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ریاست جمهوری افغانستان:

جنگ در تورخم برنده یی ندارد
»کمیسیونی به خاطر حل اختالفات مرزی میان افغانستان و پاکستان ایجاده است«

ــړ ماموریــت  ــو د قاطــع مالت ــو ځواکون ــه افغانســتان کــې د ناټ پ

تاکیــد کــوي چــې افغــان ځواکونــه بایــد د وســله والــو مخالفینــو 

پــر وړانــدې خپلــو تهاجمــي بریدونــو تــه دوام ورکــړي.

یــاد ماموریــت وايي چــې د افغــان ځواکونــو تهاجمي ســراتیژۍ 

ښــه نتیجــه ورکــړې او پــه افغانســتان کــې د امریکايــي ځواکونــو 

تــازه صالحیتونــه بــه افغــان ځواکونــه ال ډېــر فعالــه کــړي.

تاوتریخوالــی  کــې  افغانســتان  پــه  وايــي  ماموریــت  دغــه 

ــه  ــدې ښ ــر وړان ــې پ ــه ی ــان ځواکون ــو افغ ــتناکه دی خ وحش

مبــارزه کــوي.

ــړ ماموریــت  ــو د قاطــع مالت ــو ځواکون ــه افغانســتان کــې د ناټ پ

ویانــد جــرال چارلــس کلیفلنــډ لــه ازادي راډیــو رسه پــه 

ځانګــړې مرکــه کــې وویــل چــې افغــان ځواکونــه د تېــر کال پــه 

پرتلــه پــه پیــاوړي دریــځ کــې دي او علــت یــې دا دی چــې دوی 

ــړی دی. ــوره ک ــت غ ــي حال ــه تهاجم ــي حالت ــه دفاع ل

چارلــس کلیفلنــډ وايــي، پــه افغانســتان کــې امریکايــي ځواکونــو 

تــه د تــازه صالحیتونــو ورکــړه بــه افغــان ځواکونــه ال پیــاوړي او 

د تهاجمــي ســراتیرۍ پــه برخــه کــې بــه یــې ګټــور متــام يش، 

ــپې  ــو د ش ــي ځواکون ــې د امریکاي ــو ک ــه دې صالحیتون ــو پ خ

عملیــات شــامل نــه دي.

هغه زیاته کړه:

»پــه دوه زره پنځلســم کال کــې لکــه چــې څنګــه چــې مــو پــرې 

ــې و او  ــت ک ــي حال ــه دفاع ــه پ ــان ځواکون ــړې افغ ــرې وک خ

مالتــړ هــم تــرې کېــده خــو اوس پــه دوه زره شپاړســم کال کــې 

چــې افغــان ځواکونــه پــه تهاجمــي حالــت کــې دي، د ولســمرش 

لــه لــورې امریکايــي ځواکونــو تــه د تــازه صالحیتونــو ورکــړه بــه 

افغــان ځواکونــو تــه دا فرصــت ورکــړي چــې ال ډېــر فعالــه يش 

او د ســراتیژیکو بریــاوو پــه ترالســه کولــو کــې بــه وررسه مرســته 

وکــړي«

ــه  ــت پ ــړ ماموری ــع مالت ــو د قاط ــو ځواکون ــې د ناټ ــل ک ــه کاب پ

ــو د  ــي ځواکون ــې امریکاي ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــال ک ــې ح داس

تــازه صالحیتونــو ورکــړه د افغــان ځواکونــو پــه ګټــه بــويل چــې 

وړانــدې افغــان حکومــت هــم لــه دغــې پریکــړې هرکلــی کــړی 

و.

ــه  ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــالدي کال ک ــه ۲۰۱۴ می ــکا پ امری

جګــړې الس واخیســت خــو پــه افغانســتان کــې د بریدونــو لــه 

زیاتیــدو رسه تېــره اوونــۍ یــو ځــل بیــا د امریــکا ولســمرش خپلــو 

ــا رسه  ــه اړتی ــتان ل ــه افغانس ــې پ ــړه چ ــازه ورک ــه اج ــو ت ځواکون

ــه جګــړې کــې برخــه واخــي. ســم پ
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هفتـۀ  در  افغانسـتان  شـرِق  در  تورخـم  مـرز 
میـاِن  نظامـی  برخـورد  چندیـن  شـاهد  اخیـر 
مرزبانـاِن دو کشـورِ افغانسـتان و پاکسـتان بوده 
ایجـاد  درگیری هـا،  ایـن  دلیـل  ظاهـراً  اسـت. 
تأسیسـات مرزی از سـوی نظامیاِن پاکسـتان در 
مناطقـی خوانـده شـده کـه بـه گفتـۀ مقام هـای 
امنیتـی کشـور، تخطـی از قوانیـِن پذیرفته شـده 
محسـوب می شـود. مقام هـای کشـور می گویند 
کـه پاکسـتانی ها خـاِف اصـول پذیرفته شـده، 
تـاش داشـتند کـه در داخل خـاِک افغانسـتان 
بزننـد.  مـرزی  تأسیسـاِت  ایجـاد  بـه  دسـت 
ایـن درگیری هـا سـبب شـد کـه فضـای تیـرۀ 
مناسـبات میـان دو کشـور تیره تـر شـود و در 
نتیجـۀ ایـن درگیری هـا، چندیـن تن به شـمول 

افـراد غیرنظامـی کشـته شـوند. 
تأسیسـات  ایجـاد  کـه  مدعی انـد  پاکسـتانی ها 
چـه  فرضـی  چـه  )حـاال  مـرز  در  نظامـی 
بـر  بیشـتر  نظـارِت  هـدِف  بـه  غیرفرضـی( 
ایجـاد  و  تروریسـتی  گروه هـای  فعالیت هـای 
اسـت.  بـوده  آن هـا  رفت   وآمـِد  بـر  موانـع 
مقام هـای  تاش هـای  وجـود  بـا  ادعـا  ایـن 
پاکسـتانی بـرای نشـان دادن حقانیـِت آن، اصًا 
زیـرا  نمی رسـد؛  نظـر  بـه  واقعـی  و  منطقـی 
اگـر پاکسـتانی ها خواهـان نظـارت بـر فعالیـِت 
بـه  پـس  می بودنـد،  تروریسـتی  گروه هـای 
گونـۀ اولـی بایـد رد و نشـاِن آن هـا را در داخل 
کشـور خـود و در مناطـق نزدیک به تأسیسـات 
نظامی شـان جسـت وجو می کردنـد. مگر اسـامه 
القاعـده در  بـن الدن رهبـر شـبکۀ تروریسـتی 
نزدیکـی اسـام آباد پایتخـِت پاکسـتان بـه قتـل 
نرسـید؟ مگـر مـا منصـور اختـر، رهبـر گروه 
آمـاج  پاکسـتان  خـاک  در  طالبـان  تروریسـتی 
قـرار  امریـکا  بی سرنشـیِن  پهپادهـای  حملـۀ 
نگرفـت؟ و مگـر ده هـا گـروه تروریسـتی در 
مناطق وزیرسـتاِن شـمالی و جنوبی، آموزشـگاه 

ندارنـد؟  نظامـی  تأسیسـات  و 
حضـورِ  روشـِن  نشـانه های  همـه  این هـا 
پاکسـتان اند  خـاک  در  تروریسـتی  گروه هـای 
و بارهـا مجامـع بین المللـی از موجودیـِت ایـن 
داده انـد.  پاکسـتان هشـدار  گروه هـا در خـاک 
آفتـاب را نمی شـود بـا دو انگشـت پنهـان کرد 

و واقعیت هـا را بـه صـورِت وارونـه آن گونه که 
منافـع مـا ایجـاب می کنـد، نشـان داد. واقعیـت 
ایـن اسـت کـه پاکسـتان بـه انـدازۀ کافـی در 
ایجـاد و حمایـِت گروه هـای تروریسـتی متهـم 
ایـن مسـأله  از  به سـاده گی نمی شـود  اسـت و 

کـرد.  چشم پوشـی 
پاکسـتان در طـول پانـزده سـال گذشـته حاضر 
نشـد به خاطـر منافع سیاسـی خود، بـه حمایت 
از گروه هـای تروریسـتی یی کـه عمـًا به جنگ 
و کشـتار در افغانسـتان دسـت می زننـد، پایـان 
دهـد. گفت وگوهـای صلـح همـواره بـه دلیـِل 
خلِق مشـکات از سـوی پاکسـتانی ها به نتیجه 
مداخـات  بـه  هرگـز  کشـور  ایـن  و  نرسـید 
در امـورِ افغانسـتان پایـان نـداد. این هـا سـبب 
شـدند کـه دولت مـرداِن افغانسـتان بـا وجـود 
همـۀ تاش هـای خود بـرای حفظ مناسـبات با 
پاکسـتان، تغییراتـی را در سیاسـت های کشـور 
و  دیگـر  مجـارِی  از  را  بحـث  و  کننـد  وارد 
به ویـژه نهادهـای جهانی و سـازمان ملـل دنبال 

 . یند نما
هرچنـد در ایـن رابطـه هنـوز توفیـِق چندانـی 
به دسـت نیامـده، ولـی بـا وجـود آن نسـبت به 
سیاسـت های مداراجویانـۀ گذشـته، می تـوان با 
خوش بینی هـای بیشـتری بـه موفقیـِت آن نـگاه 

 . کرد
مشـکل مرزی میان دو کشـور، از سالیاِن زیادی 
وجـود دارد و نمی تـوان آن را بـا وارد کـردن 
فشـار و یـا حمایـت از گروه هـای تروریسـتی 
حل وفصـل کـرد. بـرای حـل ایـن معضـل باید 
قانونـی  راه هـای  از  و  عقانـی  صـورِت  بـه 
را  مـرزی  اختافـات  و  شـد  وارد  حقوقـی  و 
افغانسـتان  مـردم  کشـتار  و  مداخلـه  دسـتاویز 

نـداد.  قرار 
پاکسـتان همچنین نسـبت بـه روابط افغانسـتان 
بـا هنـد نیـز نگـران اسـت و هرچنـد آن هـا بـه 
خوبـی می داننـد کـه ایـن روابط هرگز بـه زیان 
کشـورِ سـوم تمـام نخواهد شـد، ولـی از آن به 
عنـوان اهـرمِ فشـار بـر افـکار عمومـی و ابـزار 
جنـِگ روانـی بـه سـود خـود اسـتفاده می برند. 
پرویز مشـرف رییس جمهوری سـابِق پاکسـتان 
به صـورِت واضح پـس از درگیری هـای مرزی 

در تورخـم، از رد پـای هنـد در ایـن درگیری ها 
سـخن گفت و آن را نشـانۀ خصومِت دو کشور 
بـا منافـع پاکسـتان خوانـد. اتهامـی کـه هرگـز 
نمی تـوان نسـبت بـه صحـِت آن مطمیـن بـود 
و چیـزی بیشـتر از یـک جنـگ روانـی، آن را 

کرد.  تلقـی 
امـا نکتۀ مهمی کـه پـس از درگیری های مرزی 
میـان نظامیـاِن پاکسـتان و مرزبانـاِن کشـور مـا 
مشـاهده شـد، روحیـه و حـس وطن دوسـتی و 
وحـدت میان اکثریِت شـهرونداِن افغانسـتان در 
ایـن خصوص بـود. اکثریت مردم افغانسـتان، با 
شـنیدِن خبـِر درگیری هـای نظامـی در مرزهای 
شـرقی کشـور خـود، به صـورت یک پارچـه از 
اقـدامِ مرزبانـاِن کشـور حمایت کردنـد و اعام 
هیـچ  از  آنـان،  بـه  کمـک  بـرای  کـه  داشـتند 

کوششـی دریـغ نمی ورزنـد.
چنیـن  انتظـارِ  چنـدان  پاکسـتانی ها  شـاید   
برخـوردی از سـوی شـهروندان افغانسـتان را 
نداشـتند و بـا توجـه بـه نفـوذ و حمایـِت خود 
گمـان  کشـور،  داخـل  در  گروه هـا  برخـی  از 
می بردنـد کـه حـوادث مـرزی جـّو حمایـت از 
آن هـا را افزایـش خواهـد داد؛ ولـی در عمـل 
نـه تنهـا کـه چنین نشـد، بـل خـاف آن، مردم 
افغانسـتان بر سـِر منافع ملِی خـود از اقدام های 

گفتنـد.  سـخن  پیش گیرانـه 
عملکـرد  سـاحۀ  گسـترِش  زمـان  امـا  حـاال 
دیپلماسـی برای حـل معضات با پاکسـتان فرا 
رسـیده اسـت. دولـت افغانسـتان نسـبت به هر 
زمـاِن دیگـری در موقعیـِت برتـر قـرار دارد و 
می توانـد بـا ایجـاد دیپلماسـی فعال، هـم افکارِ 
جهانـی را بـه ایـن سـمت بکشـاند و هـم از 
امکانـات و توانمندی هـای نهادهـای بین المللی 
بـرای تحت فشـار قرار دادِن پاکسـتان اسـتفاده 

 . د ببر
سیاسـت های  ادامـۀ  کـه  نمی رسـد  نظـر  بـه 
حـِل  بـرای  را  خـود  کارآیـِی  مداراجویانـه، 
مشـکات میان دو کشـور همچنـان حفظ کرده 
باشـد. سیاسـِت مداراجویانـه اگـر نتیجه بخـش 
بـه  بایـد  گذشـته  دهـۀ  یک ونیـم  در  می بـود، 

