
مجلس  کار  مدت  دیگر  روز  چند  تا  حالی که  در 
نماینده  گان براساس قانون به پایان می رسد، نماینده  گان 
انتخابات  برگزاری  زمان  تعیین  منظور  به  فشارها 

پارلمانی را بر رییس جمهور غنی بیشتر کرده اند.
هنوز تصمیم نهایی بر سر ادامه کار مجلس نماینده  گان 
پس از اول سرطان گرفته نشده است. قانون اساسی 
گفته است که زمان کار پارلمان بعد از تعیین نماینده  گان 
جدید در اول ماه سرطان به پایان می رسد. نماینده  گان 
تأکید می کنند که فعالیت پارلمان تا برگزاری انتخابات 

پارلمانی ادامه خواهد یافت.
باید در  نماینده  گان  انتخابات مجلس  قانون،  براساس 
وارد  نماینده  گان جدید  تا  می شد  برگزار  امسال  بهار 
ریاست  انتخابات  در  تقلب  اما  می شدند  پارلمان 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  ضرورت  و  جمهوری 

سبب شد تا انتخابات برگزار نشود.
در  نماینده  گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 

جلسه علنی روز دوشنبه )25 جوزا/ 15 جون( گفت 
نماینده  گان  مجلس  کار  ادامه  با  حکومت  و  پارلمان 
پس از اول سرطان موافقت دارند. ابراهیمی گفت در 
نشستی که روز یک شنبه با رییس جمهور داشته از او 
خواهش کرده که به زودترین فرصت تاریخ برگزاری 
مردم  برای  »هرچه عاجل  کند:  را مشخص  انتخابات 
افغانستان تاریخ انتخابات...              ادامه صفحه 6
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اشخاص فراموش می کنند که کار را به چه سرعتی انجام دادید، اما به یادشان 
می ماند که کیفیِت کاِر شما چه گونه بود.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت خارجه افغانستان می گوید که هیأتی به نماینده گی از 
دولت افغانستان، روز دوشنبه 25 جوزا برای بحث در مورد 

صلح افغانستان به اسلو سفر کرده است.
ریاست این هیأت را محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی 

حکومت افغانستان بر عهده دارد.
مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه گفت که  احمد شکیب 
حکمت کرزی، معاون سیاسی...                ادامه صفحه 6

سرپرست والیت بدخشان با اشاره به ناامنی های اخیر این والیت گفت: 
یمگان در دست طالبان است و ولسوالی راغستان هم در معرض تهدید 

جدی قرار دارد.
نزدیک  این که  با  گفت:  بدخشان  والیت  سرپرست  ادیب  ولی اهلل  شاه 
هنوز  اما  می گذرد،  بدخشان  یمگان  ولسوالی  سقوط  از  روز   10 به 
افغانستان  نیروهای  عملیات  و  است  طالبان  دست  در  ولسوالی  این 

موفقیت آمیز نبوده است.
افغانستان عملیات و  نیروهای  اینکه پس از سقوط یمگان  بیان  با  وی 
تحرکات خود را برای آزادی آن آغاز کرده بود، گفت: دالیل اصلی عدم 

آزادی یمنگان موقعیت جغرافیایی آن است.
سرپرست بدخشان گفت: یمگان در منطقه یی قرار دارد که تنها یک راه 

ماشین رو دارد و این راه اکنون در...                       ادامه صفحه 6

رییس ستاد ارتش کشور اعالم کرده است که نظامیان ارتش 
دارند  اختیار  در  امکاناتی که  و  تجهیزات  نیرو،  تمامی  از 

می توانند علیه دشمن استفاده کنند.
جنرال قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش گفت که نظامیان 
هوایی  و  زمینی  عملیات     های  در  محدودیت  هیچ  ارتش 
ندارند و تمامی محدودیت    هایی که از قبل وجود داشت، لغو 

شده است.
آقای شهیم می گوید که تصمیم تازه شامل استفاده از آتش 

سالح سنگین و عملیات شبانه نیز می شود.
او که به والیات شمال کشور سفر کرده در جمعی از نظامیان 
ارتش گفت: »دیگر شما محدودیت اتش توپچی )توپخانه( 

عملیات شبانه  محدویت  دیگر  شما  ندارید؛  دشمن  باالی 
به خاطر  ندارید، شما دیگر  اهداف مشخص دشمن  باالی 

فداکاری تان زندانی و مورد بازپرس قرار نمی گیرید.«
حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور، محدودیت هایی 
در عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان و بین المللی مستقر 
در افغانسان وضع کرده بود و این محددویت ها پس از سال  

1391 شدت بیشتر گرفت.
نیروهای  که  داد  فرمان  رسمًا   1391 سال  در  کرزی،  آقای 
امنیتی در عملیات علیه شورشیان در مناطق مسکونی از ناتو 

درخواست حمله هوایی نکنند.
او پس از اعتراض ها در مورد کشته  شدن غیرنظامیان به ویژه 

کشته شده ده غیرنظامی در حمله هوایی ناتو در شرق کشور 
این تصمیم را گرفت.

کرزی همچنان گفته بود که نیروهای امنیتی نمی توانند از 
سالح های سنگین در مناطق مسکونی استفاده کنند.

در سیزده سال گذشته، موضوع...               ادامه صفحه 6

در اسـلو چـه خـبر 
است؟

سرپرست والیت بدخشان:

ولسوالی راغستان
 در خطر سقوط قرار دارد
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جنرال قدم شاه به سربازان ارتش :

دیگر در حمله به دشمن محدودیت ندارید

صفحه 3

دیگر شما محدودیت اتش توپچی )توپخانه( باالی دشمن ندارید؛ شما دیگر محدویت عملیات شبانه 
بازپرس  به خاطر فداکاری تان زندانی و مورد  باالی اهداف مشخص دشمن ندارید، شما دیگر 

قرار نمی گیرید

اقتصاددانان:

بـرنامۀ شـفاف  سـازی کـاِر گمـرک ها را
 بانـک جـهانی برعـهده گیـرد
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ماه  نُه  در  جمله  از  و  اخیر  سال  چهارده  در 
کشمکش های  به جز  ملی،  وحدت  حکومت 
ویرانگِر قومی و تنش های ذلت بار بر سر ترکۀ 
قدرت، دیگر شاهد اجرای کدام برنامۀ بنیادی که 
بتواند تهداِب یک جامعۀ پیشرو و سعادت طلب 
را بگذارد، نبوده ایم. امروز به وضوح می بینیم که 
فرهنگِی  و  تاریخی  ملی،  ارزش های  چه گونه 
و  می گیرد  قرار  تعرض  مورد  چهارسو  از  ما 
که  حکومتی  می شود.  لگدمال  قانون،  حاکمیت 
به دور  بود  قرار  ملی«  مبارِک »وحدت  نام  زیر 
پایان دهد،  افغانستان  تاریخِی  ناکامی های  باطِل 
اکنون خود حلقۀ دیگری به زنجیرۀ ناکامی های 
گرداِب  در  که  نمانده  چیزی  و  افزوده  کشور 

مشکالت و ندانم کاری ها فرو رود.
حکومتی که قرار بود بر پایۀ توافق نامۀ سیاسی، 
زمینۀ اصالِح قوانین و نهادهای انتخاباتی و تغییر 
نظام از ریاستی به پارلمانی را فراهم آورد، پس از 
گذشت نُه ماه آن چنان وامانده و متوقف می نماید 
که نه از انتخاباِت پارلمانی  خبری است و نه از 
شمال  ناامنی های  انتخاباتی.  نهادهای  اصالح 
به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای  انتقاِل  بحث  و 
شمال نیز به یُمِن کوشش های بی دریِغ حکومت 
موجود)!( چنان شتاب گرفته که به نظر می رسد 
این برنامه مراحِل پایانی خود را می پیماید و از 
این پس شمال نیز با جنوب یک رنگ و عدالت 
نظامِ  شهکار  بود.  خواهد  برقرار  جغرافیایی)!( 
به  موجود،  دولت  رکن  سه  هر  در  سرپرستی 
و  زده  دامن  جامعه  دِل  در  رخنه کرده  ناامیدِی 
وحدت  به اصطالح  حکومِت  سراِن  اختالفات 
پیاپِی آن ها نیز به سیِر  ملی و قانون گریزی های 
میان مردم شدت بخشیده و  نفاق و تشتت در 
بوی دلهره آورِ جنِگ قومی و تجزیه را در فضای 

کشور گسترانیده است.
در این میانه اما نخبه گان چه می کنند و چه باید 

کنند؟
این  به  و جامعۀ جهانی(  )مردم  که همه  اکنون 
قمارِ  موجود  حکومت  که  برده اند  پی  نکته 
افغانستانی  نخبه گان  بر  نیست،  بیش  باخته یی 
است که به میداِن قلم و قدم بشتابند و با رایزنی 
از  نجات  برای  راه حلی  هم،  با  همفکری  و 
نخبه گان  از  دهند.  ارایه  امروز  خطیِر  وضعیت 
جامعۀ ما انتظار می رود که بیش از این، به این 
ندوزند  امید  چشِم  عاجز  و  مفلوک  حکومِت 
رهبران  گمارند.  همت  امور  اصالح  به  خود  و 
دولت وحدت ملی، آقایان اشرف غنی و عبداهلل، 
در  خویش  ناتوانِی  و  ناکامی  به  اذعان  با  باید 
افغانستان  فکری  نخبه گان  از  اوضاع،  مدیریت 
راه گشایانۀ  فعالیت های  از  و  کمک  درخواسِت 

آن ها استقبال کنند.
که  گونه یی ست  به  افغانستان  وضعیِت  اکنون 
هیچ فرصتی برای ادامۀ رقابت  و منیِت رهبراِن 
آن باقی نگذاشته است. وقت چنان تنگ است 
را  گلیِم همه  این وضعیت  بجنبیم،  دیر  اگر  که 
برای  چیزی  هیچ  دیگر  و  کرد  خواهد  جمع 
رقابت و نزاع در میان نخواهد گذاشت. دولت 
و حکومِت کنونی به بن بست و ناکامی خورده 
ناکامی  این  قبوِل  نجات،  برای  قدم  نخستین  و 
از سوی رهبران و اعالم فراخواِن عمومی برای 
چاره جویی است. مسلمًا در افغانستان مغزها و 
ظرفیت هایی وجود دارند که اگر به آن ها فرصت 
داده شود، می توانند نقشۀ راهِ افغانستان به سوی 

برای  و  کنند  ترسیم  را  پایدار  سعادِت  و  صلح 
دردهای بی شمار افغانستان، نسخه های به روز و 

عالمانه ارایه دهند.
در افغانستان قحط الرجال نیست که قرار باشد 
عده یی محدود برای سرنوشِت میلیون ها انساِن 
مدیریِت  وقتی  بگیرد.  تصمیم  سرزمین  این 
اوضاع از کنترل حکومت خارج است و کشور 
در خط سرِخ فروپاشی قرار دارد، هر شهروند 
اندیشه ورزِ این کشور وظیفه دارد که از سکون 
خود  سرنوشِت  برای  و  شود  بیرون  انفعال  و 
دست به کار شود. حکومت کنونی در عمل به 
ماند. اصالح  ناکام  اساسی ترین وعده های خود 
نهادهای انتخاباتی و مبارزه با فساد اداری از حد 
گریز  و  مشروعیت  بحران  و  نرفته  فراتر  شعار 
سرطان  دانۀ  همانند  همچنان  اساسی  قانون  از 
ارکان دولت و نظام را تهدید می کند. انتخابات 
و  نشده  برگزار  آن  زماِن  و  وقت  در  پارلمانی 
سرپرستی،  حالت  در  به نحوی  قوه  سه  هر 
ناامنی  می برند.  به سر  مشروعیت  عدمِ  یا  تعلیق 
بر طالب  درنوردیده و عالوه  را  همۀ والیت ها 
میدان  به  نیز  القاعده و شبکۀ حقانی، داعش  و 
جنِگ افغانستان آمده و می خواهد این کشور را 
دهد.  قرار  میانه  آسیای  به  خود  عزیمِت  نقطۀ 
تشکیل  تیم های  و  سران  اختالفاِت  این همه،  با 
متصور  پایانی  را  ملی  وحدِت  دهندۀ حکومت 
فکری،  نخبه گان  نقش  که  این جاست  نیست. 

سیاسی و فرهنگی افغانستان و چهره های متنفِذ 
مردمی برجسته می شود. 

