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ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان )آیسا( روز سه شنبه 
نخستین نشست بررسی وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان 

را برگزار کرد.
برگزاری  از  هدف  اداره  این  رییس  حقجو،  محمدقربان 
افغانستان«  در  سرمایه گذاری  وضعیت  به  »نگاهی  همایش 
یافتن  بازرگانان و  را بررسی فرصت ها و چالش های فراراه 

راه های بیرون رفت از این چالش ها می خواند.
همکاری  با  نشست  این  در  آن ها  که  می گوید  آقای حقجو 
برای  را  تازه یی  راهبرد  سرمایه گذاران،  و  بازرگان 
سرمایه گذاری در افغانستان تدوین می کنند. به گفتۀ او، این 
راهبرد برای چهار سال طرح و در همین مدت عملی خواهد 

شد.
اتاق تجارت و صنایع که در این  الکوزی، معاون  خان جان 
حضور یافته است، می گوید که با گذشت 16 سال از عمر 
نظام جدید افغانستان، چالش های بازرگانان هم چنان پابرجا 

اند.
آقای الکوزی می گوید که با وجود شکایت های مکرر بخش 
بازرگانان  راه  سر  بر  که  چالش هایی  به  نسبت  خصوصی 
وجود دارند، هنوز برای از میان برداشتن این چالش ها کاری 

صورت نگرفته است.
چالش های  را  اداری  فساد  و  زیربناها  نبود  ناامنی،  الکوزی 
اصلی پیش روی سرمایه گذاران و بازرگانان افغانستان می داند.

بستن  در  باید  حکومت  که  می گوید  تجارت  اتاق  معاون 
می مانند،  در کشور  ناامنی ها  در  که  بازرگانانی  به  قراردادها 

اولویت دهد.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید 
جزء  اداری  فساد  و  است  تکان دهنده  چالشی  امنیت  که 
که  می گوید  عبداهلل  آقای  است.  شده  شهروندان  زنده گی 
حکومت برای از میان برداشتن این چالش ها، اقدامات جدی 

را روی دست گرفته است.
بازرگانان  عبداهلل هم چنان می گوید که حکومت چالش های 
نمی کند.  نیز  سطحی  برخورد  آن  با  و  نمی گیرد  نادیده  را 
و  بخش خصوصی  تشویق  برای  حکومت  که  می افزاید  او 
مواد  و  داده  اولویت  داخلی  تولیدات  استفادۀ  به  بازرگانان، 

نفتی را از پرداخت مالیه معاف کرده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1705  چها ر   شنبه        30 جد  ی /  د  ی     y   1394  8 ربیع الثانی   y 1437   19 جنو ر ی    2016

پرسـیدم دوست بهتر است يا برادر. گفت: دوست 
برادري ست كه انسان مطابق میِل خود انتخاب مي كنـد.

امیل فاگو  

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آتش  زدِن مکتبی در ناحیۀ دوازدهم پایتخت

غفـلت پـولیس کـابل

طالبان خواستار ایجاد دفتر دایمی در والیت هلمند 
و مذاکرۀ مستقیم با امریکا شده اند.

به گزارش دیلی نیوز پاکستان، طالبان اعالم کرده اند 
دولت افغانستان اختیار مذاکره و مصالحه را ندارد و 

خواستار مذاکرۀ مستقیم با امریکا هستیم.
که   گفته اند  طالبان  پاکستانی،  رسانۀ  این  از  نقل  به 
امریکا است و  تصمیم گیرنده اصلی در روند صلح 
گفت وگو با حکومت وحدت ملی افغانستان سودی 

ندارد. 
این درحالی است که دولت افغانستان گروه طالبان 
را فاقد ارادۀ مستقل دانسته و گفته که باید با پاکستان 
وارد مذاکره شویم. همان طوری که در ماه های پسین 

این کار را کرده اند.
باید  که  است  خواسته  افغانستان  دولت  از  طالبان 
والیت هلمند را به صورت کامل در اختیار این گروه 

قرار دهد تا در این والیت دفتر رسمی ایجاد کنند.
در  امریکا،  و  چین  پاکستان،  افغانستان،  نماینده گان 
طالبان  گروه  شرط های  پیش  روی  بعدی  نشست 

گفت وگو خواهند کرد.
در  چهارجانبه  نشست های  سوم  دور  است  قرار 
اساسی  هدف  شود.  برگزار  پاکستان  اسالم آباد 
برای  زمینه سازی  نشست ها،  این  برگزاری  از 
گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 

طالبان تعیین شده است.
افغانستان  کشورهای  بین  چهارجانبه  نشست  در 
در  که  و چین  امریکا  از  نماینده گانی  با  پاکستان  و 
کابل برگزار شد، اعضای این نشست توافق کرده اند 

افغانستان روی  با حکومت  به گفت وگو  که طالبان 
آورند.

که  کرده اند  توافق  نشست  این  در  شرکت کننده گان 
دور سوم این نشست در اسالم آباد پاکستان برگزار 

شود.
را  اعالمیه یی  پایانی  روز  در  کابل  در  آن ها 
که  است  آمده  اعالمیه  این  در  که  کرده اند  منتشر 
دیگر  بار  راه  نقشه  ایجاد  باره  در  اشتراک کننده گان 

نشست چهارجانبه شان را برگزار می کنند.
شده  خواسته  طالبان  از  اعالمیه  این  از  بخشی  در 
است که مخالفت شان را با حکومت افغانستان کنار 

گذاشته و از راه گفت وگو وارد شوند.
روز دوشنبه در اولین روز این نشست صالح  الدین 
طالبان  به  خطاب  افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی، 
گفت که گروه طالبان باید دعوت حکومت به صلح 

را بپذیرد.
ربانی در این نشست افزود که طالبان نباید فرصت 
را از دست بدهند و در میز مذاکره حضور یابند و 
اختالف شان را با حکومت در گفت وگوهای سیاسی 

حل کنند.
هرگونه  که  داشت  اظهار  افغانستان  خارجه  وزیر 
میز  پای  شدن  حاضر  برای  طالبان  گروه  تأخیر 
بیشتر  افغانستان  مردم  دید  در  را  آن ها  گفت وگوها 

منزوی خواهد کرد.
در اعالمیه منتشر شده آمده است که هدف از نقشه 
راه تعیین اقدامات مشخصی است که بتواند شرایط 
مطلوبی را برای آغاز گفت وگوهای صلح فراهم کند.

بررسی وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان
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 و مذاکرۀ مستقیم با امریکا شدند
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حلقاتی تالش دارند تا اصالحات انتخاباتی به میان 
نیايد و انتخابات برگزار نشود، بعد از آن هم لويه 
توافق نامۀ  موارد  از  يکی  كه  اساسی  قانون  جرگۀ 
سیاسی است، برگزار نگردد و مشروعیت حکومت 
وحدت ملی زير سوال برود تا دوباره همان حلقات 
به صحنه بیايند و بگويند كه می خواهیم تا حکومت 
موقت  حکومت  و  جرگه  لويه  و  شود  قدرت  خلع 

برگزار گردد

سخنگوی کمیتۀ گزینش:

تکلیف ما را روشن سازید

پاکـستان چـه نقشـی را 
در "نقشـۀ راه صـلح"مـی خـواهـد؟

با تلخی می توان اذعان كرد كه فهرست خواست های اسالم آباد - با توجه به نقشی  كه در تخريب افغانستان 
بازی كرد و با در نظرداشت فاصلۀ عظیمی  كه در تعادل و توازن عرصه های مختلف به خصوص در عرصۀ نظامی 

میان كابل و اسالم آباد وجود دارد - به صورت فزاينده طوالنی و طوالنی تر شده است
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در  دیگر  بارِ  یک  انتخاباتی  بحث های  که  حاال 
وضعیت  که  می شود  معلوم  شده،  داغ  کشور 
آن گونه که فکر می شد، به نفع جریاِن اصالح طلبی 
قرار ندارد. به راستی چه قدرت هایی از کمیسیوِن 
کمیسیون  این  که  می کنند  حمایت  انتخابات 
مانور  یافته و در حاِل اجرای  به تازه گی جرأت 
انتخاباتی  از اصالحات  علیه کسانی ست که دم 

به عنواِن یک ضرورت می زنند؟ 
دست های  باید  که  می دهد  نشان  قضایا  ظاهر 
حمایت  انتخاباتی  کمیسیون های  از  قدرتمندی 
نزدیک  جریاِن  در  کمیسیون ها  این  زیرا  کنند؛ 
اختیار کرده  به یک ساِل گذشته چنان سکوت 
بودند که فکر نمی شد به ساده گی بتوانند وضعیت 
را به نفِع خود مصادره کنند؛ ولی حاال این حس 
از  حمایت  در  قدرت هایی  که  آمده  وجود  به 

کمیسیون های انتخاباتی قرار گرفته اند. 
در این که شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
به دالیِل مختلف از کمیسیون های انتخاباتی دفاع 
از اعضای  ندارد. عده یی  می کنند، شکی وجود 
مجلس به بهانۀ دفاع از قانون اساسی و انتخابات، 
می خواهند در یک معاملۀ سری با کمیسیون های 
ضمانت  انتخابات  در  را  خود  آیندۀ  انتخاباتی، 
کنند، اما تنها حمایِت این عده از اعضای مجلس 
و جسارِت  که جرأت  نیست  کافی  نماینده گان 

فعلِی کمیسیون انتخابات را توجیه کند. 
کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  وقتی 
این  ارشِد  اعضای  دیگِر  جمع  در  انتخابات 
و  می شود  ظاهر  رسانه ها  برابر  در  کمیسیون 
چنان با جرأت سخن می زند و تقویم خنده آورِ 
که  است  مشخص  می کند،  اعالم  را  انتخاباتی 
باید کسانی در اهرمِ قدرت به او چنین اعتمادی 
را بخشیده باشند. چرا آقای نورستانی در گذشته 
یا کنفرانس  با جرأت سخن نمی گفت و  چنین 
در  نورستانی  آقای  چرا  نمی گذاشت؟  خبری 
گذشته به مجلس نماینده گان دعوت نمی شد که 

از کارنامۀ سیاه کمیسیوِن انتخابات دفاع کند؟ 

برای  تازه  سناریوی  یک  نشانه های  همه  این ها 
کمیسیون های  در  اصالحات  روند  زدِن  برهم 
انتخاباتی می تواند باشد؛ سناریویی که با مهارت 
و ظرافت تهیه شده و تالش دارد جامعه را چنان 
دچار سرگیچه کند که اصاًل کسی به یاد نیاورد 
که اصالحات انتخاباتی چه بود و چرا باید انجام 
می شد. بر اساس این سناریو، جامعه باید دچار 
را  گذشته  که  شود  ذهنی  ویرانی  و  فراموشی 
دیگر به یاد نیاورد. این سناریو، نویسنده گان و 
طراحاِن زبردستی دارد که همه چیز را می خواهند 

محاسبه شده انجام دهند. 
منتفی  بحث  نخست  تازه،  سناریوی  اساس  بر 
شدِن اصالحات انتخاباتی از مجلس نماینده گان 
باید آغاز می شد تا عماًل گفته شود که نماینده گان 
مردم خواهان لغو اصالحات انتخاباتی اند. یکی 
از  یکی  در  که  انتخابات  کمیسیون  مشاوران  از 
همین  به  می کرد،  صحبت  دیداری  رسانه های 
مسأله اشاره داشت و می گفت وقتی من و شما 
می کنیم؛  بیان  را  خود  نظراِت  می زنیم،  حرف 
ولی بر اساس تعریفی از که مجلس نماینده گان 
وجود دارد، وقتی آن ها حرف می زنند، نظرات و 

خواسته های مردم را بیان می کنند. 
ظاهر این استدالل کاماًل منطقی به نظر می رسد؛ 
غیرقانونی  نتیجۀ  آن  از  که  است  ولی مشخص 
که  همان گونه  بگیرند.  می خواهند  غیرمنطقی  و 
وجهه  کرم اهلل  علی  حضرت  برابر  در  خوارج 
مواضع خود،  ساختن  مستدل  برای  و  ایستادند 
پناه می بردند. حضرت علی  قرآن و حدیث  به 
که  گفت  شنید،  را  آن ها  سخنان  وقتی  )رض( 

سخِن حق می گویند ولی ارادۀ باطل دارند. 
چرا آقای نورستانی در گذشته از تقویم انتخاباتی 
جهشی  صورِت  به  حاال  که  نمی گفت  سخن 
برای  را  تاریخی  اهلل بختکی  و  شده  میدان  وارد 
که  تاریخی  می کند؛  اعالم  انتخابات  برگزاری 
روزهای  میان  از  همین طوری  هست،  مشخص 
پیش فرضی  و  برنامه  هیچ  و  انتخاب شده  سال 

برای آن در نظر گرفته نشده است. 
را  چه  بازی هایی،  چنین  با  نورستانی  آقای 
می خواهد ثابت کند؟ آیا می خواهد این را ثابت 
ریاست جمهوری  انتخابات گذشتۀ  در  که  کند 
کمیسیون های  اعضای  دیگر  و  او  شخِص 
و  سازمان یافته  تقلب  یک  در  انتخاباتی 
مسخره  نداشتند؟...  شرکت  شده  برنامه ریزی 
و  تقلب  آن همه  که  کند  باور  کسی  اگر  است 
کمیسیون  عادِی  کارمند  چند  کارِ  جعلکاری، 