مـی داد.   پایـان  دو کشـور  مشـکاِت 
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بعـــد از گروگان گیـــری مســـافران توســـط طالبـــان در 
ـــدن  ـــته ش ـــدز و کش ـــت کن ـــت در والی ـــم دو نوب ـــت ک دس
ـــت  ـــور دس ـــت کش ـــن والی ـــردم در چندی ـــان، م ـــداد از آن تع
بـــه راه پیمایـــی زده انـــد. در دو روز پســـین )پنجشـــنبه و 
جمعـــه( هـــزاران تـــن از باشـــنده گان کابـــل، در حرکتـــی 
ــالمت  آمیز زده  ــرات مسـ ــه تظاهـ ــت بـ ــه دسـ دادخواهانـ
ـــوم  ـــی را محک ـــن آدم ربای ـــر ای ـــت در براب ـــی دول بی توجه
کردنـــد. ایـــن تظاهـــرات امـــا روز شـــنبه بـــه خشـــونت 
ــی  ــر را زخمـ ــد مظاهره گـ ــس چنـ ــد. پولیـ ــیده شـ کشـ
ـــپیدار  ـــمت ارگ و س ـــه س ـــی ب ـــان را از راهپیمای ـــرد و آن ک
در چنـــد کیلومتـــری آن توقـــف داد. لت وکـــوب کـــردن 
مظاهره گـــران توســـط پولیـــس، از دیگـــر خشـــونت هایی 
بـــود کـــه روز شـــنبه صـــورت گرفـــت. بـــه خشـــونت 
ـــه  ـــل ک ـــی در کاب ـــالمت آمیز و مدن ـــرات مس ـــاندن تظاه کش
در آن مظاهره گـــران خواهـــان رهایـــی گروگان هایـــی کـــه 
ـــعارهایی  ـــد و ش ـــد شـــده بودن ـــیر ان ـــدوز اس ـــان قن ـــزد طالب ن
بـــه حمایـــت از پولیـــس و نهادهـــای امنیتـــی ســـردادند 
ـــران  ـــال نگ ـــن ح ـــده و در عی ـــرد کنن ـــیار دلس ـــد، بس می دان
کننـــده اســـت. البتـــه بـــار نخســـت نیســـت کـــه پولیـــس 
ـــونت در  ـــال خش ـــب اعم ـــی، مرتک ـــدت مل ـــت وح در دول
ـــون  ـــن، گارنیزی ـــش از ای ـــردد. پی ـــرات می گ ـــان مظاه جری
ـــد صدهـــزار نفـــری  ـــدازی تظاهـــرات چن ـــل از راه ان ـــل قب کاب
ـــل  ـــیرهای داخ ـــاپ مس ـــا توت ـــا ی ـــروژۀ  ت ـــت از پ در حمای
ـــرد  ـــدود ک ـــری مس ـــای کانتین ـــرار دادن قطاره ـــا ق ـــهر را ب ش
ـــده  ـــهر ش ـــمت ش ـــه س ـــران ب ـــی مظاهره گ ـــع راهپیمای و مان
ـــروز و  ـــرات دی ـــاندن تظاه ـــونت کش ـــه خش ـــاال ب ـــود. ح ب
راه بنـــدان آن روز، ایـــن نگرانـــی را افزایـــش داده اســـت 
ـــرس  ـــوف و ت ـــاد خ ـــا ایج ـــت ب ـــی در حکوم ـــه حلقه های ک
بـــر دل مـــردم، در نظـــر دارنـــد تـــا مانـــع حرکت هـــای 
ـــه  ـــوند. ب ـــز ش ـــالمت آمی ـــرات مس ـــی تظاه ـــی و برپای مدن
ـــوکات  ـــتبدادی در چ ـــای اس ـــه برخورده ـــد ک ـــر می رس نظ
ــود  ــال می شـ ــرادی اعمـ ــط افـ ــی، توسـ ــای امنیتـ نهادهـ
کـــه خیـــال می کننـــد بـــا ســـرکوب مـــردم می تـــوان بـــر 
ـــد  ـــرده ان ـــوش ک ـــا فرام ـــد. ام ـــوار ش ـــان س ـــای آن گرده ه
کـــه دســـت زدن بـــه اقدامـــات مســـالحانۀ خشـــونت آمیز 
ــدار  ــان بیـ ــران و جوانـ ــتن مظاهره گـ ــه بسـ ــه گلولـ و بـ
کشـــور، مـــردم را وادار می کننـــد تـــا خواســـت های 
ـــرای  ـــود آن ب ـــه س ـــد ک ـــرح کنن ـــی مط ـــان را از طریق های ش
ـــران  ـــت مظاهره گ ـــظ امنی ـــود. حف ـــد ب ـــی نخواه ـــچ کس هی
و حمایـــت ار حرکت هایـــی مســـالمت آمیز از وظایـــف 
بایـــد  کشـــور  پولیـــس  و  اســـت  پولیـــس  اصلـــی 
خشـــونت های  مهـــار  بـــرای  را  الزم  آموزش هـــای 
ـــه  ـــد ب ـــند و نبای ـــه باش ـــرا گرفت ـــرات ف ـــی در تظاه احتمال
هـــر بهانه یـــی بـــه ســـینه مـــردم گلولـــه شـــلیک شـــود. 
ـــانی  ـــه کس ـــد ک ـــد بدانن ـــور بای ـــه کش ـــری وزارت داخل رهب
در صفـــوف پولیـــس رخنـــه کردنـــد و در مقامـــات بلنـــد 
جـــا خـــوش کـــرده انـــد و از مقام هـــای بلندتـــری هـــم 
حمایـــت می شـــوند، تصمیـــم دارنـــد کـــه گلـــوی مـــردم 
ـــر  ـــونت در براب ـــه خش ـــردن ب ـــت ب ـــا دس ـــد و ب ـــه کنن را خف
مـــردم، بـــر دل هـــای آنـــان تـــرس راه اندازنـــد. پیشـــنهاد 
ـــده  ـــه آن ع ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــه کش ـــه وزارت داخل ـــا ب م
ـــرات  ـــه تظاه ـــس ک ـــران پولی ـــربازان و افس ـــووالن، س ازمس
ــایی و  ــد شناسـ ــاندند بایـ ــونت کشـ ــه خشـ ــروز را بـ دیـ
بـــه پنجـــه قانـــون ســـپرده شـــوند و حتـــا آنـــان را بـــه 
ـــد  ـــار و هلمن ـــدوز، ننگره ـــل قن ـــی مث ـــا امن ـــای ن والیت ه
ــر  ــد در برابـ ــت دارنـ ــه دوسـ ــی کـ ــرا آنانـ ــتد. زیـ بفرسـ
ــد  ــد بایـ ــدید کار بگیرنـ ــردم از خشـــونت ثقیـــل و شـ مـ
بـــه والیت هـــای ناامـــن فرســـتاده شـــوند تـــا غیـــرت و 
ـــد  ـــش بدهن ـــردم نمای ـــمنان م ـــر دش ـــان را در براب ـــدرت ش ق
نـــه در برابـــر مـــردم عـــادی و حرکت هـــای مدنـــی. 
دیـــروز پولیـــس آنانـــی را در کابـــل بـــه مرمـــی بســـت و  
ـــان  ـــرد آن ـــان و عملک ـــر طالب ـــه در براب ـــرد ک ـــوب ک لت وک
ـــط از  ـــه فق ـــود ک ـــاری ب ـــن انتظ ـــد و ای ـــرده بودن ـــت ک حرک
ـــن  ـــرد ای ـــردم عملک ـــوان م ـــچ عن ـــه هی ـــت و ب ـــان میرف طالب

ــراد در نهادهـــای پولیـــس را برنمی تابـــد. چنینـــی افـ

چرا تظاهرات دیروز
 به خشونت کشیده شده است؟
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روح اهلل بهزاد

شمار  اعتراضات  شمال  شاهراه  در  مسافران  گروگان گیری 
زیای از شهروندان و کنش گران جامعۀ مدنی را در پی داشته 

است.
آنان در اعتراضات جداگانه یی خواستار رهایی این مسافران 
شده و از دولت خواستند تا مسووالنی را که غفلت کرده اند 

از کار برکنار و به دادگاه معرفی کند.
سوء  بی برنامه  گی،  غفلت،  که  گفتند  هم چنان  معترضان 
در  خیالی  تشکیات  و  ذات البینی  اختافات  مدیریت، 
نهادهای امنیتی همه سبب شده تا مردم به کام اژدهای ظلم 

و جنایت فرو روند.
جنبش رستاخیز دادخواهی، در اعتراض به گروگان گیری های 
اخیر در شمال کشور دیروز »جمعه 28خرداد/ثور« تظاهراتی 
را در کابل به راه انداختند که منجر به درگیری با نیروهای 

امنیتی نیز شد.
پارک  از  را  اعتراض آمیزشان  راه پیمایی  تظاهرات کننده گان 
شهرنو آغاز کردند و قرار بود تا مقابل کاخ ریاست جمهوری 
ادامه پیدا کند، اما با برخورد نیروهای امنیتی روبه رو شدند.

در این تظاهرات، نیروهای امنیتی کشور با معترضین درگیر 
شدند و 3 نفر از تظاهرات کننده گان زخمی شدند که حال 

یکی از آن ها وخیم اعام شده است.
بخش  با  تظاهرات  این  اخیر  در  جنبش  این  معترضین 
تأمین  مسوولیت  ملی  وحدت  حکومت  گفتند:  قطع نامه یی 
امنیت جان و مال شهروندان کشور را دارد، اما تا امروز این 
حکومت ناکارا نتوانسته مسوولیت هایش را به درستی انجام 
دهد و صرف با محکوم کردن جنایت های تروریستان بسنده 

کرده است.
آمده است: گروگان گیری  قطع نامه  این  از  دیگری  در بخش 
بای  یگانه  کابل-بدخشان،  بزرگ راه  در  کشور  شهروندان 
مشکل  بزرگ ترین  بلکه  نیست؛  ما  مردم  باالی  نازل شده 
مردم ما این است که تقسیم بندی ها و سیاست گذاری های 
حکومت وحدت ملی به تمام معنا قومی است و قوم بزرگ 

تاجیک در صدر رهبری و تصمیم گیری های این حکومت، 
نماینده یی ندارد.

در این قطع نامه تصریح شده است: به صراحت اعام می کنیم 
به  که  معامله گری  و  رأی فروش  خودفروخته،  آدم های  که 
فروخته  هیچ  به  را  ما  مردم  سیاسی  دست آوردهای  تکرار 
و مصادره کرده ساند و تا اکنون کشتار بی رحمانۀ مردم ما را 
خاموشانه تماشا می کنند؛ نه تنها پس از این نمایندۀ ما نیستند، 
که ما ایشان را مهره های استخدام شدۀ حلقات خاص و در 
طرف  این  از  پس  و  می شماریم  خویش  دشمنان  با  تبانی 
رأی فروشان  و  مردم فریبان  همین  ما  مردم  اولی  محاسبۀ 

خواهد بود.
رهایی مسافران اسیر شده و به دادگاه معرفی شدن مسوولینی 
خواست های  از  داشته اند  تقصیر  گروگان گیری  این  در  که 

دیگر جنبش رستاخیز دادخواهی بود.
از  نیز شماری  پنج شنبه»27خرداد/ثور«  این، روز  با  همزمان 
پارک  در  گردهم آیی  در  مدنی  جامعۀ  فعاالن  و  شهروندان 
بهارستان کابل حکومت را به غفلت در برابر شهروندان و 
گروگان شده ها متهم کرده گفتند، بی تفاوتی حکومت سبب 

شده است تا حوادث یکی پی دیگر اتفاق بیفتد.
آنان با شعارِ »حکومت غفلت می کند طالب جنایت می کند، 
دولت  باید  گفتند،  شدی«  مردم  دشمن  شدی  پنجم  ستون 
آن،  غیر  در  کند  جدی  توجه  شاهراه ها  امنیت  زمینۀ  در 
خواهد  تبدیل  طالبان  فرهنگ  به  شهروندان  گروگان گیری 

شد.
آنان هم چنان از حکومت خواستند، تا اسیران در بند مانده 
را آزاد، در پیوند به گروگان گیرهای اخیر وضاحت منطقی و 
از امن بودن این شاهراه ها در آینده برای مردم تضمین قوی 

و منطقی ارایه کنند.
عین الدین بیک عضو جامعۀ مدنی در این گردهم آیی بیان 
داشت: اگر گروگان گیری های و بی توجهی دولت ادامه پیدا 

کند هیچ شاهراهی در کشور امنت نخواهد ماند.
پنجم  ستون  که  بزرگی ست  درد  ما  برای  افزود:  بیک  آقای 
برای  اما  دارند،  معاش  شهروندان  مالیۀ  از  نظام  داخل  در 

دشمن همین مردم فعالیت می کنند. بنًا خواست ما در دولت 
شناسایی و به دادگاه کشانیده شدن این اشخاص است.

شورای  و  بشر  حقوق  »کمیسیون  کرد:  تأکید  بیک  آقای 
به  و  شدن  گرفته  گروگان  به  قبال  در  افغانستان  علمای 
شهادت رسانیدن شهروندان ما در کشور خاموش بوده است 
ضمن این که ما این خاموشی این دو نهاد را تقبیح می کنیم از 
آن ها می خواهیم هرچه زودتر موضع خود را در این قسمت 

اعام کنند.«
این  در  رسانه یی  فعال  معترف  هارون  دیگر،  سویی  در 
قبال  در  دولت  از  مردم  آن چه  داشت:  اظهار  گردهم آیی 
گروگان گیری شهروندان و کشته شدن آن ها انتظار داشتند تا 

به حال انجام نیافته است.
به باور او: سهل انگاری و بی تفاوتی دولت در بیشتر موارد 
بیفتد،  اتفاق  پی دیگر  یکی  حوادث  تا  است  شده  سبب 
زمینه  این  در  دولت  از  و  نیستند  بی تفاوت  دیگر  مردم  اما 

وضاحت می خواهد.
آقای معترف از شهروندان کشور خواست تا با جریان های 
عدالت طلبی برای خواستن و گرفتن حق شان هم صدا باشند 

و در دادخواهی های انسانی اشترک کنند.
این  در  مدنی  جامعۀ  دیگر  عضو  بیات،  عارف  محمد 
گردهم آیی گفت: حادثه پی حادثه تکرار می شود، اما توگویی 
ارگ و قصر سپیدار اصٌا از این حادثه ها خبر نمی شوند و 

شاهد واکنشی از این دو نهاد نیستیم.
او گفت: ما از حکومت وزارت، ریاست یا مقام نمی خواهیم 
که این همه معطلی می کنند، ما حق مان یعنی امن بودن کشور 

به ویژه شاهراه ها را برای رفت و آمد می خواهیم.
سمیع دره یی، از اعضای دیگر جامعۀ مدنی بیان داشت: بی 
اما از شهروندان می خواهم  تفاوتی حکومت مشهود است، 
این  آن،  غیر  در  نمانند  بی تفاوت  حق شان  طلبیدن  در  تا 
بی تفاوتی سبب خواهد شد تا حکومت در بازی های خود 

ادامه بدهد و ستون پنجم بیشتر فعال کردد.
به گفتۀ آقای دره یی: باید قبل از این که حادثۀ دیگری ُرخ 
دهد و ما برادر و خواهر دیگر خود را از دست بدهیم، این 

وضعیت مهار گردد و نقطۀ پایان بگذاریم.
او گفت: رهبران و مسووالنی که از پول ملت به قدرت و 
ثروت رسیدن باید بدانند که اعامیه ها و محکوم کردن های 
واهی شان درد ملت را دوا نخواهد کرد، اگر قرار است برای 

مردم کاری کنند، باید آن ها را بسیج بسازند.
آقای دره یی خطاب به مسووالن حکومت اظهار داشت: بی 
تفاوتی و نارسایی های تا از این بیش برای مردم قابل تحمل 
و قبول نیست باید صبر مردم را از این بیش آزمایش نکنید.

