
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و پاکسـتان باردیگـر دیروز 
)24 جـوزا( در مـرز تورخـم درگیر شـدند.  

ایـن درحالـی اسـت یک شـنبه نیـز نیروهـای دو کشـور 
درگیـری شـدیدی در مـرز داشـتند. 

دولت پاکسـتان مدعی اسـت کـه نیروهای افغانسـتان به 
سـوی آن ها آتش گشـوده اسـت؛ امـا کابل بـر عکس از 
حملـة نظامیـان پاکسـتانی بر نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

می زند.  سـخن 
وزارت امـور خارجه پاکسـتان ظهر روز دوشـنبه کاردار 
سـفارت افغانسـتان را احضـار کـرد تـا مراتـب اعتراض 
شـدید اسـام آبـاد را نسـبت بـه درگیـری هـای روز 

گذشـته در منطقـه مـرزی تورخـم بـه وی ابـاغ کنـد.
پاکسـتان مدعـی اسـت کـه نیروهـای افغانسـتان بـدون 
نیروهـای  بـه سـمت  آتـش  بـه گشـودن  اقـدام  دلیـل 

انـد. پاکسـتانی در گـذرگاه مـرزی تورخـم کـرده 
براسـاس بیانیه وزارت امور خارجه پاکسـتان، در جریان 
درگیری هـای یکشـنبه در مـرز تورخم، دو سـرباز ارتش 
پاکسـتان و 9 نفـر از مـردم عـادی از جملـه چنـد زن و 

کودک مجروح شـدند.
همچنیـن از افغانسـتان خواسـته شـد تا دربـاره حوادث 
روز گذشـته در تورخـم تحقیقـات دقیـق انجـام دهـد و 
نتایـج آن را بـا دسـتگاه هـای ذیربـط پاکسـتان در میـان 

بگذارد.
وزارت امـور خارجـه افغانسـتان نیـز پـس از چاشـت 
دیـروز، آقـای سـید ابـرار حسـین سـفیر پاکسـتان مقیم 
کابـل را احضـار کـرده و اعتـراض شـدید جمهـوری 
اخیـر در  بـا رویـداد  پیونـد  را در  افغانسـتان  اسـامی 

دروازه تورخـم بـه وی بیـان داشـت.
ماقاتی  کـه  در  خارجـه،  وزارت  خبرنامـة  براسـاس 

اداری  و  مالـی  معیـن  اندیشـه  احمـد  نصیـر  دوکتـور 
وزارت امـور خارجـه با سـفیر پاکسـتان داشـت، یادآور 
گردیـد که بـرای ایجاد تأسیسـات در تورخـم، در نتیجه 
بحث هایـی کـه در مطابقت بـه موازین بیـن المللی میان 
دو کشـور جریـان داشـت، توافقاتی صـورت گرفته بود. 
امـا بر خاف این توافقات، شـام روز گذشـته، پاکسـتان 
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د امریــکا د اســتخباراتو فــدرايل اداره اف يب ای وايــي، د فلوریــډا 

ــه کوونکــي، د  ــر خلکــو حمل ــډو ښــار کــې پ ــه اورالن ــت پ ایال

ــادارۍ  ــه د وف ــا داعــش ت ــې ی ــې ډل ــت وســله وال اســامي دول

اعــان کــړی و.

پــه اورالنــډو کــې پــه دې حملــه کــې لــږ تــر لــږه ۵۰ تنــه وژل 

ــوي دي. ش

د امریــکا د اســتخباراتو د فــدرايل ادارې اف يب ای پــه وینــا، عمر 

متیــن تــر حملــې مخکــې د عاجلــو حاالتــو ځانګــړو پولیســو تــه 

ټیلیفــون کــړی او لــه اســامي دولــت ډلــې یــا داعــش رسه یــې د 

ملګرتیــا پیغــام ورکــړی و.

د امریــکا پولیســو پــرون یکشــنبې وویــل، عمــر متیــن پــه 

اورالنــډو کــې د خلکــو د وژلــو مســئول ګڼــي.

ــر  ــو ت ــي ځواکون ــه د امنیت ــیمې ت ــې س ــی، د پېښ ــه کوونک حمل

رســېدو وروســته، لــه پولیســو رسه پــه ډزو کــې وژل شــوی دی.
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اف بي ای:

 عمر متین داعش 
ته د وفادارۍ اعالن کړی و

اگر منتظر بنشینیم تا همه چیز صد درصد فراهم شود، هرگز 
کاری را شروع نمی کنیم.     
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انتخاباتی  اصالحات  فراراه  مانع تراشی  كارزار  و  تقلب  زنجیرة 
مفشن  دفترهای  و  انتخاباتی  كمیسیون های  آن  سِر  یک  كه 
و  داشته  قرار   1393 شرمساری های  بازنشستۀ  مهندساِن 
و  تمامیت خواه  چهره های  از  شماری  به  متأسفانه  آن  دیگر  سر 
نزدیکی های  در  ملی  وحدت  گفتمان  و  مردم ساالری  دشمنان 
فعالیت های  این كه  از  بی تردید  می رسد؛  رییس جمهوری  دفتر 
دوماهۀشان نتیجه داده و فرمان رییس جمهوری برای دومین بار 

از سوی پارلمان كشور رد شد، احساس پیروزی می كنند

درگیری در تورخم 
اعتراض شدید کابل و اسالم آباد بر همدیگر
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گروه هـای  برخـی  تحـرکاِت  دنبـال  بـه 
معلوم الحـال در بلـخ؛ تـا هنـوز بـرای چندمیـن 
فعـاالن  از  اعـم  ـ  والیـت  آن  نخبـه گاِن  بـار 
سیاسـی، نماینـده گان شـورای ملـی و شـورای 
والیتـی، علمـا و روحانیـان، اسـتادان دانشـگاه 
و فعـاالن مدنـی ـ در اماکـن مختلـف گردهـم 
آمـده و بـر لـزوم پاسـداری از امنیـت، ثبـات 
ایـن  پسـیِن  سـال  چهـارده  دسـتاوردهای  و 
والیـت در گسـترۀ عمـران، آبادانـی، نوسـازی 
مهـارِ  خواهـان  و  کـرده  تأکیـد  بازسـازی  و 
فعالیت هـای تفرقه افکنانـة آن گروه هـا شـده اند. 
هوتـل  در  دیـروز  آن هـا  مـورد،  تازه تریـن  در 
المـاس -  شـهر مزارشـریف گردهـم آمـده و 
طـی صـدور قطعنامه یـی، بـارِ دیگـر خواهـان 
شـدند. تفرقه افکنانـه  تحـرکاِت  از  جلوگیـری 

نخبـه گاِن  پی هـِم  همایش هـای  و  تجمـع 
بلـخ دایـر بـر ضـرورت پاسـداری از ثبـات و 
امنیـت شـهر در برابـر آن چـه کـه توطئه هـای 
سـازمان یافته خوانـده می شـود، درسـت پس از 
آن برگـزار می شـوند کـه در چنـد روزِ پسـین، 
»عدالت خواهـی«،  نـام  زیـر  گروه هـا  برخـی 
مـردم را بـه مظاهـره و راهپیمایـی و تحصـن 
تشـویق کـرده و بـه شـورش علیـه حکومـِت 
نخبـه گان  فـرا می خواننـد.  آن والیـت  محلـِی 
بلـخ، در همایش هـای متعـددی کـه تـا هنـوز 
برگـزار کرده انـد، این تحرکات را آشـوب طلبی 
و تفرقه افکنـی خوانـده و از ایـن بابـت اظهـار 

نموده انـد. نگرانـی 

تقدس بنیان گذاری
»بسـیار عظیـم بـود تـاش و رنـج بنیـاد نهادن 
روم!« ایـن سـخنی اسـت کـه ویرژیـل، قهرمان 
بنیان گـذاری شـهر روم  بـه  پیونـد  رومـی، در 
گفتـه اسـت. چیـزی را که ویرژیل می خواسـت 
بـا ایـن وجیـزه بیـان کنـد، تقـدس بنیان گذاری 
کـه  بـود  از دسـتاوردهایی  پاسـداری  لـزوم  و 
بـا رنـج عظیـم به دسـت آمـده انـد. پیامـی که 
توسـط رومی هـا جـدی گرفته شـد و - به قول 
هانـا آرنـت - بـه کانون سیاسـت رومـی تبدیل 
شـد. می گوینـد بـرای یـک رومـی درگیرشـدن 
در سیاسـت، قبـل از هـر چیـز، به مفهـوم حفظ 

بنیـاد شـهر روم بود. 
دوسـتان  از  یکـی  بـا  گفت وگویـی  دیشـب   
داشـتم. او بـا ریزبینـی و ظرافت اندیشـی تمـام، 
چـه خـوش گفـت و در ُسـفت که »مـن پس از 

را در  ویرژیـل  طنیـِن  آوازِ  قرن هـا و سـده ها، 
همایش هـای پی هـِم نخبه گاِن بلـخ در چند روز 
پسـین می شـنوم«. بلـخ امـروزی، در مقایسـه با 
سـایر والیـات افغانسـتان؛ والیتی امـن، باثبات، 
و توسـعه یافته بـوده و هـر ناظـری کـه از آن جا 
دیـدن کنـد، آثار تحـول و دگرگونی، بازسـازی 
آن  سـیمای  در  را  شـهرآفرینی  و  نوسـازی  و 
به وضـوح می بینـد؛ تحـول و پیشـرفتی کـه در 
اثـر مشـارکت مـردم و تدبیـر حکومـت محلـی 
بـه وجـود آمـده اسـت. قطعنامه هایـی کـه در 
چنـد روزِ پسـین در همایش های متعدد توسـط 
حقیقـت  در  شـده اند،  صـادر  بلـخ  نخبـه گان 
از  محافظـت  بـه  مـردم  آماده گـی  نشـان دهندۀ 
دسـتاوردهای چهـارده سـال پسـیِن آن والیـت 
می باشـد. لـب لباب و فشـردۀ هشـدار نخبه گان 
بلـخ به آشـوب گران این اسـت که: مـا امنیت و 
ثبـات و آبادانی این شـهر را به آسـانی به دسـت 
نیـاورده ایـم کـه به آسـانی از دسـت بدهیـم. ما 
اجـازۀ آشـوب گری و اخـال امنیـت و ثبـاِت 
بلـخ را به هیچ کسـی نخواهیـم داد. ما از حریم 

شـهرمان محافظـت خواهیـم کرد.
مـردم بلـخ روزهایـی را نیـز بـه یـاد می آورنـد 
کـه شهرشـان تحـت سـیطرۀ پهلوان هـا، چهـرۀ 
پـادگان نظامـی را بـه خـود گرفتـه بـود و جان 
و مـال و ناموس شـان هـر لحظـه در مخاطـره 
قـرار داشـت. حافظـة تاریخـی مـردم بلـخ، بـه 
آن هـا اجـازه نمی دهـد کـه بـاری دیگـر شـاهد 
بازگشـت بـه گذشـته باشـند.«این گونـه خامی، 

هرگز!« دیگـر 

شهردوستی
 همچنـان همایش هـای نخبـه گان بلخ نشـان داد 
کـه بلخیـاِن امـروزی تنهـا مردمـاِن شهرنشـین 
و شـهرآفرین نیسـتند، بـل فرهنگ آفریـن نیـز 
هسـتند؛ فرهنـِگ »شهردوسـتی«، حساسـیت ها، 
از  آن هـا  کـه  آماده گی هایـی  و  نگرانی هـا 
در  شـهر  از  محافظـت  راسـتای  در  خـود 
برابـر توطیه هـای پسـین نشـان دادنـد، نشـانة 
شـکل گیری و ظهـور فرهنـِگ شهردوسـتی در 
میان شـان می باشـد. بلخی هـا نشـان دادنـد کـه 
بـه آن قـدر رشـد و بلـوغ سیاسـی و فرهنگـی 
رسـیده اند که شهرشـان را خانةشـان پنداشـته و 

از دل و جـان دوسـتش بدارنـد.
اسـت!«، مطمیـن هسـتم  مـا  مـا خانـة  »شـهر 
هـر کدام تـان در هـر گوشـه و کنـارِ شـهرهای 

افغانسـتان تابلوهایـی را دیده ایـد کـه در آن هـا 
این شـعار نگاشـته شـده اسـت. ایـن تابلوهای 
تـا  می کننـد  نصـب  شـهرداری ها  را  تبلیغاتـی 
فرهنـِگ شهردوسـتی را در میـان مـردم ترویـج 
دهنـد. انـگار کـه با فریـاد بار بـار و مکـررِ این 

شـعار می تـوان شهردوسـتی را ترویـج کـرد!
امـا کسـانی کـه کتـاب »تحلیـل دموکراسـی در 
را خوانـده  توکویـل  دو  الکسـی  اثـر  امریـکا« 
پدیده یـی  شهردوسـتی  کـه  می داننـد  باشـند، 
نیسـت که با شعارسـرایی و تابلوهـای تبلیغاتی 
پدیـد آید، بل یـک وضعیِت وجودی اسـت که 
بـا ارایـة خدمـات رفاهـی، تأمین نظـم و ثبات، 
توسـعه و بازسـازی، و دخیل سـازی مـردم در 
تصمیم گیری هـاِی مربـوط بـه سرنوشـِت یـک 
شـهر و کشـور از سـوی حکومت در میاِن مردم 
می گوینـد  هنگامـی  مـردم  می یابـد.  تکویـن 
»شـهرما، خانـة مـا اسـت« کـه در آن احسـاس 
اقتـدار و آزادی برخـوردار  از  امنیـت کننـد و 
باشـند. در چنیـن وضعیتـی اسـت کـه مـردم، 
نـه تنهـا بـا حرف، بـل در عمـل نشـان خواهند 
داد کـه شهرشـان را هماننـد خانةشـان دوسـت 
داشـته و از حریـِم آن بـا دل و جـان پاسـداری 

کرد.  خواهنـد 
از همایش هـای چنـد روزِ پسـیِن نخبـه گان بلخ 
دانسـته می شـود کـه آن هـا بـه چنیـن وضعیِت 
وجـودی نایل شـده و این نشـانة حکومت داری 
خـوِب حکومـت محلـِی آن والیت و احسـاس 
رفـاه و آرامـش و اقتـدار و آزادی شـهروندان 
کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  اسـت.  آن  در سـایة 
مـردم بلـخ حکومت محلی شـان را از خودشـان 
می داننـد و بـا آن احسـاس بیگانه گـی نمی کنند. 
بنابرایـن، پیـام صریحـی کـه ایـن همایش هـا و 
نشسـت ها بـه توطیه گـران و دسیسـه گران اباغ 

می کننـد این اسـت:
یـک: بلـخ را با هزار خوِن دل »بلخ« سـاخته ایم؛ 
بنابریـن، اجـازۀ آشـوب گری را بـه هیچ کسـی 

داد. نخواهیم 
دو: تصمیم گیرنـدۀ اصلـی این شـهر ما هسـتیم، 
نـه آن هایـی که قصـد راه اندازی آشـوب دارند.

