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پـراختيـايي پـروژې او د کليــوالو اقتـصادي وده
د کلیـو د بیارغـوين او پراختیـا وزارت اوس د سـاتنی څارنـی او کار موندنـی پروژی په الری اچولو رسه ، زمونږ یو شـمیر 

هیـواد والـو تـه د کار زمینـی برابـری کړیدی څو هغـوی لدی الري وکولی شـی خپلی اقتصادی سـتونزی له مینځه یوسـی .

د مـي پيوسـتون پروګـرام د بيالبيلـو سـتونزو رسه ، رسه وتوانيـد چـې د هيـواد په )۳۴( واليتونـو کې د خلکو له خـوا د کليو د 

پراختيايـي شـوراګانو پـه جوړيـدو الس پـورې کـړي او د )۸۰۸۷۰۸۰۳۴۳۹( افغانیو په لګښـت رسه د هيـواد اکرثه کي چې 

)د افغانسـتان تـر۸۶٪ زیاتـه جـوړوي( ، تـر خپـل پوښـښ النـدې راويل. همدارنګـه دغـه وګړنيز پروګـرام د همـدې منتخبو 

پراختيايـي شـورا ګانـو پـه وسـيله د )۸۹۶۱۹( تولګټوپراختيايـي پـروژو پـه تطبيـق اوعمـي کولـو رسه وتوانيـد ، کار تـه د 

الرسيس اواسـتعدادونو ودې اوپراختيـا تـه زمينـه برابـره کړي. د کليـو د بيارغونـې او پراختيا وزارت ، د مي پيوسـتون پروګرام  

د پراختيايـي او بيارغونـې پـروژو پـه عمـي کولـو رسه چې عايدايت پـروژې هم پکې شـاملې دي ، په اصل کـې بيوزلۍ کمې 

کـړې او د کليوالـو د اقتصـاد پـه پياوړټيـا کـي يې هـم رغنده نقـش ولوبولې .

زمونـږ د هيـواد اقتصـاد ، لـه زياتـو کلونـو را پديخوا ، د کرنـې او مالدارۍ په سـکتورونو پـورې تړلی دی چې يو شـمريزيات 

خلـک پکـې بوخـت دي . پـه خواشـينۍ رسه چې د څلورو وروسـتيو لسـيزو راهيسـې د جګړو او نـاوړه طبيعي پيښـو او پرله 

پسـې وچکاليـو لـه املـه ، زمونـږ بزګـران او مالـداران زيـا تـره د اقتصـادي او ټولنيـز پلـوه زيامنن شـوي دي. پدې مـوده کې 

کرنيـزې ځمکـې، بڼونـه او څـړ ځايونـه مـو ويجـاړ شـويدي او ترزياتـې مـودې پـورې زمونـږ د کرنـې او مالـدارۍ کارونه په 

تپـه والړ وو . رسه لـدې هـم د مخکينيـو کورنيـو جګـړو په پـای ته رسـيدو او د ټولنيزو نـا خوالود کمیـدو له امله تريـوه زياته 

حـده پـه هيـواد کې سـوله اوثبـات تأمني شـواو زمونـږ هغه هيـوادوال چې د خپلـو کورنو پريښـودلو اوهيواد شـاوخوا سـيمو 

او حتـی بهرنيـو هيوادونـو تللـو تـه اړ شـوي وو، بياځلـې خپـل هيـواد او تاتـويب تـه راسـتانه شـول . خو په تشـو السـونو او 

جيبونـو يـې و نشـو کولـی خپـل کي لـه رسه  ورغـوي او يايې نـوي جوړ کـړي . ځکه رغـول او پراختيا ، غښـتلی بنسـټ او 

پيسـې غـواړي ، پداسـې حالـت کې د کليـو د بيارغونې او پراختيـا وزارت ، د مي پيوسـتون پروګرام چې د هغـه د اهدافومهم 

شـاخصونه بيارغونـه، پرمختـګ، د بيوزلـۍ کموالـی ، او زمونـږد کليـوايل ټولڼـې اقتصادي وده جـوړوي ، د کليوالـو مالتړ ته 

يـې ور ودانګل .

لـه نيکـه مرغـه تـر ډیـره حـده ، اوس د پخوانيوکرنيزوځمکو او بڼونو د سـوځيدنې او ويجاړيونښـې نشـته . د کليوالو او څريمه 

کليـو تـر مينـځ اتحـاد او اتفاق ورځ ترورځـې پراخيـږي، د بيالبيلو کرنيـزو پراختيايي پروژو پـه عمي کيدو، کرکيلـې او کرنې 

زيـات پرمختـګ کـړی ، د کليـوايل سـړکونو پـه جوړيـډو رسه چـې کي لـه ولسـواليو او ښـارونو رسه نښـلوي زمونـږ بزګران 

خپـل کرنيـز محصـوالت کورنيـو او بهرنيـو مارکيټونـو تـه رسـوي چي دا پخپلـه د هغوی پـه اقتصـادي پراختيا کـې مهم نقش 

لـري. زمونـږ داکـرثو څړځايونـو بيارغونـه ، زمونـږ د مالدارانـو په ژونـد او اقتصاد بانـدې زياتې مثبتـې اغيزې کـړي . یعنې د 

پوهنـې پـه سـکتور کـې )۶۴۴۰( پـروژې ، پـه ترانسـپورت کـې )۲۲۲۰۸( په روغتیـا کې )۱۵۹( په معیشـت کـې )۲۵۲۰( ، 

پـه ابولګولـو کـې )۷۷۸۲( ، د بریښـنا د انـرژي په تامیـن کـې )۴۸۹۹(  او دکلیوايل پراختیا پـه برخه کـې د )۴۸۹۹( پروژوپه 

تطبیـق رسه ، د کلیوالـو د اقتصـاد پـه غښـتي کیـدو د لیدو وړ او محسوسـه اغیزه شـینديل دي .

زمونـږ پـه اکـرثو کليـو کـې د پراختيايـي پـروژو د تطبيـق اوعمـي کيدو لـه امله لکـه : د اوبـو د بريښـنا دوړو بندونـو، ديزيل 

ژړنـدې ، حاممونـو، د اليس صنايعـو وده او نـورې عايـدايت پـروژې ، ددې المل شـوي چې زمونـږ له مينځه تللـی اقتصاد په 

تـريه بيـا زمونـږ د کليوالـو اقتصـاد ، د کورنيـو صنعتـي توليداتـو اوکرنيـزو محصوالتو پـه وړانډې کولـو رسه بياځلې په نسـبي 

توګـه ورغـول يش، اولوړتیـا ومومي.

لـه نيکـه مرغـه د افغانسـتان د مـي يـووايل حکومـت ، د کليـو د بيارغونـې او پراختيـا وزارت ، د مـي پيوسـتون پروګـرام د 

ټولګټـو پراختيايـي پـروژو دوام او د هيـواد د اقتصـادي بنسـټ د ال غښـتي کيـدو لپـاره پـدې وروسـتيو کـې د سـاتنې، 

څارنـې او کارموندنـې مـي پـروژه د )سـولې لـه پـاره د کارموندنې مـي پروګرام ( تر سـيوري النـدې اعالم کړ چې پـه تطبيق 

رسه بـه يـې پـه هيـواد کـې کومـې پـروژې چـې بيارغونـې تـه اړټيا لـري ، نيمـه فعـايل دي او يا هـم لـه فعاليت نه پـايت دي، 

ټولـې بياځلـې ورغـول يش او د هغـوی سـاتنه اوڅارنـه ويش . له بلـې خوا د لڼـد مهالـه او اوږد مهاله کاري زمينـې برابريدل 

لـدې الرې زمونـږ سـلګونو هيـواد والـو مثبتـې کارمونـدين تـه الس رسـی مونـديل او لـه اقتصـادي پلـوه اړو کورنيـو رسه به 

لويـه مرسـته وي . د یادونـې وړده چـې تـر اوسـه د سـاتنې اوڅارنـې د پـروژې  پـه تطبیـق رسه ، زمونـږ کلیوالـو تـه شـاوخوا 

)۴۵۴۴۰۰۶( کار ي ورځـې مینځتـه راغـي دي او لـه اقتصـادي پلـوه یـې ورتـه ګته رسـیدلی ده .

پـه پايلـه کـې پدې بـاور يو چې د کليـو د بيارغونـې او پراختيا وزارت  د مي پيوسـتون پروګـرام د کليوايل ټولڼـې په اقتصادي 

او ټولنيـزې وده کـې مسـتقيمه ، مهمـه او ارزښـتناکه نقـش ولري، ځکه لـه يوې خوا د زرګونـو پراختيايي پروژو پـه تطبيق رسه 

پـه هيـواد کـي زياتـې آسـانتياوې رامينځته شـوي او له بلې خـوا زمونـږ کليوالو ته پـه متـوازن ډول د ژوند ټولنيـز او اقتصادي 

آسـانتياوي برابرې کړيدي.
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تورخــم حداقــل  در  مــرزی  درگیری هــای 
ــتانی ها  ــه پاکس ــایل را ک ــی مس ــت برخ توانس
بــه گونه هــای دیگــری در پــِی تفهیــِم آن 
بــه دیگــران بودنــد، روشــن ســازد. ایــن 
درگیری هــا زمینــۀ آن را فراهــم کــرد کــه 
یــک بــارِ دیگــر توجــه کشــورهای جهــان بــه 
ــوف  ــری معط ــد دیگ ــتان از بُع ــایِل افغانس مس
ــه آن مجــال  ــر ب ــه حــال کمت ــا ب ــه ت شــود، ک

ــود.  ــده ب داده ش
جامعــۀ جهانــی گویــا فکــر می کــرد کــه 
ــِر  ــر س ــور ب ــان دو کش ــی می ــایِل اختالف مس
مــرز دیورنــد بــه گونه یــی از ســوی سیاســیوِن 
دو کشــور تعبیــر می شــود کــه هیچ کــدام 
نســبت بــه دیگــری حقانیــِت خــود را تثبیــت 
ــم  ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــرده نمی توان ک
دولت مــردان و سیاســیون افغانســتان و هــم 
دولت مــردان و سیاســیون پاکســتان، از ایــن 
ــه  ــه ارای ــای غیرواقع بینان ــور تعبیره ــِم ناس زخ
می کننــد کــه بیشــتر ناظــر بــر منافع شــان 
ــود  ــات موج ــادِی اختالف ــل بنی ــا ح ــت ت اس

ــور.  ــان دو کش می
ــفانه  ــه متأس ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــد نمی ت هرچن
در میــان سیاســیوِن افغانســتان اجمــاِع کلــی در 
ــورد،  ــم نمی خ ــه چش ــد ب ــط دیورن ــورد خ م
ــه  ــک نکت ــِر ی ــر س ــا ب ــوع آن ه ــی در مجم ول
ــن  ــری در ای ــه تصمیم گی ــد ک ــد می ورزن تأکی
ــق دارد.  ــتان تعل ــردم افغانس ــه م ــوص ب خص
ولــی پاکســتانی ها در مــورد اختالفــاِت مــرزی 
ــل  ــند، ب ــه نمی اندیش ــور این گون ــان دو کش می
ــان  ــد پای ــد کــه مســالۀ دیورن ــاور دارن آن هــا ب
یافتــه اســت و نبایــد در ایــن مــورد حتــا 

ســخن گفــت. 

بــا ایــن حــال، چــه 
را  دیورنــد  موضــوع 
بدانیــم  پایان یافتــه 
و چــه پایــان نیافتــه؛ 
ــه  ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــه  ــا ب ــتان از آن ت پاکس
امــروز اســتفادۀ ابــزاری 
بــرده و بــدون آن کــه 
در  خاطــری  دغدغــۀ 
ــته  ــوص داش ــن خص ای
باشــد، تــالش کــرده 
دیگــر  کــه  اســت 
سیاســِی  هدف هــای 
خــود را در محــورِ آن 

کتمــان کنــد. 
بســیاری ها در افغانســتان هنــوز بــه ایــن بــاور 
ــِر  ــر س ــور ب ــان دو کش ــکل می ــه مش ــد ک ان
ــوع  ــن موض ــر ای ــت و اگ ــد اس ــط دیورن خ
ــه  ــر پاکســتان ب ــود، دیگ ــا حــل ش ــان آن ه می
مداخــالِت خــود در افغانســتان ادامــه نخواهــد 
ــی از  ــاوی بخش ــدگاه ح ــن دی ــد ای داد. هرچن
ــۀ  ــی در کل هم ــد باشــد، ول ــات می توان واقعی

ــد.  ــوا نمی کن ــا را احت آن ه
بــرای پاکســتان هیــچ زمانــی دیورنــد دغدغــۀ 
سیاســی نبــوده، امــا ابــزاری بــرای هدف هــای 
ــًا  ــور عمدت ــن کش ــت. ای ــوده اس ــی ب سیاس
ــأله،  ــن مس ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــالش دارد ک ت
سیاســت های دیگــِر خــود را در منطقــه و 
ــل  ــه دلی ــتان ب ــد. پاکس ــال کن ــتان دنب افغانس
هنــد،  بــا  ریشــه یی  و  عمیــق  اختالفــاِت 
ــوری  ــه کش ــود در منطق ــه از خ ــد ک می کوش

ــازد.  ــود بس ــِم خ ــا خص ــطح ب هم س
طــرح  پاکســتان،  تیوریســین های  زمانــی 
ایتــالِف اســالمی را در محــور پاکســتان مطــرح 
کــرده بودنــد کــه می توانســت شــامل تعــدادی 
از کشــورهای عمدتــًا ســنی مذهب منطقــه 
ــِم  ــان اسالمیس ــی پ ــرح از نوع ــن ط ــود. ای ش
می توانســت  کــه  مــی داد  پاکســتانی خبــر 
ــی  ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــه باف ــه ب ــا توج ب
منطقــه، جایگزیــن طرح هایــی  کشــورهای 
شــود کــه بــر پایــۀ ناســیونالیزم شــکل گرفتــه 

ــد.  ان
شــوروی  شکســت  از  پــس  پاکســتانی ها 
ــرد،  ــگ س ــان جن ــتان و پای ــابق در افغانس س
ــرد  ــن نب ــکا در ای ــا امری ــف ب ــی هم ردی نقش