عدالت  مدنی  جنبش  رییس  ذکی  احمد  این،  با  همزمان 
اجتماعی گفت: غفلت، بی برنامه  گی سوء مدیریت، اختافات 
امنیتی  نهادهای  ذات البینی حکومت و تشکیات خیالی در 
فرو  اژدهای ظلم و جنایت  به کام  مردم  تا  همه سبب شده 

روند.
برگزار کننده گان این گردهم آیی در اخیر با پخش اعامیه یی 

سیاست های دولت را ناسنجیده خواندند.
در  تا  شده  خواسته  ملی  امنیت  شورای  از  اعامیه  این  در 
درون  در  طالبان  محاکمه حامیان  گروه  و  شناسایی  قسمت 

حکومت اقدام جدی و عملی کند.
در قسمت دیگر این اعامیه هم چنان آمده است: »حکومت 
بخش  قناعت  و  کامل  گزارش  زودتر  هرچه  ملی  وحدت 
ار حادثۀ کندز را با مردم و جامعآ مدنی شریک و به مردم 
و  محاکمه  بازداشت  جادثه  این  عاملی  که  دهد  اطمینان 

مجازات می شوند.«
گروگان ها به زودی آزاد می شوند

گفته  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت  حال،  عین  در 
است که عملیات نیروهای امنیتی برای رهایی گروگان های 
مسلح  مخالفان  چنگ  از  آن ها  به  زودی  و  دارد  ادامه  کندز 

دولت آزاد می شوند.
دارند  تاش  امنیتی  نیروهای  افزود:  هم چنان  وزیری  آقای 

تا گروگان های کندز را به حفظ سامتی آن ها نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: برای حفظ سامتی گروگان ها 
نیروهای  است؛  داشته  تاخیر  آن ها  رهایی  عملیات  تاکنون 
امنیتی می خواهند بدون آسیب رسیدن و تلفات آن ها را آزاد 

کنند.
ملی،  ارتش  توسط  عملیات  چندین  وزیری:  آقای  گفتۀ  به 
موقعیت  تا  است  شده  انجام  ملی  امنیت  و  ملی  پولیس 

نگه داری گروگان ها مشخص شود.
مشکل  فرصت  زودترین  در  حکومت  کرد:  تصریح  او 

گروگان ها را حل می کند.
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شهروندان و فعاالن مدنی:

بی تفاوتی حکومت سبب تقویت طالبان شده است

سخنگوی وزارت خارجه امریکا:

بین افغانستان و پاکستان 
میانجی گری نمی کنیم

ــار  ــۀ گذشــته ســه ب نیروهــای افغانســتان و پاکســتان هفت
باهــم درگیــر شــدند. در پایــان هفتــه دو طــرف بــه آتــش 

بــس موقــت توافــق کردنــد. 
در حالــی کــه شــماری از نماینده  ــگان مجلــس افغانســتان 
از ســکوت امریــکا در ایــن قضیــه انتقــاد کرده انــد و 
خواســتار تجدیدنظــر در پیمــان امنیتــی کابــل- واشــنگتن 
ــن کشــور  ــه ای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــده اند، س ش
دخالــت  درگیری هــای  ایــن  در  کــه  کــرده  اعــام 

نمی کنیــم.
ــی  ــی طــی اظهارات ــز نوشــت: جــان کرب ــک تایم اکونومی
اعــام کــرد کــه علیرغــم ادامــه حمایــت امریــکا از 
ــور  ــش کش ــش، نق ــن تن ــل ای ــرای ح ــا ب ــتان ام افغانس

ــرد. ــم ک ــا نخواهی ــث را ایف ثال
وی همچنیــن ضمــن ابــراز نگرانــی از تنــش بوجــود آمــده 
ــیب های  ــورد آس ــه در م ــت ک ــور گف ــن دو کش ــن ای بی
احتمالــی ایــن تنــش بــر مذاکــرات صلــح طالبــان- 

ــم. ــزی بگوی ــم چی ــتان نمی توان افغانس
ــی  ــه تنهای ــود ب ــتان خ ــتان و پاکس ــزود: افغانس ــی اف کرب
صاحیــت حــل مشــکات بــه وجــود آمــده در راســتای 
پیشــبرد مذاکــرات صلــح را دارنــد و در ایــن راســتا نقــش 
ــیار  ــد بس ــن رون ــاد از ای ــام آب ــت اس ــتان و حمای پاکس

ضــروری و مهــم اســت.
ــتنداری و  ــتار خویش ــتان خواس ــتان و افغانس وی از پاکس
ــز تنش هــا و اختاف هــای  ــرای حــل صلــح آمی تــاش ب
ــک  ــا از نزدی ــد و گفت:م ــم ش ــرز تورخ ــه م ــوط ب مرب
تحــوالت و رویدادهــای مــرز تورخــم را دنبــال می کنیــم 
و از دو طــرف خواســتار آرامــش و حــل صلــح آمیــز ایــن 

مســئله هســتیم.
و  افغانســتان  نیروهــای  بیــن  مــرزی  درگیری هــای 
ــوزا  ــب )23 ج ــنبه ش ــم از یکش ــرز تورخ ــتان در م پاکس

ــت. ــده اس ــاز ش ( آغ
ــس از آن در  ــتان پ ــتان و پاکس ــرزی افغانس ــای م نیروه
ــان  ــه نظامی ــدند ک ــر ش ــر درگی ــا یکدیگ ــم ب ــرز تورخ م
پاکســتانی مــی خواســتند تاسیســاتی را در نزدیکــی مــرز 

ــد. ایجــاد کنن

ابوبکر صدیق
افغانستان  میان  تنش ها  که  می گوید  افغانستان  دولت 
از راه گفت وگو حل  و پاکستان در گذرگاه تورخم، 

می شود. 
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  در 
سفارت  مسووالن  طرف  از  شده  انجام  صحبت های 
ارتش در  نیروهای  به کاهش  پاکستان،  در  افغانستان 
دوطرف مرز، آتش بس و توقف کار دروازۀ تورخم از 

جانب پاکستان، توافق صورت گرفته است. 
خاف  پاکستانی  نیروهای  گفت:  مرتضوی  آقای 
در  دروازه یی  ایجاد  به  پیش  روز  چند  مرزی  قوانین 
خط مرزی تورخم پرداختند که باعث درگیری میان 
مرزبانان افغانستان با نیروهای سرحدی آن کشور شد.
به  چهارشنبه  تا  هفته  شنبۀ  یک  از  که  درگیری  این 
صورت پراکنده جریان داشت، منجر به کشته شدن سه 
سرباز افغانستانی و یک افسر پاکستانی و زخمی شدن 

۴۰ نفر به شمول غیرنظامیان شده است. 
داشت.  پی  در  را  زیادی  واکنش های  درگیری ها  ین 
درگیری  از  پس  افغانستان  نماینده گان  مجلس 
اعامیه یی  طی  پاکستان،  و  افغانستان  میان  مرزی 
به صورت  افغانستان  بین المللی  همکاران  تمام  از 
و  همکاری ها  اسناد  به  مطابق  تا  که  خواست  جدی 
توافقنامه های امنیتی با کابل عمل کرده و از تمامیت 

ارضی افغانستان دفاع کنند.
ادامه سخنان خود  در  هم چنان، شاه حسین مرتضوی 
پاکستان  و  افغانستان  بین  توافق  اساس  به  گفت: 
کمیسیونی به خاطر حل اختافات مرزی میان دو کشور 
ایجاده است که به  حل مشکات مرزی می پردازد؛ اما 
دولت پاکستان بدون در نظر گرفتن قوانین مرزی و 
اطاعیه کمیسیون در نقطه صفری مرز تورخم اقدام 
به ایجاد دروازه کرده که باعث درگیری میان مرزبانان 

افغانستان و نیروهای سرحدی آن کشور شد است.
او گفت که به اساس توافق انجام شده هرگاه پاکستان 
به ایجاد دروازۀ در مرز تورخم اقدام می کنند؛ از نقطه 

صفری مرز تورخم 1۰۰ متر باید فاصله داشته باشد.
چند  هفته  یک  از  کمتر  در  افزود:  مرتضوی  آقای 

پاکستان  و  افغانستان  مرزی  نیروهای  میان  درگیری 
شهامت  با  افغانستان  مرزبانان  و  است  افتاد  اتفاق 
پاسخ نیروهای پاکستانی را داده اند. او افزود که دولت 
افغانستان طرف دار جنگ نیست، اما دفاع از خاک و 

مرزهای کشور حق ماست.
به گفتۀ او، کشورهای بزرگ منطقه و جهان از جمله 
مرزی  مشکات  حل  به خاطر  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
پاکستان تاش می کنند و خواستار حل  و  افغانستان 
مسأله مرزی از راه گفت  وگوهای دیپلوماتیک میان دو 

کشور هستند. 
 او گفت: از دو ساعت به این طرف آتش بس میان 

مرزبانان دو کشور حاکم است.
مرز  در  جنگ  که  کرد  نشان  خاطر  مرتضوی  آقای 
تمام  کشوری  هیچ  نفع  به  پاکستان  و  افغانستان 
نمی شود و برنده یی ندارد. اگر مرز تورخم یک ساعت 
بسته شود، تجار افغانستان و پاکستان ضرر بزرگی را 
متقبل می شوند. او باز بودن مرز تورخم را برای هردو 
کشور ارزشمند خوانده افزود: در دیداری که رییس 
جمهور افغانستان با سران جهادی و سیاسیون داشت، 
آن ها نیز تاکید به حل مشکات مرزی از طریق گفت و 

گوی دیپلوماتیک کرده اند.
آقای مرتضوی جنگ میان افغانستان و پاکستان را به 
نفع تروریسم توصیف کرده افزود: افغانستان در نقطۀ 
مرزی پاکستان با پدیدۀ تروریسم مواجه است و دولت 
افغانستان در مبارزۀ جدی با گروهای تروریستی در 
این منطقه قرار دارد؛ پاکستان باید این موضوع را باید 

جدی بگیرد.
او گفت: پاکستان به جای اینکه نیروهای مرزی خود را 
در برابر نیروهای افغانستان ارایش دهد، باید در برابر 
دارند  تردد  پاکستان  مرزی  منطقۀ  در  که  تروریستان 

استفاده کند.
آقای مرتضوی خاطر نشان کرد: وجود تنش ها میان 
افغانستان و پاکستان در خط مرزی تورخم، باالی تمام 
ابعاد تجاری، سیاسی، زنده گی افرادی که در دوطرف 
خط زنده گی دارند تأثیر منفی دارد. او هم چنان گفت: 
را  فشارها  پاکستان  و  افغانستان  میان  تنش  افزایش 

باالی مهاجرین در پاکستان افزایش می دهد.
عطامحمد نور والی بلخ در واکنش به ادامۀ درگیری ها 
گرم  را  جنگ  تنور  که  است  گفته  تورخم  مرز  در 
کشور  دو  هر  سود  به  درگیری ها  این  زیرا  نسازید 
کشور  صورتي که  در  است:  داده  هشدار  او  نیست. 
ما مورد اشغال قرار گیرد، همانطوري که در سه دهه 
مبارزه ثابت کردیم، نخستین سرباز خط دفاع و نبرد 

خواهیم بود. 
آقای نور گفته است که ما در جریان مقاومت در برابر 
طالبان، القاعده و تروریسم شهامت خود را عمًا ثابت 
کرده و صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی ها 
را اسیر گرفتیم که در خاطرات پاکستانی ها هنوز زنده 

است.
هردو کشور  از سران  و  ندانسته  راه حل  را  او جنگ 
خواسته از راه دیپلوماتیک معضل ایجاد شده را مهار 
کنند که مسدود شدن سرحد میان دو کشور، زیان های 
اقتصادی و روحی بر مردم و دولت هر دو میهن وارد 

مي کند.
در همین حال، حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان 
در اسام آباد اعام کرده در مذاکراتی که با مقام های 
این کشور در مورد تنش های تورخم داشته به آتش 

بس توافق شده است.
در  که  است  گفته  آباد  اسام  در  افغانستان  سفیر 
گفت وگو با مقام های پاکستانی در مورد چهار موضوع 
دو  نظامی  آماده گی  کاهش  درگیری،  قطع  جمله  از 
طرف، گفت و گو برای حل این مسأله و توقف کار 
از جانب پاکستان در مورد ساختن دروازه بین مرزی 

توافق شده است.

ریاست جمهوری افغانستان:

جنگ در تورخم برنده یی ندارد
»کمیسیونی به خاطر حل اختالفات مرزی میان افغانستان و پاکستان ایجاده است«
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غذایبسیاركمچربميخوريد؟
حتمًا شما هم شنیده اید که مصرف بیش از 
اندازۀ غذاهاي چرب، یکي از دالیل چاقي 
احتماالً  اما  است،  شکمي  چاقي  به ویژه 
نشنیده اید که بیش از اندازه چربي نخوردن 
هم مي تواند به چاق شدِن شکِم شما منجر 
شود. محققان مي گویند کساني که بیش از 
مي کنند،  تأکید  چربي  نخوردن  بر  اندازه 
صاحب شکم هایي چاق و نازیبا مي شوند. 
هم  مفید  چربي هاي  مصرف  آن ها،  نظر  از 
براي سامت الزم است و هم براي زیبایي 
تناسب  مي خواهند  که  کساني  و  افراد 
رژیم شان  در  باید  کنند،  را حفظ  اندام شان 
روغن  آووکادو،  مثل  غیراشباع  چربي هاي 
زیتون، دانه هاي روغني، مغزها و. . . را جا 
مي گویند  محققان  دیگر،  طرف  از  دهند. 
غذایي  مواد  از  بسیاري  به جذب  چربي ها 
آن ها  مثال  براي  مي کنند.  کمک  مفید 
روغن  بدون  را  ساالدتان  اگر  مي گویند 
زیتون یا روغن هستۀ انگور بخورید، فایدۀ 
صفر  پس  نمي شود  بدن تان  نصیب  زیادي 
نباشید و براي دور کردن خطرات  و یکي 
با  براي همیشه  از خودتان  غذاهاي چرب 

چربي ها قهر نکنید.

كمميخوابید؟
نگیرید.  اشتباه  سحرخیزي  و  بودن  فعال  با  را  خود  کردِن  خسته  و  کم خوابي 
محققان مي گویند آدم هایي که به اندازۀ کافي نمي خوابند، به احتمال زیاد دچار 
چاقي و به ویژه چاقي شکمي مي شوند. یافته هاي آن ها حاکي از این است که در 
بدن افرادي که شب ها به اندازه کافي نمي خوابند، سطح هورمون استرس یعني 

کورتیزول باالتر است. 
بیشتري  میل  بوره  به مصرِف  فرد  باعث مي شود  این هورمون  میزان  بودن  باال 
داشته باشد و سراغ ریزه خواري و گرفتن کالري هاي بیشتر هم برود. محققان 
مي گویند کمتر از پنج ساعت خوابیدن در شب، شکم را بزرگ مي کند اما اگر 
بین هفت تا 9 ساعت در شبانه روز بخوابید، میزان این هورمون در بدن تان به 
تعادل مي رسد و تناسب اندام تان حفظ مي شود. گذشته از این محققان مي گویند 
تنها خواب به اندازه نیست که تناسب اندامِ شما را حفظ مي کند بلکه سحرخیز 
بودن هم در این مورد نقش دارد. پس شب زنده دار نباشید و به قیمت خوابیدن 

در میانه روز، میزان خواب تان را به کمتر از 7 ساعت نرسانید.