سـه: توطیه گـران آگاه باشـند تقابل بـا حکومت 
محلـِی بلـخ کـه در سـایة آن این همه پیشـرفت 
و عمـران و آبادانـی میسـر گردیـده، تقابـل بـا 
یک شـهر اسـت، سـتیز بـا یک والیت اسـت و 

محکـوم بـه ناکامی.

2 www.mandegardaily.com

شهید ثاقب

بلـــــخ را 
با هزار خوِن دل »بلخ« ساخته ایم!

 

دومِ  دور  برگزاری  با  است  مصادف  جوزا،  بیست وچهار 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393. دور دومِ انتخابات 
با  انتخابات،  اوِل  دور  ساِن  به  هم  کشور  ریاست جمهوری 
تلقِب زیاد همراه بود اما علی رغم آن تقلب سنگین به نفع 
آورد  به دست  را  رای  بیشترین  عبداهلل  داکتر  غنی،  داکتر 
شمارِ  کردِن  اعان  مضاعف  با  انتخابات  کمیسیون  ولی 
را  داکتر غنی  انتخابات، رای  اشتراک کننده گان در دور دومِ 
بیشتر از آقای عبداهلل اعان کرد که با واکنِش قاطِع تیِم مقابل 

مواجه شد. 
تا  گرفت  باال  انتخابات  نتایج  سِر  بر  نزاع  که  بود  همین 
سرانجام  خارجی،  و  داخلی  تاش های  اثِر  بر  که  حدی 
بود  همان  و  شد  اعان  پذیرش  غیرقابِل  انتخابات  نتایج 
دولت  و  دادند  هم  دسِت  به  دست  جهان  و  افغانستان  که 
توافق نامه یی  بنیاد  بر  و  آوردند  وجود  به  را  ملی  وحدت 
ـ  پنجاه  به شکل  قدرت  امضا شد،  عبداهلل  و  غنی  میان  که 
در  برنده بودن  مدعی  هرکدام  که  رقیب  تیم  دو  میان  پنجاه 
آن  بنیاد  بر  شد.  تقسیم  بودند،  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخاباتی  نهادهای  در  بنیادین  اصاحاِت  باید  توافق نامه، 
می شد،  توزیع  برقی  شناس نامه های  می گرفت،  صورت 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برگزار می گشت 
نظام  تغییر  به هدف  نیز  اساسی  قانون  تعدیل  جرگة  لویه  و 
دو  که  کنون  تا  اما  می گردید.  دایر  صدارتی  به  ریاستی  از 
سال از برگزاری دور دوم انتخابات و بیشتر از یک ونیم سال 
هم از دولت وحدت ملی می گذرد، هیچ یک از بندهای آن 
توافق نامه به جز حضور داکتر عبداهلل در رأس ریاست اجرایی 
باید حاال  ما  توافق نامة سیاسی،  بنیاد  بر  است.  نشده  عملی 
که  می بودیم  اساسی  قانون  لویه جرگة  برگزاری  جریان  در 
متأسفانه هنوز گام های نخستیِن آن هم برداشته نشده است. 
حتا دیروز مجلس نماینده گان، فرمان تقنینی رییس جمهوری 
بار دوم  انتخاباتی را برای  به هدف اصاحات در نهادهای 
رد کرد و این به خودی خود، رفتن به سوی اصاحات را 
می کند.  ضایع  هم  را  دیگری  مدت  و  می اندازد  تعویق  به 
انتخابات  دومِ  دور  برگزاری  سالروزِ  دومین  در  ما  بنابرین، 
افغانستان، می بینیم که تأثیِر آن تقلب ها و نیرنگ هایی که در 
انتخابات به خصوص در دور دوم صورت گرفت، هنوز هم 
دولت  اولیة  ستون  به خصوص  حاکمان  عملکردِ  هیأِت  در 
انتخابات  که  آنانی  می بینیم  نیز  و  جاری ست  ملی  وحدت 
افغانستان را به گـند کشیدند، هنوز محترم اند و هیچ تغییری 
در نهادهای انتخاباتی کشور به وجود نیامده و مهم تر از همه 
انتخابات و  به  اعتماد مردم نسبت  نکته که  این  به  با توجه 
رای در افغانستان از بین رفته، هیچ گامی برای برگشتاندِن 
هم  مجلس  نماینده گان  است.  نشده  برداشته  مردم  اعتماد 
و  سالم  انتخابات  سمِت  به  رفتن  به جای  که  کرده اند  ثابت 
توسط  مأموریت شان  دوران  غیرقانونِی  تمدید  به  شفاف، 

رییس جمهوری رغبت دارند. 
داکتر  رفتن  که  است  این  عمومی  برداشِت  اوصاف،  این  با 
او  تاریخِی  اشتباه  انتخابات، بزرگ ترین  به دور دوم  عبداهلل 
دفاع  قاطعانه  اول  دورِ  انتخابات  نتایج  از  می بایست  بود؛ 
صورت می گرفت. البته این را باید بدانیم فشارها، خدعه ها 
روزها  و  آن شب  در  سفارت خانه ها  هم  که  نیرنگ هایی  و 
تیمش  و  آقای کرزی  که  نیرنگ هایی  و هم  می دادند  انجام 
به کار بسته بود، سبب شدند تا تیم اصاحات و همگرایی 
به خصوص داکتر عبداهلل به دورِ دوم قناعت کند و همان بود 
که تقلب در پشِت تقلب عملی شد و جهان به ویژه ایاالت 
متحده هم به حمایت از تقلب وارد میـدان گشت و اصل 
دموکراسی با خاک برابر شد. درِس دیگری که از دور دومِ 
انتخابات و رویدادهای بعد از آن داریم این است که غرب 
و به خصوص امریکا، به دموکراسی و رای ملت های جهاِن 
سوم صادقانه احترام نمی گذارند و فقط برنامه و پروسه یی 
انتخابات  آن  اما  تطبیق می کنند که خودشان می خواهند.  را 
درس های فراواِن دیگری هم به ما داد و یکی از مهم تریِن 
آن ها در این مجاِل کوتاه این که: واقعیت های کشور در برابِر 
تعاریفی تراشیده و نادرست قرار دارند که باید روزی جهان 
از این تعاریف دست بکشد و نسبت به واقعیت های موجود 

در افغانستان تمکین کند.

دوساله گِی دور دوِم انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان
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نماینده گان می پندارند کار خود را تمدید کردند

رییس اجرایی:

ما را هیچ کشوری دست کم 
نگیــرد

دیـروز  نماینـده گان  مجلـس  اشـاره: 
تقنینـی  فرمـان  »دوشـنبه24خرداد/جوزا« 
رییس جمهـور را دربـارة تشـکیل وظایـف و 
بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های  صالحیت هـای 
اکثریـت  بـا  تأییـد،  126 رأی رد و 26 رأی 
اسـت  درحالـی  ایـن  کـرد.  رد  آرا  قاطـع 
نشسـت عمومـی روز  ایـن مجلـس در  کـه 
»شـنبه22خرداد/جوزا« نیـز قانـون تشـکیل و 
صالحیت هـای کمیسـیون های انتخاباتـی را به 
بحـث گرفـت و بـه دلیـل افزایـش اختالف ها 
در ایـن بـاره تصمیـم گرفتـه نتوانسـتند. در 
حالـی کـه شـهروندان چشـم بـه راه تأییـد 
فرمـان تقنینـی رییس جمهور از طـرف اعضای 
مجلـس بودند، امـا نماینـده گان مـردم به این 
انتظـار مـردم اعتنایـی نکـرده و ایـن فرمـان 
انتخاباتـی  اصالحـات  آوردن  کردنـد.  رد  را 
یکـی از وعده هـای درشـت رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی اسـت؛ اما بـا گذشـت نزدیک 
بـه دوسـال از عمـر ایـن حکومت، تـا به حال 
نامعلـوم  انتخاباتـی  اصالحـات  سرنوشـت 
باقـی مانده اسـت. بـرای واکاوی این مسـأله 
گفت وگویـی را با شـاه سـلطان عاکفی رییس 
کمیسـیون پیشـین ویـژة اصالحـات انتخاباتی 

انجـام داده ایـم کـه ایـن می خوانیـد:

فرصت  این که  از  عاکفی  آقای  سپاس 
می گذارید. برخورد نماینده گان مجلس با قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی و فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر 
آوردن اصالحات انتخاباتی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
از  یکی  انتخاباتی  اصاحات  شک  بدون 
برمنبای  و  است  حکومت  کاری  مکلفیت های 
هردو  ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  توافق نامة 
طرف حکومت متعهد هستند تا اصاحات را در 
نهادهای انتخاباتی به میان آورند که با آمدن این 
شوراهای  و  ملی  شورای  انتخابات  اصاحات، 
نبود  الزم  من  باور  به  گردد.  برگزار  ولسوالی ها 
فرستاده  پارلمان  به  رییس جمهور  تقنینی  تافرمان 
اساسی  قانون   109 مادۀ  براساس  چون  شود، 
سال  در  تا  ندارد  صاحیت  ملی  شورای  کشور 
تعدیاتی  انتخابات  قانون  در  خود  کاری  اخیر 
وارد کند؛ اما این روزها نه تنها سال اخیر یا پنجم 
پارلمان که خارج از چوکات حکم قانون اساسی، 
فکر  اصواٌل  می کند.  سپری  را  خود  ششم  سال 
می شد که گویا در رابطه با ارسال و طی مراحل 
به رهبری  مفاهمه یی  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
و  باشد  گرفته  صورت  ملی  شورای  مجلسین 
امیدواری چنین بود که فرمان تقنینی طی مراحل 
و زمینه یی برای تحقق اصاحات انتخاباتی فراهم 

شود، اما برخورد نماینده گان ملت با این فرمان، 
افغانستان  قابل قبول و رضایت بخش برای مردم 

نیست.

تقنینی  فرمان  با  نماینده گان  برخورد  این  دلیل 
را در چه می بینید؟ چرا نماینده گان ملت پنجرة 

اصالحات انتخاباتی را بستند؟
انجام  را  برخوردی  چنین  مجلس  اعضای  تمام 
این  رد  با  اعضا  این  از  تعداد  یک  اما  نداده اند، 
و  شده  تمدید  کارشان  می کنند  فکر  فرمان 
خود  امتیازات   و  داشت  خواهد  ادامه  کارشان 
امیدورای  اما  آورد.  خواهند  به دست  همچنان  را 
تصویب  و  مراحل  طی  نماینده گان شان  از  مردم 
این قانون برای آیندۀ روشن کشور بود. رد فرمان 
رییس جمهور و کندی اصاحات انتخاباتی به نفع 
مردم و کشور نیست و بدون اصاحات انتخاباتی 
شود،  هم  برگزار  اگر  نمی تواند؛  گردیده  برگزار 
نتایج آن قابل قبول برای مردم افغانستان نخواهد 

بود.

اعضای  از  تعدای  که  دارد  وجود  گفته هایی 
نماینده گان  میان  انتخاباتی  کمیسیون های 
مجلس برای رد این فرمان البی می کنند/کردند، 
و با سپردن وعدة برنده شدن به اعضای مجلس 
رد  را  رییس جمهور  فرمان  بعدی  انتخابات  در 

کردند، دیدگاه شما در این مورد چیست؟

در  انتخاباتی  اصاحات  مخالفین  شک  بدون 
و  می کنند  البی  و  کمپین  هستند  که  هرجایی 
تاش دارند تا جلو امور اصاحات را بگیرند، اما 
ندارم.  آدرس مشخصی  من  هستند  کی ها  این که 
به صورت ُکل مخالفین اصاحات انتخاباتی وجود 
هم  حاال  و  کردند  تاش  هم  گذشته  در  و  دارد 
تاش دارند تا جلو اصاحات را بگیرند، در این 

شکی نیست.

رد فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به آغاز 
به کار کمیتۀ گزینش چه پیامدهایی را می تواند 

در پی داشته باشد؟
نماینده گان،  این فرمان توسط مجلس  از رد  بعد 
فرمان می رود به مجلس سنا تا آن ها نیز در مورد 
رد  هم  سنا  سوی  از  فرمان  اگر  بگیرند،  تصمیم 
شد، در آن صورت پیامدهای بد و منفی را برای 
کشور به صورت عام و برای حکومت به صورت 
که  امیدواریم  اما  داشت،  پی خواهد  در  خاص 
فکر  عاقانه تر  و  بهتر  راستا  این  در  سنا  مجلس 

کنند و تصمیم بگیرند.

بستۀ  دو  انتخاباتی  اصالحات  ویژة  کمیسیون 
باگذشت  اما  سپرد،  حکومت  به  را  پیشنهادی 
چندین ماه از این پیشنهادات هنوز هم چنانی 
را در  نشد، علت  به آن توجه می شد  باید  که 

چه می بینید؟
جمله  از  دارد،  مختلفی  دالیل  ُکل  صورت  به 
ناامنی ها، مصروفیت حکومت در کارهای مهم تر 
از اصاحات انتخاباتی که عبارت از امنیت کشور 
انتخاباتی  است و دست های مخالفین اصاحات 
که در هرجایی البی می کنند و در تاش جلوگیر 
از آمدن اصاحات هستند، همه دست به دست هم 
تا روند آوردن اصاحات  داده سبب شده است 
موانع  با  هم  گاه گاهی  و  برود  پیش  به  به ُکندی 

جدی مواجه شود.

وارسا  نشست  نزدیکی ها  همین  در  است  قرار 
برگزار  افغانستان  برای  ادامۀ کمک ها  برای  نیز 
پیش شرط های  از  یکی  حال،  حین  در  گردد، 
کشورهای کمک کننده به افغانستان هم آوردن 
برگزاری  و  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 
انتخابات است، باور شما چیست، آیا حکومت 
برای  مثبتی  حرف  زمینه  این  در  ملی  وحدت 

جامعۀ جهانی خواهد داشت؟
پارلمان  از  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  اگر 
پیامد  وارسا  جلسة  شود،  رد  ُکل  به صورت 
تأثیر  و  داشت  نخواهد  افغانستان  برای  خوبی 
منفی بر روحیة جامعة جهانی که برای افغانستان 
برای  آن ها  گذاشت.  خواهد  نیز  می کند  کمک 
قانون گرایی و حکومت قوی و بر مبنای قانون به 
افغانستان کمک می کنند و اگر بازده این کمک ها 
ابا  افغانستان  به  کمک کردن  از  آن ها  باشد،  منفی 
مشروعیت  می تواند  حکومت  ورزید،  خواهند 
همانا  که  انتخابی  نهادهای  طریق  از  را  خود 
جامعة  آورد،  به دست  است،  افغانستان  پارلمان 
جهانی از خبر کندی و یا موانع بر سر اصاحات 

انتخاباتی خوش حال نخواهد شد.