نخبه گان افغانستان اگر اراده کنند و اگر به خود 
اعتماد نمایند، می توانند ابتکارِ عمل را به دست 
اتفاقاِت کشور را به مسیر  بگیرند و حوادث و 
نخبه گان  شوند.  رهنمون  سعادت بار  و  دلخواه 
وضعیِت  باید  افغانستان  در  ساکن  اقوام  همۀ 
گرد  چتر  یک  زیر  و  دریابند  را  کشور  بحرانِی 
بپردازند  راهکار  و  اندیشه  تولید  به  و  آیند  هم 
که  کنند  وادار  را  موجود  حکومِت  سران  و 
و  بگیرند  را جدی  آن ها  داشته های  و  حرف ها 
در صحنۀ عمل آن ها را به کار بنـدند. نخبه گان 
افغانستان باید چنان سازمان دهی و انسجام یابند 
و  برنامه ها  و  آن ها  نتوانند  حکومت  سراِن  که 
نخبه گان  بگیرند.  نادیده  را  راهکارهای شان 
کشور با برگزاری نشست های پیاپی و هدف دار 
می توانند یک برنامۀ ملی و یک نقشۀ راه تدوین 
توجه  آن،  بر  پای فشاری  و  تأکید  با  و  کننــد 
سران حکومِت وحدت ملی و جامعۀ جهانی را 
به خود جلب و زمینۀ تطبیق راهکارهای خویش 
در  شاید  آرزو  و  حرف  این  نمایند.  مساعد  را 
با  اما  کند،  ناممکن جلوه  و  بزرگ  امر  ابتـدای 
برداشتن قدم هاِی نخست می توان پی به تحقِق 
آن برد و امیدوارانه انتظار یک پیروزی و تغییِر 

شگرف را کشید.
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مبارک شاه شهرام  قمارباخته
 

از  ملت،  خانۀ  نامیموِن  سرنوشت  از  گفتن  سخن  هرچند 
باِب  در  می توانست  کسی  هر  و  نبود  دشوار  هم  اول  همان 
داشت،  قرار  نماینده گان  مجلس  راه  فرا  که  مذمومی  تقدیر 
پیش بینی هایی کند؛ اما سرنوشت انتخابات پارلمانی دست کم 
تا کنون در هاله یی از ابهام قرار دارد. مجلس نماینده گان برای 
ادامه دهد؛  به کارش  باید  بدتر،  به  نسبت  بد  دادِن  ارجحیت 
اگرچه این حکم چه از زبان اهالی خانۀ ملت باشد، چه از زبان 
رییس جمهور یا دادگاه عالی و چه از زبان کارشناسان حقوقی، 
بازهم مغایر حکم صریِح قانون اساسی است. با وجود این اما 
هرچه باشد، حضور غیرقانونِی قوۀ مقننه در دولِت کنونی بهتر 
از تغییر چهره دادِن نظام از یک دولت مدرِن مبتنی بر اصل 

تفکیک قوا به یک نظام توتالیتر قرون وسطایی است. 
از قراین پیداست که مجلس به کارِ خود ادامه می دهد و راه 
دیگری هم نمی شود برای آن متصور شد. پرسشی که اما این 
روزها بیش از هر زماِن دیگری بر زبان هاست، مسالۀ انتخابات 
این موضوع هرچند در  برگزاری آن است.  پارلمانی و زمان 
از  بسیاری  ماندگار و  ماه گذشته همواره همّ وغِم روزنامۀ  نُه 
تا کنون همواره هیچ  اما دیده شد که  بوده،  رسانه های دیگر 
اراده و عزمِ جدی یی در قباِل آن وجود نداشته است. همین 
بی تفاوتی و بی مباالتی سبب شد که امروز بارِ دیگر همه یک 
بارِ دیگر شاهد عبور از خطوط قرمِز قانون اساسی و زیر پا 

شدِن آن توسط حکومت وحدت ملی باشیم. 
با این وجود، آن چه در شرایط کنونی بیش از پیش نگران کننده 
می نماید، موضوع برگزاری انتخابات در شش ماه آینده است. 
شش ماهه  زمانِی  محدودۀ  یک  از  غنی  رییس جمهور  وقتی 
سخن می گوید، ناگزیر ذهِن آدم به سمِت وعده ها و میعادهای 
پیشینی متبادر می شود که هرکدام روزی با آب و تاِب بسیار به 
زبان آورده شده بودند و روز دیگر با سکوتی سرشار از معنا 
به فراموشی سپرده شده بودند. در این چند ماه عمِر حکومت 
وحدت ملی، شاید وعدۀ مشخصی را نتوان انگشت نشان کرد 
که حکومت برای تحقق بخشیدن به آن، بازۀ زمانِی معینی را 
تعریف کرده باشد و به راستی هم آن را در زماِن تعیین شده 
عملی کرده باشد. از مسالۀ کابل بانک تا معرفِی به هنگامِ کابینه 
تغییر در وضع  انتخاباتی و  نظام  و تشکیل کمیسیون اصالح 
معیشت معلماِن مکاتب، همه و همه رشته هایی بودند که به 
مرورِ زمان پنبه شدند و نه تنها وضع را بهتر نکردند، بلکه دامِن 
ناامیدی را هم بیشتر گستراندند. حاال هم که وعدۀ شش ماهۀ 
به مردم  پارلمان  انتخابات  برگزاری  انتخاباتی و  نظام  اصالح 
سپرده شده است، بازهم نمی توان به آن زیاد خوش بین بود. 
اگر قرار می بود نظام انتخاباتی مورد اصالح قرار می گرفت، تا 
کنون بدون شک این امر محَقق می شد. اما وقتی اراده یی برای 
می تواند  حتا  دادن ها  وعده  این  باشد،  نداشته  وجود  اصالح 
عرصه را برای سهل انگاری در روند اصالح نظام انتخاباتی در 

یک حالِت اضطرار فراهم کند. 
یکی از عمده ترین چالش هایی که گاه می تواند به عنوان یک 
تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، گذاشتِن امور مناقشه برانگیز 
به دقیقۀ نود و آوردِن حالِت اضطرار است که سبب می شود 
مورد  شتاب  و  بی مباالتی  با  زمانی،  محدودیت  علت  به 
شش ماهه  زمانِی  بازۀ  تعیین  گیرند.  قرار  ارزیابی  و  بررسی 
راستای  در  تالشی  می تواند  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای 
به کار بردِن همین تاکتیک باشد و حاصل آن، عدم برخورد 
شک  بدون  شود.  انتخاباتی  نظام  اصالح  مسالۀ  با  مسووالنه 
چنین وعده یی از سوی رییس جمهور می تواند برای نهادهای 
را  و عرصه  باشد  امیدوارکننده  انتخابات  تمویل کنندۀ  جهانِی 
به  امر  این  ولی  کند.  فراهم  آن ها  کمک های  بازگشت  برای 

خودِی خود می تواند چالش زا نیز باشد.
اعالم  پیشاپیش  پارلمانی،  انتخابات  تمویل کنندۀ  کشورهای 
اصالحاِت  آوردن  صورت  در  فقط  و  فقط  که  بودند  کرده 
بنیادین در نظام انتخاباتی، حاضر به تمویل مصارِف 80 میلیون 
که  می رود  انتظار  هم  رو هستند. حاال  پیِش  انتخابات  دالرِی 
آن ها هم صدا با مردم افغانستان، شرط شفافیت و عادالنه بودِن 
انتخابات را در اولویت قرار دهند و به وعده های حکومتی برای 
آوردن اصالحات دل خوش نشوند. اگر قرار است انتخاباتی در 
افغانستان به وقوع بپیوندد ـ که البته آن هم در شش ماه آینده 
و در فصل زمستان بدون شک امری محال است ـ باید یک 
انتخاباِت شفاف بر مبنای پایه های مستحکِم اصالح شده باشد. 
بر چیزی جز یک  آن هم اکنون گواه  انتخاباتی که وعده های 
انتخاباِت مبهم و زمستانی نیست، نه مورد حمایِت مردم است 
و نه هم  می باید مورد حمایِت تمویل کننده گان بین المللی قرار 

گیـرد!  

انتخابات 
در گرگ ومیِش زمستان؟!

اکنون وضعیِت افغانستان به گونه یی ست که هیچ فرصتی 
برای ادامۀ رقابت  و منیِت رهبراِن آن باقی نگذاشته است. 
وقت چنان تنگ است که اگر دیر بجنبیم، این وضعیت گلیِم 

همه را جمع خواهد کرد و دیگر هیچ چیزی برای رقابت و 
نزاع در میان نخواهد گذاشت. دولت و حکومِت کنونی به 
بن بست و ناکامی خورده و نخستین قدم برای نجات، قبوِل 

این ناکامی از سوی رهبران و اعالم فراخواِن عمومی برای 
چاره جویی است. مسلماً در افغانستان مغزها و ظرفیت هایی 

وجود دارند که اگر به آن ها فرصت داده شود، می توانند 
نقشۀ راِه افغانستان به سوی صلح و سعادِت پایدار را 

ترسیم کنند و برای دردهای بی شمار افغانستان، نسخه های 
به روز و عالمانه ارایه دهند

ACKU
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اقتصاددانان:

بـرنامۀ شـفاف  سـازی کـاِر گمـرک ها را
 بانـک جـهانی برعـهده گیـرد

ناجیه نوری
گمرگ ها  شفاف سازی  برنامۀ  مسوولیت  اگر 
در  فاسد  افراد  از  شماری  و  مالیه  وزارت  را 
حکومت بر عهده بگیرند، این برنامه به شکست 

مواجه خواهد شد. 
آگاهان امور اقتصاد با بیان این مطلب می گویند 
شفافیت  ایجاد  برای  برنامه یی  دولت  که  اگر 
نهادهای  و  گمرگ ها  در  فساد  با  مبارزه  و 
افراد  دست  نخست  قدم  در  باید  دارد،  دولتی 

فاسدمعلوم الحال از نظام برچیده شود. 
که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
بازپرداخت  بدون  کمک  جهانی  بانک  اخیراً 
21.5 میلیون دالری را به هدف شفافیت در کار 
دولت وحدت  اختیار  در  افغانستان  گمرک های 

ملی قرار داده است.
هستند  باور  این  به  اقتصادانان  از  شماری  اما 
برنامه ها  سایر  مانند  برنامه  این  در  اگر  که 
قضیه  مانند  و  گرایی  مصلحت  خویش خوری، 
اگر  برخوردسیاسی صورت گیرد و  بانک  کابل 
از دایرۀ تیمی بیرون نشویم و افرادی که متحد 
به افغانستان است را وارد میدان نکنیم و برای 

پیش برد چنین برنامه ها یک اجندای ملی نداشته 
باشیم، بدون شک موفق نخواهیم شد.

سیدمسعود استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل 
می  گوید، این برنامه اگر موفق شود، دست فساد 
در گمرکات افغانستان را کوتاه می کند، اما اگر با 
ایلیمنت های کهنه حرکت کنیم، فساد همچنان به 

قوت خود باقی خواهد ماند.
او تاکید کرد، کابل بانک با یک برنامه شفاف و 
نو حرکت خود را انجام داد، اما چون ایلمنیت 
کهنه و هدف نو بود، بنابراین قضیه موفق نشد و 

مشکل به حال خود باقی ماند.
این استاد دانشگاه می گوید، اگر در این برنامه مانند 
سایر برنامه ها خویش خوری، مصلحت گرایی و 
برخوردسیاسی صورت  بانک  کابل  قضیه  مانند 

گیرد، بدون شک موفق نخواهیم شد.
و  نشویم  بیرون  تیم  دایرۀ  از  اگر  افزود،  وی 
وارد  را  است  افغانستان  به  متحد  که  افرادی 
میدان نکنیم و برای پیش برد چنین برنامه ها یک 

اجندای ملی نداشته باشیم موفق نخواهیم شد.
مشکالت  از  رفت  بیرون  برای  کرد،  اضافه  او 
به  منطقه یی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
برنامه  با  اگر  زیرا  دارم،  نیاز  ملی  اجندای  یک 
افرادی و  با  به پیش نرویم و چنین برنامه ها را 
ملی هستند  برنامه های کالن  داری  اشخاصی که 
شریک نسازیم به هیچ عنوان موفق نخواهیم بود.

در  افغانستان  دولت  مسعود،  استاد  گفته  به 
سرمایه  برای  انگیزه یی  تاجران  که  شرایطی 
است،  فرار  درحال  سرمایه ها  و  ندارند  گذاری 
تالش می کند تا از طریق شفاف کردن عایدات 
افغانستان  عایدات  چشمه  تنها  که  گمرکات 

است، درامد داخلی را افزایش دهد.
 او گفت، بانک جهانی هم با دادن پروپوزل به 
از  عایدات  افزایش  صدد  در  افغانستان  دولت 

طریق گمرکات و با شیوه های مدرن دنیا است.
گوید،  می  مدنی  رییس جامعه  رفیعی  عزیز  اما 
در  را  دیگر  کشورهای  ناکام  تجربۀ  امریکا 
افغانستان عملی می کند، اما امیدوار هستیم که 
برای  را  بهتری  برنامه  یک  بتواند  جهانی  بانک 
ایجاد شفافیت در گمرکات افغانستان عملی کند.
است،  فساد  به  متهم  کسی که  رفیعی،  گفته  به 
می شود؛  رییس جمهور  اقتصادی  ارشد  مشاور 
آینده  در  واقعًا  که  می کند  تضمین  کی  بنابراین 

چنین برنامه ها به دور از فساد باقی بماند.
داخل  سیستم های  تمام  زمانی که  تا  افزود،  او 
نظام اصالح نشود ناممکن است که عملکردهای 
موضعی این چنینی بتواند جلو فساد در افغانستان 

را بگیرد.
علم  اصطالح  در  افغانستان  کرد،  تأکید  وی 
سیاست، به یک انقالب نیاز دارد تا این انقالب 
بتواند ریشه های فساد از جمله فرهنگ معافیت 

را دگرگون کند.
اقتصاددان  سیحون  الدین  سیف  حال،  این  با 
می گوید، درچنین پروژۀ خاص اگر نظارت دقیق 
صورت گیرد و ارتباط میان تمامی گمرکات با 
عواید  شک  بدون  باشد،  داشته  وجود  مرکز 

واردات و صادرات به هدر نخواهد رفت.
او گفت، اما اگر وزارت مالیه که فساد گسترده 
را به میراث برده و افراد و اشخاص خاص، این 
شک  بدون  بگیرند،  خود  اختیار  در  را  پروژها 

فساد همچنان پا برجا خواهد بود.

