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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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حضور امریکا در افغانستان
درازمدت خواهد بود

گرو گذاری نام نیک به 

حقیقت جنگ و رویای صلح 
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وزارت عدلیه:

11 تعلیق و 20 هشدار
میراث علومی 

 برای جاهد

برخی این ها مصروف محافظت از خانه ، دفاتر 
سیاسی اند.  اشخاص  و  افراد  از  محافظت  و 
جدید،  داخله  وزیر  برابر  در  چالش  مهم ترین 
سیاسی  حلقات  و  افراد  حد  از  بیش  مداخله 
داخله  علومی،  وزیر  نورالحق  می باشد. 
این  به  رییس جمهور  به  نامه ای  در  مستعفی 
علومی  در  آقای  است.  کرده  اشاره  مشکل 
این نامه به صراحت تمام از مداخله و اعمال 
سخن  مقرری ها  در  سیاسی  حلقات  نفوذ 
سال های  طول  در  داخله  وزرای  است.  گفته 
قرار  سیاسی  حلقات  فشار  زیر  همیشه  گذشته 

داشته اند. 
مجتبی پتنگ، وزیر داخله وقت در یک مورد 
وکال  سوی  از  که  عریضه   14000 موجودیت  به 
از  عریضه  این  بود.  کرده  اشاره  است  رسیده 
تکسی  جواز  تا  گرفته  هاموی  موتر  در خواست 

شامل است.
صفحه 4
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کار برای صلح " نویدیست برای مردم بی بضاعت ما چه در شهرها وچه در دهات ، زیرا برنامۀ متذکره به طور یکسان خدما ت انکشافی واقتصادی را در ۳۴ والیت افغانستان به تدریج ،  تطبیق وعملی مینماید.  " برنامۀ ملی ایجاد 
کار و اشتغال را برای  صدها هزار  هموطن ما اعم از تحصیلکرده ها ، دهقانان و روستاییان  ، مهیا میسازد . با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی وزارت  این برنامۀ ملی چنانچه از نام آن هویداست ، زمینۀ 
که  بصورت نسبی ویران شده اند ، دوباره ترمیم وبازسازی میشوند. پروژه هاییکه فعالیت ندارند دوباره به فعالیت آغاز میکنند و  که درزیر چتر این برنامۀ ملی ، عملی میگردد، آنعده از پروژه ها یی  احیا وانکشاف دهات 

کار برای هموطنان ما میگردد . کارها در مؤثریت و ازدیاد تولیدات زراعتی و اقتصادی روستاییان نقش ارزنده داشته و عالوه برآن سبب ایجاد  کامل میرسند . همۀ این  پروژه های نیمه فعال به فعالیت 
جال لتمآب محمد اشرف غنی  رییس جمهوری اسالمی افغانستان  در روز اعالم این برنامۀ ملی فرمودند : 

که برای دهقانان پول داده  کار برای صلح  اینست  کشورکمک مالی نماییم . مقصد  برنامۀ ایجاد  " ... ما میخواهیم به خاطر ازدیاد حاصالت زراعتی و باغ ها و جهت بهتر ساختن سیستم آبرسانی و زراعت ، برای زارعان 
گردد ...." کاری مهیا  کنند و به این ترتیب  حاصالت شان زیاد  شود  و هم در قریه ها فرصت های  کار  شود تا توسط آن برای بهتر شدن زراعت ، باغداری و آبرسانی  

کار برای صلح  در سه مرحله تطبیق و عملی میگردد ، چنانچه محترم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در زمینه  ، اظهار نمودند : برنامۀ ملی ایجاد 
کار و تقویت اقتصاد روستایی ، یکی از اهداف  کنار حفاظت از پروژه های عام المنفعه، ایجاد  گرفته است . با تطبیق آن در  کوتاه مدت و دراز مدت اشتغال زایی را روی دست  "... وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه های 
که با تطبیق این  کندهار ، هرات و فراه  ، تحت پوشش قرار میگیرند  کندز ، بلخ ، فاریاب ، جوزجان ، خوست،   کنر ، لغمان ، بغالن ،  اساسی این پروژه به شمار می رود. در مرحلۀ اول این برنامۀ ملی ، والیات ننگرهار ، 

کاری برای مردم ما ایجاد خواهد شد.... "  مرحله  )۵.۲۵(  میلیون روز 
کنون عماًل آغاز شده است وروزتاروز با عملی شدن آن ، مردم روستا های ما به آیندۀ روشن خود متیقن شده و با شوروشعف درآن سهم میگیرند. کار برای صلح ا کار تطبیق  برنامۀ ملی ایجاد 

گذشت بیشتر از ده سال  که با  که برنامۀ همبستگی ملی  وزارت احیا و انکشاف دهات  تا ایندم  در حدود ۸۴۷۲۸ پروژۀ عام المنفغۀ زیربنایی را درعمل تطبیق و به بهره برداری سپرده است .واضح است  قابل یادآوریست 
ک شده اند و به بازسازی وحفظ و مراقبت ، نیاز مبرم دارند . بخش حفظ و مراقبت این پروژه های بنیادی  را وزارت احیا و انکشاف دهات توسط برنامۀ همبستگی ملی  به پیش میبرد . به همین  ، این پروژه ها قسمًا استهال
کار پروژۀ وجه انکشافی نقدی حفظ و مراقبت )MCG( برنامۀ همبستکی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  را در چندین والیت  جهت محترم انجینیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات ، در این اواخر آغاز 

که ادامۀ این روند درآینده نیز ادامه خواهد داشت. مربوط به مرحلۀ نخست این برنامه ، رسمآ افتتاح نمودند 
گی مردم بی  کار برای صلح " وتطبیق آن درساحۀ عمل ، دراواقع به طبقات محروم جامعه  توجه جدی نموده وازاین رهگذر،  در تغییر مثبت زنده  بدین ترتیب حکومت وحدت ملی با به میان آوردن " برنامۀ ملی ایجاد 
گی مردم ما وبه ویژه مردمان روستایی ما میدهد  کار برای صلح ، نشان از افقهای  روشن  رشد اقتصادی زنده  کشور و تقویت بنیۀ اقتصادی آنها ،  قدم های استوار و متین برداشته است . دورنمای برنامۀ ملی ایجاد  بضاعت  
گسترش یابد . با تطبیق این برنامۀ ملی ،عده یی از مردم بی بضاعت وآسیب پذیر روستا  کشور  روز تا روز  کاهش یافته و زمینۀ انکشاف و ترقی  که  فقر و بیکاری تا حدود زیادی درکشورما  وبه یاری خدا )ج( دیر نخواهد بود 
گی درقریه های خویش امیدوار خواهند شد وبا صرف انرژی بشری شان درراستای  که بنا برعدم دسترسی شان به اشتغال وکارمناسب ، درصدد فرار از وطن وترک دیار شان بودند ، منیعد بیشتر ازپیش به دوام زنده  های ما 
کسب روزی حالل و دسترسی به اشتغال   که  کرد. یقینًا  کرد وهم سهم ملی ومردمی شانرا درزمینۀ حفظ ومراقبت پروژه ها وتداوم آنان ایفا خواهند  امور انکشافی قریه های خویش، هم بنیۀ اقتصادی خود را تقویت خواهند 

گی مرفه و از طریق خدمت به وطن ، صرف نمایند. کنند و نیروی جسمی ومعنوی شان را در راه رسیدن به زنده  ، موجب میشود تا مردم به آیندۀ خود اطمینان پیدا 

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

کاری برای هموطنان ما ACKUفراهم سازی فرصت های 



زنگ اول


نشده  برداشته  انتخاباتی  نظام  اصالح  راه  در  مهم  گام  هنوز  تا 
به زودی  که  بود  کرده  وعده  ملی  وحدت  حکومت  است. 
رییس جمهور فرمانی تقنینی صادر می کند و براساس آن مبنای 
حقوقی برای کار کمیته گزینش ایجاد می شود. اما تا هنوز چنین 
فرمانی صادر نشده است. نهاد های مدنی ای هم که در پیوند به 
انتخابات کار می کنند، از تعلل حکومت وحدت ملی در آوردن 
از  پیش  انتقاد می کنند. جامعه جهانی هم  انتخاباتی  اصالحات 
این اعالم کرده بود که بدون اصالح نظام انتخاباتی یک »سنت« 

هم برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده نمی پردازد. 
اعصاب  روی  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  میان  این  در 
انتخاباتی  نظام  اصالح  طرفدار  مدنی  نهاد های  و  سیاستمداران 
مستقل  برحال کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف  راه می رود. 
انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 را 
هفته پیش اعالم کرد. شاید نتایج انتخابات هیچ کشور جهان 16 

ماه پس از برگزاری آن اعالم نشود. 
انتخابات سال 2014، در سال 2016 نشان می دهد  نتایج  اعالم 
ایجاب  و  دارد  نقص  شدت  به  افغانستان  انتخاباتی  نظام  که 
و  رییس جمهور  بیاید.  بنیادی  اصالحات  آن  در  که  می کند 
کرزی،  حامد  از  قدرت  تحویل گیری  از  پیش  اجرایی  رییس 
تعهد کرده بودند که نظام انتخاباتی را اصالح می  کنند، مسوده 
طرح تعدیل قانون اساسی را می نویسند و جرگه قانون اساسی را 

برای تعدیل این قانون فرا می خوانند. 
اما حکومت وحدت ملی تا هنوز موفق به برداشتن حتا چند گام 
اصالح  است.  نشده  انتخاباتی  نظام  اصالح  راستای  در  ابتدایی 
نشدن نظام انتخاباتی و به تعویق افتادن روند توزیع شناس نامه های 
وحدت  حکومت  ناکامی  سران  روشن  نمونه های  الکترونیک 
ملی در عمل به تعهدات شان است. همین ناکامی ها سبب شده 
بر  و  بدهد  جرات  خودش  به  سیاستمداری  هر  حاال  که  است 
لزوم برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تاکید کند.

این ناکامی ها موجب یاس حامیان بین المللی افغانستان نیز شده 
مورد  در  امریکا  ملی  اطالعات  سازمان  رییس  اظهارات  است. 
ناکامی های  است که  نشان دهنده  آن  افغانستان،  سقوط سیاسی 
عمیق  بی اعتمادی  و  ملی  وحدت  حکومت  سران  روزافزون 
سیاسی در کابل که سد راه اصالحات شده است، نگرانی عمیق 

جامعه جهانی را برانگیخته است. 
سیاستمداران و روزنامه نگاران بسیاری در همین کابل از احتمال 
فروپاشی سیاسی هشدار می دهند. در همین 8صبح بارها نوشتیم 
تطبیق  و  سیاسی  اصالحات  به  بی توجهی  که  دادیم  هشدار  و 
را  آن  عبداهلل  و  غنی  که  ملی  وحدت  حکومت  منشور  نشدن 
فروپاشی کابل  بودند، سبب  امضا کرده  احراز قدرت  از  پیش 
موقف  در  وضعیت،  این  با  هم  طالبان  با  مذاکره  در  می شود. 

بهتری قرار نمی گیریم.
روزها  این  بگیرند.  جدی  را  هشدارها  باید  حکومت  سران 
اوضاع شبیه سال آخر حاکمیت داکتر نجیب است. هیچ کسی 
حضور  کابل،  تاریکی  نیست.  روز  آن  و  امروز  شباهت  منکر 
اختالف های  و  پرجمعیت  شهرهای  نزدیکی  در  نظام  دشمنان 
در  است که  مواردی  تشکیل دهنده  حکومت  جدی جناح های 
سال آخر حکومت داکتر نجیب نیز شاهد آن بودیم. تنها امتیاز 
این دوره حضور محدود نظامی  ناتو در افغانستان است. ناتو از 
سقوط هلمند جلوگیری کرد. در دند غوری هم عملیاتی را به 
راه انداخت و استحکامات طالبان را منهدم کرد. این اقدامات 
ناتو موجب جلوگیری از فروپاشی نظامی  و امنیتی شده است، 
اما روشن است که سازمان ناتو قادر به جلوگیری از فروپاشی 

سیاسی در کابل نیست. 
که  هستند  افغانستان  سیاسی  قشر  مجموع  و  نظام  سران  این 
از  با اعمال اصالحات سیاسی و کاهش بی اعتمادی،  می توانند 

احتمال فروپاشی سیاسی جلوگیری کنند.