بــرای خــود قایــل بودنــد و گاهــی ایــن 
زمزمــه را داشــتند کــه اگــر آن هــا نمی بودنــد، 
غربی هــا هرگــز نمی توانســتند بــر رقیــِب 
ــن  ــند. ای ــروزی برس ــه پی ــرق ب ــود در ش خ
ــواره  ــتانی ها هم ــه پاکس ــد ک ــبب ش ــم س توه
و  موقعیــت  از  بیشــتر  و  بزرگ تــر  بســیار 
توانایی هــای خــود ادعــا کننــد، همــان چیــزی 
کــه حــاال بــه پاشــنۀ آشــیِل ایــن کشــور تبدیــل 
ــای  ــِت گروه ه ــی موجودی ــت؛ یعن ــده اس ش
ــن کشــور.  ــرو ای ــدور و تروریســت در قلم تن
پاکســتان ایــن گروه هــا را بــه صــورِت عمــدی 
در خــاِک خــود تقویــت کــرد و حتــا برخی هــا 
را از دیگــر کشــورها تشــویق کرد کــه واردِ این 
ــت  ــری ام ــۀ رهب ــتن داعی ــوند. داش ــور ش کش
ــک  ــه ســمِت ی ــاًل پاکســتان را ب اســالمی، عم
ــک و تمامیت خــواه کشــانده  کشــور ایدیولوژی
ــاِن ایــن کشــور همــان کاری را  اســت و نظامی
ــی در  ــام تمامیت خواه ــر نظ ــه ه ــد ک می کنن
جهــان انجــام می دهــد. تنش هــای مــرزی 
ــن روی ســکه را بیشــتر از هــر  در تورخــم ای
ــاال  ــت و ح ــرده اس ــال ک ــری برم ــاِن دیگ زم
ــه  ــی ورزد ک ــک م ــان ش ــی در جه ــر کس کمت
پاکســتان تنهــا داعیــۀ دیورنــد را داشــته باشــد. 
هشــدار امریــکا بــه حضــور فعال تــر در جنــگ 
ــِت  ــه موقعی ــش ب ــًا در واکن ــتان، دقیق افغانس
ــوز  ــد هن ــرد. هرچن ــورت می گی ــتان ص پاکس
ایــن کشــور نمی خواهــد و یــا نمی توانــد 
ــرد  ــِگ س ــود در جن ــتراتژیِک خ ــد اس از متح
ــه  ــنی ب ــانه های روش ــا نش ــردارد؛ ام ــت ب دس
ــگاهِ  ــر آن ن ــا دیگ ــه غربی ه ــده ک ــود آم وج
ــد و خطــری را  ــه پاکســتان ندارن گذشــته را ب
ــد  ــان را تهدی ــور جه ــن کش ــۀ ای ــه از ناحی ک

می کنــد، کامــاًل احســاس کرده انــد.
ــل  ــدای طب ــی ص ــه گونه های ــم ب ــتان ه  پاکس
انــزواِی خــود را شــنیده اســت و می دانــد کــه 
ــا  ــدارد. شــاید ب ــرار ن ــِت مطلــوب ق در وضعی
توجــه بــه تجربــۀ طوالنــِی گــذار از ســختی ها، 
شــوند  موفــق  پاکســتانی ها  هــم  این بــار 
ــی  ــادِی جهان ــراِن بی اعتم ــود را از بح ــه خ ک
نســبت بــه خــود برهاننــد، ولــی ایــن موقعیــت 
ــه از  ــد ک ــتان باش ــودِ افغانس ــه س ــد ب می توان
ــازۀ  ــای ت ــاد فض ــرای ایج ــات ب ــام امکان تم
گفتمانــی در میــان کشــورهای منطقــه اســتفاده 

ــد.    کن
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بـاز شـدِن گـذرگاه تورخـم بـه روی مسـافرانی کـه دارای 
کارت هـای شناسـایی اند، پـس از حـدود یک هفتـه جنگ در 
ایـن نقطـۀ مـرزی، خبـِر خوشـی بـرای افغانسـتان اسـت؛ اما 
هنـوز به نظر می رسـد کـه مشـکالِت تورخم می تواند بیشـتر 
از ایـن نیـز ادامـه یابـد و بـارِ دیگر عیِن مشـکل تکرار شـود. 
در درگیـری میـاِن نیروهـای نظامِی دو کشـور در نقطۀ مرزی 
تورخـم، بـدون شـک زیان هایـی به هـر دو طرف وارد شـده 
اسـت؛ ولـی سـوالی کـه در پشـِت ایـن آتش بس و باز شـدِن 
مـرز تورخـم نهفتـه اسـت این کـه: چـه کسـی در اول، توافِق 
سـاختِن پاسـگاه های مـرزی با پاکسـتان را انجام داده اسـت؟
 آن گونـه کـه اطالعـات می رسـانند، سـفارت افغانسـتان در 
پاکسـتان از قبـل بـا ساخت وسـازهای پاکسـتانی ها در ایـن 
منطقـه توافـق کـرده بـوده اسـت. حاال هـم گفته می شـود که 
ایـن درگیری هـا ظاهـراً بـه دلیـِل ساخت وسـازهای پاکسـتان 
در خـاِک افغانسـتان در ایـن نقطـه صـورت گرفتـه اسـت. از 
جانـب دیگـر، وقتی که پاکسـتان اجـازه می یابد که بـارِ دیگر 
در عیـِن موقعیـت بـه ساخت وسـاز بپـردازد، ایـن پرسـش به 
میـان می آیـد کـه چـرا جوانـاِن کشـور در برابـِر یـک چنـاِن 

عمـِل توافق شـده و برنامـۀ حساب شـده قربانـی شـده اند؟ 
دنبـال  جنـگ  ایـن  از  را  هدفـی  چـه  پاکسـتانی ها  این کـه 
می کردنـد، کامـاًل واضـح اسـت؛ اما معلوم نیسـت کـه دولت 
افغانسـتان نیروهـای محلـی و نظامـِی کشـور را در برابـِر چه 
هدفـی بـا سـربازان پاکسـتانی جنگانـده اسـت. چـه کسـی 
پاسـخ ِخون هـای ریخته شـده را می دهـد وقتی پاکسـتان بیاید 
و کارِ ساختمان سـازی در آن منطقـه را دوبـاره از سـر گیـرد؛ 
همـان سـاختمانی کـه بر سـِر آن رویارویـی مسـتقیم میان دو 

کشـور صـورت گرفت؟  
از جانـب دیگـر، آیـا یـا بـا حـِل مشـکل در مـرز تورخـم، 
ساخت وسـازهای پاکسـتان در دیگـر مناطق مرزِی افغانسـتان 
خاتمـه می یابـد؟ آیا مشـکل افغانسـتان با حل مسـالۀ تورخم، 

بنیـادی حـل می شـود یـا نه؟
بنابریـن، حـاال وقـِت آن اسـت کـه ما همـۀ مشـکالتی که از 
ناحیـۀ پاکسـتان داریـم را بـا ایـن کشـور یک طرفه کنیـم. هر 
روز سـربازاِن مـا در جبهـات گـرمِ نبـرد، در برابـر حمـالِت 
غیرمسـتقیِم پاکسـتان از بیـن می رونـد و هیـچ فرقـی در ایـن 
میـان، بیـن طالبان و سـربازاِن پاکسـتانی وجود نـدارد. اگرچه 
پـی بـردن بـه ایـن واقعیـت کـه چـه کسـی در درگیری هـای 
اخیـر مالمـت اسـت، شـاید به سـاده گی دسـت یافتنی نباشـد، 
امـا مظلومیـِت مردم افغانسـتان در برابر پاکسـتان مثـل آفتاب 
روشـن اسـت. بنابرایـن چـرا دولـت افغانسـتان بـرای حـل 

بنیـادی مشـکل بـا پاکسـتان وارد اقـدام نمی شـود؟ 
بسـیار خـوب بـود کـه دولـت افغانسـتان در اوِج جنـگ در 
مـرز تورخـم، شـکایتی را در سـازمان ملـل ثبـت می کـرد و 
کشـورهای منطقـه را روی اهداِف کینه توزانه و اسـتیالگرایانۀ 
پاکسـتان بسـیج می کـرد و حداقـل تالشـی در ایـن راسـتا 
انجـام مـی داد. امـا متأسـفانه دیدیـم که یـک بارِ دیگـر دولت 
و  انداخـت  پاکسـتان  دولـت  افغانسـتان دسـت روی شـانۀ 
مهم تریـن فرصـِت تاریخـی بـرای طرح مسـأله با پاکسـتان را 
از دسـت داد. ایـن شـرایط بـرای افغانسـتان فوق العـاده بـود، 
ولـی پاکسـتانی ها بـا زیرکـی تمام، توانسـتند این بـار نیز خود 
را از فشـارِ جامعـۀ جهانـی برهاننـد و سـرانجام افغانسـتان را 

کنند.  مالمـت 
دولـت افغانسـتان همـواره در فرصت هـای خـاص در برابـِر 
کـه  می دهـد  اجـازه  به راحتـی  و  نمی کنـد  اقـدام  پاکسـتان 
ایـن کشـور بـه برنامه هـای توسـعه طلبانۀ خـود در خـاِک مـا 
ادامـه دهـد. مسـلمًا وقتـی کـه دولـِت ما چنیـن باشـد، خوِن 
پـاِک سـربازاِن مـا در مرزهـا و در برابـِر حمایِت پاکسـتان از 

دهشـت افکنی، بـه هـدر خواهـد رفـت. 
از  افغانسـتان  انتظـار مـی رود کـه مسـووالِن دولـِت  اکنـون 
بـه  پاکسـتان،  برابـر  سیاسـت های خـام و سلیقه یی شـان در 
مرجعـی  متأسـفانه  امـا  باشـند.  پاسـخ گو  افغانسـتان  مـردم 
کـه پاسـِخ ایـن پرسـش را از ریاسـت جمهـوری و دسـتگاه 
سیاسـِت خارجـی بخواهـد، وجـود نـدارد و ایـن یک نشـانۀ 

بسـیار خطرنـاک اسـت!

از بستن تا گشودِن گذرگاه 
تـورخــم

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1804 یک    شنبه     30 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395   14  رمضان ا لمبارک  y 1437   19 جو ن    2016

بسیاری ها در افغانستان هنوز به این باور اند که مشکل میان دو 
کشور بر سِر خط دیورند است و اگر این موضوع میان آن ها حل شود، 
دیگر پاکستان به مداخالِت خود در افغانستان ادامه نخواهد داد. 
هرچند این دیدگاه حاوی بخشی از واقعیات می تواند باشد، ولی در کل 
همۀ آن ها را احتوا نمی کند. 
برای پاکستان هیچ زمانی دیورند دغدغۀ سیاسی نبوده، اما ابزاری 
برای هدف های سیاسی بوده است. این کشور عمدتاً تالش دارد 
که با استفاده از این مسأله، سیاست های دیگِر خود را در منطقه و 
افغانستان دنبال کند

ACKU
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حافظۀ جهانی یونسکو و ثبت نسخ مثنوی معنوی

بیانیة سفارت جمهوری اسالمی ایران- کابل
ــار در  ــت آث ــه موضــوع ثب ــاده ک ــاق افت ــیار اتف بس
ــا  ــت ی ــکِل نادرس ــه ش ــانه ها ب ــکو، در رس یونس
ــد  ناقــص مطــرح شــده و ســوء تعبیرهایــی را پدی
آورده اســت. مشــکل اصلــی هــم ایــن اســت کــه 
بــدون آگاهــِی درســت و کافــی از یونســکو و 
ــِن کار  ــا و آیی ــدف و برنامه ه ــا و ه ــفه و معن فلس
ایــن ســازمان، پیــش داوری صــورت می گیــرد. 
مســلمًا اگــر یــک اتفــاق خــوب کــه بایــد اســباب 
خوشــحالی همــه شــود، بــد مطــرح شــود و 
ــباب  ــرد، اس ــورت گی ــق ص ــانی غیردقی اطالع رس
ــن  ــه ای ــردد، چنان ک ــی می گ ــوءتفاهم و ناراحت س
ــا  ــوی موالن ــخ مثن ــت نس ــوع ثب ــا در موض روزه
ــن  ــتان چنی ــی در افغانس ــای عموم ــژه در فض به وی

ــده اســت. ش
اوالً گاهــی خلــط مبحــث می شــود بــه ایــن معنــی 
کــه ثبــت در فهرســت میــراث فرهنگــی یــا طبیعــی 
یــا معنــوی یونســکو را بــا ثبــت در حافظــۀ جهانــی 
اشــتباه می گیرنــد. مبنــای ثبــت در میــراث فرهنگــی 
یــا طبیعــی، کنوانســیون ۱۹۷۲ اســت کــه بــه عنوان 
مثــال جمهــوری اســالمی ایــران، تخــت جمشــید یا 
نقــش جهــان )میــدان امــام( اصفهــان را ثبــت کــرد 
و اســاس کار در ثبــت میــراث معنــوی، کنوانســیون 
ــوری  ــه جمه ــوان نمون ــه عن ــه ب ــت ک ۲۰۰۳ اس
اســالمی ایــران، نــوروز را بــه همــراه شــش کشــور 
دیگــر بــه طــور مشــترک ثبــت کــرد و اکنــون هــم 
پنــج کشــور دیگــر تقاضــای پیوســتن بــه آن را داده 
انــد کــه پرونــدۀ آن در جریــان اســت؛ امــا مبنــای 
ثبــت »حافظــۀ جهانــی«، یــک کنوانســیون جهانــی 
ــیده  ــاِن کشــورها رس ــد پارلم ــه تأیی ــه ب نیســت ک
باشــد، بلکــه یــک برنامــه اســت کــه در ســال۱۳۷۱ 
ــن  ــا ای ــد، ب ــالدی( تأســیس ش شمســی )۱۹۹۲ می
هــدف کــه وضعیــت حفاظــت از مواریــث مســتند 
ــمند  ــا ارزش ــۀ ملت ه ــی هم ــۀ جمع ــه در حافظ ک
هســتند، ارتقــاء پیــدا کنــد و شــرایط بهتــری بــرای 
ــا  ــف دنی ــمت های مختل ــه آن در قس ــی ب دسترس
ایجــاد شــود. تجربه هــای تلــِخ تاریخــی نشــان داده 
ــه مجموعه هــای مهمــی در جهــان  ــود کــه چگون ب
در اثــر حــوادث طبیعــی و جنگ هــا و آشــوب های 
اجتماعــی و تــاراج و پراکنده گــی و داد و ســتد 
و  بودجــه  و  منابــع  کمبــود  یــا  و  غیرقانونــی 
ــان  ــا از می ــده ی ــیب دی ــت، آس ــداری نادرس نگه
ــخ  ــد نس ــا می توانن ــن مجموعه ه ــت. ای ــه اس رفت
ــی  ــم، صفحه های ــی ها، فیل ــاارزش، نقاش ــی ب خط
کــه صداهــای مهــم را ضبــط کــرده انــد یــا 
ــۀ  ــه بخشــی از حافظ ــند ک ــری باش ــای دیگ چیزه
جمعــی بشــری در آن جــای دارد کــه می توانــد در 
معــرض آســیب یــا نابــودی قــرار گیــرد. بــا چنیــن 
ــاورۀ  ــۀ مش ــالدی کمیت ــال ۱۹۹۳ می ــی در س هدف
بیــن المللــی آی ای ســی )IAC ( در پالتاســک 
ــه طرحــی  ــن کمیت لهســتان تشــکیل جلســه داد. ای
ارایــه داد کــه بــه موجــب آن نقــش یونســکو 
ــدۀ  ــت از آگاه کنن ــارت اس ــوص عب ــن خص در ای
ــی و  ــن الملل ــازمان های بی ــا و س ــا، نهاده دولت ه
ــوط  ــای مرب ــج مشــارکت در اجــرای پروژه ه تروی
ــۀ  ــدود ۴۵ کمیت ــون ح ــا کن ــوع. ت ــن موض ــه ای ب
ملــی حافظــۀ جهانــی در دنیا تأســیس شــده اســت. 
دفتــر ثبــت حافظــۀ جهانــی در ســال ۱۹۹۵ میالدی 
بنیان گــذاری شــد و از طریــق توافق هایــی کــه 
ــورت  ــی ص ــی آی ای س ــای متوال در گردهمایی ه
می گرفــت، رشــد کــرد تــا مــردم دنیــا را بیشــتر بــا 