تاریخ  را  خزان  فصل  افغانستان  حکومت 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
ولسوالی ها تعیین کرده بود، با توجه به کارهای 
که تا به حال صورت گرفته و یا نگرفته است، 
آیا حکومت توانایی و ارادة برگزاری انتخابات 

را در زمان تعیین شده خواهد داشت؟
رییس جمهور  شنیدیم  ما  همة  که  تاجایی 
دو  در  خود  سخن رانی  دو  یکی  اشرف غنیطی 
در  را  انتخابات  که  داشت  تأکید  گذشته  ماه 
برگزارخواهد  آن  شدۀ  تعیین  و  مشخص  موقع 
سپرد  وظیفه  نیز  امنیتی  ارگان های  به  و  کرد 
فراهم  را  انتخابات  امنیت  تأمین  زمینه های  تا 
کرد  تقاضا  مالیه  وزارت  از  آن،  کنار  در  و  کند 
بنٌا  ببیند.  تدارک  را  انتخابات  برگزاری  بودجة  تا 
از این حرف ها می توانیم چنین برداشت کنیم که 
اما  انتخابات جدی است،  برگزاری  حکومت در 
این که رونداصاحاتات انتخاباتی با ُکندی مواجه 
می شود، بدون شک مشکاتی را در این مسیر به 
بار خواهد آورد، چون بدون اصاحات،برگزاری 
انتخابات برای حکومت جداً مشکل خواهد بود.

افغانستان  حکومت  به  پیام تان  و  آخر  حرف 
چیست؟

عقیدۀ شخصی من این است که تا زمانی که تمام 
برای  و  ندهند  افغانستان دست به دست هم  مردم 
تأمین صلح و ثبات و داشتن حکومت قوی ملی 
و سراسری سهیم نگردند که این کار از راه اشتراک 
شد.  نخواهد  حل  مشکات  است،  انتخابات  در 
از مسوولین حکومت وحدت ملی  خواهش من 
ابزارهای  و  امکانات  از  استفاده  با  که  است  این 
اصاحات  روند  دارند،  اختیار  در  که  حقوقی 
انتخاباتی را باز کنند و اصاحات را به میان آورند 
آن  در  و  باور  انتخابات  روند  به  مردم  این که  تا 
مردم  باور  و  نشود  باز  راه  این  تا  کنند.  اشتراک 
با مخالفین و  نیاید، صلحی  میان  به  انتخابات  به 

امنیتی در کشور نخواهد بود.

ممنون از این که فرصت گذشتید.
از شما هم.

افغانستان  حکومت  که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
خواستار تشنج با هیچ همسایة خود نیست، اما دفاع از منافع ملی را فرض 

خود می دانیم.
داکتر عبداهلل عبداهلل دیروز )دوشنبه، 14جوزا( در نشست شورای وزیران 
با اشاره به درگیری میان نظامیان افغانستان و پاکستان در مرز تورخم گفت 
که تعامل در نقاط مرزی میان دو کشور به گونه یی است که اگر تأسیساتی 

ایجاد می شود با تفاهم و اطاع این کار صورت گیرد.
رییس اجرایی در ادامة سخنانش افزود: پاکستان می کوشید تا تأسیساتی را 
در نزدیک تورخم خاف فیصلة قبلی ایجاد کند و با وجود اطاع دهی به 

آنان، پاکستانی ها با انداخت آتش سبب شروع درگیری شدند.
افغانستان شهید و یک  نظامی  این درگیری شش  گفته شده است که در 

نظامی دیگر زخم برداشته است.
بر اساس اعامیه دفتر رسانه های والیت ننگرهار، این درگیری که مدت 2 
ساعت ادامه داشت، زمانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی می خواستند با 
عبور از خط صفری مرزی بندر تورخم در خاک افغانستان، دروازۀ مرزی 

بنا کنند.
در این اعامیه آمده است که نیروهای سرحدی افغانستان مانع این اقدام 
سرحدی  پولیس  باالی  پاکستانی  نظامیان  اما  شدند،  پاکستان  نیروهای 

افغانستان، شلیک کردند و درگیری میان دو طرف، آغاز گردید.
در اعامیه مطبوعاتی والیت ننگرهار آمده است که این درگیری حوالی 
ساعت 9 یکشنبه شب 23 جوزا شروع شد و مدت 2 ساعت ادامه داشت.

از  بعد  که  کرد  نشان  خاطر  وزیران  شورای  نشست  در  اجرایی  رییس 
درگیری شدید میان نظامیان هر دو کشور، پاکستان خواستار آتش بس شده 

و فعًا آتش بس حکم فرما است.
آقای عبداهلل با ستایش از شهامت نیروهای نظامی افغانستان گفت: نیروهای 
امنیتی افغانستان با شهامت و قهرمانی از سامت و تمامیت ارضی افغانستان 

به خوبی دفاع کرده اند. 
نیستیم  به گفتة رییس اجرایی حکومت وحدت ملی: »ما خواستار تشنج 
ملی،  منافع  از  دفاع  اما  نیست  کشور  هیچ  نفع  به  تشنج  افزایش  چراکه 

تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور را مسوولیت خود می دانیم.«
با همه  ثبات  و  روابط همسایگی  »ما خواستار  کرد:  تأکید  اجرایی  رییس 
همسایه ها هستیم؛ از طرف دیگر عزم و ارادۀ مردم و حکومت افغانستان را 
در دفاع از منافع ملی ودفاع از سامت و حیثت کشور، هیچ کشوری نباید 

دست کم بگیرد و باال بردن تشنج در این راستا به نفع هیچ کس نیست.«
رییس اجرایی ابراز امیدواری کرد که این موضوع از طریق روابط دیپلماتیک 

حل و از گسترش تشنجات جلوگیری شود.
وزارت خارجة افغانستان نیز در پیوند به این درگیری واکنش نشان داده 

است. 
میان  بحث ها  بدینسو،  مدتی  از  است:  گفته  اعامیه یی  در  وزارت  این 
افغانستان و پاکستان در مطابقت به موازین بین المللی برای ایجاد تأسیسات 
در تورخم جریان داشت و سلسله توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته 
بود. اما جانب پاکستان شام روز یکشنبه بر خاف توافقات مذکور، به ایجاد 
تأسیسات در تورخم مبادرت ورزید و عساکر مرزی آن کشور بر نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغانستان آتش گشودند.
در این خبرنامه آمده است: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر حراست 
زدند.  دست  بالمثل  عمل  به  مردم،  و  وطن  از  دفاع  و  ارضی  تمامیت  از 
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی افغانستان از ایجاد این تنش ابراز 

تأسف می کند.
در این خبرنامه تأکید شده است: دولت افغانستان یکبار دیگر تأکید می کند 
که نیروهای مسلح ما همیشه آماده دفاع از کشور و مردم خویش بوده و 
در مقابل هر گونه تهدیدات آماده جواب دهی الزم می باشند. افغانستان به 
توافق قبلی با پاکستان پابند بوده و به روش های مسالمت آمیز تأکید می کند 
مراجع  از  را  آمده  وجود  به  مشکل  که  دارد  انتظار  پاکستان  جانب  از  و 

دیپلوماتیک حل و فصل نماید.
محکوم کردن حملۀ فلوریدا

ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  عین حال،  در 
در این نشست با محکوم کردن حمله به کلبی در فلوریدا امریکا که در 
آن 50 شهروند امریکایی کشته شد، گفت که افغانستان هیچ وقتی حامی 
گروه های تروریستی نبوده بلکه همواره قربانی تروریسم قرار گرفته است.
پیش از این، محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز با نکوهش ین 
حمله گفته بود که هدف قراردادن افراد ملکی در هیچ حالت قابل توجیه 

نیست.

گفت وگو كننده: روح اهلل بهزاد
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افزایش کنجکاوی کودکان 
با پذیرش عدم قطعیت

بخش نخسـت

معموالً معلم ها با چنان قطعیتی درس می دهند که گویی نیاز به پرسِش بیشتر نیست 
و جواِب تمام پرسش ها پیدا شده است. اما فهِم ما در هیچ موضوعی کامل نیست. 
با آن چه  تأثیرگذار است. مواجه شدن  ما  بر نحوۀ تفکر و رفتارِ  قطعیت نداشتن 

نمی دانیم، می تواند باعث به وجود آمدِن کنجکاوی شود. 
برای ایجاد کنجکاوی و آماده کردِن دانش آموزان برای موفقیت در جهان واقعی، 
بهتر است که آن ها را با عدم قطعیت مواجه ساخت؛ زیرا در دنیای واقعی، پاسخ ها 
از آن چه که  بیش  ما در مورد واقعیت ها،  به ندرت حاضرآماده و قطعی هستند. 
باید، مطمین هستیم. اگر دانش آموزان با عدم قطعیت، احساس راحتی کنند، از آن 
استقبال کنند، و تشویق شوند که طرح سوال کنند، کنجکاوی شان افزوده شده و در 

تفکرشان به نوآوری دست می زنند. 
برای ایجاد فضای عدم قطعیت در جلسات درس، پیشنهادهای زیر می تواند موثر 

باشد:
1ـ بیان تأثیر احساسِی عدم قطعیت

عواطف یادگیری عبارت اند از شگفتی، عاقه مندی و سردرگمی. احساس گیجی 
آن ها  به  باید  معلم  باشد.  ناراحت کننده  دانش آموزان  برای  می تواند  و سردرگمی 
کمک دهد که بر این احساس ناراحت کننده غلبه کنند و عدم قطعیت را به عنوان 

فرصتی برای یادگیری بدانند.
2ـ تعریف تکالیفی که عدم قطعیت را برمی انگیزد 

باشند  داشته  راحتی  احساس  سردرگمی،  با  دانش آموزان  این که  برای  راه  یک 
سه  شود.  آن ها  گیچی  باعث  که  شود  تعریف  آن ها  برای  تکالیفی  که  است  این 
تکنیکی که برای این کار می توان انجام داد این که: تشویق دانش آموزان به یافتن 
اشتباهات شان، درخواست از آن ها برای استدالل آوردن در تأیید نگرش هایی که با 
آن مخالف هستند و تعریِف تکالیفی که دانش آموزان نمی توانند آن را به درستی 
بیـندازد،  اشتباه  به  را  دانش آموزان  که  است  آنهایی  تکالیف  بهترین  دهند.  انجام 

گیچ شان کند، و احساس عدم قطعیت کنند.

چالش  کردن،  کشف  به  تشویق  برای  غیراقتدارگرا  تدریس  سبک  اتخاذ  3ـ 
ایجاد کردن و بازنگری کردن

از  بیشتر  می کنند،  تدریس  رازآلود  و  کنجکاوی،  فروتنی،  با حس  که  معلم هایی 
معلمانی که با اقتدار و قطعیت درس می دهند، دانش آموزان را تشویق به یادگیری 
می کنند. معلمان باید به دانش آموزان کمک کنند تا راهی برای تفکر و یادگیری 
حیرت  دچار  خودشان  موضوع  در  که  هستند  کسانی  معلم ها  بهترین  کنند.  پیدا 

می باشند.
4ـ اهمیت دادن به موضوعاتی که مورد مناظره قرار دارد 

باشند،  داشته  واقعیت ها  تغییرپذیری  از  روشنی  حس  دانش آموزان  این که  برای 
کنید.  بحث  دیگران،  و  اکادمیک  افراد  بین  یافته  سرانجام  مناظره های  مورد  در 
به  چگونه  که  کنید  بیان  را  تیوریسین ها  و  مورخان  پژوهش گران،  استدالل های 

واقعیت های چالش برانگیز پاسخ دادند. 
5ـ دعوت از سخنراناِن مهمان برای صحبت در این مورد که چگونه معماها 

را حل کردند
وقتی افراد محقق و دانشمند برای دانش آموزان توضیح دهند که چگونه معماهایی 
به  نسبت  می شود  باز  دانش آموزان  ذهن  کردند،  را حل  بودند  روبه رو  آن  با  که 

نادانسته های متنوعی که در انتظار آزمون شدن هستند. 
6ـ نشان دهید که فرایند اکتشاف چقدر درهم برهم و غیرخطی است 

آن  که  دهند  نشان  می توانند  معلمان  اکتشاف،  یک  منطقی  نتیجة  بیان  جای  به 
اتفاق های  نادرست،  گام های  از طریق سعی و خطا،  ایجاد شد:  اکتشاف چگونه 

خوب و شانس. 
مترجم: حمید همتی

منبع:
http://ww2.kqed.org/mindshift/21/10/2015/how-to-spark-curiosity-in-
children-by-

I.    موضع کشورهای همسایه

خواست های پاکستان و افغانستان: 
انقیاد افغانستان یا دستیابی به خاک های 

آن سوی دیورند تا دریای سند
فروپاشی  با  که  میانه  آسیای  کشورهای 
عرض   1992 سال  در  شوروی  اتحاد 
وجود کردند، افغانستان را کماکان در حاِل 
جنگ یافتند. پیش از این، آنان جزو اقتدارِ 
اتحاد شوروی بودند و سیاست رسمِی آن 
خروج  از  پس  می کردند.  دنبال  را  دولت 
عساکر اتحاد شوروی، آتِش جنگ کماکان 
شعله ور بود؛ ابتدا میان مجاهدین و دولت 
داکتر نجیب اهلل و از آن پس میان دسته های 
متحد  جبهة  میان  باالخره  و  مجاهدین 

معروف به “اتحاد شمال” و طالبان. 
در دورۀ اخیر است که جنگ به سرحداِت 
و  ازبیکستان  تاجکستان،  کشورهای 
آن سو،  از  می شود.  نزدیک  ترکمنستان، 
دسته های دیگری زیر پرچم اسام، دولِت 
چچن را در حدود روسیة فدراتیف تشکیل 
می دهند و آسیای میانه را در جانِب غرب 

تهدید می کنند. 
1. ترکمنستان روابط عادی با طالبان داشت؛ 
به  مجاهدین  دولت  سفارت  درحالی که 
رهبری استاد ربانی در عشق آباد باز و فعال 
بود، زخمی ها و بیماراِن طالبان نیز در این 
شهر تداوی می شدند. مرزهای ترکمنستان 
با افغانستان، پس از سقوط هرات، به دست 
اداره  طالبان و توسط این دسته مراقبت و 
»طالبستان«  با  ترکمنستان  واقع  در  می شد. 
هم مرز بود. این همسایگی روابط حسنه یی 
ترکمنستان  یک بار  چندان که  کرد،  ایجاد 
دولت  نماینده گان  میان  مذاکرات  میزبان 
استاد ربانی و هیأت امارت اسامی طالبان 
کشورهای  جرگة  در  ترکمنستان  شد. 
جلسة  هیچ  در  و  نیست  مشترک المنافع 
مقاومت  از  حمایت  در  منطقه  کشورهای 

