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مجلس سنا از حکومت می خواهد که تاریخ انتخابات 
پارلمانی را تا اول سرطان مشخص کند.

فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: »ما از 
برگزاری  تاریخ  سرطان  اول  تا  می خواهیم  حکومت 

انتخابات پارلمانی را مشخص کند«.
مشخص  سنا  مجلس  موضع  افزود:  یار  مسلم  آقای 
پایان  به  مجلس  قانونی  دورۀ  سرطان  اول  است؛ 
پیش  از  پیش  که  بود  مکلف  حکومت  و  می رسد 

انتخابات برگزار می کرد که متاسفانه اینطور نشد.
پیش از این نمایندگان مجلس، اظهارات رییس مجلس 
پایان دوره کاری و عدم مشروعیت  را در مورد  سنا 
این  امور  در  دخالت  سرطان،  اول  از  پس  مجلس 

مجلس خوانده بودند.
این مجلس  دارد که  تاکید  اکنون، رییس مجلس سنا 
بر اساس حکم قانون اساسی مکلف است که در این 

مورد اظهار نظر کند.
با  گذشته  شب  سنا  مجلس  اعضای  برخی  و  رییس 

رییس جمهور غنی نیز دیدار کرده اند.

نیز  این دیدار  یار خاطرنشان کرد که در  آقای مسلم 
انتخابات  تاریخ  تا  است  خواسته  رییس جمهور  از 

پارلمانی را مشخص کند.
او نگفت که رییس جمهور چه پاسخی در این رابطه 

به آنها داده است.
محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا 
نیز تاکید کرد که حکومت باید هر چه زودتر تاریخ 

انتخابات را مشخص کند.
آقای منصف، نماینده گان...             ادامه صفحه 6
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من وقتی می بینم کسی لبخند می زند، بی درنگ متوجه می شوم که او 
در هوشیاری زنده گی می کند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

»اراده یـی بـرای 
مبارزه با قانون شکنی وجود ندارد«

فعالین حقوق زنان می  گویند که زنان افغانستان، قربانی 
اصلی جنگ های تحمیلی در کشور هستند.

آنان دیروز در نشستی که زیر عنوان »زنان، ایثار، صلح 
کابل  در  مادر  مناسبت روز جهانی  به  اعتمادسازی«  و 
برگزار شده بود، گفتند که دیگر زنان افغانستان تحمل 

خشونت و نفرت را ندارند. 
فتانه گیالنی، رییس اجتماع...            ادامه صفحه 6

مشورتی  شورای  ایجاد  با  پترولیم  و  معادن  وزارت 
حکومت  از  پترولیم،  و  منرال ها  منابع  مدیریت 
و  معادن  بخش  در  را  سیاسی  مسایل  که  می خواهد 

سرمایه گذاری در این کشور دخیل نسازد.
دولتی،  ادارات  نماینده های  از  متشکل  که  شورا  این 
منابع  کمیسیون های  اعضای  مطبوعات،  مدنی،  جامعۀ 
زمینۀ  در  می  باشد،  کارشناسان  و  ملی  شورای  طبیعی 
مدیریت بهتر منابع و منرال ها به دولت مشوره خواهد 

داد.
داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم روز یکشنبه در 
افغان  هر  این  از  پس  گفت:  مناسبت  این  به  نشستی 

منابع  مدیریت  بهبود  برای  را  نظریاتش  که  می تواند 
طبیعی افغانستان با این وزارت شریک سازد. 

او گفت: »باور عمیق من این است، اگر مردم افغانستان 
خود را در شریک ساختن پالیسی ها و چهارچوب های 
این  ندانند، تطبیق  این سکتور  حقوقی و مدیریتی در 
پالیسی ها بسیار دشوار خواهد بود و ما اهدافی را که 
تعیین کردیم، به دست نخواهیم آورد. من یقین دارم 
که با مشارکت همگانی، ما خواهیم توانست تا شفافیت 
و حساب دهی واضح را در مدیریت منابع ایجاد کنیم.«
استخراج  با  می تواند  افغانستان  که  افزود  صبا  آقای 
این کشور  در  دایمی  فقر  به  طبیعی اش  منابع  معیاری 

نقطه پایان بگذارد.
این اظهارات در حالی مطرح ...          ادامه صفحه 6

فعاالن حقوق زنان در روز مادر:

دیگر فریب مان ندهید

وزیر تحصیالت عالی:

مواد درسی دانشگاه ها بروز می  شود

نبـرد دو اتـاق شـورا
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وزیر معادن به رهبران دولت:

سیاست را با معادن و سرمایه گذاری دخیل نسازید
افغانستان می تواند با استخراج معیاری منابع طبیعی اش به فقر دایمی نقطه پایان بگذارد

صفحه6 صفحه3

آقای سجادی با برشمردن عوامل عدم تطبیق قانون در 
افغانستان می گوید: عامل اول، نبود یک اراده و تعهد جدی 

و قوی در پیوند به حاکمیت قانون و اجرای قوانین در 
کشور است، به این معنا که حاکمیت قانون تنها در شهرها 

محدود شده و در رفتارها و اجراآت کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است.

او می افزاید: عامل دوم، نبود سیستم مجازات و مکافات 
برای مجریان قانون است و هیچ گونه تفکیکی بین کسانی 
که قانون را تطبیق و کسانی که قانون را زیر پا می کنند، 
صورت نمی گیرد که قانون شکنی تبدیل به یک فرهنگ 

عمومی شده است.
داکتر سجادی تأکید می کند: قانون باید از باال به پایین 
تطبیق شود و زمانی که قانون تنها در حق ضعفا اعمال 

می شود، خود ناقض اصل حاکمیت قانون است
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رییس جمهور غنی برای حِل مشکِل مشروعیت 
به  دست  پنج ساله،  دورۀ  پایان  از  پس  پارلمان 
بر  است.  زده  مختلف  گروه های  و  اقشار  دامِن 
آقای  ریاست جمهوری،  ارگ  خبرنامۀ  اساِس 
نشسِت  دوازده  گذشته،  روزهای  طی  غنی 
این  در  مختلف  گروه های  و  اقشار  با  جداگانه 
مشروعیت  بحث  تنها  البته  است.  داشته  مورد 
دورۀ  پایان  از  پس  پارلمان  کارِ  به  بخشیدن 
است.  نبوده  گفت وگوها  این  محور  کاری اش، 
اصالح  کمیسیون  مورد  در  هم چنان  غنی  آقای 
نظام انتخاباتی و توزیع شناس نامه های برقی نیز 
در این دیدارها صحبت کرده و نظراِت مختلف 
را شنیده است. اشتراک کننده گاِن این نشست ها 
هم شامل افراد و گروه های گوناگون بوده اند؛ از 
جامعۀ  نهادهای  تا  گرفته  علما  شورای  اعضای 
تا  گرفته  مجلس  اعضای  از  رسانه یی،  و  مدنی 
که  هدف  این  با  آن هم  عالی،  دادگاه  اعضای 
نضج  حال  در  که  بحرانی  به  می شود  چه گونه 

گرفتن است، پایان داد. 
به  »ما  این نشست ها گفته است:  آقای غنی در 
جرگه  ولسی  انتخابات  برگزاری  زمان  تعیین 
متعهد هسیتم اما قبل از آن باید در امور امنیتی، 
تخنیکی و سیاسی یک اجماع به میان آید.« این 
سخن بدون شک خالی از ابهام نیست. نخست 
مجلس  انتخاباِت  برگزاری  زمان  تعیین  این که 
که  نیست  جمهوری  رییس  کار  نماینده گان، 
هر  از  پیش  مورد،  این  در  باشد.  متعهد  آن  به 
رییس جمهوری، قانون اساسی حق تقدم دارد، 
به  این کشور چیزی  در  واقعًا  که  این شرط  به 
نام حاکمیت قانون وجود داشته باشد. در همین 
رییس  وظیفۀ  مهم ترین  و  اصلی ترین  حال، 
مراسم  در  که  همان گونه  کشور،  جمهوری 
سوگند به آن اشاره می شود، حمایت از قانون و 
اجرا کردِن آن است. آیا آقای غنی به این وظیفۀ 

مهم و اصلی اش تا به حال عمل کرده است؟ 
این پرسش زمانی پاسخ می یابد که به عملکرد 
آقای غنی حداقل در همین یک مورد انتخابات 
پارلمانی نگاه کنیم. آقای غنی در 9 ماه گذشته 
به اندازۀ کافی فرصت و زمان در اختیار داشت 
بیندیشد و نظراِت مختلف را  این مسأله  به  که 

فراموش کرده  آقای غنی خودش  بشنود. شاید 
باشد که چیزی به نام انتخابات پارلمانی هم در 
هزار  و  پیری  می گویند  دارد.  وجود  افغانستان 
علت؛ اما آقای غنی مشاوران زیادی را به همین 
چنین  تا  کرده  جمع  خود  اطراِف  در  منظور 
مواردی را برایش یادآوری کنند. آیا هیچ کس 
در ارگ ریاست جمهوری نمی دانست که تاریخ 

برگزاری انتخابات پارلمانی چه وقت است؟ 
انجام  را  خانه گی اش  کار  غنی  آقای  وقتی 
نمی دهد، آن وقت از دیگران چه گونه می خواهد 
که برنامۀ صدروزه داشته باشند و یا در کارهای 

خود قانون را اصل قرار دهند؟ 
پاسدار  کشوری  هر  در  رییس جمهوری 
این که  مگر  است،  اساسی  قانون  ارزش های 
فراتر  را  خود  کشور  یک  در  جمهوری  رییس 
گفته  حال  به  تا  نه  غنی  آقای  بداند.  قانون  از 
قانون  فرا  نه هم در چنان موقعیتی است که  و 
باشد، اما این که فرا قانونی عمل می کند، حرِف 

دیگری است. 
دوم اما بحث مسایل امنیتی، تخنیکی و سیاسی 
به وجود  اجماع   آن ها  مورد  در  باید  که  است 
آید. هیچ معلوم نیست که این موارد چه نسبت 
و رابطه یی می توانند با موضوع انتخابات داشته 
نیست که در جامعه  این جای شک  باشند. در 
باشند،  داشته  رابطه  هم  با  می توانند  چیز  همه 
دارند.  نیز  را  خود  استقالل  حال  عین  در  ولی 
آقای غنی چند سال است که به صورِت مستمر 
می کند.  استفاده  موردی  هر  در  اجماع  واژۀ  از 
افغانستان  جمهوری  رییس  این که  از  پیش  او 
شود نیز بر اجماع ملی تأکید داشت و حاال هم 
سیاسی  و  تخنیکی  و  سیاسی  مسایل  مورد  در 
خواهان به وجود آمدِن اجماع است. حاال سوال 
این جاست که چرا در همۀ مسایل باید به دنبال 
اجماع رفت. اگر روزی اجماع بر آن قرار گیرد 
که مال عمر به جای آقای غنی به ارگ ریاست 
رییس جمهوری چه  آن وقت  بیاید،  جمهوری 

خواهد گفت؟
 اجماع در مسایل کشور پیش از این به وجود 
در  عبداهلل  و  غنی  آقایان  که  همین  است.  آمده 
نتیجۀ  دارند،  قرار  کشور  سیاسی  قدرت  رأس 

اجماع است. همین که افغانستان قانون اساسی 
دارد، نتیجۀ اجماع است. نمی توان قانون شکنی ها 
و قانون گریزی ها را با اجماع حل وفصل کرد. اگر 
آن وقت  باشیم،  اجماع  دنبال  به  موردی  هر  در 
کارویژۀ قانون اساسی و نهادهای موجود عماًل 
زیر سوال می رود. اجماع زمانی معنا پیدا می کند 
که کشور با یک مسالۀ غیرمترقبه یا به اصطالح 
باشد، که در قوانین  فقی، متحدثه روبه رو شده 

نتوان برای آن راه حلی سراغ کرد. 
برای  غنی  آقای  که  را  افرادی  دیگر،  سوی  از 
واقعًا  آن که  از  پیش  می کند،  انتخاب  مشوره 
برای چنین امری ساخته شده باشند، برای رفع 
مسوولیت از خود آن ها را برمی گزیند و با آن ها 
مشکل  که  می داند  غنی  آقای  می کند.  مشوره 
برای  تعمداً خلق کرده، حاال  را عماًل و  کالنی 
افراد  می خواهد  نشوند،  زیاد  سروصداها  آن که 
به اصطالح شریک جرم  با خود  هم  را  دیگری 
فرا  عملکرد  می تواند  راحت تر  این گونه  سازد. 
بار مسوولیِت کمتری  و  توجیه  را  قانونی خود 