خطر فروپاشی سیاسی را 
جدی بگیرید
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والی پیشین هرات از چنگ ربایندگان در پاکستان آزاد شد

احدی خواستار انتخابات زودهنگام شد

 کشته و زخمی شدن نزدیک به صد تروریست در عملیات های نظامی

تفویض مدال درجه اول ستوری به جنرال کمبل

دعای رییس جمهور برای تامین 
صلح و امنیت در کشور

پرتاب بمب به دفتر یک رادیوی 
محلی در پروان

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  افغانستان  خارجه 
فضل اهلل وحیدی والی پیشین والیت 
اسالم آباد  در  اخیرا  که  هرات 
پاکستان ربوده شده بود، شب جمعه 
در نتیجه تالش پولیس آن کشور از 
منطقه مردان ایالت خیبر پشتوانخواه 

پاکستان آزاد شده است.
گرفتن  برای  که  وحیدی  فضل اهلل 
ویزای بریتانیا به اسالم آباد رفته بود، 
به تاریخ بیست و سوم دلو ربوده شد.

که  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
به  آزادی  از  پس  وحیدی  آقای 
پیشاور  در  افغانستان  کنسولگری 

احدی  انورالحق  کابل:  8صبح، 
رییس جبهه ملی نوین افغانستان، در 
برگزاری  خواستار  گردهمایی  یک 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

زودهنگام شد.
آقای احدی که روز جمعه در یک 
افزود  می کرد،  صحبت  گردهمایی 
که مشروعیت حکومت وحدت ملی 
از همین رو  هروز ضعیف تر شده و 
زودتر  جمهوری  ریاست  انتخابات 

برگزار شود.
حسینی  سیدجواد  همین حال،  در 
حکومت  نیز،  ملی  جبهه  اعضای  از 
وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داده 
گفت که این حکومت به نسل جوان 
است.  نکرده  توجهی  هیچ  کشور 
از  یکی  که  می گوید  حسینی  آقای 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان  در 
تروریستان  از  تن  صد  به  نزدیک 
زخمی  و  کشته  عملیات ها  این  در 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، به جنرال جان کمبل 
فرمانده پیشین نیروهای بین المللی در 
درجه  دولتی  عالی  مدال  افغانستان، 

اول ستوری را تفویض کرده است.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
درجه  مدال  که  می گوید  خبر  این 
خدمات  پاس  به  ستوری  اول 
و  حمایت  زمینه  در  کمبل  جنرال 
هم چنین  و  امنیتی  نیروهای  تجهیز 

8صبح، کابل: دفتر ریاست جمهوری اعالم کرده 
نماز  با شرکت در  که اشرف غنی رییس جمهور، 
برای  عبدالرحمان،  در مسجد جامع حاجی  جمعه 

تامین صلح و امنیت در کشور دعا کرده است.
جمهوری  ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  در 
از ادای نماز جمعه،  منتشر شده آمده است: »پس 
متعال  بارگاه خداوند  به  سایرین  و  رییس جمهور 
دست دعا و تضرع بلند کردند و برای تامین صلح 
و امنیت سراسری در کشور، سعادت، ترقی و رفاه 
مردم افغانستان و امت مسلمه اتحاف دعا نمودند.«

که  می افزاید  همچنین  جمهوری  ریاست  دفتر 
اشرف غنی به خطبه مال امام و خطیب مسجد جامع 
و  صلح  ضرورت  مورد  در  عبدالرحمان  حاجی 

آشتی از نظر پیامبر اسالم نیز گوش داده است.
اشرف غنی در حالی برای تامین صلح و امنیت در 
در  است  قرار  که  می کند  بلند  دعا  دست  کشور 
صلح  مسقیم  مذاکرات  میالدی  آینده  ماه  اوایل 
آغاز  پاکستان  در  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان 

شود.

فرد موترسایکل سوار، شام  چند  8صبح، کابل: 
نوین« در شهر  »دنیای  رادیو  دفتر  به  پنج شنبه  روز 

چاریکار والیت پروان پرتاب کرده اند.
دفتر »نی« حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 
به نقل از مسووالن این رادیوی محلی گفته است 
امنیتی  کمره های  توسط  شده  ثبت  ویدیوهای  که 
نشان می دهد که دو فرد موترسایکل سوار از پشت 
دیوار دفتر رادیو به محوطه آن بمب دستی پرتاب 
کرده اند. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده اما 
خسارات اندک مالی به این رادیو وارد شده است. 
رویداد  این  عامالن  بازداشت  خواستار  »نی«  دفتر 
شده می گوید که این حمله بار دیگر نگرانی ها در 

مورد مصوونیت خبرنگاران را بیشتر ساخته است.
»نی«  دفتر  عمومی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
تا  است  مکلف  پروان  والیت  »پولیس  می گوید: 
در این مورد به رسانه ها و جامعه خبرنگاری کشور 
پاسخ قناعت بخش داده و نتیجه تحقیقات شان را با 
خبرنگاران و دفتر نی در میان بگذارد. عالوه براین 
بیان  آزادی  به  حمله  که  را  رویداد  این  عامالن 
پنداشته می شود، شناسایی و آنان را به میز محاکمه 
به  تا  است  مکلف  افغانستان  حکومت  بکشاند. 
بدهد  اطمینان  خبرنگاران  به  ویژه  به  و  شهروندان 
که زندگی و دفاتر کارشان مصون است و دشمنان 

مردم و آزادی بیان مجازات می شوند.«
هدف  که  است  بار  چهارمین  نوین  دنیای  رادیو 

پرتاب بمب قرار می گیرد.

جزییاتی  تاهنوز  است.  شده  سپرده 
در مورد هدف ربودن آقای وحیدی 
و عامالن این آدم ربایی اعالم نشده 

است.

وحدت  حکومت  رهبران  شعارهای 
ملی در زمان کارزارهای انتخاباتی، 
اما آنان  بود،  از نسل جوان  حمایت 
پس از به قدرت رسیدن تاکنون هیچ 

توجهی به جوانان نکرده اند.

این عملیات ها که در مناطق مختلف 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  کشور 
پنجاه و دو تن از تروریستان کشته، 
هم چنین  و  زخمی  تن  پنج  و  چهل 
بازداشت  دیگر  تروریست  پنج 

شده اند.
میان  در  دفاع،  وزارت  گفته  به 
از  تن  هفت  شده  کشته  تروریستان 

مقام های  با  مشترک وی  تالش های 
امنیت  تامین  به خاطر  کشور  امنیتی 
با  خاصی  مراسم  طی  افغانستان 
حضور شماری از مقام های نیروهای 
دولتی  مقام های  و  قاطع  حمایت 

تفویض شده است.
جنرال جان کمبل، نزدیک به یک و 
نیم سال گذشته مسوولیت فرماندهی 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
کار  مدت  داشت.  عهده  به  را 

نیز  داعش  تروریستی  اعضای گروه 
این وزارت می گوید که  اند.  شامل 
تروریستی  گروه  جنگجویان  این 
مشترک  عملیات  نتیجه  در  داعش 
هوایی  حمالت  و  امنیتی  نیروهای 
و توپچی در ولسوالی اچین والیت 
این  در  رسیده اند.  قتل  به  ننگرهار 
این  دیگر  عضو  چهار  عملیات  ها 

گروه تروریستی زخمی شده اند.
بیشترین  که  می گوید  دفاع  وزارت 
والیت  در  تروریستان  به  تلفات 
فراه وارد شده است. در این والیت 
بیست و سه تروریست کشته و سی و 

دو تن دیگر زخمی شده اند.
و  مقداری سالح  عملیات ها  این  در 
به  نیز  تروریستان  به  مربوط  مهمات 
افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای  دست 

است.
عملیات ها  این  جریان  در  همچنین 
نیروهای اردوی  از سربازان  پنج تن 

ملی نیز به شهادت رسیده اند.

به عنوان فرمانده  جنرال جان کمبل 
به  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
وزارت  اخیرا  است.  رسیده  پایان 
جنرال  امریکا،  متحده  ایاالت  دفاع 
عنوان  به  را  نیکلسون  میک  جان 
بین المللی  نیروهای  جدید  فرمانده 
است.  کرده  معرفی  افغانستان  در 
در  نیز  این  از  پیش  نیکلسون  آقای 

افغانستان فعالیت داشته است.

و  تالش ها  از  افغانستان  دولت 
در  پاکستان  دولت  مقام های  توجه 
ابراز  جهت رهایی فضل اهلل وحیدی 

قدردانی کرده است.

سیدجواد  و  احدی  انورالحق 
کمپاین  تیم  اعضای  از  حسینی 
به  لب  حاال  اما  بودند  اشرف غنی 
انتقاد از سیاست های رییس جمهور 

گشوده اند.

ACKU
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ثبت  و  تاسیس  طرز  مقرره  نهم  ماده  دوم،  فقره  طبق 
وزارت  در  احزابی  افغانستان،  در  سیاسی  احزاب 
کنند  فعالیت  می توانند  سیاسی  حزب  به عنوان  عدلیه 
از یک  سال  که هنگام ثبت 10 هزار عضو داشته و پس 
فعالیت در بیشتر از 20 والیت نمایندگی فعال و مشخص 
قوم خاص، مسلح  و  ملیت  به  وابستگی  باشند.  داشته 
نبودن و برنامه های مطابق قانون اساسی و دین اسالم نیز 
که برای احزاب سیاسی در  از ویژگی های دیگری است 

قانون اساسی افغانستان ذکر شده است.
سیاسی،  حزب   56 کنون  ا افغانستان  عدلیه  وزارت  در 
از  که  ثبت اند  جواز  دارای  و  فعال  احزاب  به عنوان 
که این  این میان شماری از احزاب سیاسی شرایطی را 

کرده است، ندارند. وزارت برای احزاب تعریف 
وزارت عدلیه، در ماه سرطان سال جاری، ضمن اعالم 
تعلیق 11 حزب سیاسی به دلیل نداشتِن شرایط قانونی، 
به 20 حزب سیاسی دیگر هشدار داده بود تا در مدت سه 
ماه، شرایط تعریف شده در مقرره طرز تاسیس احزاب 
را  فعالیت  اجازه  آن  غیر  در  و  ساخته  عملی  را  سیاسی 

نخواهند داشت.
سنا،  مجلس  اعضای  از  شماری  زمان،  آن  در  هرچند 
شرایط  که  بودند  شده  احزابی  نام  افشای  خواستار 
وزارت  اما  ندارند،  را  احزاب  قانون  در  شده  تعریف 
عدلیه به صورت مکتوب، به آن عده از احزاب هشدار 

فرستاده و نام های آنان را افشا نکرده بود.
از هشدار وزارت عدلیه  که نزدیک به شش ماه  کنون  ا
حالی  در  می دهد،  نشان  ۸صبح  یافته های  گذرد،  می 
تعریف  شرایط  هنوزهم  سیاسی  احزاب  از  شماری  که 
آزادانه  به صورت  نتوانسته اند،  پوره  را  قانون  در  شده 

فعالیت می کنند.
که  تاریخ 1394/7/20  براساس مکتوِب شماره 738، 
از آدرس معینیت نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ به 
تلویزیون ملی فرستاده شده، از حذف 11 حزب سیاسی 
و  تاسیس  به دلیل نقض فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز 
ثبت احزاب سیاسی، از لیست راجستر احزاب در وزارت 
عدلیه خبر داده است. در این مکتوب آمده است: »11 
ملی  افغانستان،  صلح  فعاالن  شامل  که  سیاسی  حزب 
هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، 
گوند، آزادگان افغانستان،  د افغانستان د خلق انقالبی 
وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ایتالف افغانستان، 
کار و توسعه می شود  حمایت از حقوق مردم افغانستان و 
به دلیل این که در 20 والیت نمایندگی ایجاد نتوانسته اند 
و  گردیده  حذف  عدلیه  وزارت  راجستر  لیست  از 

هم چنان 20 حزب دیگر تحت بررسی می باشند.«
 20 به  هشدار  این  صدور  از  پس  عدلیه  وزارت  هرچند 
بازگو  را  بررسی های شان  نتایج  کنون  تا سیاسی،  حزب 
که نتوانسته بودند  نکرده و نام احزاب تحت بررسی را 
فاش  کنند  تکمیل  را  سیاسی  احزاب  فعالیت  شرایط 
این  فهرست  ارایه ی  ضمن  موثق،  منبع  یک  اما  نکرد، 
کثریت این احزاب هشدار  که ا احزاب سیاسی می گویند 
نمودن  فعال  از  ناتوان  و  گرفته  نادیده  را  عدلیه  وزارت 

