
با تاکید بر اهمیت زمان انجام سفر رییس جمهور افغانستان، اظهار  رییس جمهور تاجیکستان 
داشت: سفر محمد اشرف غنی در متن گسترش همکاری های منطقه یی در حال انجام می باشد.

او تصریح کرد: تالش های مشترک و هدف مند ما جهت آغاز ساخت پروژه منطقه یی کاسا – 1000 
گسترش  روشن  نشانۀ  شد،  خواهد  برگزار  تاجیکستان  در  بعد  روز  دو  آن  افتتاح  مراسم  که 
همکاری های منطقه یی است. امیدواریم که تحقق این پروژه به تأمین پیشرفت و روزگار آسوده 

مردمان کشورهای ما مساعدت خواهد کرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1779  چها  ر  شنبه      22 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  3 شعبا ن المعظم  y 1437   11می    2016

زماني که بر جایي والیت یافتید، نیکي نمایید و ]از خطاي[ 
زیردستاِن خود گذشت کنید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

برخی اعضای مجلس: 

فرمان تقنینی غنی باطل است

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کمېسیون وایي د پروموټ یا د 

ښځو د پياوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایې ادارې له پروګرام 

رسه باید پروژه یې چلند و نه يش.

په هغه غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو 

د  حقونو  د  برش  د  وه،  شوې  جوړه  هدف  په  پیاوړتیا  د  ګډون  د 

پروګرام  پياوړتیا  د  خپلواک کمېسیون مرشې و ویل چې د ښځو 

باید له سیايس او ټولنیز اړخه د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون 

راويل.

سیام سمر د امریکا د نړیوالې پراختیایې ادارې »USAID« له خوا 

مهال  وینا  د  ته  کنفرانس  نوم جوړ شوي  په  مشارکت  پروموټ  د 

ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نباید یوازي منایيش بڼه ولري.

نوموړې زیاته کړه:

نيش،  و  چلند  څیر  په  پروژې  یوې  د  رسه  پروموټ  له  لرم  »هیله 

افغانستان د  د  اړخه  ټولنیز  او  له سیايس  په واقعي توګه  پروموټ 

خلکو په ژوند کې بدلون راويل، د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون 

د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.«

پروموټ د ۲۱۶ میلیونه امریکایې ډالرو په ارزښت د ۷۵ زره افغان 

لپاره د یو. اس. اې. آی. ډي پنځه کلن پروګرام  پياوړتیا  ښځو د 

دی.

مسایلو،  حقوقي  ګډون،  د  کې  برخه  په  رهربۍ  د  پروګرام  دغه 

برابرۍ، اقتصادي او ټولنیزې پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو 

رسه مرسته کوي.

مشارکت د پروموټ یوه برخه ده چې له مخې یې له ۳۴ والیتونو 

او مدين ټولنو غړې د ښځو د  باندې ۵۰۰۰ فعالینو  څخه د څه 

برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یوه شبکه رامنځ ته کوي.

په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینيل چې هېواد یې د پروموټ 

متویلونکی دی، د سې شنبې په ورځ وویل چې له افغان مېرمنو 

رسه به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې ويش:

»موږ رضورت لرو چې ستاسو مالتړ وکړو او تاسو خپل غږ پورته 

کونکو،  مرسته  د  لپاره  بدلون  ممکنه  د  چې  لرو  اړتیا  موږ  کړئ، 

حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږې کړو.«

نوموړي همدا راز وویل چې د افغان مېرمنو پر مسایلو به د وارسا 

او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خربې ويش.

په همدې حال کې د حکومت اجراییه رئیس عبدالله عبدالله وایي، 

د ميل وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو 

کې ځای ورکړی دی:

»دا ژمنه ستاسو رسه کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو 

په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګۍ ته لومړیتوب ورکوو.«

د ښځو د حقونو فعاله فتانه ګیالين وایي، له افغان مېرمنو رسه د 

نړیوالو مرستې باید په منایيش غونډو رسه نه وي بلکې د هغوی 

لپاره ملموسې السته راوړنې و لري.

سرت  څېر  په  پروموټ  د  چې  لپاره  دې  د  وایي،  ګیالين  مېرمن 

پروګرامونه پروژه یې بڼه خپله نه کړي اړینه ده چې مرسته کوونکي 

په  یې  مرستې  څومره  چې  ورکړي  حساب  توګه  منظمه  په  ادارې 

کومو برخو لګويل دي.

د برش د حقونو خپلواک کمېسیون:

 پروموټ پروګرام باید 
منایيش بڼه ونه لري

تأکید کابل و دوشنبه بر امنیت مرزها

»کاسا 1000 نشانة همکاری ماست«
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خــود  ســردرگمِی  از  امریکایــی  نیروهــای 
گزارشــی  گفته انــد.  افغانســتان  جنــِگ  در 
کــه اخیــراً در ایــن مــورد نوشــته شــده و 
غربــی  رســانه های  در  آن  از  بخش هایــی 
ــا  ــه حت ــد ک ــان می ده ــت، نش ــرده اس درز ک
ــرد  ــدان نب ــی در می ــِی امریکای ــاوران نظام مش
نیــز در مــورد »قوانیــن تعامــل« دچــار تردیــد 
ــایِل  ــه مس ــًا ب ــزارش عمدت ــن گ ــتند. ای هس
ــان  ــِت طالب ــه دس ــدوز ب ــقوط قن ــس از س پ
ــم،  ــتن آن ه ــی نوش ــت اصل ــردازد و عل می پ

ــت.  ــوده اس ــت ب ــن والی ــقوط ای س
ــه در  ــه ک ــی آن گون ــای امریکای ــرای نیروه ب
ایــن گــزارش ادعــا شــده، بایــد فرصتــی 
بــرای اندیشــیدن در مــورد پیامدهــای ســقوط 
قنــدوز فراهــم شــود تــا چنیــن حادثه یــی بــارِ 
دیگــر تکــرار نشــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
مشــاوران نیروهــای ویــژۀ امریکایــی بــه طــور 
مــدام از فرماندهــاِن خــود می پرســند کــه پــس 
ــان در  ــط طالب ــدوز توس ــهر قن ــرف ش از تص
ــای  ــه نیروه ــد ب ــور بای ــته، چه ط ــال گذش س
محلــی بــرای بازپس گیــرِی ایــن شــهر کمــک 
ــزارش،  ــن گ ــۀ نویســنده گان ای ــه گفت ــد. ب کنن
ــی  ــچ جواب ــژه هی ــن مشــاوراِن نیروهــای وی ای
و  ســردرگمی  بــا  آن هــا  زیــرا  نگرفتنــد؛ 
ــت در  ــر مأموری ــم ب ــِد حاک ــِت قواع محدودی
ــه  ــی ک ــتند. از آن جای ــه رو هس ــتان روب افغانس
ــتن  ــتند، نداش ــت هس ــال تقوی ــان در ح طالب
ــاوراِن  ــرای مش ــمن ب ــه دش ــلیک ب ــازۀ ش اج
ــه مشــکلی ســخت شــده  ــل ب ــی تبدی امریکای

اســت.
بزرگ تریــن  از  یکــی  قنــدوز،  حادثــه 
ــوب  ــی محس ــای امریکای ــای نیروه تراژدی ه
ــل  ــت، ب ــه نیس ــن ُکل قضی ــا ای ــود. ام می ش
ــی،  ــای خارج ــرای نیروه ــتان ب ــگ افغانس جن
زده  رقــم  هــم  را  دیگــری  مســوولیت های 
تغییــر  دلیــل  بــه  حاضــر،  حــال  در  کــه 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــکا ب ــت های امری سیاس
محــاِق  بــه  تروریســم  بــا  چهــرۀ جنــگ 
فراموشــی ســپرده شــده اســت. امریــکا در 
ــۀ  ــا حادث ــی ب ــوش پســر، وقت ــان جــورج ب زم

ــد، از  ــه رو ش ــپتمبر روب ــم س ــارِ یازده فاجعه ب
جنــِگ بی امــان بــا تروریســم جهانــی خبــرداد 
ــکار  ــرای تســکین اف ــوری، ب ــه صــورت ف و ب
عمومــی در جوامــع غربــی، دســت بــه ایجــاد 

ــارزه زد.  ــن مب ــی در ای ــاف جهان ایت
خــوب  بــه  تروریســت ها  ســال ها،  آن  در 
ــرای  ــکا ب ــد و امری ــده بودن ــیم نش ــد تقس و ب
ــه  ــم، ب ــا تروریس ــارزه ب ــد مب ــه رون ــک ب کم
ــری  ــا دی ــردم افغانســتان شــتافت. ام کمــک م
ــش  ــم، آن کش ــا تروریس ــگ ب ــه جن ــد ک نپایی
ــکا  ــرای امری ــود را ب ــِی خ ــِت جهان و جذابی
و متحــداِن آن از دســت داد و اولویت هــای 
ــد.  ــان آمدن ــه می ــی ب دیگــری در ســطح جهان
ــراق  ــه ع ــکا ب ــۀ امری ــس از حمل ــژه پ ــه وی ب
ــای  ــره ارزش ه ــی، یک س ــار عرب ــاز به و آغ
کشــورهای غربــی، جایگزین هــای دیگــری 

ــد. ــراغ کردن ــود س ــرای خ ب
سیاســت های  در  حرکت هــا  این گونــه   
از  بســیاری  و  بــوده  معمــول  امریــکا 
ــه  ــد ک ــراف می کنن ــی، اعت ــردازان غرب نظریه پ
امریــکا کمتــر جنگــی را بــا موفقیــت بــه پایــان 
ــردازان،  ــاور ایــن نظریه پ ــه ب رســانده اســت. ب
ــه اهدافــی  در جنــگ افغانســتان نیــز امریــکا ب
کــه بــرای خــود در آغــاز تعریــف کــرده بــود، 
ــا  ــه آن ه ــل ب ــرد، ب ــدا نک ــت پی ــا دس ــه تنه ن

ــرد.  ــت ک پش
شــاید یکــی از دالیــل اصلــی ادامــۀ جنــگ در 
ــکا و  افغانســتان، همیــن سیاســت انفعــاِل امری
ــای  ــا گروه ه ــگ ب ــال جن ــداِن آن در قب متح
تروریســتی در منطقــه بــوده باشــد. ضمنــًا 
ــان داد  ــه نش ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــا  ــارزه ب ــکا در مب ــِت امری ــر سیاس ــه تغیی ک
تروریســم ـ هرچنــد ســردمداراِن ایــن کشــور 
چنیــن تغییــری را بــه عنــوان یــک واقعیــت بــه 
ــح در  ــۀ صل ــا گزین ــند ـ ب ــمیت نمی شناس رس
جنــِگ افغانســتان پیونــد دارد. امریکایی هــا 
در زمانــی کــه بایــد بــه شکســت کامــِل 
تروریســتی  گروه هــای  و  افراط گرایــان 
از  ادامــه می دادنــد، حمایــت  بــا جدیــت 

گفت وگوهــای صلــح را آغــاز کردنــد. 

بــا  بی امــان  مبــارزۀ  سیاســِت  از  گــذار 
و  گفت وگــو  سیاســِت  بــه  تروریســم 
مماشــات، پیامدهــای خــود را به جــا گذاشــت 
و حداقــل بــرای افغانســتان بهــای ســنگینی را 

ــد.  ــب ش موج
وقتــی مشــاوران نظامــی امریــکا، از ســردرگمی 
در تعامــل جنگــی ســخن می گوینــد، بــه چــه 
معناســت؟ آیــا امریــکا می خواهــد جنگــی 
را کــه پانــزده ســال پیــش بــرای نابــودی 
ــدون  ــود، ب ــرده ب ــاز ک النه هــای تروریســم آغ
ــد، در  ــخصی برس ــرانجام مش ــه س ــه ب این ک

ــد؟  نیمــه رهــا کن
ــِی  ــکار عموم ــان اف ــاال در می ــوال ح ــن س ای
جامعــۀ افغانســتان نیــز به شــدت خلجــان دارد 
و شــهروندان افغانســتان واقعــًا می خواهنــد 
ــگ  ــداِن آن در جن ــکا و متح ــه امری ــد ک بدانن
ــان آن، چــه سیاســتی را  ــا تروریســم و حامی ب
ــه صلــح،  ــال می کننــد. سیاســت گرایــش ب دنب
نــه تنهــا بــه پایــاِن جنــگ در افغانســتان کمــک 
ــِر  ــی را در براب ــای تازه ی ــل فرصت ه ــرد؛ ب نک
ــق  ــهرها و مناط ــه وارد ش ــرار داد ک ــان ق طالب

ــن شــوند.   نســبتًا ام
حضــور گروه هــای تروریســتی در مناطــق 
شــمال کشــور، تصادفــی نیســت و مســوولیِت 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــه متوج ــان ک آن همچن
نیــز  بین المللــی  نیروهــای  بــه  می شــود، 
برمی گــردد. از جانــب دیگــر، چــرا امریــکا در 
برابــر پاکســتان بــه عنــوان حامــی تروریســم از 
سیاســِت خاموشــِی معنــادار اســتفاده می کنــد؟ 
ــا  ــتان امض ــا افغانس ــی ب ــرارداد امنیت ــکا ق امری
کــرده و بــدون شــک در مــورد امنیــِت آن 
مســوولیت دارد. اگــر امریکایی هــا نتواننــد 
ــن ســردرگمی خــود را نجــات بخشــند،  از ای
ــا تروریســم  ــارزه ب ــان در مب ــدون شــک جه ب
ــی نخواهــد رســید و مناطــِق  ــچ نتیجه ی ــه هی ب
و  تهدیــد  دیگــری همچنــان دســت خوش 
حمــاِت گروه هــای دهشــت افکن خواهــد 

شــد.
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احمـد عمران

جنِگ ابهام آمیِز افغانستان 
برای نیروهای خارجی

 

محمـد اشـرف غنی، رییس  دولت وحدت ملی، کمیسـیونی 
را بـرای بازنگـری پروژۀ انتقال برق آسـیای میانه، موسـوم 
بـه ›توتـاپ‹ توظیـف کـرد که قـرار بـود دیـروز کارش را 
آغـاز کنـد، اما تاکنون ایـن کمیسـیون کارش را آغاز نکرده 

