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رییس مجلس سنا:

 جنـگ با پاکستـان به سـود ماست

جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
ما  و  امور خود مستقالنه عمل می کند  در  عنوان یک قوة مستقل  به  پارلمان 
مطابق  وکال  که  بود  این  ما  توقع  اما  می گذاریم.  احترام  شان  فیصله های  به 
باز  انتخابات  برگزاری  برای  راه  تا  می کردند  عمل  خود  موکلین  خواسته های 
می شد، اما وکالی مجلس این راه را بستند و این گونه راه برای انتخابات آینده 

را دشوارتر ساختند.
قانونی دیگری  و  راه بدیل  تا  برنامه دارد  بیان داشت: حکومت  آقای فیصل 
برای آوردن اصالحات جستجو کند تا با استفادة آن، هم نظام انتخابات اصالح 

شود و هم به سوی انتخابات برویم

در  دارند  قصد  طالبان  که  داده اند  خبر  استخباراتی  منابع 
چند روز آینده باالی ستره محکمه، لوی سارنوالی، محکمه 
محاکم  دفاتر  و  کابل  شهر  امنیتی  قرارگاه های  و  استیناف 

والیتی حمله کنند.
به  شود،  گرفته  آن ها  از  نامی  نخواسته اند  که  امنیتی  منابع 
خبرگزاری رصد گفته اند که شورای رهبری طالبان ۲۰ فرد 
انتحاری را که توسط شخصی بنام مولوی صمداهلل رهبری 
از  تن   ۶ اعدام  از  انتقام جویانه  حمالت  آماده ی  می شود، 
کرده  حکومت،  سوی  از  القاعده،  شبکه  و  طالبان  اعضای 

است.
این منابع گفته اند که نصرت معاون والی نام نهاد این گروه 
برای والیت لوگر شخصی به نام تور عبداهلل که هم اکنون در 
ولسوالی برکی برک است را توظیف کرده تا مواد انفجاری 
و مهمات الزم برای حمالت را از لوگر به شهر کابل انتقال 

دهد.
رجال  از  حفاظت  ریاست  باالی  مرگبار  حمالت  از  پس 
برجسته از سوی گروه طالبان که ۶۴ کشته و ۳۴۷ زخمی 
قضایی  محاکم  به  غنی  رییس جمهور  گذاشت،  برجای 
و  طالبان  گروه  اعضای  باالی  را  اعدام  حکم  تا  دستورداد 

شبکه های تروریستی، اجرا کنند.
حکومت افغانستان پس از دستور رییس جمهور غنی ۶ نفر 
که  را  القاعده  و  حقانی  شبکه ی  طالبان،  گروه  اعضای  از 

زندانی بودند، اعدام کرد.
طالبان پس از اجرای این حکم، حکومت را تهدید کرد که 

باالی اداره های قضایی حمله می کند.
میدان  والیت  قضایی  محاکم  کارمندان  باالی  طالبان  پیشتر 

وردک، غزنی و والیت لوگر حمله کرده اند.
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روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

نایــاب وایــي، لــه تېــرو څلــورو ورځــو راهیســې پــه 

چارچینــو ولســوالۍ کــې ســخته جګــړه روانــه ده، چــې د 

وســلوالو طالبانــو د بریدونــو د مهارولــو لپــاره ســیمې تــه 

ــېديل دي. ــه رس ــد ځواکون ــړي کومان ځانګ

نایــاب همــداراز وایــي، وســلوال د چارچینــو زوړ بــازار تــه 

هــم ننــويت او لــه هټیــو د مورچــل کار اخــي.

د نومــوړي پــه خــره د اروزګان ادارې د وســلوالو د ځپلــو 

لپــاره د هوایــي ځــواک د کارولــو غوښــتنه هــم کــړې

حکومت:

 د اروزګان چارچینو له 

موږ رسه ده

حکومت وحدت ملی:

اصالح نظام انتخابات خط قرمز و امر صد درصدی است

زنان در نهادهای
 امنیتی با آزار 

و اذیت جنسی روبرو اند
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شــبکه های  و  رســانه ها  کــه  شــرایطی  در 
تحــوالت  مــورد  در  به ســرعت  اجتماعــی 
می کننـــد  اطالع رســانی  افغانســتان  امنیتــِی 
و تمــام مســایل بــه گــوِش مقامــاِت رده 
نوشــتِن  می رســد،  امنیتــی  و  سیاســی  اوِل 
ــا  ــرد؛ ام ــد ک ــه دردی را دوا نخواه ــن نام ای
ــِق  ــا حقای ــه ده ه ــه روزان ــوان کســی ک ــه عن ب
ــوص  ــمال به خص ــای ش ــه را از ناامنی ه ناگفت
کنــدز  در  طالبــان  اخیــِر  آدم ربایی هــای 
یــا زود،  دیــر  اســت  می شــنوم و ممکــن 
ــا  ــن گروگان گیری ه ــی از ای ــِی یک ــود قربان خ
ــِی  ــه را رســالت مدن ــن نام ــگارِش ای گــردم، ن
خــود می دانــم تــا شــاید گوشــی شــنوا بــرای 

ــود. ــدا شـ ــردم پی ــۀ م ــو خفت ــادِ در گل فری
***

ســنگین  شکســت های  از  پــس  طالبــان 
به خصــوص  افغانســتان  سرتاســر  در 
والیــت کنــدز، حــاال بــه تکتیــِک جدیــِد 
دســت  ملکــی  مــردمِ  گروگان گیــری 
ــرای  ــد ب ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــد ت یازیده ان
ــوده و  ــق نم ــانه یی خل ــاِت رس ــش تبلیغ خوی
از طریــق افــکار عامــه، حکومــت و مســوولیِن 
امنیتــی را به خاطــر عــدم تأمیــن امنیــِت مــردم 

ــد.  ــرار دهن ــار ق ــت فش تح
مناطــق چــرخ آب، بــاغ میــری، ملرغــی، 
خان آبــاد،  قســمت های  و  آدم خــان  دوکان 
ــند  ــدز می باش ــِن کن ــدت ناام ــِق به ش از مناط
ــی  ــتۀ امنیت ــا پوس ــراز ده ه ــم اف ــه علی رغ ک
ــه  ــت ب ــر روز دس ــان ه ــق، طالب ــن مناط در ای
ــه  ــدم توج ــف و ع ــد. ضع ــی می زنن آدم ربای
ــبب  ــی س ــولین امنیت ــت و مس ــدِی حکوم ج
ــن و  ــان در روزِ روش ــه طالب ــت ک ــده اس ش
در پیــش چشــِم نیروهــای امنیتــی، بــرای 
و  ســاخته  متوقــف  را  وســایط  ســاعت ها 
بــا مســافریِن ایــن وســایط تصفیه حســاب 
ایــن  طالبــان،  نمایند.گروگان گیری هــای 
ــدل  ــۀ مــرگ و زنده گــی مب ــه منطق مســیر را ب
ــل  ــدون دالی ــاه ب نمــوده و مــردم ملکــی بی گن
ــا محاکمــۀ صحرایــی طالبــان مواجــه  موجــه ب
ــتاده  ــی فرس ــای طالبان ــه پولیگون ه ــده و ب ش

می شــوند.
ــی در  ــراد ملک ــایط اف ــف وس ــا توق ــان ب طالب
شــاهراه کنــدز ـ تخــار، خواســتار افشــای 
هویــت قومــی، سیاســی، دولتــی- ملکــی افــراد 
می شــوند و بــا مطــرح کــردن بحث هــای 

ــد  ــافرین می  خواهن ــی، از مس ــی و غیردین دین
ــه  ــد، درحالی ک ــالوت کنن ــی را ت ــات قرآن آی
ــه همیــن دلیــل، مــردم را  خــود نمی داننــد و ب
ــورد آزار  ــح م ــورِت قبی ــام به ص ــر ع در محض

ــد. ــرار می دهن ــت ق و اذی
آقای رییس جمهور! 

این کــه طالبــان بــا دنبــال کــردن تکتیــک 
دقیــق  می خواهنــد،  چــه  گروگان گیــری 
معلــوم نیســت؛ امــا قــدرِ معلــوم این کــه: 
ــراد  ــری و زجرکشــی اف ــا گروگان گی ــان ب طالب
ملکــی و نظامــی، خواهــان ایجــاد فضــای 
ــی،  ــای امنیت ــان نیروه ــرس در می ــب و ت رع
والیــت  ســرمایه گذاراِن  و  ملکــی  افــراد 
کنــدز انــد تــا روحیــۀ مقاومــت علیــه طالبــان 
ــوی  ــورت کتل ــردم به ص ــردد، م ــف گ تضعی
ــهولت  ــان به س ــد و طالب ــرک نماین ــهر را ت ش
بتواننــد رویــای تصــرف شــهر را بــه واقعیــت 

ــد. ــل نماین تبدی
آقای دوکتور غنی و دوکتور عبداهلل! 

ــه لحــاظ قومــی  ــی کــه ب عمده تریــن گروه های
و  تصفیه حســاب  گروگان گیری هــا،  آمــاج 
ــان  ــد، از می ــرار گرفته ان ــان ق ــی طالب زجرکش
ــیر  ــه در مس ــه روزان ــتون اند ک ــوام غیرپش اق
رفت وآمــد  در  بغالن-کندز-تخــار  شــاهراه 
و  تنش هــا  وضعیــت،  ایــن  تــداوم  انــد. 
اختالفــات قومــی را در شــمال افغانســتان 
و  انتقام جویی هــا  بــه  و  ســاخته  بیشــتر 
ــد.  ــد ش ــی خواه ــی منته ــای قوم خون ریزی ه

آقای رییس جمهور و رییس اجرایی! 
ــان،  ــت طالب ــه دس ــدز ب ــقوط کن ــس از س پ
چندیــن بــار بــه والیــت کنــدز ســفر نمودیــد، 
وعده هــای بــزرِگ بهبــود ثبــات و امنیــت را بــه 
مــردم دادیــد، امــا روز بــه روز وضعیــِت امنیتی 
بدتــر می شــود و کنــدز در حــال ســقوط قــرار 

دارد.  
بی چاره گــی  بی عدالتــی،  بــی کاری،  فقــر، 
ــور را  ــن کش ــردمِ ای ــر روز م ــی ه و آواره گ
ــرد.  ــی می گی ــا قربان ــد و از آن ه ــج می ده رن
ــرک ها  ــاه در س ــردم بی گن ــون م ــدن خ ریختان
ــۀ  ــل، فاجع ــی و زاب ــل، غزن و شــاهراه های کاب
قبیح تــِر دیگــری اســت کــه در ایــن روزهــای 
رمضــان در خانواده هــای مــردم افغانســتان، 

ــد. ــن می کن ــم په ــِم غ گلی
مــردم افغانســتان بــا هــزاران امیــد و بــا وجــود 
ــما  ــه ش ــی، ب ــدِی امنیت ــکالت ج ــل مش تحم

ــردم وعــده  ــه م ــه کــه ب ــا آن گون ــد ت رای دادن
دادیــد، عامــل تغییــر و اصــالح در عرصه هــای 
مختلــف باشــید؛ امــا حــاال پــدر، مــادر، بیــوه 
در  گروگان گیری هــا  قربانیــاِن  یتیــِم  و 
ــد نمــوده  روزهــای رمضــان شــما را دعــای ب
و مــردم دســت دعای شــان را بــرای پایــان 

می کننــد.  بلنــد  حکومت تــان 
آقای رییس جمهور و رییس اجرایی! 

اســت،  مســتقر  منطقــه  در  کــه  پولیســی 
از  را  هدایت طلبــی  ســاختارِ  سلســله مراتب 
ــر  ــدی در براب ــدامِ ج ــدمِ اق ــدۀ ع ــل عم دالی
باعــث  مســأله  ایــن  و  می دانــد  طالبــان 
می گــردد طالبــان در برابــر چشــمان نیروهــای 
امنیتــی، دســت بــه توقــف وســایط و آدم ربایــی 

ــد. بزنن
آقای رییس جمهور و رییس اجرایی!

مــن ماننــد هــزاران انســاِن ایــن کشــور، 
نگرانــم روزی بــا تمــام آرمان هایــی کــه بــرای 
خدمت گــزاری بــه ایــن آب و خــاک دارم، بــه 
ــچ  ــه هی ــی ک ــالن و جنایت کاران ــِت جاه دس
ــد و ارزش  ــان ندارن ــتِن انس ــز کش ــی ج هدف
نمی نماینــد،  درک  را  انســان ها  اهمیــِت  و 

ــوم. ــش ش زجرک
آقای رییس جمهور و رییس اجرایی!

در صورتــی کــه وضعیــت امنیتــی بهبــود 
همچنــان  گروگان گیــری  بحــران  و  نیابــد 
ــی  ــراد ملک ــادی از اف ــمارِ زی ــد، ش ــه یاب ادام
نمــودن  ســپری  جهــت  کــه  نظامی یــی  و 
ــد،  ــان می رون ــه خانه های ش ــد ب ــای عی روزه
ــر  ــد و ب ــد ش ــان خواهن ــن آدم کش ــۀ ای طعم
شــمار بیــوه و یتیــِم ایــن کشــور افــزوده 
ــه  ــا ب ــن روزه ــیاری ها در ای ــد. بس خواهدش
ــن  ــه در ای ــد ک ــافرت های هوایی ان ــِر مس فک
ــت گــران تمــام  ــِد اقتصــادی، نهای ــت ب وضعی

می شــود.
آقای رییس جمهور و رییس اجرایی!