دفاتر نمایندگی شان در 20 والیت اند.
کردهاند کههشداردریافت احزابی

رهبری  به  افغانستان،  اسالمی  ملی  انصاف  حزب 
افغانستان  مردم  توحید  زدران، حزب  انجنیر احمدشاه 
ملی  وحدت  حزب  رشتیا،  احمد  فضل  رهبری  به 
افغانستان به رهبری انجنیر عبدالرحیم ساالرزی، حزب 
مردم افغانستان به رهبری محمد داوود راوش، حزب اهلل 
ملی  کنگره  رهبری حاجی احمد، حزب  به  افغانستان 
افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام، حزب سعادت 
به رهبری مولوی محمد عثمان  افغانستان  ملی اسالمی 
به  افغانستان  مردم  اسالمی  حرکت  حزب  سالکزاده، 
رهبری سیدحسین انوری، حزب اقتدار ملی افغانستان 
ملی  حرکت  حزب  کاظمی،  کبر  ا سیدعلی  رهبری  به 

می نماید.«
مولوی محمدمختار مفلح، رهبر حزب نهضت اسالمی 
ما  جواز  داریم،  عضو  هزار   10 »ما  می گوید:  افغانستان 
وزارت  تایید  مورد  ما  حزب  برنامه های  و  است  تمدید 
به دلیل  متاسفانه  اما  است،  گرفته  قرار  نیز  عدلیه 
والیت   20 در  نتوانسته  ایم  هنوز  امنیتی  مشکالت 

نمایندگی فعال داشته باشیم.«
ملی  گنگره  فرهنگی حزب  نیکویی، مسوول  کامبخش 
ثبت  و  تاسیس  طرز  مقرره  به  اعتراض  با  افغانستان، 
گفته است باید احزاب سیاسی در  که  احزاب سیاسی 
باشد می گوید: »ما در  نمایندگی فعال داشته  20 والیت 
بیشتر از 20 والیت فعالیت داریم، اما به دلیل تهدیدات 
در  نتوانسته ایم  هنوز  اقتصادی،  چالش های  و  امنیتی 
آقای  کنیم.«  ایجاد  مشخص  نمایندگی  والیات  این 
سیاسی  فعال  احزاب  معیار  باید  که  می گوید  کامبخش 
بهتر  اساس نامه  و  اهداف  برنامه،  عدلیه،  وزارت  برای 

باشد، نه بازکردن دفاتر در والیات.
احزاب حذف به متعهد عدلیه وزارت

قانونشکناست
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه در مورد این که 
شماری از مسووالن احزاب سیاسی، عدم تامین امنیت 
می دانند  والیات  در  دفاترشان  نشدِن  فعال  عامل  را 
والیت   20 در  باید  سیاسی  احزاب  »این که  می گوید: 
نمایندگی داشته باشند، بیانگِر داشتِن برنامه، موثریت و 
که نتواند این  فعالیت آنان است و طبق قانون هر حزبی 
کند، از لیست احزاب در وزارت عدلیه  شرایط را پوره 

حدف می شوند.«
کید  تا با  نیز  عدلیه  وزارت  سخنگوی  نجیبی،  فرید 
توانایی  این که  اثر  در  سیاسی  حزب   ۱۱ که  می گوید 
را  احزاب  تاسیس  طرز  مقرره  شرایط  عملی سازی 
نداشتند، از لیست راجستر این وزارت حذف شدند و 
که سایر احزاب نیز نتوانسته در 20 والیت  گر ثابت شود  ا
خواهند  حذف  باشند،  داشته  سیاسی  فعال  نمایندگی 

شد.
سمع  کمیسیون  رییس  زابلی،  زلمی  حال،  همین  در 
نیز  آنان  بررسی های  که  می گوید  سنا  مجلس  شکایات 

در  کنون  ا که  سیاسی  حزب   56 از  که  می دهد  نشان 
کثریت آنان شرایط  وزارت عدلیه ثبت و راجستر است، ا
را  سیاسی  احزاب  برای  عدلیه  وزارت  در  شده  تعریف 
تکمیل نتوانسته و باید طبق قانون، فعالیت این احزاب 

به تعلیق درآورده شود.
و  شکایات  سمع  کمیسیون  که  می گوید  زابلی  آقای 
ریاست ثبت و انسجام وزارت عدلیه، حدود شش ماه 
قبل در یک نشست مشترک، 11 حزب سیاسی را تعلیق 
کرده و به 20 حزب دیگر هشدار داد تا در مدت  اعالن 
کنند و  سه ماه، شرایط قانونی احزاب سیاسی را تکمیل 

در غیر آن حذف خواهند شد.
سمع  کمیسیون  رییس  زابلی،  زلمی  حال  همین  در 
و  امنیتی  تهدیدات  که  می گوید  سنا  مجلس  شکایات 
مشکالت اقتصادی برای فعال سازی نمایندگی احزاب 
نداشتِن  بیانگر  که  است  بهانه  یک  والیت،   20 در 

توانایی و برنامه در شماری از این احزاب است. 
کردهاست فقطیکحزبشرایطقانونیراتکمیل
مرکزی  تفتیش  کمیسیون  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 
که  می گوید  پارلمان  در  قانون  تطبیق  بر  نظارت  و 
نشان  سیاسی  احزاب  بر  نظارت  از  آنان  دریافت های 
سیاسی،  حزب  یک  تنها  افغانستان  در  که  می دهد 
به گفته  می باشد.  دارا  را  قانون  در  شده  تعریف  شرایط 
که در افغانستان  آقای منصور، از میان 56 حزب سیاسی 
فعالیت دارند، تنها حزب اسالمی به رهبری عبدالهادی 
ارغندیوال توانسته است تمامی شرایط تعریف شده در 
در  دفاتر  فعالیت  شمول  به  سیاسی  احزاب  ثبت  قانون 

کند. بیشتر از 20 والیت را تکمیل 
تکمیل  توانایی  که  احزابی  می افزاید،  منصور  آقای 
شرکت  انتخابات  در  نباید  ندارند،  را  قانونی  شرایط 
کرده و از امتیازات سیاسی برخوردار باشند. به گفته آقای 
قانون شکنی  که  را  احزابی  باید  وزارت عدلیه  منصور، 
رسمی  به صورت  نتوانسته اند،  تکمیل  را  شرایط  و  کرده 
پارلمان  عضو  این  حال  همین  در  کند.  اعالن  تعلیق 
بزرگ نمایی  وسیله  نباید  نیز  رسانه ها  که  می افزاید 
امتیاز  از  می خواهند  قانون،  خالف  که  شوند  کسانی 
به  را  حزب«  »رهبر  عنوان  کرده  استفاده  سیاسی  حزب 

خود تبلیغ می کنند.
در  عدلیه  وزارت  مسووالن  از  شماری  همه،  این  با 
از  شماری  توسط  که  مشهور  احزاب  از  تعدادی  مورد 
فرماندهان پیشین جهادی و مقام های حکومت رهبری 
که آنان بررسی های جدی را در مورد  می شوند می گویند 

کرده اند. این گونه احزاب نیز آغاز 
که  می گوید  عدلیه  وزارت  معین  هاشمی،  محمد  سید 
 20 تعلیق،  11 حزب  فعالیت  میان 67حزب موجود،  از 
تحت  احزاب  متباقی  و  کرده  دریافت  هشدار  حزب 

بررسی جدی قرار دارند.
که هرچند بررسی های ابتدایی  آقای هاشمی می افزاید 
روی احزاب باقی مانده پایان یافته؛ اما براساس هدایت 
وزیر عدلیه باید دفاتر احزاب مشهور در 20والیت نیز مورد 

بررسی قرار بگیرند.
به گفته هاشمی، در صورتی که احزاب مشهور نیز شرایط 
کرده نتوانند، فعالیت شان تعلیق  وزارت عدلیه را تکمیل 

می شوند.
علوم  و  حقوق  دانشکده  استاد  ستانکزی،  نصراهلل   
حقوقی  مسایل  گاهان  آ از  و  کابل  دانشگاه  سیاسی 
می گوید: »فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب، در حالی 
قانون شکنی  باشد،  نشده  تکمیل  قانونی  شرایط  که 

محسوب می شود.«
شناسایی  با  عدلیه  وزارت  می گوید،  ستانکزی  آقای 
که دارای شرایط قانونی از جمله 20 نمایندگی  احزابی 
گروه  فعال در والیات، 10هزار عضو، ملی بودن و نداشتن 
کرده و از  مسلح غیرمسوول نباشند را باید منحل اعالم 
کند. سوءاستفاده های سیاسی و قانون شکنی جلوگیری 

احزاب سیاسی  از  که شماری  آقای ستانکزی می گوید 
رعایت  را  بودن  ملی  ترکیب  دارند،  مسلح  نیروی  عمال 
نکرده و توانایی فعالیت در 20 والیت را نیز ندارند و باید 

طبق قانون با آنان برخورد شود.
با این حال، سید نعمت اهلل مصعب، از فعاالن سیاسی 
افغانستان  در  احزاب  بودن  ملی  وجهه ی  مورد  در 
در  فقط  احزاب  افغانستان  در  متاسفانه  که،  می گوید 
بافت هاى سنتی  و  در عمل ساختارها  و  ملی اند  منشور 
آقای  باور  به  اندخته اند.  سایه  احزاب  بر  نا موجه  و 
افغانستان  در  احزاب  فعالیت هاى  محور  مصعب، 
که  مادامی  تا  و  است  ملیت  و  زبان  مذهب،  منطقه، 
احزاب از الك ها و پوسته هاى سنتی خود بیرون نشوند و 
هنجار هاى معمول را نشکنند، بازدهی شان نیز در همین 
ادعایي  ملی گرایی  و  می گیرد  شکل  کوچك  قالب هاى 

است محض.

حزب  ناصری،  وحیداهلل  دوکتور  رهبری  به  افغانستان 
نهضت اسالمی افغانستان به رهبری مولوی محمدمختار 
مفلح، حزب ملت افغانستان به رهبری جعفر مهدوی، 
محمد  رهبری  به  افغانستان  مردم  آزادی خواهان  حزب 
گوند  ظریف ناصری، حزب د افغانستان د متحد ملت 
به  ترقی وطن  ملی  ایوبی، حزب  رهبری عبدالرحیم  به 
رهبری عبدالحی مالک، حزب صدای مردم افغانستان 
مردم  نخبگان  وردک، حزب  انجنیر شیرولی  رهبری  به 
اجماع  حزب  جواد،  عبدالحمید  رهبری  به  افغانستان 
قیام  افغانزاده، حزب  میر حیدر  رهبری  به  ملی جوانان 
ملی افغانستان به رهبری دوکتور حمید الکوزی، حزب 
این  رحمانی.  عبدالرحمن  مولوی  رهبری  به  عصرما 
فهرست  در  که  احزابی اند  جمله  از  سیاسی،  احزاب 
ماه  شش  و  دارند  قرار  عدلیه  وزارت  بررسی  و  هشدار 
قبل در صورت تکمیل نتوانستِن شرایط قانونی، به آنان 

هشدار صادر شده بود.
در همین حال سید محمدهاشمی، معین وزارت عدلیه 
که  وعده ای  طبق  عدلیه  »وزارت  گفت:  8صبح  به 
عمل  احزاب  راجستر  و  ثبت  قانون  مطابق  بود،  سپرده 
کرده  که به 20 حزب سیاسی صادر  نموده و هشداری را 

بود هم چنان جدی دنبال می کند.«
فعالیت موانع مالی، امکانات کمبود و ناامنی

احزابدروالیات
نبود  از مسووالن احزاب سیاسی،  با این حال، شماری 
روز افزون  تهدیدات  و  مالی  امکانات  عدم  امنیت، 
جمله  از  را  والیات  از  شماری  در  تروریستی  گروه های 
 20 در  احزاب شان  نمایندگی های  دفاتر  فعالیت  موانع 
این چالش ها  که  و می گویند در صورتی  والیت دانسته 
گردند، حاضر اند در همه والیات افغانستان فعالیت  رفع 