ایــن برنامــه آشــنا کنــد.
ــت  ــه نادرس ــی ب ــه گاه ــس آن چ ــت برعک درس
ــرای  ــی ب ــۀ جهان ــۀ حافظ ــود، برنام ــغ می ش تبلی
ــراث مســتند  ــر، می ــالن اث ــد ف ــه بگوی آن اســت ک
ــد  ــت و بای ــر اس ــۀ بش ــه هم ــق ب ــان و متعل جه

ــت و  ــل حفاظ ــورت کام ــه ص ــه و ب ــرای همیش ب
نگهــداری شــود و در دســترس همیشــگی همــه گان 
ــل  ــدف، مح ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب باش
نگهــداری آن اثــر مطــرح اســت، نــه پدیــد آورنــدۀ 
ــری از  ــه جلوگی ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه آن. دلیل
ــرد  ــکل بگی ــد ش ــل بای ــیب ها در آن مح ــن آس ای
ــت از  ــرای حفاظ ــب ب ــۀ مناس ــص بودج و تخصی
ــاًل  ــود. مث ــدارک ش ــل ت ــد در آن مح ــم بای آن ه
ممکــن اســت یــک نســخۀ قدیمــی و مهــم قــرآن 
ــن ســینا در کتابخانه یــی  ــون اب ــا قان ــا شــاهنامه ی ی
ــا جــای دیگــر باشــد کــه آن  ــا آســیا ی ــا ی در اروپ
کشــور می توانــد آن را بــه کمیتــۀ حافظــۀ جهانــی 
ــًا  ــد. اساس ــت کن ــپس ثب ــی و س ــکو معرف یونس
یکــی از اهــداف برنامــۀ حافظــۀ جهانــی ایــن 
ــه  ــه هم ــد ک ــویق کن ــا را تش ــه ملت ه ــت ک اس

نســبت بــه آثــار مســتند ارزشــمند ملت هــای دیگــر 
همــت و حساســیت داشــته باشــند. در قــرون قبــل، 
بســیار اتفــاق افتــاده کــه قومــی بــر قــوم دیگــری، 
یــا تفکــری بــر تفکــر دیگــری، پیــروز شــده و از 
ــار بزرگــی از مســتندات  ــاد و تعصــب، آث ســر عن
حافظــۀ جمعــی و تاریخــی قــومِ مغلــوب را نابــود 

ــرده اســت.  ک
ــوان »مثنــوی  ــا عن اکنــون هــم دو نســخۀ خطــی ب
معنــوی موالنــا جــالل الدیــن محمــد رومــی 
ــی  ــۀ جهان ــت حافظ ــرای درج در فهرس ــی« ب بلخ
پیشــنهاد شــده اســت کــه بــه ترتیــب تاریخ نســخه، 
ــه شــمارۀ ۴۱  نســخۀ خطــی اول، نســخۀ خطــی ب
موجــود در مــوزۀ موالنــا در قونیــه کــه بــه تاریــخ 
ــش  ــری کتابت ــری قم ــال ۶۷۷ هج ــب س دوم رج
پایــان یافتــه اســت و دوم نســخۀ خطــی کتابخانــۀ 

آیــت اهلل مرعشــی کــه کتابتــش بــه خــط درویــش 
ــان  ــم رمض ــه هفت ــخ جمع ــد در تاری ــی محم عل
ــان رســیده اســت. در  ــه پای ۸۱۸ هجــری قمــری ب
موضــوع ثبــت ایــن نســخ و نســخ فاخــر و قدیمــی 
ــای  ــا، در هرکج ــر موالن ــوی دیگ ــمند مثن و ارزش
ــی  ــا کجای ــا ی ــه باشــد، بحــث خــود موالن ــا ک دنی
بودنــش یــا مباحــث کتــاب مثنــوی یــا تمدنی یــی 
ــه وجــود آورده مطــرح نیســت،  ــر را ب کــه ایــن اث
بلکــه موضــوع، خــود ایــن نســخه های مهــم 
و محــل و شــرایط نگهــداری آن هاســت. پــس 
ــد  ــود می دانن ــا را از خ ــه موالن ــی ک ــۀ مردمان هم
ــحال  ــد خوش ــد، بای ــاص دارن ــۀ خ ــه او عالق و ب
ــه نســخه های خطــی ارزشــمند و فاخــر  باشــند ک
ــوط  ــه مرب ــای آیین نام ــاظ مالک ه ــه لح ــوی، ب مثن
ــند،  ــه باش ــان ک ــای جه ــر کج ــکو، در ه در یونس
ــا  ــوند، کم ــت ش ــکو ثب ــی یونس ــۀ جهان در حافظ
ــه  ــد ک ــم ش ــحال خواهی ــیار خوش ــا بس ــه م این ک
ــر و  ــگ و هن ــه فرهن ــوط ب نســخه های خطــی مرب
زبــاِن مــا کــه در کتابخانه هــای دنیــا وجــود دارنــد، 
ــکو،  ــت در یونس ــق ثب ــد و از طری ــوظ بمانن محف
هــم بــه جهانیــان بهتــر معرفــی بشــوند و مــا هــم 
ــه  ــروز ب ــان ام ــه در جه ــم ک ــتقبال کنی ــد اس بای
ــه در  ــی ک ــود در حال ــه می ش ــث توج ــن مواری ای
گذشــته چنیــن نبــود و آثــار بســیاری از تمــدِن مــا 
ــی  ــر بی توجه ــا در اث ــد ی ــان بردن را دیگــران از می

ــت. ــان رف ــان از می خودم
وظیفــۀ  ایــن  کــه  می باشــد  تأکیــد  بــه  الزم 
ــد  ــالش کنن ــه ت ــت ک ــگ اس ــل و فرهن ــل فض اه
ــه را  ــد آن چ ــد و نگذارن ــار بزنن ــا را کن تعصب ه
ــی و دوســتی شــود،  ــد اســباب تفاهــم و همدل بای
اســباب ایجــاد فاصلــه و کــدورت و شــکاف میــان 
ــۀ  ــد هم ــا می توان ــراث موالن ــردد. می ــا گ ملت ه
بشــریت را بــه صلــح و دوســتی و تفاهــم بکشــاند. 
ــران  ــوری اســالمی ای ــفیر جمه در ســال ۲۰۰۶، س
ــفیر  ــتان و س ــالمی افغانس ــوری اس ــفیر جمه و س
ترکیــه در یونســکو، بــا همــکاری هــم، مــدال 
ــد و  ــیس کردن ــا را در یونســکو تأس ــمی موالن رس
ــند  ــد، س ــا کردن ــر امض ــه نف ــر س ــه ه ــی را ک متن
تأســیس مــدال شــد. در ســال ۲۰۰۵ هــم قطعنامــۀ 
ــد او تصویــب  بزرگداشــت هشــتصدمین ســال تول
و  بزرگداشــت ها  ایــن  بــرای  یونســکو  شــد. 
ــن  ــی تعیی ــه متول ــود و ن ــی می ش ــه متول ــا ن ثبت ه
می کنــد. موالنــا کــه یــک کاال نیســت کــه صاحــب 
داشــته باشــد. اصــاًل از نظــر یونســکو در ایــن قبیــل 
ــن  ــدف ای ــًا ه ــدارد. اساس ــا ن ــی معن ــور متول ام
ــن اســت  ــه در یونســکو ای ــن روی ــا و ای قطعنامه ه
ــناخت  ــرای ش ــا ب ــد ت ــویق کن ــا را تش ــه ملت ه ک
مفاخــر دیگــر فرهنگ هــا و تمدن هــا تــالش کننــد 
و یــک احســاس عــام جهانــی و بشــرِی مشــترک را 
بــرای شــناخت و حرمــت ایــن مواریــث برانگیــزد 
ــد.  ــک کن ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــن راه ملت ه و از ای
ــه  ــش از بقی ــت بی ــدام مل ــه ک ــه شــخصیتی ب این ک
تعلــق دارد، اصــوالً هــدف و کار یونســکو نیســت. 
مــا افتخــار می کنیــم کــه تمــدن کهــن مــا در ایــن 
منطقــه فرزنــدی داشــته کــه شایســته آن اســت کــه 
ــان  ــه زب ــزرِگ او ب ــراث ب ــان او را و می ــۀ جه هم
ــر  ــالوه ب ــن ع ــد. بنابرای ــود بدانن ــی را از خ فارس
ــه  ــتان ک ــتان و تاجیکس ــه و افغانس ــران و ترکی ای
ــۀ خــاص  ــارش عالق ــا و آث ــه بزرگداشــت موالن ب
دارنــد، اگــر هــر کشــور دیگــری هــم در یونســکو 
ــت  ــی و ثب ــرای معرف ــان ب ــای جه ــر ج ــا در ه ی
نســخه های آثــار موالنــا تــالش کنــد، اســباب 

ــت.  ــتان اس ــۀ موالنادوس ــحالی هم خوش

سفارت جمهوری اسالمی ایران - کابل
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بخش سوم و پایانی

شكِم بزرگ تان از كجا آمده 
و با سالمِت شما چه مي كند؟

بخش چهــارم

سودا مي خورید؟
شاید سودا یا آِب گازدار، نوشیدني پُرطرفداري باشد و از آن جا که بوره ندارد، خیلي ها را 
به این خیال بیندازد که مصرفش مثل نوشابه پُرضرر نیست اما محققان مي گویند نوشیدن 
مایعاِت گازدار نه تنها به دندان هاي شما آسیب مي زند بلکه شکمي بزرگ را هم به شما 
هدیه مي کند. محققان مي گویند کساني که در هر روز تنها یک لیوان سودا مي خورند، پنج 
برابر بیشتر از کساني که یک بار در هفته سراغ این نوشیدني مي روند استعداد چاق شدن 
یا آن هایي که  از نظر آن ها فرقي نمي کند سراغ سوداهاي رژیمي بروید  پیدا مي کنند.  را 
شیرین و طعم دار شده اند چرا که مصرف این نوشیدني در هر حال شما را صاحب بدني 

چاق و شکمي بزرگ مي کند.
 

دیر غذا مي خورید؟
وقتي که مي خوابید، بسیاري از فعالیت هاي بدن تان به حالِت تعلیق درمي آید که هضم غذا 
یکي از آن فعالیت هاست. اگر شما عادت دارید شام تان را تنها یکي ـ دو ساعت قبل از 
از چاقي شکمي هم رنج مي برید چرا که هم به خاطر درست  خواب میل کنید، احتماالً 
هضم نشدن غذاي تان چاق و شکم گنده شده اید و هم به خاطر نزدیک بودن زمان خواب و 
خوراک تان به هم، به مشکالت مربوط به معده دچار شده اید و به همین دلیل ظاهر شکم تان 

برجسته به نظر مي رسد.

فيبر نمي خورید
طریق  این  از  و  تضمین  را  گوارش تان  دستگاه  سالمت  مي تواند  فیبر  اندازۀ  به  مصرف 
فیبر  گرم   ۱۰ روز  هر  که  کساني  معتقدند  پژوهش گران  کند.  کوچک  هم  را  شکم تان 
لوبیا چیتي(  مي خورند )معادل دو سیب کوچک، یک فنجان نخود سبز و نصف فنجان 
چربي هاي احشایي بدن شان ۷/۳ درصد کمتر شده و صاحب شکمي تخت مي شوند. نیازي 
به گفتن ندارد بسیاري از سبزي هاي برگ سبز مثل کاهو سرشار از فیبر هستند و مصرف 

هر روزۀشان مي تواند فعالیت دستگاه گوارش شما را تنظیم کند.

افسرده اید؟
اگر بي دلیل شکم ُگنده شده اید و حتا رعایت کردن نکات گفته شده هم گرهي از مشکل 
شما باز نکرده، بهتر است مشکل تان را به جاي متخصص گوارش با یک روان پزشک در 
میان بگذارید. محققان مي گویند اگر در دورۀ پیري به سر ببرید و به افسرده گي دچار شوید، 
صاحب شکمي بزرگ هم مي شوید. بررسي هاي آن ها نشان مي دهد احتمال شکم گنده شدن 
در یک دورۀ زماني پنج ساله، در مسن هایي که عالیم افسرده گي را نشان مي دهند، بیشتر 
است. همان طور که در مورد بي خوابي گفتیم، در این مورد هم پاي هورمون کورتیزول در 
میان است. کنترل نشدن سطح این هورمون که باال رفتنش چربي هاي دور شکم و کمر را 

انباشته مي کند، باعث مي شود فرد بدون چاق شدن شکم ُگنده شود. 

ميان سال شده اید؟
براي زنان چاقي شکمي را همراه مي آورد. گرچه  به ویژه  پیرتر شدن  از نظر متخصصان 
میزان  نه تنها  مي گویند  محققان  اما  مي انجامد،  هم   BMI رفتن  باالتر  به  سن  رفتن  باالتر 
چربي ها بلکه شیوۀ توزیع آن ها هم در سنین باالتر با زمان جواني تفاوت خواهد داشت. 
اگر شما در چنین دوره یي به سر مي برید و براي آب کردن شکم تان مصمم هستید، گذشته 
از رعایت رژیم غذایي مناسب، باید پیاده روي و یوگا را هم به برنامۀ زنده گي تان اضافه 

کنید.