اگــر ایــن حکومــت بــا این همــه دم و دســتگاهِ 
امنیتــی،  خودکفایــی  هیاهــوی  و  امنیتــی 
در برابــِر چنــد جنایــت کارِ طالــب عاجــز 
اســت و نمی توانــد در برابــر آن هــا اقــدام 
نمایــد، لطــف نمــوده مســیر شــاهراه های 
بــزرگ به خصــوص شــاهراه بغالن-کنــدز، 
ــا  ــد ت ــک ببندی ــه روی ترافی ــار را ب کندز-تخ

پولیگون هــای طالبانــی پایــان یابــد. 
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سـید تخاری

 

 در دو ـ سه روز پسین، درگیری هایی میاِن نیروهای نظامِی 
تورخم رخ  نقطۀ مرزِی  پاکستان در  افغانستان و  دو کشورِ 
است.  نموده  وارد  طرف  دو  هر  بر  را  زیان هایی  و  داده 
در  پاکستان  ساخت وسازهای  به دلیِل  ظاهراً  درگیری ها  این 
بعد  ظاهراً  و  است  مرزی  نقطۀ  این  در  و  افغانستان  خاِک 
ما  سربازاِن  مواضِع  بر  پاکستان  توپ خانه یی  حمله های  از 
کشورمان،  مرزی  نیروهای  پاسِخ  پِی  در  که  گرفته  صورت 

چند سرباز پاکستانی نیز کشته شده اند. 
این در حالی ست که از مدتی به این طرف، ساخت وسازهای 
دولت پاکستان در مناطِق مختلِف مرزِی کشور صورت گرفته 
است و اگرچه هنوز به روشنی معلوم نیست که به جز تورخم 
آیا  پاکستانی ها ساخت وساز کرده اند،  که  مناطق دیگری  در 
آن مناطق جزِو خاِک افغانستان بوده یا نه؛ اما با آن هم بارها 
گزارش هایی از ساخت وسازهای نظامیاِن پاکستانی در خاِک 
به  کشور  این  راکت پرانی های  نیز  و  شده  منتشر  افغانستان 

خاِک ما طی این سال ها ادامه یافته است. 
از درگیری های روزهای گذشته در مرز  بعد  هر دو کشور 
تورخم، کاردارها و سفیراِن جانِب مقابل را احضار کرده تا 
مراتِب اعتراض شان را نشان بدهند، اما واضح است که هنوز 
دولِت افغانستان و یا هم نیروهای مرزِی ما این توانایی را 
ندارند که پیش قدمانه و بی موجب به سوی کشوری شلیک 
در  خویشتن داری  هم  یا  و  سکوت  سیاسِت  چنان که  کنند. 
برابِر تحرکات پاکستانی ها در مرز طی سال ها این مسأله را 
دقیقًا  که  واقعیت  این  به  بردن  پی  شاید  است.  کرده  ثابت 
به ساده گی  است،  مالمت  اخیر  درگیری  های  در  کسی  چه 
برابِر  در  افغانستان  مردمِ  مظلومیِت  اما  نباشد؛  دست یافتنی 

حکومت پاکستان، مثل آفتاب روشن است. 
سخن رسمِی دولِت افغانستان این است که ایجاد تأسیسات در 
تورخم از طرِف پاکستانی ها، کاماًل خالِف موازین بین المللی 
و نیز توافقاِت میاِن دو کشور بوده است و شام روزِ دوشنبه 
پس از آن که پاکستان به ایجاد تأسیسات در تورخم مبادرت 
ورزیده، سربازاِن مرزی آن کشور بر نیروهای امنیتی و دفاعِی 
نیز به خاطر  افغانستان  نیروهای مرزی  ما آتش گشوده اند و 
از تمامیت ارضی و دفاع از وطن و مردم شان، به  حراست 
عمِل بالمثل متوسل شده اند. اما چرا پاکستان دست به چنین 
تحرکاتی زده و حتا پیش از این، برای چند روز مرز تورخم 

را به روی عابران و بازرگاناِن افغانستان بسته بود؟
افتتاح بندر چابهار، کشته  افتتاح بند سلما،  واضح است که 
شدِن رهبران طالبان در پاکستان و فشارهایی که آن کشور 
به  وادار  را  پاکستان  کرده،  احساس  روزها  و  این شب  در 
شدِن  بدتر  از  بعد  است.  ساخته  این چنینی  واکنش هاِی 
مال  شدن  کشته  از  پس  و  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت 
گرفته  قرار  سنگین  اتهام های  معرض  در  پاکستان  منصور، 
حاال  است.  شده  رو  همه  برای  کشور  این  دسِت  دیگر  و 
پاکستان با تحرکاِت اخیر می خواهد نشان بدهد که افغانستان 
به تمامیت ارضِی این کشور احترام نمی گذارد و پاکستان این 

را نمی تواند بپذیرد. 
داد،  رخ  تورخم  مرز  در  که  اتفاق هایی  از  پس  هرچند 
در  جوانان  به خصوص  افغانستان  مردمِ  ملِی  احساسات 
برابِر پاکستان برانگیخته شده و این هیجان و برانگیخته گی 
باشد؛  توجیه  قابل  وطن دوستی  حِس  عنوان  با  می تواند 
پاکستان  برابر  در  نظامی  و  مسلحانه  برخورد  نوع  هر  اما 
پاکستان  و  نیست  ما  مردمِ  و  کشور  به سودِ  عنوان  هیچ  به 
نوع  این  به جای  نمی بیند.  زیاِن چندانی  رویارویی  این  در 
به  زدن  دست  کنار  در  افغانستان  دولِت  باید  احساسات، 
پاکستان،  با  مشکل  حِل  به هدِف  دیپلوماتیک  حرکت های 
متوجه  نظامی،  استراتژیک  توافِق  عنوان طرِف  به  را  امریکا 
مسوولیت هایش در این مورد و در قباِل پاکستان بسازد. در 
عین حال، دولِت افغانستان باید توجه داشته باشد که فرصِت 
خاصی برای فشار وارد کردن بر پاکستان در سطح بین المللی 
چنان که  شود؛  استفاده  فرصت  این  از  باید  و  شده  فراهم 

پاکستان نیز این نکته را به شدت درک کرده است. 

در بـرابـِر پاکستـان 
چه بایـد کرد؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1802  چها ر شنبه     26 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395   10 رمضان ا لمبارک  y 1437   15 جو ن    2016

نامـه به رییس جمـهور
و رییس اجـرایی
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هشدار ترامپ:

رییس جمهور شوم، از حضور پاکستانی ها  
و افغانستانی ها جلوگیری می کنم

حزب   جنجالی  نامزد  ترامپ  دونالد 
ماه  انتخابات  در  امریکا  جمهوری خواهان 
اگر  که  است  کرده  اعالم  کشور،  این  نومبر 
رییس جمهور شود، به شهروندان افغانستان و 
پاکستانی اجازۀ مهاجرت به امریکا را نمی دهد.
برانگیر  جنجال  سیاست های  که  ترامپ  آقای 
در برابر مسلمان ها دارد، موضع تازه اش را در 
برابر پناهجویان افغانی و پاکستانی اعالن کرده 
با  امریکایی  ــ  افغان  شهروند  یک  که  است 
هم جنس گرایان  شبانه  کلپ  یک  باالی  حمله 

امریکا،  فلوریدای  ایالت  اورالندوی  شهر  در 
زخمی  را  دیگر  نفر   ۵۳ و  کشته  را  نفر   ۴۹

ساخت.
ترامپ در مورد  از  نقل  به  آزاد  اروپای  رادیو 
به  مسلمان ها  مهاجرت  منع  در  او  سیاست 
در  »ما  است:  نوشته  امریکا  متحده  ایاالت 
و  افغان  )مهاجران  آن ها  که  هستیم  موقعیتی 
پاکستانی( در کشور ما سرازیر می شوند و ما 

نمی دانیم که چه کار می کنیم«.
شهر  اخیر  حادثۀ  به  اشاره  با  تراپ  دونالد 

عمر  مادر  و  پدر  که  است  گفته  اورالندو 
در  هم جنسگرایان،  شبانه  کلوب  مهاجم  متین 
در  مهاجمین  نیز  و  شده اند  متولد  افغانستان 
سان باردینو و هوادار گروه داعش، از پاکستان 
آمده اند و نیز زن مهاجم سان باردینو، شهروند 

عربستان سعودی بوده است.
افغان ها  پناهندگی  تقاضای  که  است  گفته  او 
در ایاالت متحدۀ امریکا طی یک سال اخیر، ۵ 

برابر افزایش یافته است.
وی به نقل از تحقیقات »PEW« گفت که ۹۹ 
درصد مردم افغانستان خواهان قانون شریعت 

هستند.
امریکا  متحده  ایاالت  ترامپ،  آقای  گفته  به 
دیگر  کشورهای  از  زیادی  تعداد  پناهجویان 
را دارای همین دیدگاه است، در خود  منطقه  

جای داده است.
سوری  مسلمان  مهاجران  ورود  از  جلوگیری 

و سومالیایی نیز در لیست ترامپ قرار دارد.
ترامپ تاکید کرده است که اگر ایاالت متحده 
باقی  باز  و  آزاد  امریکا می خواهد یک جامعه 

بماند، باید مرزهای خود را کنترل کند.
سیاست های جنجال  برانگیز دونالد ترامپ در 
مسووالن  زیاد  انتقادهای  با  مسلمان ها،  برابر 

ایاالت متحده امریکا مواجه شده است.

ناجیه نوری  
جنسیتی  تبعیض  جنسی،  اذیت  و  آزار 
درسطوح  زنان  کمرنگ  بسیار  حضور  و 
بانوان  مشکالت  عمده ترین  از  رهبری 

فعال در بخش های امنیتی است.
مسووالن شبکه زنان افغان با تاکید براین 
اصلی  دالیل  از  یکی  می گویند:  مطلب 
سکتورهای  در  زنان  کمرنگ  حضور 
تبعیض  و  جنسی  واذیت  آزار  امنیتی، 

جنسیتی است.
حسینه صافی رییس شبکه زنان افغان در 
گذشته)۲۵  روز  که  خبری  کنفرانس  یک 
گفت:  بود  شده  برگزار  کابل  در  جوزا( 
پیشنهادات  ماهه  چند  بررسی  یک  در  ما 
سکتورهای  در  فعال  زنان  نیازهای  و 
قرار  و  جمع آوری  را  امنیتی  خصوصی 
ارایه  ناتو  سران  نشست  در  را  آن  است 

کنیم.
به گفته او: این برنامه در هشت زون انجام 
شده و نظریات بانوان فعال در بخش های 
امنیتی هشت زون جمع آوری شده است.

وی تاکید کرد: به منظور دریافت مشکالت 
سکتورهای  در  فعال  بانوان  نیازهای  و 
امنیتی ما ورکشاپ های را برگزار و از این 
بانوان  این  طریق مشکالت و چالش های 
نشست  در  را  آن  که  کردیم  دریافت  را 

سران ناتو مطرح خواهیم کرد.
سران  نشست  در  ما  گفت:  همچنان  او 
ناتو همچنان پیشنهاد خواهیم کرد تا برای 
بودجه  امنیتی،  فعال در بخش های  بانوان 
جداگانه را تخصیص دهند تا از این طریق 

برای بانوان ظرفیت سازیی صورت گیرد.
نشست سران ناتو که قرار است در اواخر 
پایتخت  وارسا  در  میالدی  جاری  سال 
جهانی  جامعه  شود،  برگزار  »لهستان«  
حمایت شان را تا سال ۲۰۲۰ از نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغانستان اعالم می کنند.
بانو صافی ، مشکالت و چالش های بانوان 
برای عوض  اتاق  زنان و  نبود تشناب  را 
اطفال  برای  نبود کودکستان  لباس،  کردن 
آنان، استخدام  نشدن زنان در بخش های 
مسلکی و اینکه هنوز هم حضور زنان در 
پذیرفتنی  مردها  برای  امنیتی  سکتورهای 

نیست، عنوان کرد.
فعال در  بانوان  وی عمده ترین مشکالت 
بخش های امنیتی را آزار و اذیت جنسی، 
نمی توانند  زنان  اینکه  و  تبعیض جنسیتی 
براساس مسلک خود در ارگان های امنیتی 

نقش داشته باشند، عنوان کرد.
سمیرا حمیدی عضو هیات رهبری شبکه 
در  گفت:  نشست  این  در  افغان  زنان 
اردوی ملی ۴۰۰ زن فعال است و ۴۰۰ تن 
اکادمی نظامی مشغول  جدید الشمول در 
آموزش اند و انتظار میرود که این رقم به 

۵۰۰ تن برسد.
حدود  داخله  امور  وزارت  در  افزود:  او 
ایفاء  پولیس  عنوان  به  بانو  تن   ۳۳۲۶8
و  پولیس  تن   ۲۹۳۷ که  می کنند  وظیفه 

۳۷۹ تن ملکی اند .
 8۲۹ افغانستان  سراسر  در  گفت:  وی 
زنان  تا  دارد  وجود  زن  پولیس  انجمن 
مطرح  را  شان  مشکالت  بتوانند  پولیس 
پولیس  پورسه جذب  کنند و همین طور 
ظرفیت سازی  روند  و  است  شفاف  زن 
تخنیکی پولیس زن نیز در داخل و خارج 

کشور موثر بوده است.
تعداد ۷۰۰  به  کرد:  تصریح  بانو حمیدی 
زن در اداره امنیت ملی مشغول وظیفه اند 
و کورس های ارتقاء ظرفیت برای زنان در 

این اداره روی دست گرفته شده است.
تعداد  کرد:  تاکید  زنان  شبکه  عضو  این 
خود  ترفیع  از  و  کردند  ترفیع  بانوان  از 
خرسند اند و تعدادی هم در انتظار ترفیع 

اند که تاهنوز طی مراحل نشده است.
این  وجود  با  حمیدی:  بانو  گفته  به 
زیاد  چالش های  و  مشکالت  پیشرفت ها 
سکتورهای  در  فعال  بانوان  راه  فرا  نیز 

امنیتی وجود دارد.
او گفت: زنان فعال در سکتورهای امنیتی 
که ما با آنان صحبت داشتیم، معتقد اند که 
منفی  برخورد  آنان  با  امنیتی  نیروهای  در 
صورت می گیرد، چون تبیعض بی حد زیاد 

است و نظام مردساالری حاکم می باشد.
بانوان گفته  این  بانو حمیدی اضافه کرد: 
منتظر  که  است  سال  پنج  از  بیش  اندکه 
ترفیع خود اند و برای ترفیعات آنان هیچ 
پالن عملی وجود ندارد و شکایت دارند 
داده  اسلحه  مردان  مانند  آنان  برای  که 
در  موتر  وظیفه  انجام  برای  و  نمی شود 