داشته باشند.
امنیت  تامین  عدم  حالی  در  سیاسی  احزاب  مسووالن 
نمایندگی شان  دفاتر  نشدِن  فعال  عوامل  از  یکی  را 
احزاب  قانون  هفتم  ماده  در  که  می دانند  والیات  در 
حزب  مرکزی  »دفتر  است:  آمده  افغانستان  سیاسی 
کشور می باشد و  سیاسی و نمایندگی های آن در داخل 
دولت مصونیت و امنیت دفاتر احزاب سیاسی را تامین 

وزارت عدلیه:

11 تعلیق و 20 هشدار
مختاروفایی

سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه می گوید که از میان 67حزب موجود، 
رسی  فعالیت 11 حزب تعلیق، 20 حزب هشدار دریافت کرده و متباقی احزاب تحت بر

جدی قرار دارند.
وی احزاب باقی مانده  رسی های ابتدایی ر آقای هاشمی می افزاید که هرچند بر

پایان یافته؛ اما براساس هدایت وزیر عدلیه باید دفاتر احزاب مشهور در 20والیت 
رسی قرار بگیرند. نیز مورد بر
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از سوی دیگر، به نظر می رسد که جنرال جان کمبل و جان مک کین، حمایت 
جنرال نیکلسون را نیز کسب کرده اند. جنرال نیکلسون به تاز گی به جای 

وهای امریکا و ایتالف در افغانستان  جنرال کمبل به عنوان فرمانده عمومی نیر
گماشته شده است. آقای نیکلسون، در پاسخ به پرسشی که در جریان 

جلسه تاییدیه اش در سنا مطرح گردید، گفت که وضعیت امنیتی در 
افغانستان درحال بدتر شدن است.
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با موجودیت تمایالت متفاوت و آشکار، بدون تردید 
معنی  به  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج 
برعالوه،  بود.  خواهد  جنگ  آتش  به  هیزم  ریختن 
افزایش  افغانستان  در  تلفات  آمار  که  آن جایی  از 
مقام های  تصمیم گیرنده  برحلقه  فشار  کرده،  پیدا 
افغانستان  در  طوالنی مدت  حضور  برای  امریکایی 
گردیده است. چنان که روشن است، ترک  زیاد  نیز 
برای  را  زمینه  کشور،  این  گذاشتن  تنها  و  افغانستان 
نگاه  از  که  ساخت  خواهد  فراهم  امریکا  رقبای 
کشور ندارد  استراتژیک پیامدهای خوبی برای این 
افغانستان  در  جنگ  ادامه  باعث  است  ممکن  و 

شود.
سیاست  دارد  امکان  متذکره،  برنامه  تحقق  برای 
»خروج  برای  زمینه  تا  شود  گرفته  پیش  در  جامع 
نسبی« سربازان امریکایی آماده شود. به نظر می رسد 
کامل سربازان امریکایی و نه هم حضور  که نه خروج 
کار  دستور  در  گزینه ای  به عنوان  نظامی  گسترده 
کمبل،  جان  جنرال  باشد.  امریکایی  پالیسی سازان 
در  افغانستان،  در  ایتالف  نیروهای  اسبق  فرمانده 
کمیته نیروهای مسلح سنای  که به  گزارش اخیر خود 
وضعیت  در  »افغانستان  گفت:  کرد،  ارایه  امریکا 
به  کشور  این  می رود  امکان  دارد.«  قرار  پیچیده ای 
که امریکا تا  گرفتار شود  آسانی در سناریوی بحرانی 

کنون به آن مواجه نشده بود.
آنچه ممکن سبب وخیم تر  کرد،  کمبل اضافه  آقای 
که در حال حاضر  گردد، این است  شدن وضعیت 
 8 دارد،  وجود  افغانستان  در  که  ولسوالی   407 از 
ولسوالی به صورت مکمل در اداره طالبان قرار داشته 
و در 18 ولسوالی دیگر طالبان نفوذ دارند. برعالوه، 
کز 94 ولسوالی نیز در خطر حمله قرار دارند. بنا،  مرا
کمیته نیروهای مسلح  کمبل در  کید جدی جنرال  تا
که برنامه اصلی مرتبط به حضور آینده  سنا این بود 
به صورت  باید  افغانستان،  در  امریکایی  سربازان 

گیرد. جدی مورد بازبینی قرار 
کمیته نیروهای مسلح سنا صورت  که در  توضیحاتی 
افغانستان  کنونی  وضعیت  انعکاس دهنده  گرفت، 
کره  مذا پیداست،  نظریات  از  چنان که  می باشد. 
نکردن با طالبان خالف دیدگاه جنرال بوده زیرا این 
ربط  افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  به  موضوع 
که:  این است  که مطرح می شود  دارد. حال سوالی 
یا  و  کشور اند،  کامل  تصرف  تالش  در  طالبان  گر  ا
کمبل  که جنرال  تهدید هایی را به وجود خواهند آورد 
کمیته به این باور اند  کرد، بنا اعضای  به آن ها اشاره 

کره حاضر نکنیم؟ که چرا همه آن ها را بر میز مذا
که همزمان  گفت  برایم  کستانی  پا از مقام های  یکی 
در  اخیر  سال  پنج  چهار  در  جنگ  افزایش  با 
مهیا  کستان  پا برای  را  مناسبی  فرصت  افغانستان، 
گسترش منافع خویش  کرد و امریکایی ها نیز در صدد 
که چنین سناریویی برای امریکا این  بودند. او افزود 
که تا زمینه را برای حضور دراز مدت  اجازه را می دهد 
افغانستان مهیا سازد. همزمان ممکن است  خود در 
کار تا حدودی عجیب و غریب به نظر رسد، بنا  این 
از  هدف  که  می دهد  نشان  امریکا  دوگانه  استراتژی 
سربازان  مطلق  خروج  معنی  به  طالبان  با  کرات  مذا
این  ممکن  بود.  نخواهد  افغانستان  از  امریکایی 
یا  و  دهد  پایان  کشور  در  جنگ  به  نخواهد  کشور 
کند؛  کشور نمی خواهد افغانستان را ترک  این که این 
کشور در سال 1970 در ویتنام در پیش  که این  راهی 

کشور شد. گرفت و مجبور به ترک این 

آقای  کرد.  استعفا  خود  سمت  از  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
نامه ای عنوانی رییس جمهور به مشکالت و چالش های  علومی  در 
کارویژه اصلی پولیس  کرده است. مطابق قانون،  پولیس ملی اشاره 
کشور طی  تامین نظم عامه و تطبیق قانون می باشد. اما پولیس ملی 
گذشته از وظیفه اصلی خارج و به نیروی جنگی بدل شده  سال های 
بیست  صرفا  پولیس  نیروهای  مجموع  از  که  می شود  گفته  است. 
در صد به تطبیق قانون مصروف و سایر این نیروها عمال در گیر جنگ 

می باشند. 
برخی این ها مصروف محافظت از خانه ، دفاتر و محافظت از افراد 
و اشخاص سیاسی اند. مهم ترین چالش در برابر وزیر داخله جدید، 
نورالحق  می باشد.  سیاسی  حلقات  و  افراد  حد  از  بیش  مداخله 
این  به  رییس جمهور  به  نامه ای  در  مستعفی  داخله  علومی،  وزیر 
صراحت  به  نامه  این  علومی  در  آقای  است.  کرده  اشاره  مشکل 
سخن  مقرری ها  در  سیاسی  حلقات  نفوذ  اعمال  و  مداخله  از  تمام 
گذشته همیشه زیر فشار  گفته است. وزرای داخله در طول سال های 

حلقات سیاسی قرار داشته اند. 
 14000 به موجودیت  مورد  وزیر داخله وقت در یک  پتنگ،  مجتبی 
این عریضه  بود.  کرده  اشاره  رسیده است  وکال  از سوی  که  عریضه 
گرفته تا جواز تکسی شامل است. وکالی  از در خواست موتر هاموی 
و  استجواب  به  را  داخله  وزیر  فشار  اعمال  برای  هرازگاهی  پارلمان 
فراهم  خود  افراد  مقرری های  برای  را  زمینه  و  خوانده  فرا  استیضاح 
کاری خود حد اقل 58 بار  کرده اند. چنان  که آقای علومی  در مدت 
به مجلس شورای ملی خواسته شد و در پشت این خواسته ها عمدتا 
گفته می شود  مطالبات شخصی افراد و اشخاص مطرح بوده است. 
رد پای مداخله مقام ها و زورمندان در تمام زیر مجموعه های وزارت 
که امسال 797 تن به  گفته می شود  داخله دیده می شود. برای نمونه 
که از آن جمله 170 تن  گردیده  کادمی  پولیس فارغ  سطح لیسانس از ا

توان خواندن و نوشتن را به شکل درست ندارند. 
بودند.  شده  کادمی  معرفی  ا به  سیاسی  مقام های  توسط  افراد  این 
کادمی  وجود  ا »امر« در دفتر  که هزاران ورق  گفته می شود  هم چنان 
دارد. چالش اساسی دیگر در برابر وزیر داخله جدید، میزان باالی 
به  توجه  با  چالش  این  می باشد.  وظیفه  ترک  و  زخمی   تلفات، 
کز آموزشی می تواند برای نیرو های پولیس  پایین بودن ظرفیت در مرا
که  می شود  گفته  باشد.  داشته  همراه  به  را  تی  مشکال دراز مدت  در 
کمبود  با  که 157 هزار است،  از اصل تشکیل  نیروهای پولیس ملی 
نیروی انسانی مواجه است. وزیر داخله جدید به این مهم باید توجه 

کند تا وزارت داخله بیشتر از این آسیب پذیر نشود. 
پولیس  تشکیل  در  خیالی  سربازان  موجودیت  دیگر  جدی  چالش 
کشور تشکیل واقعی پولیس  است. برای نمونه در یکی والیت های 
در  البته  می باشد.  خیالی  آن  در صد   69 می رسد.  در صد   31 به  آن 
باید  جدید  داخله  وزیر  دارد.  وجود  مشکل  این  نیز  والیت ها  سایر 
اصلی سیاسی  و  مهم  پایان بخشد. چالش  آمار های خیالی  این  به 
شدن فضا در وزارت داخله می باشد. آقایان غنی و عبداهلل هر یک 
با آن که  کنند.  تا میزان نفوذ خود را در این نهاد حفظ  تالش دارند 
کشمکش های  گرفته بود اما  استعفای آقای علومی  در 19 دلو صورت 
سیاسی سبب شد تا معرفی وزیر پیشنهادی جدید سه هفته وقت را 
در برگیرد. رقابت میان غنی و عبداهلل ، تقاضای هوادا ران هر دو جناح 
و مطا لبات محلی مثل لوگر و پنجشیر، و... از عوامل این تاخیر بوده 
وزارت داخله حمایت  در  گزینش ها  هنوز هم  این ها  تمام  با  است. 

جمعی را در رهبری حکومت وحدت ملی ندارد. 
به  و  تربیه  سیاسی  از  عاری  فضای  در  باید  ملی  پولیس  نیروهای 
با  مستقیم  ارتباط  نیروها  این  شود.  داده  سوق  شدن  مسلکی  سوی 
اساسی  قانون  با  مطابقت  در  آنان  کردار  و  رفتار  باید  و  دارند  مردم 
و ارزش های حقوق بشری و دموکراتیک باشد. با این همه باید دید 
که وزیر داخله جدید با میراث سنگین به جا مانده از دوران علومی  

چگونه می تواند پولیس را در مسیر درست آن سوق دهد.