انتخابات بوده است. 
بر اساس سناریوی تازه که رد فرمان های تقنینی 
رییس جمهوری بخشی از آن بود، حاال نوبت به 
میدان  وارد  که  است  انتخاباتی رسیده  نهادهای 
تمسخر  به  را  انتخاباتی  اصالحات  و  شوند 
بگیرند؛ کاری را که آقای نورستانی و همدستاِن 
البته  دادند.  انجام  انتخابات  کمیسیون  در  او 
سناریوی ابطال اصالحات انتخاباتی به همین جا 
پایان نمی پذیرد. اگر طراحاِن این سناریو موفق 
بگذارند،  اجرا  به  را  خود  برنامۀ  ُکِل  که  شوند 
بدون شک پرده های دیگری نیز این سناریو دارد 

که در وقت و زماِن آن به اجرا درخواهد آمد!
یکی از مهم ترین بخش های این سناریو، ابطال 
برنامۀ  آغاز  با  که  است  سیاسی  توافق نامۀ 
به  آن  نشانه های  انتخاباتی،  اصالحاِت  لغو 
کمیسیون های  در  که  کسانی  می خورد.   چشم 
انتخاباتی حضور دارند، حاال از روند تقلب نیز 
به  بخشیدن  مشروعیت  پی  در  و  می کنند  دفاع 
نخست  می گویند  آنان  استند.  گذشته  انتخاباِت 
فعلی  دولت  مشروعیِت  معیار  انتخابات،  نتیجۀ 
چه  به  این  سیاسی.  توافق نامۀ  بعد،  و  است 

معناست؟ 
این که:  آن  و  است  روشن  کاماًل  آن،  معنای 
تقلب های  در  نقشی  هیچ  انتخابات  کمیسیون 
گذشته نداشته و توانسته که با موفقیت از پِس 

مدیریِت انتخابات بیرون شود!  
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کابل  در  چهارجانبه  نشسِت  که  شد  دیده  دیگر  یک  بارِ 
است.  بوده  بی نتیجه  و  بیهوده  اسالم آباد،  نشست  ادامۀ  در 
طالبان  از  که  بوده  این  کابل  نشسِت  گِپ  کالن ترین 
خواسته اند که با دولِت افغانستان گفت وگو کنند؛ پیشنهادی 

که در گذشته ها بارها مطرح شده است.
شوند،  برگزار  هم  دیگر  بارِ  هزار  اگر  نشست ها  این گونه 
چرخیدن در دورِ باطل است. بنابرین خوب است که دولت 
به جای تضییِع وقِت خود در چنین نشست هایی ـ در کنار 
مسایلی  به  ـ  باشد  مطرح  گفت وگو  و  صلح  بحِث  این که 
قانونیِت دولت  و  میزاِن مشروعیت  توان مندی،  که  بپردازد 

را باال می برند.
پایاِن  به  دیگر   همان گونه که می دانیم، کمتر از هشت ماهِ 
دولت وحدت ملی باقی مانده و باید در این مدت، سراِن 
دولت، مردم و جامعۀ جهانی را متوجه برنامه هایی سازد که 

در توافق نامۀ سیاسی بر آن ها تأکید رفته بود. 
واضح است دولت وحدت ملی برآمده از توافق نامۀ سیاسی 
اصالح  بنابرین  است؛  بوده  انتخاباتی  پیشتازِ  تیِم  دو  میان 
نهادهای انتخاباتی طبق توافق نامۀ سیاسی ـ به خصوص در 
زمانی که کمیتۀ گزینِش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
عملی  فرماِن  هم  رییس جمهوری  و  کرده  آغاز  را  کارش 
شدِن طرح اصالحات در نهادهای انتخاباتی را صادر کرده 

است ـ باید هرچه زودتر به گونۀ جدی اجرا گردد. 
مسلمًا برگزاری هر نوع انتخابات بدون اصالحاِت الزم و با 
مدیراِن موجود در نهادهای انتخاباتی، ناممکن و دست کم 
برگزاری  باید  است.  افغانستان  مردم  برای  قبول  غیرقابِل 
مجلس  یا  ولسی جرگه  و  والیتی  انتخابات های شوراهای 
نماینده گان، به گونۀ شفاف روی دست گرفته شود و پس 
جرگۀ  لویه  باید  انتخابات،  این  کارِ  اتمام  و  برگزاری  از 
نظام  تعدیِل  هدِف  به  نیز  سیاسی  توافق نامۀ  در  پیشنهادی 
برگزار گردد تا ساختار سیاسِی متناسب با اوضاِع افغانستان 

به میان آید. 
تغییر در قانون اساسی به هدف تعدیل نظام، خواسِت دیرینۀ 
مردم افغانستان است که در چندین دوره مبارزات انتخاباتی، 
کمال مطلوِب یک طرِف انتخابات ها بوده که فقط با تطبیِق 
کامِل توافق نامۀ سیاسِی دولت وحدت ملی می تواند محقق 
ثباِت  و  قانون مند  حکومِت  شکل گیری  این گونه،  و   گردد 
دنیای واقعیت های مان  به  ما  دنیای ذهنِی جامعۀ  از  پایدار، 

نیز راه می یابد. 
بنیاد قانون اساسی  انتخاباِت ریاست جمهوری بر  برگزاری 
تنظیم  قانون  در  که  بنیادی  بر  نخست وزیر  انتخاب  نیز  و 
خواهد شد، از اشِد نیازهای مردمِ افغانستان است. به منظور 
برگزاری انتخاباِت شفاف و بی جنجال و ساده، باید قانون 
جدیِد ثبِت احواِل نفوس که از سوِی رییس جمهور توشیح 
شده و در جریدۀ رسمی نافذ گشته، عملی گردد و بر بنیاد 
یا  تعلیق  از  و  شوند  توزیع  برقی  شناس نامه های  باید  آن، 

تعویِق کارِ آن به هر بهانه یی خودداری به عمل آید.
سیاسِی  نظام  و  دولت  است،  شده  اشاره  که  همان گونه 
باشند و همۀ  تأمیِن عدالِت اجتماعی  باید ممثِل  افغانستان 
اقوامِ ساکن در این سرزمین، خود را در قدرت سهیم ببینند 
و ساختارِ سنتِی قدرت و انحصارِ آن به دسِت یک قوم نیز 
باید با ساختارِ غیرمتمرکز و مدرن جا عوض نماید. به هر 
پیمانه یی که دولت وحدت ملی به تطبیِق توافق نامۀ سیاسی 
تن بدهد و به وظایفی که در آن اشاره شده است بپردازد، 
به همان پیمانه از قدرِت ملی بهره مند می شود و می تواند بر 

مشکالِت کالِن کشوری فایق آید. 
دولت  رهبِر  دو  هر  که  مسوولیت هایی  و  تعهدات  انجامِ 
وحدِت ملی بر بنیاد سند مشروعیِت این حکومت به دوش 
که  چهارجانبه یی ست  نشست های  از  مهم تر  بسیار  دارند، 
نتیجه بخشی اش محال یا بسیار بعید به نظر می رسد. بنابرین 
یک بارِ دیگر پیشنهاد و تأکید می کنیم که رسیده گِی صادقانه 
به موارد ذکر شده در توافق نامه، توجه به تسلیح و تجهیِز 
نیروهای امنیتی و پُر ساختِن خألهای موجود در سکتورهای 
امنیتی و دادِن انگیزه های ملی و اسالمی و دفاعی به سربازان 
و مبارزان، به خودِی خود طالبان را زمین گیر می کنـد و آنان 

را در نهایِت امر، به میِز گفت وگو می کشاند. 

اولویت های توافق نامۀ سیاسی

 مهم تر از نشست های چهارجانبه است
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بر اساس سناريوی تازه كه رد فرمان های تقنینی ريیس جمهوری بخشی از آن بود، حاال نوبت به نهادهای انتخاباتی رسیده 
است كه وارد میدان شوند و اصالحات انتخاباتی را به تمسخر بگیرند؛ كاری را كه آقای نورستانی و همدستاِن او در كمیسیون 
انتخابات انجام دادند. البته سناريوی ابطال اصالحات انتخاباتی به همین جا پايان نمی پذيرد. اگر طراحاِن اين سناريو موفق 
شوند كه ُكِل برنامۀ خود را به اجرا بگذارند، بدون شک پرده های ديگری نیز اين سناريو دارد كه در وقت و زماِن آن به اجرا 

درخواهد آمد!
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ماهیت و معرفت سیاست خارجی افغانستان
اشاره: در اين اواخر چشم انداز و نگرش های 
افغانستان  خارجی  سیاست  مورد  در  متکثر 
در  متعددی  ديدگاه های  است.  يافته  انتشار 
از  خارجی  سیاست  معرفت  و  ماهیت  مورد 
سوی متخصصین اين حوزه مطرح شده است. 
بر اين اساس، در اين مورد گفت وگويی را با 
از  يکی  و  دانشگاه  استاد  منادی  مهدی  سید 
داده ايم  انجام  خارجی  سیاست  كارشناسان 
خارجی  پنهان سیاست  ابعاد  از  بیشتر  تا كمی 

افغانستان آگاه شويم.

ماندگار: تعبیر شما از سیاست خارجی چیست؟
مجموعه  به  اشاره  خارجی  سیاست  منادی: 
براساس  بر کنش های یک دولت  ناظر  چشم اندازهای 
مولفه های متکثر منافع ملی در قبال دیگر بازیگران در 
محیط بین الملی دارد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی 
تأمل و یا سیاست کنش محور و یا توانمندی فرهنگی، 
نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک ما در عرصۀ 
درونی است که در تعامل با  بازیگران محیط بیرونی 
ما  رو،  این  از  می شود.  داده  افزایش  و  نمایش  حفظ، 
در سیاست خارجی تالش می کنیم تا مولفه های متکثر 
در  را  خویش  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  امنیتی، 
افزایش  و  نمایش  حفظ،  بیرونی  بازیگران  با  تعامل 

دهیم. 
ماندگار: ماهیت و معرفت سیاست خارجی افغانستان 

به نظر شما چگونه بوده است؟
منادی: با توجه به این که ما توان مندی های خویش را 
برای داشتن یک کنش قدرت مند در فرایند جنگ های 
داخلی تقریبًا از دست داده ایم، از این رو ماهیت کنش 
با  تعارض  در  ملی  منافع  حفظ  برای  توجه  درخور 
است.  نگرفته  به خوبی شکل  منطقه  منافع کشورهای 
این موضوع ریشه در عدم شکل گیری اجماع عملی و 
نظری برای رفتار مشترک و واحد در میان گروه های 
جامعه شناسی  مباحث  وارد  دارد.  افغانستان  اجتماعی 
سیاست خارجی نمی شوم، اما با باید بگویم، سیاست 
ناپیوسته گی  و  پیوسته گی  با  الینفک  رابطۀ  خارجی 
اجتماعی  متقاطع  و  موازی  شکاف های  و  اجتماعی 
ناتوانی  براساس  کنش  که  زمانی  رو،  این  از  دارد. 
اجباراً  بنابراین،  نمی آید،  وجود  به  مختلف  الیه های 
نیز  قوی  واکنش  حال،داشتن  این  با  کرده ایم.  واکنش 
اکثر  ما در  ما شود،  ملی  منافع  می تواند موجب حفظ 
اما  موارد توانسته ایم، واکنش های خوبی داشته باشیم، 
در اغلب موارد بسیار قوی نبوده است. در بازی فوتبال 
گاهی ضد حمله و یا واکنش به حملۀ تیم مقابل منجر 
مطالعات  نظریه های  در  نیز  واکنش  می شود.  گول  به 
پنداشته  استراتیژی  یک  مثابۀ  به  بین الملل  روابط 
می شود  اختیار  شرایطی  در  استراتیژی  این  می شود. 
که کنش های بازیگران )ب( بسیار زیاد است و طرف 
)الف( تنها فرصت واکنش را دارد. اگر طرف الف در 
واکنش ها موفق عمل کند، می تواند دستاورد های کنش 

را به دست آورد.  
قدرت مند  کنش  داشتن  در  ما  ضعف  حال،  این  با 
ملی  منافع  افزایش  و  حفظ  از  مانع  خارجی  سیاست 
نباید  ناگفته  است.  شده  منطقه  کشورهای  قبال  در  ما 
گذاشت که در عرصۀ اقتصاد ما تالش هایی داشته ایم، 
ناگواری  علت  به  ما  اقتصادی  منافع  متأسفانه  که 
نداشته است. در  آورد چندانی  امنیتی دست  وضعیت 
مانند  بزرگ  قدرت های  به  ما  وابسته گی  حال،  عین 
امریکا باعث شده تا نتوانیم استراتیژی کنش محور در 
مثابۀ  به  بیشتر  و  باشیم  داشته  بیرونی  بازیگران  قبال 
منطقه یی  مستقل  متغیر های  از  متأثر  وابسته  متغیر  یک 

و فرامنطقه یی بوده ایم. 
سیاست  ما  که  می گویند  افراد  از  برخی  ماندگار: 

خارجی نداشته ایم، نظر شما چیست؟
سیاست  اگر  روزنا،  جیمز  تعبیر  اساس  بر  منادی: 
ما  موافقم که  کنیم،  فعال محدود  به کنش  را  خارجی 
اقتصادی،  درونی  مولفه های  ایم.  نداشته  فعال  کنش 
نظامی، فرهنگی به یک اجماع عملی و نظری نرسیده 
تا توانمندی تاثیر گذاری را داشته باشیم، بر این اساس 
مانند بسیاری از کشورهای ضعیف صرفا تاثیر پذیرفته 

نیز در حوزه سیاست خارجی  را  اگر واکنش  اما  ایم. 
می توان  شویم،  الملل  بین  روابط  وارد  و  کنیم  دخیل 
گفت که تا حدی واکنش های را داشته ایم که می شود 
الملل  بین  خارجی-روابط  سیاست  تاحدی  بگوییم 
به  واکنش  و  کنش  حوزه  در  شدن  داخل  ایم.  داشته 
المللی است.  معنای داخل شدن در حوزه روابط بین 
روابط  از  بخشی  خارجی  سیاست  که  می دانید  شما 
حال  عین  در  است.  الملل  بین  روابط  نه  الملل،  بین 
ما نقش فعال در نشست های بین المللی داشته ایم که 
بیان گر حضور فعال ما در سیاست بین المللی است. 
بودن در  پیرو  یا  بودن و  معنای دخیل  به  این حضور 
سیاست های بین المللی است که ما توانسته ایم، در آن 