از  بانک جهانی  اگر خود  افزود،  استاد سیحون 
این پروژه نظارت کند، بدون شک نتیجه خواهد 
داد، اما وزارت مالیه یکی از وزارت های بسیار 
مواجه  چالش  با  آن  مدیریت  و  است  ناتوان 
این  که  بود  نمی توان خوش بین  بنابراین  است؛ 

افغانستان  گمرکات  در  فساد  جلو  بتواند  برنامه 
را بگیرد.

در  پول  این  است  قرار  می گوید،  مالیه  وزارت 
زمینۀ تقویت حکومت الکترونیک، زیرساخت ها 
به  افغانستان  در گمرک های  باالبردن ظرفیت  و 

مصرف برسد.
کمک  این  مالیه،  وزارت  در  مسووالن  گفته  به 
بخش  در  که  است  امریکایی  دالر  میلیون   21.5
استفاده  مورد  بشری  منابع  و  زیربنا  تکنولوژی، 
قرار می گیرد. در عرصه تقویت سیستم اسیکودا 

استفاده  داخلی  و  سرحدی  گمرک های  در 
می شود.

سیستم  اسیکودا  سیستم  می افزایند،  آنان 
در  شفافیت  ایجاد  باعث  که  است  کامپیوتری 
یک  اگر  امروز  می شود.  افغانستان  گمرک های 
به  شود،  تورخم  گمرک  وارد  )خودرو(  موتر 
تمام  که  ــ  تکنولوژی  و  سیستم  این  کمک 
با  با هم وصل هستند ــ  افغانستان  گمرک های 
افغانستان  داخل گمرک  موتر  که  می شوند  خبر 

شد 
در  را  دالر  میلیون  هفتاد  حدود  جهانی  بانک 
در  ظرفیت سازی  بخش  در  گذشته  سال  هفت 

گمرک های افغانستان مصرف کرده است.
وزارت مالیه گفته که قرار بود این پروژه بانک 
با  اما  برسد،  پایان  به  ماه جون  آخر  در  جهانی 
ماه  هجده  برای  برنامه  این  جدید  کمک  اعالم 

دیگر تمدید شد.
که  کرد  اعالم  پیش  هفته  دو  افغانستان  دولت 
از فساد در گمرک ها و تسریع  برای جلوگیری 
را  گمرکی  عوارض  پرداخت  بازرگانان،  کار 
این  آزمایشی  مرحله  است.  ساخته  الکترونیک 
برنامه از گمرک کابل و فرودگاه بین المللی کابل 

راه اندازی شده است.

تحلیلگر هندی:

تفاهمنامۀ اطالعاتی کابل- اسالم آباد، 
نابودی افغانستان را در پی دارد

کارشناس هندی اعالم کرد که تفاهمنامۀ اطالعاتی کابل و اسالم آباد 
زیرا  است،  افغانستان  نابودی  برای  پاکستان  استعماری  اهداف  ادامه 
تولیدکننده  تنها  آی(  اس  )آی  پاکستان  ارتش  اطالعات  سازمان 

گروه های تروریستی در جنوب آسیاست.
به گزارش نیو ایندین اکسپرس، طفیل احمد کارشناس هندی و مدیر 
واقع  خاورمیانه  رسانه یی  تحقیقات  موسسه  در  آسیا  جنوب  بخش 
در واشنگتن، با توجه به تفاهمنامه اطالعاتی کابل- اسالم آباد گفت: 
در  پاکستان  تالش های  ادامه  اسالم آباد  کابل-  اطالعاتی  تفاهمنامه 

رابطه با نابودی پاکستان است.
که  می کند  فکر  افغانستان  رییس جمهور  غنی  اشرف  افزود:  وی 
پاکستان را به عنوان یک دوست در آغوش خواهد گرفت و سعی 
در برقرای روابط مستقل و آزاد با پاکستان دارد درحالی که در مورد 
افغانستان کلمه مستقل و آزاد تنها به معنی وابستگی به دیگران است.
طفیل احمد گفت: کارشناسان هندی، به ویژه کسانی که امیدی برای 
صلح افغانستان دارند، تالش های اشرف غنی را به خاطر منافع این 

کشور می دانند اما کج شدن وی بسوی پاکستان بی اساس است.
وی اظهار داشت: رادها کومار یک نویسنده هندی نیز قبل از دیدار 
اشرف غنی از دهلی نو نوشته بود که ما نباید افغانستان را از دیدگاه 

پاکستان و یا حتی از دیگاه چین نگاه کنیم.
بزرگ  استراتژی  یک  را  افغانستان  جمهور  رییس  سیاست  کومار 
دانست و خاطرنشان کرد که در جنوب آسیا، همه بر این باورند که 

بدبختی مردم افغانستان تنها یکی از مشکالت پاکستان است.
کارشناس هندی در ادامه گفت: پس از سال 1970 میالدی بیش از 
افغان  پناهنده  آوردند. هر  پناه  پاکستان  به  افغانستان  مردم  میلیون   3
می توانست بهترین دوست پاکستان در افغاستان می شد اما چنین نشد.
و  کابل  اطالعاتی  »تفاهمنامه  اساس  بر  اطالعات  اشتراک گذاری 
نابودی  با  رابطه  در  پاکستان  استعماری  اهداف  ادامه  اسالم آباد« 
افغانستان است زیرا سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی اس آی( 

تنها تولید کننده گروه های تروریستی در جنوب آسیاست.
عاصم باجوه سخنگو و مدیر کل روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان 
در 18 می سالجاری میالدی اعالم کرد که سازمان های اطالعاتی کابل 
و اسالم آباد تفاهمنامه اشتراک گذاری اطالعات را به امضا رسانده اند.

میانه  تحقیقات رسانه یی خاور  آسیا در موسسه  مدیر بخش جنوب 
یادآور شد: قبل از سال 1979 میالدی، زمانی که نیروهای شوروی 
افغانستان را اشغال کرد، پاکستان تالش کرد تا راهرو اسالمی را از 

طریق افغانستان به آسیای مرکزی گسترش دهد.
برخی  میالدی،   80 دهه  طول  در  پاکستان  ارتش  اطالعات  سازمان 
گروه ها در افغانستان را با پول سازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا 

تامین مالی کرد.
 90 دهه  طول  در  همچنین  پاکستان  کرد:  تصریح  هندی  کارشناس 
منصوب  افغانستان  در  طالبان  حکومت  در  را  شهروندانش  میالدی 
کرد و از سال 2002 الی 2005 میالدی طالبان بدلیل مداخله نیروهای 

امریکایی پس از حمله 11 سپتمبر شکست خوردند.
پس از سال 2006 میالدی، برخی گروه ها استراتژی سازمان اطالعات 

ارتش پاکستان مبنی بر انفجار و انتحار را روی دست گرفتند.
وی توضیح داد: پاکستان افغانستان را با هدف استعماری نگاه می کند. 
رییس آی اس آی  اختر  ارتش، رضوان  رییس ستاد  راحیل شریف 
چندمین  برای  گذشته  ماه  در  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز  و 
بار از کابل دیدار کردند اما هیچ اقدامی در رابطه با توقف عملیات 

تروریستی انجام نداند.
یوسف  پاکستان شامل  نظامی  و  رهبران سیاسی  احمد گفت:  طفیل 
رضا گیالنی نخست وزیر سابق، چوهدری احمد مختار وزیر دفاع، 
ستاد  رییس  کیانی  اشفاق  آی،  اس  آی  سازمان  رییس  پاشا  شجاع 
ارتش، حنا ربانی کهر معاون وزیر امور خارجه و رحمان ملک وزیر 
دیدار  کابل  از  نیز  میالدی  اپریل سال 2011  در 11  پاکستان  کشور 

کردند.
این دیدارهای طوالنی مدت نشان می دهد که پاکستان افغانستان را 

مستعمره خود می داند.
بر اساس گزارش های رسانه ها، تفاهمنامه اطالعاتی کابل- اسالم آباد، 
سازمان اطالعات ارتش پاکستان مقامات اطالعاتی افغانستان را تجهیز 
و آموزش خواهد داد و سازمان اطالعات این کشور )ان دی اس( 
نیز در مقابل، رویه مخالفت با پاکستان را بین مردم افغانستان تغییر 

خواهد داد.
کارشناس هندی تفاهمنامه اطالعاتی کابل- اسالم آباد را ابزاری برای 

کنترل افغانستان توسط آی اس آی دانست.
مدیر بخش جنوب آسیا در موسسه تحقیقات رسانه یی خاورمیانه در 
پایان گفت: سیاست اشرف غنی نشان می دهد که نگاه وی به سوی 

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

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

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

شود.  

چهارراه  به  نظامی  چهارراه  از  ماهیت  تغییر 
اقتصادی

اقتصادِی  شکوفایی  و  توسعه  عصر  که  حاال 
آسیا در راه است، چهارراهی به نام افغانستان، 
اهمیتش را با ماهیِت دیگری به تجربه می گیرد. 
از  بخشی  برای  خام  مواد  و  انرژی  صدور 
اقتصادهای منطقه و در اختیار داشتن بازارهای 
تجارتی برای برخی دیگر از آنان، به ساده ترین 
قیمت،  ارزان ترین  و  راه  کوتاه ترین  شکل، 
و  توسعه  به  آسیا  می گذرد.  چهارراه  همین  از 
این  این که  مگر  نمی رسد،  اقتصادی  شکوفایی 
از سویی هم،  و  باشد  باز  برای همه  چهارراه، 
مقررات ترافیکی عبور و استفاده از این چهارراه 
جریان  در  اختالل  باعث  که  باشد  گونه ای  به 

ترافیک سنگینی که در راه است، نشود.
بازیگران  هم  آینده ای،  چنین  به  رسیدن  برای 
باید  جهان،  بزرگ  قدرت های  هم  و  منطقه یی 
اهمیت افغانستان را به عنوان منطقه ای که برای 
آن  به  و  کنند  بود، درک  همه سودآور خواهد 

احترام بگذارند.
در  توسعه  و  ثبات  به  نیاز  که  حاضر  حال  در 
درون افغانستان، بیش از هر زمانی، اذهان مردم 
را فرا گرفته، به نظر می رسد وضعیت منطقه یی، 
مساعد چنین فضایی است. با توجه به آن چه در 
بخش های قبلی اشاره شد، نشانه های واضحی 
از این که همسایه گان ما و قدرت های منطقه یی 
افغانستان  ثبات  که  رسیده اند  درک  این  به 
بار  به  را  کالنی  سودهای  شان  برای  می تواند 
بیاورد و در غیر این صورت فرصت های خوبی 

از دست شان خواهد رفت، به نظر می رسد.
این وضعیت برای قدرت های بزرِگ جهان هم 
خالی از دل چسبی نیست. با درک این که رشد 
قدرت های  است،  گریزناپذیر  آسیا  اقتصادی 
رشد  ادامۀ  که  می دانند  غیرآسیایی  بزرِگ 
وابسته  آسیا  اقتصادی  رشد  به  اقتصادی شان 
تا هنوز  برای چند دهه و  بود)چنان که  خواهد 

وابسته  امریکا  اقتصاد  به  اقتصادی جهان  رشد 
بر  اقتصاد،  آن  در  فرود  و  فراز  هر  و  است 
و  می گذارد(  مستقیم  تأثیر  دنیا  باقی  اقتصاد 
با  باشند  خواسته  این که  جای  به  دلیل  این  به 
اقتصادی  مزایای  از  آسیا  بی ثباتی  برای  تالش 
خواهند  تالش  بمانند،  دور  جهان  منطقۀ  این 
)عمدتًا  آسیا  ثبات  تأمین  در  را  نقش شان  کرد 
با  واقعی  مبارزۀ  و  پاکستان  و  افغانستان 
گروه های تروریستی( به گونه یی بازی کنند که 
اعتماد بازار بزرِگ اقتصادی آسیا را جلب کرده 

و خود نیز نقش عمده ای در آن داشته باشند.
یکی از کارشناسان اقتصادی جاپان )کیشی اونو، 
انستیتوت ملی مطالعات دفاعی جاپان(  عضو  
طی پیش بینی اقتصاد جهانی برای سه صد سال 
اقتصاد  آیندۀ  سال  بیست  از  تصویری  آینده، 