كمپروتیینميخوريد؟
مصرف به اندازۀ پروتیین، بدني زیبا و عضاني را به شما هدیه مي کند، اما وقتي 
کمتر از نیاز بدن تان پروتیین مي خورید، به احتمال بیشتري اشتهاي کاذب پیدا 
مي کنید. پروتیین به شما کمک مي کند اشتهاي تان را کنترل کنید و به وضعیت 
هورمون هاي تان سروسامان دهید. محققان مي گویند خوردن غذاهاي پروتییني 
باعث مي شود زمان طوالني تري احساس سیري کنید و کمتر به خوردن میان وعده 
و هله هوله تمایل پیدا کنید. پس سعي کنید در هر وعدۀ غذایي تان 2۰ تا 25 گرم 

پروتیین بگنجانید تا شکم تان هر روز بزرگ تر نشود.

منبع:مجلۀسیبسبز
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بخش دوم

شكِم 
بزرگ تان 

از كجا 
آمده 

و با سالمِت 
شما چه 
مي كند؟

بخش سوم

که  روسیه  فدراتیف  دولت  روسیه:   .3
وارث اتحاد شوروی بود، الاقل در سیاسِت 
چرخِش  یک  افغانستان،  قبال  در  خویش 
نموده:  اعمال  را  درجه یی  یک صدوهشتاد 
جدید  دورۀ  دوستان  دیروزی،  دشمنان 
بی دریغ  روسیه، حمایِت  فدرایتیف  بودند. 
القاعده  و  طالبان  علیه  مقاومت  از  سیاسی 
به عمل آورد. پس از شهادت مسعود، وزیر 
حامی  کشورهای  جلسۀ  در  روسیه  دفاع 
اسامی  دولت  که سربازان  مقاومت گفت 
افغانستان پس از ورود امریکا به این کشور، 
نباید ساح های خود را بر زمین بگذارند؛ 
به  انحال خویش  به  نباید  اسامی  دولت 
نفع دولتی که امریکا خواهد ساخت، راضی 
گردد. اما پیشنهادهای وزیر دفاع روسیه از 
اینک  که  فهیم  قسیم  محمد  جنرال  جانب 
بود، رد گردید.  جانشین احمدشاه مسعود 
آخرین  جلسه،  این  که  می  رسد  نظر  به 
جلسه در نوع خویش در دفاع از مقاومت 
مسووِل  را  خود  که  روسیه  فدراتیف  بود. 
شوروی  جنوبی  سرحدات  از  حراست 
سابق می داند، جنگ جدایی طلبی چچین را 
نیز به خاطر دارد. جدایی طلبان چچینی در 
کابل سفارت و در مزارشریف نماینده گی 
تاجکستان  مانند  روسیه  این رو  از  داشتند. 
از چگونه گی تقسیم قدرت ناراضی بود، و 
روند جدید را “پشتونیزه کردن” افغانستان 
نیروهای  از حضور  حال،  این  با  می نامید. 
نمود،  حمایت  افغانستان  در  بین المللی 
اساسِی  مهره های  هم  و  غرب  هم  هرچند 
دولت جدید، با حضور روسیه در افغانستان 
حتا در ساحۀ بازسازی مخالفت کردند. به 
قطع می توان گفت که  به طور  ترتیب،  این 
اعادۀ دولِت طالبی  روسیه کماکان مخالِف 

و نفوذ پاکستان در افغانستان است. 
از:  عبارت اند  منطقوی  مهم  سازمان های 
شانگهای. همۀ کشورهای  و  ایکو، سارک 
آسیای  و  جنوبی  شمالی،  آسیای  منطقۀ 
با  سازمان ها اند.  این  از  یکی  عضو  مقدم 
این حال، هیچ یک از سازمان های مذکور ، 
موثریِت الزم را ندارند؛ زیرا میان اعضای 
شدیِد  اختافات  سازمان ها  این  از  هریک 
سیاسی و مرزی وجود دارد. در این میان، 
و  فرهنگی  اشتراک  و  تجانس  علی رغم 

این  ایکو،  عضو  کشورهای  میان  تاریخی 
هماهنگی  و  موثریت  کمترین  از  سازمان 
است.  بوده  بهره مند  خویش  اعضای  میان 
توافق نامۀ  هیچ  کنون  تا  می رسد  نظر  به 
کشورها  این  میان  وگمرکی یی  اقتصادی 
وجود ندارد، چه رسد به این که ده کشور 
دست جمعی  به طور  بتوانند  ایکو  عضو 
منطقه  سیاسِی  مسایل  در  سازمان یافته  و 
اختافات  بیشترین  کنند.  عمل  جهان  و 
و  پاکستان   - افغانستان  کشورهای  میان 
گذشته  است.  تاجکستان   – ازبیکستان 
ایکو  عضو  قدرتمند  کشور  سه  این،  از 
بر  عاوه  پاکستان،  و  ترکیه  ایران،  یعنی 
رقابت های سیاسی میان خویش، به مسایل 
ایران  مصروف اند؛  خود  اطراِف  منطقه یی 
و  مدیترانه  حوزۀ  به  ترکیه  خاورمیانه،  به 
کشورهای عربی و پاکستان سرگرم رقابت 
با هند و جنوب آسیا هستند. هرگاه سازمان 
ایکو به مسایل اقتصادی بپردازد، افغانستان 
بهرۀ  خویش،  مرکزی  موقعیِت  دلیل  به 
وافری از عضویت در این سازمان خواهد 

برد. 
پیداست،  نامش  از  چنان که  سارک 
آسیا  جنوب  کشورهای  که  سازمانی ست 
بودند،  شامل  بریتانیا  هند  هیأت  در  که  را 
دو  خصومِت  دلیل  به  اما  می گیرد.  بر  در 
و  هند  یعنی  سازمان  این  مقتدرِ  عضو 
پاکستان، سارک نیز در طول حیات خویش 
است.  بوده  برخوردار  موثریت  کمترین  از 
رقابت های  صحنۀ  ایکو  از  بیشتر  سارک 
سیاسی است؛ هریک از دو قدرِت مذکور 
اعضای سازمان شریِک  میان  از  می کوشند 
بازی پیدا کنند. اگر در نظر بگیریم که میزان 
و  پاکستان  و  هند  میان  اوالً  کاال  مبادالت 
طریق  از  افغانستان  و  هند  میان  سپس 
قریب  پاکستان  غربی  و  شرقی  سرحدات 
افغانستان  عضویت  آن گاه  است،  صفر  به 
در سارک را جزِو فعالیت های عضوگیری 
از  گذشته  خواهیم  آورد.  حساب  به  هند 
موقعیت  آسیا  جنوب  در  افغانستان  این، 
نبوده؛  بریتانوی  هند  هیأت  شامل  و  دارد 
تمایات  که  داشت  اذعان  باید  بنابرین 
افغانستان  هند،  به  کرزی  حامد  دولت 
هرگز  هند  است.  کشانده  جرگه  آن  به  را 

پاکستان  با  افغانستان  روابط  نمی خواهد 
رشد  پیش فرض های  آن که  با  یابد.  بهبود 
پنج  شانگهای  تأسیس  مبنای  اقتصادی 
بوده، اما در حال حاضر شانگهای، سازمان 
قدرت  دو  است؛ حضور  سیاسی  ـ  امنیتی 
بزرِگ جهانی یعنی روسیه و چین در این 
سازمان به اهمیِت آن افزوده است. هرچند 
برابر  در  دفاع  را  این سازمان  ایجاد  انگیزۀ 
شوروی  فروپاشی  از  پس  ناتو،  گسترش 
ولی  می دانند،  وارسا”  “پیمان  انحال  و 
خود  دست کم  منطقه،  کوچک  کشورهای 
بزرگ  قدرت های  زیر چتر حمایِت  در  را 
عضو شانگهای، از گزند اغتشاش داخلی و 

تهدید همسایگان مصون می بینند.
به  بازگشت  طلیعۀ  شانگهای  سازمان  آیا 
است؟  سرد  جنگ  دورۀ  دوقطبِی  جهاِن 
که  می رسد  نظر  به  چنان  حاضر  حال  در 
تفاهِم  یک  در  جهانی  بزرِگ  قدرت های 
و  ایدیولوژی  عصر  می برند؛  به سر  نسبی 
یافته  پایان  اجتناب ناپذیر  اصطکاک های 
هوِس  و  اقتصادی  رقابت های  ولی  است، 
آن ها  زمام داراِن  سیر  در  که  یکه تازی 
وجود خواهد داشت، جهان آتی را عرصۀ 
رقابت های شدیِد ابرقدرت ها نشان می دهد. 
هند و پاکستان هر دو درخواسِت عضویت 
در  اما  کشیده اند؛  پیش  را  سازمان  این  در 
کشور،  دو  این  میان  تشنج  بروز  صورت 
اعضای سازمان، به خصوص چین و روسیه 
همان  آیا  گرفت؛  خواهند  را  جانب  کدام 
اتحاد  که  سرد  جنِگ  دورۀ  سنتی  روش 
شوروی از هند، و چین از پاکستان حمایت 
می کرد، دستورالعمل سازمان خواهد بود؟ 

ناتووقدرتهایغربی .I
ظاهراً  ثور:  کودتای  تا  استقال  از 
از  غرب،  جهان  از  افغانستان  فاصله گیری 
تمایات  و  انگلیس  از  افغانستان  استقال 
امان اهلل به شوروی سابق آغاز گردید.  شاه 
بریتانیای  داشتِن  دست  بر  مبنی  ادعاهایی 
قباِل  در  بریتانوی  هند  عمِل  در  کبیر 
این  امان اهلل،  شاه  علیه  مردمی  خیزش های 

روابط را سردتر ساخت. 

آیندۀ افغانستان 
و سازمان های

                      داکتر محیی الدین مهـدی                 منطــقه یی
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ـ گذشـته از این هـا، سـطحی نگری بـه مسـألۀ حقـوق زن 
دیگـِر  دشـواری  آن،  تیوریـک  تعییـِن  و  تعریـف  عـدم  و 
را  سـنت  نـه  اینـان  اسـت.  زن  حقـوق  فّعـال  گروه هـای 
می فهمنـد و نـه هـم - چنان کـه بایـد - ارزش هـای مـدرن 
را. اکثریّـت ایـن طیف هـا بـه چیزی جـز منطـق اقتصادی و 
شـعارهای میان تهـی خویش تعهـد ندارند. از همین جاسـت 
کـه آنـان گاه بـر سـنت  می تازنـد و زمانـی هـم در توجیـه  
فعالیت هـای خویـش بـه سـنت های تاریخـی و دینـی پنـاه 
می گیرنـد. برخوردهـای دوگانـه و نامنضبـط آنـان باعـث 
می شـود تـا فهـم و تحلیِل ایـن گروه هـا با دشـواری مواجه 
شـود. عـدم خوانـش مشـخص از حقـوق زن و نایکنواختی 
- کـه عمدتـًا ناشـی از ناآگاهـی و کم سـوادی اسـت - در 
نـوع نگـرش به حقـوق زنان، آسـیب  دیگـر اما قابـل توجه 

ایـن گروه هاسـت.
ـ ناآگاهـی و کم سـوادی، عمد ه تریـن چالـش کار فّعالیـن 
سـر  شـعارهایی  آنـان  می آیـد.  شـمار  بـه  زن  حقـوق 
می دهنـد کـه از ماهیـت آن ناآگاه انـد. شـعار آن هـا در باب 
»تسـاوی جنسـیتی« »نـگاه مردسـاالر بـه تاریـخ« »تمایزات 
فیزیولوژیـک، زیست شـناختی و روان شـناختی میـان زن و 
مـرد« و مسـایلی از ایـن دسـت، محققانـه و ژرف اندیشـانه 
آن  و  ایـن  از  کـه  افواهاتی سـت  بـر  دایـر  بلکـه  نیسـت، 
شـنیده اند. شـعار برابری جنسـیتی و سـپس تکیه بـر تجربۀ 
تاریخـی اسـام و فقـه سـنتی چنـدان سـازگار نمی افتـد. 
و  می انجامـد  تناقض گویـی  بـه  کـه  اسـت  مسـأله  همیـن 

یافتـن مسـیر آن هـا را سـردرگم می گـذارد. 

برابریجنسیّتی
بحـث روی برابـری جنسـیتی میـان زنان و مـردان از بنیاد با 
دیدگاه هـای انسان شناسـانۀ مـا پیونـد دارد. نـوِع نگرش هـا 
به انسـان اسـت کـه نوعیّـت و دایرۀ حقـوق زنان بـر مبنای 
آن ترسـیم می شـود. در نگرشـی کـه تمامـی تفاوت های زن 
و مـرد را بـه عوامـل بیرونـی، شـرایط فرهنگـی و تاریخـی 
ارجـاع می دهد، سـعی در راه برابرسـازی حقـوق زن و مرد 
توجیـه انسان شاسـانه یی برمـی دارد. امـا در نگره هایی که به 
تفاوت هـای بنیادیـن زن و مـردن انگشـت می نهـد و آن دو 
را دو جنـس متفـاوت نـه، بلکـه دو نوِع متفاوت به حسـاب 
مـی آورد، سـخن از حقـوق انسـانی زنـان بی معناسـت. در 
ایـن میـان، نگـرش تعامل گرایانه یی نیـز وجـود دارد که زن 
و مـرد را در ارزش وجـودی شـریک می انـگارد و بـا ایـن 
وجـود، از تمایـزات و تفاوت هـای آنان نیز سـخن می راند. 
در ایـن رویکـرد، مسـألۀ عدالـت بیـش از تسـاوی اهمیـت 
بـر  می یابـد و حقـوق و مکلفیت هـای زن و مـرد متکـی 
اسـتعداد و توانایی هـای آنـان تعییـن می شـود. از رویکـردِ 
اول بـه تقابل گرایـی، از دوم بـه تسـاوی گرایی و از سـومی 

نیـز بـه تعامل گرایـی تعبیر شـده اسـت.