اختیار شان قرار نمی گیرد.
عضو  و  کابل  دانشگاه  استاد  فرید  شهال 
کمرنگ  حضور  دلیل  افغان،  زنان  شبکه 
زنان در سکتورهای امنیتی را آزار واذیت 
از  یکی  می گوید:  کرده  عنوان  جنسی 
نمی دهند  اجازه  خانواده ها   که  دالیل 
کار  امنیتی  بخش های  در  شان  دختران 

کنند، همین مساله است.
استاد فرید برای حل این معضل ایجاد یک 
سیستم برای دریافت شکایات را پیشنهاد 
کرده گفت: بهتر است یک ستیستم برای 
زنان  تا  شود  ایجاد  شکایات  دریافت 
بتوانند به آن مراجعه کرده، مشکالت شان 

را بدون نگرانی حل کنند.
او دراین نشست تاکید کرد: هنوز هم زنان 
نقش رهبری در سکتورهای امنیتی ندارند 
باشند  داشته  اساسی  نقش  نمی توانند  و 
کارهای  نیز  بخش  دراین  است  بهتر  که 

صورت گیرد.
دفاع  وزارت  جندر  رییس  ظاهرعظیمی 
تالش  در  ما  گفت:  نشست  دراین  ملی 
سمع  دریافت  برای  مرکز  یک  ایجاد 
شکایات هستیم تا بانوان بتوانند به موقع 

مشکالت شان را مطرح و حل بسازند.
و  اذیت جنسی  و  آزار  می گوید:  عظیمی 
تبعیض جنیست یکی از مشکالت اساسی 
است و تالش ما برای ایجاد یک فضا امن 

و مصون برای بانوان ادامه دارد.
رییس جندر وزارت دفاع تاکید کرد: ما در 
نظامی  اکادمی  از  را  بانو  آینده ۶۰۰  سال 
بنابراین  کرد،  خواهیم  التحصیل  فارغ 
موقف  برود،  بلند  دانش  سطح  زمانیکه 
می توانند  زنان  و  رفته  بلند  به خود  خود 

درسطح رهبری جا بگیرد.
بردن  بلند  برای  ما  گفت:  همچنان  او 
سطح دانش، شماری از بانوان را به ترکیه 
فرستادیم و قرار است که حدود ۳۰۰ نفر 
طریق  ازاین  تا  بفرستیم  هندوستان  به  را 
سطح دانش بانوان فعال در وزارت دفاع 

را بلند برده باشیم.

شبکة زنان افغان:

زنان در نـهادهای امنیتـی با آزار 
و اذیت جنـسی روبـرو اند

درگیری کوچی   و ده نشین در بهسود از سرگرفته شد

رییس جمهور پیشین:

 صلـح با جنـگ تأمیـن نمـی شود

درگیری  از  میدان وردک  محلی  مسووالن 
میان باشنده گان حصۀ اول ولسوالی بهسود 
برای  منطقه  این  به  تازه  که  کوچی هایی  با 

بودوباش آمده بودند، خبر می دهند.
که  والیت  این  والی  به  نزدیک  منبع  یک 
نخواست نامش فاش شود، به سالم وطندار 
می گوید که در نتیجۀ این درگیری تا کنون 
۲ تن کشته شده و ۲ تن دیگر زخم برداشته 
رویداد  این  زخمیان  و  کشته شده ها  اند. 
و  اند  بوده  منطقه  این  باشنده گان  مربوط 
تاحال دربارۀ آمار تلفات کوچی ها معلوماتی 

در دست نیست.
فرمانده  اندرابی،  خلیل اهلل  مل پاسوال 
این  تأیید  با  نیز  میدان وردک  پولیس 
درگیری می گوید که نیرو ی امنیتی به منظور 
جلوگیری از تنش های بیشتر به محل اعزام 

شده است.

طرف های  که  می گویند  محل  باشنده گان 
با سالح های سبک و سنگین مجهز  درگیر 
توجه  تنش ها  این  به  حکومت  اگر  و  اند 

نکند، فاجعه رخ خواهد داد.
این بار نخست نیست که باشنده گان بهسود 
با کوچی ها درگیر می شوند. همه ساله با آغاز 

مناطق  از  کوچی  مردم  جابه جایی  و  بهار 
یافتن  برای  گرم سیر  مناطق  به  سردسیر 
کوچی ها  و  بومی  باشنده گان  میان  چراگاه، 
درگیری هایی صورت می گیرد، که در برخی 
و  کشته  طرف  دو  از  نفر  چندین  موارد 

زخمی می شوند.

پیشــین  جمهــور  رییــس  کــرزی  حامــد 
بــا  تــازه  مصاحبــه  یــک  در  افغانســتان، 
ــه  ــه اســت ک ــنگتن پســت گفت ــه واش روزنام
ماموریــت  بایــد  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
ــرده و  ــی اش را در افغانســتان محــدود ک نظام

از نیروهــای محلــی حمایــت کنــد.
ــراً  ــه اخی ــور ک ــابق کش ــور س ــس جمه ریی
ــکا  ــی امری ــات  نظام ــت ها و عملی ــا سیاس ب
در افغانســتان رویکــرد انتقــادی در پیــش 
ــن سیاســت ها  ــا ای ــدیداً ب ــه اســت و ش گرفت
ــکا  ــه امری ــت ک ــه اس ــد، گفت ــت می کن مخالف
بایــد بــاالی پاکســتان فشــار بیــاورد تــا طالبــان 

ــود. ــره ش ــه مذاک وادار ب
ــن  ــت: »م ــه اس ــه اش گفت ــن مصاحب او در ای
ــرای  ــی ب ــای نظام ــه ابزاره ــم ک ــر نمی کن فک
ــول ۱۴  ــا از آن در ط ــاورد. م ــح( بی ــا )صل م
ــا  ــرای م ــم و ب ــز کار گرفتی ــته نی ــال گذش س
صلــح نیــاورد، پــس چگونــه فکــر کنیــم کــه 
- اقــدام نظامــی آن را فعــاًل بــرای مــا بیــاورد«

ــه  ــفری ب ــی س ــش ط ــد روز پی ــرزی چن ک
مقصــد اشــتراک در فاتحــه محمــد علــی 
ــان،  ــان بوکــس ســنگین وزن جه ــی، قهرم کل

ــد. ــکا ش ــازم امری ع
کــردن  محــدود  خواســتار  حالــی  در  او 

افغانســتان  در  امریــکا  نظامــی  ماموریــت 
شــده اســت کــه رییــس جمهــور اوبامــا چنــد 
ــی را  ــای امریکای ــارات نیروه ــش اختی روز پی
بــرای عملیــات بیشــتر نظامــی و هدف گیــری 

ــش داد. ــب افزای ــیان طال شورش
ــت اش  ــر دوره حکوم ــرزی در اواخ ــای ک آق
بــه دلیــل آنچــه کــه خــوداش تلفــات ملکــی 
ــات  ــا عملی ــدت ب ــه ش ــد، ب ــاب می کن خط
نظامــی نیروهــای امریکایــی و ناتــو مخالفــت 
ــتان  ــه در افغانس ــت ک ــه اس ــرد. او گفت می ک
ــط  ــچ خ ــدارد، هی ــود ن ــارف وج ــگ متع جن
ــه  ــدارد. زمانی ک ــود ن ــه ای وج ــدم و جبه مق
ــود  ــی وج ــط مقدم ــخص و خ ــه ای مش جبه
ــه  ــدم جبه ــط مق ــردم خ ــد، م ــته باش نداش

می شــوند.
گــروه هماهنگــی چهارجانبــه متشــکل از 
افغانســتان، امریــکا، چیــن و پاکســتان چندیــن 
ــزار  ــاد برگ ــالم آب ــل و اس ــت را در کاب نشس
کردنــد تــا ایــن گــروه شورشــی را بــه مذاکــره 
ــس از  ــی پ ــان حت ــا طالب ــد ام ــب کنن ترغی
ــم  ــاز ه ــان ب ــر ش ــن رهب ــدن دومی ــته ش کش
ــد. ــح را رد کردن اشــتراک در گفتگوهــای صل
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بخش نخسـت

شکِم بزرگ تان 
از كجا آمده 

و با سالمِت شما 
چه مي كند؟

بخش دوم

اوایلــش بــا کمــي ناراحتــي ســِر ســفره یــا پشــت میــِز غــذا شــروع مي شــود. 
ــکِل  ــه ش ــلوارتان ب ــد ش ــاس مي کنی ــد، احس ــه مي خوری ــي ک ــد لقمه ی چن
ــا  ــرد، ام ــما مي گی ــتن را از ش ــل نشس ــود و تحم ــگ مي ش ــي تن آزار دهنده ی
ماجــرا بــه همیــن جــا ختــم نمي شــود. آرام آرام پوشــیدِن همــان شــلوار حتــا 
ــد  ــود. چن ــن مي ش ــپس غیرممک ــخت و س ــان س ــم براي ت ــداي روز ه در ابت
ماهــي بعــد پیراهن هایــي کــه همیشــه زیباي تــان مي کرده انــد، ظاهــري 
زشــت و نامتناســب را از شــما در آینــه نشــان مي دهنــد و بعــد هــم دیگــران 
ــان  ــکم بزرگ ت ــردِن ش ــان ک ــراي پنه ــه ب ــي ک ــۀ زحمت های ــود هم ــا وج ب
ــما  ــزرِگ ش ــکم ب ــید، ش ــه مي پوش ــاي آزادي ک ــا در لباس ه ــیده اید، حت کش

ــد. ــخیص مي دهن را تش
ایــن اتفاق هــا آن قــدر ســریع مي افتــد کــه تــوان مهــار بــزرگ شــدِن 
ــدن  ــار آم ــراي کن ــد ب ــت نمي کنی ــا وق ــد و حت شــکم تان را از دســت مي دهی
بــا ایــن ظاهــر تــازه، خــود را آمــاده کنیــد. اگــر ایــن چنــد خــط، شــبیه بــه 
ــن روزهــا را  ــردي کــه ای ــه ف ــد ب ــا اگــر نمي خواهی شــرح حــاِل شماســت ی
ــه شــما  ــا ب ــد. م ــت بخوانیـ ــب را به دق ــن مطل ــل شــوید، ای ــد تبدی مي گذران
مي گوییــم شــکِم بزرگ تــان از کجــا آمــده و بــا ســالمت شــما چــه مي کنــد!

 
مثل اسفند روي آتش ايد؟ مدام استرس داريد؟

نگاهــي بــه خودتــان در آینــه بیندازیــد! حتمــًا در کنــار روزهــاي ســختي کــه 
ــزرگ  ــد، صاحــب شــکمي ب ــان مي آوری ــه ارمغ ــان و دیگــران ب ــراي خودت ب
هــم هســتید. تعجــب نکنیــد، هورمون هایــي کــه در لحظه هــاي پُراســترس و 
آشــفتۀ زنده گــي شــما بــاال و پاییــن مي شــوند، ظاهــر شــما را هــم تحــت تأثیر 
ــزرگ شــدِن شــکم تان منجــر مي شــوند.  ــا ب ــه کوچــک ی ــد و ب ــرار مي دهن ق
محققــان مي گوینــد زنده گــي پراســترس و البتــه تحمــل پاییــن شــما در برابــر 
فشــارهاي روانــي روزمــره، بــه بیشــتر شــدن انــدازۀ دور کمرتــان مي انجامــد. 
ــختي  ــا را به س ــه تنش ه ــتید ک ــي هس ــرد ناآرام ــما ف ــر ش ــا، اگ ــر آن ه از نظ
پشــت ســر مي گذاریــد و یــک فشــار کوچــک آرامش تــان را مختــل مي کنــد، 
ــر شــود.  ــن را داشــته باشــید کــه شــکم تان هــر روز بزرگ ت ــد انتظــار ای بای

محققــان در ایــن مــورد ســطح هورمــون کورتیــزل کــه بــه هورمــون اســترس 
ــا بیشــتر شــدن فشــارهاي  ــد ب ــد و مي گوین مشــهور اســت را مقصــر مي دانن
ــون در  ــن هورم ــا، ای ــا آن ه ــه ب ــراي مواجه ــان ب ــما و ضعف ت ــِي ش روان
خون تــان بیشــتر مي شــود و نظــم توزیــع چربــي در بدن تــان هــم بــه 
ــکل  ــار مش ــان دچ ــاز بدن ت ــرایطي سوخت وس ــن ش ــورد. در چنی ــم مي خ ه
ــود  ــث مي ش ــل، باع ــن عوام ــل ای ــت دادِن هم ــه دس ــت ب ــود و دس مي ش
ــا  ــس نه تنه ــود. پ ــر ش ــما تنگ ت ــراي ش ــر روز ب ــان ه ــر لباس هاي ت دور کم
ــر و  ــي بهت ــتن زنده گ ــراي داش ــه ب ــکم تان، بلک ــدن ش ــک ش ــر کوچ به خاط
ــوار  ــن کار دش ــدۀ ای ــر از عه ــد و اگ ــرل کنی ــان را کنت ــر اعصاب ت طوالني ت
ــِر روان شــناس کمــک بگیریــد. اگــر ایــن مطلــب را  برنمي آییــد، از یــک دکت
تــا انتهــا بخوانیــد، خواهیــد فهمیــد ایــن توصیــه بي اســاس نیســت و گذشــته 
از زیباتــر کــردن شــما، مي توانــد از خطــر مــرگ یــا گذرانــدن یــک زنده گــي 

ــد. ــان ده ــاک نجات ت ــخت و دردن س

منبع: مجله سیب سبز

دولـت تاجکسـتان از نحوۀ تقسـیم قدرت 
ناراحـت  طالبـان  از  پـس  افغانسـتان  در 
کشـور  آن  رهبـری  این حـال  بـا  بـود؛ 
مناسـباِت نیکـی بـا حامـد کـرزی برقـرار 
نمـود. تاجکسـتان از بازگشـت طالبـان بر 
اریکـۀ قـدرت و احیـای نفوذ پاکسـتان در 