جهان می دهد و به این ارقام اشاره می کنـد:
ایاالت متحده از جی دی پی جهانی در  سهم 
حال حاضر بیشتر از 15 تریلیون دالر است در 
حالی که سهم چین به کمی بیشتر از 11 تریلیون 
نشان   2030 سال  در  ارقام  این  می رسد؛  دالر 
سریع شان  رشد  به  اقتصاد  دو  هر  که  می دهد 
محور  آسیا  این که  دلیل  به  اما  می دهند،  ادامه 
اقتصادی جهان خواهد بود، سهم چین بیشتر از 
امریکا خواهد شد. بر اساس این پیش بینی سهم 
پی جهان  از مجموع جی دی  در 2030  چین 
سهم  و  بود  خواهد  دالر  تریلیون   35 از  بیش 

ایاالت متحده حدود 23 تریلیون دالر.
در همین پیش بینی، سهم هند از اقتصاد دنیا در 
2030 بیش از 13 تریلیون دالر خوانده شده، در 
حالی که حاال حدود 4 تریلیون دالر است. جمع 
به  نزدیک  که  نشان می دهد  هند و چین  سهم 
نصف جی دی پی دنیا در 2030 نصیب همین 
دو  این  اهمیت  امر  این  و  می شود  کشور  دو 
کشور در اقتصاد جهان و ارزش ثبات آسیا برای 
توسعۀ آسیایی و توسعۀ این دو اقتصاد بزرگ 

آسیا را برجسته می سازد.
تثبیت  برای  امریکا  و  چین  تازۀ  تحرکات 
سهم شان از نخستین مراحل شکل گیری توسعۀ 
اقتصادی آسیا، نشان می دهد که این دو کشور 
بیشتر از دیگران در این میدان حضور خواهند 
ماندِن  بیرون  معنای  به  این  هرچند  داشت، 
کانادا  اروپا،  جاپان،  چون  دیگری  اقتصادهای 

و روسیه از این دایره نخواهد بود.
به 50  نزدیک  که  اعالم کرده  تازه گی چین  به 
بیلیون دالر را در پاکستان سرمایه گذاری می کند، 
این در حالی ست که امریکا بدون این که رسمًا 
اعالم کرده باشد، برای هزینه کردن 50 بیلیون 
دالر )هزینه کردن این پول ها به شکل کمک های 
در  سرمایه گذاری  گونۀ  به  بلکه  نه،  بالعوض 
سود  عمدۀ  بخش  که  بود  خواهد  پروژه هایی 
ده  در  گشت(  برخواهد  متحده  ایاالت  به  آن 

سال آینده در افغانستان آماده می شود. در کنار 
اعتماد  جلب  برای  قبل  مدت ها  از  امریکا  آن، 
پیشکش های  طریق  از  میانه  آسیای  کشورهای 
کرده  آغاز  را  تالش هایش  اقتصادی،  و  مالی 

است.
یک سو  از  اقتصادی  توجه  این  ترتیب،  این  به 
اجرای  و  طرح  و  اشتغال  زمینه های  ایجاد  با 
زمینۀ  منطقه یی،  اقتصادی  بزرگ  پروژه های 
سربازگیری ارزاِن گروه های تروریستی از میان 
مناطق  به ویژه  پاکستان،  و  افغانستان  جوانان 
اطراف مرز مشترِک دو کشور را خواهد گرفت 
و از سویی به دولت های این دو کشور کمک 
خواهد کرد تا برای مبارزه علیه افراط گرایی، از 
حمایت بیشتِر مردمِ خویش برخوردار شوند. از 
برای  فعالیت  با تنگ شدن زمینۀ  جانب دیگر، 
پاکستان  و  افغانستان  در  تروریستی  گروه های 
و مهم تر از آن، کاهش منابع تمویل این گروه ها 
)قباًل در این مورد توضیحات داده شده( زمینۀ 
در  اقتصادی  بزرِگ  پروژه های  اجرای  و  طرح 

افغانستان و پاکستان میسر خواهد گردید.

افغانستان به عنوان یک منطقه
حاکم  اقتصادِی  و  امنیتی  تقسیم بندی های  در 
از  کدام  هیچ  دایرۀ  در  افغانستان  آسیا،  در 

سازمان های موجود قرار ندارد.
و  نزدیک  بسیار  رابطۀ  افغانستان  این که  با 
کشورهای  از  دارد،  میانه  آسیای  با  تاریخی 

آسیای میانه نیست.
معنا  این  به  نیز  سارک  در  افغانستان  حضور 
نمی تواند باشد که افغانستان از جملۀ کشورهای 

جنوب شرق آسیاست.
“آسیان” هم دایره ای نیست که افغانستان به طور 

کامل در درون آن واقع شود.
این ها فقط مثال هایی از وضعیت افغانستان در 
سازمان های منطقه یی و در واقع در جغرافیای 

آسیاست.
قطب های  همۀ  برای  افغانستان  این که  برای 
از  برعکس  و  شود  واقع  ممد  آسیا  اقتصادی 
توسعۀ  برای  قطب ها  این  فعالیت  و  حضور 
اقتصادی  سیستم های  ببرد،  سود  خودش 
منطقه یی، افغانستان را باید به عنوان یک منطقۀ 
با  معامالت شان  و  بپذیرند  اقتصادی  خاِص 

افغانستان را بر همین مبنا، پی ریزی کنند.
امنیتی موجود  از سیستم های  افغانستان بخشی 
شرق  جنوب  اگر  نیست.  نیز  ما  منطقۀ  در 
آسیا  شمال  باالخره  و  آن  اقمار  و  چین  آسیا، 
سیستم های  عنوان  به  را  روسیه(  محوریت  )با 
امنیتِی رسمی یا غیر رسمی بپذیریم، افغانستان 
شامل  سیستم ها  این  از  کدام  هیچ  محدودۀ  در 

نیست.

محبوبه عطایی
چه باید کرد؟

یک آزمایش خون می تواند شِک شما را به طور کامل از بین ببرد و نشان دهد که 
آیا خشکی چهرۀ شما به دلیل کم کاری تیرویید یا دیابت ایجاد شده یا این که باید 
دنبال دلیل دیگری بگردید. اگر این بیماری ها را به ارث نبرده باشید، ممکن است 
به دلیل مصرف یک داروی خاص دچار چنین اختالل هایی شده باشید یا به  دلیل 
رعایت رژیم غذایی نامناسب، پس از دچار شدن به این بیماری ها عالیم آن ها را 
تشدید کرده باشید. برای مثال گفته می شود که گرسنه ماندن طوالنی مدت و حذف 
وعدۀ صبحانه، مشکالت مربوط به شکر خون را تشدید می کند یا از نظر بعضی 
متخصصان، مصرف زیاد خوراکی هایی مثل انواع کلم، سویا یا شلغم باعث تشدید 

نشانه های کم کاری تیرویید می شود.

موهای زاید صورت 
اگر یک دفعه موهای زاید صورت تان زیاد شده، فوراً به یک متخصص زنان مراجعه 
کنید. چنین نشانۀ ظاهری می تواند از ابتالی شما به سندرم تخمدان پلی کیستیک 
خبر دهد. این نشانه می گوید که سطح هورمون های مردانه در بدن تان باال رفته و 
قرار است به مشکالت دیگری به غیر از ظاهر شدن موهای زاید فراوان در بدن تان 
دچار شوید. به هم ریختن نظم قاعده گی و چاقی غیرقابل کنترل از مشکالتی است 

که مبتالیان این سندرم از آن شکایت می کنند.
 

چه باید کرد؟
تنها مشکل شما  اما  نیست  کار سختی  بردن موهای صورت  بین  از  می دانیم که 
این موها نیستند. اگر هرچه سریع تر مشکل تان را درمان نکنید، حتا ممکن است 
تالش های تان برای باردار شدن هم بی اثر بماند. متخصصان زنان می توانند با تجویز 
داروهای مناسب به درمان شما کمک کنند یا حداقل وضعیت تان را به شکل قابل 
 توجهی کنترل کرده و بهبود بخشند. البته اعتراف می کنیم که ممکن است درمانی 

طوالنی مدت در انتظارتان باشد.

نقاط سفت زرد روی پلک
این ضایعات خبر از ابتالی شما به مشکالت ناشی از کلسترول خون می دهند. 
بررسی ها نشان می دهد کسانی که کلسترول بد خون شان باالست و این ضایعات 
قلبی  بیماری های  معرض خطر  در  دیگران  از  بیشتر  می بینند،  پلک شان  روی  را 
قرار دارند. احتمال این که رگ های خونی این افراد سخت شود، کم نیست و بر 
اساس بررسی ها، آن ها بعد از چند دهه کنار آمدن با این مشکل، 50درصد بیشتر 

از دیگران با خطر حملۀ قلبی روبه رو هستند.

چه باید کرد؟
قبل از هر چیز یک آزمایش خون دهید تا مطمین شوید که کلسترول بد خون تان 
با  بود،  ایجاد شده  دلیل  این  به  پلِک شما  اگر ضایعات زردرنگ پشت  باالست. 
کمک یک متخصص دارو درمانی را شروع کنید و برخی مواد غذایی را به رژیم تان 
اضافه کنید. ماهی های چرب مثل سالمون، غالت سبوس دار، سیر و برخی مواد 
غذایی دیگر می توانند کلسترول خون را پایین بیاورند. البته باید در کنار مصرف 
آن ها سهم روغن - به ویژه روغن جامد - را در وعده های غذایی تان تا جایی که 

می توانید پایین بیاورید.

منبع: مجله سیب سبز
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آینه می گوید 
حال تان خراب است!
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عبدالحفیظ منصور
بخش دوم

اثر  یک  در  مهریزی  مهدی 
به نام  خواندنی  و  جالب 
در  زن  حقوق  و  »شخصیت 
اسالم« یکایک این گونه مسایل 
ارزیابی  به  و  برمی شمارد  را 
بررسِی  و  تحلیل  می گیرد. 
مهریزی نشان می دهد تمام آرا 

و روایاتی که به ضعف و ناتوانی زن داللت می دارند، 
شامل یکی از حاالِت زیر می باشند:

1. نظریاتی که بر پایۀ نصوص اسالمیـ  قرآن و حدیث 
ـ استوار نیستند، بلکه از تورات و انجیل گرفته شده اند.
2. احادیثی که از نظر سند سلسلۀ آن ها درست نیست 
ثقه  احادیث  و  قرآن  با  تضاد  در  محتوا  رهگذر  از  و 

قرار دارند.
آن که  نه  تاریخی اند،  وضعیت  بیانگر  که  آیاتی   .3

دستوری جاودانی بوده باشند.
4. آیاتی که به لحاظ فرهنگ محاوره به لفظ »الرجال« 
مردان  شامل  تنها  که  پنداشته اند  شارحان  و  آمده اند 
بعثت  عصر  عرِب  فرهنگ  در  که  حالی  در  می شوند، 

رجال به مرد و زن اطالق می گردید. 
را ریخته  برابری حقوق زن و مرد  پایه های  اسالم   .5
است، نه آن که بر آن نقطۀ پایان نهاده باشد. اسالم راه را 
برای احقاق حقوق زنان گشوده است، نه آن که خشت 
نهانی را در این باب نهاده باشد؛ زیرا رشد و پیشرفت 
آن  بستر  زمان  طول  در  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع 
را فراهم می سازد، لذا غفلت از محتوای وحی دربارۀ 
حقوق زن و چسپیدن به صورت و فرم پیام، راه را برای 

بسیاری از نظریات نادرست باز کرده است. 
6. دیدگاه هایی که مردان به صالح و مذاِق خویش نظر 
اجتماعی طرح ریزی کرده و زیر  اوضاع سیاسی و  به 

عنوان دستور دین بیرون داده اند.
دالیلی که متولیان امور دینی در باب برتری مرد نسبت 

به زن ارایه می دارند، به مسایل زیر برمی گردد:
میوۀ  از  تا  کرد  وسوسه  بهشت  در  را  آدم  حوا،  یک. 
ممنوعه بخورد، آدم تسلیم وسوسۀ حوا گردید و بدین 
سبب آدم از بهشت رانده شد و به زمین هبوط کرد؛ از 
این رو زن عامل گناه اولیه و بیرون راندِن آدم از بهشت 

شمرده می شود.
نه  است،  تورات  سوم  بخش  داستان  این  منبع  پاسخ: 

قرآن و حدیث.
دو. نقصان عقل زنان: در سورۀ بقره آیۀ 282 شهادت 
دو زن برابر به یک مرد خوانده شده و در سورۀ نسا 
همچنان  است،  شده  داده  مردان  بر  قوامیت   34 آیۀ 
زنان  دیِن  و  عقل  نقصان  بر  که  دارند  احادیثی وجود 

داللت دارند.
به  داللت  مرد  یک  با  زن  دو  شهادت  برابری  پاسخ: 
نقصان عقل زنان نمی دارد، بلکه شارع از سر لطف و 
عنایت بیشتر به زنان نگریسته و نخواسته در آن ایام که 
تازه زنان پا به عرصۀ سیاست و اجتماع نهاده بودند، 
تکلیف بیشتری برای آن ها ایجاد کند. زنی که در میان 
اعراب جاهلیت به هیچ انگاشته می شد، تنها در مورد 
مسالۀ قتل و شهادت زنان نظر به شرایط چنین وضعیتی 

یافته است. 
• آیۀ قوامیت از یک سو بیان وضع حال است، از سوی 
دیگر ادامۀ این آیۀ مبارکه بیانگر آن می باشد که قوامیت 
مردان بر زنان به خاطر تامین نفقه است. بنابراین وقتی 
شرط تأمین نفقه از جانب مرد از میان می رود، قوامیت 

نیز منتفی می گردد.
• تمام احادیثی که بر نقصان عقل و دین زنان داللت 

می دارند، از حیث سند معتبر نیستند.
• تمام احادیثی که بر نقصان عقل و دین زنان داللت 
می دارند، از نظر محتوا با قرآن سازگار نمی باشند؛ زیرا 
قرآن مرد و زن را دارای کرامت برابر دانسته، پاداش 
یکسانی به آن ها وعده داده است. اگر نقصانی در عقل 
باالی  شرعی  حدود  تطبیق  باشد،  داشته  وجود  زنان 
دیوانه  و  سفیه  زیرا  می آمد،  ستمگرانه  و  بی جا  آن ها 
پیشگاه  در  نمی دارند،  یافت  در  پاداشی  که  همان گونه 

شرع مجازاتی هم بر آن ها وارد نمی باشد.
• در صورت صحت نظریۀ نقصان عقل زنان، آن عده 
احادیثی که از سوی امهات المومنین گزارش شده اند، از 
اعتبار تهی می گردند و بدین صورت بخش عظیمی از 
احکام دینی فرو می لغزند؛ زیرا گزارش »ناقص العقل« 

نمی تواند مبنای تعالیم دینی قرار گیرد. 
• در قرآن مجید از شخصیت هایی همچون مریم، آسیه، 

احترام  و  در کمال عزت  دختر شعیب همسر موسی، 
نسبت  آن ها  به  عالیه  مقامات  و  است  شده  یاد آوری 

داده شده است.
این  و  برخاسته اند،  مردان  میان  از  همه  پیامبران  سه. 