تا  طالبان،  با  کره  مذا از  هدف  گفت،  می توان  بنا 
که امریکایی ها نگران آن اند، آوردن طالبان  آن جایی 
گروه به نحوی حضور  که این  در موقعیتی می باشد 
حال  در  چنانچه  بپذیرد.  را  افغانستان  در  امریکا 
کرده اند  گزارش  مختلف  سطوح  در  مقام ها  حاضر 
از  تعدادی  حفظ  به  امریکایی  مقام های  کید  تا که 

پایگاه های نظامی شان در افغانستان می باشد.
مقام های  حلقه  میان  در  شدت  به  سناریوی  چنین 
سنا  کمیته  و  شده  اندیشیده  امریکایی  پالیسی ساز 
تایید  را  کمبل  جان  جنرال  سخنان  ضمنی  به طور 
کاهش پایگاه های  کرده اند. به عقیده این فرمانده، 
 20 به  پایگاه   852 از  افغانستان  در  امریکا  نظامی 
بود.  خواهد  طالبان  به  کردن  خدمت  تنها  پایگاه 
به نظر  فاجعه ای،  از چنین  برای جلوگیری  بنابراین، 
از  زیادی  تعداد  و  رییس  مک کین  جان  می رسد، 
کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا، به این  اعضای 
که تعهدات درازمدت نظامی در افغانستان  باور اند 

یک امر ضروری می باشد.
کمبل  که جنرال جان  از سوی دیگر، به نظر می رسد 
نیز  را  نیکلسون  جنرال  حمایت  مک کین،  جان  و 
به جای  تاز گی  به  نیکلسون  کرده اند. جنرال  کسب 
نیروهای  عمومی  فرمانده  به عنوان  کمبل  جنرال 
گماشته شده است.  افغانستان  ایتالف در  و  امریکا 
جریان  در  که  پرسشی  به  پاسخ  در  نیکلسون،  آقای 
که  گفت  گردید،  مطرح  سنا  در  تاییدیه اش  جلسه 
شدن  بدتر  درحال  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت 
که با سناتور مک کین  کرد  است. او هم چنان اذعان 
در مورد این که شمار سربازان امریکایی در افغانستان 
گردد، نه از  کشور تعیین  باید مطابق به وضعیت این 

روی جدول بندی زمانی موافق می  باشد.
ممکن امریکا برای خروج نسبی از افغانستان آماد گی 
خود  استراتژیک  پایگاه های  کشور  این  اما  بگیرد، 
کرد، به ویژه آن عده  افغانستان را حفظ خواهد  در 
تاپی  گاز  پایپ الین  مسیر  در  که  را  پایگاه هایی  از 
قرار  هند(  و  کستان  پا افغانستان،  )ترکمنستان، 
امریکایی ها  برای  طوری  را  زمینه  امر  این  دارند. 

توسعه  جلو  قادر  شود  کشور  این  که  می سازد  فراهم 
را  ایران  و  روسیه  کستان،  پا چین،  مثل  کشورهای 
در  کوچک  و  موثر  نظامی  حضور  بنابراین  بگیرد. 
می باشد.  مهم  بی نهایت  امریکا  برای  افغانستان 
کنار  در  اصلی  قدرت  به عنوان  روسیه  زمانی که  از 
در  نظامی  حضور  کرده  ظهور  خاور میانه  در  امریکا 
شده  بدل  مهم  امر  یک  به  امریکا  برای  افغانستان 

است.
اجازه  امریکا  به  نسبی«  »خروج  و  کره  مذا با  همزان 
چنین  بماند.  باقی  منطقه  بازی  در  که  داد  خواهد 
سناریویی هم چنان دولت امریکا را قادر می سازد تا 
کشور خود نیز از نظر سیاسی استفاده  از آن در داخل 
دی سی  واشنگتن  در  گسترده ای  گفتگوهای  کنند. 
اشتباه  که  گرفت  صورت  محافظه کاران  میان  در 
دولت بارک اوباما در مورد مداخله نکردن در سوریه 
کرد. ازین  هزینه سنگینی را به دولت عراق تحمیل 
رو، وضعیت در خاور میانه، امریکا و متحدانش را به 
کردن افغانستان تاثیرات عمیق  که ترک  این وا داشته 
پالیسی سازان  بنا  گذاشت.  خواهد  به جا  آن ها  بر 
سربازان  مطلق  خروج  که  نظر اند  این  به  امریکایی 
خطر  یک  با  را  امریکا  افغانستان،  از  امریکایی 
به گونه  بخواهیم  گر  ا کرد.  خواهد  روبه رو  جدید 
کنیم؛ حضور نظامی امریکایی ها  استراتژیک بحث 
کارهای  که  کشور را قادر می سازد  در افغانستان این 
مرتبط به روسیه و هم چنین جاده ابریشم چین را زیر 

نظر داشته باشد.
باره  در  این  از  بیش  ممکن  افغانستان،  معمای 
و  حفظ  مورد  در  بیشتر  بلکه  نباشد،  تروریسم 
سال   15 طول  در  که  امریکا  باشد  دست آوردهای 
حضور  است.  آمده  به دست  کشور  این  جنگ 
کره  مذا زمینه  ساختن  مهیا  و  موثر،  و  حیاتی  نظامی 
پایگاه های  امنیت  تامین  برای  مهم  امر  شورشیان  با 
نتیجه،  در  می باشد.  افغانستان  در  امریکا  نظامی 
دولت افغانستان و امریکا هر دو تالش دارند و اخیرا 
کار  این  برای  را  دیپلوماتیک  مختلف  کانال های 

گشوده اند تا به هدف متذکره دست یابند.
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نظام های اوتوکرات مانند سوریه و یا تغییر آن به سود 
جریان های تکفیری-سلفی استفاده از زور را برای پایان 
در  کماکان  می شود،  که  طریقی  هر  به  منازعه ها  این 
دستور کار قرارداده است. چه کسی می تواند باور کند 
پیشروی  و  سوریه  جنگ  در  روسیه  حضور  بدون  که 
به  دسترسی  امکان  آن،  با  همکاری  در  اسد  نیرو های 
آتش بس در این کشور ممکن بود. هیچ انسان مسوولی 
از خاورمیانه عربی، برنخواهد خاست و نخواهد گفت 
که شما  مردمان عراق، سوریه و لیبیا و جاهای دیگر، 
قربانیان داعش و القاعده، باید با داعش و القاعده صلح 
کنید چرا که راه حل نظامی  در سرزمین های شما وجود 
صلح خواهی  موعظه  به  افغانستان  در  که  کسی  ندارد. 
از  باید  می پردازد،  پاکستان  و  طالبان  با  غیرانتقادی 
و  اجتماعی  علوم  ارزش های  و  اخالقی  اصول  منظر 
که  بگوید  نخست  اجتماعی  عدالت  و  استقالل طلبی 
میان طالبان و داعش از لحاظ کیفی چه تفاوتی وجود 
نژادپرستانه  برداشت  یک  بنیاد  بر  که  این  به جز  دارد 
طالبان  گرفتارند،  آن  به  افغانستان  سیاسی  رهبران  که 
بیشتر  داعشیان  و  می پندارند  افغان  را  خود  بیشترشان 
پیروزی  امکان  که  تز  این  کبرای  و  صغرا  عرب اند. 
بازیگران  است.  غلط  ندارد،  وجود  طالبان  نظامی  بر 
بر  پیروزی  برای  واقعی  تالش  افغانستان  در  صحنه 
طالبان نشان ندادند، چرا که یکی مبتال به شور و عشق 
غارت  و  تاراج  جز  مشغله ای  دیگری  و  بود  هم تباری 
مقیاس  در  سلطه اش  نظام  به  هم  بیرونی  آن  و  نداشت 
جهانی می اندیشید و در این میان نهضت رهایی بخش 
خود  مستقل  صف  نتوانست  هم  دموکراسی خواه  و 
سرنوشت  نمی تواند  حالتی  چنین  اما  کند.  ایجاد  را 
جاری  طرح های  که  به خصوص  شود،  تاریخ  محتوم 
برای صلح، آن طور که تاکنون دنبال می شود، فرجام 
تحمیلی  امر  نظامی کماکان  رویکرد  و  داشت  نخواهد 
در  که  باور  این  پذیرش  رو  این  از  ماند.  خواهد  باقی 
به  شدن  تسلیم  جاری  معضل  راه حل  فقط  افغانستان 
ولو  است  خطرناکی  شعار  است،  طالبان  و  پاکستان 
این که جمعی صادقانه و از روی صلح طلبی آن را سر 
بدهند. هر کسی که به این توهم دچار شود که رهبری 
حکومت وحدت ملی، پیر سید احمد گیالنی و دستگاه 
که  سیاسی  پیوند های  و  تعلقات  آن  با  رهبری اش  زیر 
آشتی  و  صلح  سوی  به  را  افغانستان  می توانند  دارند، 
رهبری کنند، به گونه اصالح ناپذیری ساده می اندیشد. 

من در اینجا ناگزیرم با در نظرداشت  محدودیت های 
روزنامه »8صبح« کوتاه بنویسم و روزنامه ای بنویسم.

اکثریت نزدیک به اتفاق معضالت نظامی  می توانند در 
حاالت زیر پایان بیابند:

توسل  با  دیگر  برطرف  منازعه،  از طرف های  یکی   .1
می شود  پیروز  دیگر(  ابزار  یا  و  نظامی   )نیروی  به زور 
به زانو  و به سخن دیگر از طریق زور طرف مقابل را 
به  فیصله کن  اقدام های  با  بدین گونه  و  می آورد  در 
حالتی  چنین  تازه  نمونه  می دهد.  پایان  نظامی   منازعه 
بر  پیروزی حکومت سریالنکا  را می توان در موضوع 

در سالیان پسین به فراوانی در رسانه های انگلوساکسونی 
خوانده ام که در جنگ افغانستان امکان پیروزی نظامی 
و  حکومت ها  این  با  است.  همین طور  ندارد.   وجود 
دسترس  قابل  پیروزی  دارد،  افغانستان  که  هم پیمانانی 
از  اندکی  را  معصومانه  بیان  این  اگر  اما  نمی نماید. 
در  که  می شود  این گونه  آوریم،  بیرون  آن  پوشش 
استخبارات  پاکستان،  برای  که  پیروزی ای  افغانستان 
انگلیس، مداراجویان امریکایی و تبارگرایان شوونیست 
افغان مطلوب باشد، ممکن نیست. اگر تاریخ مطالعات 
جنگ های چریکی را بدون در نظرداشت خصلت های 
آن در نظر بگیریم، شاید این تز درست باشد. کسانی 
که می خواهند با ارایه بلگه ها و اسناد، این ادعا را ثابت 
کنند، به تاریخ نهضت های آزادی بخش اشاره می کنند. 
و  انگوال  جنوبی،  افریقای  کمبوجیا،  ویتنام،  الجزایر، 
جاهای مانند آن. اما اشاره به این تجربه های موفق، اشاره 
به یک حقیقت متفاوت است. چرا که پیروزی اردو های 
ارتجاعی بر نهضت های آزادی بخش مشکل است. اما 
استراتژی  از  برخاسته  تروریسم  سرکوب  و  پیروزی 
شبکه های استخباراتی که به منظور تحقق هژمونی و به 
سلطه در آوردن ملت های دیگر به راه انداخته می شود، 
ممکن است. حتا اگر چنین تروریسمی  با تکیه بر جهل 
انسان های  مضطرب  روان های  و  آن  مجریان  تاریخی 
بر  پیروزی  باشد،  هم  توده ای  پایگاه  دارای  افسون زده 
است، حتا  تروریسم ممکن  است. شکست  آن ممکن 
اگر این تروریسم به دلیل موجودیت دولت های فاسد و 
در حال شکست، نیرومند بنماید. شکست این تروریسم 
نه تنها ممکن است بلکه واقع بین ترین، اخالقی ترین و 
هومانیستی ترین تالش برای رسیدن به صلح است و این 

آن حقیقت دیگر است. 
از  همواره  پسین  سال های  در  من  هم،  دلیل  همین  به 
می خواستند  که  آنانی  عاطفی-قبیله ای  فرافکنی های 
به  را  معاصر  دوران  سیاسی  وحشت  نوع  بدترین 
»اپوزسیون سیاسی« ارتقا دهند، انتقاد کرده ام. به همین 
باور  ناراضی«   »برادران  مانند  بیان هایی  به  من  دلیل 
نقد  به  را  غلط انگاری هایی  چنین  همواره  و  نداشته ام 

کشیده ام.
با تاسی از تجربه های کشور های دیگر و مطالعات در 
باره این که چه عواملی منجر به پایان جنگ ها می شوند، 

در این نوشته به چند نکته اشاره می کنم.
منازعه  یک  که  می دهند  نشان  تجربی  پژوهش های 
بیابد.  پایان  خاصی  شرایط  زیر  می تواند  مسلحانه 
علی رغم  اخالقی،  موعظه  یا  عریضه نویسی  نوع  هیچ 
انسان های مصیبت دیده، نمی تواند  تحریک احساسات 
بنیاد  بر  بیاورد.   وجود  به  تغییری  آن  روند  در 
پژوهش های »انستیتوت  هایدلبرگ برای تحقیق درباره 
مجموعا  دنیا  در   2013 سال  در  بین المللی«،  منازعات 
وجود  قهرآمیز  منازعه   221 و  مسلحانه  جنگ   45
خاور  سیاسی  نقشه  مجدد  تنظیم  برای  تالش  داشتند. 
ایاالت  لیبرال توسط  میانه، چه در پوشش دموکراسی 
برای حفظ قدرت توسط  متحده و هم پیمانانش و چه 