اسـت. نگـران  بی نهایـت  افغانسـتان، 
از  برخـی  ترکیـه:  و  عربسـتان   .6
کشـورهای دیگـِر منطقـه مثـل عربسـتان 
دوری  علی رغـم  ـ  ترکیـه  و  سـعودی 
مسـافت، از دیـری بدین سـو ـ در اوضـاع 
عربسـتان  بوده انـد.  اثرگـذار  افغانسـتان 
سـعودی متحد تاریخی پاکسـتان اسـت که 
از بـدو ظهـور، ایـن کشـور را بـه هرگونه 
یـاری رسـانیده. عربسـتان در مخالفـت بـا 
دولت هـای  پشتونسـتان خواهِی  ادعـای 
افغانسـتان، از کمـک بـه افغانسـتان امتنـاع 
نمـوده، تـا آن جـا کـه در دورۀ حاکمیـت 
حـزب دموکراتیـک، بـار منفـی کمونیسـم 
بـر ادعـای مذکـور افـزوده شـده، و ایـن 
در  عربسـتان  کـه  می شـود  سـبب  امـر 
کنـار پاکسـتان بایسـتد. عربسـتان هرگونه 
کمـک بـه مجاهدیـن را از طریـق دولـت 
پاکسـتان   مخصوصـًا از طریـق سـازمان 
به عمـل  کشـور  آن  نظامـی  اسـتخبارات 
دولـت  بـه رسـمیت شـناختن  از  و  آورد 
ایجـاد  در  و  کـرد  خـودداری  مجاهدیـن 
و تقویـِت طالبـان از هیـچ اقدامـی دریـغ 
ننمـود. موضوع عربسـتان در ایـن مورد از 

می خـورد: آب  سرچشـمه  دو 
یکـی، روابط عمیِق آن کشـور با پاکسـتان؛ 
و دیگـری نـگاه تاریخـی عربسـتان دربارۀ 
ترتیـب،  ایـن  بـه  فارسـی زبانان.  عجـم و 
عربسـتان اسـتیالی پاکسـتان بر افغانسـتان 

را حمایـت خواهـد کرد.
ترکیـه ضلع سـومِ مثلثی اسـت کـه اضالع 
دیگـِر آن عربسـتان و پاکسـتان اند. ترکیـه 
پـس از تحـوالت یازدهـم سـپتمبر سـال 
سیاسـِت  وارد  فعاالنـه  به طـور  م   ۲۰۰۱
افغانسـتان شـد. حضـور نیروهـای مسـلِح 
ترکیـه در کنار سـربازان سـایر کشـورهای 
را  زمینـه  افغانسـتان،  در  ناتـو  عضـو 
بـرای اعمـال نفـوذ آن کشـور مسـاعدتر 
سـاخت، چندان که آن کشـور بـرای احراز 
مقام هـای مهـِم دولتـی نامزدهایـی معرفی 
می کنـد. گفتـه می شـود کـه ترکیـه یک جا 
بـا عربسـتان، در کار ایجاد و سـازمان دهی 
روی  از  دارد.  اساسـی  نقـش  “داعـش” 
سـخنان صدراعظـم ترکیـه می تـوان نتیجه 

گرفت که آن کشـور در پی گسـترش نفوذ 
دورۀ “خالفـت  پایـۀ سـنِت  بـر  خویـش 
عثمانی” اسـت. بـا آن که مداخـالت ترکیه 
در کشـورهای عربـی مخصوصـًا در لیبیا و 
سـوریه پیامدهـای تلخـی در قبـال داشـته 
اسـت، آن کشـور در پی گسـترش حضورِ 
بـر  افغانسـتان  و  میانـه  آسـیای  در  خـود 
معیارهـای تبـاری اسـت. ترکیـه سیاسـِت 
پاکسـتان در منطقـه را حمایـت می کنـد.

سـازمان های  و  قدرت هـا   .I
ی منطقـو

بـزرِگ  قدرت هـای  جملـه  از  چیـن   .۱  
منطقـوی و جهانـی، بـه روابـط تاریخـِی 
خویـش بـا پاکسـتان پیـش از هـر چیـزی 
اصلـِی  بخـش  اسـت.  بـوده  قایـل  بهـا 
سـالح و مهماتـی کـه مجاهدیـن در برابر 
بـه کار می بسـتند،  اتحـاد شـوروی سـابق 
دوران  در  بـود.  چیـن  کشـور  محصـول 
جنـگ سـرد، روابط چیـن با شـوروی نیز 
سـرد بود؛ تجاوز شـوروی به چکسـلواکیا 
و افغانسـتان، از جانـب چینیـان محکـوم 
به طـور  عمـل  در  کشـور  آن  و  گردیـد 
غیرمسـتقیم به حمایـت نظامـِی مجاهدین 
پرداخـت. سـفارت دولـت اسـتاد ربانـی، 
در پکـن دایـر بـود. بـا آن که اسـالم گرایان 
سـینکیانگی  و  اویغـوری  جدایی طلـِب 
در صفـوف طالبـان فـراوان بودنـد، چیـن 
هیـچ گاه از ایـن بابت بر پاکسـتان اعتراض 
نکـرده اسـت. بـا این حـال، هیـچ مدرکی 
وجـود نـدارد کـه چیـن توسـعه طلبی های 
سیاسـت مداران  از  برخـی  و  جنـراالن 
ایـن رو،  از  نمایـد.  پاکسـتانی را حمایـت 
ایـن کشـور بـه درخواسـت رییس جمهور 
محمد اشـرف غنی به سـرعت پاسـخ گفت 
و عجالتـًا پاکسـتان را واداشـت کـه آمـادۀ 
کارهـای بـزرگ گـردد. اگـر از اغمـاض 
سـرمایه گذاری  و  پاکسـتان  کار  در  چیـن 
چشـم  کشـور،  آن  در  اقتصـادی  عظیـم 
بپوشـیم، می توانیـم بگوییـم کـه چیـن در 
افغانسـتان  تحـوالت  از  کـه  حـال  عیـن 
پیش دسـتی  از  محتمـاًل  نـدارد،  نگرانـی 
پاکسـتان در منطقـه هم ناراحت نمی شـود.
منطقـوی،  میـان قدرت هـای  ۲. هنـد: در 
پیچیـده  و  چندپهلـو  کشـور  ایـن  نقـِش 
ضـد  سیاسـِت  همـواره  هنـد  اسـت. 
پاکسـتانِی دولت های افغانسـتان را تقویت 
می کنـد. دولـت هنـد از تهاجـم شـوروی 
بـه افغانسـتان حمایـت کـرد و از معـدود 

بـا  کـه  بـود  غیرکمونیسـتی  کشـورهای 
کابـل  در  شـوروی  دست نشـاندۀ  دولـت 
مناسـبات دیپلوماتیک داشـت. با این حال، 
به محض سـقوط دولـت داکتـر نجیب اهلل، 
سـفیر هنـد مقیـم کابـل، به طـور بی سـابقه 
بـه فعالیـت درآمـد و اکثـر سـران دولـت 
جدیـد را مالقـات کـرد. هنـد می دانسـت 
کـه جنـاح مجاهدیـن بـه رهبـری اسـتاد 
اینـک  کـه  مسـعود   احمدشـاه  و  ربانـی 
محـور قـدرت دولت مجاهدین را تشـکیل 
می دادنـد - خـالف میـل پاکسـتان قـدرت 
را تصاحـب نموده اند؛ از ایـن رو اصطکاک 
میـان دو طـرف را پیش بینـی می کـرد. بـه 
ایـن ترتیب، بـه زودی هنـد در کنار دولت 
جرگـۀ  وارد  و  گرفـت  قـرار  مجاهدیـن 

کشـورهای حامـی مقاومـت گردیـد. 
دو  بـه  توجـه  بـا  جدیـد،  مرحلـۀ  در 
کـرزی  حامـد  این کـه  نخسـت  نکتـه: 
تحصیل کـردۀ هنـد بـود و روابـط عمیقـی 
بـا دسـتگاه های دولتـی آن کشـور داشـت، 
دوم  بـود؛  شـده  جدیـد  دولـت  رییـس 
روشـنفکران  بـه  اقتـدار  این بـار  این کـه 
بـود  گرفتـه  تعلـق  پشـتون  ناسیونالیسـِت 
کـه هم وغم شـان مسـالۀ پشتونسـتان بـود. 
و  پشتونسـتان  نظریـۀ  واضـع  کـه  هنـد 
تمویل گـر آن بـود، به طـور جـدی در کنار 
دولـت حامد کـرزی قـرار گرفت. بـه نظر 
اسـتخباراتی  سـازمان های  کـه  می رسـد 
جنبـش  هـم  کنـار  در  افغانسـتان  و  هنـد 
تقویـت  تجهیـز و  را  بلـوچ  جدایی طلـِب 
کـرده باشـند. واکنش های شـدید پاکسـتان 
هنـد  قنسـول گری های  مـورد حضـور  در 
در قندهـار و جالل آبـاد، بـه امـوری از این 
کـه  می نمایـد  چنـان  برمی گـردد.  دسـت 
هنـد جهـت مصروف نگه داشـتن پاکسـتان 
در مرزهـای غربـی اش و دور نگه داشـتن 
از مرزهـای کشـمیر، بـه سیاسـت تحریِک 
ادامـه  “افغان هـا”  پشتونسـتان خواهِی 
روی  بـا  ظاهـراً  درحالی کـه  می دهـد. 
ایـن  ملـی،  وحـدت  دولـت  آمـدن  کار 
در  و حتـا  کنـار گذاشـته شـده  سیاسـت 
مـورد “جایـگاه هند” در سیاسـت خارجی 
افغانسـتان تجدیـد نظـر صـورت می گیرد.
بنابریـن، درحالی کـه هند مخالف اسـتیالی 
تمایلـی  اسـت،  افغانسـتان  بـر  پاکسـتان 
بـا  کشـور  آن  میـان  صلـح  برقـراری  بـه 

نـدارد.  افغانسـتان 

آیندۀ افغانستان 
و سازمان های

                      داکتر محیی الدین مهـدی                 منطــقه یی
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آزادی زنـان دارای انگیزه هـای اقتصـادی بـوده و انقـالب 
صنعتـی بـر مناسـبات انسـانی نیـز اثـراِت عمیقـی برجـای 
گذاشـته اسـت. بهره کشـی از زنـان در کارخانه هـا همچنـان 
ادامـه یافـت تـا آن کـه زنـان کارگـِر یکـی از کارخانه هـای 
نسـاجی در 8 مارچ ۱8۷۵ میالدی در شـهر نیویارک امریکا 
دسـت بـه اعتـراض زدنـد و علی رغـم آن کـه ایـن آشـوب 
سـرکوب شـد، فـرو ننشسـت و زنـان دیگـری نیز شـرکت 
ورزیدنـد و دامنـۀ داعیـۀ حق طلبانـۀ زنـان گسـترده تر شـد. 
ایـن واقعـه نقطـۀ عطفـی در تاریـخ غـرب به شـمار می آید 
کـه امـروزه از آن در گوشـه و کنـارِ جهـان تجلیـل به عمل 

می آیـد.
هشـتم مـارچ را در افغانسـتان نیـز گرامی داشـت می گیرنـد 
و عمدتـًا نهادهـای مدنـی بـا زرق  و بـرِق فراوانـی از ایـن 
روز تجلیـل می کننـد. محافلـی کـه بدیـن مناسـبت برگـزار 
می شـود، هزینه هـای هنگفتـی برمـی دارد و در آن، چیـزی 
شـعارهای  ناآگاهانـۀ  تکـرار  و  تکـراری  شـعارهای  جـز 
دیگـران بـه چشـم نمی خـورد. مؤسسـات و سـازمان هایی 
کـه در ایـن راسـتا هیاهـو راه انداخته انـد، عمدتـًا ریشـه 
در بیشـه های بیرونـی دارنـد و بـه اشـارِت دیگـران سـخن 
و  ارج  بـه  بی توجـه  اینـان  می کننـد.  سـکوت  و  می زننـد 
اهمیـِت فراوانـی که اسـالم به زن گذاشـته اسـت، چشـم به 
ارزش هـای غربـی دوخته انـد و از رویداد هایی که آن سـوی 
دریاهـا، در زمـان و زمینـۀ دیگـری اتفـاق افتـاده اسـت، به 
تجلیـل می نشـینند. چنیـن طیف هایـی بی آن کـه بداننـد از 
چنیـن مناسـبت هایی بـه چـه مناسـبتی تجلیل می کننـد، ندا 
سـر می دهند و بـا اسـتفاده از امکاناِت مالـی و حمایت های 
بیرونی یـی کـه فراچنـگ آورده انـد، هیاهـو راه می اندازنـد. 
چنان کـه گفتـه آمدیـم، فروپاشـی خانواده هـا و واردشـدنِ  
زن هـا بـه میادیِن عمومی از عوارض »صنعتی شـدن«  اسـت 
کـه مـا بـا آن فرسـنگ ها فاصلـه داریـم. تجلیل کننـده گان 
هشـتم مـارچ کـه خـود در مرحلـۀ پیشـاصنعتی زنده گـی 
واقع شـده یی  رویدادهـای  و  زنانـه   جنبش هـای  از  دارنـد، 
تجلیـل می گیرنـد کـه نتیجـۀ عصـر صنعتـی شـدن اسـت. 
حوادثـی چـون هشـتم مـارچ در داخـِل پارادایم مشـخصی 
روی داده اسـت که نمی توان از آن چشـم پوشـید. تجلیل از 
چنیـن رویدادهایـی، مسـتلزم فرامکانی و فرازمانی انگاشـتِن 
چنیـن رویدادهایـی بـه شـمار می آیـد و بـه رویدادهـای 