مرگ زودرس
مرگ زودرس به دلیل مشکالت قلبي، یکي از نگراني هایي است که باید همیشه با آدم هاي 

شکم گنده همراه باشد
ـ اگر شکم گنده شوید... شکم گنده تنها شما را در آینه نازیبا نشان نمي دهد. بررسي هاي 
بیماري هاي مختلفي دچار  از این است که چاقي شکمي شما را به  پژوهش گران حاکي 

مي کند که درمان کردن شان به اندازۀ آب کردن شکم تان آسان نیست.
ـ استخوان هاي تان پوک مي شود: محققان دانشگاه هاروارد دریافتند مرداني که دچار چربي 
شکم هستند، بیشتر در معرض ابتال به پوکي استخوان قرار دارند. درحالي که این بیماري 
به طور معمول در زنان سالمند دیده مي شود، پژوهش گران ادعا مي کنند مردان شکم گنده هم 
از مبتالیان اصلي آن هستند. به گفتۀ پژوهش گران چاقي شکمي خطر شکستن استخوان ها 
مشکالت  و  ریوي  بیماري هاي  معتقدند  پژوهش گران  از  دیگري  گروه  مي کند.  بیشتر  را 

تنفسي هم همیشه با شکم گنده ها همراه است.
میان  در  رایج  مشکالت  از  یکي  ُکلیوي  بیماري هاي  مي افتد:  کار  از  ُگرده های تان  ـ 
شکم گنده هاست. از منظر محققان هالندي کساني که شکمي چاق دارند، فشار خون شان 
هم باالتر است و بیشتر به مشکالت کلیوي دچار مي شوند. محققان در بررسي دیگري 

ثابت کرده اند بیماري هاي کلیوي تنها مشکل آن ها  نیست.
منبع: مجله سيب سبز

تا  امان اهلل  شاه  سقوط  فاصلۀ  در  هرچند 
این  تجزیۀ  و  هندوستان  از  بریتانیا  خروج 
)از  پاکستان  و  هند  کشور  دو  به  کشور 
۱۹۲۹ تا ۱۹۴۷م؛ مدتی حدود هجده سال( 
فرصتی پیش آمد تا این روابط بهبود یابد؛ 
اما دو امِر مهم مانع آن گردید: نخست ادامۀ 
بازی  اصلی  قاعدۀ  عنوان  به  تعادل  حفظ 
بزرگ، و در واقع پابندی غرب به توافقاتی 
که در اواخر قرن نوزدهم میان روسیۀ تزاری 
و بریتانیای کبیر میان متصرفاِت دو طرف 
حاصل گردیده بود. یکی از اصول اساسِی 
منطقۀ  به حیث  را  افغانستان  توافقات،  این 
غرب  این رو  از  بود.  گرفته  نظر  در  حایل 
افغانستان،  با نزدیک شدن به  نمی توانست 
آن تعهدات را زیر پا گذارد. دوم، به قدرت 
آلمان  ناسیونال سوسیالیست  رسیدن حزب 
و  هیتلر  دولت  رهبری  به  نازی(  )حزب 
به  افغانستان  روزافزوِن حکومت  تمایالت 
نزدیکی به آن دولت بنا بر اشتراکاِت مبانِی 
اعتقادِی هر دو طرف مبنی بر ایجاد اقتدار 

نژاد آریایی. 
ممکن است همین امر باعث شده باشد که 

جهانی  جنگ  جریان  در  افغانستان  دولت 
متفقین  بزرِگ  قدرت  سه  با  آن که  با  دوم 
چین  و  شوروی  اتحاد  بریتانیا،  یعنی 
به  پیوستن  از  بوده،  هم سرحد  و  همسایه 
جبهۀ متفقین و از تسلیم دهِی دیپلومات ها 
خودداری  آنان  به  آلمانی  متخصصیِن  و 
نموده  اختیار  بی طرفی  موقِف  و  کرده 
چنان که  جنگ،  ختم  از  پس  اندکی  است. 
بدنۀ  از  پاکستان  کشور  کردیم،  اشاره 
زمان  این  در  گردید.  جدا  بریتانوی  هند 
آلمان  رهبری  به  محور”  “اتحاد  دیگر  که 
قبلی  نداشت، جای صف بندی های  وجود 
اتحاد  بود.  را صف بندی های جدید گرفته 
مهم  فاتحین  از  یکی  عنوان  به  شوروی 
جنگ، اروپای شرقی را در اشغال داشت. 

ایاالت متحدۀ  درحالی که در جانب دیگر، 
رهبری  دیگر،  مهِم  فاتح  عنوان  به  امریکا 

جناِح دیگر را عهده دار بود. 
گرفت،  سرد  جنگ  را  بزرگ  بازی  جای 
ابعاد  واقع  در  و  گسترده تر  ابعاد  با  اما 
جهانی. رهبران پاکستان قبل از تأسیس این 
درحالی که  گرفتند؛  را  غرب  جانب  کشور 
ـ  گفته شد  که  سوابقی  به  بنا  ـ  افغانستان 

اجباراً متمایل به اتحاد شوروی گردید. 
ادعای  گفتیم،  این  از  پیش  که  همان طور 
از  بخشی  بر  افغانستان  دولت های  ارضی 
اراضی که اینک جزو قلمرو پاکستان شمرده 
می شد، غرب را که متحد و حامی پاکستان 
بود، نسبت به افغانستان ناراضی تر ساخت، 
چندان که دست کم ـ در تحلیل نویسنده گان 
به  عالقه مندی  ـ  غربی  سیاست مداران  و 
داده  نشان  پاکستان  به  کشور  این  انضمامِ 
معامالِت  وارد  پاکستان  آن طرف،  از  شد. 
عمیق با غرب گردید و به عضویت پیمان 
سنتو )یا بغداد( درآمد. در طول دورۀ مسما 
به “جنگ سرد”، پاکستان از حمایت غرب 

برخوردار بود. تجزیۀ پاکستان و جدا شدن 
مستقل  کشوری  تشکیل  و  شرقی  پاکستاِن 
زیر نام بنگله دیش، غرب را نسبت به آتیۀ 
پاکستان نگران ساخت؛ چندان که عالوه بر 
حمایت تسلیحاتی و اقتصادی، پاکستان را 
اسالمی  بنیادگرایی  حربۀ  به کارگیری  در 

علیه هند، مجاز دانستند. 
ب: از کودتای ثور تا امروز 

از  گذشته  افغانستان،  در   ۱۳۵۷ کودتای 
کشور  دو  وجهانی اش،  منطقوی  تبعات 
از  برخی  ساخت.  دور  پیش  از  بیش  را 
تحلیل گران، علت کودتا را تمایِل داوود به 
به  می دانند.  پاکستان  با  مرزی  مشکِل  حل 
آن  پِی  در  و  کمونیستی  کودتای  هر حال، 
تهاجم شوروی به افغانستان، زمینه های تازه 
به وجود آورد که در هر دو  پاکستان  برای 
استقامِت کار در داخِل افغانستان و نزدیکی 
موقعیت هایی  به  غرب،  و  عرب  جهان  به 
دست یابد که حِل مشکل را بیش از پیش 

دشوار می سازد.   
را  مجاهدین  رهبران  توانست  پاکستان 
جیره خوارِ  را  فرماندهان  بگیرد؛  قبضه  در 
سنگرها  تمام  طریق،  این  از  و  سازد  خود 
را  شرق  شمال  در  سنگر  چند  استثنای  به 
در اختیارِ خویش داشته باشد. القصه نه تنها 
رفته  دست  از  اراضی  واپس گیری  داعیۀ 
دستیابی  طمع  بلکه  سپرد،  فراموشی  به  را 
سر  در  نیز  را  دیورند  این سوی  اراضی  به 

پرورانید. 
هجوم شوروی همدردی و حمایِت بیش از 
پیِش غرب را نسبت به پاکستان برانگیخت، 
چندان که پاکستان دو امتیاز محیرالعقول را 
اتومی؛  تسلیحاتی  نخست  آورد:  به دست 
دوم حق مداخله در آتیۀ افغانستان. بی ثباتی 
جنگ های  اسالمی،  دولت  تشکیل  از  بعد 
افغانستان  سقوط  سرانجام  و  داخلی 
مداخله  حِق  امتیاز  جزو  طالبان،  به دست 
سپتمبر   ۱۱ حوادث  اگر  که  می دانیم  بود. 
پیش نمی آمد، امریکا با دولت طالبان کنار 
نتیجه  این  به  باید  ترتیب،  این  به  می آمد. 
رسید که امریکا فقط با جا دادن القاعده در 
نه  داشت،  مخالفت  پاکستان  با  افغانستان، 
با همۀ برنامه های آن کشور. امریکا حتا تا 
اکنون حاضر نیست طالبان را دشمِن خود 
بخواند، از همین رو هرگز در پی استیصال 
نمی دانست  امریکا  آیا  نبرآمد.  آنان  کامِل 
طالبان  عساکرش،  خروج  از  بعد  که 

برمی گردند؟ یقینًا که می دانست!  
نتیجۀ کلی یی که از تهاجم امریکا و ناتو به 
مقاومت  که  است  این  می گیریم  افغانستان 
در برابِر خواست های پاکستان را سرکوب 
و مضمحل ساخته و زمینه را برای تهاجِم 
به  است.  آورده  فراهم  کشور  این  مجددِ 
غرب  و  ناتو  دیدگاه  در  دیگر،  عبارت 
افغانستان  مناسبات  در  تغییری  هیچ گونه 
ناتو  بلکه  به مشاهده نمی رسد؛  پاکستان  و 
بحران  ادامۀ  طرف دارِ  کماکان  غرب  و 
تحکیم  زمینۀ  یک سو  از  تا  جنگ اند،  و 
موقعیِت پاکستان در افغانستان فراهم آید و 
از سوی دیگر زمینۀ مداخله در آسیای میانه 
و از آن طریق در فدراتیف روسیه و غرب.

ن 
ستا

غان
 اف

دۀ
آین

ی
ها

ان 
زم

سا
و 

ی
ه ی

ـق
طـ

 من
      

    
    

 

                      داکتر محیی الدین مهـدی 

کودتـای 1357 در افغانسـتان، گذشـته از تبعات منطقـوی وجهانی اش، 

را بیـش از پیـش دور سـاخت. برخـی از تحلیل گـران، علـت 
دو کشـور 

 بـا پاکسـتان می داننـد. 
کودتـا را تمایـِل داوود بـه حـل مشـکِل مـرزی

بـه  شـوروی  تهاجـم  آن  پـِی  در  و  کمونیسـتی  کودتـای  حـال،  هـر  بـه 

افغانسـتان، زمینه هـای تـازه بـرای پاکسـتان به وجـود آورد کـه در هـر 

دو اسـتقامِت کار در داخـِل افغانسـتان و نزدیکـی بـه جهـان عـرب و 

را بیـش از پیش 
ت یابـد که حـِل مشـکل 

غـرب، بـه موقعیت هایـی دسـ

می سـازد دشـوار 
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پارادایم تعامل گرا
پارادایم تعامل گرا را می توان خّط سوم در نظر آورد. در 
این پارادایم، زن و مرد علی رغم یکسانی های اخالقی 
این  متفاوت اند.  حقوقی  مسایِل  پاره یی  در  انسانی،  و 
و  زن  میان  واقعی  تفاوت های  وجودِ  بر  دایر  رویکرد 
چهار  در  را  جنس  دو  این  میان  تفاوت  و  است  مرد 
اخالفی/عاطفی  و  روانی  ذهنی،  جسمانی،  دستۀ 
برمی شمارد. این پارادایم از این دید که تمایزات مرد 
برابِر رویکرد  و زن را طبیعی و واقعی می شمارد، در 
تساوی گرا قرار می گیرد؛ و از آن جایی که این تفاوت ها 
را به ساحِت ارزش های انسانی و اخالقی راه نمی دهد، 
رویکرد،  این  در  می ایستد.  تقابل گرا  پارادایم  مقابِل 
به  مرد  و  زن  میان  حقوقی  اختالف های  برخی  مبنای 
بیان،  این  با  برمی گردد.  آن ها  میان  طبیعی  تفاوت های 
تبعیض  نمی توان  را  مرد  و  زن  میان  حقوقی  نابرابری 
به شمار آورد، بلکه می توان از آن به »تفاوِت حقوقی« 
اهتمام  دانشجو  چند  به  آموزگاری  هرگاه  کرد.  تعبیر 
محروم  آن  از  را  دیگران  و  دهد  خرج  به  ویژه یی 
تمام  به  آموزگاری  هرگاه  اما  است؛  تبعیض  بدارد، 
استعداد  اما  کند،  تدریس  یکسان  طور  به  دانشجویان 
فراگیری درس به گونۀ یکسان نباشد، تفاوت خوانده 
می شود. تفاوت بیش از دهنده گان به گیرنده گان تعّلق 
می گیرد، درحالی که تبعیض به دهنده ها راجع می شود 

و گیرنده ها نقشی در آن ندارند.
در این پارادایم، برابری حقوقی میان زن و مرد تا جایی 
در نظر گرفته می شود که به بی عدالتی نیانجامد. هرگاه 
قرار  عدالت  اصل   با  ستیز  در  مرد  و  زن  میان  برابری 
را  برابری  منظر،  این  از  می شود.  گرفته  نادیده  گیرد، 
کرد.  تقسیم  غیرعادالنه  و  عادالنه  برابری   به  می توان 
تفاوت های  پایۀ  بر  پارادایم  این  انسان  شناختي  مبنای 
طبیعی میان زن و مرد استوار است. زن و مرد متفاوت 
پارادایم  در  مسأله  این  همدیگرند؛  مکّمل  و  هم  از 
اهمیِت  دارد،  تأکید  آن  بر  نیز  اسالم  که  تعامل گرایی 
می توان  را  شریعتی  دکتر  از  سخنانی  دارد.  فراوانی 

مانیفیسِت این پارادایم در نظر آورد:
اسالم در عیِن حال که با تبعیضات موجود میان زن و 
مرد به شّدت مبارزه کرده است، از مساواِت میان این دو 
نیز جانب داری نمی کند و به عبارِت دیگر، نه طرفدار 
تبعیض است و نه معتقد به تساوی، بلکه می کوشد تا 
در جامعه، هر یک را در جایگاه طبیعِی خویش بنشاند، 
تبعیض را جنایت می داند و تساوی را نادرست؛ با آن 
انسانیّت مخالف است و با این طبیعت؛ طبیعت زن را 
نه پست تر از مرد می داند و نه مانند مرد. طبیعت این 
سرشته  یکدیگر  مکّمل  اجتماع،  و  زنده گی  در  را  دو 
است و از این روست که اسالم برخالف تمّدن غربی، 
نه  است،  دو  این  به  طبیعی  حقوق   اعطای  طرف دار 

حقوق مساوی و مشابه .
با دقِت بیشتر در نظام حقوقی اسالم می توان از تساوی 
زن و مرد در حقوق اساسی سخن گفت، هرچند ممکن 
است میان آن ها در برخی امورِ جزیی تر دیگر برابری 
برقرار نباشد. زن و مرد در حقوقی چون حق حیات، 
کار،  حق  تحصیل،  حق  مالکیّت،  حق  آزادی،  حق 
مواردِ  هرچند  ندارند،  هم  با  تفاوتی  و...  سیاسی  حق 
جزیی تری را می توان یافت که برابری میان زن و مرد 
- با توجه به تفاوت های طبیعی یی که میان شان وجود 

دارد - در نظر گرفته نشده است.
یکسانی  صورِت  به  ـ  قرآن  بیان  بر  بنا  ـ  مرد  و  زن 
آفریده شده اند ]نساء: ۱[ و اعمال آن ها دارای پاداش و 
عذاِب یکسانی ست]نحل: ۹۷، فصلت: ۴۶، جاثیه: ۱۶، 
مائده: ۹۳[.  اما علی رغم آن، زن و مرد در کلیۀ حقوق 
در  نابرابری  این  بلکه  نیستند،  برابر  خویش  انسانی 
پاره یی از حقوق و تکالیف موردِ نظر است. در مسایلی 
قصاص،  و  حدود  در  قضاوت  نفقه،  مهریه،  چون 
نابرابری های مشهودی میان زن و  شهادت، ارث و...، 
مرد به چشم می خورد که در نگاه تعامل گرا ناشی از 
تفاوت های طبیعی میان این دو جنس است. اما با این 
وجود، تفاوتی میان زن و مرد در حقوق اساسی آن ها 
وجود ندارد و این دو جنس، در ارزش انسانی، فضایل 

اخالقی و معنوی با هم برابرند. 
با این بیان، اسالم در باب برابری زن و مرد در حقوق 
در  و  دارد  همسویی  تساوی گرا  پارادایم  با  اساسی 
که  مرد  و  زن  حقوقی  تفاوت های  از  پاره یی  مورد 
مواردِ جزیی تری را احتوا می کند، با پارادایم تعامل گرا 
با  اسالم  همسویی  رویکرد،  این  در  است.  هم داستان 
داعیه های تساوی طلبانه بنیادی تر و پایه یی تر است، در 
حالی که همداستانی اسالم با پارادایم تعامل گرا می تواند 

موردی تر و روبنایی تر به حساب آید.