شرکت نکرد. 
خویش  موجودیِت  بدو  از  ترکمنستان 
از  پس  حتا  باشد.  بی طرف  است  کوشیده 
ورود نظامیان ناتو به منطقه، روابط خویش 
با طالبان را قطع نکرد. بنابراین، ترکمنستان 

جانب دارِ نگاه پاکستان به افغانستان است. 
این  نگراِن  باید  ترکمنستان  حال،  این  با 
باشد: خطی که شمال غرب افغانستان را به 
قفقاز و چچن وصل می کند، از ترکمنستان 

می گذرد! 
افغانستان  با  کوتاه تری  مرز  ازبیکستان   .2
آمو  عظیم  رود  وجود  با  آن هم  که  دارد 
به  ازبیکستان  می نمود.  عبور  قابل  غیر 
سیاسِی  و  نظامی  مخالفیِن  حضور  دلیِل 
آنان  به  هرگز  طالبان،  صفوف  در  دولتش 
میزبان  گاه گاهی  نداد.  نشان  مساعدی  نظر 
جنرال دوستم  اکثراً  ـ  متحد  رهبران جبهة 
در  می بود،  ـ  مسعود  احمدشاه  بعضًا  و 
غرض  به  روسیه  از  که  اموالی  ترانزیت 
ربانی  استاد  اسامی  به دولت  تحویل دهی 
ایجاد نمی کرد؛  بارگیری می شد، مزاحمتی 
اما خود هرگز کمکی به عمل نیاورد. با این 
حال در جلسة ده کشوری که به “کشورهای 
شرکت  گردیدند،  مسما  مقاومت”  حامی 
جبهة  سران  از  خانودهایی  و  می جست 

متحد، در ازبیکستان ساکن بودند. 
روسیه  فدراتیف  با  ازبیکستان  مناسبات 
بوده؛  نوسان  حاِل  در  همواره  امریکا،  و 
نزدیک  این  به  زمانی  و  آن  با  زمانی 
حضور  ابتدا  رو،  این  از  است.  می شده 
و  رسانید  یاری  را  غرب  نظامِی  نیروهای 
پایگاه هایی در اختیار آنان گذاشت. سپس 
رای  آنان  خروج  به  اولتیماتومی،  طی 
فعالیت  و  که حضور  در حال حاضر  داد. 
نظامی و اوپراتیفِی نیروهای غربی در حال 
در  ازبیکستان  نگرانی های  است،  کاهش 
قبال اوضاع بیشتر از پیش افزون گردیده، 
به خصوص ظهور “داعش” در کنار حزب 
تهدیدی  یولداش،  طاهر  پیروان  و  تحریر 
بالقوه  برای آن کشور به حساب می آید: گفته 
می شود که داعش از میان جوانان ترک تبار 
سربازگیری می کند؛ از این رو می توان نتیجه 
گرفت که ازبیکستان با برنامه های پاکستان 

همسو نیست.
با  مشترک  مرز  هرچند  قرغیزستان   .3
افغانستان ندارد، اما با این حال در بحران 
حوادث  از  پس  مخصوصًا  افغانستان 
بوده  فعال  فوق العاده  سپتمبر  یازدهم 

در  ناتو  نظامی  پایگاه  بزرگ ترین  است. 
بود.  بیشکیک  هوایی  میدان  میانه،  آسیای 
در حالی که طی دو دهة اخیر، قرغیزستان 
مراحل بی ثباتی داخلی را خود شاهد بوده، 
در  امریکا  حضور  از  مختلف  دولت های 
جنگجویاِن  کرده اند.  حمایت  کشورشان 
که  داعش  و  طالبان  صفوف  در  قرغیزی 
مجاری  و  روش  افغانستان،  بدخشان  از 
علیای رودهای آمو و سیر دریا را زیر نظر 
گرفته اند، قرغیزستان را نیز حساس ساخته 

است.
4. جمهوری اسامی ایران یکی از حامیان 
اتحاد  اشغال  علیه  مبارزه  در  مجاهدین 
دولت  تمویل کننده های  از  و  شوروی 
طالبان  علیه  مقاومت  دورۀ  در  اسامی 
وقتی  که  جایی  تا  بود.  همدستان شان  و 
توسط  کشور  آن  دیپلمات های  از  تن   9
به  ایران  شد،  کشته  مزارشریف  در  طالبان 
سوقیات نظامی دست زد و حدود دوصد 
افغانستان  با  مرزهایش  در  را  سرباز  هزار 
)در واقع طالبان( جابه جا ساخت. شاید اگر 
میان  در  غربی  قدرت های  واکنش  از  بیم 

نمی بود، خود وارد معرکه می گردید. 
شدن  کشته  اثر  از  آمده  پیش  بحراِن 
کدام  وساطت  بدون  ایرانی،  دیپلمات های 
آن،  از  پس  که  طوری  شد؛  حل  کشور، 
ایران به بازگشایی سفارت خویش در کابل 
جال آباد  در  قنسول گری  دفتر  گشایش  و 
یازده  و هرات راضی گردید. وقوع حادثة 
اجرا  به  مانع  بعدی،  تحوالت  و  سپتمبر 
پس،  آن  از  گردید.  توافقات  این  درآمدِن 
ایران مناسباتی حسنه  با دولت کرزی برقرار 
جانب  از  هم  حال،  عین  در  ولی  کرد؛ 
مقامات غربی و از جانب بعضی از مقامات 
دولت کرزی، متهم به همکاری و حمایت 

از طالبان می گردید.
با توجه به تحوالت جدید در حوزۀ شرق 
میانه و خلیج فارس، اینک جای بدبینی ها و 
وارد کردن اتهاماِت متقابل در روابط ایران و 
غرب را، سیاست مسامحه و تساهل گرفته؛ 
از این رو بعید به نظر می رسد که ایران به 
به کارگیری  و  توسعه طلبی  سیاست  ادامة 
که   - خارجی  سیاست  در  خشونت  ابزار 
رضایت   - بود  گرفته  پیش  در  پاکستان 
بار  ـ  فی المثل  که  کند  قبول  و  دهد  نشان 
دیگر طالبان بر افغانستان حاکم گردند. در 
متصور  ایران  جانِب  به  سودی  معامله  این 

نیست.

وجود  عرض  در سال 1992  اتحاد شوروی  فروپاشی  با  كه  میانه  آسیای  كشورهای 
كردند، افغانستان را كماكان در حاِل جنگ یافتند. پیش از این، آنان جزو اقتداِر اتحاد 
شوروی بودند و سیاست رسمِی آن دولت را دنبال می كردند. پس از خروج عساكر 
اتحاد شوروی، آتِش جنگ كماكان شعله ور بود؛ ابتدا میان مجاهدین و دولت داكتر 
نجیب اهلل و از آن پس میان دسته های مجاهدین و باالخره میان جبهۀ متحد معروف به 

“اتحاد شمال” و طالبان

                      داکتر محیی الدین مهـدی 
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درآمد 
بر  حاکم  قوانین  طبیعی ترین  از  یکی  رویارویی  و  تقابل 
بنا بر گواهی تاریخ، هیچ گروهی  رویدادهای تاریخ است. 
را نمی توان فارغ از درگیرِی درونی و رویارویی با اندیشه 
را  قابیل  و  هابیل  نزاِع  آورد.  نظر  در  رقیب  گروه های  و 
امروز  تا  که  آورد  شمار  به  بشر  نزاع  اولی ترین  می  توان 
به  توجه  شاید  است.  یافته  جریان  تاریخ  شاهرگ های  در 
را  مارکسیسم  که  است  بوده  اجتماعی  واقعیّت  بُعِد  همین 
به دیالکتیک تاریخی باورمند ساخت و آنان این تقابل را به 
نحو ویژه یی بیان داشتند. رویارویی ها چنان که ممکن است 
گروه های  و  جوامع  میان  دهد،  روی  حقیقی  فردِ  دو  میان 
انسانی نیز ممکن، بلکه به وفور واقع شده است. گاه تمدن ها 
به  فرهنگ ها  و  جوامع  زمانی  و  می ایستند  هم  رویاروی 
مخاصمت برمی خیزند و خطوِط متقاطعی را ترسیم می کنند. 
رویارویی ها همواره به سودِ گروه و اندیشة مشخصی رقم 
ناهمواری  تنگناهای  از  پیوسته  تاریخ  بلکه  است،  نخورده 
عبور کرده است و فراز و فرودهای بسیاری را به همراه داشته 
است. در مقاطعی از تاریخ، قوم، نژاد، مذهب، قبیله، تمدن و 
فرهنِگ مشخصی برِگ برنده حساب می شده است، در حالی  
که در برهة دیگری از تاریخ، همین ها رو به ضعف و زوال 

گذاشته و مغلوِب گروه های رقیب شده اند.
هفتم  قرن  در  ابتدای ظهورش  همان  از  اسام  مقدس  دین 
از  بسیاری  برای  که  داشته  شگفت آوری  گسترش  میادی 
سرعِت  است.  بوده  بی پیشینه  و  باورنکردنی  تاریخ نگاران 
رشد  به  رو  می توان  را  قرن ششم هجری  تا  اسام  توسعة 
متعدد  دالیل  به  اسامی  تمدِن  پس،  آن  از  کرد.  توصیف 
اقتصادی و دینی رو به زوال گذاشت و  سیاسی، فرهنگی، 
برد.  پناه  منفعانه  دفاع  سنگر  به  فّعال،  تهاجمی  حالِت  از 
سدۀ هفدهم را آغاز دورِ دومِ انحطاط مسلمان ها خوانده اند. 
فراهم آمدن فضا برای اندیشیدِن آزاد و پیشرفت های فزایندۀ 
علمی بر اقتدار روزافزون غرب می افزود و آنان را به لحاظ 
وسایل مادی و فناوری قدرِت بیشتری می بخشید، در برابر 
امپراتوری عثمانی با گذشت هر روز رو به ضعف می رفت و 

سرانجام در برابر توطیه های غرب به زانو درآمد. 
شکل  دولت-ملت ها  عثمانی،  امپراتوری  فروپاشی  از  پس 
گرفت و کشورهایی با مرزهای ملی، سرزمین های کوچک 
و ُخرده حاکمیت ها روی صحنه آمد و امتِ  اسامی وحدِت 
حرکِت  داد.   دست  از  را  خودش  ـ  نمادین  ولو  ـ  پیشین 
مدرنیته ـ که کانون اصلی آن غرب بود ـ آرام آرام به ثمر 
رشِد  گذاشت.  برجای  خود  از  عینی  تری  نتایج  و  نشست 
سنتی  اندیشة  تا  شد  سبب  غربی  اندیشة  و  علوم  فزایندۀ 
و  روبه رو شود  گسترده یی  و  بی سابقه  چالش های  با  اسام 
نیاز به بازاندیشی در آن اهمیِت بسیاری بیابد. یکی از این 
چالش ها را می توان داعیه های آزادی خواهانة زنان برشمرد. 
نهضت های زنانه در غرب که واکنشی در برابِر استثمار زنان 
کشورهای  به  ارتباطات  عصر  برکِت  از  می رفت،  شمار  به 
تحوالت  شکل گیری  با  و  یافت  گسترش  نیز  سوم  جهاِن 
جدید پس از دهة هشتاد به افغانستان نیز صادر شد. با درِک 
حساسیِّت موضوع، نویسنده سعی نمودم جنبه های مختلِف 
مسألة آزادی زن را به صورت دقیق و بی طرفانه موردِ کاوش 
است و  نقادانه  نوشتار عمدتًا  این  در  قرار دهم. رویکردها 

ابعادِ  خویش،  رهیافت های  بر  متکی  دارد  تاش  نویسنده 
مختلف این مسأله را موردِ بحث قرار دهد.

طرح مسأله
با  بنیادینی  تفاوت های  می بریم،  به سر  آن  در  ما  که  جهانی 
است.  بسیار  تفاوت ها  این  شمارِ  که  دارد  پیشامدرن  جهاِن 
تاریخی  ادوارِ  که  بسیاری ست  گسست های  شاهد  تاریخ 
را می توان  این گسست ها  از  به وجود آورده است. یکی  را 
آن  با  که  آورد  حساب  به  غرب  تاریخ  در  مدرنیته  ظهور  
واقعیِّت مدرن تولد یافت و در کرسی آمریِت جامعه تکیه 
بسیاری ست  نقاِط عطف  و  دارای عوامل  زد. مدرنیته خود 
که از آن جمله می توان انقاِب فرانسه را یادآور شد. انقاب 
و  داد  وعده  را  بیشتری  عمومِی  آزادی های  فرانسه  بزرگ 
کوندورسه به مجلس ملی آن کشور پیشنهاد کرد که زنان نیز 
دارای حِق رای باشند. ماری وولستنگرافت »حقوق زن« را 
بر »حقوق بشر« افزود و بدین گونه شالوده های نهضِت آزادی 
زنان ریخته شد. ظهور انقاِب صنعتی در سدۀ هجدهم که 
جهان متکی بر اقتصاد زراعتی را دگرگون کرد، بر مناسباِت 
اثر گذاشت. صنعتی  نیز  غربی  انسان  اقتصادی  و  اجتماعی 
میادین  به  از حوزه های خصوصی  زنان  تا  باعث شد  شدن 
عمومی کشانده شوند و بحثِ  آزادی های زنان بیش از پیش 
باال بگیرد. زنان آرام آرام خانه ها را ترک گفتند و در بیرون 
از خانه به کار گماشته شدند. بهره کشی از زنان باعث شد تا 
کارمندان اناِث یکی از فابریکه های نساجی نیویارک در اوایل 
قرِن بیستم، در هشتم مارچ دست به اعتراض بزنند و نهضِت 

همبسته گی زنان شکل بگیرد. 
ارتباطات، داعیه های آزادی خواهانة زنان به  از برکِت عصر 
کشورهای جهان سوم نیز سرازیر شد و افغانستان نیز پس 
از دهة هشتاد خورشیدی به این کاروان پیوست. برخوردِ با 
دین  متوجه  را  در کشور، ذهن ها  زنان  واقعیَِت جنبش های 

ساخت و تاش ها در جهت توضیح رابطة اسام و فمینیسم 
راه افتاد که در مواردِ بسیاری با احساسات درآمیخت و به 

صورت غیرعلمی و سطحی اندیشانه بود. 