جزیـی چونـان ارزِش جهانـی می نگـرد.
تلقـی  و  اسـالمی  ارزش هـای  بـه  پارادایمـی  نـگاه 
غـرب  قلمـرِو  در  کـه  رویدادهایـی  فراپارادایم انگارانـۀ 
و بیـرون از محـدودۀ فرهنگـی مـا اتفـاق افتـاده اسـت، را 
می تـوان نوعـی الیناسـون )ازخودبیگانه گـی( در نظـر آورد. 
وقتـی انسـاِن شـرقی خـودش را متعلـق بـه رویدادهایـی 
بنگـرد کـه در خـارج از جغرافیـای فرهنگـی او رخ داده 
اسـت و بـا او فاصله های بسـیارِ زمانی و مکانـی دارد، دچار 
بـه آن چـه  تعّلـق  ازخودبیگانه گـی شـده اسـت. احسـاس 
در آینـده ممکـن اسـت روی دهـد، بـه فراموشـی »اکنـون« 
می انجامـد و چنیـن انسـانی خـودش را بیـش از آن کـه بـا 
واقعیّت هـای بالفعـل مواجه ببینـد، با واقعیّت هـای احتمالی 
آینـده رویـارو می نگرد. بـا این بیـان، فعالین حقـوق زن در 
افغانسـتان نتوانسـته اند تـا هنـوز تکلیف شـان را بـا هشـتم 
مـارچ و داعیه هـای حق طلبانـۀ خویـش بـه صـورِت علمی 
و روشـن تعریـف کننـد. تجلیـِل آن هـا از »روز زن« بـدونِ  
عقبـۀ فکـری، نمادیـن و ناآگاهانـه اسـت. سـخن یکـی از 

نویسـنده گان در ایـن زمینـه بسـیار راه گشاسـت:
معیارهـای  نخسـتین  از  را  زن  اجتماعـی  جایـگاه  امـروز 
پیشـرفِت جوامـع می داننـد. مرزهـای اعتـدال و بنیادگرایی، 
شـرق و غـرب و سـنت و مدرنیتـه را نیـز همیـن مسـألۀ 
ازخودبیگانه گـی  می سـازد.]...[  مشـخص  جنجال آفریـن 
قالب هـا  کـردن  وارد  و  فرهنگـی  اصـول  نادیده گرفتـِن  و 
کورکورانـه،  تقلیـد  و  آماده شـده  قبـل   از  الگوهـای  و 
خصوصیّـِت دیگـر جنبـش زنـان افغانسـتان بـوده اسـت. 
ایـن راه و روش بـه جـای آن کـه وضعیّـتِ  زنـان را بهبـود 
بخشـد، نتایـج معکوسـی بـه بـار آورده اسـت. ]...[ امـروز 
زنـان دربـاری و آن هایـی کـه بـه حرم سـراهای مـدرن در 
رفت وآمـد هسـتند، بـه جـای آن کـه بـه دردهـای اصلـی 
زنـان کشـور انگشـت نهنـد، همـۀ »مبارزات«شـان در چنـد 
شـعار کلیشـه یی و حرکت نمایشـی خالصه شـده و ابزاری 
شـده اند بـرای تحکیـم پایه هـای قدرتـی که خود بـه نوعی 
در آن سـهیم اند.]...[ نهضـت زنـان افغانسـتان بایـد مبـارزه 
بـر ضـدِّ دخترفروشـی و میراث شـدن زنـان بیـوه و خون بها 

قـراردادن دختـران معصـوم و سـپردن آن هـا بـه خانـوادۀ 
مقتـول را کـه از سـنت های غیرانسـانی و اعـراف تهـوع آور 
و در یـک سـخن، داغ شـرمی بـر جبیـن جامعـۀ قبیله یـی 
مـا محسـوب می شـود، در سـرلوحۀ اهـداف مبارزاتـی و 
آزادی خواهانۀشـان قـرار دهنـد. از نظـر مـا، منطقی ترین راه 
و بهتریـن شـیوه ایـن اسـت کـه هنـگام صحبـت از مسـألۀ 
زن، از موضـع »انسـان« در دفـاع از »انسـان« حرکـت کنیم، 
چـه انسـان مذکر باشـد چه مؤنث. نـه این کـه زن و مرد در 
صـدد انـکار همدیگـر برآمـده، زنـان در یک صف ایسـتاده 
شـوند و مـردان در صـف دیگـر و ناقـوس جنگ جنسـیّتی 

را بـه صـدا در آورنـد. 
ایـن سـخنان بیانگـر واقعیّت هایی سـت کـه پـس از دهـۀ 
هشـتاد در افغانسـتان اوج گرفـت و تا امـروز همچنان ادامه 
از آسـیب پذیرترین  این کـه زن هـا همـواره یکـی  دارد. در 
نحـوۀ  امـا  نیسـت؛  تردیـدی  بوده انـد،  جامعـه  قشـرهای 
پیـش  در  افغانسـتان  زنـان  نوپـای  جنبـش  کـه  مبارزه یـی 
گرفته انـد، ره بـه  جایـی نخواهـد بـرد و دیـِد تقابل گرایانـۀ 
آن هـا باعـث می شـود کـه داعیه هـای آن هـا بـا واکنـش و 

مقاومت هـای بیشـتری از جانـِب مـردان روبـه رو گـردد.
 

از هست ها به بايدها 
تردیـدی نیسـت کـه وضعیّـِت موجـود زنـان، در معنـای 
عام تـر انسـان در ایـن سـرزمین نامطلوب اسـت و بایسـت 
وضعیّت هـای  بـه  تـا  بیفتـد  راه  بسـیاری  تالش هـای 
اصـالِح  راه  در  سـعی  کنیـم.  پیـدا  دسـت  مطلوب تـری 
اجتماعـی و گـذار از وضعیـِت موجـود بـه سـوی وضعیِت 
مطلـوب، ظاهـراً با نارضایتـی از وضِع موجود همراه اسـت. 
سـعی در راه دگرگـون کردِن وضعیِّت موجـود زمانی توجیه 
نخواسـتنی،  موجـود  واقعیّت هـای  کـه  برمـی دارد  معقـول 
ناپسـند و غیرعادالنـه بـه نظر آیـد. از همین جاسـت که فرد 
و یـا گروه هایـی بـه دنبـال تحـّول اجتماعـی برمی آینـد و 
تـالش می کننـد »خواسـته«هایی را کـه مطلـوب و مناسـب 

می پندارنـد، بـر کرسـی واقعیّـت بنشـانند. 
مفاهیـم  »بایدهـا«  و  »تغییـر«  »هسـت ها«  فراینـد،  ایـن  در 
بنیادی انـد. آن چـه بیـش از دسـت زدن بـه تغییـر حتمـی 
بـه نظـر می آیـد، شـناخِت واقعیّت هایی سـت کـه از آن بـه 
»هسـت«ها تعبیـر می شـود. هیچ تغییری پیـش از فهم دقیق 
و علمـِی واقعیّت هـا معقـول نخواهـد بـود و نتایـج مطلوبی 
فهـِم  مـالزم  واقعیّت هـا  تغییـر  داشـت.  نخواهـد  پـی  در 

آن هاسـت و از ایـن منظـر، نظر بـر عمل پیشـی می گیرد. در 
غیـاِب درک درسـِت واقعیّت هـا نمی تـوان آن هـا را بـه نحو 
مثبتـی تغییر بخشـید. هـر تغییـری در معادالت و مناسـبات 
اجتماعـی تـوأم بـا درِک پیشـینِی واقعیّـت اسـت و درِک 
نادرسـت واقعیّـت ممکن اسـت بـه تغییراِت ناخواسـتنی یی 
انجامـد کـه تکامـل اجتماعـی را رو بـه عقـب ببـرد و قافلۀ 

حرکـت جوامـع بشـری را بـه گذشـته برگرداند. 
بـا ایـن بیـان، درکِ  درسـِت واقعیّـت مقدمه یـی بـرای تغییر 
آن اسـت و پیـش از آن کـه واقعیّتـی چون وضعیّـت زنان را 
تحـول بخشـیم، بایسـت ابتـدا توصیـف جامـع و دقیقـی از 
وضعیّـت آن هـا به دسـت دهیـم. بـرای تغییر وضعیـِت زنان 
بایسـت مکانیسـم های مشـخصی طرح ریـزی شـود و ایـن 
تالش هـا قاعده منـد انجـام گیرد. ابهـام در روش هـای تغییر 
باعـث می شـود تا کلیّـتِ  تالش هـای فعالیِن حقوق بشـری 
بـا چالـش مواجـه شـود و ناروش منـدی آنـان، داعیـه های 
حق خواهانـۀ آن هـا را نیـز زیـر پرسـش ببـرد. بـا این همـه، 
تغییـر و اصـالِح واقعیّت هـا ـ ولـو بـه صـورت روش منـد 
صـورت گیـردـ  بـه خودي خود کافی نیسـت، بلکـه افزون 
بـر آن، »باید«هـا و »بدیل«هایـی ضـرورت دارد که وضعیِّت 
مطلـوب و آرمانـِی زنـان را تشـکیل می دهد و آنان سـعی و 
تالش هـای وافـری در جهـتِ  واقعیّـت بخشـیدن بـه آن راه 

انداخته انـد.
نهضـت زنانه یـی کـه پـس از دهـۀ هشـتاد در افغانسـتان 
راه افتـاد؛ یـا بـه عبـارِت بهتـر، راه انداختـه شـد، همـواره 
ناروشـنی  مسـیرهای  در  و  اسـت  زده  قـدم  تاریکـی  در 
راه پیمایـی کـرده اسـت. ایـن جنبـش نـه توصیـِف جامعـی 
نـه هـم راه و  ایـن کشـور دارد، و  از وضعیّـِت زنـان در 
روِش آن هـا از یک دسـتی و کارآیـی الزم برخـوردار اسـت. 
نتوانسـته چارچـوِب  اکنـون  تـا  افغانسـتان  زنـان  نهضـِت 
نظـرِی معقولـی بـرای وضعیّـت مطلوبـی کـه در جهـت آن 
سـعی می ورزد، به دسـت دهـد. انرژی هـا تمامـًا معطوف به 
نقـِد وضعیّـت موجـود اسـت کـه آن هـم بـه  گونۀ ناروشـن 
و بی رویـه صـورت می گیـرد. وقتـی هشـتم مـارچ فـرا می 
رسـد، برنامه هـای بسـیاری در بـاب وضعیت زنان، تسـاوی 
انداختـه  راه   ،... و  حق طلبـی  برابری خواهـی،  جنسـیتی، 
بـرای  بلندگویـی  بـه  رسـانه یی  تریبون هـای  و  می شـود 
ظاهـراً  می شـود.  مبـدل  زنـان  تسـاوی خواهانۀ  داعیه هـای 
چنـان بـه نظـر می آیـد کـه مسـیر برنامه هـا از پیـش  تعییـن  
شـده اسـت و گرداننـده گان سـعی می کننـد در خـّط فکری 

مشـخصی حرکـت کننـد. آن چـه از ایـن برنامه هـا دریافته ام 
مختصـراً بـه شـرح زیر اسـت:

عمدتـًا  افغانسـتان  در  زن  حقـوق  داعیـه داران   أ. 
تحلیـل ناروشـن، غیرعلمـی و رسـانه یی از وضعیـت زنـان 
دارنـد، تـا آن کـه داوری هـای آنـان بـر پایـۀ تحقیـق جامـع 
و علمـی اسـتوار باشـد. واقعیت هـا نشـان می دهـد کـه طی 
چهـارده سـال گذشـته ـ علی رغـم سـرمایه های هنگفتـی 
کـه در راسـتای تأمیـن حقـوق زنـان راه افتـاده  اسـتـ  کار 
درخـوری در ایـن زمینـه انجـام نیافتـه اسـت و تالش هـای 
انجام یافتـه همـواره فاقـد یـک چارچـوب نظری مشـخص 

بـوده اسـت.
رویکـرد مؤسسـه یی )انجوییسـتی( بـه حقـوق   ب. 
زنـان را می تـوان آسـیِب دیگـری بـه شـمار آورد که شـعار 
سـودآور  و  تجارتـی  شـعار  یـک  حـد  در  را  زن  حقـوق 
فروکاسـته است. از این منظر، مسـألۀ حقوق زن موضوعیِّت 
خـودش را از دسـت می دهـد و از متـن بـه حاشـیه رانـده 
می شـود؛ در عـوض منافع اقتصـادی که غایـت کار اکثریت 
فعالیـن حقـوق زن را تشـکل می دهـد، کانـون توجـه قـرار 
می گیـرد. محـور شـدن منافـع مـادی بـه ابـزار شـدن داعیۀ 
حق طلبانـۀ زنـان انجامیـده اسـت. شـماری از زنانـی کـه 
خودشـان را نماینـده گان بالفصـِل نیمـی از پیکـر جامعـه 
می پندارنـد و کوله بـار سـنگین حـق زن را یدک می کشـند، 
زیـر چتـر حقوق زن به مـال و منـاِل وافری دسـت یافته اند 
و ثـروت و مکنـِت فراوانـی فراچنـگ آورده انـد. این طیف 
کـه شمارشـان از شـمار انگشـتان نیـز فراتـر نمـی رود، زیر 
نـام تبعیـِض مثبـت بـه پسـت های بلنـِد دولتـی گماشـته 
می شـوند و بـا شـعار حقـوق زن، حـق زنـاِن این سـرزمین 
را بـه مصـادره می گیرنـد. اینـان نـه از درد زنـی خبـر دارند 
کـه در روسـتاهای دورافتـاده و مناطِق دوردسـِت کشـور با 
صدهـا محرومیّـت نفس می کشـد، و نـه هم چیـزی از حق 
قانـون و شـرعی زنـان می داننـد. اصـوالً شـعار حقـوق زن 
سـود و منفعـِت بسـیاری به همـراه دارد و این مسـأله باعث 
شـده تـا کمیّت قابـل مالحظه یـی از مـردان نیز پشـِت خّط 
چنیـن جریان هایـی صف بکشـند و به حکم سـود مشـترک 

در کنـار زنـان تسـاوی خواه و منفعت جـو قـرار گیرنـد.