است. 
جنجال هـا بـر سـِر پـروژۀ توتـاپ بر سـِر مسـیر آن اسـت 
و هزاره هـای سـاکِن والیت هـای مرکزِی افغانسـتان در ُکل 
از معترضـان اصلـِی مسـیری اند که توتـاپ از آن می گذرد. 
اگرچـه در مسـیر والیت هـای مرکـزی کـه راه پیشـنهادی 
سـاکناِن هـزارۀ ایـن مناطق اسـت، مردمـان غیرهـزاره مثل 
امـا  پشـتون، ترکمـن و تاجیـک هـم زنده گـی می کننـد، 
در اعتـراض روز دوشـنبه در کابـل افـراد غیرهـزاره از آن 
والیت هـا به چشـم نخوردنـد و حداقل نماینده یـی از آنان 

نکرد.  صحبـت 
امـا از جانـب دیگـر، سـکوِت مردمانی کـه بر بنیـاد برنامۀ 
تصویـب شـده، قـرار اسـت توتـاپ از والیت هـای شـان 
بگـذرد، در برابـِر معترضـان نیـز روایت گـِر بیـزارِی مـردم 
از رویارویـی بـر سـِر پروژه های اقتصـادی بر بنیاد مسـایِل 

اسـت.  قومی 
پروژه هـای  و  اقتصـادی  مسـایل  ریشـۀ  دوانـدِن  امـا 
را  مـا  بیمـارِ  کشـور  قومـی،  تنـگِ  الک هـای  در  کان 
بیمارتـر می سـازد. اگـر نـگاه حکومـت بـه مسـیر توتـاب 
تعصب آلـود بـوده باشـد، مسـلمًا کاری ناروا مرتکب شـده 
و اگـر معترضـان بر بنیـاد قومیـت در ُدهل توتـاپ بنوازند 
نیـز کارِ نادرسـتی انجـام می دهنـد. امـا متأسـفانه واقعیـت 
افغانسـتان همیـن پارادوکسی سـت کـه می   بینیـم؛ در حالـی 
بامیـان و میـدان وردک  از والیت هـای  اگـر  کـه توتـاپ 
هـم بگـذرد، مردمـان تاجیـک و پشـتوِن این مناطـق از آن 
سـود می برنـد. امـا سـکوِت آن هـا در ایـن قسـمت و عدم 
حمایت شـان از حرکتـی کـه صـورت گرفتـه، نشـان از آن 
دارد کـه هنـوز بـرای بخشـی از مردمـاِن افغانسـتان وقتـی 
پـای مسـایل قومی بـه میان آید، مسـایِل علمـی، حقوقی و 
معیارهـای فنـی، جایگاهـی نـدارد. چنان کـه می بینیـم، حتا 
هزاره هـای سـاکن در والیت هـای پـروان و بغـان نیـز بـه 
نحـوی از رفتـِن توتـاپ از مسـیر بامیان حمایـت می کنند، 
در حالـی کـه بـرای آنـان در ایـن مسـیر منفعتـی متصـور 
نیسـت. متأسـفانه این نـوع برخوردهـا، زنده گـی جامعۀ ما 
را همیشـه در گـرِو قومیت نگـه می دارد و راه های توسـعۀ 
اقتصـادی و ملـت شـدن را می بندد. حاال که بحـِث توتاپ 
از سـطح گفت وگـوی ملـی بـه سـطح قومـی تنزیـل یافته 
اسـت، انتظار داریم که کمیسـیون شـکل گرفتـه، این قضیه 
را بـر بنیـاد منافـِع ملـی بررسـی کنـد و اگـر مسـیر بامیان 
هـم انتخـاب شـود، بایـد بـه مـردم فهمانـده شـود کـه در 
کنـار هزاره هـای افغانسـتان در بامیان و چنـد والیت  دیگر، 
تاجیک هـا و پشـتون ها و همـۀ اقـوامِ ُخـرد و بـزرِگ دیگر 

از ایـن پـروژۀ ملـی مسـتفید می شـوند.
از طـرف دیگـر، انحراف مسـایِل کاِن فنـی و اقتصادی به 
کوچه هـای تنـِگ قومـی، ریشـه در برنامه هـا و پروژه هایی 
دارد کـه سیاسـت مداران بـر سـِر اقتـدار حداقـل در پانزده 
سـال گذشـته آن را اِعمـال کرده انـد. حـاال هـم می بینیـم 
کـه تحریـِک مـردمِ والیت هـای جنوبـی کشـور در برابـر 
حرکـت اعتراضـی مردم هزاره نیز نشـان از به رخ کشـیدِن 
نیروهـای قومـی دارد که ما را بیشـتر از پیش به بن بسـت و 
خشـونت می کشـاند. حـال آن که اگـر صبورتـر، بزرگ تر و 
عاقانه تـر بیندیشـیم، توتاب چه از سـالنگ و چه از بامیان 
بگـذرد، باالخـر بـه پکتیـا و پکتیـکا و ننگرهار می رسـد و 

منفعتـش را پخـش می کند. 
بنابرایـن اگـر موضع گیری هـای هـر دوطرف برسـر مسـیر 
توتـاپ نـگاه گروگان گیرانـه و قومـی- سیاسـی معطـوف 
بـه آینـده نیسـت، بایـد طـرح و حـل ایـن مسـآله جنبـۀ 
جغرافیایـی داشـته باشـد تـا قومی. ما تـا زمانی که مسـایل 
اقتصـادی و حتـا طرح توسـعه کشـور را بـر بنیـاد جغرافیا 
دیزایـن نکنیـم نمی توانیـم گام هـای عملـی را برای دسـت 
یافتـن به رفاه و توسـعه برداریم و در این صورت، توسـعه 
را عاملـی بـرای فرورفتـن و عقب ماندن خواهیم سـاخت.

اختالف بر سر مسیِر توتاپ
قومی یا جغرافیایی؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1779  چها  ر  شنبه      22 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  3 شعبا ن المعظم  y 1437   11می    2016

به این نکته باید توجه نشان داد که تغییر سیاسِت امریکا در مبارزه با تروریسم ـ هرچند سردمداراِن این 
کشور چنین تغییری را به عنوان یک واقعیت به رسمیت نمی شناسند ـ با گزینۀ صلح در جنِگ افغانستان 

پیوند دارد. امریکایی ها در زمانی که باید به شکست کامِل افراط گرایان و گروه های تروریستی با جدیت ادامه 
می دادند، حمایت از گفت وگوهای صلح را آغاز کردند. گذار از سیاسِت مبارزة بی امان با تروریسم به سیاسِت 

گفت وگو و مماشات، پیامدهای خود را به جا گذاشت و حداقل برای افغانستان بهای سنگینی را موجب شد 
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مصلحت جمعی را مالک قرار دهید
هموطنان گرانقدر،

برادران و خواهران گرامی،
نخست مراتب غمشریکی و تسلیت خود 
روز  ترافیکی  دردناک  حادثۀ  بابت  از  را 
گذشته در مسیر غزنی- کابل ابراز داشته، 
برای از دست رفتگان مغفرت الهی و برای 
عاجل  شفای  حادثه  این  دیدگان  آسیب 
که  رویدادها  از  دست  این  می کنم.  آرزو 
می رود  است،  شده  تکرار  بارها  متاسفانه 
ما  مردم  برای  را  ملی  فاجعۀ  از  نوعی  تا 
دادم  هدایت  من  دلیل،  این  به  بزند.  رقم 
به  را  ترافیکی  حادثات  ابعاد  تمامی  که 
شاهراه ها  در  ما  ترافیکی  سیستم  شمول 
مورد بررسی قرار داده و برای اصاح آن 
اقداماتی جدی و عاجل روی دست گرفته 
شود، و شرکت های ترانسپورتی نیز مکلف 
به بازنگری در کار خود هستند تا با اتخاذ 
تدابیر درست، از تکرار چنین حوادثی جداً 

جلوگیری شود.
دوامدار  بصورت  ما  مردم  اینکه  باوجود 
و  هستند،  حوادث  از  نوع  این  قربانی 
سربازان  و  ملکی  مردم  دیگر،  طرف  از 
و  خاک  از  دفاع  برای  مان  دوست  وطن 
ارزش های قانون اساسی ما، روزانه قربانی 
ملت  این  که  خوشحالم  من  می دهند، 
سربلند در متن این حوادث دردناک، شور 
و توجه خود را به پرداختن به مسایل مهم 
ملی مخصوصا انکشاف و توسعه اقتصادی 
و زیربنایی کشور حفظ کرده اند. پایه های 
و   سازنده  بحث  را  ما  نوپای  دیموکراسی 
آزاد، و فعالیت های مدنی در قالب قانون 
منحیث  من  ساخت.  خواهد  استوارتر 
روز  چند  خال  در  کشور  جمهور  ریس 
گذشته در جریان  گفتمان مردم ما در باره 
بوده  میانه  آسیای  از  وارداتی  برق  پروژه 
اقشار  مشارکت  من  کرده ام.  دنبال  آنرا  و 
مختلف جامعه را در موضوعات انکشافی 
می بینم،  امیدوارکننده  و  مثبت  تحول  یک 
به درک  ما  مردم  که  نشان می دهد  این  و 
رسیده  کشور  اساسی  نیازهای  از  باالیی 
مخصوصًا  متوازن  انکشاف  خواهان  و 
کنر،  بامیان،  مانند  مان  محروم  مناطق  در 
زابل،  غور،  ارزگان،  پکتیکا،  نورستان، 
نقاط  سایر  و  نیمروز  بادغیس،  دایکندی، 
آن  به  رسیدگی  که  چیزی  هستند،  کشور 
ریس  منحیث  من  اساسی  اولویت های  از 

جمهور است.
فیصلۀ کابینه در مورد این پروژه که هفته 
تداوم  حقیقت  در  گردید،  اعان  قبل 
گام هایی بود که پیش از این، در سال های 

گذشته برداشته شده بود، و رهبران دولت 
با  که  معاهدۀ  با  مطابقت  در  زمان  آن  در 
بودند،  کرده  عقد  آسیایی  انکشاف  بانک 
نظر  اتفاق  آن  بر  و  گذاشته  صحه  آن  بر 
داشتند. این پروژه که قرار بود بسیار پیشتر 
از این شروع شود و تا به سال ۲۰۱۶ به 
تعویق  به  سال  چند  برسد،  برداری  بهره 
بود  نیاز  زمانی  مقطع  این  در  بود.  افتاده 
در  نیز  را  رفته  دست  از  زمان  قیمت  تا 
محاسبات انکشافی در این خصوص مورد 
توجه قرار میدادیم. به دلیل اینکه متاسفانه 
منابع مالی ما اندک است، وابسته گی ما به 
منابع تمویلی در این مقطع زمانی  باعث 
می گردد که گزینه های ما در پروژه های ملی 
که  باشد  به شروطی  منوط  و  محدود  نیز 
اقتصادی  با دیدگاه خاص عقانیت  اکثرآ 
ارایه می شوند. بدین دلیل ما باید از آخرین 
فرصت و مهلت داده شده استفاده کرده و 

این  اجرایی شدن  برای  را  نهایی  گام های 
پروژۀ ملی  بر می داشتیم، تا یک فرصت 

بزرگ انکشافی را از دست ندهیم.
میخواهم تکرار کنم که تعهد ما به انکشاف 
متوازن، و از جمله رساندن برق به اهالی 
شریف بامیان و مناطق مرکزی بر سر جای 
اقدامات  راستا  این  در  است.  باقی  خود 
این  به  برای سرعت بخشیدن  را که  الزم 
ایم. و  داده  انجام  بود، عما  نیاز  پروسه  
به همین دلیل حکومت تصویب نهایی این 
گذشته  ماه  شش  به  نزدیک  در  را  پروژه 
به  بیشتر  مشوره های  و  بررسی  غرض 
بامیان  برق  مسلۀ  تا  بود،  انداخته  تعویق 
وسایر مناطق متناسب به نیازهای انکشافی 
و صنایع و معادن در این والیات بصورت 

بنیادی حل شود.
تأکید بر محرومیت زدایی از نقاط مختلف 
کشور، اصلی است که مورد اجماع دولت 
و ملت قرار دارد و جایی به تردید در آن 
آماده گی  و  بودجه  تخصیص  نیست.  باره 
ساله  چهار  انکشافی  بودجه  تدوین  برای 
که فعا روی آن کار جریان دارد و روی 
دست گرفتن پروژه های مختلف در گوشه 
و کنار کشور همه حاکی از این اجماع و 
تعهد است. این گفتگوها، اگر به صورت 
سازنده به پیش برود، و تحت تاثیر امواج 
مساعد  را  فرصتی  نگیرد،  قرار  سیاسی 
از  کاملتری  تصویر  به  بتوانیم  تا  می سازد 
کنیم.  پیدا  دست  کشور  کان  نیازهای 
برای  کشور  منابع  که  می دانیم  ما  همۀ 
پروژه های انکشافی محدود است و ما در 
همه زمینه ها دست باز نداریم، اما با آنهم 

کاما تعهد داریم به اینکه رسیدگی به همه 
تعهد  این  بگیرد.  صورت  کشور  مناطق 
باید تعهدی دو جانبه باشد، هم از سوی 
حکومت و دولت و هم از سوی احزاب 
سیاسی، نهادهای اجتماعی و فعاالن مدنی، 
تا نگرش کان ملی به روندی سرتاسری 

تبدیل شود.
در روزهای گذشته من دیدگاه های کسانی 
را که در این مباحث شرکت کردند دنبال 
متوجه  را  شان  دغدغه های  و  می کردم، 
پربارتر  گفتگو  این  اینکه  برای  و  بودم، 
شود همکارانم را وظیفه دادم تا از نزدیک 
رهبران  مدنی،  نهادهای  رهبران  افراد،  با 
سیاسی و گروه های فعال در این موضوع 
به تکرار،  آنان  بپردازند.  به بررسی مسئله 
دیروز  و  کردند  گفتگو  و  دیدار  تقاضای 
رسمی  نامه ای  دعوت  نیز  شخصًا  من 
در  تا  فرستادم  دوستان  این  خدمت  را 
برق  انتقال  پروژه  مسیر  مسئله  خصوص 
مشوره  و  بحث  به  میانه،  آسیای  وارداتی 
آنرا مشترکا جستجو  راه حل  بپردازیم، و 