دخیل باشیم. 
اما واقعیت امر این است که ما ضرورت به داشتن یک 
کنش فعال هستیم، پیروری از برنامه ها و رژیم های بین 
المللی نمی تواند، منافع ما را حفظ و افزایش دهد. به 
عبارت دیگر ما در نوعی فرایند خرد شدن، عملکرد ها 
در سیاست خارجی هستیم که نتیجه موثر در رفتار های 
رفتار های سیاست  در  نه  است  خرد سیاست خارجی 

بین الملل. 
ماندگار: پایه های سیاست خارجی افغانستان به نظر 

شما چیست؟
در  می توان  را  پایه  چهار  کالن  صورت  به  منادی: 

سیاست خارجی افغانستان به تصویر کشید: 
موقعیت  چالش های  و  مشکالت  دفع    .1
کردن  تبدیل  و  کشور  جئواستراتیژیک  و  ژئوپولیتیک 
و  منطقه یی  کشورهای  با  تعامل  در  فرصت  به  آن 

فرامنطقه یی. 
اکونومیک  موقعیتجئو  از  بهره برداری   .2
دهندۀ  واتصال  انرژی  جغرافیای  شاهراه  عنوان  به 

کشورهای منطقه براساس اصل تجارت و اقتصاد.
سوی  از  جئوکالچر  تهدیدات  دفع   .3
مجموعه های امنیتی به عنوان کانون اتصال فرهنگ های 
میان  فرهنگی  تعارض های  فرامنطقه یی.   و  منطقه یی 
اسالم- است(؛  رسیده  پایان  به  )که  اسالم-کمونیسم 
در  اسالم-یهودیت  امریکا،  رهبری  به  لیبرالیسم 
و  کاتولیک  اردکس-مسیحیت  مسیحیت  خاورمیانه،  
پروتستان در اکراین؛ شیعه-سنی و یا اسالم میانه رو-
اسالم تندرو در سوریه، یمن و عراق، در جهان در حال 
گسترش است.افغانستان به عنوان یک حوزۀ فرهنگی 
میان  تعارض  محور  در  گرفتن  قرار  پتانسیِل  خاص، 
میانه رو- اسالم  و  اسالم-لیبرالیسم   اسالم-کمونیسم، 
اساس،  این  بر  دارد.  را  شیعه-سنی  و  تندرو  اسالم 

افغانستان باید تالش ورزد تا تهدیدات این تعارضات 
را کاهش دهد.

هویت یابی و استقالل: در امتداد مولفه های   .4
هویت  و  استقالل  تا  ورزیده  تالش  افغانستان  فوق، 
بین المللی  سیاست  و  روابط  در  را  خویش  سیاسی 

تثبیت و ارتقا بخشد. 
پایه ها چه  این  براساس  ما  آوردهای  ماندگار:دست 

بوده است؟
در  مستقل  دولت  یک  مثابۀ  به  توانسته ایم  ما  منادی: 
ادبیات رسمی دولت ها ظهور کنیم. براساس این ادبیات 
بین المللی  و  ملی  نشست های  در  دیپلماتیک،  رسمی 
به  رسمی  غیر  صورت  به  اما  شده ایم،  ظاهر  خوب 
عنوان یک کشور حساس ژئوپلوتیک تحت تأثیر منفی 
قدرت های بزرگ منطقه و فرا منطقه یی مانند روسیه، 
و  رقابت  داشته ایم.  قرار  ایران  و  پاکستان  هند،  چین، 
و  منطقه یی  قدرت های  رسمی  غیر  رقابت  حساسیت 
ما  رسمی  وضعیت  در  ناکارآمدی  باعث  فرامنطقه یی 

شده است. 
در  ما  ژئوپلوتیک،  موقعیت  براساس   -
اول،  جریان  داشته ایم.  قرار  سیاسی  جریان  دو  امتداد 
و  ترکیه  پاکستان،  امریکا،  رهبری  به  غربی  جریان 
به  هم پیمان های شان است. جریان دوم، جریان شرقی 
از  ما  است.  ایران   حدی  تا  و  چین  روسیه،  رهبری 

جریان اول به مثابۀ جریان حامی غالب بهره برده ایم و 
از جریان دوم صرفًا به صورت مکمل استفاده کرده ایم. 
نفوذ  گسترش  محور  مثابۀ  به  غرب  برای  افغانستان 
پنداشته می شود و برای شرق، محوری برای دفع نفوذ. 
نفوذ  اشتراک  با هدف  باید  افغانستان  میان  این  در  اما 
غرب و شرق و فراهم سازی همکاری این دو جریان 

عمل کند.
براساس موقعیت جئواکونومیک، در امتداد   -
برنامه های ریکا، ما پروژه هایی مانند، تاپی، کاسا 1000 
و دیگر تسهیالت اقتصادی را توانستیم فراهم سازیم، 
اهرم  یک  مثابۀ  به  تا  است  نداشته  اهمیت  آن قدر  اما 
ایجابی در امنیت افغانستان و منطقه نقش موثر داشته 
پذیرفته  تأثیر  امنیت،  سلبی  عامل  از  متأثر  بلکه  باشد، 

است. 
با  ارتباط  امتداد  در  ما  درحوزۀ جئوکالچر،   -
کشور  در  را  میانه رو  اسالم  نوعی  توانسته ایم  غرب، 
موجب  جهت  یک  از  موضوع  این  که  کنیم  تقویت 
کاهش تهدید شده و از سوی دیگر، جریان های ُخرد 
و متأثر از اعراب رادیکال را آماده برای واکنش کرده 
است. در حوزۀ دیگر ما همچنان نقطۀ تعارض و یا خط 

که علی رغم  لیبرالیسم و غرب هستیم  با  مبارزه  مقدم 
این  از حوزۀ  مفتی ها،نتوانستیم،  با  ارتباط  برای  تالش 

مفهوم خارج شویم.
حوزه های  قبال  در  ما  خارجی  سیاست  ماندگار: 

امنیتی منطقه چگونه باید باشد؟
 مجموعه های امنیتی یی که در محیط ما قرار دارد را به 
5 مجموعه تقسیم می کنند: جنوب آسیا، آسیای مرکزی، 
خاورمیانه، شانگهای و ناتو که تأثیر در مسایل افغانستان 
دارد. ما براساس هدف اساسی سیاست خارجی تالش 
تا مشکالت و چالش ها را شناسایی و آن را  کرده ایم 
افزایش  مترصد  حال  عین  در  کنیم.  فرصت  به  تبدیل 
فرصت ها و حمایت ها بوده ایم که در این مجموعه های 

امنیتی، دستاوردها به صورت ذیل است: 
دست  و  داریم  بسیاری  منافع  تعارض  آسیا:  جنوب 
آورد ها نیز به علت وجود این تعارض ها و سیاست های 

پاکستان کم بوده است. 
داریم،  خوبی  اقتصادی  همکاری های  مرکزی:  آسیای 
افغانستان  به  فرغانه  دره  تروریست های  همچنان  اما 

می آیند، در حالی که در این مورد همکاری ندارند. 
آسیای غربی)خاورمیانه( به صورت فرهنگی تأثیر عمیق 
از عرب های رادیکال داریم در عین حال همکاری های 

اقتصادی نسبتًا خوبی با ایران داریم. 
شانگهای: یک اجتماعی کم کاربرد و بیشتر مفهومی و 
اکادمیک بوده که تا به اکنون تأثیری ایجابی و یا سلبی 

در امور افغانستان از آن نرسیده است. 
در  که  بوده   2001 از  پس  ما  حامی  بزرگ ترین  ناتو: 
چالش  با  آسیا  جنوب  امنیتی  منفی  تأثیرات  نتیجه 

روبه رو شده است. 
تکمیل  برای  شرق  محور  بدون  که  می رسد  نظر  به 
نقش محور غرب در افغانستان نمی توان، شرایط بهبود 
بخشید. ما به شرق)روسیه، چین، ایران( به مثابۀ عناصر 

تکمیل کننده نه جایگزین ضرورت داریم. 
حوزه های  خارجی  سیاست  ستون های  ماندگار: 
بوده  چگونه  افغانستان  قبال  در  پیرامونی  منطقه یی 

است؟
منادی: کشورهای منطقه از یک سو تالش دارند تا انرژی 
را  امنیتی خویش  رادیکالیزم و رقابت درون مجموعۀ 
به سمت افغانستان مدیریت کنند و از سوی دیگر، در 
مجموعه های امنیتی و سیاسی نقش و نفوذ بازی سازی 
خویش را در امتداد مبارزه با تروریسم افزایش دهند. 
از جنگ  دوم جهانی، اصلی در  در سوی دیگر پس 
میان قدرت های بزرگ منطقه یی و جهانی رسمیت یافته 
با  مستقیم  صورت  به  بازدارنده گی  اصل  براساس  که 
یک دیگر به منازعه و رقابت نپرداخته و منافع حیاتی 
خویش را به خطر نمی اندازند، بلکه آن ها در کشورهای 

ضعیف، شکننده و ناکام با یک دیگر رقابت می کنند.
ماندگار:به صورت عمومی مشکالت و کاستی های 

سیاست خارجی افغانستان چه بوده است؟
منادی: مهم ترین مشکالت سیاست خارجی افغانستان 
در حوزۀ ماهیت و هستی شناسانه آن است که متغیر های 
اجتماعی در عناصر اقتصادی، امنیتی، فرهنگی به اجماع 
در  که  نرسیده اند  مشترک  رفتار  برای  عملی  و  نظری 
نتیجۀ آن،در حوزۀ معرفتی مرز میان جهل و دانش در 
سیاست خارجی بسیار کم رنگ می شود.کم رنگ بودن 
موجب  خارجی  سیاست  در  دانش  و  میان جهل  مرز 
سیاست  عملی  و  اکادمیک  حوزۀ  میان  فاصله  بروز 
در  خارجی  سیاست  مشکل  است.  گردیده  خارجی 
ما  دیپلماسی  دستگاه  یا  و  خارجه  وزارت  ساختار 
اجتماعی  ساختار  در  ما  اساسی  مشکل  بلکه  نیست، 
نمی توانند،  که  است  افغانستان  خارجی  سیاست 
در سیاست  ثانویه  باشند. مشکل  داشته  رفتار مشترک 
خارجی، حاکم نبودن سیستم، به مثابۀ یک اقتدار باال به 
پایین است. در برخی موارد سیستمی عقالیی، منطقی و 
فراتر از مدل رضایت بخش، می تواند، کارکرد انسجام 
در  که  زمانی  باشد.  داشته  در سیاست خارجی  بخش 
افغانستان  خارجی  سیاست  بهبود  برای  راهکار  مورد 
سوال می شود، پاسخ همان سیستم و یا نظم عقالیی باال 
پایین است که چالش های هستی شناسانۀ اجتماعی  به 

در آن نفی گردد.
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بخش دوم و پایانی
بخش دوم و پايانی

ناصر فکوهی
اگر ابتدا بر نظریۀ کانت تأکید کنیم، می بینیم 
که به باور او، مسالۀ »منشای شر« دست نیافتنی 
بلکه  شر،  منشای  نه  اصلی،  مسالۀ  و  است 
»شر«  یافتِن  تحقق  و  رسیدن  انجام  به  دلیل 
باید  چه گونه  این که  و  است  کنش  نظام  در 
مقاومت  »شر«  انجام  برابر وسوسۀ  در  بتوان 
این رو مفهوم  از  مبارزه کرد. و  آن  با  کرد و 
»شر رادیکال« را مطرح می کند که به ریشه یی 
بودن و درونی بودن و عمق فاجعۀ شر داللت 
بنیادیِن  آزادی  در  رادیکال  منشای شِر  دارد. 
شر(  یا  )خیر  خود  کنِش  انتخاب  در  انسان 
مسالۀ  به نوعی  کانت  بنابراین  می گردد؛  باز 
به  و  می راند  بیرون  بحِث خود  از  را  علیت 
بحث کنش می رسد. رادیکال بودن در این جا 
بدان دلیل قابل توجیه است که شرارت، که 
بلکه  فرد،  آن  یا  این  به  مربوط  مسأله یی  نه 

مربوط  انسانی  گونۀ  به  که  است  مسأله یی 
می شود در برابر اصِل خیر قرار می گیرد که 
بنیاِن انسانیت و شرط تحقق یافتن و ممکن 
که  گفت  می توان  این رو  از  است.  آن  شدن 
نیرویی  به صورِت  انسانی  هر  در  شرارت 
بالقوه حضور دارد؛ زیرا این امری است که 
به آزادی ارادۀ انسانی معنا می دهد. اما این که 
این اراده به سوی خیر برود یا شر، سرنوشِت 
تعیین  کلیتش  در  و  فردیت  در  را  انسان 
می کند. از همین جا می توان به سراغ نظریۀ 
آرنت رفت که پیش پاافتاده گی )ابتذال شر( 
را مورد تأکید قرار می دهد. او در شخصیتی 
قتل  به  را  نفر  هزاران  که  جنگی  جنایت کارِ 
چیز  هر  از  پیش  آیشمن،  همچون  رسانده، 
فرو  فرد  یک  اخالق،  مخالِف  انسان  یک  نه 
بلکه  رذیالنه،  و  حیوانی  تمایالت  در  رفته 
و  افتاده   پا  پیش  و  معمولی  شهروند   یک 
ابتذال یافته را می بیند. آیشمن  در این معنا  
می تواند هر کسی باشد؛ زیرا او صرفًا اعالم 
از قانون  می کند که از اخالق  شهروندی و 