یا  و  بشری  حقوق  بحث  اینجا  )در  دید  تامیل  ببرهای 
داعیه ی حق تعیین سرنوشت مردمان مظلوم مورد نظر 
من نیست بلکه می خواهم بر پایان منازعه اشاره داشته 
باشم(.  یا زمانی که مردم ویتنام اردوی ایاالت متحده 
امریکا را شکست دادند، امریکایی ها علی رغم حضور 
برگ  و  ساز  و  ویتنام  در  کشور  این  سرباز  هزار   450
ویتنام  رانده شدند،  بیرون  ویتنام  از  بی نظیرشان  نظامی  
به وحدت دست یافت و با پیروزی مردم ویتنام منازعه 
با  منازعه  پایان  از  سخن  حالتی  چنین  در  یافت.  پایان 
فعال  بگونه  منازعه  یا حل  و  از طرف ها  پیروزی یکی 

)آکتیف( مورد نظر است. 
2. یکی از طرف های منازعه به هر دلیلی از ادامه جنگ 
از  تحمیل خواست های خود،  از  و  می کند  صرف نظر 
از  نوعی  تحمیل  جدایی طلبی،  قدرت،  کسب  جمله 
می دهد  انصراف  دیگر  خواسته های  یا  و  سیاسی  نظام 
حل  )پاسیف(  غیرفعال  به گونه  منازعه  بدین گونه  و 

می شود.
پشتیبان های  منازعه  طرفین  یا  و  طرف ها  از  یکی   .3
فاقد  بدین گونه،  می دهند.  دست  از  را  خود  خارجی 
پشت جبهه، پناهگاه و منابع تمویل و تجهیز می شوند. 
موجب  یا  و  دیگری  بر  یکی  پیروزی  موجب  امر  این 
نوعی توافق میان طرف ها می شود. به گونه مثال، وقتی 
شاه ایران و صدام حسین در سال 1975 در الجزایر با 
هم روی اختالفات مرزی در اروندرود توافق کردند، 
شاه تحویل دهی اسلحه به نهضت ملی کردستان عراق 
زیر قیادت رهبر افسانوی کردان، مال مصطفی بارزانی 
پیش مرگه  رهبران  با  مصطفی  مال  کرد.  متوقف  را 
ناگزیر به ترک کردستان شد و بعد ها هم در تبعید در 
رییس  بارزانی  مسعود  پدر  )وی  گذشت  در  کالیفرنیا 
که  زمانی  یا  بود.(  عراق  خودمختار  منطقه  کنونی 
سرخ  خمر های  میان  تا  کردند  توافق  چین  و  شوروی 
و حکومت هنگ سامرین صلح برقرار شود و شهزاده 
نوردوم سیهانوک از تبعیدگاهش در بیجینگ به پنوم 
پن برگردد، منازعه کموجیا پایان یافت. اتحاد شوروی 
زرادخانه های  دارای  و  جهان  پرولتاریای  مامن  که 
تلقی  ام القرای جهان سوسیالیستی  و مسکو  اتومی  بود 
رژیم  شد،  افغانستان  از  فرار  به  ناگزیر  می گردید، 
و  مجاهدان  میان  منازعه  و  فروپاشید  حمایتش  مورد 
کمونیستان پایان یافت. آنچه که ادامه یافت بدون شک 
منازعه میان کمونیستان و مجاهدان نبود بلکه پایان یک 

منازعه بود که با آغاز منازعه دیگر ادامه یافت.
درباره  موجود  اسناد  و  اراده  از  که  را  آنچه  اگر 
جاری  جنگ  در  طرف  دو  حامیان  و  جنگجویان 
جدی  می دانیم،  معضل  این  ادامه  منظور  به  افغانستان 
یادشده،  پیش شرط های  که  می شود  دیده  بگیریم، 
در  اما  ندارد.  وجود  هنوز  جبهه طالبان  در  دست کم 
دیده  جدی  شکستگی های  افغانستان  دولت  جبهه 
می شود. نیروهای طالبان در سال گذشته میالدی، نشان 
دادند که می توانند نه تنها بر مناطق روستایی افغانستان 
بلکه بر شهر های این کشور نیز چیره شوند. اشغال کندز 
و محاصره لشکرگاه دو نمونه بارز این موضوع است. 
به باور من، گسست پیوستگی ملی در مبارزه با طالبان 
همراه با سیاست های مداراجویانه واشنگتن، اگر متهم 
جبهه  تضعیف  اصلی  علت  دو  نشوم،  تقلیل گرایی  به 

مخالف طالبان است.
مساعد  بستر  خوب  دولتداری  نبود  که  می پذیرم 
طالبزایی است اما بحث این که در جریان یک جنگ 
چگونه می توان دولتداری خوب را تحقق بخشید، بدون 
تمام  در  دولت سازی  فرایند  مشکالت  از  یکی  شک 
کشور های دارای دولت های ناکام می باشد. این مشکل 
نباید به معنای تعطیل مبارزه برای استقالل، دموکراسی 
مانع  اجتناب ناپذیر  شرایط  در  و  اجتماعی  عدالت  و 
مقاومت مسلحانه باشد. در این رابطه، سخن بر سر این 
است که در روند تدوین یک استراتژی در جریان یک 
داد.  را چگونه می توان تشخیص  اولویت  داغ،  منازعه 
حتا اگر در دولت های ناکام مجریان داخلی و خارجی 

خوب  دولتداری  کردن  عملی  به  مصمم  دولت سازی 
در جریان  تمام عیار  در صورتی که جنگ  باشند،  هم 
باشد، تحقق دولتداری خوب همراه با مشکالت عدیده 
افغانستان  بر  بحث  باشیم که  داشته  نظر  در  باید  است. 
و  است  دولت  تقویت  و  تحکیم  ایجاد،  سر  بر  کنونی 
نه عمدتا علت های فروپاشی آن مانند سایر دولت های 
است  بر سر دولتی  به سخن دیگر، سخن  پسااستعمار. 
که به هر دلیلی که بوده تضعیف شده است، فروپاشیده 
است و فرایند ایجاد و یا احیای مجدد آن با مشکالت 

عدیده خاص خود روبه رو است.
قبلی  داخلی، حکومت  بازیگران  امر که  این  بر  تاکید 
ایجاد یک دولت  مسوولیت عدم  و حکومت کنونی، 
کارا در افغانستان را بر عهده داشته اند، نیمی  از حقیقت 
است. از نیمه دیگر آن هم باید یاد کرد و آن عبارت 
از این است که بازیگران خارجی نیز چنین اراده ای را 
نداشته اند. کشور های درحال منازعه و دارای دولت های 
ناکام و یا افتاده در سیر ناکامی  باید تشخیص بدهند که 
آیا می توانند هر دو وظیفه را همزمان و هموزن انجام 
بدهند و یا این که یکی از این دو موضع، پایان دادن به 
منازعه و ایجاد دولت متعهد به دولتداری خوب، نسبت 
به دیگری دارای ارجحیت نسبی می باشد. ایجاد دولت 
خوب یا شکست دشمنی که بیخ گوش آدم نشسته است 
و فرصت نفس کشیدن هم نمی دهد، کدام یک واجد 
اهمیت نخستین می باشد. برای کسی که در عرصه عمل 
با چنین پرسش هایی روبه رو باشد، پاسخ به آن ها بسیار 
این کنشگری در عرصه جامعه ای  مهم است. چرا که 
است که هر روز آن با خون و قهر و خشونت آغشته 
قدیمی  سوال  همان  شبیه  پرسش  این  اگر  حتا  است. 
مرغ،  تخم  یا  است  آمده  وجود  به  مرغ  اول  که   باشد 
با آن هم باید با واقعگرایی سیاسی به آن پاسخ گفت. 
اگر بپذیریم که در افغانستان، نه بازیگران داخلی و نه 
خارجی در پی تحقق دولتداری خوب و تحکیم دولت 
بوده اند، از نیم پاره گویی اجتناب کرده ایم و ناگزیر باید 
به حل منازعه از طریق یک رویکرد واحد که توجه به 
تعیین  با  و  اجزای یک کلیت  مثابه  به  جنگ و صلح، 

اولویت نسبی یکی نسبت به دیگری پرداخته شود.
با  افغانستان  در  جنگ  ادامه  که  بگویم  می خواهم  من 
است.  اجتناب ناپذیر  دارد،  که  نازیبایی  و  زشتی  همه 
متبارز  هنوز  مصالحه  و  صلح  تحقق  پیش شرط های 
نیستند. البته این به معنای تعطیل تالش های صلح طلبانه 
نیست، بلکه واقع بینی سیاسی است. چرا که توافق روی 
مصالحه در اوضاع کنونی با همه دل انگیزی و جاذبه ای 

که دارد، یک فرض محال است.
فرضیه نخست در این باره:

بازیگران  و  افغانستان صلح می خواهند  در  1. طرف ها 
منازعه توانایی کنترول پیروان شان را دارند و می توانند 
آن ها  بر  را  صلح طلبی شان  داعیه  توافق،  صورت  در 

تحمیل کنند.
خواهان  آشکارا  متحده  ایاالت  چیست؟  واقعیت 
است.  افغانستان  در  پاکستان  مالیم  هژمونی  تحقق 
متحده  ایاالت  که  گفته  مورد  چندین  در  اوباما  آقای 
کشوری  است.  نیامده  افغانستان  به  دولت سازی  برای 
استراتژیک  متحد  را  سعودی  عربستان  می تواند  که 
بیاید.  تلقی کند، به آسانی می تواند با طالبان هم کنار 
دغدغه  هیچ کدام   دموکراسی،  نه  و  زنان  حقوق  نه 
سیاستمداران ایاالت متحده نمی باشد بلکه این ارزش ها 

دغدغه ترقی خواهان افغانستان است.
2. جنرال دوستم، معاون اول رییس حکومت وحدت 
ملی که صدای پای تهدید را می شنود، در پی آزادسازی 
جبهه  ایجاد  پی  در  مسعود  ضیا  احمد  است.  »قوم« 
بقیه السیف  و  رهبران جهادی  است.  جهادی در شمال 
رانده  بیرون  قدرت  دایره  از  می کنند  گمان  که  آن ها 
قرار  حکومت  این  برابر  در  عصیان  حالت  در  شده اند 
غیرطالبان  باغی  گروه های  و  مسلح  دسته های  دارند؛ 
این  با چنین گسست هایی  سرزمین های خود را دارند. 
حکومت چگونه می تواند، حتا اگر توافقی هم صورت 

بگیرد، آن را عملی کند؟
که  می دانند  و  می باشند  پیشروی  حال  در  طالبان   .3
برای  داشت.  بهتری خواهند  آینده شرایط  ماه های  در 
پاکستان در چهارده سال اخیر شرایط رسیدن به اهداف 
آن کشور هرگز به اندازه امروز مساعد نبوده است، چه 
دلیلی وجود دارد که این کشور از طالبان به گونه جدی 
راضی  کم ترین ها  پذیرفتن  به  افغانستان  در  تا  بخواهد 
امکان  می کند  گمان  که  شرایطی  در  هم  آن  و  شوند 

دسترسی به حداکثر ها را دارد.
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کمیسیون  سابق  کمیشنر  حمیدی  فرید  آقای  انتخاب 
نام  نیک  فعالین  از  یکی  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
افغانستان، نوعی  نامزد لوی سارنوال  به عنوان  جامعه مدنی 
در  و  پر چالش  جامعه  یک  در  نیک  نام  گروگذاری  به 
یک  در  زمان  عین  در  و  حدیث  و  پر حرف  نهاد  یک 
از  یکی  حمیدی  آقای  می شود.  محسوب  پیچیده  تعامل 
شخصیت هایی است که عملکرد خوبی در جامعه داشته 
همین  می باشد.  برخوردار  مناسب  نامی  نیک  از  و  است 
مساله قرار گرفتن آقای حمیدی در راس یک نهاد بسیار 
همراه  مردم،  از سوی  زیادی  توقع  با  را  دولت  پر اهمیت 