خالصه و نتيجه گيری
مباحث طرح شده در این مقاله را می توان چنین خالصه 

کرد:
عمومی  آزادی های  فرانسه  بزرگ  انقالب   .۱
بیشتری را وعده داد و کوندورسه به مجلس ملی آن 
کشور پیشنهاد کرد که زنان نیز دارای حق رای باشند. 
بشر«  »حقوق  بر  را  زن«  »حقوق  وولستنگرافت  ماری 
زنان  آزادی  نهضِت  شالوده های  بدین گونه  و  افزود 
هجدهم  سدۀ  در  صنعتی  انقالِب  ظهور  شد.  ریخته 
میادین  به  از حوزه های خصوصی  زنان  تا  شد  باعث 
بیش  زنان  آزادی های  بحثِ   و  شوند  کشانده  عمومی 
از پیش باال بگیرد. از برکِت عصر ارتباطات، داعیه های 
نیز  سوم  جهان  کشورهای  به  زنان  آزادی خواهانۀ 
سرازیر شد و افغانستان نیز پس از دهۀ هشتاد خورشید 

به این کاروان پیوست.  
۲.  فعالین حقوق زن در افغانستان نتوانسته اند 
داعیه های  و  مارچ  هشتم  با  را  تکلیف شان  هنوز  تا 
حق طلبانۀ خویش به صورِت علمی و روشن تعریف 
فکری،  عقبۀ  بدونِ   زن«  »روز  از  آن ها  تجلیِل  کنند. 

نمادین و ناآگاهانه است.
نگاه پارادایمی به ارزش های اسالمی و تلقی   .۳
و  غرب  قلمرِو  در  که  رویدادهایی  فراپارادایم انگارانۀ 
را  است  افتاده  اتفاق  ما  فرهنگی  محدودۀ  از  بیرون 
می توان نوعی الیناسون )ازخودبیگانه گی( در نظر آورد. 
رویدادهایی  به  متعلق  را  خودش  شرقی  انساِن  وقتی 
بنگرد که در خارج از جغرافیای فرهنگی او رخ داده 
دارد،  مکانی  و  زمانی  بسیارِ  فاصله های  او  با  و  است 

دچار ازخودبیگانه گی شده است.
موجود  واقعیّت های  از  دقیق  فهم  بدون   .۴
بخشید.  تحّول  مثبتی  نحو  به  را  آن ها  نمی توان 
جنبش های زنانه در افغانستان با فقدان توصیف جامع 
روشنی  راهکار  و  مواجه اند  زنان  موجودِ  وضعیّت  از 
برای تغییر این وضع در دست ندارند. افزون بر این، 
در  موجود  وضع   برای  مناسبی  جای گزین  و  بدیل 
به  افغانستان  فّعالین زن را در  نیست که کار  دسترس 

چالش طلبیده است.

و  زنان  میان  جنسیتی  برابری  روی  بحث   .۵
پیوند  ما  انسان شناسانۀ  دیدگاه های  با  بنیاد  از  مردان 
دارد. نوِع نگرش ها به انسان است که نوعیّت و دایرۀ 
نگرشی  در  می شود.  ترسیم  آن  مبنای  بر  زنان  حقوق 
که تمامی تفاوت های زن و مرد را به عوامل بیرونی، 
شرایط فرهنگی و تاریخی ارجاع می دهد، سعی در راه 
انسان شناسانه یی  توجیه  مرد  و  زن  حقوق  برابرسازی 
بنیادین  تفاوت های  به  که  نگره هایی  در  اما  برمی دارد. 
جنس  دو  را  دو  آن  و  می نهد  انگشت  مردن  و  زن 
متفاوت نه، بلکه دو نوِع متفاوت به حساب می آورد، 
سخن از حقوق انسانی زنان بی معناست. در این میان، 
نگرش تعامل گرایانه یی نیز وجود دارد که زن و مرد را 
در ارزش وجودی شریک می انگارد و با این وجود، از 
تمایزات و تفاوت های آنان نیز سخن می راند. در این 
رویکرد، مسألۀ عدالت بیش از تساوی اهمیت می یابد 
استعداد  بر  و حقوق و مکلفیت های زن و مرد متکی 
به  اول  رویکردِ  از  می شود.  تعیین  آنان  توانایی های  و 
تقابل گرایی، از دوم به تساوی گرایی و از سومی نیز به 

تعامل گرایی تعبیر شده است.
با دقِت بیشتر در نظام حقوقی اسالم می توان   .۶
اساسی سخن گفت،  در حقوق  مرد  و  زن  تساوی  از 
هرچند ممکن است میان آن ها در برخی امور جزیی تر 
دیگر برابری برقرار نباشد. زن و مرد در حقوقی چون 
تحصیل،  حق  مالکیّت،  حق  آزادی،  حق  حیات،  حق 
حق کار، حق سیاسی و ... تفاوتی با هم ندارند، هرچند 
مواردِ جزیی تری را می توان یافت که برابری میان زن 
و مرد - با توجه به تفاوت های طبیعی یی که میان شان 
مسایلی  در  است.  نشده  گرفته  نظر  در   - دارد  وجود 
قصاص،  و  حدود  در  قضاوت  نفقه،  مهریه،  چون 
و  زن  میان  مشهودی  نابرابری های  و...  ارث  شهادت، 
مرد به چشم می خورد که در نگاه تعامل گرا ناشی از 
تفاوت های طبیعی میان این دو جنس است. اما با این 
وجود، تفاوتی میان زن و مرد در حقوق اساسی آن ها 
وجود ندارد و این دو جنس، در ارزش انسانی، فضایل 

اخالقی و معنوی با هم برابرند. 
به صورِت  ـ  قرآن  بیان  بر  بنا  ـ  مرد  زن و   .۷
یکسان آفریده شده اند ]نساء: ۱[ و اعمال آن ها دارای 

 ،۴۶ فصلت:   ،۹۷ یکسانی ست]نحل:  عذاِب  و  پاداش 
جاثیه: ۱۶، مائده: ۹۳[. اسالم در باب برابری زن و مرد 
در حقوق اساسی با پارادایم تساوی گرا همسویی دارد 
و در مورد پاره یی از تفاوت های حقوقی زن و مرد که 
مواردِ جزیی تری را احتوا می کند، با پارادایم تعامل گرا 
با  اسالم  همسویی  رویکرد،  این  در  است.  هم داستان 
داعیه های تساوی طلبانه بنیادی تر و پایه یی تر است، در 
حالی که همداستانی اسالم با پارادایم تعامل گرا می تواند 

موردی تر و روبنایی تر به حساب آید.
با این توضیح می توان جامعیِّت نگاه اسالم را به مسألۀ 
حقوق زن به وضوح دید و خّط اعتدالی را که اسالم 
داد.   نشان  به درستی  است،  کرده  ترسیم  زمینه  این  در 
و  زن  اساسی  حقوق  باب  در  تساوی گرایی  با  اسالم 
تعامل گرایی در مواردِ حقوق  با  مرد همسویی دارد و 

جزیی تر همنواست. 
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در گزارش جدید پنتاگون آمده است که وضعیت 
دوره حکومت  به  نسبت  حتی  افغانستان  امنیتی 
طالبان بدتر شده است و شهروندان این کشور از 

امنیت کمتری برخوردار هستند.
که  است  آمده  پنتاگون  جدید  گزارش  در   
به هر زمان دیگری  افغانستان نسبت  شهروندان 

از امنیت کمتری برخوردارند.
تلفات غیرنظامیان  میزان  این گزارش،  بر اساس 

در اثر جنگ همچنان در حال افزایش است.
سال  میالدی  دسمبر  ماه  از  که  گزارش  این  در 
گذشته تا پایان ماه می سال جاری را در برمی گیرد، 
آمده است؛ قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان رو 

به پیشرفت است اما بر اساس نظر سنجی انجام 
شده شهروندان، احساس امنیت بهتری نمی کنند.

تنها ۲۰ درصد از شرکت کننده گان در نظرسنجی 
که وضعیت  کردند  اعالم  میالدی،  مارچ  ماه  در 
امنیتی »خوب« است که این میزان نسبت به سال 

گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته است.
افغان ها گفتند که وضعیت  از  حدود ۴۲ درصد 
دوره حکومت  به  نسبت  در حال حاضر  امنیتی 

طالبان هم وخیم تر شده است.
تازه گی  به  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
نیروهای  اختیارات  افزایش  با  را  خود  موافقت 
خود در افغانستان اعالم کرده است که بر اساس 

آن نیروهای این کشور می توانند در کنار نیروهای 
امنیتی افغانستان در جنگ ها شرکت کنند.

در  می تواند  امریکا  هوایی  نیروی  همچنین 
عملیات مختلف از نیروهای امنیتی افغانستان و 

خارجی در جنگ با طالبان حمایت کند.
در حال حاضر حدود ۹۸۰۰ نظامی امریکایی در 
افغانستان مستقر هستند که بر اساس برنامه فعلی، 
قرار است این تعداد تا پایان سال جاری میالدی 

به ۵۵۰۰ نظامی کاهش یابد.
این گزارش پنتاگون در حالی منتشر می  شود که 
بدین سو  سال  شانزده  از  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان حضور دارد. آگاهان می پرسند که  در 
اگر وضعیت امنیتی کشور بدتر از دوران طالبان 
حضور  نیست-  چنین  حقیقت  که  است-  شده 
امریکایی ها در این مدت چه سودی داشته است؟
افغانستان دوران طالبان شبیه زندان ترسناکی بود 
که زندانیان آن از سایۀ خویش هم می ترسیدند! 
باوری،  غیرقابل  به شکل  پنتاگون  وضع،  این  با 
اوضاع کنونی را شبیه با دوران طالبان و چه بسا 
بدون  کنونی  می کند. وضعیت  تلقی  آن  از  بدتر 
است.  کننده  امید  نا  به شدت  و  نامطلوب  شک 
شوک آور  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای  تلفات 
است. اما در این وضع، نیروهای خارجی به ویژه 
امریکایی ها نقش برجسته دارند. آنها می توانستند 

اوضاع را به گونۀ دیگر رقم زنند. 
بین المللی  انتظار ندارند متحدان  افغانستان  مردم 
از آن چه هست، ملتهب و  آنها اوضاع را بیش 
بحرانی جلوه دهند. همکاران بین المللی افغانستان 
باید مطابق توافقنامه ها وقراردادهایی که به امضا 
از  دفاع  و  امنیت  تأمین  راستای  در  رسانیده اند، 

شهروندان افغانستان کمک و همکاری نمایند. 
    

ــاه جــون ســفارت جمهــوری  ــخ ۱۳ م ــه تاری ب
ــاه  ــغ پنج ــتان مبل ــم افغانس ــن مقی ــق چی خل
هــزار دالــر آمریکایــی را بــه شــفاخانه چینایــی 
ــئول  ــود . مس ــک نم ــار کم ــهر قندره ــای ش ه
ــن  ــق چی ــوری خل ــفارت جمه ــات س ارتباط
مقیــم افغانســتان آقــای لــوا جــی هــان و رییــس 
صحــت عامــه والیــت قندهــار آقــای زمــری در 
مراســم اهــدای کمــک متذکــره حضــور یافتنــد. 
ــق  ــوری خل ــفارت جمه ــات س ــئول ارتباط مس
چیــن گفــت : چیــن در راســتای روابــط دیرینــه 
ــت  ــاه اگس ــار  در م ــت کنده ــا والی ــود ب خ
ســال گذشــته همــراه بــا یــک هیــات رســمی از 
جانــب ســفارت جمهــوری خلــق چیــن مقیــم 
ــدار  ــار دی ــت کنده ــز والی ــتان از مرک افغانس
ــندگان  ــرم باش ــتقبال گ ــورد اس ــه م ــد ک نمودن
شــهر قندهــار قــرار گرفتنــد.  در جریــان دیــدار 
ــوف  ــات موص ــار ،هی ــت کنده ــز والی از مرک
از فعــال بــودن و عرضــه خدمــات صحــی 
ــس (  ــفاخانه میروی ــا ) ش ــی ه ــفاخانه چینای ش
شــهر قندهــار کــه از کمــک هــای دهــه هفتــاد 
قــرن گذشــته جمهــوری خلــق چیــن بــه 
ــند  ــت خرس ــی نهای ــت ب ــوده اس ــتان ب افغانس
گردیدنــد. اینبــار کمــک مالــی جمهــوری خلــق 
ــت قاطــع  ــده حمای ــا نشــان دهن ــه تنه ــن ن چی
کشــور چیــن در عرصــه بازســازی وصلــح بوده 
ــراز همــدردی دولــت و  بلکــه نشــان دهنــده اب

ــردم افغانســتان میباشــد.  ــا م ــن ب ــردم چی م
جانــب افغانــی اظهــار داشــت :افغانســتان 
وچیــن همســایگان خــوب ،همــکار و دوســتان 
واقعــی هســتند. دولــت و مــردم افغانســتان 

ــق  ــوری خل ــای جمه ــا و حمایته ــک ه از کم
چیــن در عرصــه صلــح و بازســازی افغانســتان 
ــپاس  ــان و س ــراز امتن ــر اب ــای اخی ــال ه در س
ــت  ــام والی ــان مق ــد و همچن ــی کنن ــذاری م گ
کندهــار  و شــفاخانه میرویــس شــهر قندهــار  از 
کمــک مالــی جمهــوری خلــق چیــن  صادقانــه 
تشــکری نمــوده و وعــده ســپرد مبلــغ متذکــره 
و  دارو  و  صحــی  تجهیــزات  اکمــال  در  را 
ــرای  ــفاخانه ب ــونل ش ــوزش پرس ــان آم همچن
ــد  ــرف خواه ــه مص ــر ب ــات بهت ــه خدم عرض