نماییم.
سازی  ساختارمند  در  مدنی  اعتراضات 
شیوه های  از  گذار  و  سیاسی،  عملکرد 
و  سیاسی  فعالیت های  به  محور  خشونت 
دارد،  مهمی  نقش  محور  قانون  اجتماعی 
در  و  تحمیلی  جنگ  نظرداشت  در  با  اما 
از  استفاده  سوء  برای  دشمن  بودن  کمین 
هر فرصتی، نیاز است ما گفتمان های ملی 
را در همکاری متقابل و از نزدیک به پیش 

ببریم.
به عنوان یک ملت و دولت ما نیاز داریم 
تا در آستانه دو کنفرانس مهم حمایت از 
افغانستان که از طرف شرکای بین المللی 
مان امسال در وارسا و در بروکسل برگزار 
خود  المللی  بین  متحدین  به  می گردد، 
نشان دهیم که ما قادر به تصمیم گیری در 
اینکه  و  هستیم  ملی  پروژه های  خصوص 
از  میتوانیم  دیدگاه ها  تفاوت  صورت  در 
طریق بحث و مشوره به اجماع الزم نایل 
آییم. این شیوه یگانه راه مؤفقیت ملت ما 
حمایت  تداوم  و  متوازن  انکشاف  برای 

شرکای بین المللی ما خواهد بود.
در خصوص پروژه انتقال برق وارداتی از 
آسیای میانه، دیدگاه های متفاوتی از جانب 
فعالین  مدنی،  نهادهای  سیاسی،  رهبران 
اجتماعی، و متخصصین این عرصه مطرح 
دیدگاه ها  این  اینکه،  بمنظور  است.  شده 
و  کند،  پیدا  بازتاب  جانبه  همه  شکل  به 
گام های انکشافی بزرگ با اجماع ملی به 
اجرا گذاشته شود، من کمیسیونی ملی را 
توظیف می کنم که اعضای آن در مشوره 
و  سیاسی  فعالین  و  مردم  نمایندگان  با 
مدنی و تخصصی تعیین شوند تا  با مرور 
اقدامات  و  اوراق   اسناد،  همۀ  بررسی  و 
مربوط به این پروژۀ ملی، دیدگاه کامل و 
هم  و  اقتصادی  بعد  هم  که  را  منسجمی 
گرفته  بررسی  به  آنرا  اجتماعی  تاثیرات 
باشد، و دیدگاه رو به آینده داشته باشد به 
من و حکومت ارائه کنند، تا در روشنی آن 

تصامیم در آینده اتخاذ شود.
تقاضای من این است که در چنین مواردی 
نگه  باز  همیشه  را  گفت وگو  دروازه های 
استدالل  به   احساسات  جای  به  داریم، 
مسلکی متوسل شویم، و مصلحت جمعی 
را ماک تصمیم گیری های خود بگردانیم. 
از همۀ کسانی که مخلصانه برای انکشاف 
هستند،  تاش  در  ما  کشور  بازسازی  و 
شان  مزید  توفیقات  و  کرده  سپاسگزاری 

را تمنا دارم.
زنده باد افغانستان
یشه سون افغانستان

تل دی وی افغانستان

ریاست  که  می گویند  حکومت  مقامات 
امنیت ملی تنها از منافع ملی کشور دفاع 
می کند و این نهاد نباید دخیل در سیاست 

باشد.
و  ملی  دفاع  وزارت  سرپرستان  دیروز 
ریاست امنیت ملی از سوی عبداهلل عبداهلل، 

رییس اجرایی کشور معرفی شدند.
معصوم  جمهورغنی،  رییس  فرمان  طی 
ریاست  سرپرست  حیث  به  استانکزی 
امنیت ملی و عبداهلل خان حبیبی به حیث 

وزیر دفاع ملی معرفی شدند.
عبداهلل عبداهلل در مراسم معرفی آنان روی 
هماهنگی بیشتر نظامیان کشور تاکید کرد 
مردم  تنها دشمن  ملی  امینت  از  و گفت: 

افغانستان باید بترسد.
آقای عبداهلل خطاب به مسووالن ریاست 
ملی  »امنیت  گفت:  ملی  امنیت  عمومی 
فقط در یک سیاست دخیل است که آن 
امنیت  حفظ  و  است  کشور  ملی  منافع 
ملی مملکت، صحنه های سیاست روزمره 
انتخابات پیش می آید و می گذرد،  است؛ 
اما امنیت ملی در هیچ کدام جز در قسمت 
و  نبوده  دخیل  کشور،  ملی  امنیت  حفظ 

نباید باشد«.
کرد  تصریح  عبداهلل  آقای  هم،  سویی  از 
همیشه  افغانستان  مردم  و  حکومت  که 
خواهان صلح پایدار می باشد و هر فردی 
که ساح را به زمین می گذارد آغوش همه 

بروی شان باز است.
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
دشمنان مردم افغانستان را ناکام خواند و 
به  شان  حامیان  و  کشور  دشمنان  گفت: 
تصمیم  آنان  است  نرسیده  آرزوهای شان 
داشتند که پی هم والیات را سقوط بدهند 

و در تصرف خود دربیاورند.

ریاست  سرپرست  استانکزی،  معصوم 
امنیت ملی می گوید که هنوز هم نظامیان 
کشور با مقابله شدید دشمن مواجه است.
افغانستان  در  که  می کند  تاکید  وی 
چندین  با  بل  نه  گروه  یک  با  جنگ 
سوی  از  که  می باشد  تروریستی  شبکۀ 
سازمان های استخباراتی از جمله پاکستان 

حمایت می شوند.
آقای استانکزی خواستار حمایت رهبران 
»ما  افزود:  شده  کشور  علمای  و  سیاسی 
چالش های بزرگی پیش رو داریم که نیاز 
کشور  نظامیان  هماهنگی  و  وحدت  به 
به شمول رهبران  افغانستان  مردم  دارد و 
به  نظامیان کشور  از  باید  علما  و  سیاسی 

صورت همه جانبه حمایت کنند«.
این مقام امنیتی می گوید که نظامیان کشور 
در محور استراتژی جدید، عمل می کنند 
و  دار  پایه  امنیت  تاامین  آن  هدف  که 

بدست گرفتن ابتکار عمل است.
پایه  که  »استراتژی  کرد:  خاطرنشان  او 
عملیات شفق را تشکیل می دهد از سوی 
که  آینده  سال   ۵ برای  ملی  دفاع  وزارت 
کنفرانس  برای  آمادگی ها  آن  از  بخش 
کرده  نهایی  می باشد  بروکسل  و  وارسا 
است که با تطبیق آن قوای امنیتی و دفاعی 
کشور توانایی دفاعی را به یک مرحله یی 

حساس خواهند رساند«.
حیث  به  این  از  قبل  استانکزی  معصوم 
رییس  از سوی  دفاع  وزارت  وزیر  نامزد 
که  بود  شده  معرفی  پارلمان  به  جمهور 
رای اعتماد مجلس نمایندهگان را بدست 

نیاورد.
او نزدیک به یک سال به حیث سرپرست 

وزارت دفاع ایفای وظیفه کرده است.

از بین بردن هستة القاعده در پکتیکا
رهایی فرزند گیالنی

داکتر عبداهلل:

امنیت ملی سیاسی نشود

ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان اعام 
کـرده اسـت نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
در یـک عملیـات مشـترک بـا نیروهـای 
بین المللـی، یـک هسـته شـبکه القاعده را 

در پکتیـکا از بیـن بردنـد.
منتشـر  دیـروز  ارگ  کـه  خبرنامه یـی  در 
ایـن  در جریـان  کـه  اسـت  آمـده  کـرد، 
علـی  دهشـت افکنی،  ضـد  عملیـات 
حیـدر گیانی پسـر یوسـف رضـا گیانی 
نخسـت وزیر سـابق پاکسـتان شناسایی و 

از چنـگ شورشـیان آزاد شـد.
سـفارت افغانسـتان در اسـام آباد گفته که 
علـی حیـدر گیانـی برای سـه سـال، در 

قیـد افـراد مرتبط بـا القاعـده بود.
در خبرنامـه ارگ ریاسـت جمهوری آمده 
اسـت که حکومت افغانسـتان بـا قدردانی 
از تاش هـای نیروهـای امنیتـی در مبارزه 
را  آقـای گیانـی  آزادی  بـا تروریسـتان، 
دانسـته  او  والدیـن   بـرای  خـوش  خبـر 

ست. ا
گفتـه شـده که پسـر نخسـت وزیر سـابق 
پاکسـتان پـس از آزادی از قیـد القاعده، به 
مقامات سـفارت پاکسـتان در کابل تسلیم 

داده شـده است.
محمـد اشـرف غنـی، رییـس جمهـوری 
ضـد  عملیـات  انجـام  افغانسـتان 
ملکـی  افـراد  رهایـی  و  دهشـت افکنی 
از چنـگ رباینـده گان را بازتـاب دهنـده 
امنیتـی  نیروهـای  افـزون  روز  توانایـی 
افغانسـتان عنـوان کـرده کـه بـه گفتـه او، 
ایـن نیروهـا نه تنهـا در میـدان جنگ علیه 
دشـمن بـوده، بلکـه در انجـام عملیـات 

دارنـد. سـهم  نیـز  بشردوسـتانه 

ACKU
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بخش دوم

راه رسیدن به موفقیت

 از طریق تنفس صحیح

بخش هفتم

ــامِ  ــوان انج ــتید و ت ــته هس ــال و خس ــه بی ح ــد ک ــاس می  کنی ــر احس اگ
هیــچ کاری را نداریــد، بــد نیســت شــیوۀ تنفــس »آرنــج« را امتحــان کنیــد. 
مطالعــات نشــان داده کــه این گونــه تنفــس کــه بــه تنفــس ســریِع شــکمی 
گفتــه می شــود، می توانــد تعــداد ضربــان قلــب و فشــار خــون انســان را 
کاهــش دهــد. در مطالعه یــی کــه در هنــد انجــام شــد، مشــخص شــد کــه 
ــه طــور متوســط  3 مــاه پــس از انجــام آموزش هــا، افــراد می توانســتند ب
ــا ۱۲  ــان قلــب خــود را ت ــزان ضرب ــد دقیقــه تنفــس »آرنجــی« می ــا چن ب
ضربــه در دقیقــه و میــزان فشــارخون سیســتولیک )فشــارخون حداکثــری( 
ــد  ــس بای ــن تنف ــورد ای ــد. در م ــش دهن ــه کاه ــزان ۰/۵ درج ــا می را ت
گفــت کــه بهتــر اســت در جایــی راحــت بنشــینید یــا بایســتید و ســعی 
ــرود،  ــن ب ــاال و پایی ــکم تان ب ــه در آن ش ــید ک ــته باش ــی داش ــد تنفس کنی
ــار حــدود یــک  ــاال ببریــد، هــر ب ســپس ســرعت نفــس کشــیدن تان را ب
ــی  ــس معمول ــه تنف ــد دقیق ــس بکشــید و ســپس چن ــه نف ــه این گون دقیق
داشــته باشــید. 3 بــار انجــام ایــن نــوع تنفــس می توانــد بــه شــما انــرژی 

ــد. ــم کن ــان را تنظی ــان قلب ت بیشــتری بدهــد و ضرب

    نفس كشیدن ضداضطراب
اگــر احســاس اضطــراب داریــد، مثــًا در ترافیــِک شــدید گیــر افتاده ایــد 
و ســر وقــت بــه قــرار ماقــات مهــم خودتــان نخواهیــد رســید، 
می توانیــد از شــیوۀ تنفــس خودتــان بــرای آرام ســازی جســم و روح تــان 
اســتفاده کنیــد. شــما در ایــن حالــت بایــد از شــیوۀ تنفســی »اســتراحت 
و بــازدم« اســتفاده کنیــد. در ایــن حالــت شــما بایــد تنفس هــای عمیقــی 
ــه  ــی و ن ــق بین ــا دم شــما )کــه از طری ــه ب ــي ک ــه گونه ی داشــته باشــید ب
دهــان انجــام می شــود( قفســۀ ســینه و شــکم شــما جلــو بیایــد، ســپس 
تنفــس خــود را نگــه می داریــد و دوبــاره بــازدمِ خــود را بــا فشــار بیــرون 
ــر  ــت، ۲۰نف ــه در سانفرانسیســکو انجــام گرف ــي ک ــد. در مطالعه ی می دهی
داوطلــب، ایــن نــوع از تنفــس را یــاد گرفتنــد. در  کل ایــن افــراد تعــداد 
تنفــس خــود را بــه ۵ یــا ۶ بــار در دقیقــه کاهــش دادنــد، پــس از چنــد 
ــش  ــاس کاه ــا احس ــام آن ه ــی، تم ــس این چنین ــِي تنف دورۀ یک دقیقه ی
ــده  ــرف ش ــا برط ــی آن ه ــب و نفس تنگ ــش قل ــتند و تپ ــراب داش اضط
ــه  ــد فقــط ۵ تنفــس در دقیق ــد نمی توانی ــه اگــر احســاس کردی ــود. البت ب
ــا توجــه  ــد، ام ــان را بیشــتر کنی ــداد تنفس ت ــد تع داشــته باشــید، می توانی
ــان را  ــق بکشــید و نفس ت ــای عمی ــد نفس ه ــد بای ــا می توانی ــه ت ــد ک کنی

نگــه داریــد.