پارادايمتقابلگرا
پارادایـم تقابل گـرا بـر پایۀ نگرشـی اسـتوار اسـت کـه مرد 
و زن در برابـِر هـم قـرار می گیرنـد و بـه دو جنـِس برتـر و 
فروتـر تقسـیم می شـوند. ایـن رویکرد بـا انگشـت نهادن بر 
تمایـزات زیست شـناختی، روان شـناختی و فیزیولوژیک زن 
و مـرد، زن  را موجـودی فروتـر از مـرد و کمیـن گاه تقـوا و 
منبـِع شـر معرفـی می کنـد. زن هـم در مسـیحیت و هـم در 
یهودیـت به عنوان مسـوول گناه نخسـتیِن آدم معرفی شـده 
اسـت و رنـج حمل و تسـلط مرد بـر او نیز به عنـوان کّفارۀ 
ایـن گنـاه بـزرِگ او خوانـده می شـود. ایـن در حالی سـت 
از لغـزش آدم و حـوا سـخن می گویـد  کـه قـرآن کریـم 
]بقـره: 3۶[ و خطـای واقع شـده را متعّلـق به هـر دوی آن ها 

می دانـد.
 تـورات یهودیـان، زن را حیـن قاعده گـی تـا هفـت روز 
نجـس می شـمارد و در روز هفتـم باید برای کفارۀ نجاسـت 
خویـش دو فاختـه را گرفتـه و نـزد کاهـن یکـی از آن دو 
را قربانـی کنـد و دیگـری را بسـوزاند . در دیـن یهودیـت 
شـهادت صـد زن معـادل شـهادت یـک مـرد بـه حسـاب 

شوهران شـان  بـه  نیـز  آنـان  درآمـد  و  عوایـد  و  می آمـد 
تعّلـق می گرفـت . از همـه جالب تـر این کـه، همین هـا در 
امـر شـهادت بـر اسـام ُخـرده می گیرنـد و معـادل بـودِن 
شـهادت دو زن را در نبـودِ یـک مـرد، نابرابـری غیرعادالنه 

می خواننـد.
ویل دورانت آورده است:

او )یهـوه( در آخریـن بنـد از فرمان هـای دهگانـه اش، کـه 
بـه قـول مشـهور بـه موسـی فرسـتاد، زنـان را در ردیـف 
چارپایـان و امـوال غیرمنقـول ذکر کـرد. یهوه خـود آفریدۀ 
تصـّور و خیـال قـوم یهـود بـود و ایـن قـوم نیز ماننـد همۀ 
اقـوام جنگجـو زن را مایـۀ مصیبـت و بدبختی می دانسـتند؛ 
وجـود او فقـط از آن رو قابـل تحّمـل بـود کـه یگانـه منبـع 
تولیـد سـرباز بـود. یهودیـان قدیم هنـگام تولد دختر شـمع 
روشـن نمی کردنـد؛ مـادری کـه دختـری مـی زاد، بایسـتی 
دوبـاره غسـل  کنـد. امـا در پسـر کـه به عهـد خود بـا یهوه 
می بالیـد، همیشـه در نمـاز خـود تکـرار می کـرد: »خدایـا 
تـو را سپاسـگزارم کـه مـرا کافـر و زن نیافریده یـی«. ولـی 
یهـود در ایـن عقیـده تنهـا نبودند. ]...[ در سرتاسـر شـرق، 
زنـان تـا پسـری نـزاده بودنـد، منفـور بودنـد و اگر پسـری 
می زادنـد تـا در میـدان جنگ کشـته نمی شـد، مـورد احترام 

نمی شـدند. 
هندوهـا بـر اسـاس معتقدات دینـي خود، زنده گـي زن ها را 
بعـد از وفـات شوهران شـان ننـگ تلقـی می کردنـد و زن ها 
را یک جـا بـا جسـد شوهران شـان زنـده آتـش مي زدنـد. از 
دیـِد آن هـا یکـی از نشـانه های وفـاداری آن بـود کـه زنـی 
خـودش را همـراه بـا جسـد شـوهرش بـه آتش انـدازد. در 
آییـن هندویـی کـه وفـاداری بـه شـوهر از اهمیـت بیش از 
حـدی برخـوردار بـود، زنـان باید بـه زنده گـی خویش پس 
از مـرگ و یـا کشته شـدن شوهران شـان خاتمـه می دادنـد. 
مصـدر  و  فتنه گـر  شـریر،  موجـود  را  زن  نیـز  چینایي هـا 
مادران شـان  و  بـا خواهـران  آن هـا حتـا  مي دانسـتند.  شـر 

در یـک اتـاق خـواب نمي خوابیدنـد و ایـن مسـأله یکـی 
از آموزه هـای دینـی آن هـا بـه شـمار می رفـت. مسـیحیان 
دسـت یابي بـه نجـات و تقـوا را در عـدم ازدواج و آمیـزش 
بـا زنان مي دیدنـد. روحانیون مسـیحیت نیز عـدم ازدواج با 
زنـان را نشـانۀ تقوا و پرهیـزگاري قلمـداد مي کردند و تمام 
زنده گـی مجـرد می زیسـتند. مصریـان هرسـاله هنگامي کـه 
زیباتریـن  از  بـاال مي آمـد، یکـي  نیـل  آِب دریـاي  سـطح 
دختران شـان را آراسـته کـرده بـه دریـاي نیـل مي انداختند، 
تـا آب آن فروکـش کنـد؛ در جزیرۀالعـرب نیـز زن ها وضع 
و حـاِل بهتـر از ایـن نداشـتند. قـرآن کریـم از زنـده  به گور 
کـردِن نـوزادان دختر، ] تکویـر: 9 [ ناراحتی شـدید اعراب 
حیـن خبـر یافتـن از تولد دختـر ]نحـل: 85[ و فرهنگ های 
از   نشـان  کـه  می گویـد  سـخن  دسـت  ایـن  از  نامیمونـی 

ذهنیّـِت عمومـی تقابل گـرا دارد.
فروتربینـی زن نـه فقـط در میـان ادیـان، بلکـه در اندیشـۀ 
فیلسـوفان نیـز رخنـه کـرده بـود. افاطـون علی رغـم آن که 
بـا تهـّور فراوانـی از اسـتعدادهای مشـابه زن و مـرد سـخن 
بـه  را  پشـتیبانی می کـرد، زن  زنـان  از حقـوق  می رانـد و 
می دانسـت  مـرد  از  ضعیف تـر  دماغـی  و  روحـی  لحـاظ 
و خـدا را بابـِت این کـه مـرد آفریـده شـده اسـت، سـپاس 
می گفـت. مطهـری از او نقـل می کند: »خدا را شـکر می کنم 
کـه یونانی زاییده شـدم نه غیـر یونانی، آزاد بـه دنیا آمدم نه 
بـرده، مـرد آفریده شـدم نه زن« . در دولت-شـهرهای یونان 
بـرای زن حـق رأی نمی دانـد و آنـان را در ردیـف برده هـا 
و کـودکان می دانسـتند. دیـدگاه افاطـون در بـاِب زنـان بـا 
توجـه بـه پارادایم مسـلط آن زمان بسـیار همدالنه تر اسـت. 
امـا ارسـطو کـه بـا تعصبـاِت روزگار خـودش سـازگارِی 
بیشـتری دارد، بـرای زنان حِق مشـارکت در میادین عمومی 
قایـل نیسـت و معتقـد اسـت آن جـا کـه طبیعـت از آفریدن 

مـرد ناتـوان اسـت، زن را می آفرینـد .

علی رغـم  نیـز  شـیرازی  ماصـدرای  این کـه،  جالب تـر 
همـۀ تأکیداتـی کـه قـرآن و روایـات بـر جایـگاه و ارزش  
انسـانی زن دارد، زنـان را هم ردیـِف چارپایـان می دانسـت 
و ماهـادی سـبزواری نیـز در تفسـیر نظریّـۀ او دسـت بـه 
دامـِن توجیـه زده اسـت . از نصیرالدیـن طوسـی نیـز نقـل 
شـده اسـت که »فرزندان بایـد از مخاطبۀ عـوام و کودکان و 
زنـان و دیوانـه گان و مسـتان تـا توانند احتراز کننـد«. راغب 
اصفهانـی نیـز در »محاضـرات األدبـا«  زنـده به گـور کردِن 

دختـران را بزرگ منشـی می دانـد .
ایـن رویکـرد در اوج عصـر خردگرایـی نیز فروکـش نکرده 
اسـت و فیلسـوفانی همـواره وجـود داشـته اند که جنسـیّت 
را مبنـای داوری هـای ارزشـی خویـش قـرار داده انـد. اوتـو 
واینینگـر می کوشـد بـی روح بـودِن زنـان را ثابـت کنـد و 
انگشـت  زن  بـودِن  ناقص الخلقـه  بـر  بدبیـن،  شـوپنهاورِ 
می گـذارد. نیچـه معتقـد اسـت کـه »پیـش زنـان مـی روی، 
تازیانـه را بـه یـاد داشـته باشـد!«  و ظاهـراً همـه بـر برتری 

خویـش بـه عنـوان یـک مـرد می بالنـد.
پارادایـم تقابل گـرا بـه جنسـیّت نـگاه ارزشـی دارد و زنـان 
را جنـس دوم و ثانـوی در نظـر مـی آورد. ایـن رویکـرد که 
متأسـفانه در ادیـان و فلسـفه های بسـیاری راه بـاز کـرده 
اسـت، توسـط اسـام پشـتیبانی نمی شـود و اسـام با تکیه 
بـر ارزِش وجـودی یکسـاِن زن و مـرد، نفـی تبعیـض علیه 

زنـان و توجـه بـه عدالـت، تقابل گرایـی را برنمی تابـد.

پارادايمتساویگرا
مقابـل  نقطـۀ  می تـوان  را  تسـاوی گرایی  پارادایـم 
تقابل گـرا  پارادایـم  در  آورد.  شـمار  بـه  »تقابل گرایـی« 
تفاوت هـای بنیادینـی میـان زن و مرد وجود دارد که در سـه 
دسـتۀ زیست شـناختی، روان شـناختی و فیزیولوژیـک قابـل 
دسـته بندی اسـت. پارادایـم تسـاوی گرا چنیـن تمایزاتـی را 
صـوری و غیرطبیعـی می انـگارد و عمدتًا بـر عوامل بیرونی 

و غیرطبیعـی در بـاب چنیـن تمایزاتـی تکیـه می کنـد. در 
ایـن رویکـرد، بـه تمایـزات موجـود میـان مـرد و زن بـه 
عنـوان یـک واقعیّـت اعتـراف می شـود، امـا بـا غیـر طبیعی 
دانسـتن آن سـعی می شـود تـا برابـری میـان ایـن دو جنس 
برقـرار شـود. تسـاوی گراها معتقدنـد کـه زن و مـرد هیـچ 
نـوع تفاوت زیست شـناختی و روان شـناختی واقعی ندارند، 
بلکـه ایـن تفاوت ها محصـول عوامـل بیرونـی، اجتماعی و 

اسـت.  تاریخی 
پارادایـم تسـاوی گرایی همـان فمینیسـم اسـت کـه انـواع و 
اشـکال مختلفـی بـه خـود گرفتـه اسـت. فمینیسـم در واقع 
انتقـاد کلـی از روابـط اجتماعی یی سـت کـه »سـلطه جویی« 
باشـد،  جنسـیّت  آن  عامـل  کـه  را  »سـلطه پذیری«یی  و 
آمـاج قـرار می دهـد. فمینیسـم چنـان از تنـوع و نایکسـانی 
برخـوردار اسـت کـه حتـا برخی هـا از ظهـور »فمینیسـم 
علیـه فمینیسـم« سـخن گفته انـد . کتـاب ولسـتون گرافـت 
زیـر عنـوان »اثبـات حقـوق زن« را می توان نقطـۀ عطفی در 
تاریـخ فمینیسـم در نظـر آورد کـه از آن بـه منزلـۀ اعامیـۀ 
اسـتقال فمینیسـتی یـاد شـده اسـت. کتـاب »جنـس دوم« 
سـیمین دوبـوار کـه از فمینیسـت های اگزیستانسیالیسـت به 
حسـاب می آیـد، یکـی از پُرتأثیرتریـن آثـار فمینیسـتی در 
سـدۀ بیسـتم به حسـاب می آیـد. در رویکردهای فمینیسـتی 
بیـش از عدالت بر تسـاوی تأکید می شـود و تنهـا رفتارهایی 
عادالنـه شـمرده می شـود کـه بـر بنیـاد برابـری میـان زن و 

مرد اسـتوار باشـد.
بـا نفـی تمایـزاِت واقعـی میـان زن و مـرد،  فمینیسـت ها 
رفتارهـای دوگانـه را تبعیض آمیـز می خواننـد و بـه چیـزی 
جـز برابـری قناعت ندارنـد. فمینیسـم از این منظـر، نه تنها 
بـر برابـری در برابـر قانـون پـای می فشـارد، بلکـه افـزون 
بـرآن، از برابـری در قانـون نیز سـخن می زند و سـعی دارد 
تسـاوی حقـوق زن و مرد در متـِن قوانین نیز تسـجیل یابد. 
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تعمیِق شکاف بین افغانستان - پاکستان

منبع:تريبیون
نويسنده:رستمشاهمومند،وزيرداخلۀپیشیِن

پاكستانوسفیرآنكشوردرافغانستان
برگردان:احمدنظرجهانگیری

افغان ها به پاکستان  بستن دروازۀ تورخم و منع ورود 
بدون داشتن اسناد قانونی، همواره انشعاِب چندبعدی 
باعث  و  داشته  به همراه  کشور  دو  بین  رابطۀ  در 
برای  ما  تصمیِم  منطق  است.  شده  مرزی  تنش های 
محدودیِت ورود افغان ها به پاکستان ساده است: نسبت 
دادِن افغان ها به تروریسـم و این که منافع ملی ایجاب 
از  و  شود  گرفته  دست  روی  مقید  پالیسِی  تا  می کند 

ورود افراد بدون اسناد جلوگیری شود.
فراموش نشود پاکستان با داشتن 225۰ کیلومتر سرحد 
با افغانستان، 235 راهِ ورودی و خروجِی فرعی دارد. 
چمن  و  تورخم  در  مهاجرت،  و  گمرکی  امور  تنها 
را  دهشت افکنی  قصد  که  افرادی  است.  امکان پذیر 
دارند، ابلهی ست که از مسیر تورخم و چمن بگذرند 
دو  مقامات سرحدِی  در محراِق دستگیری  را  و خود 

ترجیح  حامیان شان  و  دهشت گران  دهند.  قرار  کشور 
می دهند که مسیر مناسب تری را برای ورود به پاکستان 
انتخاب کنند. در ثانی، حقایِق محکم نشان می دهد که 
افغانستان  اتباع  درصد  یک  تنها  گذشته،  سال   1۰ در 
در حمات دهشت افکنانه در پاکستان نقش داشته اند. 
بیشترین حمات توسط اتباع پاکستانی در خود پاکستان 
سازمان دهی شده و یا هم توسط پاکستانی هایی انجام 

یافته که در افغانستان پناهگاه های امن دارند.
عوامل دیگری هم از جمله منابِع قابل بحث اند:

آیا ما نیروی انسانی، فضا و امکاناِت کافی در دسترس 
داریم که روزانه 1۰۰۰۰ ویزه را بررسی کنیم، آن هم در 
موقعیتی مانند تورخم و گذرگاه خیبر، جایی که صدها 
اسناد  تا  می کنند  توقف  مرز  دو سوی  در  موتر  عراده 

خود را طی مراحل نمایند؟
جنجال های اخیِر مرزی در تورخم بدون شک دشمنی 
و نفرت را میان مردمِ دو طرِف سرحد به وجود می آورد. 
درازمدِت  عواقِب  افغانستان  با  دشمنی  آن که  حال 
نظرداشت  در  با  ـ  پاکستان  برای  را  منفی  و  خطرناک 
طیف وسیعی از پروژه های بزرگ و استراتژیک همانند 

کاسا 1۰۰۰ و تاپی که در جریان است ـ به همراه دارد. 
از  که  پاکستان  ـ  چین  اقتصادی  دهلیز  سرنوشت 
ضرورت های بنیادی کشور محسوب می گردد، به طور 
غیرمستقیم تحت فشار قرار می گیرد. ضرورت است که 
مدیریت موثِر بیشتر در سرحد بین افغانستان - پاکستان 
ایجاد گردد. با توجه به این که اسام آباد نتوانسته رابطۀ 
با دهلی جدید آغاز نماید و  کاری خوب و مثبتی را 
در سرحدات خود با ایران در حال کندن گودال است، 
تنش سرحدی با افغانستان تنها باعث تعمیِق احساسات 