می کند. 
نهادهای بسیار  از  نهاد لوی سارنوالی یکی  از سوی دیگر 
از  یک سو  از  که  می باشد  افغانستان  دولت  بدنه  در  مهم 
اهمیت بسیار زیادی در راستای زمینه سازی تامین عدالت 
نیز  برخوردار است و از سوی دیگر با چالش های جدی 
نهادی  چنین  در  حمیدی  آقای  وقتی  می باشد.  روبه رو 
به عنوان آمر اصلی نامزد می شود، این سوال پیش می آید 
که وی با چه چشم اندازی وارد این تعامل خواهد شد و تا 
چه حد خواهد توانست کارکرد این نهاد را مطابق توقعی 
از خود آقای حمیدی  نزد مردم  از یک سو در  سازد که 
در  لوی سازنوالی  نهاد  از  دیگر  سوی  از  و  دارد  وجود 

اذهان عامه موجود می باشد.
آن گونه که در قانون اساسی افغانستان تصریح شده است، 
افغانستان  دولت  اجرایی  دستگاه  از  بخشی  لوی  سارنوالی 
برخوردار  استقالل  از  خود  عملکرد  در  البته  که  است 
تامین  در  زیادی  بسیار  اهمیت  از  نهاد  این  اما  می باشد. 
عدالت در جامعه برخوردار است. مسوولیتی که از سوی 
و  است، کشف  نظر گرفته شده  در  نهاد  این  برای  قانون 
تحقیق جرم و تعقیب مظنون و به چنگال عدالت سپردن 
مجرم می باشد. کشف و تحقیق جرم و تحت تعقیب قرار 
با  پروسه  این  مطابق سازی  و  متهمین  و  مظنونین  گرفتن 
مصلحت های اجتماعی، الزامات قانونی و مصالح سیاسی 
به وجود  غیررسمی  یا  و  رسمی  به صورت  جامعه  در  که 
آمده است، از این جهت مهم است که چشم انداز عدالت 

را در جامعه ترسیم می کند.
اساسا نهادهای تحقیق و کشف و تعقیب جرایم و مجرمین 
بتواند  که  است  شده  گرفته  نظر  در  این  برای  جامعه  در 
پاسداری  آن  از  و  امنیت جامعه حمایت کرده  و  نظم  از 
واکنش  اول  بخش  تبارز دهنده  واقع  در  نهاد  این  کند. 
اجتماعی در برابر پدیده هایی است که در قالب رفتارهای 
شدن  خدشه  دار  باعث  و  می پیوندد  وقوع  به  نظم شکنانه 
اولیه  برخوردهای  اگر  می شود.  جامعه  امنیت  و  نظم 
به صورت  جامعه  در  می باشد  تحقیق  و  کشف  همان  که 

در  طالبان  پیشروی های  بر  عالوه  چیز هایی  چه   .4
که  می کند  تشجیع  را  کشور  این  جنگ،  جبهه های 
هرگز  امروز  تا  طالبان  سقوط  از  کند؟  افزون طلبی 
حامیان  به  وابسته  یا  و  پاکستان  جانبدار  شخصیت های 
حضور  افغانستان  حکومت  در  اندازه  این  تا  کشور  آن 
نداشته اند؛ برای نخستین بار عوامل آشکار پاکستان در 
کاهش  پی  در  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  دستگاه های 
سیاست  برابر  در  افغان  میهن پرستان  حساسیت های 
سلطه طلبی پاکستان می باشند، شبکه های تبلیغاتی و آنچه 
را که پیش از امپراتوری نولیبرالیسم ما به آن دستگاه های 
بر  تکیه  با  منظم  گونه  به  می گفتیم  آژان-پرووکاتور 
منتقدان،  علیه  سیستماتیک  به صورت  دولت  امکانات 
اطالعات غلط پخش می کنند تا آن ها را منزوی کنند و 
روحیه شان را بشکنند. نیرو های دفاعی افغانستان ساحات 
گسترده و وسیعی مانند دند غوری بغالن و ولسوالی های 
سنگین و نوزاد هلمند را با عقب نشینی سازمان یافته، در 
اختیار نیرو های وابسته به پاکستان قرار می دهند. شورای 
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عادالنه، غیر جانبدارانه و در عین زمان حرفه ای و مسلکی 
و مطابق با استندردهای پذیرفته شده جهانی و آموزه های 
دینی عملی گردد، باعث می شود تا اوضاع و احوال نظم 
اما  شود.  گذشته  از  بهتر  بروز  روز  جامعه  در  اجتماعی 
مقابله  و  عدالت  برقراری  برای  ابتدایی  برخوردهای  اگر 
از  و  عدالت  بر  مبتنی  جامعه  در  مجرمانه  رفتارهای  با 
و  جهانی  شده  پذیرفته  استندرهای  با  مطابق  رفتاری  نظر 
اجتماعی  امنیت  و  نظم  تنها  نه  نباشد،  آموزه های اسالمی 
و  نظم  تا  می شود  سبب  بلکه  نمی گیرد،  مطلوب  شکل 

امنیت جامعه روز به روز شکننده تر شود.
افغانستان  در  لوی سارنوالی  نهاد  از  که  رفتاری  وضعیت 
از  مالحظه ای  قابل  بخش  برای  است،  رسیده  مشاهده  به 
طول  در  اگرچه  است.  بوده  تامل بر انگیز  صاحب نظران 
چند سال اخیر در برخی از موارد از سوی لوی سارنوالی 
و  مقابله ها  مجرمانه  رفتارهای  و  پدیده ها  با  برخورد  در 
مقبولیت  نظر  از  اما  است،  گرفته  صورت  برخوردهایی 
عمومی  رضایت  است  نتوانسته  رفتارها  این  مطلوبیت  و 
نتیجه  نظر  از  و  فراهم کند  به صورت گسترده و وسیع  را 
وقوع  و  رفتارها  کاهش  در  سهمی  است  نتوانسته  نیز 
پدیده های مجرمانه داشته باشد. به خصوص این که برخی 
از پدیده های مجرمانه ای که در چند سال اخیر شیوع یافته 
است، نه تنها مهار نشده و رو به کاهش نرفته است، بلکه 

سیر صعودی نیز داشته است. 
از پدیده های مجرمانه ای که در چند سال اخیر به صورت 
تروریزم،  از  می توان  است،  شده  شایع  گسترده  بسیار 
فساد اداری، غصب زمین و تجارت مواد مخدر و برخی 
دیگر از رفتارهای مافیایی نام برد که در قوانین افغانستان 
سوی  از  که  می کند  ایجاب  و  است  شده  پنداشته  جرم 
پدیده ها  این  با  لوی سارنوالی  همان  یا  مدعی العموم  نهاد 

برخورد صورت گیرد.
وجود  خصوص  این  در  که  تحلیل هایی  از  برخی  در 
مداخله  عدم  که  می گیرد  صورت  تاکید  این  بر  دارد 
و  مجرمانه  رفتارهای  این  با  مقابله  در  لوی سارنوالی 
مباشرین و مسببین این رفتارها نبود حمایت سیاسی الزم 
از برخورد با این پدیده ها بوده است که همین مساله باعث 
قرار  آن  تاثیر  تحت  نیز  لوی سارنوالی  نهاد  تا  است  شده 
گیرد. از همین رو یکی از مهم ترین سوال ها این است که 
لوی سارنوالی در دوره ای که آقای حمیدی به عنوان یکی 
از فعالین نیک نام کشور در راس آن قرار گیرد، تا چه حد 
خواهد توانست اوال کمبود حمایت سیاسی در برخورد با 
این گونه پدیده ها و رفتارهای مجرمانه را رفع سازد و دوما 
در تقابل با این گونه رفتارهای مجرمانه برخورد اقتدار آمیز 

داشته باشد.

عالی صلح اگر چه در ذات خود موثریتی ندارد، اما با 
این همه به عوامل آشکار پاکستان سپرده می شود. اگر 
چه طالبان به حداقل چهار گروه، تجزیه شده اند و چنین 
ملی  در صورتی که یک حکومت  می توانست،  حالتی 
ما  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیرو های  و  می داشت  وجود 
در حالت پیشروی می بودند، به یک شرط مساعد تبدیل 
به صلح  باید  گروه  کدام  با  کنونی  اوضاع  در  اما  شود 

دست یافت؟ 
در فرهنگ و باور مردمانی که در متن فرهنگ های سنتی 
میلیتاریست بزرگ می شوند، سالح داشتن و جنگیدن، 
به انسان نوعی آگاهی می دهد که توسط آن فرد مورد 
نظر خود را صاحب حیثیت و عزت اجتماعی می داند. 
خارجیان  مجدد  ادغام  برنامه های  که  دالیلی  از  یکی 
نیز  بوده اند  بیهوده  افغانستان  در  صلح  عالی  شورای  و 
نجاری، خرادی و  به جنگجویان  همین است که آن ها 
خشت مالی یاد می دادند در حالی که چنین پیشه هایی که 
در کشور های پیشرفته، مشاغل با ارزشی اند، در کشور ما  

یکی از چالش هایی دیگری که گفته می شود در کارکرد 
لوی سارنوالی وجود داشته این بوده است که این نهاد در 
است  نتوانسته  کم پول  و  کم قدرت  مظنونین  با  برخورد 
رفتار بی طرفانه و مبتنی بر عدالت داشته باشد. این مساله 
در  رفتاری  عدالت  چشم انداز  که  است  گردیده  باعث 
یکی  می شود  گفته  شود.  مخدوش  حدودی  تا  نهاد  این 
از مهم ترین علت این نقیصه این بوده است که از یک سو 
در  که  شخصی  منفعت گرایی های  و  منفعت اندوزی ها 
تحت  را  حوزه  این  فعالین  از  برخی  دارد،  وجود  جامعه 
تاثیر قرار داده است و دیگر این که کمبود ظرفیت علمی 
عدالت  شدن  مخدوش  باعث  حوزه  این  فعالین  نزد  در 
نیز  از این رو این سوال  رفتاری در این حوزه شده است. 
وجود دارد که آقای حمیدی نقیصه موجود از این منظر را 

چگونه می  تواند مرفوع سازد.
نهاد  راس  در  حمیدی  آقای  گرفتن  قرار  حال  هر  به 
قابل  مردم  از  بسیاری  برای  شک  بدون  لوی سارنوالی 
تا چه حد  آقای حمیدی  دید که  باید  اما  است،  استقبال 
می تواند نام نیک خود را در این حوزه نیز حفظ کرده و 

وضعیت کاری این حوزه را بهتر سازد.

از جمله مشاغلی تلقی می شوند که صاحبان آن ها دارای 
مقام و حیثیت باالی اجتماعی نمی باشند. هیچ جنگجوی 
طالب برای خرادی در شرایطی که مطمین است می تواند 
دستکم بخش هایی از کشور را در کنترول در آورد و 
مخالفان خود را شالق بزند و نظام سیاسی ایده آل خود 
را بر مردم تحمیل کند، با حکومت در حال نزع وحدت 

ملی صلح نخواهد کرد.
آرزو  افغانستان  مردم  و  میهن  برای  من  که  صلحی 
می کنم و در زمانی که عضو حکومت بوده ام نیز استوار 
بر آن تاکید داشته ام، صلحی است شرافتمند که در آن 
باشد.  شده  تضمین  آن  مردم  آزادی  و  وطن  استقالل 
نظام  بندگی  و  بردگی  به  را  افغانستان  مردم  صلحی که 
طالبانی محکوم نکند، صلحی که بهای آن دموکراسی، 
مردم  شهروندی  حقوق  از  اجتناب  و  اجتماعی  عدالت 
چشمگیر  کاهش  با  صلحی  چنین  نباشد،  افغانستان 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  دشمنان  پیروزی  امکانات 
سکوت  بازتاب  گورستان  آرامش  می گردد.  ممکن 

مرگ است.   
ته  از  آدم  که  می افتد  اتفاق  گاهی  انسان ها  زندگی  در 
دل آرزو می کند، که ای کاش آنچه را که به آن باور 
در  را  خودم  صادقانه  من  و  درآید  آب  از  غلط  دارد، 

چنین حالتی می بینم.
صبر کنیم و در آخر پاییز جوجه ها را بشمریم.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