از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  كمپاین 
سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد  سوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
همکاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
بشر بهره برد. در چارچوب این كمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بیش 
فعالین  بشر،  حقوق  فعالین  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سیاست مداران كشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعیت حقوق 
كه  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
قسمِت زیادی از این مصاحبه ها قباًل در 
اینک  است.  شده  منتشر  روزنامه  همین 
مطرح  مباحث  از  مفصلی  جمع بندِی 
شده در گفت وگوها تهیه شده كه در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان كشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانیم. 
مصاحبه ها و گزارش كامل به این لینک 
http://openasia. كنید:  مراجعه 

org/item/16511

     مسالۀ زن چندوجهی است
تمام  در  که  مردساالرانه  ریشه دار  سنت های 
این  از  که  نیروهایی  و  کرده اند  رسوخ  جامعه 
سنت ها حفاظت می کنند، برتری یافتِن ساختار 
و  شهروندی  و  قانونی  حقوق  بر  قبیله یی 
ایدیولوژیک  و  دینی  زن ستیزانۀ  خوانش های 
نقد  موضوع  که  هستند  مسایلی  افغانستان  در 
بسیاری از نیروهای مترقی قرار گرفته اند. آن ها 
معتقدند عدم تفکیک دین از سیاست و فقدان 
قرائت اعتدالی و رسمی از دین، شرایط را برای 
از  را  زنان  که  سرکوب گری  تفکرات  جوالن 
حقوق انسانی خود محروم می کند، فراهم کرده 

است. 
به تبع این شرایط، جامعه آموزه هایی را به زنان 
این سنت ها جامعه پذیر  را طبق  آن ها  منتقل و 
کرده است که نتیجۀ آن، عدم آگاهی و اعتماد به 
نفس الزم در آن ها برای ایجاد تغییر و در نهایت 
برای  است.  موجود  شرایط  به  بخشیدن  تداوم 
زنان  آموزش  خواست  بازدارنده ها،  این  رفع 
توسط اکثریت فعاالن مطرح می شود اما در راه 
آموزش نیز موانعی برمی شمرند، یکی از آن ها 
مشکاتی است که سر راه گسترش مکاتب و 
حضور دختران و زنان برای سوادآموزی وجود 
دارد. مانع دیگر آن، نوعی ساختار آموزشی در 
افغانستان است که شاکله یی مردساالرانه داشته 
و به بازتولید کلیشه های جنسیتی جامعۀ سنتی 

می پردازد. 
جامعۀ  فعاالن  از  بسیاری  نظر  از  آموزش  اما 
افغانستان تنها مقدمه یی است برای رهایی زنان 

اقتصادی، سیاسی  در عرصه های  وابسته گی  از 
مشارکت  و  مستقیم  حضور  این  اجتماعی.  و 
است  چیزی  همان  گوناگون،  حوزه های  در 
تغییرات  به   کشور  روشن فکران  اذعان  به  که 
از  که  دیگر  نکتۀ  منتج خواهد شد.  عمیق تری 
نظر تحلیل گران شرایط کنونی جامعۀ افغانستان 
شایان توجه بسیار است، میزان خشونتی است 
که به صورت ساختاری بر زنان اعمال می شود 
و از آن جا که این خشونت در نبود مکانیزم های 
حمایتی رخ می دهد و ناامنی را در کل جامعه 
سیستم  بازنگری  جز  راهی  می دهد،  تسری 
برای  اجرایی  ضمانت های  و  کشور  حقوقی 

مقابله با خشونت نخواهد داشت.  
     3. مطالبات زنان افغانستان، بازتابی از 

تغییرات اجتماعی
می تواند  که  متغیرهایی ست  جمله  از  جنسیت 
گیرد.  قرار  مطالبات  سامان دهی  برای  پایه یی 
شدِن  فراگیر  و  نوین  ارزش های  شدِن  نهادینه 
آن  متعاقِب  خواسته های  گرفتن  شکل  و  آن ها 
تغییرات  به  که  است  فرایندی  زنان،  در حوزۀ 
زنان  می شود.  منجر  آینده  در  عمیق تری 
صورت  به  چه  گذشته  از  بیش  هم  افغانستان 
صورت  به  نهادها  دادن  شکل  با  چه  و  فردی 
خواسته هایی  کردن  مطرح  حال  در  جمعی، 
دارد  ریشه داری  تحوالت  از  نشان  که  هستند 
که هم قدرت های سیاسی داخلی و هم جامعۀ 
که  چرا  کنند؛  غفلت  آن  از  نمی توانند  جهانی 
جامعه  از  تأثیرگذاری  بخش  این صورت   در 
نادیده می گیرند که ممکن است برهم زنندۀ  را 

معادالت آن ها باشد. 
به صورِت  امروزه  مطالبات  این  می توان گفت 
وجود  اجتماعی  عرصه های  تمام  در  تقریبی 
تا  از عرصۀ فرهنگ و آموزش گرفته  دارند و 
عرصه های کاری و اقتصادی در حاِل گسترش 
مطالبات  گسترده گی  میان  شاید  هستند. 
فراهم  به  بسته  آن ها،  اجتماعی و عملی کردن 
گاه  و  کوتاه  گاه  زمانی  آن،  زمینه های  بودن 
طوالنی فاصله رخ دهد اما شکل گیری آن امری 

است که در نهایت تغییر را در پی دارد. 
     بازخوانی تفسیرهای مردانه از دین 

قربانی  مواقع،  بسیاری  در  افغانستان  زنان 
این  بوده اند.  مذهبی  افراطیون  خشونت های 
نگاه، مذهب را با هدف سیاسی مورد استفاده 
با  را  زنان  خاصه  و  انسان ها  و  می دهد  قرار 
اولیه  حقوق  بسیاری  از  قیم مآبانه  رویکردی 
نگاه  تغییر  شرایط،  این  در  می کند.  محروم 
یکی  زنان،  انسانی  کرامِت  رعایت  و  دین  به 
و  افغانستان  زنان  جامعۀ  خواسته های  از 
قدرت  سلب  می رود.  شمار  به  روشن فکران 
از آنان که از خشونت حمایت می کنند، مبارزۀ 
و  زن ستیزانه  برداشت های  این  با  سیستماتیک 
دین،  حوزۀ  در  صاحب نظر  زنان  حضور  حتا 
از نظر  برآورده شدن آن  از مطالباتی است که 
در  مهمی  گام  افغانستان،  جامعۀ  کنش گراِن 

اصاحات فرهنگی جامعه خواهد بود. 

من  مطالبۀ  “اولین  می گوید:  قادری  حمیرا 
به  مردانه  تفسیرهای  است.  اسام  بازخوانی 
وسیلۀ نواندیشان تغییر یابد و ماهایی که امروز 
می کنند،  حمایت  را  انتحار  و  هستند  رأس  در 
یک  جرأت  ولی  است  غلط  می دانند  آن که  با 
فتوا علیه آن را ندارند، باید از سیستم کنار زده 
حاکم  کشور  در  خود  اصِل  با  اسام  و  شوند 
شود. در این صورت، من در این کشور مصون 
تحصیل  »برای  است  گفته  اسام  اصل  هستم. 
علم به چین هم باید بروید«، در حالی که شما 
برای اسام دختران تان را از ترکیه می خواهید تا 

درس نخوانند”.
نعیم نظری، رییس شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق 
گوش زد  زمینه  این  در  را  دولت  نقش  بشر، 
باید در زمینۀ مبارزه  افغانستان  می کند: “دولت 
کند.  جدی  اقدام  دینی  تندروانۀ  قرائت های  با 
هرگز  ما  نشود،  متحول  مردم  دینی  فهم  اگر 
شاهد تحول فرهنگی و اجتماعی در افغانستان 

نخواهیم بود”.
اما مجیب رحمان، مترجم و نویسنده، به نقش 
اشاره دارد و آرزو می کند زنان  زنان هم  خودِ 
افغانستان مانند زنان مالزی یک قرائِت جدید از 
دین ارایه کنند: “شماری از زنان در مالزی این 
پرسش را مطرح کردند که آیا واقعًا حقوق زنان 
از نظر دین همین است که مردان می گویند، یا 
این که خدا هم به حقوق زنان، به عنوان انسان و 

بند گانش، توجه کرده است؟”
     جایگاه اقتصادی زنان روشن شود 

کارهای  به  افغانستان  زناِن  از  زیادی  تعداد 
خانه گِی سنگینی می پردازند و موقعیت اقتصادی 
و به تبع آن، اجتماعی نامناسبی دارند و دسترسی 
به سر  دورافتاده  مناطق  در  که  آن ها  از  بخشی 
اندک است.  بسیار  به خدمات رفاهی  می برند، 
رسیدن به خودکفایی اقتصادی، حضور در بازار 
کار، توجه به حقوق زنانی که بار مضاعفی بر 
دوش دارند اما بهرۀ اقتصادی نمی برند، از بین 
رفتن قبِح برخی از کارهای اقتصادی سالم مانند 
از  بخشی  افراد،  جنسیت  از  فارغ  فروشنده گی 
خواسته هایی است که زمزمه های آن در جامعه 
و از زبان برخی از فعاالن جامعۀ افغانستان به 

گوش می رسد.  
دگرجنرال غام حسین فخری، رییس عمومی 
ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری نیز می گوید: 
“فکر می کنم تا زمانی که زنان استقال اقتصادی 
خویش را به دست نیاورند، نمی توانند به هیچ 
خواست سیاسی و اجتماعی برسند. باید برای 

زنان زمینۀ کار و اشتغال ایجاد شود”. 
بر  افغانستان  زِن  نبودن  حاکم  از  نادری  پرتو 
است:  معتقد  و  می کند  گایه  خود  سرنوشِت 
“حق کار و کسب درآمد، یکی دیگر از حقوق 
زنان  که  دالیلی  از  یکی  است.  زنان  پایه یی 
حقارت اند،  و  بودن  برده  به  محکوم  همچنان 
صورت  به  زنان  است.  نفقه  نام  به  پدیده یی 
سیستماتیک در زیر چرخۀ قدرت مالی مردان 

له می شوند”. 

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی

ACKU
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موضوعی  شایگان  مانند  روشن فکری  به  پرداختن 
پیچیده می نماید. او در غرب به دنیا آمده و بزرگ شده 
»غریزی«  به طور  به یک باره  اما  یافته،  غربی  تربیتی  و 
»پستو« گذارد  در  را  تربیت غربی اش  باید  که  فهمیده 
و به اصِل خود باز گردد: به ایران. اما در این  بازگشت 
نیز چندان به ساِن اندیشمندان ایرانی نمود نمی کند. او 
عامه  مثل  ایرانی«  سنت  بارقه های  »آخرین  مانند  نه 
نه  و  است؛  دل سنت  از  برخاسته  و  سنتی  طباطبایی، 
مانند روشن فکرانی چون فردید »گسست ها« را نادیده 
درهم  را  غربی  و  شرقی  سنت  به راحتی  و  می گیرد 
به شدت  بلکه  می سازد.  عجیب  معجونی  و  می آمیزد 
جغرافیایی  و  تاریخی  گسست های  این  به  حواسش 
جداگانه  به طور  اول  را  غرب  و  شرق  و  هست 
از غرب  به شدت  او هم می پذیرد که شرق  می پذیرد. 
عقب افتاده و هم می پذیرد که غرب با تمام رشد علمی 
و تکنولوژیکی اش چیزی کم دارد. اما برای قضاوت در 
مورد شرق و غرب، باید از هر دوی این تمدن ها فاصله 
بگیرد و تکیه گاهی مطمین برای نگاه به شرق اسامی و 

غرِب مدرن پیدا کند. 
نقش این تکیه گاه را در اندیشۀ او، هند بازی می کند. 
است  عربی  ابن  عرفان  یادآورِ  او  برای  طرفی  از  هند 
کهن  نظریه  بررسی  برای  اصیل  طرفی، سوژه یی  از  و 
بنابراین می تواند نقش  الگوهای کارل گوستاو یونگ؛ 
بازی کرده  او  یک واسط میان شرق و غرب را برای 
نظر روان شناختی شرقی می داند.  از  را  او خود  باشد. 
به عرفان شرقی دل بسته است و این جهان را با همۀ 
رنگارنگی اش »لعبته یی« ناپایدار و فریبًا می داند. شرق 
بصیرت«،  »جغرافیای  است،  اساطیر«  »زبان  وی  برای 
لحاظ  به  برابر خدا و طبیعت و  تسلیم و رضایت در 
خدمت  دیگری«،  برای  داشتن  »حوصله  اجتماعی 
بی مزد و منت، کرامت و بخشنده گی؛ ویژه گی هایی که 
آن ها  به  دیگر  غرب  عینیت گرای  و  حرفه یی  زنده گی 

فرصت بروز نمی دهد. 
در عین حال، شایگان اقرار دارد که از نظر »کار و تفکر« 
متفاوت است، در برخوردش با چیزها »خون سردانه« از 
آن ها فاصله می گیرد تا از »ذهنیت« شرقی دور شود و 
به »عینیت« غربی برسد. اقرار می کند که مدرنیته جهانی 

شده است و دیگر هیچ سنتی آن گونه که در گذشته در 
تاریخی  به  او دیگر  نیست.  بود، در دسترس  دسترس 
چینی یا هندی یا ایرانی باور ندارد. مدرنیته پیوندهای 
قومی را سست کرد و به اختاط هویت های فرهنگی 
»چندگانه گی  آن  به  شایگان  که  پدیده یی  انجامید؛ 
احساسی  روان  هم  به روشنی  او  می گوید.  فرهنگی« 
می پذیرد  را  غربی اش  سرد  عینیت  هم  و  شرقی اش 
و  شرق  مابین  روانی اش  گسست  به  اقرار  از  ابایی  و 
دارد  باور  آگاهی«  »مراتب  به  او  که  ندارد. چرا  غرب 
و نه یک آگاهی یک پارچه. شاید به همین دلیل است 
اندیشۀ  و  ندارد  خوبی  میانۀ  آلمانی  ایده آلیسم  با  که 
می داند  کانت  اندیشۀ  را  »بهداشتی«  و  مناسب  مدرن 
که گسست ها را مد نظر دارد و سعی نمی کند توسط 
به  پیوسته گی  مراتب  این  بین  ماده،  یا  ایده  دیالکتیک 
وجود آورد. از نظر او، آن چه امروز در امریکا می گذرد 
یعنی »همزیستی موزاییک«وار فرهنگ های متفاوت در 
از مهاجرت های  ناشی  کنار یکدیگر، همزیستی یی که 
گسترده از شرق به غرب است، فردای جهان است. اما 
پرسش اساسی این است که این همزیستی موزاییک وار 
از کجا  است؟  فرهنگی چگونه ممکن  یا چندگانه گی 

معلوم این رویارویی به خشونت منجر نشود؟ 
این  دور  شرق  چشم بادامی های  مانند  اقوام  از  بعضی 
در  بسیاری  ولی  پذیرفته اند،  عینیت  در  را  غلبۀ غرب 
نظر  به  و  برآمده اند  آن  با  رویارویی  به  اسامی  شرق 
تمدن«های  »برخورد  نظریۀ  سمت  به  ما  که  می رسد 
هانتینگتون می رویم، نه نظم موزاییک وار و همزیستی 
نیز  شایگان  خود  را  خطر  این  شایگان.  چندفرهنگی 

