان یــا بوندســتاگ، در نشســت روز جمعه 
ــی را کــه درخواســت  خــود توقــف اخــراج افغان های
پناهندگی شــان رد شــده، رد کــرد. اولیــن گــروه 

ــد. ــراج ش ــان اخ ــنبه از آلم ــا روز چهارش افغان ه
بوندســتاگ یــا پارلمــان آلمــان روز جمعه، درخواســت 
دو جنــاح ســبزها و چپ هــای آلمــان را بــرای توقــف 
اخــراج افغان هــا رد کــرد. هــر دو جنــاح ســبز و چــپ 
ــف  ــان توق ــت هایش ــر درخواس ــار دیگ ــان در کن آلم
اخــراج مهاجــران قبــول ناشــده افغــان را مطــرح 

کردنــد امــا نماینــدگان پارلمــان بــه ایــن درخواســت 
رای منفــی دادنــد.

اوال یلکــه، سیاســتمدار چپگــرای آلمــان اخــراج 
و  خوانــد  غیرانســانی"  و  "وحشــیانه  را  افغان هــا 
ــه در افغانســتان مناطــق  ــه "دروغ اســت" ک گفــت ک
ــزام نیروهــای  ــه اع ــت ک ــن وجــود دارد. او گف ام
آلمانــی بــه ایــن کشــور بــه "معنــای ایــن اســت کــه 

ــت". ــن نیس ــی مطمئ ــچ ترتیب ــه هی ــت ب وضعی
ــه  ــت ک ــز گف ــبزها نی ــزه امتســبرگ، از حــزب س لوی

اخــراج بــه کشــورهایی ماننــد افغانســتان "بــا ادعــای 
ــاره حقــوق بشــر ســازگار نیســت". ــا درب م

ــران  ــری از مهاج ــروه 3٤ نف ــک گ ــنبه ی روز چهارش
ایــن  بازگردانــده شــدند.  افغــان بــه کشورشــان 
ــژه  ــه وی ــف ب ــاد گــروه هــای مختل ــورد انتق ــدام م اق
ــم  ــت. چ ــرار گرف ــان ق ــت آلم ــیون حکوم اپوزیس
اوزدمیــر، رهبــر حــزب ســبزهای آلمــان در مصاحبــه 
بــا یــک روزنامــه ایــن اقــدام را "ســیلی بــه صــورت 
کســانی خوانــده اســت کــه وضعیــت اقامتشــان 
ــتری  ــراب بیش ــد اضط ــاال بای ــوده و ح ــخص ب نامش
ــرکل در  ــگال م ــای ان ــی ه ــند". او از همحزب را بچش
حــزب "دموکــرات مســیحی" انتقــاد کــرد کــه گفتــه 
انــد افغــان هایــی کــه پــس فرســتاده شــدند، آنهــا را 

ــد. ــی کن ــد نم ــان تهدی ــری در کشورش ــچ خط هی
اخراج گروه دوم تا چند هفته دیگر

بــا ایــن حــال قــرار اســت یــک گــروه 5۰ نفــری دیگر 
از افغــان هــا تــا پایــان مــاه روان یــا اوایــل مــاه آینــده 
بــه افغانســتان فرســتاده شــوند. ایــن مطلــب را اســالم 
الدیــن جرئــت ســخنگوی وزارت مهاجران افغانســتان 
بیــان داشــته اســت. جرئــت همچنــان افــزود کــه 1۰ 
هــزار افغــان باوجــود ناامنــی در کشــور، پیــش از ایــن 

داوطلبانــه از اروپــا بــه افغانســتان بازگشــته انــد.
بــر اســاس آمــار وزارت داخلــه آلمــان، حــدود 
1۲5۰۰ نفــر درخواســت پناهندگــی شــان رد شــده و 

ــوند. ــورت ش ــت دیپ ــرار اس ق

ــه  ــان روز جمع ــه آلم ــر داخل ــر، وزی ــاس دیمیزی توم
ــرد و آن را  ــاع ک ــا دف ــان ه ــراج افغ ــن از اخ در برلی
ــرای حفــظ کارآمــدی سیســتم مهاجــرت "درســت  ب
و ضــروری" خوانــد. او بــه خبرنــگاران گفــت: »اگــر 
نیروهــای آلمــان بــرای تامیــن امنیــت بیشــتر کار کنند، 
ــا دیگــران بــرای پیشــرفت بازســازی کار  اگــر آنهــا ب
ــی  ــا ممکــن و منطق ــان ه ــرای افغ ــت ب ــد، آن وق کنن

ــد«. ــه کشــور خودشــان بازگردن اســت کــه ب
وزیــر داخلــه آلمــان همچنــان یــادآور شــد کــه 
ــتان  ــادی از افغانس ــان زی ــه پناهجوی ــز ک ــویدن نی س
را میزبانــی مــی کنــد، روز پنجشــنبه پــرواز دیپورتــی 

ــت. ــده اس ــدارک دی ــل ت ــه کاب ــابهی را ب مش
ــه  ــر واقع ــه خاط ــان ب ــان از یون ــدید آلم ــاد ش انتق