تبعیت کرده است و در  کنش های خود هیچ 
نکته یی غیراخالقی نمی بیند. عمق تراژی نیز 
یعنی  است؛  نکته  همین  در  آرنت  باور  به 
این که، هر کسی و به خصوص هر کسی که 
در عادی ترین موقعیت ها قرار دارد، می تواند 

به جنایت کاری بی حد و مرز تبدیل شود.
موضوع  به  زیادی  حِد  تا  بنابراین  مسأله 
انسان شناسی  این رو  از  برمی گردد.  اخالق 
نمی تواند در برابِر رویکردهایی که تمایل به 
با  جایگزینی شان  برای  اخالق  بردِن  میان  از 
نظام های اتوپیایی دارند، بی تفاوت بماند. در 
اندیشه یی، نظریۀ   از هر  این جا بیش و پیش 
نیچه قرار می گیرد و اراده به قدرِت او؛ زیرا 
به باور او، اخالق قدرتمندان و اخالق ضعفا، 
خشونت  هرچند  و  نیستند  جنس  یک  از 
و  باشد  نجات بخش  می تواند  قدرتمندان 
و  بندها  از  شده  رها  جهانی  اخالق  نفی  با 

کند،  ایجاد  »ابرانسان«  برساختن  به  معطوف 
خشونت ضعفا، انتقام جویانه، حقیر و مخرب 
نیچه  قدرتمند  اتوپیای  این،  وجود  با  است. 
نتایج  خودش،  خواسته های  به رغم  شاید 
چندان تحسین برانگیزی به بار نیاورد: شاید 
افالطون  فیلسوفان  شهر  از  که  همان گونه 
از   توتالیتاریسم کمونیستی ظاهر شد،  دوزح 
اتوپیای ارادۀ معطوف به قدرِت زیباشناسانه 
دوزِخ  جز  چیزی  نیز  نیچه  الحادی  و 

توتالیتاریسم فاشیستی بیرون نیامد.  
شرارت و اخالق اما رابطه یی با جهان است 
که از دیدگاه انسان شناسان لزومًا نیاز به تبیین 
دارد. جهان شمولیِت این دو پدیده  هرچند در 
تاریخ انسان شناسی بارها به زیر سوال رفت، 
جای خود را به نوعی  خاص گرایی  مدعی  
داد،  فرهنگی  تفاوت های  به  احترام گذاشتن 
اما در نهایت باید اذعان کرد که خاص گرایی 
به خصوص  و  بالقوه   امکانات  به رغم 
دو  از  دارد،  که  پُرباری  بسیار  روش شناسِی 
تاریخ  و  واقعی  با مصداق های جهان  جهت 

با  نخست  است:  تضاد  در  فرهنگ ها  تحول 
و  جانوری  کردارشناسی  مطالعات  داده های 
دارند  وامی  را  ما  که  روانی  عصب شناسی 
»فرهنگ  آن چه  دربارۀ  را  خود  دیدگاه های 
انسانی« می نامیم، تا حد زیادی به زیر سوال 
مطالعاِت  همۀ  مسووالنه تر  بنابراین  و  برده 
مطالعات  در  و  کرده  بازنگری  را  پیشین 
زیرا  دهیم؛  قرار  نظر  مد  را  داده ها  این  آتی، 
که  می شویم  نزدیک  درونی یی  الیه هایی  به 
از سوی دیگر  نمی توانیم آن ها را نفی کنیم. 
نیز داده های فلسفی بر مسایلی چون شرارت 
و عدالت، آزادی  اراده،  خیر جمعی و غیره،  
داده هایی هستند که نمی توان آن ها را  نادیده 
با مسایل و مصادیق  گرفت؛ زیرا به سرعت 
می یابند.  رابطه  بزرگی  عرصۀ  در  فرهنگی 
کانتی  اندیشۀ  تداوم  در  آرنت  که  حقیقتی 
در  شرارت،  ابتذال  یعنی  درمی آورد  بیان  به 
عین هولناک بودنش همواره باید در نخستین 
که   باشد  جهانی  در  ما  دغدغه های  از  رده 
و  جمعی  رسانه های  و  پیشرفته  فناوری های 
تعمیم  و  شرارت  بودِن  متعارف  اطالعاتی، 
 - رسانه یی  دلیل  به  را   آن  سرایِت  و  یافتن 
از  داده اند.  افزایش  به شدت  شدنش  نمایشی 
این رو زیستن در جهانی بدون اخالق و بدون 
مسوولیت انسانی که بتواند آزادی خویش را  
استفاده  آن  از  مسووالنه  و  گرفته  دست  در 
گزینۀ  شر،  و  خیر  گزینۀ  میان  در  تا  کند، 
که  ساده  سوال  این  کند،  انتخاب  را  درست 
توانسته ایم در درجۀ نخست  آیا می توانیم و 
به کسی آسیب نرسانیم و در درجۀ بعدی به 
دیگری کمک کنیم؛ و باز به قول رونو دالون 
این رویکرد ارسطویی که با احساس »ترس« 
در برابر رنجی که »دیگری« بر صحنۀ تراژدی 
رویکرد  و  می آورد  وجود  به  تماشاگر  در 
روسویی که با دیدن جهان از احساس ترحم 
که  بود  آن  بر  مورد  دو  هر  در  و  می برد  نام 
باید بتواند در انسان عاطفۀ همدردی را زنده 
کرده و نیکی را به وجود بیاورد، رویکردهایی 
هستند که انسان امروز به شدت بدان نیازمند 
نظیر   هنرمندانه یی  تعبیر  که  حالی  در  است. 
الهام  با   »شر«  زیباشناسی  از  باتای  رویکرد 
و  اروتیسم  میان  پیوند  در  و  ساد  از  گرفتن 
درد و زیبایی و شرارت، همچون رویکردهای 
فناورانه یی که تمایل به جایگزینی عقل کامل 
را به جای اخالق در هر شکلی از آن دارند، 
روی  پیش  که  چشم اندازهایی  در  دست کم 
پرتو  در  می دهند،  امکان  ما  به  و  هستند  ما 
اخیر  قرن  چند  در  بشری  موقعیت  و  تجربه 
که  می دارند  وا  را  ما  بنگریم،  شر  و  خیر  به 
جانب احتیاط را پیش بگیریم و همواره  از آن 
پرهیز کنیم که ابتذال شر، اندیشۀ شرارت را 
به ارزشی تبدیل کند که جهان را به صحنه یی 
از نمایشی هولناک بدل کند و در آن، لذت در 
بدترین معنای آن به تنها معیار ارزش ها برای 

همه تبدیل شود. 
در یک کالم، همان گونه که دالون به نقل از 
که  است  چیزی  »شرارت  می گوید:  ریکور 
نباید باشد، اما هست، و کنِش انسانی ست که 
باید با آن مقابله کند«. و تنها این مقابله است 
که تا کنون انسان را در متعالی ترین معنای آن 
ساخته است و در آینده نیز می تواند به تداومِ 
او و فرهنگ هایش در انطباق و هماهنگی با 

طبیعت امکان دهد.  

راز و رمِز
     محبوبیت

           نزد مردم

ابتــــــذا ل 
شــرارت

آراسته و مرتب  باید ظاهری  باشید،  آن که فردی محبوب و دوست داشتنی  برای 
داشته باشید. البته این آراسته گی و مرتبی، هیچ ارتباطی به لباس های گران قیمت 
زمینه می فرمایند:  این  در  اسالم )ص(  پیامبر گرامی  ندارد.  متکبرانه  و ظاهرهای 
خداوند دوست دارد که وقتی بنده یی نزد دیگر برادراِن خود می رود، با ظاهری 

آراسته و زیبا برود.  
پیش قدم شدن در سالم کردن هم راه دیگری است که محبوبیِت شما را در بین 
اطرافیان و مردم بیشتر می کند. حضرت علی)ک( در زمینۀ خوش رفتاری می فرمایند: 
زیور ایمان پاکی درون است و خوش رفتاری بیرون. در جای دیگری پیامبر گرامی 
اسالم)ص( می فرمایند: حسن خلق و رفتار نیکو، رشتۀ دوستی و محبت را استوار 

می کند.
 

 9 گام تا محبوبیِت شما
1ـ دیگران را با کاستی های شان بپذیرید. این که به دنبال دوستاِن کامل باشید، تقریبًا 
هیچ گاه میسر نمی شود. دیگران نیز مثل شما ناقص هستند و اخالق و رفتارهای 
ناپسندی هم دارند. پس دیگران را همان گونه که هستند، بپذیرید و به شخصیِت 

آنان احترام بگذارید.
به  یاد بگیرید و به خوبی  2ـ آداب صحیح گوش کردن به حرف های دیگران را 
کار ببندید. گوش کردن هنوز هم به عنوان معجزه یی در روابط فردی که باعث 

گسترش روابط شما می شود، کاربرد دارد.
با دیگران، یکی از  بازهم صداقت. صداقت در برخورد  3ـ صداقت، صداقت و 
بهترین راه هایی است که به صورِت میان بر شما را به محبوبیت در میان دوستان و 

اطرافیان می رساند. 
4ـ در تمامی رفتارهای اجتماعی، خودتان را جای دیگران بگذارید؛ آن چنان که 

دوست دارید با شما برخورد شود، با سایرین تعامل کنید. 
با آن ها در  بفهمانند که  نزدیکاِن خود  به دوستان و  5ـ خیلی ها اصرار دارند که 
اتفاقات زنده گی شان همدرد هستند، ولی هیچ کس به طور واقعی نمی تواند درد 
کسی را متوجه شود. پس به جای همدردی باید با دیگران همدلی کرد و طی آن 

باید خودتان را به جای طرف مقابل بگذارید و دنیا را از دریچۀ چشِم او ببینید. 
6ـ قبل از این که کالمی را بر زبان جاری کنید، آن را در ذهن چند ثانیه مرور کنید و 
با عقل خود آن را بسنجید. ببینید که مخاطب شما کیست و آیا این صحبت مناسِب 

او و شخصیِت اوست و آیا جای چنین صحبتی هست یا نه؟ 
7ـ یاد بگیرید دیگران را به خاطر اشتباهات شان ببخشید. اگر شما بتوانید خود را 
بازخورد  افراد  اشتباه دیگران را بزرگوارانه و بدون منت ببخشید،  کنترل کنید و 
تأثیر  دیگران  نزد  شما  محبوبیِت  در  این  و  گرفت  خواهند  شما  از  مثبتی  بسیار 

شگرفی خواهد گذاشت.
8ـ در چارچوب شرع و اخالق، محبت و دوست داشتِن خود را به اطرافیان تان 
با او دارید  ابراز کنید. این که شما به همکارتان بگویید حس خوبی از همکاری 
و از سپری کردِن روز در کنار او لذت می برید، حس مثبِت بسیار زیبایی را به او 

منتقل می کند. 
9ـ تواضع و فروتنی، یکی از مهم ترین رفتارهایی ست که باعث محبوبیت می شود. 
سعی کنید در رفتار و گفتارتان، از تکبر و خودبینی خودداری کنید و همواره در 

برابر دیگران خاضع و فروتن باشید.

منبع: همشهری آنالین
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مباركشاه شهرام
طنزنویس دنبال پیدا کردِن سوژۀ طنز بود. گوشه یی 
چه  روزنامه  برای  امروز  که  می زد  ُچرت  نشسته 

طنزی بنویسد. 
مورد  در  که  گرفت  تصمیم  چرت  اندکی  از  پس 
کاغذ  و  قلم  بنویسد.  خوب  طنِز  یک  راه بندان 
برداشت و عنوان طنز را نوشت »راه بندان سالم بابه  
به   بنویسد،  تا می خواست مقدمۀ طنز را  قومندان«. 
این که  به خاطر  نمی شود  این طنز چاپ  آمد  یادش 
بیشتر راه بندان به واسطۀ کسانی ایجاد می شود که یا 
در دولت مقام دارند یا هم در پارلمان. و اگر چاپ 

شود، موقفش در روزنامه به خطر می افتـد. 
چرت  و  زد  چرت  رفت.  دیگری  سوژۀ  به  فکر 
آتش  سیگاری  نرسید.  ذهنش  به   چیز  هیچ  زد، 
زده  پُک می زد و پُک می زد تا این که همین سیگار 
برایش سوژه خلق کرد؛ چون گِل سیگار در  خود 

جاسیگاری نه، بل  روی دوشک تکیده  بود.
طنزنویس سوژه را در ذهِن خود پرورش داد و اوج 
داد و شروع به  نوشتن کرد؛ از آمدِن مردی سیگاری 
به  خانه و آتش زدن سیگار، سپس پک زدن و بعد 
هم تکیدِن گِل سگرت روی دوشک و آتش گرفتِن 
خانه و رسیدن اطفاییه و خاموش کردِن آتش و تباه 
 شدِن مرد و از دست دادِن زن و فرزندانش در این 

آتش سوزی، و سرانجام دیوانه شدن خودش!  
افتاد.  خنده   به   شد،  تمام  نوشته اش  این که  از  پس 
فکر  می خندید.  وجودش  تمام  که  خندید  آن قدر 
هنوز  زده  و  آتش  که  را  سیگاری  آخرین  می کرد 
هم از نیمه نگذشته است نیز با او یک جا می خندد. 
فکر کرد قلمش می خندد. در و دیوار و همه چیز به  

حالش می خندند. 
تکان  منفی  عالمِت  به   را  سر  شد،  خاموش  لختی 
به  خنده  بازهم  و  خواند  دوباره  را  مطلب  و  داد 
 افتاد. خنده اش به خاطِر طنزی که نوشته بود، نبود؛ 
به خاطر این بود که این مرد به جای طنز، یک داستاِن 
تراژیک نوشته که اگر مدیرمسوول بخواند، تف و 
لعنتش می کند و از وظیفه در روزنامه نیز منفکش 