دلیلی بر فضل مردان بر زنان می باشد.
حضرت  القرآن،  جامع االحکام  در  فرطبی  امام  پاسخ: 
پیشوای  اشعری  ابوالحسن  و  می داند  پیامبر  را  مریم 
اشعریان شش زن را پیامبر می شمارد: حوا، ساره، مادر 
انحصار  ترتیب،  بدین  مریم.  و  آسیه  هاجر،  موسی، 

پیامبری در میان مردان درست نمی باشد.
چهار. این که مرد می تواند تا چهار زن به نکاح خویش 
درآورد، برتری مردان را نسبت به زنان ثابت می سازد.

داشت  وجود  ازدواج  انواع  اعراب  میان  در  پاسخ: 
تبادله  معینی  مدت  به  را  خویش  زنان  اعراب  وحتا 
اختیار  در  را  خود  زنان  نسل گیری  برای  و  می کردند 
مرد دیگری قرار می دادند و هر کس در حد بضاعت 
مالی اش می توانست زن بگیرد و به شمار آن ها بیفزاید. 
زنان  تعداد  و  کرد  قدغن  را  ازدواج ها  همه  آن  اسالم 
این که  عمده تر  آن  از  آورد،  پایین  تا  چهار  در حد  را 

برای چندهمسری شرط »عدالت« را درج کرد. عدالت 
ناممکن  اگر  آن  رعایت  و  دارد  قراوانی  مصداق های 
نباشد، بسی دشوار خواهد بود. محمد عبده و پیروانش 
روی همین اصل تأکید ورزیده، چندهمسری را امری 
استثنایی خوانده اند، که در آن استثنا به صورت قطع هوا 

و هوس جا ندارد.
این که طالق در حد صالحیت مرد است، نشانۀ  پنج. 
دیگری از برتری مردان نسبت به زنان شمرده می شود.
پاسخ: طالق به صورت انحصاری در اختیار مرد نیست، 
گردیده  تبلیغ  بد  و  شده  فهمیده  بد  بسیار  مسأله  این 
در  دینی  عالمان  اسالمی،  اولیۀ  قرون  همان  از  است. 
می تواند  زن  که  کرده اند  تجویز  قبیل  این  از  مواردی 
نکاح،  عقد  از  پیش  می تواند  زن   )1( بگیرد:  طالق 
کند.  قید  خود  اختیار  در  را  خویش  طالق  صالحیت 
)2( اگر شوهر دیوانه گردد. )3( اگر شوهر نفقۀ زن را 
تأمین نکند. )4( اگر شوهر، زن را به کارهای خالف 
ناپدید  شوهر  اگر   )5( سازد.  وادار  شرع  و  اخالق 
گردد. روشن است که با تغییر اوضاع، بحث طالق نیز 
نمی تواند ثابت و مصون از تحول بوده باشد و مواردی 

از این گونه اضافه نگردد.

نهضت آزادی زنان )فمینیسم(
شده  وضع  واژه یی  زنان،  آزادی  نهضت  یا  فمینیسم 
واژۀ  بدین سو یک  از دهۀ 60  و  است  بیستم  قرن  در 
است:  اساسی  نکتۀ  دو  مبیِن  فمینیسم  می باشد.  آشنا 
تمایزی  نظر جنسیتی  از  مرد  میان زن و  که  این  یکی 
وجود دارد و دیگر این که زنان بر اساس جنسیت شان 
از سوی مردان مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته و از 
حقوق شان محروم ساخته شده اند. نهضت آزادی زنان 
تمام توجه خود را به رهایی زنان از سیطرۀ ستمگرانۀ 
فمینیسم  دیگر،  سخن  به  است.  کرده  معطوف  مردان 
یک هدف ساده و معین را دنبال می دارد که آن همانا 

پایان دادن به سلطۀ نظام مند مردان می باشد.
در آغاز، زنان به ضرورت حضور در عرصه های سیاسی 
مردان شدند؛  رای همچون  و خواستار حق  پرداختند 
کردن  ختنه  همچنان  بودند.  بی بهره  آن  از  که  حقی 
زنان را در افریقا محکوم کردند و در برابر سوختاندن 
زنان در کنار جسد شوهران شان - در هند - مخالفت 
مقررات  الغای  و  جنین  سقط  کردن  قانونی  ورزیدند. 
محدود کنندۀ مربوط به پوشش و لباس زنان از مسایلی 
بود که توجه زنان را در گام نخست به خود جلب کرد. 
عقاید  اما  است،  تازه  زنان  آزادی  نهضت  واژۀ  گرچه 
و  چین  یونان،  در  می توان  را  نهضت  این  به  مربوط 
تمدن اسالمی ردیابی کرد؛ بنابراین نهضت آزادی زنان 
مانند بسیاری مسایل دیگر از جمله دموکراسی، حقوق 
بشر، کشور - ملت، پارلمان در غرب بال پرواز یافت. 
نهضت آزادی زنان در نخستین گام در امریکا در 1920 
قادر به کسب حق رای شد و در انگلستان در 1949 
به  با مردان نصیب زنان گردید. مدتی  برابر  حق رأی 
طول انجامید که نظریه پردازان نهضت آزادی زنان پی 
بردند که کسب حق رأی کمک چندانی به آزادی زنان 
نمی کند، باید به مسالۀ تحصیالت عالی آن ها، حق کار 
و از بین بردن تقسیم امور زنده گی به مسایل شخصی 
و عمومی بپردازند؛ زیرا بر اساس این تقسیم بندی زنان 
تغذیه  در  و  بیاورند  دنیا  به  بچه  بمانند؛  در خانه  باید 
از  بیرون  در  مردان  و  بمانند  مشغول  آن ها  پرورش  و 
منزل به فعالیت های سیاسی، اقتصادی و هنری پرداخته 
زنان  سرنوشت  بر  را  خویش  سلطۀ  شیوه،  بدین  و 

خانه نشین محکم نگه دارند. 
که  شدند  باور  بدین  زنان  آزادی  نهضت  طرفداران 
زنان بچه به دنیا می آورند، اما الزمه آن نیست که تنها 
مسوولیت نگه داری از بچه ها به دوش زنان بوده باشد. 
و  گردد  پاک  مردان  ذهن  از  مسأله  این  نخست  بلکه 
و  کودکستان ها  تأسیس  با  می باید  دولت  ثانی  در 
پرورشگاه ها امر پرورش کودکان را عهده دار گردد. از 
دید آن ها، تقسیم کار به مسایل عمومی و خصوصی و 
سپس توزیع آن؛ عمومی به مردان و خصوصی به زنان، 
کرده  تحمیل  زنان  بر  را  تاریخی  و  کالن  محرومیت 
است. از دید آن ها اگر تولید نسل، یک خالفیت برای 
زنان شمرده نمی شود، نباید وسیلۀ محرومیت آن ها در 
زنده گی گردد. پدرساالری از مفاهیم دیگری است که 
نهضت آزادی زن با آن درگیر شده است؛ زیرا از دید 
آن ها در این مفهوم سلطۀ مرد بر زن و سلطه مرد مسن 
بر مرد جوان نهفته است. در فرهنگ پدرساالری، سلطۀ 
مردان جنبۀ طبیعی و گریزناپذیر دارد، و زنان در چنان 

فرهنگی، تنها خانم خانه و اسباب اطفای شهوت اند.
را  زنان  بر  مردان  مغز  بزرگی  زنان،  آزادی  نهضت 
به  نسبت  نیز  را  مردان  توانایی جسمانی  و  نمی پذیرد 
زنان ناموجه می خواند. این نهضت استدالل می ورزد که 
زیر نام جنسیت، بیداد جا گرفته است؛ زیرا از رهگذر 
فیزیکی در صورت مقایسۀ وزن مردان نسبت به زنان، 
حجم مغز زنان بیشتر از مردان می باشد، نه کمتر از آن. 
گذشته های  از  که  کاری  تقسیم  به  نظر  گذشته  آن  از 
به موجب  میان زن و مرد صورت گرفته، مردان  دور 
اشتغال به امور دشوار، دارای عضالت نیرومند شده اند 
یافته اند.  ضعیفی  اندام  خانه نشین،  زنان  برعکس  و 
و  کار  از  زنان  به سان  مردان  اگر  این جاست  پرسش 
فعالیت محروم می ماندند و جلو کار و کوشش آن ها 
گرفته می شد، قدرتمندتر از زنان بار می آمدند؟ عالوه 
برتری  می تواند  مسالۀ عضله  سنتی  در جوامع  آن،  بر 
بوده باشد، ولی در کشورهایی که کارها به وسیلۀ ماشین 
صورت می گیرد، تقسیم کار به خصوصی و عمومی چه 

منطقی را برمی تابد؟

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1559    سه      شنبه            26جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    28شعبان المعظم      y 1436   16 جو  ن       2015

زن؛ 
نیـمۀ قـربانی

ستاری درابرة حوقق زانن �ج

5 www.mandegardaily.com

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1559    سه      شنبه            26جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    28شعبان المعظم      y 1436   16 جو  ن       62015

در اسـلو چـه خـبر...
هیأت شش  این  عضو  نیز  افغانستان  خارجه  وزارت 

نفری است.
دعوت  یک  اساس  بر  هیأت،  این  سفر  او،  گفته  به 
رسمی برای شرکت در ›مجمع اسلو‹ که امروز برگزار 

خواهد شد، صورت می گیرد.
آقای مستغنی می گوید که صلح در نقاط مختلف جهان 
موضوع نشست ساالنه مجمع اسلو است و قرار است 
در نشست امسال این مجمع، در مورد صلح افغانستان 

نیز صحبت شود.
سخنگوی وزارت خارجه گفت که بر اساس اطالعات 
آنها، ممکن است نماینده گان گروه طالبان نیز در این 

نشست حضور داشته باشند.
نماینده گان،  این  حضور  صورت  در  که  افزود  او 

احتمال دارد که نماینده گان دولت افغانستان رو در رو 
با آنها گفت وگو کنند.

این نشست  تاکنون در مورد حضور در  گروه طالبان 
چیزی نگفته است.

مانند  اطالعاتی  که  گفته  هم  ناروی  خارجه  وزارت 
لیست افراد شرکت کننده و موضوعاتی که قرار است 

در این مجمع روی آن بحث شود، محرمانه است.
هیأت  در  که  گفته  حکومتی  مقام  یک  حال،  این  در 
رییس جمهوری،  سابق  معاون  قانونی  یونس  مذکور 
سابق  وزیر  و  ملت  افغان  رهبر  احدی  انوارالحق 
و  امورزنان  سابق  وزیر  غضنفر  ُحسن بانو  تجارت، 
فرهاد اهلل فرهاد عضو شورای عالی صلح  افغانستان 

نیز حضور دارند.
منبع به خبرگزاری پژواک گفت: طیب آغا و هاشمی 

به نماینده گی از سوی طالبان مسلح در مذاکرات اسلو 
با دولت کابل حضور دارند.