ضد پاکستانی در آن کشور می گردد.
آیا منافع ما ایجاب می کند که خود را در سطح جهان 
توان  که  بدهیم  ارایه  تصویری  و  بسازیم  منزوی 

همزیستی با همسایه های خود را نداریم؟ 
برای  بزرگی  پیامدهای  مرزی،  تشنج  زمان،  عین  در 
پناهندۀ   15۰۰۰۰ از  بیشتر  دارد،  همراه  به  پاکستان 
از  با عبور  قبایل،  نظامی در  از عملیات  بعد  پاکستانی 
مرز بدون مشکل در والیِت خوست افغانستان جابه جا 
مجرب  کارمند   15۰۰۰۰ به  نزدیک  همچنان  شده اند. 
زنده گی  افغانستان  در  اسناد  بدون  اکثراً  پاکستانی 
می کنند. این جا اقوامی در دو سوی مرز وجود دارند که 
توسط خط دیورند از هم جدا شده اند. مطابق معاهده یی 
که بین افغانستان و هند برتانوی در سال 19۰5 به امضا 
رسید، افرادی که در فاصلۀ 5 مایلی دو طرف سرحد 
بود و باش داشته باشند، بدون اسناد و موانع می توانند 
دو سوی خط عبور و مرور کنند. از دید افغان ها، این 
معاهده بین افغانستان و پاکستان تا هنوز الزامی است. 
هند  جانشین  که  افغان ها  پاکستانی  ضد  احساسات 

برتانوی شده است، دالیل مختلف دارد.
افغانستان،  در  عمومی  نظرسنجی  آخرین  مطابق 
کرده  سقوط  درصد   3.۶ اندازۀ  به  پاکستان  محبوبیت 

است. آیا وقت آن نرسیده که بیدار شویم؟
در ارتباط به موضع مهاجرین افغان و دستگیری چند 
جاسوس در کویته، تحلیل گران خواهان اخراج اجبارِی 
آغاز  را  بحث  این  که  فردی  اولین  شده اند.  مهاجرین 
در  گفت  او  بود.  بلوچستان  ایالت  داخلۀ  وزیر  کرد، 

صورتی که مهاجرین پاکستان را فوراً ترک نکنند، تحقیر 
و به زور از پاکستان اخراج خواهند شد. صرف نظر از 
شیوه و لحن گفتار وزیر داخلۀ ایالت بلوچستان، چیزی 
را که او و دیگران تا حال درک نکرده اند این است که 
مهاجرین از مناطق ناامن افغانستان آمده اند و در آن جا 
تأسیسات مانند مکتب، سرک و شفاخانه وجود ندارد. 
برای  جایی  مهاجرین  خانه های شان،  رفتن  بین  از  با 
رفتن ندارند. در همین حال، بازگشت داوطلبانۀ افغان ها 
به طور اوسط  ادامه داشته است.  به کشورشان  همواره 
برمی گردند،  به کشورشان  ماهانه  افغان  تقریبًا 2۰۰۰۰ 
درحالی که 3۰ سال اینجا زنده گی کرده اند. آیا به زور 
آن ها را بیرون کنیم و نفرت و انزجار بیشتری را علیه 
بدون  مهاجرین  اخراج  آیا  شویم؟  متحمل  پاکستان 
است؟  بین المللی  قوانین  مطابق  خودشان  خواهش 
را زرع  پاکستان  با  بذر دشمنِی درازمدت  کار  این  آیا 

نمی کند؟
می آید  میان  به  غیرقانونی  مهاجریِن  سوال  وقتی 
درحالی که ما نتوانسته ایم سند مهاجرِت آن ها را آماده 
آن ها  ما  ساختارِی  به خاطرضعف  چرا  کنیم،  ثبت  و 

مجازات شوند؟
همه روزه مهاجرین بی گناه، بیشترینه دست فروشاِن کنار 
کرده اند،  زنده گی  پاکستان  در  که سال ها  فقرا  و  جاده 
توسط پولیس بازداشت و تحقیر می شوند بدون در نظر 
گرفتِن قانون و عدالت و بدون توجه به این که این افراد 

تنها نان آورِ خانواده های فقیِر خود می باشند. 
سیستم های  آوردن  با  دارد  حق  کشور  هر  درحالی که 
جدید از مرزهای خویش محافظت کند، بهتر این است 
ما  تصامیِم  باشد.  داشته  دو طرف وجود  بین  موافقت 
و  بوده  امنیتی  نگرانی های  از  ناشی  و  گذرا  همواره 
نگرفته  صورت  توجه  استراتژیک  درازمدِت  منافع  به 
است. قبل از این که دیر شود، ضرورت به ارزیابِی تازه 

بین دوطرف محسوس است! 

احمد عمران
رد فرمـان تقنینـِی اصـاح نظـام انتخاباتی از سـوی مجلس 
نماینـده گان چیـزی نبـود کـه نشـود آن را از قبـل پیش بینی 
انتخاباتـی  مسـایل  دسـت اندرکاراِن  همـۀ  تقریبـًا  کـرد. 
بـه ضـرِس قاطـع می دانسـتند کـه یـک بـارِ دیگـر فرمـان 
اصاحـات به بن بسـت می خـورد و عمـًا در کارِ انتخابات 
گره هـای تازه یـی بـه وجـود می آیـد. گویـا چنیـن مقـدر 
شـده و یـا بهتـر اسـت گفته شـود چنین زمینه سـازی شـده 
کـه معضـل انتخابات در کشـور همچنان باقـی بماند؛ گاهی 
ریاسـت جمهوری تـوپ را وارد خانـۀ ملـت سـازد و گاه 
نیـز از آن جـا دوبـاره بـه صحن ریاسـت جمهوری »شـوت« 
شـود. حـاال امـا بـه نظر می رسـد کـه مشـکل انتخابـات در 
کشـور، بیـش از هر زمـاِن دیگری به مشـکِل حیاتـی تبدیل 
شـده اسـت. گویا ارادۀ الزم در قوای سـه گانۀ کشـور برای 
تحکیـم مردم سـاالری و تأمیـن عدالـت بـه وجـود نیامـده 

ست.  ا
جالـب این جاسـت کـه پـس از رد فرمـان تقنینـی، مجلـس 
سـخن  نماینـده گان  مجلـس  مشـروعیِت  عـدم  از  سـنا 
گفـت و کمیسـیون های انتخاباتـی بـا اسـتقبال کم نظیـر از 
رد فرمـان تقنینـی، آماده گـِی خـود را بـرای اعـام تقویـم 
انتخاباتـی نشـان دادنـد. ایـن مسـایل هرچنـد تصادفـی بـه 
نظـر می رسـند، ولـی در واقعیـت امـر، تصادفـی نیسـتند و 

ادامـه می یابنـد.  از پیـش سـاخته  برنامه هـای  مطابـِق 
ریاسـت جمهوری کشـور هرچند پـس از رد فرمـان تقنینی 
بـا گایـه نسـبت بـه مجلـس نماینـده گان برخـورد کـرد و 
از گزینه هـای دیگـر بـرای ایجـاد اصاحـات اطمینـان داد، 
ولـی فکـر نمی شـود که به ایـن زودی هـا بتوان به بن بسـِت 
اصاحـات در نظـام انتخاباتـی کشـور پایـان بخشـید؛ زیرا 
برخـی  فکـِر  اتاق هـای  محصـول  اصاحـات،  بن بسـت 
در  را  منافـع خـود  کـه  باشـد  می توانـد  نهادهـای کشـور 
اصـاح نظـام انتخاباتـی از دسـت می دهنـد. شـاید یکـی 
از دالیـل ردِ فرمـان تقنینـی از سـوی مجلـس نماینـده گان 
نیـز همین مسـأله باشـد کـه در داد و سـتدهای کان، سـهِم 

چندانـی بـرای خـود متصـور نبودند. 
مسـأله  ایـن  بـه  به صراحـت  مجلـس  اعضـای  از  برخـی 
اشـاره کـرده و از زد و بندهایـی پـرده برداشـته اند کـه بـر 
سـِر مسـایِل انتخابـات در کشـور جریـان دارد. آیـا واقعـًا 
میـان ارگ، کمیسـیون های انتخاباتـی و برخـی نماینـده گاِن 
مجلـس بـر سـِر اصـاح نظـام انتخاباتـی توافق های پشـت 

پـرده صـورت گرفتـه اسـت؟ 
در ایـن مـورد بـا قاطعیـت نمی تـوان سـخن گفـت، ولـی 
قرایـن و شـواهد همـه از چنیـن وضعیتی سـخن می گویند. 
وقتـی ریاسـت جمهـوری و ریاسـت اجرایـی نمی تواننـد 
فهـِم دقیـق و درسـتی از اصاح نظـام انتخاباتـی ارایه کنند، 
بـدون شـک بایـد بـا سـوءظن به مسـایل نـگاه کـرد. هنوز 
ایـن دو پایـگاه اصلـِی قدرت در کشـور موفق نشـده اند که 
قـوۀ مقننـه را بـه پذیرِش ایـن اصـِل اساسـی وادار کنند که 
اصـاح نظـام انتخاباتی، یـک بحِث تجملی و خودخواسـته 
نیسـت کـه بشـود آن را بـه زمـان و وقـِت دیگـری موکول 

 . کرد
از مهم تریـن بخش هـای  انتخاباتـی،  مسـالۀ اصـاح نظـام 
آن،  اسـاس  بـر  اسـت کـه  توافق نامـۀ سیاسـی در کشـور 
دولـت وحـدت ملـی بـه وجـود آمـده اسـت. این مـورد به 
نظـر می رسـد بـرای ریاسـت جمهـوری و کمیسـیون های 
نمی نمایـد  توجه برانگیـز  چنـدان  کشـور،  انتخاباتـی 
انتخابـات  رونـد  درسـتِی  بـر  همچنـان  نهادهـا  ایـن  و 
ریاسـت جمهورِی سـال گذشـته پافشـاری دارنـد. رییـس 
جمهوری کشـور هرچند در پرنسـیب اصاحـات انتخاباتی 
را می پذیـرد، ولـی همـواره بـه گونه یـی عمل می کنـد که از 
اجرایـی شـدِن آن جلوگیـری شـود. آیـا ریاسـت جمهوری 
نمی دانسـت کـه پس از رد نخسـتین فرمان تقنینـی در مورد 
اصاحـات انتخاباتـی، امـکان دارد مجلس بـرای بار دوم آن 
را بـه بن بسـت بکشـد؟ آیـا در صحبـت با اعضـای مجلس 
نماینـده گان کـه چنـد روز پیش از رد فرمـان تقنینی در ارگ 
ریاسـت جمهـوری صـورت گرفـت، بحـث اصاحـات به 
عنـوان یـک ضـرورِت غیرقابـل تعدیـل مطـرح نشـد؟ از 
سـوی دیگر، چرا ریاسـت جمهوری کشـور نمی خواهد در 
ایـن خصوص بـه توافق نامۀ سیاسـی بـه عنـوان اصلی ترین 
سـند مشـروعیِت دولِت فعلی اشـاره داشـته باشـد و توافق 

نماینـده گان را بـه دسـت آورد؟
 ایـن سـوال ها بـدون پاسـخ مانده انـد و هـر چیـزی کـه 

هسـت، بدون شـک در زد و بندهای نانوشـته میان سـه نهاد 
یعنـی ارگ، مجلـس نماینـده گان و کمیسـیون های انتخاباتی 

اسـت.  نهفته 
مسـالۀ سـوال برانگیِز دیگـر امـا ایجـاد کمیسـیون و کمیتـۀ 
اصـاح نظـام انتخاباتـی و گزینـش اسـت که پـس از مدتی 
کارِ آن هـا بـدون آن کـه مـورد توجـه الزم قـرار گیـرد، بـه 
محاِق فراموشـی سـپرده شـد. یکـی پس از این کـه کارهایی 
در عرصـۀ بهینه سـازی نظـام انتخاباتی کشـور انجـام داد، به 
تعطیلـی رفـت و دیگـری پـس از برگـزاری چنـد نشسـِت 
مقدماتـی ملغـا سـاخته شـد. آیـا ایـن مسـایل بـه صـورِت 
تصادفـی اتفـاق افتـاد و ریاسـت جمهـوری کشـور بـدون 
آن کـه در ایـن مسـایل دخـل و تصرفـی داشـته باشـد، بـه 

گونـۀ تصادفـی نهادهایی را بـه وجـود آورد و وقتی دید که 
بـه مشـکل قانونـی برخـورده انـد، بـه کارِ آن ها پایـان داد؟ 
از  بایـد  نمـی رود،  احتمـال  کـه  باشـد  واقعـًا چنیـن  اگـر 
کـه  گفـت  سـخن  کشـور  در  سیاسـی  مدیریـِت  فاجعـۀ 
نمی توانـد وضعیـت را بـرآورد کند و متناسـب به شـرایط و 

دهـد.  صـورت  را  اقدام هایـی  موجـود،  ظرفیت هـای 
مسـلمًا اصـاح نظـام انتخاباتـی بـا بن بسـت مواجـه نشـد؛ 
بـل بـه بن بسـت بـرده شـد و در این مـورد، بـدون کمترین 
شـکی دسـت ارگ، مجلـس نماینـده گان و کمیسـیون های 

انتخاباتـی در یـک کاسـه کامًا مشـهود اسـت.  

ACKUپشت پـردۀ رد فـرماِن تقنیـنی



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1803   شنبه     29 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395   13  رمضان ا لمبارک  y 1437   18 جو ن    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

ــا  ــاراک اوبام ــت: ب ــکا گف ــواه امری ــناتور جمهوری خ ــک س ی
ــترده  ــدازی گس ــوول تیران ــتقیمًا مس ــکا مس ــور امری رییس جمه

ــت. ــدا اس ــت فلوری ــع در ایال ــدو واق در اورالن
جــان مــک کیــن، ســناتور جمهوری خــواه امریکایــی روز 
گذشــته در ســخنانی تأکیــد کــرد: بــاراک اوبامــا رییس جمهــور 
امریــکا مســوول مســتقیم تیرانــدازی گســترده در اورالندو اســت 
چــرا کــه ظهــور داعــش زیــر نظــر رییس جمهــور امریــکا بــوده 

اســت.
او در ادامــه تصریــح کــرد: منظــور مــن ایــن نیســت کــه رییــس 
ــات  ــه تصمیم ــن ب ــارۀ م ــور شــخصًا مســوول اســت. اش جمه
نــه خــود شــخص  اســت،  اوبامــا  بــاراک  ملــی  امنیــت 

. رییس جمهــور
ــات ریاســت  مــک کیــن کــه در ســال 2۰۰8 میــادی در انتخاب
ــن ســخنان را  ــا شکســت خــورد، ای ــل اوبام جمهــوری در مقاب
درحالــی بیــان کــرد کــه اوبامــا در اورالنــدو حضــور داشــت تــا 
ــدار و  ــنبه دی ــدازی روز یکش ــان تیران ــای قربانی ــا خانواده ه ب

گفت وگــو کنــد.
ــا  ــاراک اوبام ــرد: ب ــد ک ــنا تأکی ــخنانی در س ــن در س ــک کی م
مســتقیمًا مســوول ایــن حادثــه اســت، چــرا کــه زمانــی کــه همــه 
نیروهــای نظامــی را از عــراق خــارج کــرد، القاعــده بــه ســوریه 
رفــت، داعــش تشــکیل شــد و داعــش چیــزی اســت کــه نتیجــۀ 
ــه  ــت، ب ــوده اس ــا ب ــی اوبام ــت مل ــت های امنی ــت سیاس شکس

واســطه خــروج نیروهــای نظامــی از عــراق.
ــا  ــتقیمًا ب ــه مس ــن حادث ــوولیت ای ــن، مس ــر ای ــزود: بناب او اف
ــس  ــا و سیاســت های شکســت خوردۀ او اســت. پ ــاراک اوبام ب
ــز  ــپ نی ــد ترام ــدو، دونال ــار اورالن ــدازی مرگ ب ــوع تیران از وق
به شــدت سیاســت های بــاراک اوبامــا را بــه بــاد انتقــاد گرفــت.