را احساس کند.
نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد  دیگر،  مسالۀ   
انتخاباتی است که بازهم در مورد آن، آقای غنی 
به چهار  نزدیک  از  است. چرا پس  تعلل کرده 
کارِ  به  حال  به  تا  کمیسیون،  این  ایجاد  از  ماه 
این  در  ندارد؟  رییس  حتا  و  نکرده  آغاز  خود 
مورد هم آقای غنی برخورد فراقانونی انجام داده 
اصل های  از  یکی  که  می دانست  او  زیرا  است؛ 
ایجاد کمیسیون اصالح  مهم توافق نامۀ سیاسی، 
نظام انتخاباتی است و باید این کمیسیون پیش از 
آن که کار از کار بگذرد و زمان مجلس به پایان 
اصالح   و  تغییر  عرصۀ  در  را  کارهایش  برسد، 

نظام انتخاباتی کشور انجام دهد. 
به  زدن  دامن  با  عماًل  عبداهلل  و  غنی  آقایان 
اختالفات خود، شرایطی را به وجود آورده اند که 
افغانستان وارد بن بست قانونی در مورد پارلمان 
و  با چنین گفت وگوها  بتوان  است. شاید  شده 
ولی  افزود،  مجلس  کار  بر  مدتی  نشست هایی، 
این هرگز به معنای توجیه رفتارهای فراقانونِی 

سراِن دولت شده نمی تواند. 
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احمـد عمران

حـرکت هـای 
فـرا قانـونِی آقـای غنـی

 

رسانه ها  مسووالن  با  نشستی  در  رییس جمهورغنی،  آنکه  با   
تغییر  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ترکیب  که  است  گفته 
می کند و این کمیسیون به زودی کارش را آغاز خواهد کرد، 
دیده می شود که اراده یی برای اصالح نهادهای انتخاباتی وجود 

ندارد.
بنیادی  اصالحات  که  تازمانی  دارد  وجود  هم  احتمال  این   
جهانی  جامعۀ  نگیرد،  صورت  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
سر  از  حالتی  هیچ  در  کمیسیون ها  این  به  را  کمک هایش 
نگیرد و دولت کنونی هم بودیجه یی برای برگزاری انتخابات 
ندارد. یک گزاش رویترز نشان می دهد که جامعۀ بین المللی، 
ادامه  روند  این  و  می کند  قطع  را  انتخاباتی اش  کمک های 
دارد. در گزارشی که رویترز انتشار داده، به کاهش چشمگیر 
کمک های خارجی برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان 

اشاره شده است.
یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که این 
پارلمانی  انتخابات  موقع  به  برگزاری  عدم  خاطر  به  اقدام 
این کشور اجرایی  از سوی حکومت وحدت ملی  افغانستان 

شده است.
مؤسسات  و  کشورها  از  بسیاری  است:  کرده  تصریح  وی 
خود  مالی  کمک های  افغانستان،  انتخابات  مالی  تأمین کننده 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را کاهش داده و 

یا متوقف می کنند.
بنا بر اظهارات این دیپلمات، سازمان ملل متحد و کشورهای 
پارلمانی  انتخابات  غربی تصمیم گرفته اند کمک های خود به 

افغانستان را متوقف کنند.
میلیون   ۳۳۸ سال،  سه  برای  پروژه یی  در  متحد  ملل  سازمان 
پارلمانی  و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  جهت  دالر 

افغانستان اختصاص داده بود که حاال قطع شده است.
قطع شدن کمک های انتخاباتی خود اصلی ترین دلیل برگزار 
که  شد  خواهد  سبب  این  و  است  پارلمانی  انتخابات  نشدن 
نهادهای  در  بنیادی  اصالحات  به  دست  غنی  آقای  سرانجام 
انتخاباتی بزند؛ آنهم شاید زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را 

تا بعدها به تعویق اندازد. 
قطع شدن کمک های نهادهای بین لمللی به کمیسیون های بدنام 
در  که  کاری  از  جهانی  جامعۀ  که  میرساند  کشور  انتخاباتی 
ناراضی  گرفت،  افغانستان شکل  ریاست جمهوری  انتخابات 
و  همراهی  را  تقلب  پروسۀ  که  کشورهایی  هستند  البته  اند. 
و  کننده  کمک  سازمان های  و  نهادهای  اما  کردند؛  حمایت 
کشورهای زیادی هستند که عالقه دارند در افغانستان پول های 
شان برای تحقق دموکراسی راستین به مصرف برسد. با این 
حال به نظر میرسد که رییس جمهور غنی، ناتوان تر از آن است 
که اصالح بنیادی را در نهادهای انتخاباتی راه اندازد اما این 
ریاست  مسوولیت های  از  بیشتر  انتخاباتی،  نهادهای  اصالح 
اجرایی است که باید به آن بپردازد. البته نهایت هر مسأله از 
در طرزالعمل  آنچه  بنیاد  بر  انتخاباتی  نهادهای  جمله اصالح 
کمیسیون اصالح نهادهای انتخاباتی به آن اشاره شده است، به 

گونۀ مستقیم به رییس جمهور وابسته است.
توافق نامۀ  تطبیق  به  مایل  که  است  داده  نشان  غنی  آقای  اما 
همه  و  نیست  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  زمینه  در  سیاسی 
سیاست ها و راهکارهای او نشان می دهد که توافق نامۀ ساسی 
کاغذ پاره یی بیش نیست. آقای عبداهلل که بانی و سبب ایجاد 
توافق نامه سیاسی است در این روزها مساله اصالح نهادهای 
اما به گونۀ جدی زیر کار  انتخاباتی را اگرچه دنبال می کند؛ 
آقای غنی هم تالش می کند که وضعیت  نداده است و  قرار 
انتخاباتی  نهادهای  اصالح  بحث  تا  گردد  مساعد  گونه یی  به 

انتخابات کنار گذاشته شود. 
البته آقای غنی هم ناگزیری هایی دارد؛ از جمله افشاگری های 
غنی  آقای  برای  می تواند  انتخاباتی  نهادهای  در  مسووالن 
کسی  عنوان  به  کرزی  آقای  اول  رو،  این  از  باشد.  ویران گر 
مهندسی پروسه تقلب را سازمان دهی کرد و بعد آقای غنی 
کسی که از تقلب سود برد، به هیچ عنوان نمی خواهند که این 

کمیسیون ها اصالح شود. 
حال نهادهای بین المللی هم ناگزیر اند که تا اصالح نشدن این 
نهادهای انتخاباتی کمک های شان را ارایه ندهند. اما آقای غنی 
در برابر قطع کمک های جهانی به کمیسوین های انتخاباتی که 
یک عامل وادارنده به هدف اصالح نهادهای انتخاباتی است، 
اگرچه  می پردازد.  نماینده گان  کنونی  مجلس  کار  تمدید  به 
نهایت چنین سیاستی به استبداد، فرد گرایی محض و سرانجام 

واکنش شدید مردم در برابر نظام منجر می شود.

تحریم کمیسیون های انتخاباتی
 و عکس العمل غنی

افرادی را که آقای غنی برای مشوره انتخاب می کند، پیش از آن که واقعاً برای چنین 
امری ساخته شده باشند، برای رفع مسوولیت از خود آن ها را برمی گزیند و با آن ها 

مشوره می کند. آقای غنی می داند که مشکل کالنی را عمالً و تعمداً خلق کرده، حاال 
برای آن که سروصداها زیاد نشوند، می خواهد افراد دیگری را هم با خود به اصطالح 

مسوولیِت کمتری را احساس کندشریک جرم سازد. این گونه راحت تر می تواند عملکرد فرا قانونی خود را توجیه و بار 

ACKU



3 www.mandegardaily.com

آگاهان در پیوند به عملیات پولیس در پایتخت:

شبکه های اصلی نا امنی را هدف قرار دهید
ابوبکر مجاهد

ادارات  در  فساد  مخدر،  مواد  قاچاق  و  فروش 
دولتی و وجود اشخاص زورگو در رده های باالی 

حکومت، باعث بدامنی در شهر کابل شده است.
شماری از اعضای مجلس و آگاهان نظامی با بیان 
داخله  وزارت  عملیاتی که  می گویند،  مطلب  این 
تا  زیرا  است؛  نمادین  عمل  یک  کرده  راه اندازی 
قرار  بازپرس  مورد  درون دولتی  افراد  هنگامی که 

نگیرند، نا امنی مهار نخواهد شد. 
در  ریشه کن ساختن گروه هایی که  دارند،  باور  آنان 
ارادۀ  دارند،  دست  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش 

جدی سران دولت وحدت ملی را می خواهد.
در عین حال، مسووالن در وزارت داخله می گویند 
در  موادمخدر  قاچاق چیان  و  فروشندها  تمام  که 
به زودترین  امنی ها  نا  شهرکابل جمع آوری شده و 

وقت مهار می شود.
 مسووالن وزارت داخله می گویند که آنان عملیات 
همکاری  و  کابل  پولیس  فرماندهی  با  را  مشترکی 
پولیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت راه اندازی 
کرده اند تا خورده فروشان، قاچاقچیان مواد مخدر و 

افراد مسلح غیر مسوول را دستگیر کنند.
در  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون  دانش  نجیب 
عملیات  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گو  گفت و 
مشترکی را که فرماندهی امنیه کابل با پولیس مبارزه 
با مواد مخدر وزارت داخله در شهر کابل راه اندازی 

کرده، دو هدف را دنبال می کند.
او می افزاید: اول، جمع آوری کسانی که در  فروش، 
کابل  شهر  در  مخدر   مواد  پخش  و  قاچاق  
سیاه،  شیشه   موترهای  پاکاری  دوم،  دارند.  دست 
بدون  پلیت و سالح های  بدون  جمع آوری وسایط 

مجوز می باشد.
آقای دانش خاطر نشان می کند: برخورد مسووالن 
افراد مسلح  و  مواد مخدر   فروشنده گان  با  پولیس 

غیر مسوول بسیار جدی است. 
در این حال، جنرال امراهلل امان آگاه نظامی می گوید: 
ادارات  در  فساد  مخدر،  مواد  قاچاق  و  فروش 
دولتی و وجود اشخاص زورگو در رده های باالی 

حکومت، باعث بدامنی در شهر کابل شده است.
فرماندهی  عملکرد  این  از  ستایش  با  امان  آقای   
یابد  ادامه  عملیات  این  داریم  آرزو  می گوید:  کابل 
تا شهروندان کابل احساس آرامش و امنیت داشته 

باشند.
افغانستان  مردم  که  می گوید  هم چنان  امان  آقای 
نیروهای امنیتی شان را حمایت بی دریغ خواهند کرد.

که  را  تعهداتی  تا  آرزومندیم  می کند:  تأکید  او   

رهبران دولت وحدت ملی برای آرامی، سهولت و 
امنیت  مردم داده بودند، عملی کنند.