خواهد کرد! 
سوژۀ  دنبال  و  کرد  پاره  را  نبشته  آن  طنزنویس، 
به  یادش  فکر!...  و  چرت  بازهم  گشت؛  دیگری 
تصمیم  سوزانده  بود.  را  نانش  نانوا  امروز  که  آمد 
گرفت در این مورد طنز بنویسد؛ مگر به  خود گفت: 
»بی چاره داش وان که ناِن مرا قصداً نسوزانده  است، 
زورمان به  قلدران و زورداران نمی رسد، باید دربارۀ 
داش وان بنویسیم؟!... نه این خود یک ظلم است در 

حِق داش وان بی چاره!«
روی  را  سر  رفت.  بعدی  سوژۀ  دنبال  طنزنویس 
بالشت ماند و دراز کشید و به  کتاب های طنزی که 
در قفسه ها بار بود، چشم دوخت و عنوان هایش را 
به خاطر  و  بلند شد  از جایش  می خواند.  یکی یکی 
عزیز  از  طنز  دو  یکی  شود،  شاد  کمی  این که 
افغانستان.  طنزنویساِن  از  طنز  نسین خواند و چند 
که ساعت  متوجه شد  دستی اش  ساعِت  به   یک بار 
نکند،  نوشته  طنز  امروز  اگر  و  است  صبح   10
خواننده اش  و  می ماند  خالی  روزنامه  در  ستونش 
به  خود گفت هر طوری  از دست می دهد.  را هم 
پیدا کنم و  امروز یک سوژۀ طنز  باید  که می شود، 
بنویسم. لباس هایش را پوشید و در آیینۀ قدنما دید 
نهایت  نکرده  و  اتو  را  کت و شلوار ش  خانمش  که 

ُچملک می باشد. 
حاال دیگر سوژۀ طنز پیدا کرد و تصمیم گرفت این 
و  تنبل  »زن  نوشت  را  طنز  عنوان  بنویسد.  را  طنز 
بی سلیقه«. به  نوشتن طنز شروع کرد. از همین نکته 
آغاز کرد که یک هفته  پیش، کت  وشلوارِ خود را در 
بشوید.  تا خانمش  بود  انداخته  لباس شویی  ماشین 
بعد سوژه را پرورش داد و نوشت که زنش از تنبلِی 
لباس شویی  از ماشین  زیاد کت وشلوار ها را دوباره 
آویخته  کت بند  در  بشوید،  این که  بدون  و  کشیده 
چون  که  نوشت  نیز  و  بزند.  شوهرش  جاِن  در  تا 
کت و شلوارش سیاه بوده و به آسانی لکه هایش دیده  
شوهرش،  کِت  آستین  با  تنبلی  از  زنش  نمی شده، 

روی تابۀ بوالنی پزی را نیز صافی زده  است. 
بود،  که چملک  را  مرد، کت  وشلوار ش  که  نوشت 
پوشید و به  دفتر رفت. همکاران باالیش خندیدند و 
او دوباره آمد خانه و خانمش را کتک زد. خانمش 
به  فرق  زد  بوتش  کورِی  با  و  آویخت  او  با  نیز 

شوهرش.

خاتمه  همسایه ها  مداخلۀ  با  جنگ  این  که  نوشت 
یافت و آن شب با زنش حرف نزد. اما بازهم فردا 
چملک  کت و شلوار ِ  همین  کرده   اشتباه  خودش 
باالیش  همکاران  باز  و  رفت  به  دفتر  پوشیده   را 
خودش  از  اشتباه  این بار  که  نوشت  خندیدند. 
با لگد زد در  ایستاد و  آیینۀ قدنما  بود؛ آمد مقابل 

تصویرش روی آیینه، و آیینه را شکستاند.

که  کرد و خوشحال شد  تمام  در همین جا  را  طنز 
امروز هم ستونش در روزنامه خالی  نمانده  و یک 
لپ تاِپ  است.  زننده  نوشته  و  خنده دار  خیلی  طنِز 
خود را کشید و طنز را تایپ کرد و دوباره بازخوانی 
کرد و جای جایش را دستکاری نمود و طنز را زیباتر 
از دفعۀ اول ساخت. نوشته را »سیو« کرد و لپ تاپش 

را خاموش کرده  در بیِگ خود نهاد. 
تا می خواست برود، زنش با پتنوسی از غذا داخل 
خانه شد و با ناز و کرشمه گفت: »عزیزم! تو چرا 
رقم  چی  پوشیدی؟  خوده   چرِک  کت و شلوار های 
سفیدته  کت وشلوار های  مه  وی؟  استی  مردکه 
باز  بخوریم،  نان  بیا  ماندم.  تخت  کده  سر  اتو 
ای  کتی  کنی  هوش   بپوش.  پاکته  کت و شلوار های 

کت شلوار ها نری که مردم خندیت می کنن!« 
میِز  کنار  دو  هر  و  زد  لبخند  خانمش  به  سوی 
مزه داری  ناِن  واقعًا  زنش  گرفتند.  قرار  نان خوری 
کردِن  تبدیل   که  گرفت  تصمیم  مرد  پخته  بود. 
کت و  شلوار هایش را نیز به طنِز خود اضافه کند که 
هم نیش دارد و هم نوش، و هم بعد خندۀ وسیع 

دارد و این طنزش را از نگاه تکنیکی نیز زیبا خواهد 
خورد،  را  خانمش  دست پخِت  که  همین   اما  کرد. 
دلش نشد آن طنز را چاپ کند؛ چون خانمش که 
از  بود،  خودش  اشتباه  این  نبود.  تنبل  و  بی سلیقه 
و  نوشته  که  طنزی  بابِت  خواست  معذرت  زنش 
طنز را از اول تا آخر به  خانمش خواند و خانمش 
با  آیینه  در  را  تصویر خود  مرد  که  قسمتی  آن  در 

به   و  خندید  زیاد  می شکند،  آیینه  و  می زند  لگد 
شوهرش گفت: »خیر است عزیزم، ای که یک طنز 
رفت  نکرد.  قبول  شوهرش  اما  کو!«.  چاپش  اس، 
خیلی صاف  که  را  اتاق خواب، کت وشلوار هایش 
بیِگ خود  و  پوشید  تخت  روی  از  اتوکشیده  بود، 
را به  شانه انداخت و از خانه بیرون شد و تصمیم 
گرفت یک سوژۀ طنز از بازار پیدا کند؛ چون معموالً 
بود و  فعال  یا 12 شب  تا ساعت 10   روزنامۀ شان 
و  سوژه  یک  کردِن  پیدا  برای  زیادی  وقِت  هنوز 

نوشتن داشت. 
در  نظافت  شد.  داخل  شهر  پارک های  از  به  یکی 
کثافات  بِد  بوی  و  بود  تحمل  غیرقابل  کاًل  پارک 
آدم را دل جوش می کرد. طنزنویس لبخند زد و در 
بوی  و  تفریحی  »پارک  نوشت:  موبایلش  پیام خانۀ 

بد کثافات!« 
تصمیم گرفت که به محض رسیدن به  دفتر، این طنز 
را بنویسد و شهردار را هم زیاد بکوبد. کمی دیگر 
هم پیش رفت، تعدادی از بچه های ولگرد را دید که 
در حاِل اذیت دختران هستند. در پیام خانۀ موبایلش 

این سوژه را هم نوشت: »بچه های بی تربیه و دختران 
باتربیه«. کمی دیگر هم پیش رفت، کودکی را دید 
با  مادرش  ولی  می کند؛  گریه  مادرش  بغل  در  که 
تلیفون حرف می زند. این موضوع را هم یاد داشت 

کرد؛ »مادرِ بی توجه!« 
طنزنویس کمی دیگر هم پیش رفت و اطفالی را دید 
که در روی خاک فوتبال می کنند. این موضوع را هم 
یادداشت کرد و تصمیم گرفت این موضوع را امروز 
بنویسد و موضوع نظافِت پارک را بماند به  روز بعد. 
در پیام خانۀ تلیفونش نوشت: »فوتبال یا خاکبال؟« 

از کنارِ کودکان رد شد و متوجه شد که در گوشۀ 
از چرسی ها حلقه زده اند و فضای  پارک، شماری 
پارک را با دودِ چرس  آلوده  می سازند. طنزنویس که 
از چرس  کشیدن زیاد بدش می آمد، عاجل تلیفوِن 
خود را کشید و در پیام خانۀ آن نوشت: »چرسی های 
مضر«. اما پس از اندکی فکر این عنوان را پاک کرد 
چرسی ها  نگویم،  یا  بگویم  چه  گفت:  خود  به   و 
این بار  بنویسم.  دیگری  عنوان  باید  هستند؛  مضر 
نوشت »چرسی های چرسی!«. تا می خواست پیامش 
این هم عنواِن خوبی  متوجه شد که  کند،  را »سیو« 
تا  اما  این عنوان را هم پاک کند،  نیست. خواست 
می خواست آن را پاک کند، به یک باره از عنوانی که 
نوشته بود خوشش آمد؛ »چرسی های چرسی!«. به  
خنده  افتاد و کمی بلندتر این عنوان را تکرار کرد؛ 
»چرسی های چرسی« هاهاها... چرسی های چرسی، 
چه عنوانی و چه طنزی! هاهاهاهاها... چرسی های 

چرسی، هاهاها... .
چرسی ها متوجه شدند که یک مرد کت و شلوارپوِش 
سربه خود  چرسی«،  »چرسی های  گفتن  با  تیمکی، 
مست  بودند،  مسِت  که  هم  چرسی ها  می خندد. 
رفتند و طنزنویس را از یخنش گرفته به  میدان کش 
کردند و گفتند: »سرسِر خود چه بافته می ری بابیم؟ 
ما  سِر  اس؟  چی  دیگه  چرسیش  چرسی های  ای 

ریشخند می زنی؟«
بیفتد  چرسی ها  دامِ  به  نمی خواست  که  طنزنویس 
و از سویی هم نمی خواست از چرسی ها بترسد، با 
کلماتی نهایت کتابی به  نصیحت های پدرانه پرداخته 
گفت: »ببینید برادران! این چرس کشیدِن شما نه تنها 
کسانی  بل   است،  مضر  خودتان  صحِت  به   این که 
بیمار می شوند  نیز  بِر شما می گذرند  و  از دور  که 
را هم خراب می سازد. همچنان  و صحِت دیگران 
این چرِس شما هوای پارک را آلوده  می سازد، حاال 
اگر من بیمار شوم به  شما چه فایده  می رسد؟ بیایید 
این چرس را بس کنید که هم خودتان و هم مردم 

بیمار می شوند.«
خود  راِن  بیخ  تا  را  پاچه هایش  که  چرسی  یک 
طنزنویس  زنِخ  زیر  انگشتان  پرۀ  با  بود،  کرده   بلند 
زد و گفت: »بابیم از مه کده  تو کاکه استی که مه 
اطو  بیمار شوم و تو نشی؟ تو چی کاره هستی که 

کلوله کلوله گپ می زنی؟« 
به  بازهم  و  داد  نشان  مقاومت  خود  از  طنزنویس 
کنید  »گوش  پرداخت:  چرسی ها  کردِن   نصیحت 
برادران چرسی! به خدا چرس برای تان مضر است. 
شما از حِق زن و فرزندتان می گیرید و برای  خود 
چرس می خرید. این یک ظلِم کالن از سوی شما 
در حق فامیل تان است«. در همین اثنا، یک چرسی 
متوجه برجسته گِی جیِب طنزنویس  شد و دست  برد 
از  »مه  را کشیده  گفت:  طنزنویس  قطی سگرِت  و 
از  تو  و  فرزندم می زنم چرس می کشم  حق زن و 
حق زن و فرزندت می زنی و سگرت می کشی. فرق 
بیِن مه و تو دیگه چی اس؟ تو کورِ خود استی و 

بینای مردم؟« 
با شنیدن این جمله، طنزنویس، زبانش بند می شود 

به من من می افتد و دیگر نمی تواند چیزی بگوید.
طنزنویس  ولی  می خواهند،  پاسخ  او  از  چرسی ها 
خاموش است. سپس چرسی ها می گویند اگر پاسخ 

ندهی، کتِک مفصلی خواهی خورد. 
صدا  و  شد  متوجه  را  خود  چهارسوی  طنزنویس 
که  برسین  هله  هستین؟  کجا  پولیس ها!  »های  زد: 
چرسی ها مره لت می کنن!« اما پولیسی نبود و بعد 
چرسی ها هم چند مشت و لگد در پشت و کمرش 
تمام  درحالی که  طنزنویس  کردند.  رهایش  و  زدند 
»چرسی های  عنواِن  کنار  در  می کرد،  درد  بدنش 
پُر  پارِک  در  بدماش  »چرسی های  نوشت:  چرسی« 
از کثافِت بی پولیس«. و این طنز فردای آن روز در 

روزنامه چاپ شد و خوانندۀ زیادی پیدا کرد! 