حس می کند و به آن در نوشته  هایش پرداخته است. 
اکنون  که  چرا  ندارد،  امکان  برخورد  این  او،  نظر  از 
مدرنیته جهانی شده و اصوالً تمدنی مستقل و غیرغربی 
باقی نمانده تا به رویارویی با غرب بپردازد. در زمانه یی 
که دیگر »مراکز بزرگ ارزش ها« وجود ندارند و فقط 
مراکز اقتصادی مانند نیویورک و لندن و توکیو وجود 
دارند، ما همه گی در فضای آمیخته گی فرهنگی به سر 
نیست و  یا قومی یی در کار  می بریم. دیگر روح ملی 
چندملیتی  شرکت های  قالب  در  اقتصاد  و  تکنولوژی 
که  است  شرایط  این  در  می کنند.  عمل  ملیتی  فرا  و 

قول  به   - ملی  و  مذهبی  و  قومی  کان  روایت های 
لیوتار - فرو می ریزند و خرده روایت هایی منطقه یی و 

»موزاییکی« جای آن ها را می گیرند. 
مقام  چه  که  است  این  نظریه یی  چنین  مشکل  اولین 
انتولوژیکی امکان داوری در مورد این خرده روایت ها 
ندارد،  اگر روایت کلی وجود  به شایگان می دهد؟  را 
نحوی  به  را  ُخردهروایت  یا چند  دو  می توان  چگونه 

»عینی« مقایسه کرد؟ 
ورود  به  را  مشکل  این  شایگان  که  می رسد  نظر  به 
آن جا  از  تا  می رود  هند  به  می کند.  حل  سوم  جایگاه 
رویارویی اسام و غرب را به داوری بنشیند. به ایران 
و  کند  داوری  را  غرب  و  هند  رویارویی  تا  می آید 
و  می کند  مقایسه  را  ایران  و  هند  غربی  جایگاهی  از 
امکان  موزاییک ها  این  بر روی  با پرش  ترتیب،  بدین 
دوم  پرسش  اما  می آورد.  فراهم  را  دیگری ها  مشاهدۀ 
این  شایگان چگونه  که  است  این  است  اساسی تر  که 

همزیستی را برمی نهد؟ 
با جدا کردن ذهنیت و عینیت،  به نظر می رسد که او 

این کار را انجام می دهد. از نظر شایگان، واقعیت این 
است.  کرده  فتح  را  جهانی  تاریخ  مدرنیته  که  است 
دیر  دیگر،  فرهنگ های  و  است  غرب  آِن  از  عینیت 
راهی  مقطعی،  و  گذرا  مقاومت های  وجود  با  زود  یا 
کار  جز  راهی  فعلی  انسان  ندارند.  آن  پذیرش  جز 
به  که روز  لیبرالی  اقتصاد  حرفه یی در ساخت خاص 
روز »جهانی«تر می شود، ندارد. اما باز هم به عقیدۀ او، 
اقتصادی  لحاظ  به  که  تکنولوژیک  و  عینیت گرا  غرب 
تا این اندازه قدرتمند است، به لحاظ روحی و عاطفی 

روز به روز فقیرتر می شود. 
بقا  غریزۀ  با  را  »خود  شده،  منجمد  تقریبًا  که  عقلی 
همسان خواهد گرفت« و تا آن جا پیش خواهد رفت تا 
به امحای کامل روح برسد. در این جاست که شایگان 
شرق را برای بازخرید روح به کمک می طلبد و آن را 
در حوزه یی »خصوصی«  هفتم«،  »تعطیلی روز  چونان 
که  است  این  غربیان  مشکل  گویی  می طلبد.  یاری  به 
هفتم  روز  نمی توانند  عینیت گرایی  روز  هفت  از  پس 
به  خود  خصوصی  حوزۀ  برای  خانواده  کنار  در  را 
روزهای  مانند  به  را  روز  این  آن ها  برسانند.  مصرف 
که  می خواهند  پردازند.  می  دیگران  با  رقابت  به  قبل 
از همه بیشتر لذت ببرند. به جای پرداختن به روح و 
زنده گی خصوصی خود، به محافل تفریح عمومی پناه 
فقدان  درد  تفریحی  مراکز  این  غوغای  در  و  می برند 
روح و احساساِت خود را به فراموشی می سپارند. به 
است  خصوصی  نظرگاه  این  از  تنها  که  می رسد  نظر 

در  و  شوند  وارد  می توانند  متفاوت  فرهنگ های  که 
عرض یکدیگر، آن منظره یی را بسازند که شایگان در 
بسیار  از گذشته های  بود:  آنجلس دیده  سواحل لوس 
دور تا امروز تکنولوژیک، از طب سوزنِی چینی گرفته 
در  همه  و  همه  و..  ژاپنی  ماساژ  و  هندی  یوگای  تا 
مثابۀ تفریحگاه  به  برای تفریح: شرق  عرض یکدیگر: 

روح خسته از عینیت سرد غربی.
نکتۀ دیگری را که باید در اندیشۀ شایگان در این فضای 
چندفرهنگی در نظر گرفت، نظریۀ وحدت در کثرتی 
از  دارد.  خود  همراه  به  ایرانی  عرفان  از  او  که  است 
نظر وی، تمامی این تفاوت ها وحدتی را نشان می دهند 
البته این وحدت نیز  که در پس آن ها نشسته است و 
خصوصی است و راهی به عینیت ندارد؛ یا بهتر بگوییم 
تضادی با عینیت ندارد: هرچیزی به جای خود! و برای 
آیین های  به سیر و سلوکی معنوی در  باید  تجربۀ آن 

شرقی پرداخت. 
شایگان دموکراسی و حقوق برآمده از عصر روشن گری 
الزم  چندفرهنگی  فضای  این  از  برای حفاظت  نیز  را 

برای  شایگان  که  پازلی  این  واقعًا  آیا  اما  می داند. 
جامعۀ چندفرهنگی امریکا چیده است، »فردا« در بقیۀ 
شاید  نمی رسد.  نظر  به  این گونه  می شود؟  پیاده  دنیا 
از  بزرگ ترین ضعف نظری شایگان، چشم پوشی وی 
اقتصاد سیاسی باشد. یعنی دقیقًا همان قسمتی از تاریخ 
اندیشۀ غربی که او آن را »غیربهداشتی« می داند. هگل 
و مارکس: کسانی که برخاف شایگان به گسست های 
انسان را  ندارند و می خواهند آگاهی  باور  عبورناپذیر 

در کلیتی منسجم و تاریخی برنهند. 
گسست های  به  زیرا  می پذیرد،  را  کانت  شایگان 
عبورناپذیر فلسفی اش نیاز دارد. نیچه را نیز می پذیرد، 
چون به پیامد نهیلیسمش یعنی فروپاشی کان روایت ها 
و قرار گرفتن روایت های ُخرد در عرض یکدیگر نیاز 
دارد، اما هگل و مارکس را نمی تواند بپذیرد. آخر آن ها 
خصوصی و عمومی را درهم می آمیزند. آن ساحلی که 
شایگان با شادمانی از تماشای آن لذت می برد، ساحل 
»ابرشهر« لوس آنجلس است که به شدت و دقت تحت 
قوانین عینی تخصیص دهی گفتمانی سیاسی و اقتصادی 
صورت بندی شده است. اما آیا می توان این ابرشهر را 
اکتفا کرد.  بیابان ماسه یی  به یک  تنها  نادیده گرفت و 
این کار تنها از یک پست مدرنیست ساده بین امریکایی 
بهداشتی  روشن فکری  یا  و  برمی آید،  واسپ  طبقۀ  از 

صادره از جنوب.
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پس از دیدار خصوصی و مذاکرات هیأت های رسمی 
محمد  و  رحمان  امام علی  افغانستان  و  تاجیکستان 
افغانستان  و  تاجیکستان  جمهور  روسای  اشرف غنی 
در حضور نمایندهگان رسانه های داخلی و خارجی 

بیانیه یی را به خوانش گرفتند.
دو طرف پس از انجام گفت وگوها و بررسي مسایل 
داشتند:  اظهار  مطبوعاتي  بیانیه  یي  در  کشور  دو 
پیگیرانه تاش خواهیم کرد با ایجاد شرایط مساعد، 
همکاري  و  دوستي  ثبات،  مرز  به  را  کشور  دو  مرز 

تبدیل نماییم.
در ابتدا امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان 
سفر رسمی محمد اشرف غنی به تاجیکستان را مهم 
مناسبات دوستانه دو کشور و  و در راستای تحکیم 

همکاری های منطقه یی عنوان کرد.
دیدار  طی  ما  گفت:  تاجیکستان  جمهور  رییس 
کشور   ۲ رسمی  هیأت های  مذاکرات  و  خصوصی 
مسایل  و  کشور   ۲ همکاری  عرصه های  همه  عما 
مهم منطقه یی و بین المللی و از جمله وضع کنونی 

افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
رحمان افزود: تحکیم بیشتر مناسبات نیک دو کشور 
و دست یابی به سطح جدید همکاری ها از مهم ترین 
محورهای مذاکرات سطح عالی و هیأت های رسمی 

بود.
زمان  اهمیت  بر  تاکید  با  تاجیکستان  جمهور  رییس 
داشت:  اظهار  افغانستان،  جمهور  رییس  سفر  انجام 
سفر محمد اشرف غنی در متن گسترش همکاری های 

منطقه یی در حال انجام می باشد.
ما  هدف مند  و  مشترک  تاش های  کرد:  تصریح  او 
جهت آغاز ساخت پروژه منطقه یی کاسا - ۱۰۰۰ که 
افتتاح آن دو روز بعد در تاجیکستان برگزار  مراسم 
همکاری های  گسترش  روشن  نشانۀ  شد،  خواهد 

به  پروژه  این  تحقق  که  امیدواریم  است.  منطقه یی 
مردمان کشورهای  آسوده  روزگار  و  پیشرفت  تأمین 

ما مساعدت خواهد کرد.
مذاکرات  طی  شد:  یادآور  همچنین  رحمان  آقای 
امروز سران دو کشور و هیأت های رسمی تاجیکستان 
و افغانستان پیرامون یک سری از پروژه های زیربنایی 
گرفته  نظر صورت  تبادل  نیز  منطقه یی  نقل  و  حمل 

است.
خصوص  در  طرف  دو  که  گفت  رحمان  آقای 
موضوعات امنیتی و تحوالت جاری سیاسی به طور 

مفصل صحبت کردند.
امنیتی  عرصه  در  گفت:  تاجیکستان  جمهور  رییس 
منطقه  فعاالنه و صادقانه همه کشورهای  تاش های 
و شرکای آن ها در چارچوب یک استراتژی روشن و 

هدف مند ضروری می باشد.
رحمان همچنین بحث همکاری های مرزی و تامین 
یکی  را  افغانستان  و  تاجیکستان  مرز مشترک  امنیت 
دیگر از محورهای مذاکرات امروز خود با غنی عنوان 

کرد.
با  قاطعانه  مبارزه  ضرورت  بر  طرف   ۲ گفت:  او 
سایر  و  مخدر  مواد  قاچاق  افراطگرایی،  تروریسم، 
جنایات سازمان یافته فراملی تاکید کردند و خواستار 
بین  و  منطقه یی  سطح  در  صادقانه  همکاری های 

المللی شدند.
رحمان در بخش دیگری از بیانیه خود اظهار داشت: 
که  می دهد  نشان  جهان  مختلف  مناطق  تحوالت 
به  مخدر  مواد  قاچاق  و  افراطگرایی  تروریسم، 
و  شده  تبدیل  معاصر  جهان  خطرات  جدی ترین 
پیش گسترش  از  بیش  تروریستی  فعالیت گروه های 

یافته و وضعیت را پیچیده تر کرده است.
توجه  با  بنابراین  افزود:  تاجیکستان  جمهور  رییس 
به آنکه قاچاق مواد مخدر یکی از منابع اصلی مالی 

با  مبارزه  ما خواستار  المللی می باشد،  بین  تروریسم 
با  مبارزه  الینفک  عنوان جزو  به  مخدر  مواد  قاچاق 

تروریسم و افراطگرایی هستیم.
کشورش  که  گفت  تاجیکستان  جمهور  رییس 
خواستار مساعدت های بیشتر اجتماعی جامعه جهانی 

به افغانستان می باشد.
توسعه  از  افزود:  تاجیکستان  جمهور  رییس 
فرهنگی  و  علمی  تجاری،  اقتصادی–  همکاری های 

با افغانستان حمایت می کنیم.
رحمان همچنین از آمادگی کشورش برای حمایت از 
اقدامات افغانستان در چارچوب سازمان ملل متحد، 
سازمان همکاری های اسامی، سازمان همکاری های 
شانگهای و سایر سازمان های بین المللی و منطقه یی 

خبر داد.
رفع  جانب دار  افغانستان  و  تاجیکستان  گفت:  وی 
راه  از  اسام  جهان  در  موجود  اختافات  و  مسایل 
مسالمت آمیز بوده و بر ضرورت تامین سطح جدید 
همکاری های میان کشورهای اسامی تاکید می کنند.

و  تاجیکستان  منافع  اشتراک  بر  دیگر  بار  رحمان 
افغانستان تاکید کرد و گفت: همکاری های ۲ کشور 

به تامین ثبات و امنیت در منطقه کمک خواهد کرد.
دعوت  از  داد:  ادامه  تاجیکستان  جمهور  رییس 
افغانستان  از  بازدید  جهت  خود  افغانستانی  همتای 
سپاس گذار بوده و در زمان مناسب به این کشور سفر 

خواهم کرد.
در این حال، اشرف غني طرح خط انتقال نیروي برق 
با  افغانستان  »همکاري هاي  نشانه  را   ۱۰۰۰  - کاسا 
که  گفت  و  کرد  ارزیابي  مرکزي«  آسیاي  کشور هاي 
این  به  پیوستن  براي  را  آمادگي خود  نیز  هندوستان 

طرح اعام داشته  است.
همچنین  افغانستان،  و  تاجیکستان  جمهوران  رییس 
درباره  مشترک  اعامیه  یک  و  همکاري  سند  چند 
تحکیم و گسترش همکاري هاي دوجانبه امضا کردند.