مدرنیته و مسألۀ آزادی زن
برخی پژوهنده گان معاصر معتقدند که تقریبًا تمامی جریان ها 
در  گرفته اند،  شکل  پسین  سال  صد  در  که  گروه هایی  و 
تقابل با مدرنیتة غربی بوده است. این جریان ها را می توان 
لیبرال   و  نواندیشان  سنت گرا،  افراط گرا،  دستة  چهار  در 
با تکیه و رضایت به گذشته در  رده بندی کرد. افراط گراها 
و  برخاستند  به پا  راست قامت  مدرنیته  دستاوردهای  برابِر 
آن چه  انکارِ  به  جزم اندیشانه،  و  رویکردهای سخت جان  با 
در  اینان  زدند.  دست  می شود،  خوانده  مدرن  واقعیِّت  که 
خویش  تاریخی  داشته های  به  مدرن،  واقعیِّت  با  برخورد 
پناه جستند و نسبت به عقب مانی خویش از کاروان دانِش 
نوین بی خبر ماندند. سنت گراها موقف معتدل تری به خود 
تاریخی  و  دینی  سنِت  بر  غرب،  با  مواجهه  در  و  گرفتند 
خویش استناد جستند. از دیِد طیِف سنت گرا، نیازی ندارد 
مدرنیتة  اصول  پایة  بر  را  خویش  زنده گی  مسلمان ها  که 
غربی مبتنی سازند، بلکه بایست بر خویشتِن تاریخی خود 
بر  تکیه  با  دینی صرف  اندیشة  در  بازاندیشی  و  کنند  تکیه 
به  لیبرال ها  میان،  این  در  می شود.  شمرده  مجاز  دین  خودِ 
تقدیس مدرنیته دست زدند و راه پیمایی در مسیرِ  غرب را 
تنها راه  گذار از بن بست و عقب مانده گی دانستند. نواندیشان 
مدرن  تازه پاگرفتة  دانش های  بر  تکیه  با  کردند  سعی  دینی 
و با توجه به بازی های عقانی مدرن به اصاِح دین روی 
آورند و دین را با مقتضیّات عصر جدید سازگار سازند؛ در 
حالی که سنت گراها سعی می کنند تا با اتکا بر خودِ دین، و 
توجه به دگرگونی های معرفت شناختی و جامعه شناختی به 
بپردازند و معیارهای اصاِح دینی را در خود  اصاح گری 

دین سراغ بگیرند.
مدرنیته که خود مسبوق بر »اومانیسم« »دین پیرایی« »انقاِب 
و  جریان ها  بر  انکارناپذیری  اثرات  است،  غیره  و  صنعتی« 
گروه های پسین برجای گذاشته است که »فمینیسم« را یکی 
از آن ها به شمار آورده اند. فمینیسم یا جنبش آزادی خواهانة 
زنان پیونِد ناگسستنی یی با صنعتی شدن و برآمدِن زنان به 
انسانی و  مناسباِت  بر  انقابِ  صنعتی  میادین عمومی دارد. 
در  تولیدی  بنگاه های  و صاحبان  گذاشت  اثر  نیز  اقتصادی 
زمین داری  دورۀ  در  زمین  صاحبان  مسند  بر  جدید  عصر 
طبیعِی  قانوِن  پایة  بر  که  سرمایه داری  ظهورِ  زدند.  تکیه 
تا  واداشت  را  بود، صاحبان صنایع  استوار  تقاضا  و  عرضه 
را  ناچیز  مزدِ  با  کارمندانی  بیشتر،  سودِ  به  دست یابی  برای 
به کار بگمارند و برای نیل به این مأمول، گزینه یی بهتر از 
را  زنان  کردند  سعی  آنان  نبود.  متصّور  زنان  به کارگماشتِن 
که تا آن زمان واردِ حوزه های عمومی نشده بودند، به دالیل 
زیادی از آن جمله؛ اطاعت پذیری و کمتر بودِن مزدِ آن ها به 
بیرون از خانه داللت کنند و به استثمار و سودِ بیشتری دست 

یابند. دورانت آورده است:
زنان، کارگران ارزان تری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان 
در  پیش  قرن  یک  می دادند.  ترجیح  سنگین قیمت  سرکش 
انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت، اما اعان ها 
از آنان می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها 
بفرستند. کارفرمایان باید در اندیشة سود و سهامِ خود باشند 
و نباید خاطر خود را با اخاق و رسوم و حکومت ها آشفته 
سازند. کسانی که ناآگاه برای »خانه براندازی« توطیه کردند، 
 . بودند  انگلستان  نوزدهم  قرن  وطن دوست  کارخانه داران 
]...[ نخستین قدم برای آزادی مادربزرگ های ما قانون 1۸۸2 
میادی بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از آن 
پس امتیاز بی سابقه یی برخوردار می شدند و آن این که پولی 
را که به دست می آوردند، حق داشتند برای خود نگه دارند. 
]...[ از آن سال تا به امسال، سودجویی مقاومت ناپذیری زنان 
را از بنده گی و جان کندن در خانه رهانیده و گرفتار بنده گی 
]...[ صنعتی  و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. 
مشاغل   ]...[ برد.  میان  از  را  خانه گی  کار  طبعًا  زنان  شدن 
دیرین زن که مایة بنده گی و اسارتش بود، رفته  رفته از دستش 
گرفته شد و کسی به خانه توجه نکرد و زن خود بی کار و 
ناراضی گشت. ]...[ چون خانه خالی شد و جایی برای کار و 
زنده گی در آن نماند، مردان و زنان آن را ترک گفتند و روی 
آپارتمانش  که  زنبوری  خوابگاه های  و  صندوقچه ها  آن  به 
می نامند، نهادند. تمام روز و عصِر خود را در غوغا و جنجال 
کوچه و خیابان گذراندند. رسم و عادتی که از ده هزار سال 

برجای مانده بود، در یک نسل از میان رفت. 
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ابوبکر صدیق

مجلــس نماینــده گان بــرای بــار دوم فرمــان تقنینــی 
رییس جمهــور در مــورد قانــون تشــکیل، وظایــف و 
صاحیت هــای کمیســیون انتخابــات را بــا 126 رأی 

مخالــف و 27 رأی موافــق رد کــرد. 
نشســت روز دوشــنبه مجلــس در پیونــد بــه رد و یــا 
ــن  ــور تنش  آفری ــس جمه ــی ریی ــان تقنین ــد فرم تأیی

بــود.
شــماری از اعضــای مجلــس کــه خواســتار تأیید این 
فرمــان بودنــد می گوینــد، رد فرمــان رییــس جمهــور 
صاحیت هــای  و  وظایــف  ســاختار،  مــورد  در 
نهادهــای انتخاباتــی، کشــور را بــا چالش هایــی 

ــرد. ــد ک ــه رو خواه روب
فرهــاد عظیمــی، عضــو مجلــس می گویــد، کســانی 
ــد  ــور را رد کردن ــس جمه ــی ریی ــان تقنین ــه فرم ک
ــد  ــتند. او تأکی ــوای آن اطــاع درســتی نداش از محت
حلقه هــای  از  نماینــده گان  ایــن  کــه  می کنــد 

ــد. ــده ان ــه ش ــوم دیکت نامعل
ــی  ــة بدنام ــان مای ــن فرم ــی، رد ای ــة عظیم ــه گفت ب
بــرای حکومــت و پارلمــان اســت و بــه نگرانی هــای 

ــد.   ــردم می افزای م
ــان  ــتان خواه ــردم افغانس ــه م ــد ک ــی می گوی عظیم
ــس  ــوی مجل ــور از س ــس جمه ــان ریی ــد فرم تأیی
ــه  ــد، ب ــان را رد کردن ــن فرم ــه ای ــانی ک ــد و کس ان

ــد. ــا زدن ــت پ ــردم پش ــت های م خواس
امــا شــماری دیگــری از اعضــای مجلــس نماینده گان 
کــه بــه ایــن فرمــان رأی رد دادنــد می گوینــد، 
ــورد ســاختار  ــور در م ــس جمه ــی ریی ــان تقنین فرم
و وظایــف نهادهــای انتخاباتــی مخالــف قانــون 

ــود. اساســی کشــور ب
عبدالقــادر زازی، عضــو مجلــس می گویــد کــه 
ــا  ــتند ب ــی می خواس ــدت مل ــت وح ــران حکوم س
تأییــد ایــن فرمــان کمیســیون های انتخاباتــی را 
ــراد  ــرده و اف ــیم ک ــان تقس ــة 50 - 50 بین ش به گون

ــد. ــا کنن ــده جابه ج ــس آین ــود را در مجل خ
ــس  ــی ریی ــان تقنین ــای زازی، رد فرم ــة آق ــه گفت ب
جمهــور از ســوی مجلــس پاســخ دندان شــکن 
بــه آن عــده از افــرادی بــود کــه می خواســتند 
بســازند. شــخصی  را  انتخاباتــی  کمیســیون های 

چخانســوری،  محمدهــارون  همــه،  ایــن  بــا 
ــه رد  ــد ب ــوری در پیون ــت جمه ــخن گوی ریاس س
ــت  ــک نشس ــور در ی ــس جمه ــی ریی ــان تقنین فرم
خبــری گفــت کــه حکومــت تمامــی تــاش خــود 
را بــرای برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 

ولســوالی ها بــه خــرچ خواهــد داد.
ــا  ــی ب ــس از رایزن ــت پ ــه حکوم ــرد ک ــد ک او تأکی
ــی را  ــد اصاحــات انتخابات ــی، رون ــای حقوق نهاده

ادامــه می دهــد.
واکنش ها

بــر  مبنــی  رییس جمهــور  تقنینــی  فرمــان  رد 
آوردن اصاحــات در »قانــون تشــکیل، وظایــف 
 ، انتخاباتــی«  کمیســیون های  صاحیت هــای  و 
ــر  ــای ناظ ــی، نهاده ــاالن مدن ــد فع ــهای تن واکنش
ــت. ــی داش ــوری را در پ ــت جم ــی و ریاس انتخابات
پخــش  بــا  افغانســتان  جمهــوری  ریاســت 
ــی را یــک  ــان تقنین ــی، عــدم تصویــب فرم اعامیه ی
ــی  ــات انتخابات ــة آوردن اصاح ــرد در عرص عقب گ

نــد. می دا
در ایــن اعامیــه آمــده اســت کــه حکومــت و مــردم 
توقــع داشــتند تــا در صــورت عــدم موافقــة وکای 
محتــرم بــه مــواد قانــون، تعدیــات مــورد نظرشــان  
را پیشــنهاد و بعــداً بــه تصویــب قانــون می پرداختنــد 
ــرای  ــی ب ــل و آماده گ ــات تکمی ــد اصاح ــا رون ت

ــد. ــریع تر می ش ــات س ــزاری انتخاب برگ
ــو  ــه در پرت ــده ک ــر ش ــه ذک ــن اعامی ــة ای در ادام
ــت  ــده گان، حکوم ــس نماین ــد مجل ــم جدی تصمی
افغانســتان تمامــی تاش هــا را بــرای برگــزاری 
ــوالی ها  ــوراهای ولس ــی و ش ــورای مل ــات ش انتخاب
ــی  انجــام خواهــد داد و پــس از بررســی های حقوق
ــا نهادهــای مرتبــط، احــزاب سیاســی و  و مشــوره ب
نهادهــای مدنــی رونــد اصاحــات را دنبــال خواهــد 

کــرد.
ــی  ــه مدن ــاالن جامع ــال، برخــی از فع ــن ح در همی
بــا راه انــدازی گردهمایــی در پیــش روی ســاختمان 
را کج بحثــی  فرمــان رییس جمهــور  پارلمــان رد 
ــی  ــرده و ط ــوان ک ــده گان عن ــی نماین و بهانه تراش
قطع نامه یــی ابــراز داشــتند کــه دومیــن فرمــان 
تقنینــی حکومــت در مــورد اصاحــات »قانــون 
ــای کمیســیون های  ــف و صاحیت ه تشــکیل، وظای
ــورای  ــو در ش ــه این س ــاه ب ــد م ــی« از چن انتخابات
ملــی در حالــت باتکلیفــی به ســر می بــرد بــه 
ــی  ــورد بررس ــیون ها م ــوزا، در کمیس ــخ 22 ج تاری
قــرار گرفــت و جهــت رای گیــری بــه صحن جلســه 
ــود،  ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد. ب ــی آم عموم
ــتر آرا  ــا بیش ــان ب ــه فرم ــود ک ــن ب ــردم ای ــار م انتظ
مــورد تاییــد قــرار گیــرد؛ ولــی در کمــال نابــاوری، 
نماینــده گان بــا کج بحثــی و بهانه تراشــی، بــدون 

ــد.  ــان رد کردن ــن فرم ــل ای ــه دلی ارای
از  کــه  اســت  آمــده  قطع نامــه  ایــن  ادامــة  در 
نماینــدگان مــردم در شــورای ملــی بــه ویــژه مجلس 
نماینــدگان مــی خواهیــم، تــا فرمــان تقنینــی اصــاح 
ــت  ــر در نشس ــه زودت ــر چ ــی را ه ــام انتخابات نظ
ــر از  ــی فرات ــبب دوام نمایندگ ــد و س ــش رو تایی پی
ــوولیت  ــد و مس ــان نگردن ــی قانونی ش ــوزه زمان ح
خــود را مبنــی بــه آوردن اصاحــات در نظــام 

ــد.  ــر بگیرن ــی در نظ انتخابات
در ایــن قطع نامــه از شــخص رییــس جمهــوری 
ــا  ــا اختاف ه ــده ت ــته ش ــه خواس ــس اجرایی و ریی
را کنــار گذاشــته گام هــای عملــی را بــه یــک 
ــد  ــه و آزاد بردارن ــفاف، عادالن ــی ش ــام انتخابات نظ
ــتان  ــات افغانس ــده انتخاب ــک کنن ــای کم و از نهاده
ماننــد ســازمان ملــل متحــد، اتحادیــه اروپــا و ســایر 
ــه  ــده ب ــته ش ــم خواس ــده ه کشــورهای کمــک کنن
ــا  ــد ت ــت افغانســتان فشــارهای بیشــتر وارد کنن دول
ــی شــکل  ــام انتخابات ــرای اصــاح نظ ــع ب اراده قاط
ــه  ــردم افغانســتان ب ــرد و م ــه خــود بگی ــی را ب عمل
ــات  ــتن انتخاب ــا داش ــه همان ــان ک ــان دیرینه ش آرم
شــفاف و عادالنــه اســت دســت یابنــد و بــر 

ــد. ــدر گردن ــش مق ــت خوی سرنوش
ــای  ــده از نهاده ــر ش ــه ذک ــن قطع نام ــه ای در ادام
ــب  ــان تقل ــا عام ــم ت ــی  می خواهی ــی و قضای عدل
ــون  ــه پنجــه قان ــر افغانســتان را ب ــات اخی در انتخاب
ــهروندان  ــخصیت ها و ش ــا،  ش ــپارند و از نهاده بس
ــر  ــورت ب ــا در ص ــم ت ــی طلبی ــه م ــور صمیمان کش

ــدی  ــای ج ــت های، اعتراض ه ــدن خواس آورده نش
ــوق  ــرای حق ــوده، ب ــدازی نم ــی را راه ان ــر خیابان ت