گفت وگوهای  روند  به  اشاره  با  نظامی  آگاه  این 
نامن سازی  بخش هایی  با  صلح می گوید که دشمن 
با  فشار  درِ  از  مذاکره  میز  در  می خواهد  کشور  از 

دولت وحدت ملی بنشینند. 
سوگند  »دشمنان  می کند:  نشان  خاطر  امان  آقای 
خوردۀ مردم افغانستان کوشش دارند که ما را زیر 
بار خود قرار دهند، ولی فرزندان دلیر این کشور با 
در  دشمن،  که  نمی گذارند  خون  شان  کردن  قربان  

یک ولسوالی هم حاکمیت داشته باشد.« 
مردم  نمایندۀ  مهدوی  جعفری  داکتر  حال،  این  در 
ریشه کن  که  می گوید  نماینده گان  مجلس  در  کابل 
قاچاق  افراد و گروه هایی  که در فروش و  ساختن 
مواد مخدر دست دارند، ارادۀ جدی سران حکومت 

وحدت ملی را می خواهد.
 داکتر مهدوی می گوید: اگر گروه های اصلی فروش 
با  نشوند،  دستگیر  کابل  در  ناامنی  و  مخدر  مواد 
این  مخدر  مواد  فروش  خورده  چند  گرفتاری 

مشکالت مهار نخواهد شد.
این عضو مجلس با بیان این که نا امنی ها، قاچاق و 
فروش مواد مخدر، اختطاف  و سرقت های مسلحانه 
در شهر کابل افزایش یافته، می افزاید: »عملیاتی که 
نمادین  اندازی کرده یک عمل  راه  وزارت داخله  
است، ما وقتی می توانیم ارادۀ جدی داشته باشیم که 
مافیایی بزرگ مواد مخدر و افرادی  وابسطه به این 

گروها را شناسایی و به ارگان های عدلی و قضایی 
تسلیم کنیم.« 

حضور  که   می کند  نشان  خاطر  مهدوی  آقای 
دست های مافیایی در بین نیروی های پولیس و عمل 
نکردن جدی این نیروها در امر مبارزه در برابر افراد 
مسلح غیر مسوول و فروشنده گان بزرگ مواد مخدر، 

ناامنی  را در شهر کابل افزایش داده است.
برای  جدی  ارادۀ  امنیتی  نیروی ها  اگر  گفت:  او   
مسوول  غیر  مسلح  افراد  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
را   کابل  شهر  نمی توانند  گروه ها  این  باشند،  داشته 

ناامن سازند.
مدنی  فعال  حکیمیار  تیمورشاه  حال،  این  در 
اشخاص  وجود  بدامنی،  از  مردم  نگرانی  می گوید: 
مسلح غیر مسوول و فروش مواد مخدر در شهرکابل 

افزایش یافته است. 
کابل  شهر  در  معتادان  افزایش  از  نگرانی  با  او 
می افزاید: دولت باید جلو فروشنده گان مواد مخدر 
آوری  جمع  در  دولت  مدنی،  فعال  این  باور  به  
برنامه  عامه  صحت  وزارت  به همکاری  و  معتادان 
جمع آوری افراد معتادان را آغاز کند و مراکز درمانی 

معتادین را باید افزایش دهد.
آقای حکیمیار تأکید کرد که اگر دولت در جلوگیری 
با سرنوشت  نکند  مواد مخدر، جدی عمل  فروش 

مردم بازی می کند.

وزیر امور داخله:

طالبان توانایی سقوط ولسوالی ها 
را ندارند 

در دو عملیات  جداگانه 30 طالب 
کشته شده اند

افغانستان می گوید برنامه هایی را برای اصالح مواد درسی در  وزارت تحصیالت عالی 
افغانستان  دانشگاه های  در  که  کهنه یی  جزوه های  می کند.  آغاز  کشور  این  دانشگاه های 

تدریس می شوند، همواره مورد انتقاد بوده است.
دارد  نیاز  مختلف  رشته های  در  ورزیده  کادرهای  به  شدت  به  افغانستان  که  حالی  در 
به مشاوران خارجی  را  دالر  میلیون ها  پر کردن خالی ظرفیتی،  برای  و وزارت خانه ها 
می پردازند اما هنوز دانشگاه های این کشور نتوانسته نیروی کار مسلکی و متخصص را 

تربیه کند.
وزیر تحصیالت عالی افغانستان روز یک شنبه 24 جوزا هنگامی که برنامه های صد روز 
نخست اش را معرفی می کرد گفت تالش می شود تا تحصیل در دانشگاه ها با نیازمندی 

بازار کار در وزارت خانه ها هماهنگ شود.
برنامه های  تطبیق  با  کرد  امیدواری  ابراز  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند  فریده 
اصالحی بتواند مواد درسی دانشگاه ها را مطابق با نیازهای روز تغییر دهد: »ما طرزالعمل 
ما  و  دارد  پروسه جریان  این  ایم.  گرفته  را روی دست  دانشگاه ها  در  تدریس  ارزیابی 

می خواهیم که پوهنتون ها تدریس با کیفیت و با معیارهای بهتری داشته باشند.«
خانم مومند افزود تالش دارد تا تساوی جنسیتی در دانشگاه های افغانستان به وجود آید 

و به کمک مالی ترکیه دانشگاه مخصوصی برای زنان و دختران در کابل تاسیس شود.
ارجحیت به استادان با درجه دکترا

با درجه تحصیلی  استادان  نبود  افغانستان،  در کنار مواد کهنه تحصیلی در دانشگاه های 
ماستری و دکترا چالش دیگری در برابر وزارت تحصیالت عالی است. در حال حاضر 

شمار زیادی از استادان در دانشگاه ها تا درجه لیسانس تحصیل کرده اند.
اما وزیر تحصیالت عالی گفت که پس از این به افرادی که درجه ماستری و دکترا دارند، 
برای تدریس در دانشگاه ها، ارجحیت داده می شود: »یکی از تعهدات وزارت تحصیالت 
عالی این است که برای ماستری و دکترا ارجحیت داده شود تا جذب کادرهای ماستر و 

داکتر افزایش یابد.«
وزیر تحصیالت عالی گفت قرار است در برخی از رشته ها پس از این به زبان انگلیسی 

تدریس شود. او گفت در قدم نخست دانشکده های انجنیری و زراعت تدریس با این 
زبان را آغاز خواهند کرد.

راه اندازی برنامه های تحقیقی برنامه دیگر وزارت تحصیالت عالی برای بهبود وضعیت 
تحصیل در افغانستان است. در حال حاضر جای تحقیق تخصصی در بیشتر دانشگاه های 
افغانستان خالی است. خانم مومند گفت قرار است به کمک حمایت کننده های خارجی، 
پروژه های تحقیقی در دانشگاه ها آغاز شود و دانشجویان از شیوه های جدید تحقیق با 

معیارهای جهانی آشنا شوند.
خانم مومند افزود که قرار است توأمیت ها و ارتباطات دانشگاه های افغانستان با دانشگاه ها 
از مواد درسی و  استادان  برنامه ها دانشجویان و  این  براساس  معتبر جهان آغاز شود و 

شیوه های تحصیلی دانشگاه های پیشرفته جهان استفاده نمایند.
ارتباط با دانشگاه های معتبر

تبادل استادان داخلی و خارجی به منظور شریک کردن تجارب، برنامه دیگر وزیر جدید 
از  استادان  از  شماری  است  قرار  گفت  مومند  فریده  است.  افغانستان  عالی  تحصیالت 

دانشگاه های خارجی به افغانستان بیایند و در برخی از دانشگاه ها به تدریس آغاز کنند.
وزیر تحصیالت عالی گفت سوال های زیادی در مورد بورسیه های تحصیلی وجود دارد و 
قرار است پس از این بورسیه به افراد شایسته و واجد شرایط داده شود. این در حالیست 
ترک  یا  محصالن  این  از  شماری  بورسیه ها،  به  ضعیف  دانشجویان  اعزام  دلیل  به  که 

تحصیل می نمایند و یا تحصیالت عالی را در نیمه راه، رها می کنند.
خانم مومند گفت: »شکایت از این وجود داشت که بورسیه ها به صورت عادالنه توزیع 
نمی شود. وزارت تحصیالت عالی تالش دارد که با ایجاد سیستم آنالین، شایسته ساالری 

را در این قسمت تامین کند.«
وزیر تحصیالت عالی افغانستان گفت برنامه مفصلی را برای شفافیت در امتحان کانکور 
ترتیب داده است. او افزود با تطبیق این برنامه، تقلبی در امتحان کانکور صورت نخواهد 
گرفت. این در حالیست که در سال های اخیر تقلب در امتحان کانکور دردسرهای زیادی 

برای حکومت افغانستان خلق کرده است.

مبارزه با فساد، شفافیت و حساب دهی، در کنار تطبیق قانون، بخشی 
افغانستان است. فساد، پدیده ای که  از مسوولیت های پولیس ملی 

بیش از ده سال است خون مردم افغانستان را می مکد.
اولویت کاری رهبری  پدیده، در  این  پولیس می گویند که  مقامات 
وزارت امور داخله قرار گرفته و قصد دارند فساد را از رگ رگ این 

نهاد حذف کنند.
نورالحق علومی وزیر امور داخله گفت: در امر مبارزه با فساد اداری 
و تطبیق قانون، مبارزه با فساد بخشی از وظایف پولیس ملی افغانستان 
است، از همین رو، نیاز است تا بخشی از این وزارت غیرنظامی شود.
آقای علومی تاکید کرد: قبال اتهامات مبنی بر عدم حساب دهی این 
وزارت و موجودیت فساد در وزارت امور داخله، وجود داشت اما 
اکنون زمان آن رسیده است تا این وزارت به یک نهاد شفاف و پاسخ 

ده برای مردم افغانستان تبدیل شود.
در همین حال، وزیر امور داخله در خصوص ناامنی های اخیر اشاره 
کرد و گفت که جنگجویان خارجی از وزیرستان شمالی و جنوبی به 

شمال افغانستان سرازیر شده اند.
وی خاطرنشان کرد: این جنگجویان به معادن افغانستان چشم دوخته 
تا بتوانند به منابع مالی دست یابند از همین رو، شمال را پایگاه خود 

قرار داده اند.
توانایی  جنگجویان،  یاهم  و  مخالفان  این  داد:  هشدار  علومی  آقای 
به  فقط  ندارند؛  را  افغانستان  یاهم ولسوالی های  و  سقوط روستاها 

دنبال ایجاد وحشت در جامعه افغانستان است.
وزیر امور داخله بار دیگر دست دوستی به کشورهای همسایه دراز 
کرد و خواستار همکاری های صادقانه در امر مبارزه با تروریزم شد.

این در حالی است که پیش از این، وزارت امور داخله ابراز نگرانی 
کرده بود که هنوز هم پایگاه های مخالفان مسلح در بیرون از کشور 
فعال بوده که از سوی کشورهای همسایه تمویل و تجهیز می گردند.
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مقام های امنیتی می گویند در دو رویداد جداگانه بیشتر از ۳۰ تن از 
شورشیان مسلح را کشته اند.

به گفته این مقام ها شب گذشته در یک حمله هوایی در والیت کنر 
۱۵ عضو گروه طالبان را در ولسوالی دانگام والیت کنر کشته اند.

اداره امنیت ملی افغانستان می گوید که شب 2۳ جوزا در حمله هوایی 
در والیت کنر، والی خود خوانده گروه طالبان در این والیت همراه 
دانگام کشته  ولسوالی  در  این گروه  فرمانده و ۱2 جنگجوی  دو  با 

شده اند.
گروه طالبان حمله هوایی کنر را تایید کرده اما شمار کشته شده گان 

خود را هفت تن اعالم کرده اند.
در صفحه رسمی فیسبوک اداره امنیت ملی آمده است که عمر زدران، 
فرماندهی جنگ  که  اصغر  مولوی  طالبان و  والی خود خوانده گروه 
را در ولسوالی دانگام والیت کنر به عهده داشته  نیز در میان کشته 

شدگان است.
لشکر2۰۱ سیالب، ارتش در شرق افغانستان، شمار این کشته شدگان 

را 2۸ تن اعالم کرده است.
ولسوالی دانگام در یک سال گذشته شاهد درگیری های خونین میان 
نیروهای امنیتی افغان و نیروهای مخالف دولت افغانستان بوده است.
امنیتی  لوگرمقام های  ازره  ولسوالی  به  طالبان  گسترده  حمله  دفع 
لوگر،  ازره والیت  ولسوالی  در  که شب گذشته،  اند  گفته  همچنین 
از  نفر   ۱۷ و  دفع  را  طالبان  گروه  عملیات گسترده  امنیتی  نیروهای 

اعضای این گروه را کشته اند.
دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر می گوید که حوالی ساعت 
از سوی  به وقت محلی، حمالت گسترده ای  نیمه شب گذشته  سه 
مخالفان مسلح به پاسگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ازره 

این والیت صورت گرفت.
داده و در  پاسخ  این حمله  به  به موقع  امنیتی  نیروهای  او،  به گفته 
باقی  محل  در  جسدشان  که  کشته اند  را  طالبان  عضو  هفده  نتیجه 

مانده است.
در نتیجه این درگیری، دو سرباز نیروهای امنیتی افغان کشته و یک 

نفر نیز زخمی شده است.
آقای درویش می گوید که ولسوالی ازره هم مرز با پاکستان است و 

مخالفان مسلح از آن سوی مرز به این منطقه حمله کرده اند.
به گفته وی، تاکنون نیز درگیری های پراکنده ای در منطقه ادامه دارد.

وزیر تحصیالت عالی:

مـواد درسـی دانشگـاه هـا بروز مـی  شـود
ACKU



به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.  