و  تاجیکستان  داخله  امور  وزیر  رحیم زاده  رمضان 
نیز  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  رباني  صاح الدین 
به  کشور  دو  زندانیان  استرداد  مورد  در  توافقنامه یي 

امضا رساندند.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1779  چها  ر  شنبه      22 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  3 شعبا ن المعظم  y 1437   11می    62016

روح اهلل بهزاد
حکومـت بـه اصاح نظـام انتخاباتی باورمند نیسـت، 
از همیـن رو وقـت تلفـی کـرده و فرصت هـا را هـدر 

می دهـد. 
برخـی اعضای مجلس بـا ابراز این مطلـب می گویند 
کـه رییس جمهـوری فرمـان تقنینی را دیرتـر از موعد 
قانونـی بـه مجلس فرسـتاده و عمًا ایـن فرمان باطل 

شـده است. 
رییـس جمهـوری پـس از آن کـه مجلـس نخسـتین 
فرمانـش را دربـارۀ اصـاح نظـام انتخاباتـی رد کرد، 
بـا یـک سلسـله تعدیـات بـرای بـار دوم در ایـن 
بـه  را  تقنینـی صـادر کـرد و آن  خصـوص فرمـان 

مجلـس فرسـتاد. 
حـاال حکومـت می گویـد که مسـوولیت آنـان دربارۀ 
آغـاز بـه کار کمیتـۀ گزینش و اصاح نظـام انتخاباتی 
پایـان یافتـه اسـت و مسـوولیت بعدی بـه پارلمان بر 

می گـردد. 
دواخـان مینه پال معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: بعد از 
فرسـتادن فرمـان دوم تقنینی رییس جمهور به شـورای 
ملـی، کار ریاسـت جمهـور در مـورد آغـاز بـه کار 
کمیتـۀ گزینـش تمـام شـده اسـت و ایـن خانـۀ ملت 

اسـت تـا در این مـورد تصمیـم بگیرد.
می گوینـد،  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  امـا 
رییس جمهـور ایـن فرمـان را خیلـی دیرتـر از موعد 
در نظر گرفته شـده در قانون اساسـی به شـورای ملی 
فرسـتاده اسـت که در ایـن صورت، تخلـف صورت 
گرفتـه و ایـن فرمـان به لحـاظ حقوقـی باطل اسـت.

آنـان هم چنـان بـه ایـن بـاور انـد، حکومـت بـرای 
کار انتخابـات از راه هـای مختلـف می خواهـد اذهان 
عامـه را مغشـوش و کار مجلـس نماینـده گان را زیـر 
سـوال ببـرد و اگـر مجلس نماینـده گان ایـن فرمان را 
تصویـب کنـد، کار خـاف قانـون انجام داده اسـت.

غام حسـین ناصری، عضـو کمیسـیون تقنین مجلس 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  نماینـده گان 
دارد  اعتبـار  مـدار  اساسـی  قانـون  اگـر  می گویـد: 
و آقـای غنـی بـه آن پای بنـدی داشـته باشـد، فرمـان 
تقنینـی در پیونـد بـه آغـاز کار کمیتـۀ گزینـش بـا 

مشـکل قانونـی روبـه رو اسـت.
بـه بـاور آقـای ناصـری: مطابـق بـه مـادۀ 84 قانـون 
اساسـی،حکومت حـق دارد تـا در تعطیلـی پارلمـان 
در مـوارد فـوری فرمـان تقنینـی صـادر کنـد، امـا در 
فقـرۀ سـوم همیـن مـاده گفتـه شـده اسـت کـه بعـد 
ظـرف  نماینـده گان،در  مجلـس  اجـاس  اولیـن  از 
3۰ روز فرمـان تقنینـی به شـورای ملـی سـپرده شـود 
تـا در رابطـه بـه رد و تأییـد آن مجلـس نماینـده گان 
را  فرمـان  ایـن  رییس جمهـور  امـا  بگیـرد،  تصمیـم 
خیلـی دیرتـر از موعد در نظـر گرفته شـده در قانون 
اساسـی به مجلـس نماینده گان فرسـتاده اسـت که در 
ایـن صـورت، تخلـف صـورت گرفتـه و ایـن فرمان 

به لحـاظ حقوقـی به خـودی خـود باطـل اسـت.
آقـای ناصـری بیان داشـت: اگـر مجلـس نماینده گان 
از خـود پای بنـدی به قانـون نشـان دهـد، بایـد ایـن 
موضـوع شـامل آجنـدای ولسـی جرگه نشـود، چون 
منشـأ بطـان آن عملکـرد خـاف قانـون اساسـی از 

سـوی حکومـت و در رأس اشـرف غنـی اسـت.
ایـن عضـو مجلس در رابطـه به دلیـل تعلل حکومت 
سـاخت:  خاطرنشـان  فرمـان  ایـن  فرسـتادن  در 
»حکومـت دروغ می گویـد؛ و بنایـی بـرای برگـزاری 
انتخابـات نـدارد؛ به همیـن دلیـل اسـت که امـروز را 
بـرای فـردا و فردا را بـرای پس فردا موکـول می کند، 
بـا ایـن کار می خواهـد بـرف خـود را به بـام ولسـی 
جرگـه بیندازد و از سـوی دیگر بـا دروغ گفتن وقت 

کند.« تلفـی 
در سـویی دیگر، مولوی نذیر احمد حنفی، از اعضای 
دیگـر مجلـس نماینـده گان بـه ایـن بـاور اسـت:»در 
حالـی که با رییـس و اعضای مجلـس نماینده گان در 
مجلسـی کـه با رییس جمهور داشـتیم از او خواسـتیم 
تـا در پیونـد بـه کمیتۀ گزینـش برای ما طـرح تعدیل 
بفرسـتد، امـا این خواسـت مـا پذیرفته نشـد و فرمان 

را به عنـوان یـک طرح بـرای ما فرسـتاد.«
آقـای حنفـی بیـان داشـت: فرمـان رییس جمهـور دو 
مشـکل دارد، یکـی این کـه فقط در ارتباط به تشـکیل 
و صاحیت هـای کمیسـون کـه آن هم شـامل گزینش 
و بخـش کاری اسـت می شـود، و دوم این کـه فرمـان 
مجلـس  کار  شـروع  از  مـاه  یـک  در جریـان  بایـد 

فرسـتاده می شـد، امـا ایـن فرمـان قریـب بـه دو مـاه 
بعـد از ایـن زمـان برای ما رسـیده اسـت.

حکومـت  »اگـر  مجلـس:  عضـو  ایـن  بـارو  بـه 
آغـاز  و  گزینـش  کمیتـۀ  کار  بـه  واقعاًارادۀآغـاز 
بسـتۀ  بایـد  رامی داشـت،  انتخاباتـی  اصاحـات 
نـه  می فرسـتاد  مـا  تعدیلبـرای  طـرح  به عنـوان  را 
به عنـوان فرمـان، همچنـان اگـر ارادۀ برایاصاحـات 
وجـود می داشـت، فرمـان ضـرورت مانـدن در ارگ 
را نداشـت و بایـد در روز معییـن بـه ولسـی جرگـه 

می شـد.« فرسـتاده 
آقـای حنفـی بیان کـرد: حکومت بـرای کار انتخابات 
را  عامـه  اذهـان  تـا  دارد  مختلفسـعی  راه هـای  از 
مغشـوش و کار پارلمان را زیر سـوال قـرار دهد، اگر 
مـا ایـن فرمـان را تصویـب کنیـم، کار خـاف قانون 

داده ایم. انجـام 
بنیـاد  بـر  انتخاباتـی  اصاحنظـام  ویـژۀ  کمیسـیون 
فرمـان تقنینـی رییس جمهـور اشـرف غنـی در اخیـر 
مـاه سـرطان سـال گذشـته بـه هـدف به میـان آوردن 

اصاحـات انتخاباتـی ایجـاد شـد.
ایـن کمیسـیون مسـوولیت داشـت تـا طرح هایش را 
در مـدت چهارمـاه به حکومـت ارایـه کندتـا بربنیـاد 
آن، در کمیسـیون های انتخاباتـی و نظـام انتخابـات 

افغانسـتان اصاحـات بنیـادی به میـان آیـد.
ایـن کمیسـیون پس از یک ماه بررسـی، پیشـنهاد های 
خـود را بـا دو بسـتۀ پیشـنهادی کـه شـامل یـازده 
پیشـنهاد عمـده میشـد، بـرای حکومت ارایـه کرد که 

تشـکیل کمیتـۀ گزینـش یکـی از ایـن مـوارد بود.
کمیتـۀ گزینش وظیفه دارد که اسـناد نامزد کمیشـنران 
را بررسـی و آن هـا را بـه رییس جمهـور معرفـی کند، 
بعـد از آن رییس جمهـور از میـان نامزدان کمیشـنران 

می کند. انتخـاب  را 
از  تشـکیل  از  هفتـه  دو  سپری شـدن  بعـد  امـا 
کمیته،فرمـان تقنینـی رییس جمهـور مبنـی بـر تعدیل 
قانـون تشـکیل، وظایـف و صاحیت های کمیسـیون 
بـا  مجلـس  اعضـای  سـوی  از  انتخابـات  مسـتقل 
اکثریـت آرا رد شـد کـه بـا ایـن وجـود، کار کمیتـۀ 
گزینـش به گفتـۀ سـخن گوی ایـن کمیتـه بـه دلیـل 

شـد. متوقـف  مشـکاتقانونی 
وعده هـای  از  یکـی  انتخاباتـی  اصاحـات  آوردن 
درشـت رهبـران حکومـت وحـدت ملـی اسـت؛ اما 
بـا گذشـت نزدیک به دوسـال از عمر ایـن حکومت، 
تـا به حـال سرنوشـت اصاحـات انتخاباتـی و کمیتۀ 

گزینـش نامعلـوم باقـی مانده اسـت.
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ابوبکر مجاهد
نیروهای هوایی کشور در ۲4 ساعت گذشته ۱۰۱ عملیات 
را بر مراکز گروهای  تروریستی و طالبان در والیات انجام 

داده اند.
در  ثور(  شنبه۲۱  )سه  دیروز  امنیتی  نهادهای  سخنگویان 
یک نشست خبری با ابراز این مطلب همچنان گفته اند که 

عملیات بهاری طالبان با شکست مواجه شده است. 
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی در این نشست 
 ۱8 کشور  امنیتی  نیروهای  گذشته  ساعت   ۲4 در  گفت: 
را  سنگین  تلفات  و  داده اند  انجام  والیت   ۱۲ در  عملیات 
به دشمن وارد کرده اند. در والیات ننگرهار، کندز، غزنی، 
بغان، هلمند و... شمار زیادی از افراد دشمن کشته و ۱۱ 

تن شان بازداشت شده اند.
آقای وزیری با بیان این که توجه بیشتر نیروهای امنیتی به 
در  نیروهای کومندوی کشور  افزود:  است،  عملیات شبانه 
کشور  هوایی  نیروهای  و  عملیات   ۱3 گذشته  ساعت   ۲4
۱۰۱ عملیات را بر مراکز دشمنان اجرا کرده اند که تلفات 

سنگین بر دشمن وارد شده است.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  غورزنگ  تواب  همچنان، 
گفت: علی حیدر گیانی فرزند سیدیوسف گیانی نخست 
وزیر پیشین پاکستان در یک عملیات ویژۀ قطعات خاص 
گروه  چنگ  از  پکتیا؛  والیت  گیانی  ولسوالی  در  امنیتی 

القاعده آزاد ساخته شده است.
علی حیدر گیانی فرزند سید یوسف گیانی سه سال پیش 

توسط گروه  القاعده از پاکستان ربوده شده بود.
آقای غورزنگ افزود: علی حیدر گیانی به زودی از طریق 
داده  تسلیم  فامیلش  به  پاکستان  در  دیپلوماتیک  تماس های 

خواهد شد. 
توقع  پاکستان  از  افغانستان  دولت  کرد:  اضافه  همچنان  او 
دارد تا بر وعده هایش در مورد گفت وگوهای صلح صادقانه 

عمل کند.
آقای غورزنگ  بن بست در مذاکره صلح با حزب اسامی 
با نماینده های  را تکذیب کرده افرود: گفت و گوهای صلح 
حزب اسامی جریان دارد و با رییس این جزب نیز شریک 

ساخته شده تا هردو طرف به یک تفاهم برسند.
با  داخله  وزارت  دیگر، صدیق صدیقی سخنگو  سویی  از 
بیان این که  شب گذشته 3۱ عملیات انجام شده، گفت: در 
این عملیات 99 تن از افراد دشمن کشته و در ولسوالی های 
شاولی کوت و میوند کندهار تلفات سنگین به دشمن وارد 

شده است.
ولسوالی  مربوطات  در  که  تصفیه یی  عملیات  او،  به گفتۀ 
اندازی شد،  راه   مسیر شهرهای والیت جوزجان  و  مردان 
3۵ تن افراد دشمن کشته و ۱۰۰ کیلوگرام مواد منفجره، ۲ 
میل راکت انداز، 4۲ دانه مرمی راکت، 3۰ مرمی هاوان، ۱8 
میل اسلحۀ مختلف نوع و ۱4 عراده موتر سایکل به دست 

نیروهای امنیتی افتاده است.
غوریان،  ولسوالی های  در  عملیات   یک  در  گفت:  او 
رباط سنگی و ُگلران والیت هرات راه اندازی شده بود، 4 
تن افراد دشمن کشته 4 میل اسلحه به دست نیروهای امنیتی 
مالی  مسوول  که  فردی  ننگرهار  والیت  در  و  است  افتاده 
گروه طالبان بود با یک چک چند میلیون کلدار بازداشت 

شده است.
جداگانه  عملیات  کرد:  اضافه  داخله  وزارت  سخنگوی 
تصفیه یی که در مربوطات ولسوالی چادر دره والیت کندز 
انجام شد، ماجبار فرد کلیدی طالبان با ۱۵ تن دیگر کشته 
شده، ۵ میل کاشینکوف ۱ میل هاوان به دست نیروهای 
امنیتی افتاده و در ولسوالی نهر سراج والیت هلمند ۱4 تن 

افراد دشمن کشته شده،۱3 تن مجروح شده اند. 
پل  پولیس در ولسوالی  نیروهای  داد: در عملیات  ادامه  او 
علم ۱4 کیلوگرام مواد امونیم نایتریت که در ساخت  سازی 
نیروهای  به دست  استفاده می شود  کنار جاده یی  ماین های 
امنیتی افتاده و عملیات عمری»چادری« طالبان به شکست 

مواجه شده است.
او افزود: روزی گذشته یک عراده موتر نوع الری که پلیت 
بود  پاکستانی  شهروند  نیز  آن  راننده  و  داشت  پاکستانی 
۲7۰۰ کیلوگرام امونیم نایتریت در این عراده در میان میوه 
کشور  امنیتی  نیروهای  دست  به  که  بود  شده  جابجا  تازه 

افتاده است. 
گروه طالبان از امونیم نایتریت در ساخت وساز ماین های 
کنار جاده یی استفاده می کنند که تا هنوز شمار زیاد قربانی 

گرفته است. 