ســـوژۀ
 طــنز
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خالی  به خاطر  که  می گوید  گزینش  کمیتۀ  سخنگوی 
قانونی، آنان کار خویش را متوقف کرده اند و تا زمانی 
که جایگاه قانونی شان مشخص نشود، کار نخواهند کرد.
کمیشنران  گزینِش  کمیتۀ  سخنگوی  دشتی  فهیم 
کمیسیون های انتخاباتی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید، هستند حلقاتی که تالش دارند تا اصالحات 
انتخابات برگزار نشود؛ بعد  نیامده و  انتخاباتی به میان 
موارد  از  یکی  که  اساسی  قانون  لویه جرگۀ  هم  آن  از 
مهم توافق نامۀ سیاسی است، برگزار نگردد و مشروعیت 
تا دوباره همان  حکومت وحدت ملی زیر سوال برود 
تا  می خواهیم  که  بگویند  و  بیایند  صحنه  به  حلقات 
حکومت  و  جرگه  لویه  و  شود  قدرت  خلع  حکومت 

موقت برگزار گردد.
قانون  بربنیاد  تا  می خواهد  عالی  دادگاه  از  دشتی  آقای 
ملی  شورای  و  حکومت  میان  مشکل  حل  به  اساسی 
بپردازد، تا دلیل دیگری به خاطر مانع شدن برای آوردن 

اصالحات انتخاباتی باقی نماند.
پس  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  گزینش  کمیتۀ 
از آن که کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی بسته های 
به  داد،  تحویل  رییس جمهور  به  را  خود  پیش نهادی 

فعالیت آغاز کرد.
برای  متقاضیان  نام  ثبت  آن که  از  پس  اما،  کمیته  این   
عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به پایان رسید، به 
دلیل خالی قانونی نتوانست که اسنادهای این نامزدان 

را بررسی کند.
کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  سخنگوی  دشتی  فهیم 
کمیتۀ  کار  وقتی  می گوید:  انتخاباتی  کمیسیون های 
گزینش آغاز شد، زمانی را برای کسانی که عالقه داشتند 
تا به عنوان کمیشنر انتخاب شوند و اسناد خود را به ما 
قانون تشکیل،  تعیین کردیم، در همین جریان  بسپارند 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی توسط 

پارلمان رد شد و ما را در خالی قانونی قرار داد.
زمان  پایان  از  بعد  افزود:  گزینش  کمیتۀ  سخنگوی 
تحویل گیری اسناد داوطلبان، براساس کارشیوه، بررسی 
اسناد را آغاز می کردیم، اما به دلیل خالی قانونی از ادامۀ 

کار دست کشیده ایم. 
آقای دشتی در ادامۀ سخنانش گفت که اعضای کمیتۀ 
به  قانونی  خالی  در  تا  اند  نخواسته  خود  گزینش 
پارلمان  که  می دادند  را  این  اما  دهند،  ادامه  خود  کار 
روی  بحث  صالحیت  خود  کاری  اخیر  سال  در  نیز 
کمیسیون های  تشکیل، وظایف و صالحیت های  قانون 

انتخابات را ندارند.
او افزود: خود پارلمان نیز در عدم مشروعیت نسبی به 
سر می برد؛ چون زمان کار آن ختم شده و از چند ماه 
بدین سو، بدون این که مبنای قانونی داشته باشد، به کار 

خود ادامه می دهد.
آقای دشتی خاطر نشان کرد: "هستند حلقاتی که تالش 
انتخابات  نیاید و  انتخاباتی به میان  تا اصالحات  دارند 
اساسی  قانون  لویه جرگۀ  از آن هم  بعد  برگزار نشود، 
که یکی از موارد توافق نامۀ سیاسی است، برگزار نگردد 
برود  سوال  زیر  ملی  وحدت  حکومت  مشروعیت  و 
که  بگویند  و  بیایند  به صحنه  حلقات  همان  دوباره  تا 
می خواهیم تا حکومت خلع قدرت شود لویه جرگه و 

حکومت موقت برگزار گردد." 
سخنگوی کمیتۀ گزینش با اشاره به اعالم زمان برگزاری 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی توسط یوسف 
تا  چند  می گوید:  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی 
که  شود  نگریسته  باید  نخست  در  دارد،  وجود  مسأله 
آیا مردم افغانستان حاضر هستند با توجه  به انتخابات 
قبلی، بار دیگر اعضای کمیسیون انتخابات، انتخاباتی را 

برگزار کنند.
آقای دشتی افزود: در کنار این، جامعۀ جهانی نیز شرط 
گذاشته تا زمانی که اصالحات انتخاباتی به میان نیاید، 

حکومت  و  نمی پردازد  را  انتخابات  برگزاری  هزینۀ 
وحدت ملی نیز تأکید بر آوردن اصالحات دارد.

بسیار  آدم ها  تعداد  یک  میان،  این  "در  می گوید:  او 
بار دیگر برگزار کنند،  انتخابات را  تا  عالقه مند هستند 

شاید مانند انتخابات پیشتر منافع شخصی دارند."
کسانی  این که  گزینش:  کمیتۀ  سخنگوی  به گفتۀ  اما 
می آیند تقویم انتخابات را اعالم می دارند کار به جایی 
را چه کسانی  انتخابات  برگزاری  پول  نمی کشد، چون 
می دهند، امنیت آن را چگونه می گیرند، یک تعداد آدم ها 
تنها دل خود را خوش می سازند و نمی دانم با توجه به 
مشکالتی که در انتخابات پیشتر داشتیم، اینان )اعضای 
را  انتخابات  چگونه  انتخاباتی(  کمیسیون های  فعلی 

برگزار خواهند کرد. 
آقای دشتی تأکید می کند: یگانه راهی که برای رهبران 
حکومت وحدت ملی وجود دارد، همین است تا مواد 
آوردن  پیرامون  را  حکومت  ایجاد  سیاسی  توافق نامۀ 

اصالحات انتخاباتی گام به گام تعقیب کنند.
پیشتر  انتخابات  در  به مشکالتی که  با توجه  افزود:  او 

داشتیم، باید این اصالحات به میان آید.
یکی از مواد درشت توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت 
ملی آوردن اصالحات در نظم و ساختارهای انتخاباتی 
است:  آمده  توافق نامه  این  بندهای  از  یکی  در  که  بود 
بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی کمیسیون 
خاصی را به هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی 

یک فرمان ایجاد می کند. 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  گزینش  کمتیۀ  سخنگوی 
اعضای کمیسیون انتخابات همواره می گویند که دولت 
باید بودیجۀ برگزاری انتخابات را از منابع داخلی تمویل 
کند، چون خارجی ها زمانی که پول برگزاری انتخابات 
این  گفت:  باشند،  می داشته  نیز  مداخالتی  می دهند  را 
بودیجۀ  تمام  خارجی ها  چون  نیست؛  منطقی  استدالل 
دولت  و  می کنند  تمویل  را  افغانستان  دولت  انکشافی 
تمویل  داخلی  منابع  از  را  بودیجۀ خود  تا  نیست  قادر 

کند.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد که اسناد نامزد کمیشنران را 
بررسی و آن ها را به رییس جمهور معرفی کند، بعد از 
انتخاب  را  نامزدان کمیشنران  میان  از  آن رییس جمهور 

می کند.
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محمداكرام انديشمند 
نشسِت  دومین  که  می  رسد  نظر  به 
چهار جانبۀ افغانستان، پاکستان، امریکا 
و چین برای تعیین نقشۀ راه صلح در 
افغانستان بدون ترسیم چنین نقشه یی 
دیروز )29 جدی 1394( در کابل به 
پایان رسید. دور سوم این نشست تا 
سه هفتۀ دیگر )17 دلو( در اسالم آباد 
راه  نقشۀ  این  اما،  و  می شود.  برگزار 
برای صلح افغانستان چیست که خبر 
و نشانی از ترسیم این نقشه علی رغم 
میان  فشرده  گفت وگوهای  دور  دو 
چهار طرف دیده نمی شود؟ از بحث 
بر سر »نقشۀ راه« بر می آید که پاکستان 
چنین  ترسیم  به  افغانستان  از  بیشتر 
که  نقشه یی  می دهد؛  اهمیت  نقشه یی 
را  خود  نقش  تا  می خواهد  پاکستان 
و  با طالبان  مذاکره  پیشاپیش هرگونه 
گونۀ  به  آن،  از  آمده  دست  به  توافق 
روشن و مشخص در جهت اهداف و 
منافع اش مشاهده کند. اگر چنین باشد 
تعیین نقشه، بسیار پیچیده تر و سخت 
تر از اصل مذاکره برای صلح با طالبان 

است. در این حالت، نکتۀ اصلی قابل 
پرسش به نقش پاکستان بر می گردد. 
تا  می خواهد  پاکستان  که  را  نقشی 
صلح  راه  نقشۀ  در  خودش  برای 
این  چیست؟  کند،  ترسیم  افغانستان 
بی سابقه  و  تازه  پرسش  نه  سوال، 
است و نه پاسخ به آن بسیار سخت، 
پیچیده و ناگفته به نظر می رسد. این 
فراز  پر  مناسبات  در  پاسخ  و  پرسش 
در  پاکستان  و  افغانستان  نشیب  و 
تکرار  بار  بار  اخیر  قرن  نیم  از  بیش 
یافته است؛ مناسباتی که فراز و نشیب 
طرفین  مطالبات  و  دیدگاه ها  به  آن 
سر  بر  منازعه  از  مختلف  مسایل  بر 
دیورند شروع تا روابط بر سر مسایل 
و  امنیتی  سیاسی،  اقتصادی،  تجارتی، 
و  طالبان  گروه  می شود.  شامل  غیره 
هر مخالف دیگر دولِت به سر اقتدار 
حمایت  مورد  پیوسته  که  کابل  در 
پاکستان قرار دارد، برگ برنده و ابزار 
فشار اسالم آباد در رسیدن به مطالبات 
مطالباتی که  است؛  افغانستان  از  خود 
و جدا  مهم  بخش  را  آن  پاکستانی ها 
ناپذیری از اهداف و منافع ملی خود 
تلقی می کنند. با تلخی می توان اذعان 

اسالم  خواست های  فهرست  که  کرد 
تخریب  در  نقشی که  به  توجه  با  آباد 
افغانستان بازی کرد و با در نظر داشت 
توازن  و  تعادل  در  عظیمی که  فاصلۀ 
در  خصوص  به  مختلف  عرصه های 
و  اسالم  و  کابل  میان  نظامی  عرصۀ 
فزاینده  صورت  به  دارد،  وجود  آباد 
در  است.  تر شده  و طوالنی  طوالنی 
نگاه به این واقعیت های تلخ، مذاکره 
میان پاکستان و افغانستان برغم حضور 
مذاکرات،  این  میز  امریکا در  و  چین 
بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. اما 
علی رغم این سختی ها و پیچده گی ها، 
برای  بر سر صلح  مذاکرۀ چهارجانبه 
هم  و  است  فرصت  هم  افغانستان، 
چالش. فرصتی که افغانستان می تواند 
و  امریکا  دخالت  و  حضور  با  آن  از 
و  پایدار  توافق  به  رسیدن  در  چین 
پاکستان  با  اساسی  منازعات  حل 
ناکامی  از  که  چالشی  و  کند  استفاده 
این مذاکرات و هدر رفتن این فرصت 
پاکستان  و  افغانستان  آیا  می خیزد.  بر 
موفق خواهند شد تا نقشۀ واحدی را 
برای آینده که مستلزم و متضمن صلح 
کنند؟  ترسیم  باشد،  پایدار  ثبات  و 
این  تا  می تواند  افغانستان  دولت  آیا 
مذاکرات را به فرصت مساعد رسیدن 
به حل مسایل مختلف مورد منازعه با 
پاکستان تبدیل کند و افغانستان را از 
شر بی ثبات سازی و تخریب بال وقفۀ 
دولت پاکستان نجات دهد؟ تا اکنون 
توانایی  چنین  از  روشنی  نشان  هیچ 
مداران  دولت  و  دولت  در  اراده  و 

افغانستان به ظهور نرسیده است.
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پاکستان چه نقشی را

 در »نقشۀ راه صلح« می خواهد؟

انتقاد سخت نهادهای ناظر 
انتخاباتی از کمیسیون انتخابات

سخنگوی کمیتۀ گزینش:

تکلیف ما را روشن سازید

و  فیفا  به  موسوم  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان موسوم به تیفا، اعالم تاریخ 
انتخابات پارلمانی را خالف تعهدات حکومت وحدت ملی 

خواندند.
فیفا در اعالمیه یی نوشته که این نهاد از اعالم تقویم انتخابات 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی در حالی که هنوز اصالحات 
انتخاباتی انجام نشده، متاسف است و این اقدام کمیسیون 

را ناسنجیده می داند.
فیفا گفته که این اقدام یک جانبه کمیسیون که بدون هماهنگی 
بی  و  نگرانی ها  افزایش  باعث  گرفته  صورت  حکومت  با 
اعتمادی مردم به انتخابات شده و حکومت را در تقابل با 

نهادهای انتخاباتی قرار می دهد.
اما مسووالن فیفا ابراز خوشبینی کردند که می توان از این 
امر به عنوان یک فرصت برای تسریع روند اصالحات نیز 

استفاده کرد.
به کمیسیون،  نه تنها  انتخابات،  روند  اجرای  که  نوشته  فیفا 
بلکه به همکاری سایر نهادهای داخلی دولتی و غیردولتی و 

بین المللی نیازمند می باشد.
مصارف  درج  بدون   1395 سال  بودجه  تصویب  به  فیفا 
انتخابات اشاره کرده و افزوده که »ناگزیر دولت افغانستان 
به جلب حمایت های مالی و تخنیکی جامعه جهانی بپردازد 
که تقابل موجود میان کمیسیون و حکومت، این مورد را نیز 

با چالش های بزرگی مواجه می سازد.«
سریعتر  چه  هر  تا  خواسته  ملی  وحدت  حکومت  از  فیفا 

اصالحات انتخاباتی را عملی سازد.
نشر  با  نیز  تیفا  به  موسوم  افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد 
اقدام  یک  را  پارلمانی  انتخابات  تاریخ  اعالم  ای،  اعالمیه 

غیرعملی خوانده است.
تیفا نوشته که اعالم این تاریخ در حالی صورت می گیرد که 
افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  و  قوانین  در  اصالحاتی  هیچ 