افغانستان در دو دهۀ آینده
دهۀ تحول - دهۀ توسعه

دهۀ تحول:
شد،  گفته  کنون  تا  آغاز  از  آن چه  به  توجه  با 
می شود  باز  آینده ای  سوی  به  افغانستان  مسیر 
که برخالِف مسیر پُرپیچ وخِم تاریخ معاصر این 
کشور؛ ثبات امنیتی و سیاسی و توسعۀ اقتصادی 
تهاجم  بی ثباتی،  جنگ،  جای  اجتماعی،  و 

خارجی، فقر و عقب مانی را خواهد گرفت.  
آن،  غربی  حامیان  و  افغانستان  دولت  قبل،  از 

دهۀ پیش رو را “دهۀ تحول” نام گذاشته اند. این 
تحول بیشتر از همه به تحول سیاسی - امنیتی 
خالصی  مسیر  پیمودن  همان  که  برمی گردد 
حضور  و  امنیتی  مشکالت  از  تدریجی  یافتِن 
و فعالیِت گروه های افراطی و تروریستی است. 
این تحول بی هیچ تردیدی، یک دهه وقت را در 
بر خواهد گرفت. هرچند به دالیلی که قباًل ذکر 
شد، در کوتاه مدت )یک ونیم تا دو سال آینده( 
را  زیادی  نشیب های  و  فراز  امنیتی  مشکالت 
خواهد پیمود؛ ولی در پایان دو سال، سیر این 
در  به تدریج،  و  بود  خواهد  نزولی  مشکالت، 

سال های بعد به صفر تقرب خواهد یافت.
سیاسی  تحول  تحول،  این  از  دیگری  بخشی 
در کشور است. تا ده سال آینده، شکی نیست 
انقالب  از  بعد  دومِ  نسل  سیاست مداران  که 
باالخره  می نامدش،  چه  هر  کس  هر  )حاال 
می شد،  استعمال  موردش  در  سال ها  که  نامی 
کشور  سیاسی  رهبری  بود(  ثور  هفت  انقالب 
را برعهده خواهند گرفت؛ اما در ده سال بعدتر، 
عرصه  وارد  سیاست مداران،  از  جدیدی  نسل 
خواهند شد و به گونۀ طبیعی، سیاست مداران 
نسِل جنگ جای شان را به سیاست مداران جوان 

خواهند داد.
تک قومی  یا  قوم محور  سیاست های  از  گذار 
نیز  فراخ تر  سیاسی  هسته گذاری های  سوی  به 

شامل همین تحول می تواند باشد.
ساختارسازی های دولتی از نوع معمول آن در 
قانون گریزی و فساد  با  مبارزه  جهان مدرن، و 
اداری گسترده، بخشی دیگر از تحول مورد نظر 

خواهد بود.
کسانی  از  بسیاری  برای  شاید  پیش بینی ها  این 
خوش بینانه  دارند،  کار  و  سر  افغانستان  با  که 
به نظر برسد، به ویژه برای خود افغانستانی ها؛ 
دهۀ  یک ونیم  در  ما  که  کنیم  نگاه  اگر  ولی 
سیر  کجای  به  خود  تاریخ  کجای  از  گذشته 
از  رسیده ایم)صرف نظر  تاریخی مان  تحول 
و  بود  این  از  بیشتر  بسیار  ما  انتظارات  این که 
آن انتظارات عمدتًا برابر با واقعیت های درون و 
بیروِن کشور ما نبوده است(، این پیش بینی، در 

حد باالیی، واقع بینانه می تواند باشد.
دهۀ توسعه

روبه رو  وضعیتی  با  افغانستان  توسعه،  دهۀ  در 
خواهد شد که اگر در دهۀ تحول، برای مواجهه 
با چنان وضعیتی آماده گی های الزم گرفته نشده 
باشد، سهم افغانستان از توسعۀ اقتصادی کالِن 

منطقۀ ما اندک خواهد بود.
توسعۀ آسیایی

قرن  را   2۱ قرن  اقتصاد،  جهانی  کارشناسان 
بیش  کرده اند.  قلم داد  آسیا  اقتصاد  شکوفایی 
از یک سومِ نفوس دنیا در همین منطقه زیست 
از  این بخش  منابع طبیعِی موجود در  دارند و 

جهان، هنوز به نحوی دست ناخورده باقی مانده 
و رابطۀ اقتصادی شماری از کشورهای مطرح 
آسیا با بخش های دیگر دنیا، به شدت و سرعت 

در حال توسعه است.
سال های  از  آسیا  جنوب  کشورهای  از  برخی 
پیشتر، در مسیر توسعۀ اقتصادی قرار گرفته اند. 
و  چین  نظیر  کشورهایی  حاضر،  حال  در 
عماًل  آسیا  جنوب شرق  و  شرق  در  هندوستان 
از اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می روند و 
ترکیه و ایران در غرب آسیا ظرفیت های بزرِگ 
بالقوه و بالفعِل رشد اقتصادی را دارند. شماری 
داشتن  اختیار  در  با  میانه  آسیای  کشورهای  از 
ذخایر بزرگ انرژی و مواد معدنی، قابلیِت قرار 
گرفتن در مسیر توسعه را دارند و جنوب شرق 
آسیا نیز در محور اقتصاد بزرگی چون هندوستان، 
برسد.  اقتصادی  رشد  از  مرحله یی  به  می تواند 
هرچند این رشد بسیار باال نخواهد رفت؛ ولی 
اقتصادی جنوب شرق  یکی از مهره های دیگر 
آسیا، پاکستان خواهد بود که در محور اقتصادی 
چین، به رشد اقتصادی خواهد رسید و به عنوان 
رقیب اقتصادی هندوستان، یک بار دیگر مطرح 

خواهد گردید.
این حال، وضعیت در “قلب آسیا” می تواند  با 
رشد  این  سرعِت  و  محدوده  چگونه گی،  بر 

اقتصادی تأثیر ویژه داشته باشد.
افغانستان )قلب آسیا( در  وقتی در مورد نقش 
توسعۀ منطقه یی یا قرن اقتصادی آسیا صحبت 
خودبینی  و  غرور  از  عنوان  هیچ  به  می شود، 
افغان ها غلبه  کاذبی که قرن ها بر قلب و روان 

داشته، ناشی نمی شود.
تأثیرگذاری  و  آسیا  آیندۀ  در  افغانستان  نقش 
افغانستان،  وضعیت  بر  آسیا  در  بزرگ  تحوِل 
بر مبنای واقعیت های عینی یی که بر بخش های 
بررسی  شد،  انداخته  روشنی  قباًل  آن  عمدۀ 

می گردد. 

افغانستان به مثابۀ یک چهارراه
یک  و  ندارد  نیاز  بیشتری  تفسیِر  مورد،  این 
نگاه گذرا به تاریِخ این سرزمین نشان می دهد 
قدرت های  و  بزرگ  کشورهای  همواره  که 
چهارراهِ  یک  عنوان  به  افغانستان  از  منطقه یی، 
توسعه طلبانۀ شان  و  نظامی  اهداف  به  رسیدن 
استفاده کرده اند و هر قدرت شمالی که خواب 
به  و  لگدمال کرده  را  ما  دیده،  را  آسیا  جنوب 
که  هر جهان گشایی  یا  و  کشیده،  لشکر  آن سو 
از  داشته،  سر  در  را  آسیا  شمال  اشغال  هوای 
روی سینه های ما گذشته و به همین ترتیب از 
شرق به غرب و از غرب به شرق. و مدت های 
افغانستان به حال خودش رها  کوتاهی هم که 
شده، زمانی بوده که عبور از این چهارراه برای 

هیچ کسی مطرح نبوده است. 

محبوبه عطایی
می بینید،  که  درشتی  و  ریز  تغییراِت  از  کدام  هر  بیـندازید!  چهرۀ تان  به  نگاهی 

می توانند از شروِع یک بیماری خبر دهند.
 کمی دقیق تر نگاه کنیـد! رنگ تان تغییر نکرده؟ زیر چشم های تان پُف نکرده و 
روی پلک تان برجسته گی یی ظاهر نشده؟ اگر چنین نشانه هایی را در آینه می بینید 
یا این که احساس می کنید چهرۀ تان خشک و پُرمو شده، بهتر است این مطلب را 

بخوانید.
درمان های  با  می خواهید  و  می گیرید  سرسری  که  را  عارضه ها  این  از  کدام  هر 
بی اثِر موضعی از آن ها عبور کنید، می توانند به  دلیل ابتالی تان به یک مشکل جدی 

جسمانی ایجاد شده باشند.
متخصصان معتقدند پوست و چهرۀ شما قبل از هر عکس و آزمایشی، می تواند 
نشانه های بیمار شدن تان را نشان دهد؛ نشانه هایی که اگر جدی بگیریدشان، کارتان 

به درمان های سخت، پُرهزینه و طوالنی مدت نمی کشد.
 

چانۀ عقب رفته
اگر چانه یی عقب کشیده همراه با گردنی ضخیم و فکی کوچک دارید، احتماالً به 
اختالل خوابی به نام »آپنه« مبتال هستید. کسانی که از آپنه رنج می برند، در طول 
خواب بارها تنفس شان قطع می شود و این قطع تنفس در هر بار حدود ۱۰ ثانیه 

یا بیشتر طول می کشد.

چه باید کرد؟
درمان آپنه به اندازۀ تشخیص  آن آسان نیست. برای مطمین شدن از این که آپنه 
دارید یا نه، باید به یکی از کلینیک های خواب سر بزنید تا چند ساعتی در زمان 
خواب زیر نظر گرفته شوید. دستگاه های دقیق مشخص می کنند که در طول خواب 
چند بار و به چه مدتی نفس تان قطع شده است. اما برای درمان این مشکل، اول 
باید وزن تان را کم کنید، بعد هم به راه هایی مثل کوچک کردن زبان - درصورتی 
که دلیل آپنۀ شما ُفرم زبان تان باشد - یا استفاده از دستگاه های آکسیجن رسان در 
زمان خواب متوسل شوید. البته موقتًا می توانید به پهلو بخوابید تا صدای کمتری 

در خواب ایجاد کنید و حداقل دیگران را به اندازۀ خودتان آزار ندهید.

لب های پوسته پوسته؟
این عالمت می تواند نشانۀ کمبود بیش از اندازۀ آب بدن تان باشد، اما ممکن است 
مشکالت جدی تری باعث خشکی غیرطبیعی و پوسته پوسته شدِن لب ها و پوست 
شما شود. مشکالت غددی مثل کم کاری تیرویید یا دیابت بر پوسِت شما تأثیر 
به زیبایی  بلکه  ایجاد می کنند،  برای تان  ناخوشایند را  تنها حالی  نه  می گذارند و 

ظاهری تان هم آسیب می زنند.
البته خشکی پوست تنها نشانۀ دچار بودن تان به مشکالت ترشح تیرویید نیست. 
اگر کم کاری تیرویید داشته باشید، احتماال بی جهت احساس سرما می کنید، وزن تان 
بدون آن که پرخوری کنید، باال می  رود و در اغلب ساعات روز احساس خسته گی 
را تجربه می کنید. اگر هم دیابت دلیل مشکل شما باشد، تشنه گی مفرط، تکرر ادرار 

و تاری دید شما را آزار خواهد داد.
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بخش نخست
بخش سی وسوم

فهیم دشتی

بـــــــــــــــــازیپــــایـــان 

آینه می گوید 
حال تان خراب است!