وزارت  مشترک  همکاری  با  ساله،  همه  اسلو،  مجمع 
برگزار  بشری  گفت وگوهای  مرکز  و  ناروی  خارجه 
می شود. این مجمع به منازعات و درگیری ها در سطح 
جهان می پردازد و برای پایان دادن به این منازعات، راه 

حل هایی را پیشنهاد می کند.
با  دبی،  و  ناروی  در  دیگر  نشست  دو  اواخر  این  در 
پارلمان  نماینده گان  مدنی،  فعاالن  از  شماری  حضور 
دولت  اما  شد.  برگزار  طالبان  نماینده گان  و  زنان  و 
افغانستان گفته بود که این نشست ها غیررسمی است 
و افرادی که برای گفت وگو با طالبان رفته اند، از دولت 

افغانستان نمایندگی نمی کنند.

شماری از باشنده گان بامیان در حمایت از خواست های نمایندگان 
متحصن این والیت در مقابل دروازۀ شورای ملی خیمه تحصن بر 

پا کردند.
شماری از فرهنگیان، فعاالن مدنی و دانشجویان بامیان، در سومین 
روز تحصن شان در مقابل دروازه شورای ملی می گویند که از موضع 

نماینده گان متحصن در بامیان حمایت می کنند.
آنان، خواست نمایند ه گان متحصن را خواست خودشان یاد کردند و 

از دولت می خواهند که به این خواسته احترام بگذارد.
چهار تن از نماینده گان مردم بامیان از حدود دو هفته به این سو در 
به تقرری طاهر زهیر به حیث والی  اعتراض  این والیت در  مرکز 

جدید بامیان، تحصن کرده اند.
با این وجود، باشنده گان بامیان نیز می گویند که آقای زهیر شایسته 

والیت در بامیان نیست.

عباس حسن زاده یکی از معترضان بامیانی گفت: »ما به حمایت از 
وکالی متحصن مردم بامیان تحصن کرده ایم، خواست ما مردم بامیان 

این است که طاهر زهیر را منحیث والی این والیت قبول نداریم«.
به گفته او؛ آقای زهیر توانایی اداره والیت بامیان را ندارد و مردم نیز 

با او همکاری نخواهند کرد.
بامیان  افزود: »سابقه کاری آقای زهیر برای مردم  آقای حسن زاده 
روشن است. او اختالفات قومی را دامن می زند، در گذشته نیز چنین 
بوده است؛ او زمانی قومندان حزب وحدت در این والیت بود و 
در آن زمان به کشتار 300 نفر از مردم بامیان متهم می باشد. زهیر به 
شدت تعصب حزبی دارد. حکومت باید به اراده سیاسی مردم بامیان 

احترام بگذارد«.
مال یادگار یکی دیگر از معترضین گفت که آنان به خاطر آرامش 

مردم و توجه به خواست وکالی بامیان دست به تحصن زده اند.
مردم  قبول  مورد  و  کند  می  زهیر حزبی عمل  طاهر  گفته وی،  به 

بامیان نیست.
دیدار  معترضان  این  با  که  مجلس  از  نماینده گانی  حال،  همین  در 
کردند گفتند که خواسته های آنان را به مجلس می رسانند و امیدوار 
این  در  می آید  اش  دست  از  که  را  آنچه  هر  مجلس  که  هستند 

خصوص انجام دهد.
طاهر زهیر که چندی پیش از سوی اشرف غنی به عنوان والی جدید 
بامیان مقرر شده، از حمایت حزب وحدت به رهبری آقای خلیلی 

برخوردار است.
هفتۀ گذشته شماری از باشنده گان بامیان در حمایت از آقای زهیر تا 
مقابل دروازه شورای ملی راهپیمایی کردند و خواستار آغاز به کار 

آقای زهیر به حیث والی جدید بامیان شده بودند.

کشور  مرکزی  والیت های  جمله  از  میدان وردک 
بوده که با والیت های لوگر، کابل، بامیان و غزنی 

همسرحد است.
در  میدان وردک  والیت  نماینده گان  از  شماری 
این  ولسوالی  سه  سقوط  خطر  از  ملی  شورای 

والیت به دست طالبان خبر می دهند.
میدان وردک  والیت  نمایندۀ  کلیم زی،  حسیب اهلل 
در مجلس سنا می گوید که ولسوالی های جغتو، 
تهدید شدید  با  این والیت  دایمیرداد  و  سیدآباد 
در  کلیم زی  گفتۀ  به  است.  مواجه  طالبان  حملۀ 
صورت بی توجهی حکومت این مناطق به زودی 

سقوط کرده و به دست مخالفان خواهند افتاد.
تا  شده  سبب  ناامنی ها  که  افزود  کلیم زی  آقای 
ولسوالی های  اکثر  در  حکومتی  کارمندان  شمار 
و  مردم  میان  فاصلۀ  و  یافته  کاهش  والیت  این 

حکومت بیشتر شده است.
مجلس  عضو  وردک،  عبدالمجید 
از  که  می گوید  نماینده گان 
این  در  ناامنی ها  بدین سو  چندی 
شمار  و  یافته  افزایش  والیت 
بی جاشده گانی که از مناطق ناامن 
نقل  مکان می کنند نسبت به گذشته 

بیشتر شده است.

با این حال دولت وزیری، معاون 
سخن گوی وزارت دفاع کشور در 
که  گفت  سالم وطندار  به  تماسی 

نیروهای امنیتی در تمام ولسوالی های این والیت 
مستقر اند و مانع هر نوع تهدید خواهند شد.

اجازۀ  وجه  هیچ  به  که  می گوید  وزیری  آقای 
فعالیت مخالفان در این مناطق را نمی دهند.

حیات اهلل حیات، والی جدید میدان وردک نیز در 
ریشه کن   امنیت،  تأمین  کاری اش   روز  نخستین 
کردن فساد اداری و تغییرات در نظام ادارات این 
اولویت های کاری اش عنوان  از جمله  والیت را 

کرده بود.
 میدان وردک از جمله والیت های مرکزی کشور 
لوگر  والیت های  با  شرق  سمت  از  که  بوده 
و  جنوب  از  بامیان،  والیت  با  غرب  از  کابل،  و 
جنوب غرب با غزنی و از شمال با والیت پروان 

همسرحد است.
ادارۀ   47 مجموعی  صورت  به  والیت  این  در 

ملکی و نظامی فعالیت دارند.
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هیچ نهادی مانع کارمان...
مجلس نماینده  گان و شوراهای ولسوالی را تعیین کند. مطابق 
قانون مکلفیت رییس جمهور است که به این خواست مردم 

افغانستان پاسخ مثبت دهد.«
مهلت پنج روزه به کمیسیون انتخابات

کمیسیون  به  غنی  جمهور  رییس  که  گفت  ابراهیمی  آقای 
انتخاباتی  انتخابات پنج روز وقت داده تا طرح اصالحات 
را ارایه کند و بر اساسی این طرح زمان برگزاری انتخابات 

پارلمانی نیز مشخص خواهد شد.
تا  بخواهد  محکمه  ستره  از  جمهوری  ریاست  است  قرار 
را  نماینده  گان  مجلس  به  رابطه  در  اساسی  قانون  ماده های 
تفسیر کند و در رابطه به ادامه کار پارلمان، نظرش را ارایه 

کند.
و  می یابد  ادامه  پارلمان  کار  که  گفت  مجلس  رییس  اما 
هیچ نهادی نمی تواند مانع ادامه کار قوه مقننه شود: »دوام 
کار مجلس نماینده  گان مطابق به قانون اساسی، حق مردم 
نمی شود  برگزار  انتخابات  زمانی که  تا  و  است  افغانستان 
مشروعیت خود را دارد. رییس جمهور هم مخالفت نداشت 

و برداشت ما با برداشت او همسان بود.«
زمان  که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس  حال  همین  در 
در  اجماع  و  بررسی  از  پس  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
رابطه به مسایل امنیتی، تخنیکی و سیاسی اعالم خواهد شد.
رییس  که  است  گفته  اعالمیه یی  نشر  با  ریاست جمهوری 
و  اقشار  با  پارلمان  کار  دوام  به  رابطه  در  غنی  جمهور 
نهادهای مختلف افغانستان به صورت جداگانه مشوره کرده 

و در این مورد 12 نشست برگزار شده است.
در تضاد با قانون؟

در  که  کنند  می  استدالل  چنین  مجلس  نماینده  گان  برخی 
قانون اساسی گفته شده است دوره کاری مجلس نماینده  گان 
سال  سرطان  اول  در  جدید  نماینده  گان  انتخابات  از  بعد 
پنجم به پایان می رسد و حاال که نماینده  گان جدید تعیین 
نشده است، نماینده  گان باید به کار خود ادامه بدهند. این 
بیشتر  فشار  تحت  باید  حکومت  که  می گویند  نماینده  گان 
روز  عمومی  جلسه  در  نماینده  گان  از  برخی  گیرد.  قرار 
دیکتاتورانه  حکومت  پارلمان،  نبود  در  که  گفتند  دوشنبه 

عمل خواهد کرد و دموکراسی آسیب خواهد دید.
تقاضای  »فعاًل  گفت:  نماینده  گان  از  یکی  عبداهلل  مخدوم 
شود  لغو  باید  نماینده  گان  مجلس  که  است  این  حکومت 
اگر  باشد.  حاکم  افغانستان  در  دیکتاتور  حکومت  یک  و 
وکالی ملت از پارلمان دفاع نکنند ما و شما شاید به عنوان 

وکالی قانون شکن یاد شویم.«
کار  ادامه  می گویند  مسایل حقوقی  آگاهان  در همین حال 
پارلمان پس از اول سرطان مخالف قانون اساسی افغانستان 

است. 
ستره  توسط  پارلمان  کار  ادامه  به  رابطه  در  نهایی  تصمیم 
محکمه گرفته خواهد شد. هنوز ستره محکمه در این مورد 

نظرش را بیان نکرده است.

ولسوالی راغستان در خطر...
دست طالبان است و راه ورودی دیگری هم ندارد، زیرا 
که  گرفته  کوه های صعب العبور  را  ولسوالی  این  4 طرف 

تاکنون نیروهای افغانستان قادر به گذشتن از آن نشده اند.
به صورت دقیق مشخص  اینکه  به  تأکید  با  ادامه  وی در 
نیست که رویه طالبان با مردم چگونه است، اظهار داشت: 
وعده می دهیم به زودی یمگان را از دست طالبان باز پس 

خواهیم گرفت.
خستک پایگاه طالبان خارجی

شاه ولی اهلل ادیب در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که 
در چندین منطقه والیت بدخشان طالبان خارجی حضور 
دارند، گفت: محلۀ  خستک بدخشان به همین دلیل ناامن 

است و پایگاه شبه نظامیان خارجی شده است.
وی با اشاره به این که طالبان پاکستانی، ازبکستانی، چچنی 
نیز در خستک النه سازی کرده اند، گفت: این منطقه برای 

چندین منطقه دیگر آسیب زا شده است.
از طالبان را هم مرزی آن  تأثیر یمگان  ادیب دلیل اصلی 
با پاکستان دانست و گفت: شبه نظامیان از پاکستان وارد 
این منطقه شده و پس از آن با برنامه ریزی وارد این والیت 

می شوند.

راغستان تحت تهدید است
وی در ادامه منطقه راغستان را تحت تهدید شدید امنیتی 
ولسوالی  کیلومتری  چند  در  طالبان  گفت:  و  کرد  عنوان 
راغستان رسیدند و احتمال حمله آنان به این منطقه وجود 

دارد.
نیروهای  اینکه  بر  تأکید  با  بدخشان  والیت  سرپرست 
والیت  این  در  حاضر  مهاجمان  مقابل  در  تاکنون  امنیتی 
و  بدخشان  در  دولتی  مسئوالن  گفت:  جنگیده اند،  خوب 
شهروندان این والیت از تمام نیروهای افغانستان قدردانی 
می کنند، زیرا آنان تاکنون جان و مال اکثر مردم این والیت 

را از خطرات زیادی محفوظ نگهداشته اند.
نیروی  نبود  تا  بودن  از کوهستانی  ناامنی بدخشان؛  دالئل 

کافی
کرد  اشاره  بدخشان  شدن  ناامن  دالیل  به  ادامه  در  وی 
موقعیت  بدخشان  ناامنی  دلیل  و  مورد  نخستین  گفت:  و 
کوهستانی این والیت است، زیرا در صورتیکه یک محله 
تحت تصرف طالبان قرار گیرد، آزادسازی آن بسیار مشکل 

است.
ناامن سازی  بر  طالبان  عزم  گفت:  ادیب  ولی اهلل  شاه 
ناامنی  دالیل  از  دیگر  یکی  مرکزی  آسیای  کشورهای 
پاکستان،  کشورهای  با  والیت  این  زیرا  است،  بدخشان 

دلیل،  همین  به  و  دارد  مشترک  مرز  تاجیکستان  و  چین 
این  وارد  پاکستان  خاک  از  تا  دارند  تالش  تروریست ها 
والیت شده و پس از آن به کشورهای آسیای مرکزی حمله 

کنند.
ادیب با بیان این که ضعف در مدیریت و ناهماهنگی میان 
بدخشان  شدن  ناامن  دلیل  خود  نیز  افغانستان  نیروهای 
است، گفت: در اکثر موارد هماهنگی کامل میان نیروی های 
وجود  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین  و  پولیس  و  ارتش 
ندارد و به همین دلیل ما تالش داریم که هماهنگی بیشتری 

میان آنان به وجود آوریم.
این مقام والیت بدخشان یکی از عمده ترین دالیل ناامنی 
و  دانست  والیت  این  در  کافی  نیروی  عدم  را  بدخشان 
گفت: اکثر مرزهای افغانستان با پاکستان که در این والیت 
از  که  ندارد  وجود  کافی  نیروی  و  است  باز  دارد،  قرار 
حضور طالبان و سایر گروه های تروریستی جلوگیری کنند.
 سرپرست والیت بدخشان گفت: در صورتیکه توجه کافی 
به والیت بدخشان نشود، آینده و دورنمای وضع امنیتی آن 

نیز نامطلوب خواهد بود.
این  در  گفت:  فارس  خبرگزاری  به  مصاحبه  این  در  او 
صورت ناامنی ها دامن کشورهای آسیای مرکزی را گرفته 
و چندین منطقه بدخشان نیز به دست طالبان خواهد افتاد.