ــاند.  رس

ــه در  ــار ک ــا »شــهر قنده ــی ه »شــفاخانه چینای
ــذاری  ــس نامگ ــفاخانه میروی ــام ش ــه ن اصــل ب
گردیــده اســت بزرگتریــن شــفاخانه دولتی زون 
ــن شــفاخانه  ــی باشــد. ای ــوب افغانســتان م جن
عرضــه  مصــروف  تااکنــون  زمــان  دیــر  از 
خدمــات صحــی بــرای مریضــان والیــت هــای 
ــن  ــی ای ــندگان محل ــد. باش ــوب میباش زون جن
منطقــه اغلبــا ایــن شــفاخانه را بــه نــام شــفاخانه 
میرویــس نــه ،بلکــه بــا نــام رایــج آن بیــن مردم 

ــاد میکننــد.  یعنــی شــفاخانه چینایــی هــا ی
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آیا پنتاگون راست می گوید؟

اعمار شفاخانه چینایی ها در شهر قندهار

سیاست مخدوِش تاریخی 
در روابط با پاکستان
 پایان خواهد یافت؟

محمداکرام اندیشمند
یکی از مشـکالت بسـیار بزرِگ افغانسـتان در طول مناسـبات پُرفراز و نشـیب با 
پاکسـتان، بـه عـدم شـفایت و وجود ابهـام و چندگانه گـی در سیاسـت دولت ها 
و دولت مـداران افغانسـتان برمی گـردد. حکومت هـا و زمـام داران افغانسـتان، از 
همـان آغـاز تشـکیل کشـور پاکسـتان کـه وارد منازعـۀ دیورنـد بـا ایـن کشـور 
شـدند، پیوسـته در روابطـه و مناسـباِت پُرتنـش و پُرفـراز و نشـیِب خـود بـا 
و  دولت مـداران  داشـتند.  ناروشـن  و  غیرشـفاف  سیاسـِت  پاکسـتان،  دولـت 
حاکمان افغانسـتان؛ از سـرداران حاکم سـلطنتِی خانوادۀ آل یحیا تـا زمام داران و 
دولت مـداران جمهوری هـای چـپ دموکراتیـک و جمهوری هـای اسـالمی نوع 
جهـادی، طالبـی و جمهـوری اسـالمِی مـورد حمایـت امریـکا و ناتـو، در مورد 
روابـط خـود با پاکسـتان، صداقت و شـفافیت نداشـتند. این ها در هیـچ دوره یی 
بـرای مـردم افغانسـتان از اهـداف  و سیاسـت های خـود در مـورد پاکسـتان بـا 
شـفافیت و صداقـت سـخن نگفتند و هیـچ گاه آجنـدا و نتایِج مذاکـراِت خود با 

دولت هـا و دولت مـداراِن پاکسـتانی را بـا مـردم در میـان نگذاشـتند.   
در حالـی کـه گفت وگـو و مذاکـره بـا پاکسـتان به عنوان همسـایۀ بسـیار مهم و 
تأثیرگـذار در ثبـات و بی ثباتـی افغانسـتان و بـه عنوان کشـوری که با افغانسـتان 
مشـکالت دشـوارِ سیاسـی و تاریخـی دارد، بایـد بـه گفتمـاِن ملـی در داخـل 
افغانسـتان تبدیـل شـود و دولت هـای افغانسـتان در ایـن مـورد ایـن مذاکـرات 
را پیوسـته بـا صداقـت و شـفافیت بـا مـردم در میـان بگذارنـد، اما هرگـز چنین 
اتفاقـی نیافتـاده اسـت. ایـن مشـکل را می تـوان از همان آغـاز مذاکـراه با جانب 
پاکسـتان در نخسـتین سـال های تشکیل کشور پاکسـتان مطالعه و مشـاهده کرد: 
از مذاکـرات نجیـب اهلل تورویانـا، نخسـتین مذاکره کننـدۀ دولـت افغانسـتان و 
نماینـدۀ باصالحیـت سـلطنت محمدظاهرشـاه بـا محمدعلـی جنـاح بنیان گـذار 
پاکسـتان در کراچـی پایتخـِت پیشـیِن پاکسـتان و مذاکرات بعدِی سـردار محمد 
نعیـم و سـردار محمـد داوود، تـا مذاکـرات نورمحمـد تره کی و حفیـظ اهلل امین 
زمـام داران چـِپ دموکراتیـک افغانسـتان با جنـرال ضیاءالحق در پغمـان کابل، و 
مذاکـرات یک ونیـم دهـۀ اخیـر کـه رییس جمهـور پیشـین حامد کرزی بیسـت 
بـار بـه پاکسـتان رفـت و رییـس جمهـور غنـی کـه دروازه هـای آی.اِس.آی و 

ارتـش پاکسـتان را در روالپنـدی دق البـاب کرد.  
تـداوم ابهـام و کتمـان را در سیاسـِت دولت و زمـام داراِن افغانسـتان در حوادث 
روزهـای اخیـِر تورخـم کـه خـوِن ده هـا تـن از نظامیـاِن دو طـرف را بـه زمین 
ریختانـد، به روشـنی می توان مشـاهده کرد. ایـن ابهام از اعالمیـۀ وزارت خارجۀ 
افغانسـتان و اظهـارات سـخنگوی ارگ در مورد حوادث خونین تورخم آشـکار 
بـود کـه در آن از توافـق مـرزی میـان طرفیـن و عـدم رعایـِت ایـن توافـق از 
جانـب پاکسـتان سـخن رفـت. اما دولت افغانسـتان در هیـچ اعالمیـه و بیانیه یی 
ایـن توافـق را بـرای مـردم توضیح نـداد و روشـن نکرد. ایـن در حالـی بود که 
پاکسـتانی ها بـه صراحـت از توافقـات قبلـی میـان دو طـرف بـر سـر احـداث 
تأسیسـات مـرزی سـخن گفتنـد و روزنامه های پاکسـتانی توافق میـان طرفین را 
در نوامبـر ۲۰۱۴ مبنـی بـر احـداث سـاختمان مناسـب و تنظیـم هشـت گذرگاه 
مـرزی بـه شـمول سـپین بولـدک و تورخم منتشـر کردند. بـر مبنای ایـن توافق 
بـود کـه کار ساخت وسـاز موانـع مـرزی در مناطـق همـوار ایالت بلوچسـتان به 
شـمول گـذرگاه چمـن از دو و نیـم سـال قبل آغـاز گردیـد. وقتی پاکسـتانی ها 
در روزهـای اخیـر بـه اعمـار سـاختمان جدید  در سـرحد تورخم دسـت زدند 
و آغـاز ایـن تأسیسـات در مذاکـره میـان عمـر زاخیلـوال سـفیر افغانسـتان در 
اسـالم آباد بـا طرف هـای پاکسـتانی بـه شـمول راحیـل شـریف فرمانـده ارتـش 
مـورد بحـث و توافـق مجـدد قـرار گرفتـه بـود، نظامیان سـرحدِی افغانسـتان با 
توسـل بـه اسـلحه در صـدد ممانعـت از ساخت وسـاز ایـن تأسیسـات برآمدند 
کـه منجـر بـه جنـگ اخیـِر تورخم شـد. نکتۀ مهـم و قابـل تأمل در ایـن بحث، 
بـه عـدم شـفافیت دولـت افغانسـتان بـر سـر مذاکـرات و توافقـات با پاکسـتان 
برمی گـردد. ابهـام و کتمـان در سیاسـت همیشـه گی دولت مـداران افغانسـتان، 

سـقم و صحـِت ادعـای پاکسـتانی ها را دشـوار می سـازد. 
حـاال پـس از یـک جنـگ خونیـن در تورخم که حکایـت از سیاسـت مخدوش 
و مبهـم دولـت افغانسـتان در ایـن مـورد دارد، دو طـرف به مذاکـره و تفاهم باز 
می گردنـد. قـرار اسـت که ریاسـت مذاکـرۀ افغانسـتان را در اسـالم آباد حکمت 
کـرزی معیـن سیاسـی وزارت خارجه به دوش داشـته باشـد. اما پرسـش اصلی 
ایـن اسـت که آیا دولـت و دولت مداران افغانسـتان حاضر اسـتند تا به سیاسـِت 
مبهـم و غیرشـفاِف خـود بـا پاکسـتانی ها پایان دهنـد و قبل از همـه در این گونه 
مذاکـرات بـا مـردمِ خـود صـادق باشـند کـه بـا پاکسـتان چـه می گوینـد، از 

پاکسـتانی ها چـه می خواهنـد و پاکسـتان از آن هـا چـه می خواهـد؟ 
آیـا دولـت و دولت مـداران افغانسـتان حاضـر اسـتند کـه سیاسـت و رابطۀ خود 
را بـا پاکسـتان بـه گفتمـان ملی در داخل افغانسـتان تبدیل کننـد و در یک توافق 

و اجمـاع ملـی این سیاسـت و رابطـه را تنظیم کنند؟

آگاهان می پرسند که اگر وضعیت امنیتی کشور بدتر از دوران طالبان شده است، حضور امریکایی ها در این مدت چه سودی داشته است؟
افغانستان دوران طالبان شبیه زندان ترسناکی بود که زندانیان آن از سایۀ خویش هم می ترسیدند! با این وضع، پنتاگون به شکل غیرقابل 
باوری، اوضاع کنونی را شبیه با دوران طالبان و چه بسا بدتر از آن تلقی می کند. وضعیت کنونی بدون شک نامطلوب و نا امید کننده است. تلفات 
نیروهای امنیتی و غیرنظامیان شوک آور است و بحران دامن گسترانیده؛ اما در این وضع، نیروهای خارجی به ویژه امریکایی ها نقش برجسته 

دارند. آن ها می توانستند اوضاع را به گونۀ دیگر رقم زنند. 
مردم افغانستان انتظار ندارند متحدان بین المللی آنها اوضاع را بیش از آن چه هست، ملتهب و بحرانی جلوه دهند. همکاران بین المللی افغانستان 
باید مطابق توافقنامه ها وقراردادهایی که به امضا رسانیده اند، در راستای تأمین امنیت و دفاع از شهروندان افغانستان کمک و همکاری نمایند
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براساس ده همین ویرایش ساالنۀ شاخص صلح جهانی که بر اساس آن ۱۶۳ 
کشور جهان براساس سطح امنیت شان طبقه بندی می شوند، سه کشور سوریه، 
سودان جنوبی و عراق در رده های اول تا سوم خطرناک ترین کشورهای جهان 

برای زنده گی کردن قرار دارند.
این گزارش که در تاریخ ۸ جون انتشار یافته و از سوی اندیشکدۀ موسسه 
اقتصاد  و صلح نگارش یافته، به بررسی صلح در کشورهای جهان بر پایۀ ۲۳ 
شاخص صلحی که تحت سه دسته قرار دارند، یعنی سطح ایمنی و امنیت در 

جامعه، جنگ های داخلی و بین المللی و نظامی سازی پرداخته است.
بر این اساس سطح صلح در هر کشور براساس نمره یی از مجموع نمرۀ ۵ 
تعیین شده و هر چه این نمره پایین تر باشد، به معنی صلح بیشتر در آن کشور 

است.
به عنوان خطرناک ترین کشور  این موسسه، کشور سوریه  امسال  در گزارش 
جهان که نمرۀ ۳.۸۰۶ را از ۵ به دست آورده، تعیین شده است. سوریه در 
حال حاضر در پنجمین سال از جنگ داخلی خود قرار دارد که تا کنون ۲۵۰ 

هزار کشته و ۹ میلیون آواره داشته است.
بعد از سوریه نیز کشور سودان جنوبی با نمرۀ ۳.۵۹۳ از ۵ در جایگاه دوم قرار 

داشته و در ردۀ سوم نیز عراق با نمرۀ ۳.۵۷ از ۵ قرار دارد.
۱۵ کشور اول این فهرست که از نظر شاخص صلح جهانی پایین ترین سطح 
صلح و امنیت را دارند، عمدتًا متشکل از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
بوده و در ردۀ هشتم  امتیاز ۳.۲۸۷ جزو آن ها  با  اوکراین  اما کشور  هستند، 

قرار گرفته است.
یافته،  کاهش  جهان  در  صلح  که  دریافته  صلح  و  اقتصاد  موسسۀ  گزارش 
از سال  که  تعداد کشورهایی  که  کرده  تصریح  عین حال  در  گزارش  این  اما 
۲۰۱۵ تا کنون ایمن تر شده اند، بیشتر از تعداد کشورهایی است که ناامن تر و 

پُرخشونت تر شده اند.
تایلند،  پاناما،  کشورهای  شده اند،  صلح آمیزتر  که  کشوری   ۸۱ مجموع  از 
سریالنکا، افریقای جنوبی، موریتانی بیشترین بهبود وضعیت صلح را تجربه 
کرده اند. هم چنین از میان ۷۹ کشوری که صلح در آن ها کاهش یافته کشورهای 
یمن، اوکراین، ترکیه، لیبی و بحرین بیشترین کاهش سطح امنیت و صلح را 

به دلیل تأثیر تروریسم و بی ثباتی سیاسی تجربه کرده اند.
در این جا به ۱۵ کشور اول این فهرست که کم ترین سطح صلح را دارند و 

نمره یی که این کشورها به دست آورده اند اشاره می کنیم:
سوریه-۳.۸۰۶  -

سودان جنوبی-۳.۵۹۳  -
عراق-۳.۵۷  -

افغانستان-۳.۵۳۸  -
سومالی-۳.۴۱۴  -

یمن-۳.۳۹۹  -
جمهوری افریقای مرکزی-۳.۳۵۴  -

اوکراین-۳.۲۸۷  -
سودان-۳.۲۶۹  -

-  لیبی-۳.۲
پاکستان-۳.۱۴۵  -

-  جمهوری دموکراتیک کنگو-۳.۱۱۲
روسیه-۳.۰۷۹  -

کوریای شمالی-۲.۹۴۴  -
نیجریه-۲.۸۷۷  -

وزیـر امـور خارجـۀ آلمان بـا انتقـاد از قدرت نمایـی و تهدیـدات نظامی ناتو 
علیـه روسـیه، خواسـتار گفت وگـو و همکاری بیشـتر با این کشـور شـد.