/ بشیر احمد انصاری: ۱۳۸۵ خورشیدی، ما کیستیم اينجا 
کجاست، ص۱۱۳-۱۱۸، چاپ اول )افغانستان: کابل- 
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روح اهلل بهزاد
تقنینی  حکومت وحدت ملی در واکنش به رد فرمان 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  دربارۀ  رییس جمهوری 
نظام  اصالح  است،  گفته  نماینده گان  مجلس  از سوی 

انتخابات خط قرمز و امر صددرصدی می باشد.
این  بر  همچنان  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست 
در  انتخاباتی  هیچ گونه  اصالحات  از  پیش  اند،  باور 

کشور برگزار نخواهد شد.
طی  نماینده گان  مجلس  ۲۳خرداد/ثور  دوشنبه  روز 
نشستی فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد ساختار و 
وظایف نهادهای انتخاباتی را با ۱۲۶ رأی مخالف و ۲۷ 

رأی موافق رد کردند.
این در حالی است که هفتۀ قبل نیز مجلس نماینده گان 
در نشست عمومی روز »شنبه۲۲خرداد/جوزا« نیز قانون 
تشکیل و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را به 
بحث گرفت و به دلیل افزایش اختالف ها در این باره 

تصمیم گرفته نتوانستند.
این دومین بار است که فرمان تقنینی رییس جمهور برای 
اصالح نهادهای انتخاباتی از سوی مجلس نماینده گان 

رد می شود.
نشست روز دوشنبۀ مجلس نماینده گان در پیوند به رد 
تنش  آفرین  اما  رییس جمهور،  تقنینی  فرمان  تأیید  یا  و 

بود.
شماری از اعضای مجلس که خواستار تأیید این فرمان 
بودند گفتند، رد فرمان رییس جمهور در مورد ساختار، 
وظایف و صالحیت های نهادهای انتخاباتی، کشور را 

با چالش هایی روبه رو خواهد کرد.
اما شماری دیگری این اعضای که به این فرمان رأی 
مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  گفتند،  دادند  رد 

قانون  مخالف  انتخاباتی  نهادهای  وظایف  و  ساختار 
اساسی کشور بود.

جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: پارلمان به عنوان یک قوۀ 
به  ما  و  می کند  عمل  مستقالنه  خود  امور  در  مستقل 
این  ما  توقع  اما  می گذاریم.  احترام  شان  فیصله های 
عمل  خود  موکلین  خواسته های  مطابق  وکال  که  بود 
می شد،  باز  انتخابات  برگزاری  برای  راه  تا  می کردند 

اما وکالی مجلس این راه را بستند و این گونه راه برای 
انتخابات آینده را دشوارتر ساختند.

راه  تا  دارد  برنامه  حکومت  داشت:  بیان  فیصل  آقای 
بدیل و قانونی دیگری برای آوردن اصالحات جستجو 
کند تا با استفادۀ آن، هم نظام انتخابات اصالح شود و 

هم به سوی انتخابات برویم.
همزمان با این، ریاست جمهور با پخش اعالمیه یی رد 
اصالحات  آوردن  قسمت  در  عقب گرد  را  فرمان  این 

مردم  و  »حکومت  است:  گفته  کرده  عنوان  انتخاباتی 
توقع داشتند تا در صورت عدم موافقۀ وکالی محترم 
و  پیشنهاد  را  نظرشان  مورد  تعدیالت  قانون،  مواد  به 
بعداً به تصویب قانون می پرداختند تا روند اصالحات 
سریع تر  انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی  و  تکمیل 

می شد.«
است:  آمده  ریاست جمهوری  اعالمیۀ  دیگر  بخش  در 
به اساس موافقۀ اعضای شورای امنیت ملی و دستور 
وزارت  رهبری  به  ویژه  کمیتۀ  دو  رییس جمهور، 
انتخابات  امنیت  تأمین  برای  مالیه،  و  داخله  خانه های 
و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است. به همین 
ارتباط، رییس جمهور نامۀ را عنوانی ملل متحد به خاطر 
اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به 

این پروسه فرستاده است.
این اعالمیه اظهار می دارد: در پرتو تصمیم جدید ولسی 
برای  را  تالش ها  تمامی  افغانستان  حکومت  جرگه، 
برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها 
انجام خواهد داد و به همین منظور، بعد از بررسی های 
حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و 

نهادهای مدنی روند اصالحات را دنبال خواهد کرد.
فرمان  این  به  که  نماینده گانی  حال،  حین  در 
شماری  از سوی  بودند  داده  تأیید  رأی  رییس جمهور 
شهروندان در شبکه های اجتماعی به عنوان »نماینده گان 

سبز« یاد شدند.
شکیبا  منصور،  عبدالحفیط  ابراهیمی،  عبدالروف 
محمد  انعامی،  عبدالرووف  عظیمی،  فرهاد  هاشمی، 
بلخابی،  حسین  شریف  مجروح،  فاروق  غالم  عبده، 
فوزیه  سلجوقی،  محمد  صالح  عرفان،  اهلل  عرفان 
شاه گل  رمضان،  احمدشاه  ابراهیمی،  نیلوفر  کوفی، 
فاطمه  اعتمادی،  نیلی، چمن شاه  رضایی، صادقی زاده 
عبدالودود  ناصری،  اکبری، غالم حسین  عزیز، محمد 
احمد  نذیر  مهدوی،  جعفر  دکتر  بهزاد،  احمد  پیمان، 
حنفی و عظیم محسنی نماینده گانی هستند که به فرمان 

اصالحات رأی تأیید دادند.
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ــۀ  ــه روحی ــد ک ــنا می گوی ــس س ــأت اداری مجل هی
نیروهــای افغانســتان در تورخــم بــرای دفــاع از 
ــت از  ــز در حمای ــردم نی ــت و م ــد اس ــور بلن کش

ــد. ــرار دارن ــا ق آن ه
ــتان  ــردم افغانس ــد، م ــنا می گوی ــس س ــس مجل ریی
ــا  ــتند؛ ام ــوری نیس ــچ کش ــا هی ــگ ب ــان جن خواه
ــاع  ــرای دف ــی ب ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــد می کن تأکی
ــورال  ــری تورخــم از م از کشورشــان در نقطــه صف

ــد. ــوردار ان ــی برخ عال
فضل الهــادی مســلمیار رییــس مجلــس ســنا در 
ــت: وی  ــس گف ــن مجل ــنبۀ ای ــه ش ــت روز س نشس
ــه تورخــم  ــت ب ــرای بررســی وضعی روز دوشــنبه ب
رفتــه بــود و جنــگ را بــه گفتــه وی نظامیــان 

پاکســتان آغــاز کرده انــد.
ــرای  ــز را ب ــک چی ــزود:  ی ــنا اف ــس س ــس مجل ریی

مطبوعــات بایــد حقیقــت بگویــم و آن این کــه 
ــب  ــا طال ــگ ب ــا در تناســِب جن ــان م ــه نظامی روحی
ــه  ــت - آیــا این ک ــت اس ــه عل ــه نمی دانــم چ ک
برای شــان بــرادر معلــوم می شــود و می گوینــد 
ــا  ــد- ، ب ــد ش ــع خواه ــح قان ــه صل ــی ب ــه زمان ک
روحیــۀ روز گذشــته شــان هــزار برابــر فرق داشــت. 
ــر  ــم مگ ــا می بری ــاد را م ــه مف ــم ک ــان می ده اطمین
بــاز هــم می گویــم کــه مــا طرفــدار جنــگ نیســتیم.«

ــا  ــتان تانک ه ــه پاکس ــد ک ــلمیار می گوی ــای مس آق
ــم  ــی تورخ ــی اش در نزدیک ــته های امنیت را در پوس
ــه وی خــالف  ــه گفت ــن کار ب ــه ای ــرده ک جابجــا ک

ــان دو کشــور اســت. اصــول می
ــد  ــتان می خواه ــردم پاکس ــال وی از م ــن ح در عی
تــا بــه خاطــر دســت برداشــتن از سیاســت دوگانــه 
در برابــر افغانســتان بــاالی سیاســیون و نظامیان شــان 

فشــار وارد کننــد.
نظامیــان پاکســتان دو روز قبــل تــالش بــه ســاخت 
تأسیســات در نقطــه صفــری در تورخــم کردنــد امــا 
بــا عکس العمــل نیروهــای ســرحدی افغانســتان 

ــرو شــدند. روب
نیروهــای  قــرار گزارش هــا در درگیــری میــان 
امنیتــی افغانســتان و نیروهــای پاکســتانی بــه هــر دو 

ــت. ــز وارد شده اس ــات نی ــرف تلف ط
در ایــن حــال شــماری از ســناتوران می گوینــد کــه 
پاکســتان نبایــد بــه ایــن گونــه عملکردهایــش ادامــه 

. هد بد
نثار حارث یکی از این سناتوران گفت:

در  همان طوری کــه  بدانــد  بایــد  »پاکســتان 
ــدان  ــواب دن ــتان ج ــردم افغانس ــته های دور م گذش
ــم از  ــار ه ــد این ب ــتانی ها دادن ــرای پاکس ــکن ب ش
وجــب وجــب خــاک خــود مــردم ایــن کشــور دفاع 

می کننــد.« حمایــت  و 
ــا  ــر ب ــناتوران دیگ ــماری از س ــال ش ــن ح در عی
بــرای  امنیتــی  نیروهــای  از شــجاعت  ســتایش 
ــن مشــکل از راه  ــان حــل ای ــاع از کشــور خواه دف

هســتند. گفت وگــو 
محمــد علــم ایزدیــار یکــی دیگــر از ایــن ســناتوران 

: گفت
ــی  ــه بین الملل ــت و جامع ــا از حکوم ــت م »خواس
کــه در افغانســتان حضــور دارنــد ایــن اســت 
ــکل  ــه ش ــک ب ــای دیپلوماتی ــکل را از راه ه ــه مش ک
ــه  ــن پذیرفت ــوق و قوانی ــه حق ــق ب ــول اش مطاب معق
ــتان  ــق افغانس ــد و ح ــل کنن ــی ح ــده بین الملل ش

ــد.« ــوظ بمان محف
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی افغانســتان روز 
ــت:  ــران گف ــورای وزی ــه ش ــز در جلس ــنبه نی دوش
بــاال بــردن تشــنج بــه نفــع هیــچ کشــوری نیســت و 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه مشــکل بــه میــان آمــده در 

ــردد. ــل گ ــک ح ــای دیپلوماتی ــم از راه ه تورخ
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حکومت وحدت ملی:

اصالح نظام انتخابات خط قرمز و امر صد درصدی است

حکومت:

 د اروزګان چارچینو له 

موږ رسه ده
ځايــي  والیــت  اروزګان  ســوېي  افغانســتان  د 

چارواکــي هغــه راپورونــه ردوي، چــې ګواکــي ددغــه 

والیــت چارچینــو ولســوايل د وســلوالو طالبانــو 

الســته لوېــديل ده.

یــو شــمیر رســنیو د اروزګان د والیتــي شــورا د مــر 

لــه خولــې راپــور ورکــړي و، چــې ګواکــي ولســوايل 

تېــره شــپه وســلوالو طالبانــو نیولــې ده.

خــو ددغــه والیت د ســیمه ییــزې ادارې ویاند دوســت 

محمــد نایــاب ددغــه راپورونــه د رد تــر څنــګ منــي، 

ــه د قومندانــۍ  ــره شــپه ددوی امنیتــي ځواکون چــې تې

د ودانــۍ او یــو شــمیر امنیتــي پوســتو څخــه پــه 

ــوي دي. ــا ش ــه را پرش ــي توګ تکتیک

ــه  ــورو ورځــو راهیســې پ ــرو څل ــه تې ــي، ل ــاب وای نای

ــه ده،  ــړه روان ــخته جګ ــې س ــوالۍ ک ــو ولس چارچین

چــې د وســلوالو طالبانــو د بریدونــو د مهارولــو لپــاره 

ســیمې تــه ځانګــړي کومانــد ځواکونــه رســېديل دي.

نایــاب همــداراز وایــي، وســلوال د چارچینــو زوړ 

بــازار تــه هــم ننــويت او لــه هټیــو د مورچــل کار اخي.

ــلوالو د  ــره د اروزګان ادارې د وس ــه خ ــوړي پ د نوم

ځپلــو لپــاره د هوایــي ځــواک د کارولــو غوښــتنه هــم 

کــړې.

کــه څــه هــم د اروزګان چارواکــي د افغــان ځواکونــو 

د رسزیــان پــه اړه څــه نــه وایــي، خــو راپورونــه ښــيي، 

چــې دواړو غــاړو تــه درنــه مــرګ ژوبلــه اوښــتې.

ــرو  ــه تې ــکي، پ ــه لی ــبوک پاڼ ــه فیس ــر خپل ــاب پ نای

ــدې ۱۰۰ وســلوال وژل  ــورو ورځــو کــې څــه بان څل

ــوي دي. ش

وسلوال طالبان بیا د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي.

ددغــې ډلــې یــو ویانــد قــاري یوســف احمــدي وایــي، 

د ولســوالۍ د ودانــۍ ترڅنــګ یــې امنیــه قومنــداين او 

ــه د  ــو ت ــې او افغــان ځواکون ــورې پوســتې نیول دوې ن

درنــې مــرګ ژوبلهــې ادعــا کــوي.

رییس مجلس سنا:

 جنـگ با پاکستـان به سـود ماست

ACKU
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ورزش

معاون دبیرُکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( گفت که روسیه 
به شمار  نظامی  ایتالف  این  برای  اصلی  تهدیدهای  از  یکی  هم چنان 

می رود.
الکساندر ورشبو، معاون دبیرُکل سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
با بیان این که روسیه یکی از تهدیدها علیه این ایتالف است، خاطرنشان 
با مسکو را منتفی  ادامۀ شراکت راهبردی خود  ناتو  با این حال،  کرد، 

نمی داند.
ورشبو تصریح کرد: از جمله چالش های اصلی که برای ما وجود دارد، 

اقدامات خصمانه روسیه است.
او ادامه داد: بی ثباتی و اقدامات خشونت طلبانه در خاورمیانه و شمال 

آفریقا از دیگر چالش های ناتو به شمار می رود.
این مقام ارشد ناتو اظهار کرد: عالوه بر این چالش ها، مسایل دیگری 
نیز وجود دارد که ناتو باید با آن مقابله کند که از آن جمله می توان به 
انرژی و موضوع خلع سالح  امنیت  علیه  تهدیدها  حمالت سایبری، 

اشاره کرد.
در همین حال، معاون دبیرُکل ناتو گفت که این ایتالف در آینده احتماالً 
خاورمیانه  در  داعش  با  مقابله  برای  امریکا  رهبری  تحت  کمپین  در 

مشارکت خواهد داشت.
او در این زمینه یادآور شد: ناتو احتماالً به طور مستقیم در ایتالف تحت 
رهبری امریکا مشارکت خواهد داشت و این مشارکت ممکن است در 

قالب عملیات های هوایی باشد.