ادامۀ تحصن در برابر والی جدید بامیان:

طاهر ظهیر تفرقه افگن است
نماینده گان مجلس: 

سه ولسوالی میدان وردک در آستانۀ سقوط قرار دارد

دیگر در حمله به دشمن...
بحث های  از  شورشیان  از  غیرنظامیان  تشخیص دادن 
جنجالی میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان 

بوده است.
سپر  با  و  مسکونی  مناطق  از  شورشیان  که  می شود  گفته 
قراردادن غیرنظامیان، به نیروهای امنیتی افغان و نیروهای 

بین المللی حمله می کنند.
نظامیان افغان بارها اعتراض کرده بودند که شکست دادن 
شورشیان با آتش سالح سبک ممکن نیست و باید برای 
پیروزی در میدان های جنگ، از آتش توپخانه استفاده شود.

صلح با مخالفان مسلح؟

جنرال قدم شاه شهیم، به صراحت گفته که ارتش افغانستان 
در میدان جنگ با هیچ گروه شورشی، کوتاه نخواهد آمد 
گروه  هیچ  با  نظامیان  که  است  کرده  اعالم  همزمان  او  و 

شورشی نیز صلح نخواهند کرد.
او می گوید که دولت برای سرکوب مخالفان مسلح اراده 

قوی دارد.
حالی  در  ارتش  هوایی  و  زمینی  عملیات  بر  محدودیت 
برداشته می شود که والیات شمال کشور از سه ماه بدین 
نیروهای  و  طالبان  میان  سنگین  درگیری های  شاهد  سو 

امنیتی است.
نظامیان و شورشیان  میان  بارها  منطقه  این مدت چند  در 

دست به دست شد.

در  ارتش  عملیات های  بر  محدودیت  که  می رسد  نظر  به 
از  جنگ  کشاندن  از  نگرانی  که  می  شود  برداشته  حالی 
مانند  افراطی  گروه های  شکل گیری  و  شمال  به  جنوب 
کرده  ایجاد  را  عمده یی  نگرانی های  افغانستان  در  داعش 

است.
پیشتر، روزنامه نیویارک تایمز، گزارش داده بود که دولت 
وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی، محدودیت بر 
بین المللی  نیروهای  و  افغان  نظامیان  شبانه  عملیات های 

مستقر در این کشور را برداشته است.
در این گزارش گفته شده بود که نظامیان افغان و ائتالف 
برای از سرگیری عملیات هوای شبانه برنامه ریزی می کنند.
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ورزش
ابراهیموویچ: 

دلیلی برای ترک پاری سن ژرمن ندارم

تیمهای انگلیس و اسپانیا موفق شدند با نتایج نزدیک حریفانشان را در انتخابی 
یورو 2016 شکست دهند.

رقابت های انتخابی یورو 2016 در قاره اروپا با برگزاری چند دیدار ادامه یافت 
که در مهمترین بازی ها انگلیس و اسپانیا حریفانشان را شکست دادند.

در گروه C اسپانیا موفق شد با تک گل داوید سیلوا هافبک منچسترسیتی بالروس 
را شکست دهد. اسلواکی در خانه با نتیجه 2 بر یک مقدونیه را شکست داد و 

اوکراین با 3 گل لوکزامبورگ را از پیش روی برداشت.
انگلیس که تاکنون تمام دیدارهای خودش را در انتخابی یورو 2016 برده است 
در خانه اسلوونی توانست با نتیجه 3 بر 2 صاحب برتری شود. در این دیدار 
جک ویلشر توانست دو گل زیبا را به ثمر برساند ولی اسلوونی میزبان که نمی 
توانست  رونی  وین  اینکه  تا  کشاند  تساوی  به  را  بازی  باشد،  بازنده  خواست 
چهل و هشتمین گل خود را با پیراهن انگلیس به ثمر برساند و به رکورد گری 

لینه کر برسد.
به این ترتیب این دیدار با برتری 3 بر 2 انگلیس به پایان رسید. در این گروه 
دیدار لیتوانی و سوئیس با برتری 2 بر یک سوئیس به پایان رسید و استونی با 2 

گل سان مارینو را شکست داد.
در گروه G روسیه میزبان جام جهانی در خانه با یک گل برابر اتریش شکست 
یافت و  بر یک خاتمه  با تساوی یک  اشتاین  لیختن  خورد. دیدار مولداوی و 
سوئد با نتیجه 3 بر یک مونته نگرو را شکست داد. در این بازی مارکوس برگ 

و زالتان ابراهیموویچ دو بار برای سوئد گلزنی کردند.

در شرایطی که بالتر سویسی در ابتدای ماه از ریاست در فدراسیون بین المللی 
فوتبال فیفا استعفا کرد، گزارش های جدیدی در روزهای اخیر از تغییر نظر وی 

منتشر شده است.
جانبدارانه  های  پیغام  از  اخیر  هفته های  در  که  نفسی  به  اعتماد  با  بالتر 
فدراسیون های آسیایی و آفریقایی دریافت کرده نسبت به ادامه دادن به کار خود 

در پست ریاست فیفا امیدوار شده است.
به نقل از ساکرنت، ایکل هرشمن یکی از مشاوران سابق فیفا اخیرا به جرمی 
شاپ خبرنگار این پایگاه اینترنتی اعالم کرده بود که بعید می داند بالتر به رغم 

اعالم استعفای ظاهری به این راحتی صندلی خود را ترک گوید.
جلسه بعدی فیفا ماه آینده برگزار خواهد شد و گفته می شود ممکن است زمان 
کشورهای  که  است  حالی  در  این  یابد.  تغییر  دسمبر   16 به  جدید  انتخابات 
اروپایی انتظار دارند بالتر زودتر از این تاریخ و در اولین فرصت جایگاه خود 

را ترک کند.
به نوشته این پایگاه اینترنتی بالتر با وجود تمامی مشکالت توانست فیفا را به 
نهادی قدرتمند تبدیل کند. او یک سیاستمدار حرفه ای بود و بارها این موضوع 

را ثابت کرد.

رئیس باشگاه رئال مادرید به دلیل از دست دادن اعتمادش به آنچلوتی تصمیم 
به اخراج این مربی گرفته است.

روزنامه »آ اس« مدعی شده است که فلورنتینو پرس در جلسه یی که با اعضای 
هیات مدیره باشگاه رئال مادرید داشته، دلیل اخراج کارلو آنچلوتی را از دست 
دادن اعتمادش به وی به خاطر نحوه رفتار این مربی با گرت بیل عنوان کرده 

است.
این روزنامه در گزارش خودش ادعا کرده که پرز بعد از این که آنچلوتی در 
جریان بازی رئال و والنسیا در ماه جنوری که با شکست این تیم و اتمام روند 
پیروزی های پیاپی همراه بود تصمیم به تعویض گرت بیل در دقیقه 71 گرفته 
بود که با این مربی صحبت کرده و دلیل این تصمیمش را جویا شده است اما از 
توضیحات آنچلوتی قانع نشده و از همان زمان اعتمادش را به این مربی ایتالیایی 

از دست داده است.

که  کرد  اعتراف  رئال مادرید  باشگاه  اسطوره 
هنوز خودش را در حدی نمی بیند که بتواند 

کهکشانی ها را هدایت کند.
می خواهد  که  کرد  اعالم  زیدان  زین الدین 
فوتبال  تیم  سرمربی  عنوان  به  خود  کار  به 
باشگاه  دوم  فوتبال  )تیم  کاستیا  رئال مادرید 
رئال  مادرید( ادامه دهد و برنامه ای برای قبول 
جانشین  عنوان  به  باشگاه  اصلی  تیم  هدایت 

کارلتو آنچلوتی ندارد.

مربیگری  سمت  از  کارلتو  اخراج  دنبال  به 
رافائل  آمدن  کار  روی  از  پیش  و  رئالی ها 
بنیتس به عنوان جانشین او، برخی رسانه های 
از  یکی  زیدان  که  کردند  اعالم  اسپانیایی 
فصل  در  کهکشانی  ها  مربیگری  گزینه های 
برنامه ای برای  اما او گفت هرگز  آینده است 

قبول چنین مسئولیتی نداشته است.
زیدان در این خصوص به شبکه RTL گفت: 
زیدان، سرمربی رئال مادرید؟ دورنمای جالبی 

از  پس  تیم  هدایت  مسئولیت  قبول  اما  دارد 
آنچلوتی هرگز مسئله ای نبوده که به آن فکر 
رئال مادرید  با  کارم  به  می خواهم  من  کنم. 
آماده  را  خودم  هنوز  چون  دهم  ادامه  کاستیا 

مربیگری در تیم اصلی نمی بینم.
زیدان ادامه داد: این را هم باید بگویم که یک 
مربی برای هدایت یک تیم هرگز تمام و کمال 
آماده نیست اما اگر بخواهیم تا سبز شدن تمام 
چراغ ها صبر کنیم، هرگز به هدف مان نخواهیم 
رسید. با این حال من دغدغه ای از این بابت 
ندارم و کارها را به شیوه خودم انجام خواهم 
داد. ببینیم گذر زمان من را به کجا می رساند.

پس  پاری سن ژرمن  ستاره سویدنی  ابراهیموویچ،  زالتان 
از به ثمر رساندن دو گل برای تیم ملی کشورش در بازی 
وضعیت  درباره  مونته نگرو  مقابل   2016 یورو  مقدماتی 

باشگاهی خود نیز صحبت کرد.
زالتان یکشنبه شب برای تیم ملی سوئد برابر مونته نگرو 
به میدان رفت و دو گل از سه گل تیمش را ثبت کرد. 
او پس از پایان مسابقه گفت: قصد دارم تا پایان قرارداد 
فعلی ام در سال آینده در پاریس بمانم. فعال برنامه ای برای 
فعلی ام،  قرارداد  پایان  در  ندارم.  جدید  تیم  به  پیوستن 
وقایع با سرعت زیادی رخ می دهد و اتفاقات فراوانی از 

راه می رسد که من از آن بی خبرم.
او گفت: کمی پیرتر شده ام و حاال یک پدر هستم. این 
زیادی  تاثیر  تیم  انتخاب  برای  تصمیم هایم  در  اتفاقات 
دارد. ماجرا فقط در رضایت شخصی و شرایط حرفه ای 
من خالصه نمی شود. آسایش خانواده و شرایط شهری که 
قرار است برای تیمش بازی کنم، در جای خود اهمیت 

بیشتری دارد.
فوتبالیست ها فکر  از  داد: عده زیادی  ادامه  ابراهیموویچ 
می کنند فوتبال در لیگ  قهرمانان خالصه می شود، اما این 
گونه نیست. شخصا دوست دارم در باشگاهی بازی کنم 
که به من فرصت لذت بردن از خودم را بدهد، روزهای 
خوبی را برایم بسازد و اجازه بدهد با لذت به توپ ضربه 
بزنم. حتی اگر هرگز فرصت قهرمانی در لیگ  قهرمانان را 
به دست نیاورم باز هم دوران باشکوه و جادویی داشته ام. 
برم پس  از فوتبال لذت می  پاریس راحت هستم و  در 

دلیلی برای ترک این تیم ندارم.