نیامده است.
تیفا در اعالمیه گفته که جامعه جهانی نیز حاضر نیست تا 
بدون اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان، روند انتخابات 

در این کشور را تمویل کند.
سرنوشت  زودتر  چه  هر  که  خواسته  از حکومت  نیز  تیفا 
از خالی  گزینش  کمیته  تا  کند  معلوم  را  انتخاباتی  قوانین 
قانونی بیرون آمده و با معرفی اعضای جدید کمیسیون های 

انتخاباتی، تقویم واقع بینانه انتخابات پارلمانی اعالم شود.
رییس جمهوری افغانستان طی دو فرمان تقنینی، اصالحاتی 
را در قوانین انتخابات و تشکیل و صالحیت های کمیسیون 
های انتخاباتی آورده بود اما این دو فرمان از سوی مجلس 
رد شد. رد این فرمان باعث شد کار کمیته گزینش که اکنون 
فعال است با بن بست برای تعیین اعضای جدید کمیسیون 

های انتخاباتی رو به رو شود.
کمیسیون  و  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
ناسالم  مدیریت  به  انتخاباتی  های  شکایت  به  رسیده گی 
متهم  افغانستان  گذشته  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
هستند و اصالحات در قوانین و تشکیل این کمیسیون ها از 

توافقات اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
در  گذشته  روز  نیز  افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
با ساز و کارهای  نشست خبری اعالم کرد که »این شورا 
موجود و کمیسیون های موجود و مکانیزم های موجود به 
سوی هیچ انتخاباتی نمی رود و پیش شرط آنها اصالحات 

انتخاباتی است.«
اعالم تاریخ انتخابات پارلمانی

علی رغم اختالف نظرهای شدید در مورد انتخابات پارلمانی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  افغانستان،  محلی  شوراهای  و 

تقویم انتخابات را اعالم کرد.
در  دوشنبه  روز  کمیسیون،  این  رییس  نورستانی،  یوسف 
یک کنفرانس خبری گفت که 24 میزان )مهر( سال 1395 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  روز  عنوان  به 

ولسوالی ها تعیین شده است.
او افزود که این تاریخ براساس حکم ماده 43 قانون انتخابات 
که تصریح کرده تقویم انتخابات باید حد اقل 180 روز پیش 

از برگزاری آن اعالم شود، این تاریخ تعیین شده است.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
وحدت ملی، از اعضای فعلی کمیسیون انتخابات به عنوان 
برنامه های  »تمام  که  گفت  و  کرد  یاد  قبلی«  »کمیسیون 
انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت 

خواهد گرفت.«

مکتب دخترانه بی بی عایشه در ناحیه دوازدهم شهر 
به  ناشناس  افراد  توسط  دوشنبه  روز  ناوقت  کابل، 

آتش کشیده شده است.
آتش  به  بررسی  خواستار  ملی،  شورای  نماینده گان 
و  شده  کابل  در  دخترانه  مکتب  یک  این  کشیدن 
مسووالن امنیتی را به بی کفایتی و بی توجهی به امنیت 

تأسیسات عامه متهم کردند. 
به آتش کشیده شدن این مکتب نگرانی های زیادی را 

به وجود آورده است. 
شنبه  سه  روز  نشست  در  سنا  مجلس  اعضای 
29جدی مقام های امنیتی به ویژه پولیس کابل را در 
شهر  دوازدهم  ناحیه  در  دخترانه  مکتب  سوختاندن 

کابل به بی توجهی متهم کردند.
 « گفت:  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  هادی  فضل 
آتش زدن مکتب دخترانه در منطقه احمدشاه بابا در 
کابل را به شدت محکوم می کنیم و از نهادهای امنیتی 
می خواهیم که این حادثه را بررسی کرده و عامالن 
چنین  از  آینده  در  تا  بسپارند  قانون  پنجۀ  به  را  آن 

حوادثی جلوگیری شود«.
کرد:  نشان  خاطر  نیز  سنا  عضو  دیگر  حارث  نثار 
ساحه  در  مکاتب  امنیت  تامین  در  دوازدهم  »حوزه 
پرسیده  این حوزه  از  باید  و  بوده  ناکام  مربوطه اش 
زمینه  در  باید  هم  کابل  پولیس  فرماندهی  و  شود 

پاسخ گو باشد«.
سناتوران آتش زدن مکتب در کابل را برای شهروندان 
نگران کننده خوانده و تاکید ورزیدند که در حادثه 
اسمای  و  شریف  قرآن  از  آیاتی  مکتب  زدن  آتش 

خداوند نیز سوختانده شده است.
مردم می گویند وقتی در کابل دشمنان آگهی و دانش، 
به این ساده گی می توانند مکتبی را به آتش بکشند، 
این  از  ساده تر  قضیه  والیت  در  که  است  مشخص 

است. 
غفلت  و  بی کفایتی  به  را  پولیس  مسووالن  آنان 
که  می خواهند  رهبران حکومت  از  و  می کنند  متهم 
در  دوازدهم  حوزۀ  آمر  و  کابل  پولیس  فرمانده  از 
خصوص آتش زدن این مکتب بازخواست صورت 

گیرد. 

آتش زدِن مکتبی در ناحیۀ دوازدهم پایتخت

غفلت پولیس کابل
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ورزش

رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان و معاون مرکل با تاکید بر این که 
هجوم پناهنده گان به آلمان با این سرعت دیگر نباید ادامه یابد، از صدر 
کاهش  برای  فکری  نزدیک  آینده یی  در  تا  این کشور خواست  اعظم 

سریع شمار پناهنده گان کند.
زیگمار گابریل، رییس حزب سوسیال دموکرات و معاون صدر اعظم 

آلمان نیز مرکل را برای حل بحران پناهنده گان تحت فشار قرار داد.
آینده یی نزدیک طرحی  تا در  افزایش می دهد  او فشارها بر مرکل را 

برای کاهش شمار پناهنده گان ارایه دهد.
گابریل تصریح کرد که تا بهار و یا حداکثر تا اوایل تابستان باید یک 
توافق موثر با ترکیه برای محافظت از مرزهای خارجی اتحادیۀ اروپا 
اروپا  اتحادیۀ  خارجی  مرزهای  که  زمانی  تنها  باشد.  داشته  وجود 
کسی  هر  شود.  حفظ  می تواند  اروپا  در  باز  مرزهای  شود  حمایت 
می داند که هجوم پناهنده  گان به آلمان با این سرعت نباید ادامه یابد. 
ما به کاهش شمار مهاجران نیاز داریم. ما نمی توانیم در سال جاری با 

امنیت یک بار دیگر یک میلیون پناهنده را ادغام کنیم.
معاون رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز اعالم کرد که مرکل 
باید بخصوص شرایط برای تقسیم بهتر پناهنده گان در اروپا را تأمین 

کند.
همچنین از حزب دموکرات مسیحی مرکل هم انتقادهای شدیدی به 

صدر اعظم وارد شده است.
چندی پیش »هورست زیهوفر«، رییس حزب سوسیال مسیحی آلمان 

نیز برای تغییر سیاست پناهنده گان مرکل، به او اولتیماتوم داد.
زیهوفر، که نخست وزیر ایالت بایرن نیز هست، تصریح کرد که اگر 
مرکل این اقدام را انجام ندهد، برای ما هیچ چاره یی باقی نمی ماند تا 

دربرابر دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان شکایت کنیم.

ایران،  تحریم های  لغو  با  تا  است  امیدوار  روسیه  بالگردهای  شرکت 
بالگردهای نظامی خود را به این کشور صادر کند.

خبرگزاری ایتار تاس به نقل از شرکت بالگردهای روسیه، اعالم کرد: 
بالگردهای  لغو شده،  ایران  تحریم های  که  حاال  است  امیدوار  مسکو 

نظامی خود را به ایران عرضه کند.
این شرکت روسی افزوده: لغو تحریم ها فرصتی را به وجود می آورد تا 

بالگردهای جدیدی را در اختیار ایران قرار دهیم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به تعهدات خود در 

چارچوب توافق نامه منعقد شده بین ایران و 1+5 عمل کرده است.
تحریم های  برجام،  اجرای  رسمی  آغاز  با  تا  شد  موجب  مساله  این 

بین المللی علیه ایران لغو شود.

امکان خرید سالح  دربارۀ  امور خارجۀامریکا  جان کری، وزیر 
باید  ریاض  این که  بر  تأکید  با  از سوی عربستان سعودی  اتمی 
منع گسترش سالح های هسته یی(  )معاهده  ان.پی.تی  قوانین  به 
نمی تواند  ساده گی  همین  به  عربستان  که  گفت  بگذارد،  احترام 

بمب اتمی بخرد.
وزیر امور خارجۀامریکا در ویژه برنامۀ »ولف بلیتزر« سی.ان.ان 
درمورد برخی اظهارات مبنی بر این که عربستان سعودی ممکن 
این کار  داشت:  اظهار  بزند،  اتمی  سالح  خرید  به  دست  است 

ساده یی نیست و قطعًا عواقبی برای ریاض خواهد داشت.
شنیده ایم، شما  را  این حرف ها  هم  ما  به صراحت گفت:  کری 
)عربستان( نمی توانید به همین ساده گی یک بمب اتمی بخرید و 

آن را منتقل کنید.
آن ها  چرا؟  گفت:  کری  به  خطاب  سی.ان.ان  برنامۀ  مجری 

)عربستان( که پول زیادی دارند.
عربستان  برای  اقدام  این  داد:  پاسخ  خارجۀامریکا  امور  وزیر 
منع  )معاهده  ان.پی.تی  داشت. عواقب  دنبال خواهد  به  عواقبی 

گسترش سالح های اتمی( متوجۀ عربستان خواهد شد.
کری افزود: باور دارم که عربستان خود می داند که این امر )خرید 
بلکه )خرید  نخواهد ساخت،  امن تر  را  آن ها  تنها  نه  اتم(  بمب 
ایران  بر  آن چه  چرا  نیست،  ساده یی  کار  اتمی(  بمب  وانتقال 
گذشت، عربستان را نیز در معرض آن قرار خواهد داد. عربستان 

باید به قوانین ان.پی.تی احترام بگذارد.

از یک هفتۀ قبل کالس مربی گری درجۀ Dِ به درخواست قنسول گری 
راه اندازی  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مقر  در  افغانستان  در  آغاخان 

شده بود.
این کالس به درخواست قنسول گری آغاخان در افغانستان و از طرف 
فدراسیون فوتبال افغانستان برای کارمندان این نهاد راه اندازی شده بود 
که در این کالس، 20 مربی حضور داشتند و تحت نظر محمد طاهر 

رووفی مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان آموزش دیدند.
در این کالس روی کارهای عملی و تووری مربیان کار صورت گرفت 
و این مربیان می توانند در آینده در تیم های فوتبال این نهاد مربی گری 

کنند.
جمله  از  مختلف،  بخش های  در  افغانستان  در  آغاخان  قنسول گری 
ورزش کارهای را انجام داده است و در این اواخر، تصمیم به راه اندازی 

لیگ های فوتبال و آموزش مربیان خود روی دست گرفته است.

فوتبال  برتر  لیگ  به دورنهایی رقابت های  آریا کلپ  افغان و  تیم های 
دختران  راه یافتند .

زهره امیری مسوول فوتبال  دختران دیروز گفت: در
کلپ  آریا  تیم های  دیروز  دختران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  ادامۀ 
دورنهایی  راهی  و  داد  شکست  را  آینده سازان  تیم  یک  برابر  در  دو 

رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران در کابل شد .
امروز  از ظهر  این رقابت ها بعد  امیری، قرار است دورنهایی  به گفتۀ 
آریا کلپ و  تیم های  میان  فوتبال  چهار شنبه در ورزشگاه فدراسیون 

افغان راه اندازی گردد.
به  تیم های مشعل و میهن  از کابل، قرار است  بربنیاد یک خبر دیگر 

دیدار هم بروند.
رقابت های فوتبال تیم های الف شهر کابل دیروز با دیدار جوانان میهن 

و مشعل دنبال شد.
قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل گفت که رقابت های  عبدالبصیر 
ورزشگاه  در  تیم  چهارده  شرکت  با  کابل  شهر  الف  تیم های  فوتبال 
غازی راه اندازی شد و در بازی روز دوشنبه، تیم اتحاد دو در برابر یک 

تیم پامیر را شکست داد .
جدول  صدر  در  امتیاز  سی  با  اتحاد  تیم  تاکنون  قیومی،  گفته  به  

رقابت های قرار دارد.
مسابقه  به  شیوا  و  کوهدامن  تیم های  والیت  این  دیگر  دیدار  در 

می پردازند 
رقابت های فوتبال تیم های B در کابل دیروز با یک دیدار دنبال شد.

آقای قیومی گفت: در این بازی تیم های جوانان کوهدامن و شیوا به 
میدان می روند.

به گفته او، رقابت های فوتبال تیم های B با شرکت سی و دو تیم در 
جوانان   تیم  دوشنبه  روز  بازی  در  و  شده  راه اندازی  غازی  ورزشگاه 

گذرگاه دو یک تیم رفاه را شکست داد .