فرایبــورگ
ــه آلمــان روز پنجشــنبه  ــر داخل ــن حــال، وزی در همی
ــه چــرا  ــرد ک ــاد ک ــه شــدت انتق ــان ب ــات یون از مقام
ــتم  ــد از سیس ــازه داده ان ــان اج ــرم افغ ــک مج ــه ی ب
فــرار کنــد و در آلمــان درخواســت پناهندگــی بدهــد. 
ایــن فــرد کــه در یونــان بــه جــرم تــالش بــه قتــل در 
ــدان محکــوم  ــه ده ســال زن ســال ۲۰13 دســتگیر و ب
شــد، در ســال ۲۰15 آزاد گردیــد. ایــن فــرد کــه خــود 
ــام دارد و  ــین ک. ن ــرده، حس ــی ک ــاله معرف را 1۷ س
متهــم بــه قتــل یــک دختــر 19 ســاله آلمانــی در مــاه 
ــه  ــت ک ــر گف ــد. دیمیزی ــی باش ــال روان م ــر س اکتوب
ــوص  ــتر در خص ــات بیش ــادل اطالع ــت تب ــاز اس نی
مجرمــان و جنایتــکاران بیــن کشــورهای اتحادیــه 

ــرد. ــا صــورت بگی اروپ
در پــی دیپــورت اولیــن گــروه افغان هــا، وزیــر 
داخلــه آلمــان گفــت کــه حداقــل یــک ســوم از گــروه 
3٤ نفــری افــراد اخراجــی مجــرم بودنــد و برخــی حتا 
ــرده شــدند.  ــی ب ــدان هوای ــه می ــدان ب مســتقیما از زن
ایــن مجرمــان بــه خاطــر ســرقت، قتــل و تجــاوز در 

زنــدان بــه ســر مــی بردنــد.

پارلمان آلمان درخواست توقف اخراج 
پناهجویان افغانستان را رد کرد

خبرگزاری فرانسه 
سوی  دو  پوپولیست ها  زلزله  آن  طی  که  بود  سالی   ۲۰16  
آتالنتیک را لرزاند و موج گسترده یی از عدم اطمینان را برای 
آمریکا  سیاست  مسیر  و  اروپایی  کشورهای  دیگر  انتخابات 

برجای گذاشت.
در ۲3 جون و 8 نومبر به فاصله تقریبا ۲۰ هفته بریتانیایی ها 
و آمریکایی ها ساختارگرایی را در کشورهای خود رد کردند. 
آنچنان که ریچارد وایک، محقق مرکز تحقیقاتی "پیو" آن را 
موج رو به افزایش اضطراب نسبت به جهانی شدن، مهاجرت 

و تروریسم توصیف می کند.
وایک معتقد است: جهانی شدن و مهاجرت بازار اشتغال و 
بسیاری  است.  داده  تغییر  را  در غرب  ظرفیت های جمعیتی 
از مردم در کشوری که خود مانند آمریکا از سوی مهاجران 
ساخته شده، میان افزایش جرائم و مهاجرت ارتباطی می بینند.

در سراسر اروپا از هلند تا لهستان از سوئد تا ایتالیا، در مقایسه 
شکل  مهاجرت  به  نسبت  بازدارنده ای  موج   193۰ دهه  با 
پوپولیستی  اکنون جنبش های  است.  افزایش  به  رو  و  گرفته 
رو به گسترش بوده در حالیکه این جنبش ها به دنبال خیزش 
علیه ساختار شهری، نخبگان سیاسی، بروکسل و بازگشت به 

کشورهای خود و طبقات متوسط آن هستند.
رییس  ترامپ،  دونالد  آمدن  کار  روی  از  پس  بنابراین 
جمهور آمریکا در ۲۰ جنوری و قرار گرفتن او در کمربند 
سال   ۲۰1۷ سال  آیا  جهان  دموکراسی  قدرتمندترین 

قدرت گیری پوپولیست ها در اروپا خواهد بود؟
و  بریگزیت  رفراندوم  از  پیش  کمپین های  در  شعارها  مانند 
جهانی  درباره  مناظراتی  با  فضایی  چنین  آمریکا  انتخابات 
شدن، ورود میلیون ها مهاجر به اروپا و حمالت افراط گرایان 

اشباع خواهد شد.

شکست  از  پس  حال  این  با  سنتی  و  اروپا  حامی  احزاب 
"نوربت هوفر" ناسیونالیست در انتخابات ریاست جمهوری 
٤ دسمبر اتریش توانسته اند نفس راحتی بکشند. اما بالفاصله 
کناره گیری ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا به عنوان سومین 
برای  را  درها  و  کرد  ناامید  را  امیدها  یورو  حوزه  اقتصاد 
احتمال پیروزی جنبش "پنج ستاره" پوپولیست و حزب لیگ 