پیروزی انگلیس و اسپانیا در انتخابی یورو 2016

بالتـر می خـواهد رییس فیـفا باقـی بمـاند

دلیل اصلی اخراج آنچلوتی از رئال فاش شد

زیدان: 

برای مربیگری در رئال مادرید آماده نیستم
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امضا تفاهم نامه سیاسی بین دو تیم رقیب در دور دوم 
ایجاد  به  منتج  که    1393 ریاست جمهوری  انتخابات 
تا  توانست  گردید.  کشور  در  ملی  وحدت  حکومت 
امیدواری  و  ساخته  دور  احتمالی  بحران  از  را  کشور 

های را ایجاد کند. 
اما عدم پرداختن حکومت وحدت ملی به تعهدات اش 
در بعضی از ساحات سبب شد. تا این کامیابی نگرانی 
تاخیر  چنانچه  باشد.  داشته  بهمرا  خود  با  نیز  را  های 
در اغاز روند اصالحات انتخاباتی که توقع میرفت قبل 
ولسی  کاری  دوره  قانونی   معیاد  رسیدن  انقضا  به  از 
اینده  انتخابات  تدویر  برای  تاریخ  و  کامل شده  جرگه 
حالیست  در  این  نکرد.  پیدا  تحقق  گردد.  مشخص 
که    1394 سرطان  اول  به  شمار  انگشت  روزهای  که 
میگردد.  تلقی  جرگه  ولسی  کاری  دوره  قانونی  معیاد 
باقی مانده است. چنانچه وضعیت موجود بر نگرانی ها 
درمورد مشروعیت دوام  کاری ولسی جرگه بیشتر از 
پیش افزوده. و ضرورت انرا بوجود اورده تا حکومت 
وحدت ملی هر چه زودتر به نحوی به این نگرانی ها 

پاسخ دهد.
راه حل ممکننه در زمینه رسید. در  به یک  انکه  برای 
رابطه  در  عمده  سوال  چند  تا  شده  تالش  نوشته  این 
به چگونگی دوام کار ولسی جرگه بعد از اول سرطان 

1394 ارایه گردیده. پاسخ داده شود:
1.  پیامد های عمده ناشی از عدم مشروعیت دوام کار 
میتواند  چی   1394 سرطان  اول  از  بعد  جرگه  ولسی 

باشد؟
2.  دید گاه های عمده حقوقی در قبال چگونگی دوام 

کاری ولسی جرگه کدام ها اند ؟
3.  چگونه میتوان از راه قانونی دوام کار ولسی جرگه 

را بعد از اول سرطان مشروعیت داد؟
کار  دوام  قانونی  راه حل  نبود یک  الرغم  علی  ایا    .4

ولسی جرگه را همچنان مشروع دانست؟
5.  ایا اغاز روند اصالحات انتخاباتی میتواند دوام کار 

ولسی جرگه را توجیح کند؟ 

۱. پیامد های عمده ناشی از عدم مشروعیت دوام کار ولسی 
جرگه بعد از اول سرطان ۱۳۹۴ چی میتواند باشد ؟

عدم موجودیت ولسی جرگه  میتواند در کل  مشروعیت 
سیاسی  ساختار  یک  منحیث  را  افغانستان  دولت 

دموکراتیک در سطح ملی و بین المللی کاهش دهد
.اصل توازن قوای ثالثه را منحیث عمده ترین شاخص 
اساسی  قانون  هدف  و  غایه  که  ساالر  مردم  نظام  یک 

کشور نیز است. به سوال مواجع سازد.
حکم ماده چهارم  قانون اساسی که بر تمثیل اراده مردم 
میکند.  تاکید  شان  گان  نماینده  طریق  از  حاکمیت  در 

میتواند به سوال مواجع گردد .
قابلیت اجراای شدن فیصله ها و مصوبات پارلمان را در 
امر نظارت از عملکرد حکومت و روند قانون گذاری. 

می تواند بیشتر از پیش کاهش دهد
برنامه ها  اندازی  راه  فعال و  نماینده گی  برای  .انگیزه 
گروهی در بین اعضا پارلمان می تواند کاهش پیدا کند

۲. دیدگاه های عمده حقوقی در قبال چگونگی دوام کار ولسی 
جرگه کدام ها اند؟

بر اساس مباحثات که بین مجامع حقوقی کشور صورت 
گرفته واضح میگردد که راه حل قانونی این مسله باید 
در بند دوم ماده 83 قانون اساسی ) دوره کاری ولسی 
اعالم  از  بعد   . پنجم  سال  سرطان  اول  بتاریخ  جرگه 
نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار 
مشخص  عدم  بدلیل  اما  گردد.  جستجو   ) میکند  اغاز 
بودن مرجع تفسیر قانون اساسی  تقاسیر مختلف از این 
ماده ارایه میشود. چنانچه در حال حاضر هم در مجامع 
حقوقی ازاد و هم در بین اعضای ولسی جرگه تفسیر 

دوگانه از  بند دوم ماده 83 صورت میگرد.
تفسیر اول :  طرفداران این تفسیر پرگراف اول را یک 
حکم مستقل دانسته تاکید میکنند که گویا هدف بند دوم 
ماده 83 واضح است و هما نا حکم بر عدم مشروعیت 
دوره کاری بعد از) اول سرطان سال پنجم( میباشد. زیرا 
قید زمانی مقدم بر عبارات دیگر  در این بند است. بنآ 
ذکر پرگراف دوم ) بعد از اعالم نتایج انتخابات به پایان 
میرسد( توجیح کننده دوام کار ولسی جرگه نمی باشد. 
که هدف  میکنند  اضافه  همچنان  تفسیر  این  طرفداران 
مقنن یا قانونگذار از ذکر عبارت ) بعد از اعالم نتایج 
جرگه  ولسی  کاری  اول  سال  کردن  تعین   ) انتخابات 
پنجم کاری مشخص گردد.  ان سال  بر اساس  تا  بوده 
نه مشروط ساختن ختم دوره کاری ولسی جرگه به ان.
تفسیر دوم : طرفداران تفسیر دوم نظر خود را  طوری  
ارایه میکنند. که پرگراف اول بنده دوم ماده 83 ) دوره 
کاری ولسی جرگه بتاریخ اول سرطان سال پنجم( بدون 
انتخابات  نتایج  اعالم  از  بعد   ( بند  این  دوم  پرگراف 
قید  ذکر  از  بعد  نمیباشد.زیرا  کامل  میرسد(   پایان  به 
زمان کامه ) . ( امده و مطابق به اصول نوشتاری تفسیر 
پرگراف اول بدون پرگراف دوم نا مکمل است. بنآ به 
همین دلیل است که قید زمانی ) اول سرطان سال پنجم(  
وابسته به عبارات دیگر ) بعد اعالم نتایج انتخابات( می 

باشد. 
که  میکنند  استدالل  همچنان  دوم  تفسیر  طرفداران 
قصد قانونگذار از امیختن و وابسته کردن دو پرگراف 
قید  ذکر  با  ازیکطرف  است.  بوده  مسله  دو  بیکدیگر 
انتخاباتی  ادارات  و  حکومت  برای  را  مکلفیت  زمانی 
خلق کرده تا اماده تدویر به موقع انتخابات باشند. و از 

جانب هم تالش کرده تا در صورت شرایط غیر قابل 
پیش بینی زمینه استثنات را برای انعطاف پذیری تاریخ 

انتخابات بوجود اورد.

۳. راه حل پیشنهادی اول :چگونه میتوان از راه قانونی دوام کار 
ولسی جرگه را بعد از اول سرطان مشروعیت داد؟

کار  دوام  قانونی  تامین مشروعیت  برای  راه  حل  تنها 
 ( دوم  تفسیر  به  بخشیدن  صحت  همانا  جرگه  ولسی 
ظارهرآ  که  میباشد.  اساسی(  قانون   83 ماده  دوم  بند 
اساسی  قانون  تفسیر  مرجع  بودن  بدلیل عدم مشخص 
این مسله تاحدی مشکل می نماید. اما در حقیقت راه 
و روش های حقوقی وجود دارد تا در زمینه به تصدیق 
یکی از این دو تفسیر پرداخت و به یک تفسیر واحد 

رسید.
وهم  جمهور  ریس  هم  قانون  به  مطابق  انجایکه  از 
شورای ملی میتوانند مشوره حقوقی کمیسیون نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی و یا ستره محکمه را در موارد 
مختلف حقوقی تقاضا کند. بنآ با استفاده از این روش 
حقوقی بهتر است تا ریس جمهور منحیث ریس قوای 
سه گانه دولت رسمآ مشوره کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی و یا ستره محکمه را در قبال تفسیر دوگانه 
موجود از ) بند  دوم ماده 83 قانون اساسی( تقاضا کند. 
در  مذکور  کمیسیون  که مشوره حقوقی  و در صورت 
منحیث  ریس جمهور  باشد.  دوم  تفسیر  تایید  راستای 
حکم  یک  ضم  انرا  میتواند  دولت  ثالثه  قوای  ریس 
مشروعیت  ان  مطابق  و  ارسال  ملی  شورای  به  رسمی 
دوام کار ولسی جرگه الی تدویر انتخابات بعدی تامین 

گردد.

۴. ایا علی الرغم نبود یک راه حل قانونی دوام کار ولسی جرگه 
را میتوان مشروع دانست؟

الف. علمای علوم سیاسی که واژه مشروعیت را به دو 
بر  استوار  که  قانونی  مشروعیت  کنند.  می  منقسم  بعد 
مبنا قانونی دوام یک عمل بوده. با انقضای مدت قانونی 
میتواند متوقف و از بین رود. اما مشروعیت روانی که 
است.  استوار  عمل  یک  دوام  مقبولیت  و  بر ضرورت 
از  و  نشده  متوقف  قانونی  مبنای  انقضای  با وجود  که 

بین نمیرود. 
به  میتوان  روانی  مشروعیت  تعریف  داشت  نظر  بادر 
این نتیجه رسید که هر گاه بدلیل ضرورت اصالحات 

وجود  با  ولسی جرگه  کاری  دوره  انتخاباتی.  نظام  در 
مشروعیت  میکند.  پیدا  دوام  ان  قانونی  میعاد  انتقضای 
روانی این دوره کاری  از بین نمی رود و همچنان پا 

برجا می ماند.
ب . تعداد از مجامع حقوقی و اعضای پارلمان همچنان 
انتخابات ولسی  بار اول نیست که  استدالل میکنند که 
جرکه بر خالف حکم قانون اساسی به تاخیر می افتد 
و پیامد های چون دوام  دوره کاری ولسی جرگه بعداز 
انقضای معیاد قانونی را به دنبال داشته است. این کته 
گوری به انتخابات ولسی جرگه در سال 2010 استناد 
میکنند و می گویند که دوره کاری ولسی جرگه قبلی 
در حدود 5 تا 6 ماه بیرون از معیاد قانونی به کار خود 

ادامه داده است. 
استعدالل فوق که تجربه انتخابات 2010 را منحیث یک 
هم   پانزده  دوره  کار  دوام  خصوص  در  ناپسند  عرف 
استناد  ان  قانونی  معیاد  انتقضای  از  بعد  جرگه  ولسی 
ولسی  فعلی  قبال وضعیت  در  تاحدی  میتواند  میکنند. 
دوره  وضعیت  گاه  هر  اما  کند.  جلوه  منطقی  جرگه 
فعلی  وضعیت  با    2010 انتخابات  از  قبل  را  پانزدهم 
ولسی جرگه به مقایسه بگیریم . تفاوتهای نیز  دیده می 
شود. زیرا قبل از انتقضایی معیاد قانونی دوره پانزده هم 
انتخابات دوره بعدی توسط کمیسیون مستقل  تاریخ   .
انتخابات مشخص و اعالم شده بود. همچنان اماده گی 
ها برای تدویر انتخابات اغاز گردید بود. که این مسله 
کار  دوام  روانی  مشروعیت  تامین  در  زیادی  حدی  تا 
دوره پانزده هم  بیرون از معیاد قانونی نقش داشته است.

۵. راه حل پیشنهادی دوم : ایا اغاز روند اصالحات انتخاباتی 
میتواند دوام کار ولسی جرگه را  توجیح کند؟

ار  قبل  اصالحت  اوردن  لزوم  سر  بر  موجود  اجماع 
سیاسی.  رهبران  پالمان.  حکومت.  بین  در  انتخابات 
برای  را  الزم  فرصت  جهانی  جامعه  و  مدنی  جامعه 
از  استفاده  با  تا  میدهد  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
تاثیرات عدم مشروعیت قانونی دوام کار ولسی جرگه 
بکاهند. اما برای انکه این مهم عملی گردد الزم است تا 
رهبران حکومت وحدت ملی در دو مورد ذیل اقدامات 

عاجل و ضروری انجام دهند.
الف.  رهبران حکومت وحدت ملی در قدم اول باید. 
روند  اغاز  از  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  افتتاح  با 
اصالحات انتخاباتی اطمینان الزم در بین مردم. جامعه 
مدنی و دوستان بین المللی ایجاد نماید.  ایجاد همچو 
تدویر  برای  ها  گی  اماده  اغاز  خود  زات  در  اطمینان 
وضعیت  تکرار  میتواند  و  شده  تلقی  اینده  انتخابات 
توجیح  را  انتخابات 2010 ولسی جرگه  از  قبل  مشابه 

نماید.
دوم  قدم  در  باید.  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  ب. 
مجلس را که نمایانگر اجماع ملی باشد بمنظور مشوره 
با روسای قوه مقننه و قضایه . مشران و رهبران ملی . 
نماینده گان احزاب سیاسی و جامعه مدنی دایر نموده 
و از این طریق رسمآ حمایت شانرا از دوام کار ولسی 
ضرور  نمایند.  اعالم  اینده  انتخابات  تدویر  الی  جرگه 
است تا در پایان مجلس اعالمیه رسمی مطبوعاتی مبنی 
بر حمایت از دوام کار ولسی جرگه نشر و به سمع مردم 
رسانیده شود. زیرا در همچو وضعیت صدور و پخش 
یک اعالمیه رسمی از جانب ریاست جمهوری میتواند 
انتخابات  تدویر  الی  کار ولسی جرگه  دوام  ضرورت  
اینده. منحیث یک مصلحت ملی قابل قبول توجیح کند.   
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