تأکید کابل و دوشنبه بر امنیت مرزها

»کاسا 1000 نشانة همکاری ماست«

101 عملیات هوایی 
در 24 ساعت

برخی اعضای مجلس: 

فرمان تقنینی غنی باطل است

ACKU
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ورزش

احتمالی  خروج  گفت:  ناتو  شمالی  اتانتیک  پیمان  سازمان  ُکل  دبیر  معاون 
ناتو  برای  نگرانی  یک  ۲3 جون  همه پرسی  از  پس  اروپا  اتحادیۀ  از  بریتانیا 

به شمار می رود.
آلکساندر ورشباو، معاون دبیر ُکل ناتو در سخنانی تأکید کرد: از دیدگاه ناتو، 
داشتن یک اتحادیۀ اروپای مقتدر و متحد، منجر به داشتن یک شریک توانا 
است و این مسأله امروز نسبت به سال های گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده 

است.
او در ادامه تصریح کرد: خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا یک نگرانی برای ناتو 
خواهد بود. هر چیزی که به وحدت این اتحادیه خللی وارد کند، یک نگرانی 
برای ناتو خواهد بود. پادشاهی متحد بریتانیا یک ارتش بسیار مهم و بازیگر 
سیاسی در بین اعضای ناتو است و من امیدوارم که این وضعیت در آینده نیز 

بدون تغییر باقی بماند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در آستانۀ برگزاری همه پرسی 3 تیرماه 

هشدار داد که خروج لندن از اتحادیۀ اروپا امنیت این قاره را تهدید می کند.
کامرون به عنوان رهبر کمپین ادامه عضویت انگلیس در این اتحادیه و بوریس 
جانسون، شهردار سابق لندن نیز به عنوان رهبر کمپین خروج از اتحادیۀ اروپا 
تا نظر رأی دهنده گان مردد را به خود جلب  تاش زیادی را آغاز کرده اند 

کنند.
کامرون هشدار داد: خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا در همه پرسی ۲3 جون 
یک خطر غیر مسووالنه برای ثبات اقتصادی بریتانیا خواهد بود که منجر به 

فقیرترشدن دایمی کشور خواهد شد.
او در ادامه افزود: خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا، قدرت و امنیت انگلیس 
در جهان را تهدید می کند و همین طور به ضرر امنیت قارۀ اروپا خواهد بود. 
هر زمان که به اروپا پشت کنیم، دیر یا زود، از این اقدام پشیمان خواهیم شد. 

پشت کردن به اروپا برای ما هزینۀ زیادی خواهد داشت.
ورشباو در ادامه در خصوص اوضاع لیبی نیز گفت: ناتو احتماالً می تواند پیش 
از نشست جوالی در ورشو به تصمیمی برای کمک به دولت لیبی دست یابد، 

البته تا زمانی که دولت لیبی درخواست کمک داشته باشد.
او افزود: ما آمادۀ حمایت از لیبی در ساخت تأسیسات دفاعی هستیم، البته 
ما  کنیم.  دریافت  لیبی  در  مشروع  و  قانونی  دولت  از سوی  درخواستی  اگر 
امیدواریم دولت لیبی بتواند کنترل خود بر امور کشور را تثبیت کند. اگر این 
اتفاق بیفتد، و ما درخواستی دریافت کنیم، پاسخ خواهیم داد، حتی پیش از 

برگزاری نشست ورشو.

وزیر خارجۀ فرانسه با بیان این که بحران سوریه در مرحلۀ حساسی قرار دارد، 
باید »در سریع ترین زمان ممکن«  تأکید کرد، مذاکرات صلح سوریه در ژنو 

ازسر گیرد.
روز دوشنبه نماینده گان ۱۰ کشور عربی و غربی حامی معارضان سوریه در 

پاریس برگزار شد.
ژان مارک آیرو، وزیر خارجۀ فرانسه در پایان این نشست گفت: »ما خواهان 
آن هستیم که مذاکرات صلح سوریه در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. 
کمک های  ارسال  و  آتش بس  حفظ  برای  نیز  توجهی  قابل  تضمین های 

انسان دوستانه به این کشور نیز اعطا شود.«
او افزود: »بحران سوریه در مرحله یی حساس قرار دارد و ما باید تاش های 
خود برای احیای روند صلح در این کشور را که از اواخر ماه ابریل در ژنو 
به دلیل عدم حصول پیش رفتی چشم گیر، به حال تعلیق درآمد، افزایش دهیم.«

بین المللی  گروه  نشست  منظور،  این  به  کرد،  اعام  فرانسه  خارجۀ  وزیر 
به اصطاح »حامیان سوریه«، که متشکل از ۱7 کشور است، »ممکن است هفتۀ 

آینده در وین برگزار شود.«
او مدعی شد: نظام سوریه »مسوول چندین مورد نقض آتش بس و جلوگیری 
از ورود کاروان های بشردوستانه و بی رغبتی به حصول پیشرفت« در مذاکرات 

ژنو، است.
امارات،  آلمان، سعودی،  وزیران خارجه  پاریس  در  روز گذشته  نشست  در 
امریکا، ایتالیا، قطر، ترکیه و اتحادیۀ اروپا و نیز نماینده گانی از اردن حضور 

داشتند.

به سمت  نیروهای گارد مرزی ترکیه  تأکید کرد که  بیانیه یی  دیده بان حقوق بشر در 
آواره گان سوری که در تاش هستند به ترکیه بروند، گلوله شلیک می کنند.

این  که  است  آمده  کرده،  منتشر  شنبه(  )سه  دیروز  که  بشر  دیده بان حقوق  بیانیۀ  در 
سازمان از مسووالن ترکیه یی خواسته است تا در مورد این خشونت ها تحقیقاتی را به 

عمل آورند و همچنین مجددا مرزهای خود را در مقابل سوری ها بگشایند.
این سازمان حقوقی در ادامه افزود: نیروهای گارد مرزی ترکیه در مارچ و ابریل علیه 
سوری ها و یک قاچاقچی که در تاش بودند به ترکیه بروند متوسل به خشونت بیش 
از حد شدند که به کشته شدن پنج فرد از جمله یک کودک و زخمی شدن ۱4 تن دیگر 

انجامید.
گری سیمبسون، از پژوهش گران این سازمان تصریح کرد: آتش گشودن به روی مردان 
از درگیری و جنگی بی هدف در حال فرار هستند، مساله یی  و زنان و کودکانی که 

به شدت هولناک است.
ترکیه می گوید که نیروهای گارد مرزی اش به سمت آواره گان گلوله شلیک نکرده اند.

محمد کاظم کاکر متولد سال ۱994 در والیت کابل و فارغ التحصیل 
از  اقتصادی  و  امنیتی  مناسب  نا  شرایط  نسبت  است.  استقال  لیسه 
وطن مهاجرت کرده است. او فعًا در کشور اتریش زنده گی می کند 
و تمرینات خود را در رشتۀ فری فایت به پیش می برد، کاکر می خواهد 
به  به شوق و عاقۀ که  ادامه بدهد.  کاظم نظر  این رشته را همچنان 
او  بپردازد،  تمرین  به  نیز  تا در رشتۀ ووشو  ورزش داشت، خواست 
مدت 9 سال است که در رشتۀ ووشو تمرین می کند. روزنامۀ ماندگار 

گفت وگویی را با آقای کاکر ترتیب داده است که اینک می خوانید.
     آقا كاكر لطف كرده در بارۀ دست آورده های ورزشی تان به 

خواننده گان روزنامۀ ما بگوید؟
در بخش ووشو در وزن خود مقام های اول، دوم و سوم را در کشور 
داشتم، یک مدال طا، یک برونز و دو نقره نیز شامل دست آوردهایم 
می باشد، در وزن های ۶۲، 4۶، و 48 کیلوگرام مسابقه کرده ام. همچنان 
نقره و یک  تیم ملی یک  یادآوری ست که در مسابقات منتخب  قابل 

برونز نیز شامل دست آوردهایم می باشد.
    به باور شما ورزش چه نقشی دارد در جامعه دارد؟

ورزش  با  می دهد،  تشکیل  را  جامعه  هر  ستون  ورزش  من  نظر  به 
می تواند برای انسان جایگاه حقوقی و شخصیتی نیز می بخشد، به این 
دلیل که ورزشکار همیشه از مواد مخدر و دخانیات دوری می کند، بنًا 
در رفتار و کردار اخاقی انسان تغیرات مثبت به وجود می آورد، در 
قایل  برایم حرمت  این که ورزشکار هستم خیلی  برای  اتریش  کشور 

هستند.
    یک قهرمان باید چه خصوصیات داشته باشد؟

یک قهرمان نخست از همه موارد رفتار و اخاق نیک داشته باشد که 
بعد از آن مسوولیت پذیر بودن و موثر بودن در جامعه از وظایف اصلی 
و اساسی دیگر یک ورزشکار در جامعه می باشد که باید آن را به وجه 

احسنش انجام بدهد. 
    نقش مربی را در رفتار یک ورزشکار چگونه بررسی می كنید؟
به نکتۀ خوبی اشاره کردید، یک مربی حداقل به اساسات روان شناسی 
نباید  مربی  نماند.  عاجز  خود  شاگرد  درک  از  تا  باشد  مسلط  باید 
این کار ورزشکار  شاگرد خود را در هنگام ورزش تحقیر کند، چون 
را خشن بار می آورد، باید برای شاگردش انگیزه بدهد. متأسفانه برای 
من از مربیانی در افغانستان صحبت می کنند که به دلیل نداشتن پول 
شاگردش را از تمرین بازداشته است و در مواردی متفاوت تر از این، 
اگر او را از ورزش منع نکرده به تمرینات او توجه نداشته که به باور 

من بسیار نگران کننده است.
قبًا که در افغانستان بودید و حاال که حتمٌا با ورزشکاران افغانستان 
در تماس هستید و از طریف شبکه های اجتماعی خبرهای افغانستان را

    دنبال می كنید چه تفاوتی را در این جریان شاهد هستید؟
می  دیده  ورزشکاران  در  گیری  تفاوت چشم  به حال  تا  زمان  آن  از 
شود آن زمان وسایل پیش رفته در کشور وجود نداشت و ورزشکاران 
هم نظر به عاقۀ که داشتند تمرین می کردند، اما حاال این وضعیت 
می شود گفت 3۶۰درجه تغییر کرده است، ورزشکار افغانستان با یک 
تعییر  که  چیزی  جهانی،  سطح  به  یعنی  می کند  تمرین  بزرگ  هدف 
با  برخورد حکومت  تعییر کرده،  بسیار کم  یا می شود گفت  نکرده و 
ورزشکاران است، آن زمان دولت بودجۀ کافی نداشت و مردم دهم از 
دل یک بحران برون شده بودند و به ورزش عاقه نشان نمی دادند اما 
امروز که ورزشکار بسیار به عاقه ورزش می کند دولت در قسمت 
آنها بی اعتنا است که این مورد سبب شده است تا بسیار از استعدادهای 

کشور حتا پنهان بماند. 
برای جوانان  تان  پیام  و  افغانستان  از دولت      خواست شما 

چیست؟
از بس دولت نسبت به ورزشکاران بی توجه بوده است دلم نمی خواهد 
چیزی از آنها طلب کنم، اما پیشنهادی برای جوانان قهرمان کشور دارم 
و آن این که همیشه زحمت بکشند و کار و تاش کنند هم در عرصۀ 
ورزش و هم در عرصۀ علم و دانش و فرهنگ، تنها راهی که می شود به 
این کشور خدمت کرد به باور من مواردی است که در باال ذکر کردم.

 

خروج انگلیس از اتحادیة اروپا 

یک نگرانی برای ناتو است

فرانسه خواستار از سرگیری 

فوری مذاکرات صلح سوریه شد

دیده بان حقوق بشر:

نیروهای ترکیه  آواره گان سوری را 

هدف گلوله قرار می دهند

عضو تیم ووشو:

دولت به ورزش توجه ندارد

رویین رهنوش

دنبالۀ سرپرست مداری حکومت وحدت ملی پایان ندارد 
سرپرستی  به  سرپرستان  از  امنیتی  نهادهای  هم  باز  و 
سپرده شد. این رهبران سفسطه گوی حکومت در باطاق 
نهیلیزم سیاسی و مدیریتی گیر مانده اند. چالش بنیادی در اساس است 
می گیرد.  بازی  به  را  مردم  چهره گزینی،  و  روبناسازی  با  غنی  اشرف 
مشکل پایان سرپرستی است رییس جمهور جای سرپرستان را عوض 
می کند. مشکل موجودیت ستانکزی است، اما فرمان دۀ ُکل قوای مسلح 
عدالت  مشکل  می کند.  عوض  را  ملی  امنیت  و  دفاع  وزارت  رهبری 
اجتماعی و گذار از اولویت های تباری است، اما برای رهبری وزارت 
وابسته گی  با  افرادی  باید  همیشه  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  دفاع 
قومی یک طرفه در نظر گرفته شوند. این یعنی ما در کشور چندملیتی 
زنده گی می کنم که رهبری اش باالی بسیاری از اقوام آن اعتماد الزم را 

ندارد و همیشه افراد ناتوانی چون ستانکزی باید ترجیح داده شوند.