ــک  ــه ی ــن ک ــر متی ــام عم ــه  ن ــردی ب ــنبه ف ــداد روز یکش بام
ــک  ــدازی در ی ــا تیران ــت ب ــار اس ــی افغانی تب ــهروند امریکای ش
ــدن ۴9  ــه کشته ش ــر ب ــدو منج ــهر اورالن ــبانه در ش ــگاه ش باش

ــد. ــر ش ــر دیگ ــدن 53 نف ــی ش ــر و زخم نف
فــرد مهاجــم پــس از درگیــری بــا پولیــس امریــکا کشــته شــد. 
پولیــس امریــکا بــا پیداکــردن تجهیــزات نظامــی از فــرد مهاجــم، 

اعــام کــرد کــه ایــن حملــه تروریســتی بــوده اســت.
ــن  ــکا ای ــی امری ــایت های تحلیل ــا و س ــیاری از خبرگزاری ه بس
ــدازی در تاریــخ  ــه تیران ــه را بدتریــن و مرگبارتریــن حادث حادث

ــد. ــوان کرده ان ــکا عن امری

رییس جمهــور روســیه مــدال دوســتی ملــل را بــه دبیــر ُکل ســازمان 
ملــل متحــد اهــدا کــرد.

روســیه دبیــرُکل ســازمان ملــل را بــرای خدمــات ویــژه در تحکیــم 
ــق  ــا، الی ــن ملت ه ــم بی ــکاری و تفاه ــتی، روح هم ــح و دوس صل

ــل دانســته اســت. ــت نشــان دوســتی مل دریاف
بــان کــی مــون در ایــن مراســم ضمــن تمجیــد از اقدام هــای 
پوتیــن بــرای حــل مســایل جهانــی گفــت: اکنــون در آخریــن ســال 
ــای  ــکر از تاش ه ــرای تش ــت ب ــن فرص ــتم و از ای ــی هس دبیرُکل
ــم. ــی می کن ــی قدردان ــه بین الملل ــیه در عرص ــوری روس رییس جمه
او افــزود: روســیه بــه عنــوان عضــو دایمــی شــورای امنیــت ســازمان 

ــد. ــاع می کن ــی دف ــات بین الملل ــح و ثب ــل از صل مل
در ایــن دیــدار هم چنیــن مســایل مربــوط بــه اوضــاع ســوریه مطــرح 

. شد
ــرش فشــار  ــل پذی ــه دلی ــۀ گذشــته ب ــل در هفت ــرُکل ســازمان مل دبی
ــور در  ــن کش ــه ای ــته ب ــاف وابس ــروه ایت ــعودی و گ ــتان س عربس
حــذف نــام عربســتان از فهرســت گــزارش ســازمان ملــل بــه عنــوان 
مرتکبیــن جنایــت علیــه کــودکان و غیرنظامیــان در یمــن، بــه عنــوان 
ــی  ــای نفت ــت دالره ــال دریاف ــازمان در قب ــن س ــار ای ــنده اعتب فروش

مــورد انتقــاد شــدید قــرار گرفتــه اســت.
ــا حضــور  نشســت بین المللــی اقتصــادی ســن پترزبــورگ روســیه ب
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــی از کش ــر دولت ــی و غی ــات دولت 8۰۰ هی
دیــروز بــا حضــور هیــأت جمهــوری اســامی ایــران گشــایش یافت.

تلویزیون ورزش تاجیکستان درحالی از انجام بازی دوستانه بین تیم 
ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان خبر داده که هنوز فدراسیون فوتبال 

کشور واکنشی به آن نشان نداده است.
یک روز پس از آن که وبسایت ُگل از زبان مقامات فدراسیون فوتبال 
مالزی از انجام صحبت های اولیه بین این فدراسیون و فدراسیون فوتبال 
تلویزیون  داد،  مسابقه دوستانه خبر  انجام یک  افغانستان درخصوص 
ورزش تاجیکستان نیز شب گذشته خبر از برگزاری مسابقۀ دوستانه 

بین تیم های افغانستان و تاجیکستان را داده است.
به گزارش این تلویزیون، این مسابقه قرار است روز اول سپتامبر در 

ورزشگاه »میتالورگ« شهر »تورسن زاده« برگزار  شود.
فوتبال  فدراسیون های  با  ابتدایی  صحبت های  تنها  که  می رسد  به نظر 

مالزی و تاجیکستان شده است و هنوز این مسابقات نهایی نیست.
این درحالی است که مقامات ورزش افغانستان نیز تاکنون هیچ واکنشی 
در  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  دید  باید  نداده اند.  نشان  خبر  این  به 
برای شاگردان شگرت موفق  از رقابت های دوستانه  تنظیم کدام یک 

خواهد بود.
پیروزی مقابل بنگادش، در  به 2  با توجه  انتظار می رود تاجیکستان 
مسابقه  دلیل،  به همین  و  کند  صعود  فیفا  آیندۀ  ماه  رده بندی  جدول 

افغانستان با این تیم می تواند امتیازات خوبی نصیب افغانستان کند.

ستارۀ پیشین آرژانتین معتقد است که باید فیفا را با بمب منفجر و همه 
چیز را از صفر شروع کرد. 

دیگو آرماندو مارادونا، در گفت وگو با رادیو مترو به انتقاد از فدراسیون 
مسی  لیونل  درباره  و  پرداخت  باتر  سپ  و   )AFA(آرژانتین فوتبال 

صحبت کرد.
ستارۀ پیشین آرژانتین دربارۀ AFA »فدراسیون فوتبال آرژانتین« گفت: 
با صحبت های دونفوریو که گفته بود باید در AFA بمب گذاشت و 
از صفر شروع کرد، موافقم. این سازمان چیزی جز یک خانۀ شهری 
مناسبی  راه حل های  دنبال  به  و  کرد  زیادی  بررسی های  باید  نیست. 
گشت تا از این وضعیت خارج شود و سپس به انتخابات و برگزیدن 

رییس برای این سازمان فکر کرد.
دارد  را  مارادونا درمورد مسی گفت: مسی شخصیت خاص خودش 
و نمی توان شخصیت کسی را عوض کرد. می خواهند میان مارادونا و 
مسی جنگ راه بیاندازند. در جام جهانی خیلی باهم صحبت کردیم. 
رد  نمی تواند  کسی  را  لئو  واقعیت  نمی کند.  شگفت زده ام  کارهایش 
کند. نگران هستم، چون با مسی تیم ملی تحسین برانگیزی را معرفی 
یا  پیروز  می تواند  تنها  که  است  تیمی  آرژانتین  او  بدون  اما  می کنیم، 
مغلوب شود و یا به تساوی برسد. باید این واقعیت را قبول کنیم. به 
اتفاقی برای  این موضوع در کتابم اشاره کرده ام که پس از مسی چه 

تیم ملی خواهد افتاد.
مهاجم پیشین ناپولی در ادامه از فیفا انتقاد کرد و گفت: باید درون فیفا 
هم چون AFA یک دینامیت پرتاب کرد و از نو همه چیز را شروع کرد. 
کسی  گروندونا  اومبرتو  خولیو  نداشت.  شخصیتی  چنین  باتر  سپ 
بود که دزدی را به او یاد داد. در AFA سه فرد مظنون وجود دارند. 
جووانی اینفانتینو در فیفا خوب کار خواهد کرد و ما باید در آرژانتین 
از این موضوع الگو برداریم تا فدراسیون فوتبال کشورمان را به جایگاه 
درخشانی برسانیم. آن مرد نه تنها پول های مان را دزدید، بلکه بخشی 

از تاریخ مان را نیز دزدید.
مارادونا در ادامه افزود: اینفانتینو نمی تواند باور کند که چگونه گروندونا 
و باتر مانع از ورودم به ورزشگاه های برزیل شدند. من زنده گی ام را 

در زمین فوتبال صرف کردم.

مک کین:

اوباما مسوول مستقیم 
تیراندازی اورالندو است

مدال پوتین به دبیر کل 
سازمان ملل

روایت ضد و نقیض بازی 
فوتبال افغانستان و تاجیکستان

مارادونا:

باید فیفا را با بمب منفجر کرد!

نقیب اهلل فایق

قرايیرادريابید
المار فاریاب، در سال  از فاجعۀ سقوط قرایی ولسوالی 
گذشته همه خبر دارد، دیشب این منطقۀ حاکم و مهم بار 

دیگر کامًا به دست طالبان افتاد.
بیش از دوصد مسلح و صدها فرد ملکی در تاریکی شب از میان کوه ها 

و دره ها فرار کرده خود را به قیصار رساندند.
از شمار دیگری هنوز معلومات در دست نیست.

دیشب، سکوت شب در کوه های المار و قیصار، با نالۀ زنان و کودکان 
و فریاد »یا خدایا نجات بده«؛ شکسته شد.

راه موتر برای برگشت وجود نداشت، تمامی وسایط »تانگ و رنجر« 
به دست طالبان افتاد.

محلی  قومندان  دو  المار،  از  دیگری  قسمت  در  دیشب  عین زمان،  در 
تا  را  هم دیگر  قریه های  محلی شان،  قدرت  افزایش  به خاطر  حکومتی، 

صبح آوان کاری کردند.
در فاریاب و در شمال، توطئۀ کان در راه است.

مأمور  تو  که  نشوند  خفه  امنیتی،  وزرای  قهرمانان  و  جالتمآبان  »باز 
حکومت را به غم و اندوه مردم چی«

سمیر رسا

مااگردرمیداننبردبرندهشديم،درمیدانسیاست
باختیم...

اما  انداختیم،  براه  تورخم  تمام هیاهوی که در جنگ  با 
دیده می شود که پاکستان دروازۀ خود را در مرز تورخم خواهد ساخت.
پاکستان بارها نشان داده است که در میدان سیاست به مراتب قوی تر 

از افغانستان است.
پاکستان  از  تنهاتر  جهانی  عرصۀ  در  که  آموخت  ما  به  تورخم  جنگ 
هستیم؛ زیرا هیچ کشوری به خاطر تیره ساختن روابط اش با پاکستان از 
افغانستان دفاع نکرد، حتا امریکا که پیمان استراتیژیک امنیتی با ما دارد، 
زیرا پاکستان برای ساخت دروازه اش، ادعای داشتن سندی را دارد که 

سفیر افغانستان در پاکستان در پای آن امضا کرده است.
در صورت که پاکستان به هدف اش در ساخت دروازه در تورخم برسد، 

دو رهبر مسوول پاسخ گوی خون سربازان و احساسات مردم هستند.
از سویی دیگر، بعد از این به حرف های رهبران جهادی در قبال پاکستان 
هم باور نمی شود، چون آنان مهرسکوت بر لب بسته بودند و تنها به 

کمنت های فیس بوکی بسنده کردند.
تکیه  از  قبل  آنان  و  هستند  ما  سیاسیون  از  قوی تر  ما  سربازان  پ.ن: 

برکرسی سیاست، بهتر بود اول سرباز می شدند.

 عبدالحی خراسانی

آقایريیسجمهور،لطفًاتجديدنظركنید!
آیا حضرت عالی مطلع هستید که منجم شهیر و ریاضی دان 
برجستۀ امپراتوری سلجوقیان؛ حکیم ابو حاتم مظفر بن 
آثار  کتاب  اخترشناس، صاحب  قمری(  اَْسفِزاری)5۰۶-۴37  اسماعیل 

علوی، فرزند فرزانه »اسفزار یا سبزوار« می باشد.
حکیم اسفزاری همان کسیست که بنا به دعوت خواجه نظام الملک وزیر 
دانشمند عصر سلجوقی همراه با حکیم عمر خیام تقویم جالی را بنیان 
نهادند و اعتدال بهاری را محاسبه کردند و تقویم اسامی ما مدیون این 

بزرگ مرد می باشد.
رصد خانۀ علمی او حداقل چهارصد سال قبل از اروپا احداث شد.

جنابريیسجمهور!
اگر فردا ایران یا ازبیکستان در یونسکو مدعی ثبت کتاب ستاره شناسی 
»علوی« به عنوان اولین تحقیق ستاره شناسی گردند؛ آیا شما دوباره مانند 

اتفاق مثنوی عکس العمل نشان نمی دهید، حتمًا این کار می کنید!
جنابآقایريیسجمهور!

امروز که قرار است شیندند »اسفزار-سبزوار« به پنج شهرستان تقسیم 
گردد، دستور دهید تا حداقل نام دو ولسوالی را به نام های »اسفزار« و 

»سبزوار« نام نهند.
نگذارید نام های نام آشنای دانشمندان و مفاخر تمدن و فرهنگ و تاریخ 

ما را دیگران بربایند.
و  غرورانگیز  ما  جوان  نسل  برای  تاریخی  و  تمدنی  نام های  احیای 
افتخارآفرین می باشد و سبب تراکم انگیزۀ مثبت جهت کسب علم و 

دانش می گردد.
باشند،  اگر درست  را که من شنیده ام  نام های  نباشد  خدا کند درست 
برای هرات و اسفزار ننگ و برای عصر حکومت شما نشان عدم درک 

درست از تاریخ و تمدن کهن ماست .
گفته می شود این اسامی را نام نهاده اند :

»شیندند، زیر کوه، پشت رود، زاول و کوه زور«
آیا واقعًا در شورای امنیت ملی افغانستان یک آدم با سواد پیدا نمی شود 
تا اسامی شهرستان های جدید را حداقل در شأن تاریخ و تمدن خراسان 

نام نهند!
آقایريیسجمهور!

این اسفزار زادگاه ده ها دانشمند و عالم نام آشنای تاریخ می باشد، لطفًا 
در ثبت اسامی تجدیدنظر کنید.

امیدوارم دوستان نزدیک به ارگ و کاخ سپیدار این موضوع را به سمع 
و نظر رهبران حکومت وحدت ملی برسانند.