ACKU



عبدالحفیظ منصور
بخش نخست

زن،  قصۀ  چیست؟  زن 
داستانی سراسر درد و غصه 
است، به درازای عمر هستی؛ 
قصۀ مظلومیت و محرومیت 
تدین  نامِ  به  گاهی  است، 
تمدن.  عنوان  زیر  زمانی  و 
به ساِن  بازار  در  زن  زمانی 

به حراج گذاشته می شود و زمانی دیگر  کنیز  نام  به  کاال 
از لطافت های او در تبلیغاِت تجاری بهره برداری می شود. 
در سدۀ پسین دربارۀ حقوق زن فراوان سخن رفته است؛ اما 
گرهی از مشکالت زنان گشوده نشده و صدای مظلومیِت 
مسأله یی  نویسنده،  پندار  به  است.  نرسیده  به جایی  آن ها 
آدمی زاد  اگر  ندارد.  وجود  زن  مسالۀ  از  سرنوشت سازتر 
کوشش هایش  و  نمی بیند  خوش بختی  و  سعادت  روی 
ریشه اش  نمی نشیند،  ثمر  به  بشر  رفاهِ  و  تعالی  در جهت 
است  نتوانسته  بشر  وقتی  زیرا   برمی گردد؛  زن  قضیۀ  به 
میان دو نیمۀ خویش نسبتی انسانی و عادالنه برقرار کند، 
جرم  شریک  دیگر  نیمی  و  قربانی  نیمی  سارتر  به سخِن 
می سازدـ  متأثر  را  زنده گی  همۀ  آن  شومِ  پیامد  می باشد، 

که ساخته است. 
انحرافی،  زن  مورد  در  سخن  افغانستان  در  بیشترینه 
مادر  از  است.  بوده  یک جانبه  بهترین وجه  در  و  دروغین 
از  مادر  عمل  در  اما  گرفته،  زیادی صورت  توصیف های 
مجال  نه  می باشد؛  محروم  اسالمی اش  و  انسانی  حقوق 
اقتصادی  نه آزادی  نه زمینۀ برای سیاست،  تجارت دارد، 
دارد و نه فرصت مساعدی در مراجع حقوقی. آثار قطوری 
در وصف »معشوقه« که همان زن است، زیب کتابخانه ها 
است، شاعران چه درفشانی هایی که در این باره نکرده اند و 
چه گل هایی که به آب نداده اند. اما همین زن از منظر نیاز 
جنسی تنها مورد توجه قرار گرفته و بس. باقی همین زن در 
آثار دینی و عرفانی و فرهنگی مان، موجودی ناقص العقل 
و عامل گناه اولیه شمرده شده و در فرهنگ مسلط بر این 
مرز و بوم نیز زن به نام های اهانت آمیزی هنچون ناموس، 
عورت، سیاه سر، عاجزه، کوچ، بز، مکار و در بهترین وجه 

به گفتۀ مولوی خالص، وزیر داخله خوانده شده است.
در طول تاریخ این مردان اند که تصمیم می گیرند؛ هرچه 
قضا  مسند  بر  داوری  حین  و  نوشتند  گفتند،  خواستند، 
نشستند. به سخن دیگر، این جنس نر است که هم متهم 
است و هم قاضی. شوربختانه که تسلط تاریخی مردان بر 
زنان به همان اندازه که از حیث زمانی طوالنی و درازآهنگ 
است، از رهگذر پهنایی همۀ پهلوهای مختلف زنده گی را 
می پوشاند، تا حدی که زنان، تسلط مردان را پذیرفته اند؛ 
به گونه یی که اخالق خود را به میل مردان عیار می دارند، 
ادبیاتی که مردان تدوین کرده اند، زنان بی چون و چرا از 
آن استفاده می برند، مسایلی همچون شرم، حیا و عفت از 
منظر مردان معنی خود را یافته است، حتا زنانی که خود 
را آزاد و متمدن می پندارند، خود را چنان می آرایند که در 

نظر مردان جذاب جلوه کنند.
یکی از پژوهش گران عرصۀ حقوق زن به نام »مک کینن« 

گسترده گی تسلط مردان را بر زنان چنین بیان می دارد:
می کند.  تعریف  را  ورزش ها  مردان  بدن  »فیزیولوژی 
و  اتومبیل  بیمه های  پوشش  حوزه های  آن ها  نیازهای 
موجود  اجتماعی  هنجارهای  می کند.  تعریف  را  درمان 
الگوهای  و  کارا  اماکن  شرایط  آن ها  زنده گی نامه های  در 
موفقیت شغلی را تعریف می کند. دیدگاه ها و دغدغه های 
و  تجربه ها  تعریف می کند.  را  دانش پژوهی  کیفیت  آن ها، 
و  هیبت  می کند.  تعریف  را  لیاقت ها  آن ها  مشغولیت های 
تعریف  را  هنر  درمی یابند،  زنده گی  از  آن ها  که  واقعیتی 
می کند. نیروی انتظامی آن ها شهروندی را تعریف می کند. 
ناتوانی آن ها در  حضور آن ها خانواده را تعریف می کند. 
ـ  حکمرانی های شان  و  جنگ ها  ـ  یکدیگر  با  آمدن  کنار 
تعریف  را  خدا  شمایل شان  می کند.  تعریف  را  تاریخ 
می کند. اندام تناسلی شان، میل جنسی را تعریف می کند.« 

در سدۀ بیستم، طبل نهضت آزادی زنان به صدا درآمد، با 
شتاب به یک جنبش نیرومند تبدیل گردید و جهان غرب 
را فرا گرفت و سپس موج های آن به سراسر جهان سرازیر 
گردید. سخن این نیست که جهان غرب مسالۀ زن را حل 
کرده است، نخیر، هرگز! مسأله این است که غرب آغازگر 
مسالۀ آزادی زن است، مانند مسایلی همچون دموکراسی، 
پارلمان، حفظ محیط  قوا،  تفکیک  بیان،  آزادی  انتخابات، 
پیش گرفته،  در  که غرب  را  راهی  آن ها.  امثال  و  زیست 
دیگر  بخش  به  اما  کرده،  تأمین  را  زن  حقوق  از  پاره یی 
زیرا  است.  رسانیده  آسیب  انسان  مجموع  در  زن  حقوق 
وقتی همجنس بازی را غرب به رسمیت می شناسد؛ وقتی 
فحشا قانونی می شود و در ادبیات غرب »صنعت سکس« 
منظور  به  قدیم  عهد  از  بدتر  بسی  زنان  و  می گیرد  نام 
کام جویی مردان در معرض خرید و فروش قرار می گیرند، 
وقتی  می شود.  برداشته  پرده  زنان  بدتر شدِن وضعیت  از 
کندتر  غربی  دول  از  بسیاری  در  خانواده  تشکیل  آهنگ 

نگاه  یکدیگر  به  منظر سکس  از  فقط  جوانان  و  می گردد 
می کنند، نرخ زاد و ولد به پایین ترین سطح تنزیل می یابد، 
غرب خود نگران و دست پاچه می شود. وقتی قرار است 
به هر رنگ و  تکنالوژی، پسران دل پسند و دختران طناز 
قیافه یی که مشتری خواسته باشد، تولید کند و روانۀ بازار 
بدارد، این همه خبر از تیره تر شدن اوضاع در برخی موارد 

می دهد.

نیم نگاهی به افغانستان
مردم شناسان«  برای  »بهشتی  را  افغانستان  پژوهش گری 
با  اقوام  تکثر  و  تنوع  او  دید  از  چه  است؛  خوانده 
سرزمیِن  یک  به  را  کشور  این  متعدد،  خرده فرهنگ های 
کرده  تبدیل  مردم شناسی  در عرصۀ  پژوهش  برای  ایده آل 
است. من به اقتباس از این محقق اضافه می دارم، افغانستان 
سرزمین بی نظیری برای شناخت جایگاه زنان نیز می باشد؛ 
سرزمین  این  در  زنان  زنده گی  از  زیادی  گونه های  زیرا 
تنوع دیده  بدین  به مشاهده می رسد که در جاهای دیگر 
نمی شود، به گونۀ مثال: زنان شهری کارمند ادارات دولتی 
در  فعال  روستایی  زنان  پارلمان؛  نمایندۀ  و  وزیر  حد  تا 
دامداری و کشاورزی؛ زنانی که نه شهری اند و نه دهاتی 
و به قول دکتر علی شریعتی، فقط زنان »شب جمعه«اند؛ 
می دهند؛  انجام  را  مردان  کار  محله های شان  در  که  زنانی 
زنانی که در عقب کارگاه های قالی بافی فرسوده می شوند؛ 
زنانی که ماشین چوچه کشی اند و کارشان تنها بچه آوردن 
است؛ زنان کوچی و عشایر که پیوسته در سفرند و به دور 
از دوا و چشِم دکتر با درد دست وپنجه نرم می کنند؛ زنانی 
که حق رفتن به مدرسه، مکتب، مسجد را ندارند، چه رسد 
به این که حق انتخاب همسر را داشته باشند؛ زنانی که تا 
پایان عمر از همسران شان رو می گیرند؛ زنانی که در برابر 
جنایت ها و شرارت های مردان خانواده »بد« داده می شوند، 
برنمی دارند؛ زنانی  از زنده گی جز درد و رنج حاصلی  و 
تعلق  همسر  ورثۀ  به  کاال  مانند  همسر  فوت  از  پس  که 
پایین تر  و  بی وجدان  دالالن  به وسیلۀ  که  زنانی  می گیرند؛ 
می گیرند؛  قرار  فروش  و  خرید  معرض  در  پست،  از 
به  غیور)!(  مردان  به وسیلۀ  که  بچه داری  و  زنان شوهردار 
در  این که چند همسری  از  بگذریم  ربوده می شوندـ  زور 
افغانستان رایج است، و چندهمسری نشانۀ قدرت و ثروت 
شخص پنداشته می شود؛ زن دوم، زن سوم، زن چهارم، زن 

بدل سه  زنانی که در ۷ ساله گی در  خلیفه و حرمسراها! 
لک افغانی فروخته می شوند؛ زنانی که در برابر یک قالده 
زنی  باالخره  و  می شوند  تبادله  پدر  به وسیلۀ  سگ جنگی 
چون فرخنده که در دل شهر کابل به وسیلۀ حدود ۱۰۰ مرد 
متدین و پاسدار قرآن )!( کشته می شود و سپس جسدش 
سوختانده می شود و از این ردیف زنان زیاد دیگر. بدین 
ترتیب، من در این شکی ندارم که کشورمان اسالمی است 
و 99/9 درصد باشنده های آن پیرو اسالم اند، اما در این 
هم شک ندارم که آن چه بر زنان این سرزمین می رود، نه 

اسالمی است و نه انسانی. 
بر  حاکم  فرهنگ  در  را  زن  جایگاه  شریفی،  علی رضا 

افغانستان چنین فشرده می سازد:
آن چه  تمامی  که  است  میزانی  افغانی  فرهنگ  در  زن   ....«
را که باید یک مرد داشته باشد، از قبیل شجاعت، غیرت، 
سنجیده  آن  با  و...  ننگ  ناموس،  دلیری،  تعصب،  دین، 
و  سنتی  مردان  میان  شباهت هایی  بتوان  شاید  می شود. 
و  جنگل  در  شیر  یک  بودن  سلطان  یافت.  نر«  »شیرهای 
فرمان روایی بدون قید و شرط او بر گله ها، به این بسته گی 
دارد که تا چه حد بتواند شیرهای نر رقیب را از اطراف گلۀ 
ماده ها دور کند. به همان میزانی که شیر نر در دور کردن 
رقبا از خود شجاعت نشان دهد، به همان پیمانه در میان 
افغانستان نسبت  از احترام برخوردار است. مردان  ماده ها 
به زنان، چنین حالتی دارند. اگر بخواهند دینداری کسی را 
محک زنند، با معیار زن است؛ اگر شهامت او را بسنجند، 
با معیار زن است؛ اگر تعصب و دلیری او را بیازمایند، با 
میزان زن است؛ اگر عقل و درایت او را بسنجند، با معیار 
زن است. اگر بخواهند او را به خاک سیاه بنشانند، بازهم 

به وسیلۀ زن است.«

زن در متون اسالمی
عطر  که  نبوی  ثقۀ  احادیث  و  مجید  قرآن  آیات  جز  به 
و  زن  برابری  از  می رسد؛  مشام  به  آن ها  از  دل انگیزی 
هم  می خوانند،  واحد  تنفس  از  را  دو  هر  می گویند،  مرد 
اخروی  پاداش  امر  در  هم  و  دنیوی  قوانین  پیشگاه  در 
و  مجتهدان  نوبت  وقتی  می دارند.  معرفی  برابر  را  دو  هر 
مفسران می رسد، مسأله برعکس می گردد و زن به جایگاه 
چهره های  از  که  غزالی  امام  می یابد.  تنزیل  وحشتناکی 
از  را  زنان  نصیحه الملوک  در  است،  اسالم  جهان  نامدار 

نظر خوی و عادت به یکی از ده حیوان تشبیه می دارد. او 
مشورت را با ایشان نهی نمی دارد، اما تأکید می کند آن چه 
که زنان مشورت می دهند، خالف آن را باید به کار بست. 
»شاوروهن و خالفوهن« به تأسی از وی جالال الدین محمد 
نظر  این  بر  مثنوی  در  بار  چندین  مشهور،  عارف  رومی 
تأکید می ورزد. اینک چند نمونه از آرای عرفا و حکمای 