منان ناصح

»چرا باید خلیلی و کرزی به خاطر توتاپ محاکمه شوند«
مدارک نشان می دهد که کمپنی آلمانی راه سالنگ را برای 
توتاپ مناسب ندانسته بود. تنگ بودن مسیر سالنگ برای 
چندین خط برق و همچنان آسیب پذیر ساختن همه منابع برق کشور 
در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله دالیل ارایه شده است. 
از  قرار است  که  برق یی  به  را  توتاپ  بامیان شبکۀ  این که مسیر  دیگر 
زغال سنگ منطقه تولید شود، وصل کرده و چندین پروژه بزرگ ملی، 

مثل بزرگترین معدن آهن و زغال را برق می داد.
انگیزۀ حکومت کرزی از تغییر مسیر احتمالن آسان ساختن انتقال برق 

به والیات مشرقی و از آن جا به پشاور بوده است.
پروژۀ  مورد  در  افغانستان  مقامات  خیانت  به  مشابه  دقیقًا  خیانت  این 
بزرگ آب یاری سال های ۱9۵۰ امریکاست که با وجود مخالفت کمپنی 
امریکایی )Morrison Knudsen( در هلمند و ارغنداب تطبیق شد. 
این کمپنی خاک آن مناطق را القلی زا دانسته و برای آن، پروژۀ بزرگ 
افغانستانی  مقامات  اصرار  علت  به  ولی  بود،  نداده  تشخیص  مناسب 
تبدیل شد.  کم درآمد  و  ناقص  پروژه  یک  به  نتیجه  و  رفت  پیش  کار 
کارشناسان سازمان ملل شمال افغانستان را برای آن پروژه تجویز کرده 

بودند.
تغییر مسیر سالنگ حاال عملی به نظر نمی رسد چون کارهای مقدماتی، 
از جمله کار روی الین از پروان به بامیان، قبًا آغاز شده است. دیگر 
این که کشورهای تمویل کننده از فساد اخاقی-سیاسی درین کشور و 

هزینه های گزاف و ضیاع وقت گرانب ها، سخت خسته شده اند.
البته پیش از این که کرزی مورد محاکمه واقع شود، باید کریم خلیلی 
هزاره  ملت  طرف  از  نامردانۀ شان  سکوت  به خاطر  فاسدش  حلقه  و 
ولی خلیلی  بود،  پشاور  فکر  به  سنگ سار شوند. چون حداقل کرزی 
به خاطر حاکمیت چند روزه و چند شهرک نه تنها به هزاره ها، بلکه به 
منافع کل کشور فقیر خیانت کرده است. و غوغا و ریاکاری امروزه اش 

عذر بدتر از گناه است!!

فهیم صمیم

افراطیت
افراطیـت واژۀ کـه عدالـت را در جامعـه قربانـی عایق 
و قرایـن خویـش سـاخته و ایـن پدیده عاوه بر کشـور 
مـا، سـایر نقـاط جهـان را نیز از شـرارت خـود در امان نمانده اسـت.

پدیدۀ افراطیت در افغانسـتان نسـبت به سـایر کشـورها ریشه در عمق 
جامعـه و اذهـان مـردم دارد. ایـن ذهنیـت تـا زمانی کـه از میـان مـردم 

ذایـل نگـردد موثریـت خـود را کم و بیـش نمایان خواهـد کرد.
مـردم افغانسـتان سال هاسـت کـه قربانـی افراطیـت مذهبـی و دینـی 
هسـتند و در این راه هنوز شـاهد قربانی بیشـتراند این پدیده آزادی ها 
و حقـوق مـردم را زیـر پا کـرده و با جبـر و ظلم بـر حاکمیت خویش 

می دهد. ادامـه 
آزادی هـای اجتماعی، سیاسـی و آزادی های فـردی در قالب و چوکات 
پدیـده افراطیـت جایـگاه نداشـته و در تضـاد بـا ایـن مـوارد شـیرازۀ 
جامعـه را از هـم می گسـلد. قسـمی کـه مـردم و کشـور ما شـاهد این 
امـر هسـتند سال هاسـت کـه افغانسـتان در آتـش افراطیـت مذهبـی 

می سـوزد.
افراطیـت بزرگتریـن رقیـب توسـعه و ترقـی کشـورها دانسـته شـده 
اسـت و یگانـه مانـع بزرگ و سـد پیشـرفت های اجتماعی، سیاسـی و 

سـایر امـور مدنی و انسـانی اسـت.
پدیـدۀ افراطیـت ریشـه در جهالـت و پـس مانده گی های جامعـه دارد 
کـه فعالیت هـای روشـن گری را کفـر و گنـاه دانسـته و سـر سـتیز بـا 

آن دارد.
تروریـزم کـه زادۀ پدیـده افراطیـت اسـت، امـروز در افغانسـتان برای 
بقـای خـود در گوشـه و اکناف این کشـور جـا باز کرده اسـت و مردم 
و کشـور را در حالـت تباهـی و دور از ارزش هـای مدنـی و انسـانی 
قـرار داده اسـت، بنـًا بیکاری، رشـد فقر، مـواد مخدر و اعتیـاد جوانان 
بـه ایـن مـواد همچنـان فـرار سـرمایه های مـادی و معنـوی که شـامل 
سـرمایه اقتصـادی و انسـانی می شـود از مـوارد اسـت کـه می شـود 

گفـت کـه دسـت اورد تروریـزم و افراطیت در افغانسـتان دانسـت.

فیـسبـوک نـــامــه

ننگیالی عثمانی
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

تطبیق  از  استقبال  سناتوران در مجلس سنا، ضمن 
حکم اعدام باالی مجرمان جنگی می گویند که این 

اقدام حکومت لرزه در اندام طالبان آورده است.
طالبان  جنگی  مجرمان  اعدام  سنا،  مجلس  اعضای 
از سوی حکومت وحدت  بی سابقه  اقدام  را یک 

ملی می دانند.
فرهاد سخی معاون اول مجلس سنا ضمن استقبال 
از اقدام حکومت پیرامون تطبیق حکم اعدام باالی 
مجرمان گفت: »اعدام ۶ طالب در زندان پلچرخی 
کابل امید را در مردم افغانستان زنده کرده است که 
گویا دولتی هست تا از خون مردم بی گناه دفاع کند 

و قاتان را به جزای اعمال شان برسانند«.
این  از  پس  که  خواست  حکومت  از  سخی  آقای 
به  کابل  شهر  راه های  چهار  در  را  جنگی  مجرمان 

دار آویزان کند.
عبداهلل قرلق منشی مجلس سنا در نشست دیروز سه 
بر  مبنی  »اقدام اخیر حکومت  ثور گفت:  شنبه ۲۱ 
اعدام ۶ عضو گروه طالبان در زندان پلچرخی اقدام 

بی سابقه است و ما از آن استقبال می کنیم«.
آقای قرلق افزود: در قصاص و تطبیق عدالت باالی 
مجرمان جنگی حکم پروردگار بوده و خیر و حیات 

مردم یک جامعه در آن نهفته است.
اعدام  روند  که  ورزید  تاکید  سنا  مجلس  منشی 
و  قتل  تا جلو  کند  پیدا  ادامه  باید  مجرمین جنگی 

خونریزی تروریستان گرفته شود.
این  در  نیز  سنا  مجلس  عضو  دیگر  فیصل  سمیع 
باالی  اعدام  حکم  اجرای  »از  گفت:  خصوص 
تروریستان استقبال می کنیم و اقدام اخیر حکومت 

در این خصوص لرزه بر اندام طالبان و تروریستان 
آورده است«.

آقای فیصل افزود: این اولین بار است که حکومت 
افغانستان به چنین اقدامی دست می زند و اجرای 
حکم اعدام باالی مجرمان جنگی بر تضعیف روحیه 

طالبان تاثیر گذاشته است.
اعضای  از  دیگری  یکی  اچکزی  رحمت اهلل  اما 
مجلس سنا اعدام شش طالب را در زندان پلچرخی 
احساساتی خواند و از حکومت خواست که روند 

اعدام طالبان را توقف دهد.
روند  ادامه  از  باید  حکومت  افزود:  اچکزی  آقای 
اعدام احساساتی طالبان خود داری کرده و آنان را 

در زندانها نگهدارند.

از سویی هم، برخی سناتوران قوه قضاییه را به عدم 
بررسی پرونده های زندانیان در سطح کشور به ویژه 

در زندان پلچرخی متهم کرد.
وعده  القضات  قاضی  آنکه  با  گفت:  زابلی  زلمی 
رسیدهگی  زندانیان  پرونده های  به  که  بود  داده 
می کند؛ اما هنوزهم زندانیانی وجود دارد؛ با آنکه 
جرایم خفیف دارند ولی هشت سال می شود که به 
بی  پرونده های شان رسیدهگی نشده و در حالت 

سرنوشتی به سر می برند.
این در حالی است که پیش از این نیز شکایت های 
در مورد عدم بررسی پرونده های زندانیان از سوی 
این  نهادهای عدلی و قضایی و همچنین فساد در 

زمینه مطرح شده است.

ــا ملکــه ایــن  ــا، در صحبتــی ب ــر بریتانی دیویــد کامــرون، نخســت وزی
ــه طــرز شــگفت انگیزی  ــه را دو کشــور »ب کشــور، افغانســتان و نیجری

فاســد« توصیــف کــرده اســت.
آقــای کامــرون ایــن اظهــارات را در جریــان صحبــت در مورد نشســت 
ــرده  ــراز ک ــدن اب ــاد در لن ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــران ب ــوع س قریب الوق

اســت.

ــه  ــته ک ــا می دانس ــر بریتانی ــت وزی ــا نخس ــه آی ــت ک ــخص نیس مش
ــه. ــا ن ــود ی ــط می ش ــش ضب صدای

آقــای کامــرون در صحبــت بــا ملکــه الیزابــت دوم گفتــه: »شــماری از 
ــا  ــه بریتانی ــد ب ــورهای فاس ــگفت انگیزترین کش ــی از ش ــران بعض رهب
ــاال فاســدترین کشــورها  ــه و افغانســتان، احتم ــد... نیجری ــد آم خواهن

ــن هســتند.« روی زمی
ــای  ــم کلیس ــقف اعظ ــی، اس ــتین ولب ــت، جاس ــن صحب ــان ای در جری
ــوری  ــس جمه ــن رئی ــا ای ــد: »ام ــد و می گوی ــت می کن انگلیکــن دخال

ــد«. ــاش می کن ــیار ت ــت. او بس ــد نیس فاس
ــد:  ــا می گوی ــان جــان برکــو، رییــس مجلــس عــوام بریتانی ــن می در ای

»امیــدوارم هزینــه سفرشــان را خودشــان بپردازنــد.«
ــاری  ــی و تج ــران سیاس ــان رهب ــنبه میزب ــا روز پنجش ــت بریتانی دول
ــردن  ــته ک ــت برجس ــن نشس ــدف از ای ــت و ه ــدن اس ــان در لن جه
ضــرورت مبــارزه بــا فســاد و گفــت و گــو بــر ســر راه هــای آن اســت.
قــرار اســت محمــد اشــرف غنــی، رئیــس جمهــوری افغانســتان، نیــز 

در ایــن نشســت شــرکت کنــد.

سناتوران:

اعدام 6 طالب در کابل،
 لرزه بر اندام این گروه انداخت!

نخست وزیر انگلیس:

 افغانستان و نیجریه ›به طرز شگفت انگیزی فاسد‹ اند

حکمت خلیل کرزی: 

اسالم آباد می تواند طالبان 
را به میز مذاکره بیاورد

ــور  ــی وزارت ام ــاون سیاس ــرزی مع ــل ک ــت خلی حکم
ــران و تشــکیات  خارجــۀ افغانســتان، گفــت: تمــام رهب

ــد. ــتان حضــور دارن ــان در پاکس ــی طالب سیاس
او در گفت وگــو بــا گلوبــال تایمــز اظهــار داشــت: 
ــی  ــی ثبات ــازی و ب ــن  س ــرای ناام ــا ب ــدر تاش ه ــر ق ه
افغانســتان صــورت گیــرد بــه همــان انــدازه هــم بی ثباتــی 
در منطقــه بــه ویــژه در پاکســتان شــعله ور خواهــد شــد.
کــرزی گفــت: نقــش پاکســتان در گفت وگوهــای صلــح 
افغانســتان بســیار ســاده اســت؛ اســام آباد می توانــد 
ــه  ــروه را ب ــن گ ــان ای ــر طالب ــار آوردن ب ــی فش ــا کم ب

گفت وگوهــای صلــح وادار ســازد.
ــرده  ــراف ک ــا اعت ــام آباد باره ــون اس ــه داد: چ او ادام
ــک  ــن ی ــا ای ــوذ دارد، ام ــان نف ــر طالب ــن کشــور ب ــه ای ک
واقعیــت اســت کــه رهبــری و تمــام تشــکیات سیاســی 

ــد. ــتان حضــور دارن ــان در پاکس طالب
ــال  ــی فع ــژه از آمادگ ــوی وی ــن گفت  وگ ــرزی در ای ک
و  اقتصــادی  نظامــی،  امنیتــی،  بخش هــای  در  چیــن 

ــر داد. ــتان خب ــت افغانس ــا حکوم ــی ب سیاس
معــاون  سیاســی وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان گفــت: 
هــم اکنــون دولــت چیــن مشــکل بنیادگرایــی را در منطقه 

و مرزهایــش را احســاس کــرده اســت.
ــا در  ــش ناامنی ه ــی از افزای ــات چین ــت: مقام ــرزی گف ک

افغانســتان نگــران هســتند.
ــای  ــن روزنامه ه ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
پاکســتانی اعــام کــرده بودنــد کــه اســام آباد در پیامــی 
بــه کابــل گفتــه در صــورت عــدم آغــاز مذاکــرات صلــح 
بــا طالبــان اســام آباد از ایــن رونــد کناره گیــری خواهــد 

کــرد.

آقای کامرون در صحبت با ملکه الیزابت دوم گفته: "شماری از رهبران بعضی از 
شگفت انگیزترین کشورهای فاسد به بریتانیا خواهند آمد... نیجریه و افغانستان، 

احتماال فاسدترین کشورهای  روی زمین هستند."
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