فرانـک والتـر اشـتاین مایر، وزیـر امور خارجۀ آلمان به مسـألۀ مانـور ناتو در 
شـرق اروپـا انتقـاد وارد کـرده و به جای آن خواسـتار گفت وگـو و همکاری 

بیشـتر با روسـیه شد.
او تصریـح کـرد: آن چـه کـه مـا حـاال نبایـد انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه با 
قدرت نمایـی و فریـاد جنـگ شـرایط را بیشـتر متشـنج نکنیـم. کسـی کـه بر 
ایـن بـاور اسـت بـا رژۀ نمادیـن تانک هـا در مرزهای شـرقی ایتـالف نظامی 
ناتـو امنیـت بیشـتری خلـق می شـود، اشـتباه می کنـد. مـا نباید هیـچ بهانه یی 

بـرای رویارویـی جدیـد ایجـاد کنیم.
اشـتاین مایـر ایـن مسـأله را ناجـور و فاجعه بـار خواند کـه تنهـا راه عالج و 
نجـات را در یـک سیاسـت بازدارنده گـی ببینیـم. تاریـخ بـه مـا یـاد می دهد 
کـه در کنـار عـزم و ارادۀ مشـترک بـرای آماده گـی دفاعـی هم چنیـن همواره 
آماده گـی بـرای مشـارکت و همـکاری بایـد وجـود داشـته باشـد. بـه همین 
دلیـل مـا بایـد مجـدداً و بـا قـدرت بـا شـرکای خـود دربـارۀ مزایـای خلـع 

سـالح و کنتـرل تسـلیحات بـرای امنیـت در اروپـا سـخن بگوییم.
آقـای مایـر افزود: ما به این مسـأله عالقه مندیم که روسـیه در مسـوولیت های 
بین المللـی مشـارکت داده شـود. جلوگیـری از دسـت یابی ایـران بـه سـالح 
اتمـی، مبـارزه بـا داعـش در خاورمیانه یـا پایداری لیبـی از جمله ایـن موارد 

است.
اشـتاین مایـر هم چنیـن مخالفـت خـود را بـا تهدیـدات نظامـی علیه روسـیه 

کرد. اظهـار 
روز سـه شـنبه ایتـالف نظامـی ناتـو تصمیـم گرفت که حـدود هـزار نیرو را 
در لهسـتان، لتونی، اسـتونی و لیتوانی مسـتقر کند. آلمان هم می سـخواهد در 

ایـن طـرح مشـارکت کـرده و نیروهایی را بـه این منطقه اعـزام کند.
اعضـای شـرقی ایتـالف نظامـی ناتو بعد از الحاق کریمه به روسـیه احسـاس 
تهدیـد می شـوند.  ایـن همسـایه قدرت منـد خـود  از طـرف  می کننـد کـه 
ایتـالف نظامـی ناتـو می خواهـد در نشسـت آیندۀ خـود که در هشـتم و نهم 
جـوالی برگـزار می شـود، دربـارۀ اقدامات دیگـری برای حمایت از شـرکای 

شـرقی خـود تصمیم گیـری کند.

ننگیالی عثمانی
ــای  ــروان اســت. آق ــت پ ــال ۱۹۸۹ در والی ــوری زادۀ س ــان ان ــاره: عثم اش
ــه دســت آورده  انــوری از دانشــکدۀ تربیت بدنــی دانشــگاه کابــل مــدرک ب
اســت. او قهرمــان وزن خــود در رشــته پــرورش انــدام اشــت و فعــاًل مقیــم 

ــد. ــش می باش ــور اتری کش
ــه  ــال چ ــا به ح ــد؛ ت ــی تان بگویي ــای ورزش ــت آورده ــاره دس در ب

ــته اید؟  ــای داش ــت آورد ه دس
در ســال ۲۰۰۴ رو بــه ورزش آوردم و در ســال ۲۰۰۶ عضویــت تیــم ملــی 
ــان در  ــار قهرم ــا و ۱۵ ب ــان اروپ ــار قهرم ــه ب ــردم، س ــپ ک ــش را کس اتری
کشــور اتریــش شــده ام. در مســابقات جــام جهانــی دوبــار اشــتراک کــردم 
کــه یــک بــار ســوم و باردیگــر مقــام چهــارم را کســب کــردم، در مجمــوع 
۳۳ مــدال دارم، ۲۳ مــدال طــال و متباقــی برونــز و نقــره. قابــل تذکــر اســت 

کــه ۳۰ کــپ قهرمانــی نیــز دارم.
ــد شــما اخــالق ورزشــی  ــد اخــالق ورزشــی، از دی هميشــه می گوین

یعنــی چگونــه اخالقــی؟
ــد  ــه ورزشــکاران نیســت، همــه بای ــوط ب ــا مرب ــن اخــالق تنه ــاور م ــه ب ب
داشــته باشــد، ولــی ورزشــکاران بایــد حوصله منــدی به خــرچ دهــد، 
خــون ســرد باشــند، خودســتایی را در خــود نابــود کننــد و از همــه مهم تــر 
بــا دیگــران کمــک کننــد و خــود را باالتــر از دیگــران حســاب نکنــد، بلکــه 

منحیــث فــرد عــادی جامعــه باشــد و مســولیت خــود را  اجــرا کنــد.
یك قهرمان دارای کدام ویژه گی ها باید باشد؟ 

قهرمــان بایــد از هرنــگاه قهرمــان باشــد، یعنــی اخــالق نیــک، رفتــار خــوب 
ــان خــود  ــا هم طن ــت ب ــر حال ــته باشــد. دره ــراوان داش ــدی ف و حوصله من

باشــد و در مقابــل وطــن خــود احســاس مســوولیت کنــد.
ــكاران  ــل ورزش ــا در مقاب ــم اروپ ــان مقي ــتقبال هم وطن ــویق و اس تش

ــه اســت؟  ــتان چگون افغانس
غوث الدیــن میــر، رییــس مهاجریــن افغانســتان مقیــم کشــور اتریــش اســت. 
آقــای میــر در قســمت تشــویق و حمایــت ورزشــکاران فعالیت هــای زیــادی 
داشــته اســت. از آن جملــه ایجــاد یــک نشــریۀ چاپــی بــه دو زبــان رســمی 
ــکاران  ــی ورزش ــدف آن معرف ــه ه ــت ک ــتو« اس ــی و پش ــور »فارس کش
افغانســتان مقیــم اروپــا و دســت آورهای آن هــا اســت. در قســمت تشــویق 
و حمایــت هم وطنــان مــا در اتریــش بایــد گفــت کــه آن هــا از هیــچ تــالش 
ــا از  ــد و م ــغ نمی کنن ــان دری ــکاران کشورش ــت در قســمت ورزش و حمای

آن هــا واقعــًا ممنــون هســتیم.
چرا خواستيد پناهنده شودید؟

بســیار عالقــه داشــتم تحصیالتــم را ادامــه بدهــم، امــا زمانــی کــه طالبــان 
امنیــت کشــور روزبــه روز وخیم تــر می شــد و  وارد کشــور شــدند، 
امیــدواری بــه درس خوانــدن و آینــدۀ خــوب هــم آهسته آهســته کم رنــگ 
ــن کشــور  ــاًل در همی ــم؛ فع ــرک وطــن کردی ــه ناچــار ت ــت؛ ب شــده می رف
ــه  ــک ب ــدۀ نزدی ــم دارم در آین ــم تصمی ــد بگوی ــا بای ــم، ام ــی می کن زنده گ

ــم. ــی کن ــود زنده گ ــان خ ــا هم وطن ــردم و ب ــن برگ وط
خواست شما از کميته ملی المپيك افغانستان چيست؟

ــازم، و در  ــتان بس ــی در افغانس ــطح بین الملل ــگاه به س ــک باش ــم ی می خواه
ایــن قســمت بــه همــکاری کمیتــۀ ملــی المپیــک و در ُکل حکومــت کشــور 
دارم. ایــن باشــگاه دارای چنــد شــاخه در نقــاط مهــم شــهر کابــل خواهــد 
ــا  ــد ب ــاخه ها می توان ــی از ش ــام در یک ــت ن ــا ثب ــکاران ب ــه ورزش ــود ک ب

ــد.  ــز اســتفاده کن یــک گارت از تمــام شــاخه های دیگــر نی
پيام تان برای جوانان کشور چيست؟

بــرای آن هــای می گویــم کــه شــاید بــا صدهــا موانــع و مشــکالت مواجــه 
ــا تمــام تــوان بــه پیــش برویــد هیچ گاهــی اعتمــاد بــه نفــس  شــوید امــا ب
ــد  ــد بای ــه ورزش نمی کنن ــی ک ــده جوانان ــد. آن ع ــت ندهی ــود را از دس خ
ــت  ــود خدم ــور خ ــه کش ــرود و ب ــاال ب ــان ب ــا توانی های ش ــد ت ورزش کنن

کنیــد.

پانزده کشور خطرناک جهان

انتقاد شدید اشتاین مایر از اقدامات 
تحریک آمیز ناتو علیه روسیه

قهرمان افغانستانی:
برای ساخت باشگاه معیاری 

به کمک دولت نیاز دارم

محمدقاسم رحمانی

تقنينـی  فرمـان  رد  مـورد  در  حقوقـی  نكتـۀ  چنـد 
انتخاباتـی! نظـام  اصـالح 

هفتـۀ گذشـته مجلس نماینـده گان فرمـان تقنینی اصالح 
نظـام انتخاباتـی را بـا اکثریـت آرأ رد کـرد. در مـورد محتـوای فرمـان 
مزبـور و عوامـل سیاسـی آن نمی خواهـم در این جـا تحلیلـی داشـته 
باشـم. صـرف می خواهـم با اسـتناد به احـکام قانـون اساسـی، رد این 

فرمـان تقنینـی را مـورد تحلیـل قـرار دهم:
۱-به اسـاس مادۀ ۷۹ قانون اساسـی، حکومت به اسـتثنای امور مربوط 
به بودجـه و مالـی، می تواند در سـایر امور به شـمول انتخابـات، فرامین 
تقنینـی صـادر کنـد. از جانب دیگر، به اسـاس مادۀ ۱۰۹ قانون اساسـی 
پیشـنهاد تعدیـل قانـون انتخابـات، در یـک سـال اخیـر دورۀ تقنینه در 
فهرسـت کار شـورای ملـی قـرار گرفتـه نمی توانـد. از این مـاده چنین 
اسـتنباط می گـردد که وقتی شـورای ملـی صالحیت تعدیل را نداشـته 
باشـد، به طریـق اولی صالحیت پیشـنهاد طـرح جدید قانـون انتخابات 
را نیـز نـدارد. هم چنـان بـه اسـاس مـادۀ ۱۰۹ قانون اساسـی، پیشـنهاد 
تعدیل به طور مطلق آمده اسـت که شـامل پیشـنهاد از سـوی حکومت 
و خـود پارلمـان می شـود. سـوالی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت که 
هـرگاه حکومـت فرمـان تقنینـی در امـور انتخابـات ترتیـب کنـد، آیـا 
حکـم مـادۀ ۱۰۹ قانـون اساسـی بر آن مرتب اسـت یا خیر؟ در پاسـخ 
بایـد گفـت که به اسـاس مادۀ ۷۹ قانون اساسـی هرچند فرمـان تقنینی 
از لحـاظ انفـاذ حکـم قانـون را حایـز می شـود؛ امـا وقتی در فهرسـت 
کار شـورای ملـی قـرار می گیـرد، ماننـد طـرح قانـون بـا آن برخـورد 
می شـود. بنـًا فرمـان تقنینـی اصـالح نظـام انتخاباتـی بـه اسـاس مادۀ 
۱۰۹ قانـون اساسـی هـرگاه در فهرسـت کار شـورای ملی قـرار گیرد، 
برخـالف قانون اساسـی اسـت و هـر فیصلـۀ برخالف قانون اساسـی، 
باطـل پنداشـته می شـود. شـاید ایـن مسـأله مطـرح شـود کـه در مادۀ 
۱۰۹ قانـون اساسـی، صـرف از »قانـون انتخابات« یاد شـده اسـت، آیا 
شـامل قانـون تشـکیالت و صالحیت هـای نهادهای انتخابات می شـود 
یـا خیـر؟ در پاسـخ بایـد گفـت کـه کلمـۀ قانـون در مـادۀ ۱۰۹ قانون 
اساسـی به طـور مطلـق آمـاده اسـت و به اسـاس قاعـدۀ فقهـی، مطلق 
بـه اطـالق خـود جـاری می شـود. از جانب دیگر به اسـاس مـادۀ ۳۳، 
۸۳، ۱۵۶ و دیگـر مـواد مرتبـط، قانـون تشـکیالت نهادهـای انتخاباتی 
از قانـون انتخابـات منفک نیسـت. بنـًا حکم مادۀ ۱۰۹ قانـون انتخابات 
بـر قانـون تشـکیالت نهادهـای انتخاباتـی نیز شـامل اسـت و پارلمان 

نمی تـوان آن را در فهرسـت کار خـود داخل سـازد.
۲-امـا در عمـل حکـم مـادۀ ۱۰۹ قانون اساسـی نادیده گرفته می شـود 
کـه خـود نقض صریح قانون اساسـی اسـت. با وجود آن هم به اسـاس 
مـادۀ ۷۹ قانـون اساسـی، حکومـت می تواند با درنظرداشـت شـرایطی 
کـه در ایـن مـاده مسـجل اسـت، فرمـان تقنینـی را ترتیب کنـد. فرمان 
تقنینـی مرتبـۀ بعـد از توشـیح رییس جمهـور حکـم قانـون را حایـز 
می شـود. فرامیـن تقنینـی بایـد در خـالل سـی روز از تاریـخ جلسـۀ 
شـورای ملـی بـه آن تقدیـم شـود. البته در در مـادۀ ۷۹ قانون اساسـی، 
کلمـۀ »شـورای ملـی« آمـده اسـت. به اسـاس مـادۀ ۸۲ قانون اساسـی 
شـورای ملـی متشـکل از: مجلس نماینده گان و مجلس سـنا می باشـد. 
بنـًا قبولـی یـا رد فرمـان تقنینـی تنها از صالحیـت مجلـس نماینده گان 
)ولسـی جرگـه( نیسـت؛ بلکـه مجلـس سـنا نیـز از عیـن صالحیـت 
برخـوردار اسـت. چنان چـه مـادۀ ۹۲ قانون اساسـی، تصویـب، تعدیل 
یـا لغـو قوانین و یا فرامین تقنیمی را از صالحیت شـورای ملی دانسـته 
اسـت؛ نـه صالحیـت اختصاصی ولسـی جرگـه. هکذا مـادۀ ۹۲ اصول 
وظایـف داخلـی ولسـی جرگه، میـان »طرح قانـون« و »فرمـان تقنینی« 
تفکیـک قایل شـده اسـت و مجلـس نماینده گان را مؤظف کرده اسـت 
کـه هرچنـد فرمـان تقنینـی را رد می کنـد، بایـد به مجلس سـنا ارسـال 
کنـد. بنـًا بـرای کسـانی کـه بـرای ابقـای فرمـان تقنینـی اصـالح نظام 

انتخاباتـی دادخواهـی می کننـد، هنوز شـانس آن وجـود دارد.

Khosraw Mani

فارسی  به  استخباراتی  کتاب های  ترجمه ی  عوض  به 
مثاًل  ــ  بنیادی تر  کتاب های  ترجمه ی  به  اگر  پشتو،  و 
ــ  افغانستان  معاصر  تاریخ  به  مربوط  پژوهش های 
تاریخ  فهم  برای  خوب  کتاب  چند  الاقل  اکنون  تا  می شد،  پرداخته 

خودمان داشتیم.