شاعر  زاکانی،  عبید  فتوح  پر  روح 
باشد.  زنده  هشت  قرن  طنزنویس  و 
نوشته  جالب  بسیار  لطیفه  یک  باری 
بود. گویند مردی روز سه شنبه سوار 
وی  از  می رفت.  سویی  به  خرش  بر 
پرسیدند به کجا می رود. جواب داد: 
آخر  گفتند  می روم.  جمعه  نماز  به 
امروز که سه شنبه است. گفت اگر این 
خر مرا به روز شنبه هم به مسجد جامع 
برساند، خدا را شکرگزار خواهم بود. 
مطمین هستم شما هم زیاد خندیدید، 
اما چرا این لطیفه را اینجا نوشتم. خدا 
و  ما  که  حکومتی  نگیرد،  مرا  گردن 
شما داریم و به نام حکومت وحدت 
همین  از  کم  می شود،  یاد  نیز  ملی 
نیست.  زاکانی  عبید  نظر  مورد  خر 
انتخابات شده  به جوزای سال 1393 
اعالن  را  نتایج   1394 حوت  به  و 
می کنند. آن هم پس از گذشت یک 
سال و نیم از شکل گیری چیزی به نام 
این  جالب تر  ملی.  وحدت  حکومت 
که در حکومت وحدت ملی قدرت 
50 -50 بین دو بزرگوار تقسیم شد، 
اما حاال کمیسیون انتخابات به رهبری 
را  انتخابات  نتایج  نورستانی  جناب 
55 – 44 اعالن کرده است. خالصه 
خروس  دم  که  نمی دانیم  ما  حاال 
به  را.  همسایه  قسم  یا  کنیم  قبول  را 
فرض که نتایج را ما قبول کنیم. این 
کش وفشش،  با  را  اجرایی  ریاست 
با  عریضش،  و  طویل  دم ودستگاه  با 
مشاور  معاون  و  مشاور  خروار  چند 
خود  دل  کجای  را  مشاور  سکرتر  و 
گند  بوی  کافی  اندازه  به  بگذاریم. 
ولی  گرفته  را  همه جا  حکومت  این 
هنوز  چرا  نورستانی  جناب  نمی دانیم 
این  بیشتر  دادن  شور  حال  در  هم 
این که  گندگی است. خلص مطلب 
اجرایی  رییس  جناب  نیز  این  از  قبل 
نظاره گر  چشمدار  کلوخ  شبیه  بیشتر 
رییس جمهور  خیمه شب بازی های 
بود. حاال دیگر برای دستشویی رفتن 
نیز باید از رییس جمهور اجازه بگیرد. 
داشته  رای  کم تر  درصد   11 بیچاره 
دعوای پنجاه پنجاه هم داشته ولی از 
حق نگذریم این نورستانی هم از آن 
هفت خط های روزگار است. تا بحث 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
به  تازه  بجل  یک  باز  می شود،  پیش 
میدان میندازد که تا شش ماه همه را 
این  بیا  گربه  می کند.  خود  سرپیچان 
نورستانی  با  را  انتخابات  کمیسیون 

یکجا بخور.  

به گرو گذاری نام نیک

حقیقت جنگ و رویای صلح 

از پارسال تا امسال 
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 محمد هاشم قیام
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.

استعفا  از  پس  داخله،  پیشین  وزیر  علومی،  نورالحق 
از  ملی،  امنیت  شورای  عنوانی  نامه ای  در  مقامش  از 
بی توجهی رهبران حکومت وحدت ملی، به نیروهای 
رهبران  که  می   نویسد  کرده  انتقاد  شدیدا  پولیس 
حکومت وحدت ملی به نیروهای پولیس ملی »نگاه 

درجه دوم« دارند.
آقای علومی این نامه  را به تاریخ نوزدهم ماه دلو نوشته 
حکومت  رهبران  دوم  درجه  نگاه  که  آورده  آن  در  و 
وحدت ملی به نیروهای پولیس، باعث شد تا تلفات 

این نیروها و غیرنظامیان افزایش یابد.
جدید  نامزد  معرفی  از  پس  علومی  نورالحق  نامه 
اشرف غنی،  است.  شده  منتشر  داخله،  امور  وزارت 
براساس  گذشته  چهارشنبه  روز  کشور،  رییس جمهور 
نامزد  به عنوان  را  جاهد  محمد  تاج  حکمی  جنرال 
کرد. هم چنین براساس  پست وزارت امور داخله معرفی 
این حکم جنرال عبدالرحمان رحمان فرمانده پیشین 
امور  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  به عنوان  کابل  پولیس 
داخله معرفی شده است. آقای رحمان روز پنج شنبه 

کرد. کارش آغاز  رسما به 
قول  فرماندهی  مسوولیت  جاهد،  تاج محمد   جنرال 
کشور به عهده داشت.  اردوی 207 ظفر را در زون غرب 
او دارای مدرک تحصیلی لیسانس از دانشگاه حربی 
بخش  در  کار  سابقه  سال   22 جاهد  آقای  است. 

نظامی دارد.
علومی  نورالحق  حکم،  همین  براساس  هم چنین 
شده  مقرر  هالند  در  افغانستان  جدید  سفیر  به عنوان 

است.
محمدفرید  خود  حکم  در  ریاست جمهوری  دفتر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را  کمیشنران  حمیدی از 
کرده است.آقای  به عنوان نامزد لوی سارنوالی معرفی 
از  سیاسی  علوم  و  حقوق  جنایی،  علوم  در  حمیدی 
لیسانس  مدرک  دو  کابل  دانشگاه  و  پولیس  کادمی  ا
بخش های  در  ماستری  سند  دو  هم چنین  او  دارد. 
آزاد اسالمی  از دانشگاه های  حقوق جزا و اداره عامه 
و هارورد امریکا بدست دارد. وی از پانزده سال به این 

کرده است. کار  سو در عرصه های حقوقی و قضایی 
نگاهدرجهدوم

در  داخله،  امور  وزارت  پیشین  وزیر  علومی،  نورالحق 
که  گفته  نامه خود عنوانی شورای امنیت ملی هم چنین 
او از زمانی که مسوولیت رهبری این وزارت را به عهده 
را  وحدت  حکومت  رهبران  سیاسی  حمایت  گرفت، 
»جای  است:  افزوده  نامه  این  در  او  نکرد.  احساس 
که در مدت یک سال سپری شده،  تاسف این است 
که ایجاب می نمود از جانب رهبری سیاسی  حمایتی را 
پیشنهادات  تمام  مثال،  طور  نکردم.  احساس  دولت 
اصالحی ما با تاخیر و تأنی مواجه می  بود. به مطالبات 
با  مقابله  در  پولیس  سریع  حمایت  و  تهجیز  برای  ما 

اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  برای  رای گیری 
برگزار  ایران  سراسر  در  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  و 
شد. علی خامنه ای، رهبر ایران همزمان با انداختن رای خود به 
که دشمن را  کرد: »انتخابات باید به گونه ای باشد  کید  صندوق تا

کند.« مایوس و نومید 
همزمان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نیز هنگام انداختن 
در  »می توان  گفت:  انتخابات  از  ناشی  منافع  مورد  در  رای خود 
آن  ثمره  از  سال  هشت  و  سال   ۴ و  بود  رای  صندوق های  پای 
که برای شرکت در  کرد.«  بیش از نیمی از ۱۲ هزار نفری  استفاده 
کاندید شده بودند توسط شورای نگهبان رد صالحیت  انتخابات 
گر چه اصالح طلبان  کثر آن ها از اصالح طلبان بودند. ا که ا شدند 
ندارند  را در اختیار  انتخابات چهره های سرشناس خود  این  در 
گیر با جریان موسوم به اعتدال گرایان در لیستی  اما در ایتالفی فرا
مشترک و با امید به بازپس گیری قوای مجدد در انتخابات حضور 
یافته اند.نزدیک به ۵۵ میلیون تن از ایرانیان، واجد شرایط رای 

دادن در این دوره از انتخابات هستند.
نظارت  علت  به  نیز  خبرگان  مجلس  نتخابات  از  دوره  این 
لزوم  صورت  در  او  جانشین  و  رهبر  عملکرد  بر  شورا  این  تعیین 
فهرست های  اصول گرایان  و  طلبان  اصالح  دارد.  زیادی  اهمیت 
گرچه بخشی از  گانه ای را برای مجلس خبرگان ارایه دادند ا جدا

هیچ گاه  جنایت کار  گروه های  و  تروریستی  شبکه های 
کم توجهی  پاسخ قناعت بخش و قاطع داده نشد. این 
سطح  در  افزایش  باعث  پولیس  به  درجه دوم  نگاه  و 
که فشار آن را من  گردید  تلفات پولیس و مردم ملکی 
که با  و رهبری وزارت امور داخله باید تحمل می کردیم 

صبوری تاحاال تحمل نموده ایم.«
او  ابتدا  که  می افزاید  خود  نامه  در  علومی  نورالحق 
که دلیل تاخیر در اجرای پیشنهادات  احساس می کرد 
وحدت  حکومت  رهبران  توسط  داخله  امور  وزارت 
ملی وجود بروکراسی در نظام است، اما حاال احساس 
اجرای  برای  کم تری  عالقه مندی  اصال  که  می کند 
کرده  کید  تا پیشنهادات وی وجود داشته است. وی 
و  شک  فلتر  از  پیوسته  طرح هایش  و  پیشنهادات  که 

تردید عبور داده می شد.
وجود  از  نامه  این  در  داخله  امور  وزارت  پیشین  وزیر 
نیز خبر داده  و مطالبات غیرقانونی  فشارهای سیاسی 
که او در برابر این فشارها و مطالبات تن  کرده  کید  اما تا
نداده است. نورالحق علومی در نامه خود می نویسد: 
که من در این مدت از جانب برخی  »باید اذعان نمایم 
از بزرگان و سیاسیون زیر فشار مطالبات غیرقانونی نیز 
که به حکم وجدانم به چنین مطالبات  قرار داشته ام 

ناجایز تن نداده ام.«
رهبری  او  زمانی که  می گوید  هم چنین  علومی  نورالحق 
گرفت هیچ مرجعی رقم  وزارت امور داخله را به عهده 
دست  در  کشور  در  پولیس  نیروهای  تعداد  از  دقیق 
صفوف  در  خیالی  نیروی  هزاران  او  به گفته  نداشت. 
آن الدرک  عینیات  و  داشتند  پولیس حضور  نیروهای 
در  »من  افزوده است:  نامه خود  در  علومی  آقای  بود. 
که هیچ  گرفتم  حالی در راس وزارت امور داخله قرار 
عینیات  و  قوا  موجودی  واقعیت  از  کشور  در  مرجعی 
نیروی  هزاران  نداشت.  درست  رقم  و  گاهی  آ پولیس 
هزار  ده ها  و  الدرک  عینیات  زیاد  مقادیر  خیالی، 
محلی  پولیس  موجودیت  نادیده،  تعلیمات  پرسونل 
که بیشتر در خدمت زورمندان قرار داشت و میلیاردها 

افغانی قرضداری، واقعیت آن زمان بود.«
در  دست آوردهایش  از  برخی  به  علومی  نورالحق 
اشاره  نیز  داخله  امور  وزارت  در  گذشته  سال  طول 
که او بیشتر وقت خود را در پارلمان،  گفته  کرده، اما 
شورای  دفتر  اجرایی،  ریاست  ریاست جمهوری، 
است.  کرده  ضایع  کابینه  جلسات  و  ملی  امنیت 
کارش  که او در طول یک سال  آقای علومی می گوید 
برخوردهای  براساس  داخله،  امور  وزارت  راس  در 
است.  شده  احضار  پارلمان  به  بار   58 سلیقه ای 
وقت  تمام  باید  او  که  می نویسد  علومی  نورالحق 
به قطعات  و  مردم سپری می کرد  و  پولیس  با  را  خود 
جلسات  در  وقتش  بیشتر  اما  می رفت،  والیات  به 

حکومتی صرف شد.

اسامی در هر دو فهرست مشترک است. جریان موسوم به اعتدال 
کرد با ارایه لیست از معتدلین  به رهبری هاشمی رفسنجانی تالش 
افراطی  چهره های  جایگزین  را  آن ها  اصول گرایی  جریان  در 
کند. انتخابات روز جمعه ایران  در حالی برگزار  مجلس خبرگان 
گیر  فرا ایتالفی  در  ایران  اعتدال گرایان  و  طلبان  اصالح  که  شد 
که سه دوره پیاپی در اختیار  کرسی های پارلمان  گرفتن  برای پس 

اصول گرایان بوده است به میدان رقابت رفتند.

 علومی: 

نگاه درجه دوم 
باعث افزایش تلفات پولیس شد

انتخابات پارلمانی و خبرگان در ایران برگزار شد

 ظفرشاه رویی
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