مسلمان دربارۀ زن:
ابوالقاسم فردوسی گوید:

زن و اژدها هر دو در خاک به
جهان پاک از این هر دو ناپاک به

افضل الدین کاشانی گوید:
گر عمر عزیز خوار خواهی زن کن

ای دیده اگر غبار خواهی زن کن
ماننده اشتران بختی شب و روز

در بینی اگر مهار خواهی زن کن
مولوی گوید:

چند با آدم ابلیس افسانه کرد  
چون حوا گفتش بخور آن گاه خورد

اولین خون در جهان ظلم و داد
از کف قابیل بهر زن فتاد

نوح چون هر تابه بریان ساختی
واهله برتا به سنگ انداختی

مکر زن بر کار او چیره شدی
آب صاف وعظ او تیره شدی

قوم را پیغام کردی از نهان
که نگه دارید دین زین گمر هان 

و نیز گوید:
اول و آخر هبوط من ز زن   
چون که بودم روح و چون گشتم بدن

عبدالرحمن جامی گوید:
زن از پهلوی چپ شد آفریده

کس از چپ راستی هرگز ندیده
و نیز گوید:

عقل زن ناقص است و دینش نیز
هرگزش کامل اعتماد مکن

گر بد است از وی اعتبار مگیر
ور نکو بر وی اعتماد مکن
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قـربانی
   
زن؛ نیـمۀ   

زنـان حـقوق  دربـارة  جستـاری 
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هارون مجیدی
نبود تعهد و ارادۀ سیاسی در سطوح باالیی دولت 

سبب شده تا قانون در افغانستان تطبیق نشود.
شماری از استادان دانشگاه و نماینده گان مجلس 
زورمند  افراد  که  می گویند  مطلب  این  ابراز  با 

سبب  و  دارند  نفوذ  حکومت  الیه های  تمام  در 
می شوند تا قانون تطبیق نشود.

قانون  جامعه یی که  در  می کنند،  خاطرنشان  آنان 
تطبیق نشود، مردم حق و تکلیف خود را نمی یابند، 
سیاست های  عملی کردن  برای  زمینه  بنابراین 
و عدالت همگانی  نمی شود  پیدا  دولت  ارشادی 

وجود نمی داشته باشد.
به  گونه  همین  به  وضعیت  اگر  می گویند،  آنان 
وجود  به  کشور  در  مطلق  انارشی  برود،  پیش 
بی باور  دولت  به  شهروندان  همه  و  آمد  خواهد 

خواهند شد.
عضو  و  دانشگاه  استاد  عبدالقیوم سجادی  داکتر 
مجلس نماینده گان به روزنامۀ ماندگار می گوید: 
برای  پیشرفتی  هیچ گونه  گذشته،  سال های  در 
حاکمیت قانون در افغانستان به میان نیامده و تا 
نباشد،  کشور  یک  در  قانون  حاکمیت  زمانی که 

نوسازی و دموکراسی سازی و کارآمدسازی اداره، 
با چالش روبرو خواهد شد.

تطبیق  عدم  عوامل  برشمردن  با  سجادی  آقای 
قانون در افغانستان می گوید: عامل اول، نبود یک 
اراده و تعهد جدی و قوی در پیوند به حاکمیت 
قانون و اجرای قوانین در کشور است، به این معنا 
در شهرها محدود شده  تنها  قانون  که حاکمیت 
قرار  توجه  مورد  کمتر  اجراآت  و  رفتارها  در  و 

گرفته است.
او می افزاید: عامل دوم، نبود سیستم مجازات و 
هیچ گونه  و  است  قانون  مجریان  برای  مکافات 
تفکیکی بین کسانی که قانون را تطبیق و کسانی 
که قانون را زیر پا می کنند، صورت نمی گیرد که 
به یک فرهنگ عمومی شده  تبدیل  قانون شکنی 

است.
داکتر سجادی تأکید می کند: قانون باید از باال به 
پایین تطبیق شود و زمانی که قانون تنها در حق 
ضعفا اعمال می شود، خود ناقض اصل حاکمیت 

قانون است.
این عضو مجلس تأکید می کند: در نبود حاکمیت 
یک  در  اجتماعی  عدالت  و  نظم  امکان  قانون 
به  عدالت  باید  دولت  و  ندارد  وجود  کشور 

مفهوم اجرای برابر قانون در حق همه شهروندان 
و  افراد  قربانی  را  قانون  و  کند  باال شروع  از  را 

مصلحت های سیاسی نسازد.
در این حال، شهال فرید استاد دانشکدۀ حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه کابل می گوید: عدم تأمین 
افغانستان،  دولت  سراسری  حاکمیت  و  امنیت 
قسمت  در  تا  کرده  آماده  گونه یی  به  را  شرایط 
تطبیق قانون توجه صورت نگیرد. او می افزاید که 
قانون،  ادارات اجراکنندۀ  از والیات،  در بسیاری 

بنابر دالیل باال، کارکردی ندارند.
قوانین  اوقات  بیشترین  در  می افزاید:  فرید  بانو 
توسط خود حکام سیاسی، کسانی که باید قانون 
را حفاظت و تطبیق قانون را حمایت کنند، نقض 

می شود. 
این استاد دانشگاه با بیان این که بسیاری از قوانین 
دارند،  مشکل  ماهیت  لحاظ  از  افغانستان  در 
مدنی  قانون  جزا،  قانون  »مثاًل  می دارد:  تصریح 
شرایط  در  افغانستان  دیگِر  قوانین  از  بسیاری  و 
امروزی این کشور قوانین خوبی نیستند و مردم 
عالقه نمی گیرند تا از این قوانین پیروی کنند که 
دستگاه عدلی و قضایی نیز در بسیاری از موارد به 

بن بست مواجه می شوند.«
بانو فرید، بی سوادی مردم را از عواملی دیگری 
می داند که سبب شده تا قوانین به گونۀ درست در 

افغانستان تطبیق نگردد.
این استاد دانشگاه کابل با بیان این که تطبیق نشدن 
نشان  خاطر  می آورد،  بار  به  را  بی نظمی  قوانین 
می کند: »در چنین جامعه یی مردم حق و تکلیف 
عملی کردن  برای  زمینه  نمی یابند،  را  خود 
و  نمی شود  پیدا  دولت  ارشادی  سیاست های 
این  که  باشد  نمی داشته  عدالت همه گانی وجود 
کشور  یک  در  ممکن  وضعیِت  بدترین  شرایط 

است.«
توسط  قوانین  تطبیق  که  دارد  باور  فرید  بانو 
مقامات دولتی، انتخاب قانون دانان در پارلمان و 
به ویژه وزارت  اصالح دستگاه عدلی و قضایی 
عدلیۀ افغانستان، از مواردی ست که می تواند زمینۀ 

حاکمیت قانون را در افغانستان مساعد سازد.
دیگر  استاد  کوهستانی  جعفر  حال،  همین  در 
دانشگاه می گوید: در هر جامعه یی ساختارها، نظام، 
دولت و حاکمیت بر مبنای یک سلسله اعتماد و 
تعهد استوار است؛ ورنه هر فردی به تنهایی حق 
آزادی خود را دارد و آنچه این آزادی ها را محدود 

و چارچوب بندی می کند قانون است.
این استاد دانشگاه باور دارد که بیش از دو دهه 
و  جایگاه  افغانستان  جامعۀ  در  قانون  که  است 
اهمیت خود را از دست داده است. او می گوید: 
قانون  که  است  این  در  موضوع  این  »علت 
قواعدی ست که بر بنیاد آن افراد در جامعه مقید 
را  کسانی  اخیر  که حوادث  می شوند  داشته  نگه 
دیدگاه های  قانون  جای  به  آنان  که  کشید  پیش 

خود را پیاده کردند.«
آمدن  میان  به  از  بعد  می افزاید:  کوهستانی  آقای 
حکومت جدید، کسانی از بیرون کشور به نام های 
در  عمرشان  بیشتر  چون  بودند،  آمده  گوناگون 
خارج سپری شده بود، خود را ملتزم به رعایت 
قوانین داخلی کشور ندانستند و قانون را فقط به 
توجیه  و  حاکمیت  اعمال  برای  وسیله یی  عنوان 
را  زمینه  که  کردند  استفاده  شخصی شان  قدرت 

برای افراد استفاده جو مساعد کردند.
برای  می کند:  نشان  خاطر  دانشگاه  استاد  این 
داشتن یک جامعۀ قانون مند باید سر از نو تربیت 
دانشگاه ها  و  مکاتب  طریق  از  و  بگیرد  صورت 

مسوولیت  احساس  و  پاسخ دهی  دوستی،  وطن 
نسبت به دارایی  عامه تأکید شود.

هم چنان، میر احمد جوینده عضو پیشین مجلس 
شرکت های  می گوید:  مدنی  فعال  و  نماینده گان 
سهامی که در دولت جا دارند، یک نوع معافیت 
عمومی را برای افراد زورمند و کسانی که مرتکب 

جرم می شوند، به وجود آورده است.
برای  سیاسی  ارادۀ  می افزاید:  جوینده  آقای 
تطبیق قانون در افغانستان وجود ندارد و هر کی 
می خواهد تا زمینۀ استفاده از زور را برای خود 

مساعد سازد.
مانند  قانون شکنان  که  دارد  باور  جوینده  آقای 
اختاپوس در تمام ریشه های دولت نفوذ دارند و 

همه نهادهای مجری قانون از آنان هراس دارند.
به همین گونه دوام  اگر وضعیت  که  او می گوید 
کند، انارشی مطلق به وجود خواهد آمد و همه 
شهروندان به دولت بی باور  و قربانی خواهند شد.

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که اخیراً 
افغانستان از لحاظ حاکمیت قانون، دومین بدترین 

کشور در جهان شناخته شد.

پروژه جهانی عدالت گزارش ساالنه اش را دربارۀ 
قانون  حاکمیت  رهگذر  از  کشورها  جایگاه 
جایگاه  و  کرد  پخش  عدلی  موثر  نظام  وداشتن 
پار  به سال  قانون نسبت  افغانستان در حاکمیت 

سقوط کرده است.
این درحالی است که سال پار افغانستان جایگاه 

بهتری داشت.
در این گزارش افغانستان فاسدترین کشور جهان 
نظام  این سازمان وضعیت،  است.  برده شده  نام 
کننده  نگران  بسیار  را  افغانستان  وقضایی  عدلی 

خوانده است. 
پروژه عدالت جهانی که یک سازمان چند ملیتی 

مستقر در ایاالت متحده است، گزارش ساالنه اش 
قانون و رعایت حقوق  از وضعیت حاکمیت  را 
جهان  کشور  یکصدودو  در  شهروندان  بنیادین 

پخش کرد.
در این گزارش دنمارک درجایگاه نُخست، کشور 
از  افغانستان  آخر،  جایگاه  در  ونزویال  امریکایی 
آخر دوم است؛ کشور آفریقایی زیمبابوه سومین 
بدترین کشور از رهگذر حاکمیت قانون در جهان 

یاد شده است.
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نبـرد دو اتـاق...
مجلس را به تعبیر قانون به نفع خود، متهم کرد و تاکید کرد 

که ادامه کار مجلس پس از اول سرطان مشروعیت ندارد.
او خاطرنشان کرد: عدم مشروعیت مجلس نمایندگان روی 
کار مجلس سنا نیز تاثر منفی دارد و این مجلس به جز از 
کاری  قانون گذاری  در عرصه  اعمال حکومت  بر  نظارت 

نمی تواند انجام دهد.
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  شنبه  روز 
که  گفت  انتخابات  تاریخ  شدن  مشخص  بر  تاکید  ضمن 
هنوز یک دوره اجالس از دوره شانزدهم کاری این مجلس 

باقی مانده است.
او پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا به 
مجلس نماینده گان مشروعیت دهد. به باور وی این مجلس 
مشروعیت خود را از مردم افغانستان گرفته است و نیازی 

نیست، نهاد دیگری به آن مشروعیت دهد.