ســخنگوی کاخ ســفید دربــارۀ ســخنان رییس جمهــوری امریــکا 
در رابطــه بــا تیرانــدازی مرگ بــار در کلوب شــبانۀ اورالنــدوی 
فلوریــدا گفــت: اوبامــا از عبــارت »اســالم افراطی« اســتفاده نخواهــد 
ــه ســازمان های تروریســتی مشــروعیت  ــه نوعــی ب کــرد چــرا کــه ب

می بخشــد.
در پــی حملــۀ مســلحانه بــه کلوب شــبانۀ پالــس در ایالــت فلوریــدا، 
ــوم  ــه را محک ــن حمل ــکا ای ــوری امری ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ب
کــرد، امــا در ســخنانش از عبــارت »تروریســم اســالمی افراطی« 

اســتفاده نکــرد.
اوبامــا  از  دفــاع  بــا  ســفید  کاخ  ســخنگوی  ارنســت،  جــاش 
عبارت هایــی  از  اســتفاده  بــا  امریــکا  رییس جمهــوری  گفــت: 
ماننــد »اســالم افراطی« بــه ســازمان های تروریســتی مشــروعیت 
ــان  ــه نش ــد ک ــالش دارن ــتمر ت ــه صــورت مس ــا ب ــد. آن ه نمی بخش
ــازمان ها از  ــیاری از آن س ــت. بس ــرب اس ــه غ ــالم علی ــد، اس دهن
ــا و دســتورکار نیهیلیســتی  ــا قتل ه ــن اســالم منحــرف شــده اند ت دی

ــد. ــه کنن ــود را توجی خ
ــپ،  ــد ترام ــه دونال ــد ک ــرح ش ــس از آن مط ــت پ ــارات ارنس اظه
ــوری  ــات ریاســت جمه ــکا در انتخاب ــان امری ــزد جمهوری خواه نام
از اوبامــا خواســت تــا از عبــارت »تروریســم اســالمی افراطی« بــرای 
ــان  ــد. در جری ــتفاده کن ــدو اس ــار در اورالن ــه مرگ ب ــف حمل توصی

ــن دیگــر زخمــی شــدند. ــن کشــته و ۵۳ ت ــدازی ۴۹ ت ــن تیران ای
ــه ســازمان های  ــا اطــالع دارد ک ســخنگوی کاخ ســفید گفــت: اوبام
تروریســتی نظیــر داعــش تــالش دارنــد تــا از پوشــش اســالم بــرای 
توصیــف خودشــان بــه عنــوان مبــارز و یــا رهبــران مذهبی یــی کــه 
ــا  ــد. آن ه ــتفاده کنن ــوء اس ــد، س ــرب می جنگن ــا غ ــکا و ی ــا امری ب
اشــتباه می کننــد. ایــن دســتورکار اشــتباهی اســت. ایــن افســانه اســت 
ــن  ــردن ارزش ای ــال کم ک ــکا در ح ــت امری ــدارد. دول ــت ن و حقیق
ــت ها را  ــا ترویس ــانه تنه ــن افس ــدوام ای ــه ت ــرا ک ــت چ ــانه اس افس
ــت. ــروعیت اس ــان مش ــه هم ــاند ک ــد، می رس ــه می خواهن ــه آن چ ب

ــگ  ــلمان در جن ــورهای مس ــارکت کش ــه مش ــاره ب ــا اش ــت ب ارنس
ــات  ــبت دادن اقدام ــت: نس ــش گف ــه داع ــکا علی ــر امری ــت ام تح
ــرای  ــلمانان، کار را ب ــۀ مس ــه جامع ــا ب ــان آن ه ــا حامی ــش و ی داع
ــرای  ــلمانان را ب ــۀ مس ــد جامع ــه بخواه ــد ک ــکل می کن ــکا مش امری
ــا تهدیــد ایــن گــروه تروریســتی بســیج کنــد. خلبان هــای  مبــارزه ب
ــش  ــد داع ــالف ض ــلمان در ائت ــای مس ــار خلبان ه ــی در کن امریکای
ــدف  ــوریه را ه ــراق و س ــش در ع ــداف داع ــد و اه ــرواز می کنن پ

می گیرنــد.
ایــن ســخنگو هم چنیــن از تأخیــر کنگــره در تصویــب الیحــۀ کنتــرل 
ســالح انتقــاد کــرد و گفــت: قطعــًا کارهایــی وجــود دارد کــه کنگــره 
بــرای ســخت  کردن دســت یابی افــراد بــه ســالح های جنگــی 

ــد شــده اســت. ــذاران ناامی ــا از قانون گ ــد. اوبام انجــام ده

فدراسیون فوتبال افغانستان از برگزاری کالس مربی گری درجه B آسیا 
در کابل خبر می دهد.

این کالس آموزشی به مدت ۲۱ روز توسط نادر عربی مدرس ایرانی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ۲۴ مربی از سطح افغانستان برگزار شده 

است.
فدراسیون فوتبال افغانستان هم چنان هدف از برگزاری این کالس را 
حرفه یی ساختن تیم های باشگاهی و لیگ های برتر و الف عنوان کرده 

است.
قسمت  دو  در  را  مربیان  این کالس،  مدرس  عربی  آقای  برنامه  طبق 
عملی و نظری آموزش خواهد داد. قابل یادآوریست که محمد یوسف 
به عنوان کمک مدرس  افغانستان  فوتبال  فنی فدراسیون  کارگر معاون 
در کنار آقای عربی در این کالس حضور دارد. گفته می شود پس از 
می تواند  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی  این کالس  پایان 

کالس های مربیگری درجه C را در سطح افغانستان راه اندازی کند.

فرصت جدید برای تیم ملی فوتبال افغانستان، شیران خراسان در ماه 
بعدی تیم ملی شش پله در جدول فیفا صعود می کند.

نکرده  برگزار  دوستانه  مسابقه  گذشته  ماه های  در  ملی  تیم  چند  هر 
است، اما فورمول جابه جایی تیم ها در رنکینگ فیفا، طوری است که 

مسابقات چهار سال اخیر در نظر گرفته می شود.
طوری که مسابقات سال اخیر، ۱۰۰ درصد ارزش دارد، مسابقات یک 
سال پیش ۷۵ در صد، مسابقات دو سال پیش ۵۰ درصد و مسابقات 

سه سال پیش تنها ۲۵ درصد.
ملی هیچ  تیم  که یک  ماه ها  بعضی  در  تا  فورمول سبب می شود  این 

مسابقه یی هم ندارد، امتیاز کسب کند.
طبق پیش بینی ها، تیم ملی افغانستان در رده بندی ماه آیندۀ فیفا با کسب 
۲۰۶ امتیاز به رتبۀ ۱۵۰ جدول رده بندی فیفا صعود خواهد کرد. اما به 

دلیل این که تیم های لبنان و تاجیکستان نیز امتیاز کسب می کنند،
افغانستان هنوز نتوانسته خود را به سبد دوم قرعه کشی جام ملت های 
امتیاز دارد در  لبنان که ۲۰8  از  بعد  افغانستان  برساند. در واقع،  آسیا 
سبد سوم قرار دارد. با این حال به نظر می رسد عضویت کویت تا زمان 
قرعه کشی مسابقات هم چنان در تعلیق باشد که به معنی این است که 
افغانستان به حیث تیم اول سبد سوم خواهد بود. روی همین محاسبه 
حریفان  مقابل  آینده  ماه  دو  در  دوستانه  مسابقۀ  دو  انجام  که  است 
مناسب، افغانستان را بار دیگر به سبد دوم در قرعه کشی مقدماتی جام 

ملت های آسیا خواهد فرستاد.
حضور در سبد دوم به معنی این است که افغانستان با یک تیم قوی 
در گروه خود روبه رو خواهد شد و دو تیم دیگر نسبتا آسان تر خواهند 

بود.
با وجود موجی از انتقادها مبنی بر عدم تنظیم بازی تدارکاتی به روی 
خواهان  نیز  ملی  تیم  کاپیتان  و  مربیان  افغانستان،  فوتبال  فدراسیون 
انجام مسابقه دوستانه هستند، فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تا کنون 

نتوانسته بازی تدارکاتی را برای تیم ملی افغانستان تنظیم کند.

ناتو:
روسیه هم چنان برای ما یک 

تهدید است

کاخ سفید:
افراطگرایان، اسالم را تحریف 

می کنند

کالس مربیگری درجه B آسیا 
با حضور مدرس ایرانی در کابل

شانس خوب برای تیم ملی 
فوتبال افغانستان

اسداهلل سعادتی

انسداد سیاسی
اسـت.  حاکـم  کشـور  در  مطلـق  سیاسـی  انسـداد 
ذهنیت هـای قبیله گـرا و قومیت اندیـش، همـه چیـز را 
بـه گـروگان گرفته اسـت. جلو توزیع تذکـره الکترونیکـی را گرفتند و 
اصالحـات انتخاباتـی را بـا یـک بازی سیاسـی به بن بسـت رسـاندند. 

فرصت هـا سـوخت، دود شـد و بـه هـوا رفـت.
خـاص  کمیسـیون  پیشـنهادهای  در  انتخاباتـی،  اصالحـات  رونـد 
اصالحـات انتخاباتـی، شـامل مراحل، یا گام های اساسـی ذیل می شـد:
۱-ابطـال کارت هـای رأی دهـی موجود. بـه دلیل این کـه بیش از نصف 

آن ها جعلی اسـت؛
۲-ثبـت نـام رأی دهنـده گان، بـا سیسـتم »بیومتریـک« و »آی اسـکن« و 
ایجـاد یـک دیتابیـس ملی معتبـر قبـل از انتخابات پارلمانـی و همزمان 

توزیـع کارت هـای با اعتبـار جدید.
۳-اصـالح نهادهـای انتخاباتـی. )تغییـر اعضـای هردو کمیسـیون قبل 

پارلمانی(؛ انتخابـات  از 
۴-جرم انـگاری تقلـب انتخاباتـی و تعییـن جزاهای سـنگین به متقلب. 

)موضوعـی کـه در قوانین کنونی وجـود ندارد(؛
۵-اصالح و تقویت سیستم نظارتی؛

۶-تغییـر نظـام انتخاباتـی از نظـام تکرأی غیرقابـل انتقال بـه یک نظام 
مطلوب؛

۷-اسـتفاده از ماشـین های الکترونیکـی رأی گیـری، بـرای رأی دادن و 
شـمارش آرا؛

8-آغـاز هرچـه عاجل توزیع تذکـره الکترونیک و اسـتفاده از آن ها در 
آینده. انتخابات هـای 

حکومـت امـا همـۀ ایـن گام هـا را عمـاًل نادیـده گرفـت و در فرامیـن 
انعـکاس نـداد. تنهـا به طـور ضمنـی، بـه اصـالح نهادهـای انتخاباتی، 
یـا تغییـر اعضـای کمیسـیون ها بـه ظاهـر اقـدام کـرد؛ امـا هیچ گاهـی 
نخواسـت کـه حتا همین یـک گام ابتدایی نیز اجرایی شـود. در مرحلۀ 
نخسـت کـه فرامین رد شـد، حکومت بـرای رد آن ها در ولسـی جرگه 
تـالش فـراوان بـه خـرچ داد. این بـار نیـز در ظاهـر وانمـود می کـرد 
کـه گویـا حکومـت می خواهـد فرمـان تأییـد شـود؛ اما در اصـل برای 
رد آن البـی صـورت گرفـت. شـبی کـه رییس جمهـور وکال را دعوت 
کـرده بـود، تصـور می رفـت کـه شـاید از وکال تقاضـا کنـد تـا فرمان 
تأییـد شـود؛ اما کسـانی که در آن جلسـه اشـتراک کرده بودنـد، گفتند 
کـه هیـچ اشـاره یی به اصالحـات انتخاباتـی و تقاضای تأییـد فرمان از 

جانـب رییس جمهـور صـورت نگرفت.
البتـه آن چـه گفته شـد، به هیچ صورت ولسـی جرگه را تبرئـه نمی کند. 
اصالحـات  کوچـک  گام  همیـن  قبـال  در  جرگـه  ولسـی  ایسـتادن 
انتخاباتـی نیـز، بـه هیچ صـورت قابـل توجیه و قابل بخشـش نیسـت. 
مـن بـه حیـث یک عضو ولسـی جرگـه، از اقـدام امروز ولسـی جرگه 
و اقـدام قبلـی شـورای ملـی بی نهایـت متأسـفم. در پیشـگفتار کتـاب 
اصالحـات نیـز گفتـه ام کـه ایـن تصمیـم پارلمـان، آشـکارا برخـالف 

مصالـح ملی اسـت.