ــم. ــه پاخیزی ــش ب ــهروندی خوی ش
ــی  ــش اعامیه ی ــا پخ ــا ب ــاد فیف ــم، نه ــویی ه از س
ــی از  ــی اصاحــات انتخابات ــان تقنین ــن فرم رد دومی
ــده  ــف بار خوان ــده گان را تاس ــس نماین ــوی مجل س
می گویــد: مجلــس نماینــده گان بــا رد  دومیــن فرمان 
ــر اصاحــات در »قانــون  تقنینــی حکومــت مبنــی ب
ــای کمیســیون های  ــف و صاحیت ه تشــکیل، وظای
انتخاباتــی« دســت ردِ بــر آینــده و تــداوم انتخابات و 

ــت.  ــور زده اس ــاالری در کش مردم س
ایــن نهــاد بــاور دارد کــه نماینــدگان مــردم در 
ــت  ــان ثاب ــدام غیرمسووالنه ش ــن اق ــا ای ــان، ب پارلم
ــول آن  ــود محص ــه خ ــی ک ــه ارزش ــه ب ــد ک کردن
هســتند، دیگــر حرمتــی قایــل نیســتند. ایــن در حالی 
بین المللــی  مجالــس  از  گزارش هــا  کــه  اســت 
راجــع بــه افغانســتان حاکــی از آن اســت کــه 
ــود  ــت موج ــی از وضعی ــة جهان ــر جامع ــه صب کاس
اصاحــات سیاســی و انتخاباتــی در افغانســتان لبریز 

ــت. ــده اس ش
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــر ش ــه ذک ــن اعامی در ای
برگــزاری دو کنفرانــس مهــم )وارســای و بروکســل( 
در آینــده نزدیــک، نماینــدگان مــردم بایــد بداننــد که 
ــی  ــای جهان ــد کمک ه ــان می توان ــم امروزش تصمی
ــاخته  ــر س ــتان را متاث ــردم افغانس ــت و م ــه دول ب
ــورمان،  ــا کش ــکاری ب ــی و هم ــا را از همراه و دنی

ــد ســاز.  ناامی
در ادامــة اعامیــه آمــده اســت کــه حکومــت 
ــه  ــا مراجع ــر ب ــار دیگ ــد یک ب ــتان می توان افغانس
ــق  ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــی و کمیس ــه دادگاه عال ب
قانــون اساســی، در مــورد تفســیر مــاده 109 قانــون 
اساســی، طالــب روشــنی و وضاحــت شــود. فیفــا به 
ایــن بــاور اســت کــه از آن جایــی کــه هــر دو قانــون 
انتخاباتــی، منبــای مشــترک دارنــد، بــر اســاس مــاده 
109 قانــون اساســی، پارلمــان نمی توانــد بحــث 
تعدیــل در هــر دو قانــون انتخاباتــی را در آجنــدای 
ــی  ــدت مل ــت وح ــد. حکوم ــرار ده ــود ق کاری خ
ــی  ــن را بررس ــی ممک ــای حقوق ــی راه ه ــد تمام بای
ــی  ــکار قانون ــک راه ــت وجوی ی ــرده و در جس ک

باشــد.
فیفــا از رییــس جمهــور و رییــس اجراییــه حکومــت 
وحــدت ملــی، می خواهــد تــا در بحــث اصاحــات 
انتخاباتــی بــر اســاس تعهدات شــان بــه مــردم 
افغانســتان و جامعــه جهانــی، گام هــای عملــی 
ــی  ــای فعل ــه کار اعض ــت و ادام ــته  سرنوش برداش
ــاذ  ــح اتخ ــم واض ــی، تصمی ــیون های انتخابات کمیس
ــی  ــای فعل ــای اعض ــه تاش ه ــه ب ــا توج ــد. ب کن
ــه  ــبوتاژ پروس ــرای س ــی ب ــیون های انتخابات کمیس
اصاحــات انتخاباتــی، ادامــه کار آن هــا بــه بازنگــری 

ــد.  ــد می باش ــدی نیازمن ــر ج ــد نظ و تجدی
اصــاح سیســتم انتخاباتــی یکــی از ماده هــای مهــم 
توافق نامــة سیاســی امضاشــده میــان غنــی و عبــداهلل 
ــا گذشــت بیــش از یک ونیــم ســال از  اســت؛ امــا ب
عمــر سیاســی حکومــت وحــدت ملــی، ایــن مــورد 

مهــم هنــوز هــم در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد.
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درگیری در تورخم اعتراض... 
در تورخـم مبـادرت ورزیـده و عسـاکر مـرزی آن کشـور بـر 

افغانسـتان آتـش گشـودند. امنیتـی ود فاعـی  نیروهـای 
معیـن وزارت امـور خارجه از بـروز این تنش ابراز تأسـف کرده 
افـزود: »نیروهـای امنیتـی ودفاعی افغانسـتان بخاطر حراسـت از 
تمامیـت ارضـی و دفـاع از وطـن و مـردم شـان، به عمـل بالمثل 

متوصل شـدند.«
در ایـن ماقـات، بـه جانـب پاکسـتان خاطـر نشـان گردیـد کـه 
افغانسـتان بـا توافق قبلی با آن کشـور پابند بـوده و بر روش های 
مسـالمت آمیـز تأکیـد می  کنـد و از جانـب پاکسـتان انتظـار دارد 
کـه مشـکل به وجـود آمـده را از مراجع دیپلوماتیـک حل وفصل 

ید. نما
تحلیل گـران معتقـد هسـتند که پاکسـتان در ماه هـای اخیر منزوی 
شـده اسـت و در تاش انتقام جویی و تشـدید بحران می باشـد. 

برابـر  در  نیـز  امریـکا  سیاسـت های  کـه  هسـتند  معتقـد  آنـان 
پاکسـتان در حـال تغییـر اسـت و ایـن کشـور خـود را در یـک 

می بینـد.  ضعیـف  موقعیـت 
بـه باور آنـان، پروژه هایـی که اخیـراً از جانب هند در افغانسـتان 
سـاخته شـده و پروژه هایی که قرار اسـت سـاخته شـود، نگرانی 

شـدید پاکسـتان را بر انگیخته است. 
هنـد قـرار اسـت بـر دریاهـای کابـل، پنجشـیر و کنـر بندهـای 
آبـی بسـازد. ایـن بندها مانع رسـیدن آب به افغانسـتان می شـود. 
پاکسـتان به شـدت به آب های افغانسـتان نیازمند اسـت. پاکستان 
همچنـان نگـران نفـوذ روز افـزون هنـد در افغانسـتان می باشـد. 
ایـن کشـور راه غلبه بر ایـن موضوع را در دامن زدن به خشـونت 

و هراس افگنـی جسـت وجو می کنـد.

دست رِد مجلس به مردم ساالری

عمر متین داعش... 

ویـي چـې دا یـو تروریسـتي عمـل و او د کرکـې لـه 

مخـې شـوی دی.

بارک اوباما زیاته کړه:

پـه  امریکایانـو  د  دی.  عمـل  کرکـې  د  او  تـرور  »دا 

حیـث، مـوږ ټـول پـه دې غـم کـې رشیـک او د خپلو 

خلکـو د دفـاع لپـاره متعهـد یـو.«

جرمنـي  د  او  کیکیانـګ  يل  صدراعظـم  چیـن  د 

صدراعظمـې انګیـا میـرکل نـن پـه پیکنـګ کـې پـه 

وغندلـه. پيښـه  دا  کـې،  غونـډه  خـري  ګـډه 

يل کیکیانګ وویل:

»چیـن د ترورېـزم لـه هـر عمـل رسه مخالفـت لـري. 

مـوږ د خلکـو د وژل کېدو له امله د خپلې خواشـینۍ 

مراتـب ټولـې امریـکا تـه وړانـدې کـوو او د زخمیانو 

لـه کورنیـو رسه خـوا خـوږي لرو.«

د جرمنـي صدراعظمـې انګیـا مېـرکل هم پـه دې اړه 

خواشـیني څرګنـده کـړه او ویـې ویل:

»زمـوږ زړونـه نـن له غمـه ډک دي. زه دا خـره د ټولو 

جرمنیانـو پـه اسـتازیتوب چـې دلتـه راغـي کـوالی 

شـم، د یـوه وګړي بـدي او کرکـې د ۵۰ کسـانو ژوند 

واخېسـت. مـوږ کـه څه هم داسـې وحشـتناکو پېښـو 

ډېـر خوابـدي کـړی یـو، تعهـد لـرو چـې په زغـم او 

ازادۍ کـې بـه ژونـد تـه ادامـه ورکړو.«

د متیـن پـار ویـي چـې دا حملـه لـه ترورېـزم رسه 

ارتبـاط نـه لـري او زوی یـې د قهـر لـه مخـې دا کار 

دی. کـړی 

د انډپنډنـټ ورځپاڼـې پـه حواله، د اسـامي دولت په 

نـوم وسـله والـې ډلې یـا داعش پـه خپله راډیـو البیان 

کـې یـو وار بیا ادعـا کـړې او ویي یې دي چـې متین 

پـه امریکا کـې د خافت عسـکر و.

د ارساییـل صدراعظـم بنیامیـن نتانیاهـو ویـي چـې 

پـه اورالنـډو کـې پر خلکـو وسـله والـې حملې چې 

ټولـې نـړۍ تـه د ترورېـزم ګـواښ یـو وار بیـا څرګند 

کـړی دی.

د ارساییـل چـاپ، جـورو سـلیم پوسـټ ورځپاڼـې په 

حوالـه، نتانیاهـو نـن د خپلې کابینې غونـډې ته وویل 

چې د نړۍ روښـانه ولسـونه بایـد رسه متحد يش او د 

دې تهدیـد پـر ضد مبـارزه وکړي.

ارمغان نامیموِن مجلس نماینده گان 
در دوساله گی 24 جوزا

حشمت رادفر
مجلـس نماینـده گاِن افغانسـتان با رد فرمان تقنینـی رییس جمهور 
در پیونـد بـه تشـکیل، وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون های 
انتخاباتـی، بـه زعـم مهندسـان تقلـب انتخاباتـی 93، آخرین میخ 

را بـر تابـوت اصاحات انتخاباتـی کوبید.
بـاور مـا از آغـاز این بود کـه به دالیـل مختلف از جملـه روحیة 
قانـون اساسـی، اسـتعجالیت و اهمیـت اصاحـات  مـادۀ 109 
دولـت  تأسـیس  سیاسـی  توافق نامـة  مفـاد  مطابـق  انتخاباتـی 
بـا  پیونـد  در  بیشـتر  از وقت کشـی  ملـی، جلوگیـری  وحـدت 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی و دالیـل 
بی شـمار دیگـر، فرامیـن تقنینـی رییس جمهـور دربـارۀ انتخابات 

در ایـن دور نبایـد بـه مجلـس نماینـده گان می رفـت.
اعضـای محافظـه کار مجلـس و همـکاران دسـتة تقلـب و تاراج 
رای مـردم در »خانـة ملـت«، سـرانجام بـا رد ایـن فرمـان گـرهِ 
دیگـری بـر گره هـای کـورِ خـود سـاخته و فـراراهِ اصاحـات 

انتخاباتـی افزودنـد.
بیـش از ایـن وقت کشـی در رونـد اصاحـات انتخاباتـی قابـل 
تحمـل نیسـت و اکنـون زماِن آن رسـیده تا رییس جمهور کشـور 
هرچـه زودتـر و بـدون توجـه بـه جوسـازی ها، مانع تراشـی ها، 
دشـمنان  و  تقلـب  زنجیـرۀ  رجزخوانی هـای  و  سـنگ اندازی ها 
)تشـکیل؛  تقنینـی  فرمـان  انتخاباتـی،  اصاحـات  قسـم خوردۀ 
وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون های انتخاباتـی( را مطابـق 
سفارشـات کمیسـیون ویـژۀ اصاحـات انتخاباتـی صـادر و نافذ 
نمـوده از وقت کشـی بیشـتر فراراه رونـد مهم و ملـی اصاحات 

نمایند.  انتخاباتـی جلوگیـری 
زنجیـرۀ تقلـب و کارزار مانع تراشـی فراراه اصاحـات انتخاباتی 
کـه یـک سـِر آن کمیسـیون های انتخاباتـی و دفترهـای مفشـن 
مهندسـاِن بازنشسـتة شرمسـاری های 1393 قـرار داشـته و سـر 
دیگـر آن متأسـفانه بـه شـماری از چهره هـای تمامیت خـواه و 
دشـمنان مردم سـاالری و گفتمـان وحـدت ملـی در نزدیکی های 
دفتـر رییس جمهـوری می رسـد؛ بی تردیـد از این کـه فعالیت های 
دوماهةشـان نتیجـه داده و فرمان رییس جمهوری بـرای دومین بار 

از سـوی پارلمـان کشـور رد شـد، احسـاس پیـروزی می کنند. 
امـا بهتر اسـت بداننـد که بازی فرسـاینده و بنیان برکن شـان برای 
زمین گیـر کـردن رونـد اصاحاِت انتخاباتـی برنده نـدارد. از این 
پـس بـا تقلـب و تزویـر در هـر شـکل و سـیمای آن، مراجعه به 
آرای عمومـی و انتخابـات کارِ سـاده یی نخواهـد بـود. توجیـه 
شـگردهای تقلـب سـازمان یافته، جعـل حقایـق و فریـب اذهـان 
عامـه در انتخابـات از این پـس نـه مقـدور اسـت و نـه به صاح 

مـردم و نظام افغانسـتان.
آن چـه مسـلم بـه نظـر می رسـد این کـه؛ شکسـت اصاحـات 
انتخاباتـی بـه مثابـة کان سـاختار دولـت وحـدت ملـی تلقـی 
خواهـد شـد و آنـگاه اگـر اوضـاع بـه سـوی بحـران و بی ثباتـی 
کشـانده شـد؛ سـود آن را طالبـان، داعـش و دیگـر جریان هـای 
افراط گـرا و تروریسـت خواهنـد بـرد، نه گروهک هـای حریص 
و  اجتماعـی  پایگاه هـای  اندک تریـن  فاقـد  تمامیت خـواهِ  و 
بی ربـط بـا متـن جامعـه کـه در اطـراف خوان های قـدرت حلقه 
زده و بـدون توجـه بـه خواسـت ها و نیازهـای مـردم و درک 
شـرایط حسـاس و آسـیب پذیر کنونی کشـور، مشـغول تسـخیر 
شـدن  زمین گیـر  بـرای  دسیسه سـازی  و  قـدرت  سـاختارهای 
اصاحـات سـاختاری در کمیسـیون های انتخاباتـی و به حاشـیه 

رانـدِن گفتمـان وحـدت ملـی در کشـور انـد.  ACKU
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ورزش

امریکا  مسلمانان  سازمان  بزرگ ترین  اسام-امریکا  روابط  شورای 
تیراندازی در یک کلوب شبانه در اورالندوی فلوریدا را محکوم کرده 

است.
انتشار  با  یکشنبه  روز  اسام-امریکا  روابط  شورای  اجرایی  مدیر 
این  قربانیان  با خانواده های  ما  قلب ها و دعاهای  تأکید کرد:  بیانیه یی 
فاجعه است. هیچ توجیهی برای این گونه اقدامات تبهکارانه نمی تواند 

وجود داشته باشد.
باراک اوباما رییس جمهور امریکا نیز در سخنانی، تیراندازی مرگ بار در 

اورالندو را اقدامی تروریستی و تنفرآمیز ارزیابی کرده است.
این کشتار، مرگ بارترین تیراندازی در تاریخ ایاالت متحدۀ امریکا به 
امریکا  در  تیراندازی  حادثة  مرگ بارترین  این  از  پیش  می رود.  شمار 
مربوط به سال 2007 میادی و تیراندازی در ویرجینیا بود که در آن 

حادثه نیز 32 نفر کشته شدند.
امریکایی  که یک شهروند  متین  به نام عمر  فردی  یکشنبه  بامداد روز 
اورالندو  باشگاه شبانه در شهر  تیراندازی در یک  با  افغانی تبار است 
منجر به کشته شدن 50 نفر و زخمی شدن 53 نفر دیگر شد. فرد مهاجم 

پس از درگیری با پولیس امریکا کشته شد.