سیاست را با معادن و سر...
از  بیش  که  است  گفته  پترولیم  و  معادن  وزیر  که  می شود 
دوصد معدن در این کشور نظارت نشده و مشکالتی زیادی 

در این راستا در افغانستان وجود دارد.
به  افغانستان  اکنون  هم  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
زمینی  زیر  طبیعی  منابع  و  معادن  دالر  تریلیون  سه  ارزش 
دارد که به گفتۀ دیده بان شفافیت افغانستان، مدیریت درست 
آن می تواند تأثیرات مثبت باالی رشد اقتصادی این کشور 

داشته باشد.
سید اکرام افضلی رییس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی 
امیدوار  گفت:  معادن  وزارت  اقدام  این  از  استقبال  ضمن 
قرارداد  در  شفافیت  برای  را  زمینه  بحث ها  این  تا  هستند 

های معادن ایجاد کند.
طرف  به  مهم  بسیار  گام  یک  امروزی  کنفرانس  گفت:  او 
ساختن سکتور معادن افغانستان است، به شکلی که بتواند که 
به مردم افغانستان نفع برساند و از سوء استفاده ها جلوگیری 
کند، امروز از جامعه مدنی و تمام سهمداران سکتور معادن 
دعوت شده بود، صحبت هایی صورت گرفت و ما امیدوار 
هستیم که این صحبت ها باالخره زمینه را برای ساختن یک 

سکتور موثر استخراجی در افغانستان آماده بسازد.«

اراده یـی بـرای 
مبارزه با قانون شکنی وجود ندارد

دیگـر فریب مـان...
 زنان افغانستان در جریان این کنفرانس گفت: »جنگ ناروا 
زنده گی زنان افغانستان را به خطر انداخته است و هماهنگی 

منظم نیست که از زنان افغان حمایت کند«.
از دست دادیم، هنوز  وی گفت: »فرصت چهارده سال را 
هم فرصت اندک در اختیار داریم و زنان افغان باید صدای 
خود را بلند کند که ما دیگر از جنگ خسته شدیم و خون 
فرزندان ما نباید بریزد؛ باید سکوت را بشکنیم و بگویم که 
زنان افغان از گفته های نوشته شده در ورق خسته شده اند؛ 

ما را از این بیشتر فریب ندهید«.
خانم گیالنی گفت: از رهبران حکومت می خواهیم که مردم 

افغانستان به صلح نیاز دارند.
همچنین دلبر نظری، وزیر امور زنان تصریح کرد: اکثر زنان 
افغانستان قربانی ناهنجاری های جامعه فعلی اند؛ برای زنان 
حیاتی  و  مهم  حکومتی  امنیت  به  نسبت  اجتماعی  امنیت 
است و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون سهیم 

گیری فعاالنه زنان ناممکن است.
ایجاد  کشور  در  پایدار  صلح  راه  یگانه  داشت:  اظهار  وی 
اجماع و گفت وگوهای ملی اعم از زن و مرد است؛ حقوق 
سیاسی  مذاکرات  نوع  هر  در  زنان  اجتماعی  آزادی های  و 
مطابق قانون اساسی کشور باید حفظ گردد؛ حضور زنان در 
گفت وگوهای صلح باعث اطمینان نصف جامعه ما می شود.
وزیر امور زنان افزود: »ما آماده گی خود را از آدرس زنان 
صلح  گفت وگومان های  و  مذاکرات  تمام  به  مشارکت  در 
اعالم می داریم؛ زنان حق دارند در مذاکرات سازنده و سرنو 

شت ساز در کشور سهیم باشند«.
»نقش  گفت:  صلح  عالی  شورای  عضو  صمیمی،  شیال 
از  ما  و  است  مهم  صلح  پروسه  در  افغانستان  ملت  همه 
دولت افغانستان از مخالفین مسلح کشور و جامعه جهانی 
می خواهیم که آتش بس اعالم دارد و خواست های شان را 

از طریق مذاکرات در میان بگذارند«.
حکومت  رهبران  از  زن  حقوق  فعالین  که  است  گفتنی 
با  صلح  مذاکرات  در  که  بودند  خواسته  ملی  وحدت 

گروه های مخالف دولت به زنان سهم بدهند.
بیست و چهارم جوزا برابر است با روز جهانی مادر و از 
افغانستان در حالی تجلیل به عمل می آید که  این روز در 
زنان هنوز هم در نقاط مختلف این کشور با مشکالت جدی 

روبرو هستند.
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ملی  تیم  به  گل  سه  زدن  پرتغال  ملی  تیم  کاپیتان 
را  فرانسه   2۰۱۶ یورو  مقدماتی  مرحله  در  ارمنستان 

خارق العاده توصیف کرد.
در شب درخشش کریستیانو رونالدو، تیم ملی پرتغال 
در خانه تیم ملی ارمنستان موفق به کسب پیروزی ۳ 
بر 2 شد تا جایگاه خود را در صدر جدول گروه نهم 

مرحله مقدماتی یورو 2۰۱۶ تثبیت کند.
رونالدو در این بازی به تنهایی هر سه گل پرتغال را 
به ثمر رساند تا تیم ملی کشورش را باالتر از دانمارک 

نگه دارد.
او پس از این بازی در صفحه شخصی خود در یکی از 

پیامی ویدئویی برای هوادارانش  شبکه های اجتماعی 
گذاشت در آن گفت: از اینکه چنین لحظه فوق العاده ای 
برایم رقم خورده است خوشحالم و فکر می کنم که 
در  حضور  جواز  کسب  برای  بزرگ  گام  یک  تیم 
را  برداشته است. می خواهم شما  یورو  نهایی  مرحله 
ملی  تیم  با  که  خارق العاده  لحظه  این  تجربه  در  هم 

داشتم سهیم کنم.
بازی بعدی تیم ملی پرتغال در مرحله مقدماتی جام 
ملت های اروپا در ماه سپتامبر و برابر تیم ملی آلبانی 
مصاف  به  آنها  از  پس  ماه  یک  رونالدو  یاران  است. 

نزدیک ترین رقیب خود، دانمارک می روند.
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ورزش
ناکـامـان بـزرگ

 کوپا آمه ریکا

واکنش رونالدو به هت تریکش برابر ارمنستان

مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین می گوید همه باید مسی را دوست داشته باشند 
و کسانی که از او بیزار هستند، چیزی از فوتبال نمی فهمند.

بوده  روبه رو  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  در  زیادی  بدشانسی  با  توس  کارلوس   
می گیرند  عهده  بر  را  آرژانتین  ملی  تیم  هدایت  مربیانی  معموالً  که  است؛ چرا 
که اصاًل رابطه خوبی با توس ندارند. با این حال این بازیکن ۳۱ ساله در بین 

هواداران تیمش از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.
توس فصل بسیار خوبی را با یوونتوس پشت سر گذاشت و همین باعث شد 

تا خراردو مارتینو سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین او را به تیم 
ملی دعوت کند. این در حالی است که شایعه های زیادی درباره 
که  می رسد  نظر  به  می رسد.  به گوش  مسی  لیونل  با  او  اختالف 
توس اختالفی با مسی ندارد؛ چرا که معتقد است کسی که مسی را 
دوست ندارد، چیزی از فوتبال نمی فهمد و این بدین معناست که 

توس هم از عالقمندان به سبک بازی مسی است.
گفت:  داشت،  آمه ریکا  کوپا   سایت  با  که  گفت وگویی  در  توس 
بر این باورم کسانی که مسی را دوست ندارند چیزی از فوتبال 
عالقه  مسی  به  و  بود  فوتبال  دوستدار  می شود  مگر  نمی فهمند. 
جهان  بازیکن  بهترین  که  چرا  ندارند؛  دوست  را  مسی  نداشت؟ 
است و یک آرژانتینی به شمار می آید. واقعًا باید بگویم که نمی دانم 

چه چیزی در سر این افراد است.
توس درباره شرایط بدنی خود گفت: نسبت به گذشته هشت کیلو 
وزن کم کرده ام. از نظر بدنی و روحی در شرایط بسیار خوبی قرار 

دارم و آماده هستم تا به تیم ملی کشورم کمک کنم.
او در پایان سخنان خود گفت: طبیعی است که دوست دارم برای 
تیم ملی کشورم به میدان بروم. آماده ام تا در کنار مسی بازی کنم. 
مسی روزهای بسیار خوبی را پشت سر می گذارد. او از نظر بدنی و روحی در 
شرایط خوبی است و این می تواند بهترین خبر برای ما باشد. اگر مسی آماده 
باشد، همه چیز تغییر می کند. بر این باورم که او در بهترین شرایط خود قرار 

دارد.
تیم ملی آرژانتین در نخستین بازی خود در جام ملت های آمریکای جنوبی برابر 

پاراگوئه با تساوی دو بر دو متوقف شد.

خود  آرامش  از  رکورد شخصی  یک  ثبت  آستانه  در  اسپانیا  ملی  تیم  سرمربی 
حرف زد.

ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا در آستانه تجربه صدمین مربیگری 
در تیم ملی کشورش در بازی روز یکشنبه با بالروس در مقدماتی یورو 2۰۱۶، 

حرف های جالبی زد.
قهرمان جام جهانی 2۰۱۰  و یورو 2۰۱2 از ناکامی در جام جهانی 2۰۱4 درس 
گرفته است. او در این خصوص گفت: تا پایان مسیر صعود، راهی طوالنی مانده 
این ورزش، گاهی می برید و گاهی  دارد. در  اتفاقی وجود  امکان وقوع هر  و 
می بازید. به طور مثال ما قهرمان جهان و اروپا بودیم اما در جام جهانی 2۰۱4 
فاجعه به بار آوردیم. در این برهه کلیدی فوتبال اسپانیا، من نه تنها استرس ندارم 

بلکه بسیار هم آرام هستم.
کنترل  را تحت  »نمی توانم همه چیز  نمی داند:  مطلق  رییس  را  دل بوسکه خود 
خودم درآوردم. بازیکنان همه تالش خود را نشان می دهند و من کاماًل هیجان زده 

و امیدوار به آینده هستم«.
وقتی از او خواسته شد، بهترین و بدترین روزخود در تیم ملی را به یاد بیاورد، 
فکر کرد و گفت: فینال جام جهانی 2۰۱۰ مقابل هلند، خاطره خوب من و بازی 
 99 از  من  خاطره  بدترین  تیم  همین  مقابل  اخیر  جهانی  جام  گروهی  مرحله 

مربیگری قبلی ام در تیم ملی اسپانیاست.
آنها  پرافتخارترین مربی ملی دنیا درباره رقیب یکشنبه تیمش، بالروس گفت: 
تیمی هجومی با شماره 9 خطرناک و بال هایی قوی هستند. می دانم  عالقه زیادی 
به هجوم از عمق دارند و می توانند دردسرهای زیادی برای ما به وجود بیاورند. 
مطمئن باشید بهترین عملکرد ممکن را ارائه می کنیم، چون می دانم شانس زیادی 

برای پیروزی داریم.
بازیکنانش توضیح داد: پدرو  سرمربی سابق رئال مادرید درباره میزان آمادگی  

آماده است و قطعًا به میدان می رود. او استراحت کرده و شک ندارم عملکردی 
بهتر از همیشه ارائه می کند. فابرگاس در 9۶ بازی ملی قبلی ثابت کرده یکی از 
بهترین هافبک های ما، بازیکنی خاص و گلزن است. حمله تماشاگران به پیکه 
در بازی قبلی اهمیت ندارد. ما به عنوان یک عضو خانواده از او دفاع می کنیم و 

می دانیم جرارد هم قادر به دفاع از خودش است.