سیدآقا حسین سانچارکی

مجلس نماينده گان به دنبال چیست؟
ــس  ــوی مجل ــور از س ــی رییس جمه ــان تقنین رد فرم
ــردم،  ــان م ــی را در می ــش های فراوان ــده گان پرس نماین

ــت . ــود آورده اس ــور به وج ــی کش ــی و مدن ــۀ سیاس جامع
ــه را  ــان جامع ــن فرم ــا رد ای ــه ب صرف نظــر از شــگفتی و تأســفی ک
ــًا رو  ــه متدرج ــس را ک ــن مجل ــار ای ــگاه و اعتب ــت و جای ــرا گرف ف
ــز  ــی را نی ــن زد، گمانه زنی های ــر زمی ــتر ب ــت، بیش ــزل می رف ــه تن ب

: آورد  به وجــود 
۱-آیــا ارادۀ قــوی در رهبــری حکومــت وحــدت ملــی بــرای اعمــال 
ــی  ــدارد و نوع ــود ن ــی وج ــام انتخابات ــن در نظ ــات بنیادی اصالح
هم دســتی و تبانــی میــان حلقاتــی از حکومــت و نماینــده گان 

ــود دارد؟ ــس وج مجل
۲-کمســیون فاســد و متقلــب انتخابــات بــادادن وعــده و وعیــد، ذهــن 
ــان و رأی شــمار زیــادی از اعضــای مجلــس نماینــده گان را در  و زب

اختیــار گرفتــه اســت؟
ــه  ــور ک ــن تص ــا ای ــس ب ــن مجل ــای ای ــادی از اعض ــمار زی ۳-ش
چانســی بــرای رفتــن به حوزه هــای انتخاباتــی خــود و انتخــاب 
ــام  ــالح نظ ــد اص ــالل در رون ــنگ اندازی و اخ ــد، س ــدد ندارن مج

انتخاباتــی و طبعــًا دوام کار خــود را به ســود می بیننــد؟
ــاال، الزم اســت کــه تدقیــق صــورت گیــرد و  در هریــک از مــوارد ب
انگیــزۀ مخالفــت و رأی منفــی شــمار کالنــی از نماینــده گان بــه ایــن 
فرمــان مشــخص و روشــن شــود و مشــخص گــردد کــه نماینــده گان 
مخالــف از لحــاظ گرایــش سیاســی بــه کــدام جریــان تعلــق دارنــد.
واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه فلســفۀ وجــودی حکومــت وحــدت 
ملــی دو چیــز اساســی اســت، یکــی اصــالح نظــام انتخاباتــی و دیگــر 
ــوع نظــام سیاســی کشــور. بــدون  ــون اساســی و تغییــر ن تعدیــل قان
ایــن دو امــر، طبیعــی اســت کــه حکومــت وحــدت ملــی دوکار ویــژه 
ــه  ــوط ب ــا جایــی کــه مرب ــداده اســت. ت و اساســی خــود را انجــام ن
ریاســت اجرایــی می شــود، تصمیــم جــدی و قــوی وجــود دارد کــه 
بــدون اصــالح نظــام انتخاباتــی، انجــام هرگونــه انتخابــات ناممکــن 

خواهــد بــود .

فیـسبـوک نـــامــه
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یــما
موضع گیری های احساساتی در برابر اسالم آباد برای 
قهرمان سازی ها می تواند سازنده باشد؛ اما هرگز به 
سود و منافع کالن مردم افغانستان نیست. تا اکنون 
قوت  و  ضعف  نقاط  قابلیت ها،  از  اندک  شناخت 
همسایۀ جنوب شرقی خویش که سال هاست سنگ 

دشمنی با آن را به سینه می کوبیم، نداریم.
پاکستان شناسی  مرکز  یک  تأسیس  شاهد  اکنون  تا 
میلیونی   ۳۰ جمعیت  در  و  نبوده ایم  افغانستان  در 
مناسبات  که  را  زبده  چهرۀ  یک  حداقل  خویش 
سیاسی- اجتماعی پاکستان را به درستی تحلیل و 
تجزیه کند، سراغ نداریم. با این وضع، سر ستیز و 
دشمنی و رقابت را با پاکستان گرفته ایم. اگر دشمنی 
باید  ندارد-  هم  لزومی  که   - می کنیم  پاکستان  با 
شناخت  و  شود  واقع بینانه  کشور  این  به  نگاه مان 

کافی از بزرگترین همسایۀ مان به دست آوریم.
با نگاهی گذرا به ظرفیت های پاکستان، باید بدانیم 
که درگیری و ستیز با این قدرت منطقه یی- ولو اگر 

آنها تحریک هم کنند- به سود ما نیست.
در یک تحلیل ساده، پاکستان کشور اتمی است و 
پاکستان در جمع  ارتش  ارتش.  میلیون  دارای یک 
برترین ارتش های جهان و منطقه قرار دارد. بسیاری 
ویژه جهان  به  و  منطقه  در  این کشور  متحدین  از 
پاکستان  اطالعاتی  و  نظامی  توانایی  روی  عرب 
حساب می کنند. عربستان و امارات، ارتش پاکستان 

را حافظ منافع و حاکمیت خودشان تلقی می کنند.
مردم  است.  پویا  و  کالن  اقتصاد  دارای  پاکستان 
در  و  هستند  برخوردار  بلند  سواد  از  پاکستان 
متخصص  جهانی  سطح  به  مختلف  عرصه های 
دارند. پاکستان روابط عمیق با بسیاری از کشورهای 
انگلیس،  با  پاکستان  روابط  دارد.  جهان  تأثیرگذار 
امریکا، عربستان، ترکیه و... به مراتب گسترده تر و 
عمیق تر از روابط این کشورها با افغانستان است. بنًا 

در هر تحلیلی، دشمنی و عناد کابل با اسالم آباد نه 
تنها که به سود ما نیست، بل در درازمدت افغانستان 
را بیشتر از پیش زمین گیر می کند. چنان چه در چهل 
سال اخیر پاکستان به همسایۀ شمالی اش فرصت قد 
بهانه های  باید  ما  است.  نداده  و ظهور  افراشتن  بر 
پاکستان را رفع سازیم و حاکمیت ملی و جغرافیای 
سیاسی و تمامیت ارضی این کشور را به رسمیت 
به  دشمن تراشی ها  و  موج سواری  عصر  بشناسیم. 

پایان رسیده است.
در این دو روز آن هایی که سال ها سپاه غیر رسمی 
منافع  تحقق  برای  همچنان  و  بوده اند  پاکستان 
و  گرفته اند  سنگر  خویش  مردم  برضد  اسالم آباد 
از  و  دادند  پاکستانی سر  می جنگند هم شعار ضد 
حاکمیت ملی، منافع ملی و غرور ملی سخن زدند.

پاکستانیزه شده  بسیاری ها  کردار  و  رفتار  و  تفکر 
آزادگی  و  غرور  و  افغانی  غیرت  از  دمِ  اما  است، 

می زننند.

شاید برخی ها چنین تحلیلی را ساده لوحانه و بدور 
و خرده  بپندارند  آزاده گی  و  از حس وطن دوستی 
و  دشمنی  سر  که  است  پاکستان  این  که  بگیرند 
هزاران  و  گرفته  افغانستان  با  را  تجاوز  و  تخاصم 
و  قتل  ماشین  و  کشته  را  مان  بی گناه  شهروند 
کشتارش همچنان فعال است؛ اما باید اذعان کرد که 
سیاست های  روزی  و  حال  چنین  اصلی  زمینه ساز 

غلطی می باشد که سال هاست در پیش گرفته ایم.
رویکرد ما باید در تعامالت منطقه یی عوض شود. 
ما باید به سیاست های چهل  پنجاه سالۀ مان تجدید 
و  نداد  نتیجه  سال  پنجاه  در  راهی که  نماییم.  نظر 
نگون بخت ترین  به  تبدیل  را  افغانستان  جغرافیای 
جغرافیای جهان ساخت و اوراق تاریخ این کشور 
را خونین گردانید؛ حتمًا در جاهایی اشکال دارد. ما 
نباید میدان رقابت های منطقه یی باشیم و قربان یک 

کشور سومی گردیم.

فرمان  رد  از  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و 
از سوی مجلس  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 

نماینده گان ستایش کرد.
سوی  از  آرا  اکثریت  با  دوشنبه  روز  فرمان  این 

مجلس نماینده گان رد شد.
شکایت های  کمیسیون  سخن گوی  محسنی،  نادر 
در  خبری  نشست  یک  در  سه شنبه  روز  انتخاباتی 
کابل با استقبال از رد فرمان تقنینی رییس جمهور 
از سوی مجلس گفت، آوردن تغییرات در کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی تا پیش از ۶ سال مغایر قانون 
مرتکب  را  جرمی  آن  اعضای  که  این  مگر  است، 

شده باشند.
به گفتۀ محسنی، اعضای مجلس به این مسأله آگاه 
بوده و به همین دلیل فرمان را رد کردند. او می گوید 
کمیسیون های  تقسیم  مانع  اقدام  این  با  مجلس  که 
به  مطابق  باید  نیز  سنا  مجلس  و  شده  انتخاباتی 
تقنینی  فرمان  این  مورد  در  مردم  کالن  مصلحت 

تصمیم بگیرد.
محسنی می افزاید که فرمان تقنینی رییس جمهور با 
مصالح کشور سازگار نبوده و جواز قانونی نداشت. 
انتخاباتی  قوانین  در  تعدیل  گونه  هر  او،  باور  به 
انتخاباتی و تصویب  با پیشنهاد کمیسیون های  باید 

مجلس نماینده گان صورت بگیرد.

محسنی می گوید که فرمان تقنینی ۴۵ روز پس از 
توشیح به مجلس رسیده، در حالی که برپایۀ ماده 
۷۹ قانون اساسی، فرمان تقنینی باید بالفاصله پس 
از اولین جلسۀ شورای ملی تا ۳۰ روز به این شورا 
فرستاده شود که تأخیر ۱۵ روزه مشروعیت قانونی 

آن را از بین می برد.
از  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  سخن گوی 
برای  را  مناسب  زمینۀ  که  می خواهد  حکومت 
انتخابات  انتخاباتی فراهم کرده و روند  اصالحات 
تعویق  به  را  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی 

نیاندازد.
از  حالی  در  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
مجلس  سوی  از  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  رد 
نماینده گان استقبال می کند که رییس جمهور غنی 
با نشر اعالمیه یی گفته است، تصویب نشدن فرمان 
تقنینی اش از سوی مجلس یک عقب گرد در زمینۀ 

عملی سازی اصالحات انتخاباتی است.
توقع  رییس جمهور گفته است، حکومت و مردم 
داشتند که مجلس در صورت مخالفت با مواد این 
و  کرده  پیشنهاد  را  نظرش  مورد  تعدیالت  فرمان، 
با این حال،  بپردازد.  از آن به تصویب فرمان  پس 
تالش ها  تمامی  حکومت  که  است  کرده  تأکید  او 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  را 

ولسوالی ها انجام خواهد داد.

بزرگترین همسایة خویش را باید بشناسیم

کمیسیون شکایات انتخاباتی با ستایش از مجلس:

فرمان تقنینی رییس جمهور ناسازگار با مصالح کشور بود

رییس جمهور آلمان در مراسم افطار 

بر بردباری اجتماعی تأکید کرد

رییـس جمهـور آلمـان بـا شـرکت در مراسـم افطار نسـبت 
بـه متهـم کـردن دسـته جمعـی مسـلمانان هشـدار داد. یک 
روز پیـش از آن، یـک مـرد در امریـکا بـا اعـالم وفـاداری 
بـه سـازمان تروریسـتی »دولت اسـالمی« ۴۹ تـن را در یک 

کلـوب شـبانه بـه قتـل رسـانده بود.
در سـال گذشـته بیـش از یک میلیـون آواره عمدتَا مسـلمان 
بـا فـرار از جنـگ و فقـر بـه آلمـان رسـیدند و ایـن کشـور 
تـالش هایـش را بـرای ادغـام مهاجـران در جامعـه افزایش 
داده اسـت. بیشـتر آوارگان از کشـورهای خاورمیانه و افریقا 

. هستند
ایـن سـرازیری آوارگان باعـث افزایـش کشـیدگی هـا در 
جامعـه آلمان شـده اسـت. سـرپناه هـای آلمان هـدف حمله 
قـرار گرفت و حـزب ضد مهاجـرت »بدیل بـرای آلمان« به 
یـک نیـروی سیاسـی تبدیل شـد کـه اسـالم را ناسـازگار با 
قانـون اساسـی می دانـد و خواهـان ممنوعیت منـاره و برقع 

در این کشـور اسـت.
گاوک، کشـیش لوتَری سـابق از آلمان شـرق پیشـین در یک 
مراسـم افطـار در موآبیـت، یـک ناحیـه فقیرنشـین در برلین 
اشـتراک کـرد. مهاجـران بخش قابـل توجهی از سـاکنان این 

ناحیه را تشـکیل مـی دهند.
گاوک طـی سـخنانی در ایـن مراسـم گفـت: »در حالـی کـه 
بدگمانـی در هـر دو طرف در حال گسـترش اسـت، ترغیب 
)مـردم( بـه مالقـات بـا یکدیگـر اهمیـت ویژه یـی پیـدا می 
کنـد«. بـه گفته رییس جمهـور آلمان حمالت اسـالم گرایان 
در پاریـس و بروکسـل بسـیاری از آلمانی ها را نگـران کرده 
اسـت. رییـس جمهور آلمـان گفـت: »و برای برخـی، ترس 
از دهشـت افگنـی اسـالم گرایان بـا هراس از مسـلمانان هم 

معنی شـده اسـت«.
او نسـبت بـه عمیـق تر شـدن اختالف هـا در جامعـه آلمان 
هشـدار داد و بـا تاکیـد از شـهروندان این کشـور خواسـت 
کـه بـا همسـایگان مسلمانشـان در فواصـل منظـم مالقـات 

. کنند
رییـس جمهـور آلمـان گفـت کـه تـالش هـا بـرای ادغـام 
)مهاجـران( در آلمـان موثـر بـوده و شـمار رو بـه افزایـش 
مسـلمانان مخالفـت شـان را با تعبیـر افراط گرایانـه از قرآن 

اعـالم مـی کنند.
رییـس جمهـور آلمـان در ادامـه گفـت: »همـه آن هایـی که 
ایـن افطـار را امـروز باهـم جشـن مـی گیرنـد، مـی تواننـد 

تاییـد کننـد کـه زندگـی بـا یکدیگـر ممکن اسـت«.
گاوک گفـت: »برخـی اوقـات فقـط مالقـات بـا یکدیگـر 
اسـت کـه مـی توانـد جایگزیـن بحث هـای طوالنی شـود. 
بـه خصـوص اگـر این قانـون طالیـی را در نظـر بگیریم که 
همـه ادیـان بـزرگ از آن یاد می کننـد: با دیگـران همانگونه 

رفتـار کـن کـه مـی خواهی بـا خـودت رفتار شـود«.
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