رییس جمهوری هند، تروریسم را یکی از مشکات بزرگ کشورهای 
اقدام  با  تروریسم  کردن  ریشه کنی  که  کرد  تصریح  و  دانست  جهان 

جمعی جامعة جهانی امکان پذیر است .
پرناب موکرجی، روز دوشنبه در دیدار با »جان دارمانی ماهما« همتای 
غنایی خود، خاطرنشان کرد که تروریسم یک مشکل جهانی است که 

نیازمند همکاری همه کشورهای جهان دارد.
ا. تصریح کرد: هند حدود سه دهه است که در حال مبارزه با تروریسم 

است .
تغییر  نیازمند  را  جهان  کنونی  مشکات  حل  هند،  رییس جمهوری 
با  هند  کرد:  تصریح  و  دانست  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ساختار 
جمعیتی عظیم و آفریقا به عنوان یک مرکز جذاب اقتصادی هم اکنون 

نماینده یی در شورای امنیت سازمان ملل ندارند.
او در ادامه با اشاره به عاقة هند برای سرمایه گذاری در غنا خاطرنشان 
کرد: در صورت فراهم شدن فرصت های مناسب، شرکت های هندی در 

این کشور سرمایه گذاری می کنند.
پرناب موکرجی، رییس جمهور هند روز یکشنبه سفره شش روزه خود 

را به غنا، ساحل عاج و نامبیا آغاز کرد.
گسترش  سفر  این  در  را  خود  هدف  مهم ترین  هند،  رییس جمهوری 

رابط تجاری و سیاسی با این کشورها اعام کرده است.
مقامات کشور  با  دیدار خود  انتظار می رود که رییس جمهور هند در 
غنا، توافق نامه هایی در خصوص صدور روادید و خط اعتباری با این 

کشور امضا کند.
طا یکی از صادرات اصلی غنا است و طای این کشور در هند از 

طرفداران زیادی دارد.

پولیس یونان به دنبال ایجاد اقامتگاه های جدید برای آواره گان و پناهجویان، 
اردوگاه های موقت بیشتری را در مرز این کشور با مقدونیه تخلیه می کند.

و  دوشنبه  دیروز  یونان  شورش  ضد  پولیس  نیروهای  از  بیشماری  تعداد 
همزمان با انتقال بیش از 400 نفر از آواره گان و پناهجویان عراقی و سوری از 
اردوگاهی در نزدیکی جایگاه عرضه سوخت در مرز مقدونیه به اقامتگاه هایی 
در شهر »سالونیک« در شمال یونان، به محل اقامتگاه های موقت اعزام شدند.

به دنبال تخلیة اردوگاه موقت ایدومنی در ماه گذشته، حدود سه هزار نفر از 
پناهجویان و مهاجران در در سه مکان مختلف در اردوگاهی در نزدیک مرز 

مقدونیه مستقر هستند.
توافق  و  مرزهای خود  بستن  در  اروپایی  از کشورهای  برخی  اقدام  به دنبال 
مارچ گذشته )اسفند 94( بین اتحادیة اروپا و ترکیه دربارۀ اخراج پناهجویان 

تازه وارد از دریای اژه، بیش از 50 هزار پناهجو در یونان سرگردان هستند.
اتحادیة اروپا و ترکیه، مارچ گذشته به منظور کاستن از تعداد پناهجویانی که 
از مسیرهای پرخطر دریایی تاش می کنند خود را به یونان برسانند، توافق 

کردند.
طبق این توافق، هر پناهجویی که پس از تاریخ 1۸ مارچ )2۸ اسفند 94( وارد 
یونان می شود در صورتی که با درخواست پناهنده گی اش موافقت نشود، به 

ترکیه باز گردانده خواهند شد.
روزنامة گاردین پیشتر در گزارشی اعام کرد که اردوگاه های جدید نگهداری 
و  زنده گی  استانداردهای  دارای  ایدومنی  اردوگاه  از  شده  تخلیه  پناهجویان 

امکانات اولیه از جمله سیستم آب رسانی و برق نیستند.

ــکی را  ــی اس ــیون بین الملل ــت فدراس ــتین بار عضوی ــرای نخس ــتان ب افغانس
ــت. ــت آورده اس به دس

ــت  ــی اعــام کــرده کــه عضوی ــی اســکی در خبرنامه ی فدراســیون بین الملل
ــون  ــهر کانک ــکی در ش ــی اس ــرۀ بین الملل ــن کنگ ــتان در پنجاهمی افغانس

ــه تصویــب رســید. مکزیــک ب
ــت  ــکی عضوی ــی اس ــرۀ بین الملل ــه کنگ ــت ک ــده اس ــه آم ــن خبرنام در ای
ــه و  ــدا، نیجری ــگا، اوگان ــاهی تون ــوزوو، پادش ــتان، ک ــورهای افغانس کش
ــرده  ــب ک ــد، تصوی ــل کرده ان ــاخص های الزم را تکمی ــه ش ــوادور را ک اک

اســت.
ــا حضــور 900  ــا 10 جــون ب ــی اســکی از 6 ت ــن کنگــرۀ بین الملل پنجاهمی
ــهر  ــی در ش ــف بین الملل ــای مختل ــورهای و نهاده ــده از کش ــرکت کنن ش

کانکــون مکزیــک برگــزار شــد.
فدراســیون بین المللــی اســکی کــه مرکــز آن در ســوییس اســت، مهم تریــن 
نهــاد ناظــر بــر برگــزاری بازی هــای زمســتانی در جهــان اســت و در حــال 

حاضــر 11۸ کشــور عضــو ایــن فدراســیون اســت.
ــر  افغانســتان کشــور کوهســتانی اســت و ورزش اســکی در ســال های اخی

ــوده اســت. ــن کشــور روبه رشــد ب در ای
والیــت کوهســتانی بامیــان در مرکــز افغانســتان در ســال های اخیــر 
ــده گان  ــا حضــور شــرکت کنن ــن مســابقه اســکی ب شــاهد برگــزاری چندی

ــت. ــوده اس ــی ب ــتانی و خارج افغانس
ــده یــک  ــرار ســال آین ــد کــه ق ــان هــم اعــام کرده ان ــی بامی مقامــات محل

پیســت اســکی در ایــن والیــت ســاخته شــود.
در مــاه مــارچ امســال ششــمین دور مســابقات اســکی افغانســتان بــا حضــور 

اســکی بازان داخلــی و خارجــی در ایــن والیــت برگــزار شــد.
ایــن مســابقات از شــش ســال پیــش، هــر ســاله در دامنه هــای کــوه بابــا در 
مرکــز والیــت بامیــان، بــا حمایــت نهادهــای بین المللــی برگــزار می شــود.

براسـاس گفتـة فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان، کار سـاخت چمـن مصنوعی 
تنهـا ورزشـگاه فوتبـال در هـرات تـا 15 روز دیگـر بـه پایان خواهد رسـید 
و سـرانجام عاقه منـدان بـه فوتبـال در ایـن شـهر بـه آرزوی دیرینـه خـود 

رسـید. خواهند 
روز گذشـته سـید علی رضـا آقـازاده دبیـر ُکل فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان 
همـراه بـا نماینـدۀ رسـمی فیفـا بـرای بازدیـد از رونـد کار ایـن پـروژه بـه 

هـرات سـفر کردند.
در همین حـال کریـم رحمانـی رییـس فدراسـیون فوتبـال هـرات می گویـد: 
پـس از پایـان مرحلـة سـاخت زیربنایـی، اکنـون زمیـن آمـادۀ هموارکـردن 
فرش هـای چمـن مصنوعـی اسـت و قـرار اسـت تـا 15 روز آینـده کار ایـن 
برنامـه کـه توسـط برنامـة گل فدراسـیون جهانـی فوتبـال فیفا سـاخته شـده 

اسـت بـه پایـه اکمال برسـد.
هزینه ساخت این چمن حدود یک ملیون دالر گفته شده است.

هنـوز بخش هـای دیگـر از ورزشـگاه هـرات نیاز اساسـی به بازسـازی دارد. 
امـا ایـن چمـن تـا حـدودی توانسـته مشـکات بازیکنـان را در درون زمین 
حـل بسـازد. فدراسـیون فوتبال هـرات در نظـر دارد تا قدمی بعـدی را برای 

فعال سـازی نورافگن هـای این ورزشـگاه بـردارد.
فدراسـیون فوتبـال هـرات اعـام کرده کـه این چمـن می تواند انگیـزه را در 

بیـن بازیکنـان فوتبال بیشـتر کند.

بزرگ ترین سازمان مسلمانان امریکا 

حملۀ اورالندو را محکوم کرد

رییس جمهوری هند:

ریشه کنی تروریسم با اقدام جمعی 
جامعۀ جهانی امکان پذیر است

یونان اردوگاههای بیشتری را 

در مرز مقدونیه تخلیه می کند

افغانستان عضو فدراسیون 
بین المللی اسکی شد

چمن ورزشگاه هرات تا ۱5 
روز دیگر مصنوعی می شود

محمداكرام اندیشمند

ــتان و  ــرزی افغانس ــان م ــان نظامی ــی می ــورد نظام برخ
ــتین  ــت، نخس ــوع پیوس ــه وق ــم ب ــتان در تورخ پاکس
نیروهــای  بــا  پاکســتان  نظامیــان  مســتقیم  جنــگ 
افغانســتان نیســت. برخــی از هموطنــان مــا در زمــان وقــوع این گونــه 
ــرای  برخوردهــا بســیار احساســاتی می شــوند و از آماده گــی خــود ب
جنــگ مســتقیم بــا پاکســتان در دفــاع از افغانســتان ســخن می گوینــد 
ــا پاکســتان یک طرفــه کننــد و افغانســتان را بــرای ابــد از  ــا ب تــا گوی
ــا متوجــه نمی شــوند  ــان م ــا هموطن ــد. ام شــر پاکســتان نجــات دهن
کــه جنــگ پاکســتان نــه در تورخــم و نقــاط مــرزی، بلکــه در عمــق 
خــاک افغانســتان و تــا فاریــاب و هــرات و بادغیــس و قنــدوز ادامــه 
دارد. پاکســتانی ها امــارت طالبــی خــود را در درقــد تخــار و در 
ــا  ــر پ ــا تاجکســتان- ب ــرزی افغانســتان ب ــة م ــو -منطق ــار رود آم کن
کرده انــد. نظامیــان پاکســتانی نــه در تورخــم کــه در والیــات مختلــف 
افغانســتان می جنگنــد. در ایــن مقالــة ســایت افغــان ســباوون - اشــاره 
ــان پاکســتانی  ــگ مســتقیم نظامی ــانی شــده- از جن ــة هم رس ــه مقال ب
در ولســوالی های گیــان و گیــزاب والیــت غزنــی ســخن مــی رود و 
ــوص  ــان و به خص ــران طالب ــرگ رهب ــس از م ــه پ ــود ک ــه می ش گفت
پــس از قتــل مــا اختــر منصــور حضــور مســتقیم نظامیــان پاکســتانی 

ــت. ــده اس ــترده تر ش ــتر و گس ــگ بیش در جن
ــا نظامیــان خــود در داخــل  وقتــی پاکســتانی ها به صــورت مســتقیم ب
افغانســتان می جنگنــد، آیــا بهتــر نیســت تــا دولــت افغانســتان 
ــتان وارد  ــا پاکس ــان ب ــا طالب ــره ب ــام مذاک ــت به ن ــاع وق ــای ضی به ج

ــره شــود؟ مذاک

كاوه آهنگر

نبرد تورخم
روز گذشــته مــرز تورخــم بــرای ســاعاتی چنــد شــاهد 
ــوای  ــتانی و ق ــای پاکس ــان نیرو ه ــدید می ــری ش درگی
ــل آن  ــات کام ــوز جزیی ــه هن ــرد ک ــن نب ــود. ای ــتان ب ــلح افغانس مس
ــان پاکســتان  ــه نظامی ــل این ک ــه دلی ــه می شــود ب ــوم نیســت، گفت معل
می خواســتند، در منطقــة صفــری ســرحد دروازۀ ایجــاد کننــد و 
ــد و  ــروع ش ــد، ش ــا را می گیرن ــن کار آن ه ــو ای ــان کشــور جل مرزبان

ــه یافــت. ســاعات متمــادی ادام
ــا  ــت ی ــتان اس ــاح افغانس ــه ص ــتان ب ــا پاکس ــردن ب ــه جنگ ک این ک
ــه وارد  ــدون این ک ــتان را ب ــم پاکس ــا می توانی ــا م ــه آی ــه؟ و این ک ن
خاک هــای اصلــی مــا شــود، در ســرزمین خــودش شکســت بدهیــم؟ 
ــد  ــزات نظامــی می توانن ــا از لحــاظ تجهی ــا قوت هــای نظامــی م و آی
ــه  ــواالتی اند ک ــد؟ س ــری کنن ــتان براب ــلح پاکس ــای مس ــا نیرو ه ب
ــد از جانــب استراتیژیســت های نظامــی و سیاســت مداران کشــور  بای
پاســخ داده شــوند، امــا آن چــه بــرای مــا در برابــر هــر تجــاوز مهــم و 
ــردم  ــام م ــی تم ــدت و یک پارچه گ ــظ و ح ــت، حف ــت اس ــا اهمی ب

افغانســتان در برابــر تجــاوز از هــر نوعــش اســت.
ــف  ــتان موق ــان پاکس ــروز نظامی ــة دی ــر حمل ــه در براب ــتانی ک دوس
ــراوالن  ــش ق ــان پی ــه طالب ــد ک ــد بدانن ــد، بای ــح و روشــن دارن صری
ســپاه پاکســتان هســتند، اگــر مــا بــا پاکســتان کــه بــادار آن هــا اســت 
ــه از درون  ــا را ک ــزدوران آن ه ــد م ــت بای ــس در نخس ــمنیم، پ دش
ــة دشــمن  ــرای غلب ــه را ب ــا زمین ــد ت ــا را تضعیــف کنن ــد م می خواهن
بــر مــا فراهــم کننــد، نابــود کنیــم. شــما فکــر کنیــد اگــر ده هــا هــزار 
نیــروی مســلح کشــور در مناطــق مختلــف مصــروف نبــرد بــا طالبــان 
نمی بودنــد، همیــن دیــروز حکومــت می توانســت هــزاران ســرباز را 
بــه مــرز تورخــم گســیل کنــد و ضــرب شســت محکمــی بــر نظامیــان 
پاکســتانی نشــان بدهــد تــا دیگــر جــرأت نکننــد، بــه حریــم کشــور 

مــا تجــاوز کننــد.