 محمود صیقل  

طــی هفتــه هــای اخیــر در چارچــوب یــک دیپلوماســی 
ــه  ــدگان جامع ــا نماین ــا ب ــای م ــد ه ــد و بازدی آرام، دی
در  جهانــی  اجمــاع  تحکیــم  راســتای  در  جهانــی 
مبــارزه بــا تروریــزم و ارتقــای توانمنــدی هــای دفاعــی و توســعوی 

ــته اســت. ــه داش ــتان ادام افغانس
ــا  از البــوم ایــن فعالیــت هــا در تصاویــر پاییــن مــی بینیــد: دیــدار ب
آقــای ریچــارد اولســن نماینــده خــاص ایــاالت متحــده امریــکا بــرای 
افغانســتان و پاکســتان، دیــدار بــا آقــای بــرت کوانــدرز وزیــر امــور 
خارجــه هالنــد، دیــدار بــا آقــای مــارک آنــدره بالنچــارد ســفیر کانــادا 
در ملــل متحــد و رئیــس گــروه »دوســتان افغانســتان« و اشــتراک بنــده 
ــت از  ــش ورزشــی ســفرای کشــور هــای مختلــف در حمای در نمای

صلــح.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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روح اهلل بهزاد
شـماری از آگاهـان حقوقـی و اسـتادان دانشـگاه 
بـر ایـن باورانـد که راه هـای قانونـی بـرای آوردن 
اصالحـات انتخاباتـی تجربـه شـده، بنٌا نیاز اسـت 
تـا ایـن کار از راه سیاسـی و مراجعـه به مـردم حل 

گردد.
آگاهـان حقوقـی تأکیـد دارنـد کـه اگـر حکومـت 
تعطیلی هـای  در  دارد،  را  اصالحـات  آوردن  ارادۀ 
تابسـتانی پارلمـان فرمـان تقنینـی دیگـری صـادر 
پارلمـاِن »غیرقانونـی«،  بـه  بـدون فرسـتادن آن  و 

اجـراآت کننـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود کـه مجلس 
نماینـده گان دومیـن فرمـان تقنینـی رییس جمهـور 
و  وظایـف  سـاختار،  مـورد  در  غنـی  اشـرف 
صالحیت هـای نهادهـای انتخاباتی را روز دوشـنبۀ 

هفتـۀ گذشـته، رد کـرد.
در رأی گیری یـی کـه در جلسـۀ علنی ایـن مجلس 
صـورت گرفـت، ۱۲۶ نماینـده به این فرمـان رأی 

رد و تنهـا ۲۷ نماینـده رأی تأییـد دادند.
از سـویی هـم، حکومـت در واکنـش بـه رد ایـن 
فرمان گفته اسـت، برنامه دارد تا راه بدیل و قانونی 
دیگـری بـرای آوردن اصالحـات جسـت وجو کند 
تـا بـا اسـتفادۀ آن، هـم نظـام انتخابـات اصـالح 
گـردد و هـم انتخابـات برگـزار شـود و امـا این که 
چـه راه هـای حقوقـی برای رسـیدن بـه اصالحات 

انتخاباتـی باقـی مانده اسـت؟
طاهر هاشـمی، اسـتاد پیشـین دانشـگاه کابل و آگاه 
حقوقـی در ایـن زمینه بـا بیان این کـه، وقتی نظامی 
بـه ُکلـی برهم خـورد و پایه های حقوقـی آن نیز از 
میـان رفـت، انتظـار کار حقوقـی از آن را نمی توان 
داشـت. او بـه روزنامـۀ ماندگار می گویـد: »راه های 
حقوقـی تجربـه شـد، اما نتیجـه نداشـت، حال هر 
اقدامـی که بایـد صورت گیـرد از راه خالف قانون 
انجـام شـود، بنـٌا یـا رییس جمهـور فرمانـی صـادر 
کنـد و یـا پارلمان از خواسـت های خـود بگذرد و 
به نحـوی یـا براسـاس فشـار و یا گذشـت خود را 

داخل چـوکات قانـون بیاورند.«
ایـن آگاه حقوقـی هم چنـان تصریـح کـرد: وقتـی 
نظامـی پابرجـا باشـد قانـون و حقـوق به خـودی 
خـود کار می کند، اما وقتی اشـخاص و مؤسسـات 

این نظام براسـاس خواسـته های شـخصی، گروهی 
و خـالف قانـون باشـند، مشـکل اسـت کار قانونی 

دهند. انجـام 
بـه بـاور او: بعـد از ایجـاد حکومـت وحـدت ملی 
میـان  غیراخالقـی  و  غیرحقوقـی  فرهنـگ  یـک 
نهادهـای حکومتـی و غیرحکومتی بـه وجود آمده 
کـه عبـارت از بحـث پنجاه پنجـاه اسـت. پارلمان، 
کمیسـیون انتخابـات و سـایر نهادهـا همـه بـر اثـر 
فشـار حکومـت پنجـاه درصـد به طرف آقـای غنی 
و پنجـاه درصـد هم به طـرف آقای عبـداهلل فعالیت 

می کننـد.
در ایـن حال، موسـی فریـور آگاه حقوقی و اسـتاد 
دانشـگاه بـر ایـن بـاور اسـت کـه هیـچ راه حـل 
انتخابـات  حقوقـی بـرای برون رفـت از بُن بسـت 
باقـی نمانـده اسـت، امـا راه حـل سیاسـی می توان 

کـرد. برایـش جسـت وجو 
آقـای فریـور افزود: پارلمـان از نگاه قانون اساسـی 
و  نـدارد  مشـروع  پایـگاه  نـوع  هیـچ  افغانسـتان 
براسـاس حکـم صریـح قانـون اساسـی، در سـال 
پنجـم نمی توانـد اصـالح قانـون انتخابـات را در 

آجنـدای کاری خـود شـامل سـازد.
ایـن آگاه حقوقـی بیـان داشـت: »این که چـرا آقای 
غنـی و عبـداهلل بـا وجود صراحـت قانون اساسـی 
سـال  در  -آن هـم  پارلمـان،  بـرای  تقنیـی  فرمـان 
ششـم- فرسـتادند، در نخسـت مشـهود بـود؛ آن ها 
می دانسـتند کـه این موضـوع به بحث خسـته کننده 
نماینـد ه گان  مجلـس  و  می شـود  بـدل  کشـنده  و 
موجـود کـه فاقـد مشـروعیت اسـت، منافـع خود 
را در ایـن فرمـان نمی بیننـد و خـواه ناخـواه آن را 

رد خواهنـد کـرد.«
ایـن اسـتاد دانشـگاه خاطرنشـان سـاخت کـه اگـر 
حکومـت ارادۀ آوردن اصالحات انتخاباتی را دارد، 
در تعطیلـی تابسـتانی پارلمـان می توانـد بـار دیگر 
فرمـان صـادر کند و بدون فرسـتادن آن بـه پارلمان 

- غیرمشـروع-، آن را اجرایی سـازد.
و  دانشـگاه  اسـتاد  کوهسـتانی  جعفـر  هم چنـان، 
آگاه حقوقـی می گویـد: بُن بسـتی را کـه پارلمـان 
به وجـود آورد، نشـان گر تمرکز شـماری از اعضای 
ایـن خانـه بـه منافـع شـخصی و گروهی شـان بود.

آقای کوهسـتانی بیان داشـت: افغانسـتان در شرایط 

کنونـی نیـاز بـه یـک تغییر جدی داشـت، تـا زمینه 
بـرای برگـزاری انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای 
ولسـوالی فراهـم و مشروعیت شـان هـم به دسـت 

می آمـد.
ایـن آگاه حقوقـی اذعـان داشـت: »رییس جمهـور 
بایـد در تبانـی بـا جریان های سیاسـی و هم دسـتی 
بـا جامعـۀ مدنـی و شـهروندان بـا صـدور فرمانی 
دیگـر اصالحـات انتخاباتـی را توشـیح و اجرایـی 
سـازد، بـه ابـن دلیل کـه براسـاس قانـون، پارلمان 
در سـال اخیـرش نمی توانـد روی قانـون انتخابات 

اجنـدا برگـزار کنـد و دیدگاهی داشـته باشـد.«
او گفـت: بُن بسـت های کـه در پیونـد بـه انتخابات 
کمیسـیون  بی طرف نبـودن  دلیـل  بـه  به وجودآمـد 
انتخابـات اسـت، بنـًا تغییـر در سـاختار ایـن نهـاد 
ضـروری اسـت و وقتـی پارلمـان نمی خواهـد این 
تغییـرات به وجودآیـد، نشـان گر تبانـی پارلمـان بـا 

کمیسـیون های انتخاباتـی اسـت.
آقـای کوهسـتانی اظهـار داشـت: در این گیـرودار 
حکومـت اسـت کـه بـا بُن بسـت قانونـی مواجـه 
حکومـت  دلیـل  به همیـن  پارلمـان؛  نـه  می شـود 
بایـد بـه آرای مـردم و همه پُرسـی مراجعـه کنـد و 
موضـوع اصالحـات انتخاباتـی را با جامعـۀ مدنی، 
احزاب سیاسـی و شـهروندان مطرح کنند و از این 
طریـق بـا گرفتـن صالحیـت از مردم اجـرات کند.
ماده هـای  از  یکـی  انتخاباتـی،  نظـام  اصالحـات 
حکومـت  ایجـاد  سیاسـی  توافق نامـۀ  درشـت 

اسـت. ملـی  وحـدت 
رییس جمهـور اشـرف غنـی، بـا در نظرداشـت این 
توافق نامه، در ماه سـرطان سـال گذشـته در جریان 
نخسـتین   ملـی،  شـورای  تابسـتانی  رخصتی هـای 
فرمـان خـود در مـورد اصالحـات را صـادر کـرد؛ 

امـا ایـن فرمـان از سـوی شـورای ملی رد شـد.
کمـک  کشـورهای  و  نهادهـا  شـرایط  از  یکـی 
آوردن  افغانسـتان،  انتخابـات  پروسـۀ  بـه  کننـده 
اصالحـات بنیـادی در نهادهـای انتخاباتـی گفتـه 
شـده و از سـویی هـم پژوهش هـا نشـان می دهـد 
کـه درصـدی زیـادی از شـهروندان کشـور نیز در 
نبـود اصالحـات بار دیگـر پای صندوق هـای رأی 

نخواهنـد رفـت.

آگاهان حقوقی به رهبران حکومت:

پارلـمان را دور بـزنیـد
د مسکو پوځي همکاري کوالی يش 

د تروریزم ځپلو کې مرسته وکړي

ــه  ــې ل ــدوي چ ــه څرګن ــورا هیل ــت ش ــي امنی ــتان م د افغانس

ــه  ــتنه ب ــو غوښ ــي همکاری ــواد د پوځ ــه د دې هې ــیې څخ روس

ــل يش. ومن

د دې شــورا ویانــد تــواب غورځنــګ وايــي چــې لــه افغانســتان 

رسه د روســیې پوځــي مرســتې د مخــدره مــوادو د قاچــاق 

ــورې دي. ــاره ګټ ــارزې لپ ــزم رسه د مب ــوي او تروری مخنی

ــواد رسه د  ــه دې هې ــې ل ــورا وای ــت ش ــي امنی ــتان د م د افغانس

روســیې پوځــي مرســتې کولــی يش چــې د تروریــزم د ګواښــونو 

ملنځــه وړلــو پــه برخــه کــې ګټــور ثابــت يش.

ــه ورځ ازادي  ــنبې پ ــګ د ش ــواب غورځن ــد ت ــورا ویان د دې ش

ــتان  ــې د افغانس ــتیو ک ــه دې وروس ــې پ ــل چ ــه ووی ــو ت راډي

ــه  ــورا ت ــت ش ــي امنی ــیې م ــت د روس ــو لس ــاوو ی ــي اړتی پوځ

تســلیم شــوی او هیلــه مــن دي چــې د افغانســتان دا غوښــتنه د 

ــل يش. ــوري ومن ــه ل ــیې ل روس

هغــه زیاتــه کــړه: »زمــوږ بــاور پــر دې دی چــې د ترهګــرۍ پــه 

ــدارې  ــو دوام ــیمې د متحدین ــوږ د س ــارزه زم ــډه مب ــدې ګ وړان

همــکارۍ تــه اړتیــا لــري، د دې لپــاره رضور دی چــې د 

افغانســتان مســلح قوتونــه هــم پــه ښــه ډول تجهیــز يش د دغــه 

ــوري  ــاره مشــخصې غوښــتنې د روســیې ل ــز لپ ــو د تجهی قوتون

ــوري د  ــه ل ــن ل ــارو وزارت د معی ــو چ ــتان د بهرنی ــه د افغانس ت

ــو  ــن ی ــه م ــه ســپارل شــوي هیل ــت شــورا ت روســیې مــي امنی

ــه يش.« ــکاري ترالس ــې هم چ

د افغانســتان حکومــت او روســیې پــه نــوي اقــدام کــې د 

اســتخبارايت معلوماتــو پــه تبادلــې هــم موافقــه کــړې ده.

ــت  ــن حکم ــیايس معی ــارو وزارت س ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

خلیــل کــرزي د جمعــې پــه ورځ پــه مســکو کــې یــوې خــرې 

ناســتې تــه وویــل چــې لــه روســیې چارواکــو رسه یــې د امنیتــي 

ــړي او  ــرې ک ــه اړه خ ــا پ ــو د پراختی ــتخبارايت همکاری او اس

روســیې چارواکــو پــه ځــواب کــې لــه افغانســتان رسه د امنیتــي 

ــا مهمــه بلللــې ده. ــو پراختی همکاری

خــو د افغانســتان د مــي امنیــت شــورا د دواړو هېوادونــو ترمنــځ 

ــو ډډه  ــه ویل ــه څ ــه اړه ل ــې پ ــو د تبادل ــتخبارايت معلومات د اس

وکــړه.

ــز  ــیمه یی ــتان س ــیه د افغانس ــا روس ــه وین ــو پ ــان چارواک د افغ

متحــده ده او کولــی يش چــې لــه دې هېــواد رسه مهمــې پوځــي 

مرســتې وکــړي.

ــي  ــي او تخنیک ــي د پوځ ــت مخک ــوه میاش ــکو ی ــل او مس کاب

ــړه. ــلیک ک ــه الس ــه اړه موافق ــو پ همکاری

لــه دې وړانــدې د روان کال د فــرورۍ پــه میاشــت کــې 

ــتان رسه  ــینکوف افغانس ــل کالش ــس زره می ــږدې ل ــیې ن روس

ــړه. ــته وک مرس

افغانســتان پــه داســې حــال کــې لــه روســیې د پوځــي هکاریــو 

ــو د دې  ــاالت او ناټ ــده ای ــکا متح ــې د امری ــوي چ ــته ک غوښ

هېــواد تــر ټولــو لــوی متویلونکــي دي او امریــکا د افغانســتان د 

جګــړې ډيــر لګښــت پــه غــاړه لــري.
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