کسب  آرزوی  در  جنوبی  آمریکای  اهل  بزرگ  بازیکن  یازده 
لینول  است  قرار  آیا  ماندند.  آمه ریکا  کوپا  در  قهرمانی  عنوان 

مسی هم به جمع این بازیکنان بپیوندد؟
لیونل مسی در مصاحبه های خود از آرزوی کسب کوپا آمه ریکا 
می گوید؛ بازیکنی که بیشتر عنوان های تیمی و انفرادی جهان 
ملی  تیم  با  جام  کسب  اما  است  آورده  دست  به  را  فوتبال 

آرژانتین برای او به آرزو تبدیل شده است.
مسی در کوپا آمه ریکا 2۰۱۵ این فرصت را دارد تا به عنوانی 
به  موفق  که  نیست  بزرگی  بازیکن  تنها  او  اما  برسد  قهرمانی 
کسب این جام نشده است. یازده بازیکن مشهور اهل آمریکای 
جنوبی نتوانستد طعم قهرمانی در این جام را بچشند. مهم ترین 
بازیکنان پله و مارادونا هستند که به عنوان بازیکنان قرن از آنها 

یاد می شود اما در حسرت قهرمانی در کوپا آمه ریکا ماندند.
پله تنها در یک دوره از جام ملت های آمریکای جنوبی حضور 
داشت و در این رقابت ها هشت گل به ثمر رساند. او با این که 
سه بار با تیم ملی برزیل قهرمان جهان شد اما درکوپا آمه ریکا 

به توفیقی دست نیافت.
آرژانتین در سال ۱9۷9 که اولین حضور دیگو مارادونا در کوپا 
آمه ریکا بود، ضعیف ترین نمایش خود را به اجرا گذاشت و هر 
سه بازی خود را واگذار کرد. سال ۱9۸9 مارادونا با آرژانتین 
این مسابقات رسید و در آخرین حضورش  به مقام چهارمی 
در سال ۱9۸9 آلبی سلسته در مقابل برزیل بازی را واگذار کرد.
دروازه بان فراموش ناشدنی پاراگوئه، خوزه لوئیز چیالورت هم 
یکی از این یازده بازیکن است. او در سه جام حضور داشت 

اما موفقیتی با تیم ملی کشورش به دست نیاورد.
کارلوس والدراما در سال های ۱9۸۷، ۱9۸9، ۱99۱ و ۱99۳ 
با کلمبیا در کوپا آمه ریکا شرکت داشت اما در سالی که او در 
تیم ملی حضور نداشت، کلمبیای میزبان موفق به قهرمانی در 

این جام شد!
نایب  مقام  کسب  شیلیایی  زامورانو«ی  »ایوان  عنوان  باالترین 
قهرمانی بود. »ایوان مخوف« همچنین در کوپا ۱99۱ و ۱999 

به ترتیب به مقام سومی و چهارمی رسید.
آلوارو رکوبا تنها در جام 2۰۰۷ حضور داشت که اروگوئه در 

نیمه نهایی بازی خود را به برزیل قهرمان واگذار کرد.
ناکام ترین بازیکن آلکس آگینابا بود که در ۸ دوره تنها عنوان 

چهارمی را با اکوادور کسب کرد.
اچوریا، هافبک بولیویایی در تاریخ این کشور جایگاه خاصی 
دارد. او به همراه تیم ملی کشورش به جام جهانی ۱994 آمریکا 

راه یافت اما در کوپا آمه ریکا به توفیقی دست نیافت.
روبرتو پاالسیوس، هافبک پرویی با این که در ۵ دوره حضور 
داشت، بهترین نتیجه پرو در این سال ها رسیدن به نیمه نهایی 

بود.
بازیکنان  این  نیز جزو  برزیل  بزرگ  از ستاره های  یکی  زیکو 
محسوب  دنیا  برتر  بازیکن  هشتمین  عنوان  به  که  او  است. 
می شود حتی در کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی نیز ناکام 

ماند.
سوکراتس برزیلی نیز در سال ۱9۸۳ به عنوان بهترین بازیکن 
سال آمریکای جنوبی انتخاب شد ولی عنوانی در کوپا کسب 

نکرد.

واکنش جالب توس به دشمنان مسی:

نمی دانند فوتبال  از  آن ها چیزی 

دل بوسکه: 

در جام جهانی 2014 فاجعه به بار آوردیم
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حزب  و  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  اگر  گفت:  ترکیه  جمهوری  رییس 
اپوزیسیون در تشکیل دولت جدید در ضرب االجل 4۵ روزه به توافق نرسند 

انتخابات زودهنگام به ناچار برگزار می شود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در یادداشتی برای روزنامه ملیت 
نوشت که قصد دارد حکمی را برای تشکیل دولت جدید ابتدا به حزب حاکم 
آورده  به دست  پارلمان هفتم جون  انتخابات  در  را  آراء  بدهد که 4۱ درصد 

است.
بگذارید  گفت:  آذربایجان  جمهوری  از  بازگشت  از  پس  خبرنگاران  به  وی 
انتخابات  آراء  اکثریت قطعی  نتوانست  آنکه  به خاطر  بگویم که حزب حاکم 
باید  هفتم جون را به دست آورد نمی تواند خودش تشکیل دولت دهد و ما 
با حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه این کار را انجام دهیم و براساس محدودیت 
قانون اساسی که 4۵ روز است این دولت جدید باید شکل گیرد. در غیر این 

صورت انتخابات زود هنگام به ناچار برگزار خواهد شد.
پس از آنکه پارلمان جدید ترکیه اواخر ماه جاری میالدی سوگند یاد می کند 
انتظار می رود اردوغان به صورت رسمی حزب حاکم عدالت و توسعه را مامور 
تشکیل دولت جدید کند و اگر برای این کار ظرف 4۵ روز موفق نشود اختیار 

این را دارد که انتخابات جدیدی را درخواست کند.
رییس جمهوری ترکیه ادامه داد: نمی توان به کشوری بدون دولت فکر کرد باید 
دولتی تشکیل شود که براساس آن سرمایه گذاری ها و روابط بین الملل برقرار 

شود. بنابراین تشکیل دولت باید هرچه سریعتر صورت گیرد.
وی همچنین اعالم کرد که قصد دارد با رهبران چهار حزب سیاسی که وارد 

پارلمان ترکیه شده اند هرچه سریعتر دیدار داشته باشد.
اردوغان افزود: من آنها را جداگانه دعوت می کنم و عقاید آنها را درباره روند 
تشکیل دولت جدید گوش می دهم. این امر ممکن است پیش از ادای سوگند 
قانونگذاران جدید در پارلمان صورت گیرد. من با رهبران این چهار حزب طی 

چند روز آتی دیدار خواهد کرد.

نتیجه تحقیقات  نهایتًا  امریکا )سیا(  آژانس اطالعات مرکزی  بازرسی کل  دفتر 
داخلی را درباره ناکامی های اطالعاتی که منجر به حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر 

سال 2۰۰۱ میالدی شد، افشا و منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بخش نهایی گزارش دفتر بازرس کل سیا 
تحت عنوان »مسائل مربوط به عربستان سعودی« به طور کامل منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که هیچ مدرکی از اینکه دولت عربستان سعودی از 
تروریست های القاعده حمایت کرده و یا در این حمالت تروریستی نقشی ایفا 
کرده، وجود ندارد. با این حال برخی اعضای بخش های مقابله با تروریسم و 
خاور نزدیک سیا گمان می کنند که برخی مقامات عربستان سعودی ممکن است 

به اقدامات القاعده کمک کرده باشند.
بخشی از متن این گزارش بدین صورت است: نتایج تحقیقات صورت گرفته 
همان اظهارات و گمانه زنی های تحلیلگران و خبرنگاران را تکرار می کند مبنی بر 
اینکه اگرچه احتماالً دولت عربستان سعودی در حمالت تروریستی ۱۱ سپتمبر 
القاعده  به  مقامات شرور سعودی  اما برخی  نداشته   سال 2۰۰۱ میالدی دست 

کمک کرده اند.
در جدیدترین فتوایی که گروه تروریستی داعش به مناسبت فرارسیدن 
ماه رمضان صادر کرده، زنان از خارج شدن از خانه در ساعات  روزه داری 
باز کردن  از  منع شده اند. همچنین در ۱۰ روز آخر این ماه مغازه داران 

مغازه های خود ممنوع هستند.
صدور  ادامه  در  داعش  افراطی  گروه  بوابه،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فتواهای عجیب و غریب خود، در شبکه های اجتماعی اعالم کرد زنان 
زنی  اگر  و  از خانه های خود خارج شوند  روزه داری  در ساعات  نباید 
بخواهد پس از اذان مغرب از منزل خارج شود حتما باید همراه با یکی 

از نزدیکان ذکور خود باشد.
همچنین این گروه تروریستی فعالیت کسبه را در ۱۰ روز آخر ماه رمضان 

ممنوع اعالم کرد.
این گروه افراطی اعالم کرده روزه کسانی که عضو داعش نیستند و با این 

گروه بیعت نکرده اند باطل است.
گذشته  سال  رمضان  در  داعش  کرد  اعالم  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
نیز فتواهای عجیب و غریبی صادر و اعالم کرده بود هرکس با داعش 

مخالف باشد، روزه اش باطل است.
تعطیلی  به  می توان  افراطی،  گروه  این  عجیب  فتواهای  دیگر  از 
برچیده شدن  مردان،  برای  مو  کوتاهی  ممنوعیت  مردانه،  آرایشگاه های 
پالکارد آرایشگاه های زنانه، ممنوعیت مدل موهای جدید برای جوانان 
و نیز استفاده از ژل مو و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای زنان و 

غیره اشاره کرد.

اردوغان: 

اگر تا تکمیل ضرب االجل دولت انتخاب نشود انتخابات زود هنگام برگزار می شود

گزارش سیا از ارتباط عربستان
 با حمالت 11 سپتامبر

فتوای داعش برای ماه رمضان: 

خروج زنان از خانه
 و فعالیت کسبه ممنوع!

هشدار امریکا
 به پاکستان در مورد اخراج 

گروه »نجات کودکان«

ایاالت متحده امریکا به پاکستان هشدار داد که اخراج گروه 
»نجات کودکان« تنها به ضرر اسالم آباد تمام خواهد شد و 
این در حالی است که دولت پاکستان تهدید کرده گروه های 

کمک رسان خارجی بیشتری را از این کشور اخراج کند.
خود  سیاست های  پاکستان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال های  در  رسان  کمک  بین المللی  گروه های  قبال  در  را 
جاسوسی  عملیات  پوشش  به  را  آنها  و  کرده  تشدید  اخیر 
امریکایی ها در کشور متهم می کند. اسالم آباد مکرر هشدار 
داده که فعالیت های چنین گروههایی را محدود خواهد کرد و 
متعهد شده تا اقدامات شدیدی را علیه فعالیت های مظنونانه 

این گروه ها انجام دهد.
پولیس و مقام های دولتی پاکستان دفاتر گروه »نجات کودکان« 
را در اسالم آباد مهرو موم کرده اما به جزئیات بیشتری درباره 

اتهام این گروه اشاره نکردند.
در همین حال واشنگتن نگرانی عمیق خود را بابت این اقدام 
اسالم آباد ابراز داشته و اعالم کرد که سازما ن های غیردولتی 

فعالیت دشواری را در پاکستان دارند.
گفت:  باره  این  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این اقدام دولت اسالم آباد تاثیر عمیقی بر اقدامات شرکای 
پاکستان  دولت  اولویت های  از  منظور حمایت  به  بین المللی 

می گذارد.
چند  امریکا  خارجه  امور  وزارت  جانب  از  اظهارنظر  این 
ساعت پس از آن مطرح شد که وزیر کشور پاکستان اعالم 
مساله  این  درباره  بحث  حال  در  کشور  این  پارلمان  کرد 
پاکستان  به تضعیف  این سازمان های غیردولتی  آیا  است که 

می پردازند یا خیر.
از سازمان های غیر دولتی  به خبرنگاران گفت: بسیاری  وی 
علیه قوانین پاکستان عمل می کنند و آنها تهدیدی علیه کشور 
ملی  منافع  علیه  دولتی  غیر  سازمان های  می شود.  محسوب 
پاکستان عمل می کنند و نباید به آنها بیش از این اجازه داده تا 

به فعالیت خود در پاکستان ادامه دهند.
گروه های کمک رسان در سال های اخیر از تداوم روند اعمال 
محدودیت های دولت اسالم آباد علیه فعالیت هایشان به ویژه 
برای کمک به اقشار آسیب پذیر در این کشور شکایت کرده اند. 
آنها میگویند که کارشان در مناطق حساس، نظیر بلوچستان 
بسیار اهمیت دارد اما روند محدودسازی اقداماتشان توسط 

دولت اسالم آباد بر فعالیت آنها اثر گذاشته است.
رسانی  کمک  گروه  دفاتر  تعطیلی  در  پاکستان  دولت  اقدام 
آن صورت  از  آباد پس  اسالم  در  کودکان  نجات  بین المللی 
سازمان  این  کشور  اطالعاتی  سرویس های  که  گرفت 
غیردولتی را به دکتر شکیل آفریدی که مظنون است به سیا 
کمک کرده تا با استفاده از برنامه جعلی واکسیناسیون کودکان 
اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده را در ابیت آباد پاکستان به 
هالکت برساند، ربط دادند. این در حالی است که این سازمان 

غیردولتی مکررا چنین اتهامی را رد می کند.
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