عبدالحد هادف

مادر و ذهنیت َعَدمی
سبب  که  است  زنده گی  در  قشنگی  نمادهای  از  مادر 
فرزند،  یعنی  انسان،  وجود  در  محبت  عاطفة  طغیان 
می شود. طغیان عاطفة محبت چیزی جز عشق نیست. انسان در مرتبة 
و  می کند  تجربه  را  طغیان  این  حتمًا  خود  آدمیت  و  روحی  سامت 
آن ها که نمی کنند، بیمار و مفلوک اند. اما در میان آن ها که از این نوع 
طغیان های هولناک در منظومة عواطف و احساسات خود به نفع عاطفه 
محبت در قبال مادر دارند، کسانی مثل من اند که از ذهنیت عدمی رنج 
می برند. این ذهنیت سبب می شود تا حظ وافری از عشق شان نگیرند 

و در زیر الیه حظ بردن شان از حس حسرت دردآمیزی نیز رنح ببرند.
منظورم از ذهنیت عدمی، تن دادن به فوبیای عدم است که از حتمیت 
مرگ انسان ها بر ذهن و روان آدمی هجوم می آورد. این حالت ها بیشتر 
در موارد تجربه مهر در برابر مادر و یا پدر رونما می گردد و همین امر 
سبب می شود تا هجوم حسرت به روزهایی که ممکن است این موجود 
گرانب ها را دیر یا زود از دست دهیم، روان آدمی را سخت می آزارد و 
به اصطاح در نشئة او خار می زند. باز در چنین لحظاتی است که ایمان 
دینی انسان خیلی ارزش نمایی می کند که نویدبخش زنده گی ابدی در 

یک مرحلة تکامل یافته تر بعد از مرگ است.
روز مادر گرامی باد!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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با شش  همراهی  در  آلمان  مرکل صدراعظم  انگا 
وزیر کابینه اش برای دیدار مشورتی حکومت های 
دو کشور به چین رفته است. در این سفر از جمله 
دو  میان  افغانستان  بازسازی  در  کمک  به  راجع 

کشور توافقاتی صورت گرفته است.
لی کی چیانگ نخست وزیر چین ضمن مراسم ویژه 
پیکنگ  در  آلمان  انگا مرکل صدراعظم  از  نظامی 
سالون  در  خاصی  مراسم  با  سپس  نمود.  استقبال 
حکومت  مشورتی  اجاس  چهارمین  خلق،  بزرگ 
انگا مرکل  آلمان آغاز گردید. خانم  های چین و 
والتر  فرانک  به شمول  وزیر  این سفر شش  در  را 
اشتاینمایر وزیر خارجه، ولفگنگ شویبله وزیر مالیه 
و چندین عضو ارشد حکومت این کشور همراهی 
می کنند. مذاکرات کابینه های هر دو کشور آلمان و 
چین در فاصله هر دو سال یک بار برگزار می شود.
توافقات به شمول همکاری در بازسازی افغانستان

قرارداد   24 همچنان  مذکور  مذاکرات  از  پس 
میان  اقتصادی  و  سیاسی  مشترک  های  همکاری 
مولر  گیرد  است.  رسیده  امضاء  به  کشور  هردو 
وزیر امور انکشافی حکومت فدرال آلمان از اتحاد 
او  که  است  گفته  کشور  این  مسیحیان  سوسیال 
همراه با گاو هوچینگ همتای چینایی خویش برای 
ایجاد یک مرکز انکشافی دوامدار در زمینه حفاظت 
توافق  به  فقر  با  مبارزه  و  جهان  طبیعی  منابع  از 
رسیده اند. به گفته او با این مؤافقتنامه فصل جدید 

همکاری ها میان هردو کشور آغاز گردیده است.
افزون بر این هر دو کشور می خواهند در بازسازی 
قراردادی  باشند.  داشته  مشارکت  نیز  افغانستان 
افغانستان در مبارزه  میان دو کشور برای کمک از 
با حوادث طبیعی و استخراج معدن نیز امضا شده 

است.
جانبه  دو  های  همکاری  گسترش  های  زمینه  در 
و  آموزش  زیست،  محیط  حفظ  امور  در  ویژه  به 
های  بخش  در  ها  توانمندی  تحکیم  بهداشت، 
در  دوامدار،  و  تجدید  قابل  زراعت  و  انکشافی 
عرصه شبکه های جدید تلفون های همراه، خطوط 

آهن، صنایع موترسازی و هواپیما نیز قراردادهایی 
میان دو کشور به امضاء رسیده اند.

بدتر شدن وضعیت حقوق بشر
یکی از موضوعات مهم مذاکرات کنونی خانم مرکل 
با سران چین را تضمین امنیت حقوقی برای شرکت 
گفته  مرکل  سازد.  می  کشور  این  در  آلمانی  های 
که شرکت  است  این  مهم  همیشه  ما  »برای  است: 
نیز پروژه های ما از فضای امن قانونی  های ما و 

برخوردار باشند.«
به گفته او، در ارتباط به گفتگوها در زمینه حکومت 
چه  به  که  نمود  تصور  حتی  توان  نمی  قانونمدار 
تعداد بخش های حقوقی برای مصرف کننده ها و 
نیز در امور عامه وجود دارند. مرکل افزود که »در 
این قسمت گفتگوهایی بسیار عالی و قناعت بخش 

جریان دارند.«
اعطای  حین  یکشنبه  روز  که  حالیست  در  این 
دکتورای افتخاری به خانم مرکل از جانب دانشگاه 
یک  تضمین  بر  دیگر  بار  یک  مرکل  نانجینگ، 
حکومت قانونمدار تاکید نمود. منتقدین نیز از بدتر 
آغاز  از  پس  چین  در  بشر  حقوق  وضعیت  شدن 
کار شی جین پینگ رئیس جمهور چین شاکی می 
ریاست حزب  پینگ سال 2012  باشند. شی جین 
کمونیست چین را به دوش گرفت و سال 2013 نیز 

به حیث رئیس جمهور این کشور به کار آغاز نمود. 
به ویژه از سال گذشته به اینسو موجی از تعقیب ها 
علیه مدافعان حقوق شهروندی در چین ادامه دارد.

مناسبات اقتصادی و بحران های جهانی
به گفته خانم انگا مرکل در اجاس مشورتی چین 
چارچوکات  یک  سر  بر   2014 سال  در  آلمان  و 
کاری، استراتژی همه جانبه همکاری های مشترک 
میان چین و آلمان وارد مرحله جدید گردیده است. 
براساس این طرح همکاری های مشترک در خارج 
توانند  می  انکشافی  و  اقتصادی  های  سیاست  و 

بیشتر توسعه یافته و متمرکز گردند.
لی کی چیانگ نیز گسترش مناسبات دو کشور را 
مورد تمجید قرار داده و بر اعتبار متقابل در مناسبات 
هردو کشور تأکید نمود؛ مناسباتی که با دیدارهای 
سران حکومت های هردو کشور تحکیم می یابند.

افزون بر این بحران های جهانی، گسترش مناسبات 
بر سر  اروپا  با  مناقشات چین  و  با چین  اقتصادی 
سنجش بازار اقتصاد و تشدید کنترول قانونی توسط 
سازمان های مستقل در چین که همچنان بر فعالیت 
خواهند  تأثیرگذار  کشور  این  آلمانی  شرکای  های 
بود، از جمله مسایل دیگر گفتگوهای مشورتی میان 

دو کشور را می سازند.

هزاران پناهجو در آلمان از مقامات آلمانی به خاطر کندی در روند رسیدگی به 
درخواست های پناهندگی شان شکایت کرده اند. آلمان قبا اعام کرده بود روند 

رسیدگی به درخواست ها را سرعت می بخشد.
خبرگزاری فرانسه »ای اف پی« به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد 

هزاران پناهجو علیه مقامات آلمانی شکایت ثبت کرده اند.
به گزارش دویچه وله، براساس گزارش این خبرگزاری تا آخر ماه مارچ سال 

روان میادی 3271 دوسیه از این نوع شکایات در آلمان ثبت شده است.
اداره فدرال امور پناهندگان و مهاجران آلمان در پاسخ کتبی به سوال یک وکیل 

مدافع این آمار را ارائه کرده است.

چنین شکایتی زمانی می تواند معتبر باشد که مقامات آلمانی در تصمیم گیری 
در مورد درخواست پناهندگی یک پناهجو در چهارچوب زمانی مشخص شده 

ناموفق باشند.
حدود یک سوم از این موارد شکایت در ایالت پرجمعیت نوردراین وستفالن 
در برابر محکمه قرار دارند. این ایالت شمار زیادی از پناهجویان را در جریان 

بحران مهاجرت اسکان داده است.
در  آلمان  در  مهاجران  و  پناهندگان  امور  اداره  رییس  وایزه،  یورگن  فرانک 
ماه فبروری گفت مقامات در حال بررسی انبوهی از دوسیه های درخواست 

پناهندگی هستند که انبار شده اند.
تنها سال گذشته بیش از 1،1 میلیون پناهجو وارد آلمان شده اند. وایزه گفت که 
بین 670 تا 770 هزار پناهجو که سال گذشته به آلمان وارد شده اند، هنوز پاسخ 

نهایی را در مورد درخواست های پناهندگی شان دریافت نکرده اند.
گذشته  سال  آگست  ماه  تا  که  گفت  اپریل  ماه  پایان  در  آلمان  داخله  وزارت 
ماه طول  تا 6   5 بین  متوسط  به طور  پناهندگی  به درخواست های  رسیدگی 

کشیده است.
به  رسیدگی  روند  که  کردند  اعام  مهاجرت  بحران  پی  در  آلمانی  مقامات 

درخواست های پناهندگی را سرعت بخشیده و به سه ماه کاهش می دهند.
ایالت های مختلف این کشور  پناهجویان در  از  در حال حاضر شمار زیادی 
اقامت دارند که در ماه های اخیر سال گذشته میادی وارد آلمان شده اند و 

هنوز برای شان وقت مصاحبه داده نشده است.

آلمان و چین در بازسازی افغانستان 
باهم همکاری می کنند

اعتراض به انباشته شدن درخواست های پناهنده گی در آلمان

»عاشقانه های نزار قبانی« 
چـــاپ شـــد

هارون مجیدی

نزار قبانی در سال 1923 در دمشق متولد شد. تحصیات خود را در 
دانشگاه  از  رشتة حقوق  در  سال 1945  در  و  برد  پایان  به  این شهر 
دمشق فارغ التحصیل شد و سپس به استخدام وزارت خارجة سوریه 
درآمد و به مدت 21 سال در سمت های دیپماتیک در قاهره و آنکارا و 

لندن و مادرید و پکن و بیروت خدمت کرد.
بخشی از مقدمه و در واقع، شناسة نزار قبانی در کتاب عاشقانه هایش 
است که این کتاب به تازه گی از نشانی نشر زریاب در کابل به نشر 

رسیده است.
نزار  کتاب  برگردان کرده و نخستین  دارابی  را صادق  این عاشقانه ها 
در  که  می باشد  جهان  عاشقانه سرایان  معروف ترین  از  یکی  قبانی، 

افغانستان و توسط ناشر افغانستانی به نشر رسیده است.
عاشقانه های نزار قبانی را آرش شرر طراحی جلد کرده و برگ آرایی 
بهار 1395 و در  به دوش داشته و در چاپ نخسِت  ا.اندرابی  آن را 
پنج صد شماره  به نشر رسیده است. این کتاب در 111 برگ، 1۸9 شعر 

را در خود دارد.
چنانی که گفته آمد، نام نزار قبانی از درخشان ترین های عاشقانه سرایی 
در جهان است که این شاعر اثرگذاری فراوانی در نوع نگاه و سرایش 

شماری از شاعران جوان افغانستان نیز داشته است. 
شمار زیادی از پژوهشگران به این باور اند که ویژه گی قبانی در بیان 
عاشقانه ها مبتنی بر نوع نگاه خودش و تلقی منحصر به فردش از مقولة 
»عشق« است. گرچه قبانی سروده های با درونمایة سیاست و اجتماع 
نیز داشته، اما این عاشقانه های او بوده که بیشتر درخشیده و خوانده 

شده است.
نثر برجای مانده است. در  قبانی چهل و دو دفتر در شعر و  نزار  از 
اشعار او عشق و زن و سیاست موضوعیت دارند و عاشقانه سرایی او 
بازتاب همه زوایای ذهنی ظریف و زیبایی شناسی و روان شناختی و 

دیدگاه های شرقی است.
نزار قبانی در سال 1966 از مشاغل دیپماتیک استعفا کرد و به بیروت 

بازگشت و در آن جا موسسه یی انتشارات نزار قبانی را دایر کرد.
همسرش،  شدن  کشته  و  لبنان  در  داخلی  جنگ های  شروع  از  پس 
در همان جا  اواخر عمر  تا  و  لندن رفت  به  ژنو و سپس  به  نخست 
وصیت  بر  بنا  و  درگذشت   19۸۸ سال  در  قبانی  نزار  شد.  ماندگار 

خودش در آرامگاه خانواده گی در دمشق به خاک سپرده شد.
این شناسه را با دو شعر عاشقانه از نزار قبانی به فرجام می رسانم:

یک:
دوستی دست های مان
از دوستی ما بی ریاتر
وقتی با هم در ستیزیم

و خشم گین از هم
زالل می شویم و عمیق
وقتی مشت های مان را

در هوا بلند می کنیم
دست های مان در آغوش هم فرو می روند

و به هم می چسپند
و به ساده گی مان چشمک می زنند

دو:
بگذار

بر آیینه های دستانت
بوسه زنم

و قبل از سفر
توشه یی بردارم

بگذار بخوابم
بر نت های پیانو

که از عمر من
چیزی باقی نمانده.
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