شمالی ضد مهاجرتی گشود.
رای  صندوق های  پای  مارچ  ماه  در  هالند  حال  همین  در 
یک  عنوان  به  ویلدرز،  گرت  حزب  که  حالی  در  می رود 
حزب افراطی و ضد مسلمانان برای اولین بار ممکن است به 
پیروزی دست یابد، حتی اگر چشم انداز منشق فضای سیاسی 
این کشور، از تشکیل دولت ائتالفی توسط او جلوگیری کند.
فرانسه نیز سال آینده برای انتخاب رییس جمهور انتخاباتی 
در پیش دارد. حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن، انتظار 
می رود که در مقابل فرانسوا فیون با توجه به تصمیم فرانسوا 
اوالند، رییس جمهور این کشور مبنی بر عدم شرکت در این 

انتخابات، به دور دوم صعود کند.
 ۲۰15 سال  در  که  آلمان  صداعظم  مرکل،  آنگال  پاییز  در 
مجددا  پناهجویان گشود  موج  روی  به  را  کشورش  درهای 
قدرت  به  توجه  با  کند.  تالش  دوباره  انتخاب  برای  باید 
مرکل  همسایه،  کشورهای  در  پوپولیستی  جنبش های  گیری 
با حزب ضداسالم و ضد مهاجرتی ای اف دی  باید  اکنون 
 13 توانسته  اخیر  انتخابات  در  که  بپردازد؛ حزبی  رقابت  به 
درصد حمایت مردمی را به خود جلب کند درحالی که مرکل 
انتقادات شدید اعضای حزب خود قرار  نیز در مقابل مورد 

گرفته است.
در  مرکل  که  می کنند  پیش بینی  نظرسنجی ها  که  حالی  در 
می خورد،  فرانسه شکست  در  لوپن  و  می شود  پیروز  آلمان 

این نتایج همچنان قابل تغییر هستند. نظرسنجی ها نیز پس از 
پیش بینی ها مبنی بر اینکه انگلیس به ابقا در اتحادیه اروپا رای 
خواهد داد و ترامپ با اختالفی بسیار زیاد در برابر هیالری 
از  را  اعتبار خود  به شدت  کلینتون شکست خواهد خورد، 

دست داده اند.
دانشگاه هاروارد  در  تئوری های سیاسی  یاشا مونک، محقق 

می گوید: سال ۲۰1۷ را موج بی ثباتی فرا خواهد گرفت.
است؛  روشن  مساله  یک  می دهد:  توضیح  باره  این  در  وی 
رشد  درباره  محدودیتی  هیچ  که  کرد  ثابت  ترامپ  پیروزی 
جنبش های پوپولیستی وجود ندارد. اگر مردم گمان می کنند 
که پیروزی لوپن غیرممکن است در حال ارتکاب اشتباهی 
ترامپ  پیروزی  درباره  من  دوستان  از  بسیاری  که  هستند 

مرتکب آن شدند.
با این حال، در این میان سواالتی مطرح می شود؛ آیا ترامپ 
یک برلوسکنی آمریکایی خواهد بود؟ خودشیفته ای غیرقابل 
یا  دارد  دست  در  را  آمریکا  اتمی  کدهای  که  پیش بینی 
عملگرایی قابل که می تواند راه حل های رویایی بیابد و مانع 

از سقوط آمریکایی ها شود؟
 از نظر مونک، ترامپ می تواند برای اصول اولیه دموکراتیک 
بزرگ  تهدیدی  قضائیه  قوه  استقالل  و  قوا  تفکیک  چون 
محسوب شود؛ مساله ای که می تواند دموکراسی آمریکا را به 
موجی آشفته مانند آنچه که در آمریکای التین یا اوکراین به 

وقوع پیوسته تبدیل کند.
جیوانی گروی، یکی از اعضای مرکز سیاست گذاری اروپایی 
در  است  ممکن  ترامپ  پیروزی  است:  معتقد  بروکسل  در 
وهله اول اعتماد به نفس بسیاری به جنبش های پوپولیستی 
این مساله  به  با گذشت زمان شرایط  اما  باشد  داده  اروپایی 
بستگی دارد که غول امالکی و ستاره سابق تلویزیونی چگونه 
او  آیا  می کند.  تبدیل  حقیقی  سیاستی  به  را  خود  سخنان 
واقعا می تواند مشاغل را از چین و مکزیک برگرداند؟ آیا او 
مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد؟ اینها اولویت هایی 

است که پوپولیست های اروپایی نیز مشغول آن هستند.
ترامپ  متحدان  را  خود  اروپایی  جنبش های  این  از  برخی 
می خوانند. لوپن پیش از اوالند پیروزی ترامپ را در انتخابات 
به  تبریک  برای  انگلیسی شخصا  فاراژ  نایجل  تبریک گفت. 
ترامپ به نیویورک سفر کرد و در باالترین میزان ساختار یا 
دولت را در لندن به سخره گرفت. اما پوپولیست های اروپایی 
را متحمل  بزرگ  بسیار  ترامپ خطری  در صورت شکست 

خواهند شد.
این موضوع که کشورهای اروپایی در همکاری برای مقابله 
مساله ای  شوند  موفق  یا  خورده  آتی شکست  بحران های  با 
برای  سیاسی  فرصت های  در  که  مساله ای  است؛  کلیدی 

نیروهای پوپولیست  تفاوتی ایجاد خواهد کرد.
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