فیـسبـوک نـــامــه
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نسیم ابراهیمی
تا  کشور،  انتخاباتی  نظام  اصاح  گفتمان های  در 
است  شده  پرداخته  آن  حاشیه های  به  بیشتر  کنون 
بحث  مورد  انتخاباتی  اصاح  قضیۀ  اصل  این که  تا 
قرار گیرد. برخی از تعریف های رایج که در مورد 
را  اصاحات  شده اند،  ارائه  انتخاباتی  نظام  اصاح 
بر پایۀ تغییر و عزل مسووالن کنونی کمیسیون های 
جدید،  چهره های  گزینش  با  و  می  دانند  انتخاباتی 
برگزاری یک انتخابات شفاف را ممکن می خوانند.

دوم  و  نخست  فرمان های  در  را  دیدگاه  چنین 
غرض  نماینده گان  مجلس  به  که  رییس جمهور 
انتخاباتی فرستاده شده  نظام  برای اصاح  تصویب 
بودند، به وضوح می توان مشاهده کرد. اما در فرمان 
اول تقنینی رییس جمهور غنی، ترکیباتی را که وی 
در مورد کمیسیون های انتخاباتی پیشنهاد کرده بود، 
از سوی نماینده گان مجلس رد و خواستار تعدیل در 
آن شده بودند؛ ولی فرمان دوم ریاست جمهوری را 
که نماینده گان مجلس به دلیل این که می گفتند این 
فرمان در زمان مشخصی که قانون برای آن تعریف 
کرده، به مجلس فرستاده نشده است و در مغایرت 
با قانون اساسی قرار دارد، رد کردند. اگر چه تعداد 
دوباره ی  تعدیل  خواهان  نماینده گان،  از  محدودی 

این فرمان بودند.
تقنینی  فرمان  حالی  در  مجلس،  نماینده گان 
خود  یک سو،  از  که  کردند  رد  را  رییس جمهور 
به  اساسی،  قانون  خاف  و  قانونی  خای  در 
سویی هم،  از  می دهند.  ادامه  فعالیت های شان 
که  نواقصی  وجود  با  رسانه ای  و  مدنی  نهادهای 
خواهان  دارد،  انتخاباتی  اصاحات  در  فرمان  این 
و  مدنی  نهادهای  نگرانی  بودند.  شده  آن  تصویب 
این  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد  از  رسانه ای 
دارد  قرار  شکننده ای  وضعیت  در  کشور  که  است 
کنونی،  بحران های  از  عبور  برای  به هر صورت  و 

انتخابات برگزار شود.
در عین حال، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با 
اصاح  خواستار  تقنینی،  فرمان  این  رد  از  استقبال 
واقعی نظام انتخاباتی از سوی حکومت شده است. 
به باور این کمیسیون که خود یکی متهمین به بحران 
 1393 سال  ریاست جمهور  انتخابات  کشانیده شدن 
می باشد، سیستم انتخاباتی کنونی، خود بحران ساز و 

مشکل آفرین در انتخابات می باشد.
کمیسیون   مسووالن  دستبرد  مورد  در  ظن ها  سوء 
انتخاباتی  شکایت های  سمع  کمیسیون  و  انتخابات 
در نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393و ادعای 
از  استفاده  با  انتخابات،  این  در  گسترده  تقلب های 
قابلیت ها و ظرفیت هایی که نظام رای دهی و سیستم 
در  چهره ها  تغییر  فرضیه ی  دارد،  کنونی  انتخاباتی 
نظام  اصاح  برای  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
انتخاباتی در افکار عمومی، عمومیت بخشیده است 
نماینده های  حضور  و  چهره ها  تغییر  با  گویا  که 
و  اجتماعی  مدنی،  سیاسی،  مختلف  نهادهای 
حقوق بشری، اصاحات به میان می آید. اما عناصر 
نیز  و  انتخابات  بحرانی شدن  زمینه ساز  که  اصلی 
این که بستر مناسبی را برای تقلب های سازمان دهی 

شده مهیا می سازد، نادیده گرفته شده است.
نظام  رای دهی کنونی و کارت های رایج رای دهی در 

سیستم کنونی انتخاباتی از پرچالش ترین مواردی اند 
بحرانی سازی  در  را  باالیی  بسیار  ظرفیت  که 
به  توجه  با  دارند.  انتخاباتی  تقلب های  و  انتخابات 
به  زورمند  افراد  اجتماعی،  ــ  سیاسی  حاکم  جو 
رای دهی  پروسه های  تمامی  که  می توانند  سادگی 
بر  را  انتخابات  نتایج  و  گیرند  قبضه ی خود  در  را 
تغییر  که خود خواهند،  آن چه  واقعیت، هر  خاف 
امنیت  مساله ی  بخش،  این  در  مهم  فاکتور  دهند. 
است. مناطق ناامن حوزه های انتخاباتی، سرچشمه ی 
بحرانی سازی انتخابات به حساب می آید. مهم ترین 
نظام  اصاح  که  انتخابات  برابر  در  دیگر  چالش 
پایه ی تغییر چهره ها منتفی می کند،  انتخاباتی را بر 
نبود آمار دقیق واجدان شرایط رای دهی در انتخابات 

است.
که  انتخاباتی  نظام  اصاح  در  خواست  اصلی ترین 
وحدت  حکومت  تشکیل  پیمان نامۀ  مواد  از  یکی 
توزیع  و  شهروندان  سرشماری  می باشد،  نیز  ملی 
تذکره ی برقی در کشور است. این مورد در صورت 
تغییر سیستم انتخابات، با مشخص ساختن واجدان 
مستحقین  و  انتخابات  در  اشتراک کننده  شرایط 

رای دهی، تقلب را کاهش می دهد.
و  فرمان ها  به  مقایسه  در  فوق  موارد  به  توجه  با 
دیدگاهی که رییس جمهور بر اصاح نظام انتخاباتی 
دارد، گمان نمی رود که شاهد یک انتخابات شفاف 
تغییر  تنها  اساس،  این  بر  باشیم.  انتخابات  حتا  و 
تغییرات  بدون  انتخاباتی  در کمیسیون های  چهره ها 
راهبردی در سیستم انتخاباتی، سرشماری شهروندان 
اصاحات  به  انتخاباتی  نظام  امنیتی،  مسایل  و 

نخواهد انجامید.
کارت های  توزیع  رای دهی،  چگونگی  موارد 
با  شهروندان  سرشماری  و  انتخابات  رای دهی 
توزیع تذکره ی برقی، فاکتورهایی اند که فرمان های 
ارایه  تعریفی  برای شان  رییس جمهور  تقنینی 
که  شود  گفته  دقیق تر  به صورت  یا  است.  نکرده 
فرمان های رییس جمهور برای بازتعریف وظایف و 
نه  انتخاباتی صادر شده اند  نهادهای  صاحیت های 
برای اصاح و تغییر سیستم انتخاباتی. جالب اینجا 

است که تیم ریاست اجراییه که مدعی نصف قدرت 
در حکومت است و از خواست های اساسی اش در 
سهم گیری قدرت، اصاحات اساسی نظام انتخاباتی 

بود، در این مورد موضعی ندارد.
اصاحات  بر  مبنی  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد 
انتخاباتی از سوی مجلس نماینده گان اگرچه که در 
فرمان ها،  این  اساس  بر  هم  مورد  خوشبینانه ترین 
دورنمای  اما  نیست،  واقعی  اصاحات  به  امیدی 
به  کشور  سیاسی  وضعیت  از  پیچیده یی  و  مبهم 

نمایش می گذارد.
می برد،  سر  به  قانونی  خای  در  پارلمان  اکنون، 
ولسوالی  شوراهای  پارلمانی،  انتخابات  سرنوشت 
گره  انتخاباتی  نظام  اصاحات  به  نیز  والیتی  و 
خورده است تا زمینه را برای برگزاری »لویه جرگه« 
پست  ایجاد  هدف  به  اساسی  قانون  تعدیل  جهت 
سازد.  مهیا  کشور،  سیاسی  نظام  در  نخست  وزیری 
در غیر این صورت، ممکن است که پارلمان کشور 
یک سال دیگر نیز به فعالیت غیرقانونی خود ادامه 
داده و وارد سال هفتم کاری خود شود. حال آن که 
تعیین  سال   5 اساسی  قانون  در  آن  زمانی  مدت 
نیز  ولسوالی  شوراهای  انتخابات  نیز  و  است  شده 
برگزار نشده و زمینه ی قانونی برای تحقق یکی از 
مواد پیمان نامه ی سیاسی حکومت وحدت ملی که 

برگزاری »لویه جرگه« است، فراهم نخواهد شد.
با  که  است  داده  وعده  رییس جمهور  حال،  این  با 
انتخاباتی  نظام  اصاح  از صاحیت هایش،  استفاده 
را اجرایی می کند. در آینده یی نزدیک، رخصتی های 
تابستانی مجلس نماینده گان شروع می شود. احتمال 
آن می رود که رییس جمهور در این مدت بر اساس 
صاحیت هایی که قانون برایش تعریف کرده است، 
اجرایی  را  خود  تقنینی  فرمان  پارلمان  رای  بدون 
کند؛ اما نمی توان از این نگرانی چشم پوشی کرد که 
با تغییر مهره ها،  تنها  انتخاباتی،  بدون تغییر سیستم 
و  نمی رسیم  انتخاباتی  نظام  واقعی  اصاحات  به 
تکرار تجربۀ انتخابات های گذشته نیز وجود خواهد 

داشت.

مراد از اصالحات 
در کمیسیون های انتخاباتی چیست؟

حکمت خلیل کرزی:

 تمایلـی به حـضور نظـامی روسیـه
 برای مقابله با داعـش نداریم

زیان میلیون ها دالری بازرگانان 
از درگیری در تورخم

معاون وزیر امور خارجه افغانستان اعام کرد که کشورش هیچ تمایلی برای حضور 
نیروهای خارجی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش ندارد و این کشورها با تجهیز 

نیروهای امنیتی افغانستان، این کشور را حمایت کند.
به گزارش اسپوتنیک، حکمت خلیل کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان گفت: 
گروه  مبارزه  برای  کشور  این  در  خارجی  نیروهای  برای حضور  تمایلی  افغانستان 

تروریستی داعش ندارد.
کرزی در پاسخ به پرسشی در مورد کمک روسیه به افغانستان در جنگ مقابل گروه 
ما  از  افغانستان  به  نیروهای خود  آوردن  با  تا کشوری  نداریم  انتظار  افزود:  داعش 
یا  ملی  امنیت  نیروهای  ظرفیت  توسعه  زمینه  در  هستیم  آن  خواهان  کند.  حمایت 

تجهیزات حمایت و پشتیبانی خود را از ما اعام نماید.
اشرف غنی  محمد  با حضور  نشستی  در  افغانستان  ملی  امنیت  پیش شورای  چندی 

رییس جمهور این کشور استراتژی مبارزه با گروه تروریستی داعش  را تأیید کرد.
گروه  کامل  سرکوب  و  نابودی  دستور  افغانستان  رییس جمهور  نشست  این  در 

تروریستی داعش در این کشور را صادر کرد.
کارشناسان بر این باورند که احتمال کشیده شدن تنش های میان روسیه و ترکیه به 

افغانستان نیز وجود دارد.
ترکیه به شدت فعالیت خود در افغانستان را افزایش داده است که موجب نگرانی 

مقامات روس شده است.

درگیری نیروهای امنیتی افغانستان با مرزبانان پاکستانی در گذرگاه تورخم میلیون ها 
دالر بر بازرگانان افغانستان زیان وارد کرده است. 

نیروهای دو کشور از یک شنبۀ هفتۀ گذشته تا اکنون سه بار باهم درگیر شده اند. راه 
تورخم از یک هفته بدین سو برای مسافرین بسته است. در دو طرف سرحد، هزاران 

تن گیر افتاده اند. 
مواد  که  نقلیه یی  وسایط  به  پاکستانی  نیروهای  سوی  از  راکت ها  و  گلوله  اصابت 
تجارتی حمل ونقل می کردند، سبب شده تا تاجران این کاالها میلیون ها دالر متضرر 

شوند.
محمدصابر، یکی از تاجران در گذرگاه تورخم می گوید که در نتیجۀ درگیری های 
اخیر میان نیروهای پاکستانی و افغانستان در این منطقه حدود 3۰ موتر آسیب دیده و 

روزانه به آنان میلیون ها دالر صدمه وارد می شود.
صیام الدین پسرلی، سخنگوی اطاق تجارت و صنایع با تأیید این موضوع می گوید که 
درگیری های اخیر در تورخم افزون بر رساندن میلیون ها دالر زیان به تاجران، سبب 

افزایش 5 درصدی بهای کاالها نیز شده است.
آقای پسرلی می گوید، در صورتی که درگیری ها به درازا بکشد آنان مجبورند به جای 
مسیر تورخم و انتقال کاالهای تجارتی از پاکستان مسیر دیگری را انتخاب کنند. به 
گفتۀ سخنگوی اتاق  تجارت و صنایع، چابهار، حیرتان و شیرخان از دیگر بندرهایی 

اند که جاگزین تورخم بوده می توانند.
خسارات  بررسی  برای  که  می گوید  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
به جامانده در تورخم هیأتی گماشته شده است و تاش ها برای حل این درگیری ها از 

راه های دیپلوماتیک جریان دارد.
با این که دوشب پیش در این بندر آتش بس اعام شد، اما حضرت عمر زاخیل وال، 
سفیر افغانستان در پاکستان دیروز در صفحۀ رسمی فیسبوک خود نگاشت که نظامیان 

پاکستانی خاف توقع، هنوز هم به دنیال رسیدن به اهداف شان هستند.
به گزارش سام وطن دار، آقای زاخیل وال با این که از آتش بس در این منطقه خبر 
می دهد، خواهان گماشتن هیأتی برای حل این مشکات شده و می گوید، تا زمانی که 
تنش ها میان افغانستان و پاکستان از راه های دیپلوماتیک حل نشده، پاکستان ساخت 

تأسیسات نظامی اش را باید در منطقه متوقف سازد.
او می گوید، به طرف پاکستان خاطرنشان کرده که اگر کار ساخت تأسیسات متوقف 
نشود و برای حل بحران تاش الزم صورت نگیرد، مسؤولیت آینده و عواقب ناگوار 

آن به دوش پاکستان خواهد بود

قومـاندانـی امنیـه والیت پنجشیـر
مـدیریت تامینـات

مـدیریت تهیـه و تـدارکات

قوماندانـی امنیـه والیـت پنجشـیر جهت رفـع نیازمندی سـال 1395 پرسـونل مدیریت های کشـفی آمریت حوزه دوهـم امنیتی 
مربـوط بـه پنـج بـاب آپارتمـان کـه بتواند تمـام نیازمندی های ایشـان را رفـع سـاز و در مرکز والیت موقعیت داشـته باشـد به مدت 
یکسـال بـه کرایـه میگیـرد اشـخاص و افراد کـه دارای همچو آپارتمان بوده و خواهش قرارداد را داشـته باشـد درخواسـت های خود 

را بـه مدیریـت تهیـه و تـدارکات قوماندانی امنیه والیت پنجشـیر بسـپارد و خودشـان )21( روز بعد از نشـر اعـان مراجعه کنند.
بااحترام
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