افزایش فشار سوسیال دموکرات ها

 بر مرکل برای حل بحران پناهنده گان

روسیه به دنبال فروش بالگردهای 

نظامی به ایران پس از لغو تحریم ها

کری:
عربستان نمی تواند بمب اتمی بخرد

پایان کالس مربی گری 
درجه D در کابل

قهرمان رقابت های لیگ برتر 
فوتبال دختران مشخص می شود

تابش فروغ

روز مارتین لوتر کینگ گرامی باد!
در رویاروی با بی عدالتی ما چه کرده ایم؟

دولت  تقویم  بربنیاد  جنوری  ماه  دوشنبۀ  سومین  در 
بزرگ داشت  کینگ  لوتر  مارتین  از  امریکا،  متحدۀ   ایاالت  فدرال 
می شود. کارنامۀ زنده گی او نمادی از جسارت و آگاهی سیاسی بر 
ضد نابرابری و بی عدالتی  است. کینگ بی هیچ رودرواسی و بی خیال 
از آزرده خاطری هر سیاست گری در امریکا برای حقوق مسلم و 
شهروندی انسان سیاه پوست امریکایی و در ُکل برای تأمین عدالت 
ایستاد و بر رخ دستگاه قدرت شمشیر خرد کشید و شورش مدنی 
کرد؛ به خیابان رفت و اعتراض نمود. او نافرمانی از قوانین ناعادالنه 
بی طرفی  که  داشت  باور  و  می دانست  انسان  اخالقی  مسوولیت  را 
و خاموشی جستن در یک امر غیرعادالنه، همدستی با ستم گری و 

بیدادگریست.
ما اگر متعهد به ساختن یک دولت مدنی، حکومت قانونی و جامعۀ 
و  مدنی  مبارزات  تاریخ  تا  داریم  ضرورت  باشیم،  عقالنی  و  باز 
از مارتین لوتر  عدالت محور جوامع بشری را مرور کنیم. یادآوری 
در  نانوشته یی  قوانین  در  هنوز  که  بیاندازد  ما  یاد  به  باید  کنیگ، 
کشور ما و در سرزمین ذهن انسان افغانستانی، قومیت، زبان، دین 
انسانیت و عدالت  به  بلندتری نسبت  و سلیقه های سیاسی جایگاه 
مکانیکی  کار  یک  به جای  ما  حکومت  دستگاه  و  دم  هنوز  دارد. 
رعایت  درگیر  مدنی ست،  پروسه های  تسهیل  که  حکومت داری 
خاطر این و آن است، هنوز قوانین ناعادالنه یی به طور سیستماتیک 
تبعیض و خشونت را ترویج می کند، هنوز زن در مواجهه با قانون 
طور  به  بی عدالتی  هنوز  دومی ست«،  »جنس  یک  ما  سرزمین  در 
دردانگیزی در دادگاه های ما فرمان می راند، هنوز مدعیان حمایت از 
قانون، قانون شکن ترین ها کشوراند، هنوز دزدترین ها، مقرب ترین ها 
آدم های  ما گرفته است، هنوز  از  را  حکومتی اند که مشروعیت اش 
چیزفهم آن سرزمین به رغم بی عدالتی های آفتابی و روشن، با ذلت و 

خفت از بیدادگری ها دفاع می کنند، و ده ها هنوز دیگر.
را  ما  انسانی   و  اخالقی  مسوولیت  چقدر  ما  که  این جاست  سوال 
وقتی بی عدالتی را می بینیم، انجام می دهیم. چرا ننگ مان می آید که 
بی عدالتی  کنار  از  گذشتن  چرا  کنیم،  کار  انسانیت  و  عدالت  برای 
ساده ترین  فرجام  در  و  است؟  شده  بدل  عادی  امر  یک  به  ما  به 
تا  بدهیم  زحمت  را  خودمان  ما  که  است  شده  آیا  این که  پرسش 
دست کم در مناسبات اجتماعی کمی عادالنه بیندیشیم و داوری های 

غیرجانب دارانه داشته باشیم؟

فريد مذدک

یک  و  ِ«ملت سازی«  تداوم  قربانی  تمام  سال  پانزده 
رنگ سازی شد.

حاال آن چه روشن تر دیده می شود، بن بست است و بس.
دولت وحدت ملی نتوانست عمل کند، نتوانست جا بیفتد!

ارگ و کاخ سپیدار ناگزیر به کار مشترک بودند که نکردند یا نتوانستند.
کرزی  دوران  هوای  و  حال  در  یافته  پرورش  مافیایی  گروه های  حاال 

صدای شان بلندتر است .
بُن بست باید به سود دموکراسی بشکند، به سود برامِد جوان تر ها، به 

سود اصالحات و دگر گونی ها ژرف ساختاری !

میرويس آريا

شبکه های  سیمکارِت  هفته  چند  هر  ماه هاست 
مختلف مخابراتی را پیهم عوض می کنم تا به انترنت 
گاهی  گاهی روشن،  کنم.  پیدا  خوب تری دسترسی 
اتصاالت، گاهی اِم تی اِن و در این اواخر هم افغان بیسیم گرفتم. 
خیلی  همچنان  من  انترنت  و  نمی کند  کار  درستی  به  هیچ کدام 

ضعیف است.
وقتی ده درصد مالیات باالی مصرف کننده گان خدمات مخابراتی 
وضع شد، امیدوار بودم وزارت مخابرات و تکنالوژی، خدمات 
این کار  دم  این  تا  دهد.  قرار  بیشتر  نظارت  مورد  نیز  را  شبکه ها 
صورت نگرفته است و روز به روز وضعیت بدتر هم شده است.
مانند من اکثریت مطلق مردم با این مشکل روبه رو هستند. چون 
شده  فرد  هر  انترنت، ضرورت  از  استفاده  و  مخابراتی  خدمات 
وزارت  از  و  اندازیم  راه  به  کمپاین  یک  می کنم  پیشنهاد  است، 
را  مخابراتی  شرکت های  تا  بخواهیم  تکنالوژی  و  مخابرات 
نیز  این حق ماست و  بهترسازی خدمات شان وادار سازد.  برای 

مسوولیت ما.
با توجه به وجود فساد گسترده در جامعۀ ما و کم کاری ادارات 
سودی  کردن  کمپاین  می گویند  خیلی ها  که  می دانم  من  دولتی، 
نیز  بی تأثیر  باورمندم  ولی  داد،  نخواهد  تغییر  را  و چیزی  ندارد 
نخواهد بود و اگر چیزی را تغییر هم نداد، حداقل چیزی را از 

ما هم نمی کاهد.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

می خواهند  آلمان  محافظه کار  سیاست مداران 
مبدای  لیست »کشورهای  را در  الجزایر و مراکش 
آلمان  مسیحی  دموکرات  حزب  کنند.  شامل  امن« 
»سی دی یو« مدتی است که این خط مشی را در 
پیش گرفته است. اما این درخواست تا چه اندازه 

واقع بینانه است؟
فدرال  آلمان  حکومت  وله،  دویچه  گزارش  به 
و  الجزایر  کشورهای  پناهجویان  اخراج  می خواهد 
مراکش را آسان سازد. یک سخنگوی وزارت داخله 
در برلین گفت که به این منظور این وزارت از اداره 
فدرال آلمان برای مهاجرت درخواست خواهد کرد 
پناهندگی از کشورهای  که رسیدگی به تقاضاهای 

مراکش و الجزایر در اولویت قرار گیرد.
این  از  مهاجران  که  است  این  اقدام  این  از  هدف 
کشورها که حق پناهندگی دریافت نمی کنند، زودتر 
بادِن  و  بایرن  های  ایالت  بازگردند.  شان  وطن  به 

اسکان  به  آلمان  وورتِمبِرگ 
در  کشورها  این  پناهجویان 
کرده  آغاز  اخراج«  »مراکز 
به  که  زمانی  تا  ها  آن  اند. 
رسیدگی  شان  تقاضاهای 

می شود، آن جا می مانند.
پناهندگی  تقاضاهای  شمار 
از الجزایر و مراکش افزایش 

می یابد
حکومت آلمان فدرال به این 
ترتیب نسبت به درخواست 
بیشتر  بر سختگیری  دال  ها 
نشده  قبول  پناهجویان  با 
این دو کشور واکنش نشان 
می دهد. چند روز است که 
سیاستمداران  خصوص  به 
این  خواهان  کار  محافظه 
هستند که مراکش و الجزایر 
مبدای  کشورهای  عنوان  به 
رهبری  شوند.  تعریف  امن 
در  نیز  یو«  حزب »سی دی 

پیوسته است.  این سیاستمداران  به صف  میان  این 
انتظار  که  گفت  یو«  دی  »سی  دبیرکل  تاوبَر،  پِتَر 
دارد حزب سوسیال دموکرات آلمان که از احزاب 
ائتالفی بر سر قدرت است، از این پیشنهاد حمایت 

کند.
شتِفن زایبرت، سخنگوی حکومت آلمان فدرال از 
پاسخ دراین باره طفره رفت و گفت: »ما با شرکای 
آیا  که  کنیم  می  صحبت  باره  دراین  مان  اروپایی 
عنوان  به  الجزایر  و  )مراکش  بندی  دسته  چنین 

کشورهای مبدای امن( امکان پذیر است«.
در تابستان گذشته مردم در الجزیره علیه خشونت 

رو به افزایش در کشور اعتراض کردند.
در تابستان گذشته مردم در الجزیره علیه خشونت 

رو به افزایش در کشور اعتراض کردند.
لیست  در  کشور  دو  این  شمولیت  حال  هر  به 
در  و  است  پارلمان  به  مربوط  امن  کشورهای 
باید توسط  ارائه شود،  صورتی که چنین تقاضایی 

هر دو مجلس پارلمان تصویب شود.
افریقای شمالی  این دو کشور  از  پناهجویان  شمار 

در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. در 
حالی که در ماه جوالی سال گذشته میالدی، 1215 
تقاضای پناهندگی از این دو کشور ارائه شده است، 
مورد   5192 به  تقاضاها  این  شمار  دسمبر  ماه  در 

رسید.
با وجود این نام این دو کشور در لیست مهم ترین 
است،  کشور  ده  شامل  که  امن  مبدای  کشورهای 
دیده نمی شود. این که اکنون درباره پناهجویان از 
این کشورها به شدت بحث می شود، کمتر به آمار 
و ارقام ارتباط دارد و بیشتر به اتفاقات شب سال 
نو میالدی در کولن و چند شهر دیگر آلمان مربوط 

می شود.
در  که  مظنونانی  از  بسیاری  پولیس  اطالعات  طبق 
ها  آن  و  رساندند  آزار  و  اذیت  زنان  به  شب  آن 
مراکش  و  الجزایر  شهروندان  از  کردند،  چپاول  را 

بودند.

اگر یک کشور مبدای امن اعالم شود، می توان با 
سرعت بیشتری به تقاضاهای پناهندگی شهروندان 
آن رسیدگی کرد. در این صورت می توان از جلسه 
مسئوالن  و  کرد  پوشی  پناهجو چشم  دالیل  شنود 
رد  را  پناهندگی  تقاضاهای  توانند  می  تر  راحت 
محفوظ  صورت  هر  به  پناهندگی  حق  اما  کنند. 

است. 
به  را  غربی  بالقان  کشور  چندین  خزان  در  آلمان 
شمار  کرد.  اعالم  امن  مبدای  کشورهای  عنوان 
تقاضاهای پناهندگی از این کشورها از آن زمان به 

طور واضح کاهش یافته است.
هم الجزایر و هم مراکش با آلمان معاهده پذیرش 
فرستاده می  که پس  اند  امضا کرده  را  پناهندگانی 
معتبر  اسناد  پناهجویان  که  صورتی  در  اما  شوند. 
اغلب می گویند که در  ها  باشند، سفارت  نداشته 
این مورد مسئولیتی ندارند و یا در موقعیتی نیستند 

که بتوانند چنین اسنادی را صادر کنند.
خواهد  می  فدرال  آلمان  حکومت  دلیل  این  به 
مشکالت  این  که  کند  متقاعد  را  ها  خانه  سفارت 

داخله  وزارت  سخنگوی  یک  بردارند.  میان  از  را 
گفت:  و  کرد  خوشبینی  اظهار  مورد  دراین  آلمان 
در  مذاکرات  با  مقایسه  در  جاری  »گفتگوهای 

گذشته بسیار سازنده تر هستند«.
وزارت خارجه آلمان به اشخاصی که می خواهند به 
الجزایر سفر کنند توصیه می کند که »بیشتر احتیاط« 

کنند.
وزارت خارجه آلمان به اشخاصی که می خواهند به 
الجزایر سفر کنند توصیه می کند که »بیشتر احتیاط« 

کنند.
دموکرات  سوسیال  حزب  رئیس  گابریل،  زیگمار 
آلمان »اس پی دی« درخواست کرده بود که کمک 
های توسعه یی به این دو کشور کاهش داده شود. 
اما وزارت آلمان فدرال برای همکاری اقتصادی این 
تقاضا را رد کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت: 
»هدف ما این است که از توسعه در این کشورها 
حمایت کنیم، نه این که 

باعث بی ثباتی شویم«.
وضعیت امنیتی پرتشنج

الجزایر  بندی  دسته 
عنوان  به  مراکش  و 
مبدای  کشورهای 
برانگیز  مناقشه  امن 
در  خصوص  به  است. 
مردم  سرکوب  الجزایر 
دولتی  عوامل  توسط 
در  است.  روزمره  امری 
گزارش سازمان عفو بین 
الملل که در سال گذشته 
است:  آمده  شد،  نشر 
همگانی  های  »اعتراض 
کارگیری  به  با  اغلب 
می  زده  برهم  خشونت 
فعالیت  انجام  از  شوند. 
و  ها  انجمن  ها،  رسانه 
حکومت  منتقد  فعاالن 

جلوگیری می شود«.
در  و  است  متشنج  امنیتی  وضعیت  براین  افزون 
فواصل منظم حمالت تروریستی و اختطاف رخ می 
دهد که شهروندان خارجی نیز قربانی آن می شوند. 
به این دلیل وزارت خارجه آلمان به اشخاصی که 
می خواهند به الجزایر سفر کنند توصیه می کند که 

»بیشتر احتیاط« کنند.
باثبات تر  در مراکش وضعیت سیاسی و اقتصادی 
است و رسانه ها آن جا می توانند با آزادی بیشتری 
بان  دیده  سازمان  گزارش  طبق  اما  دهند.  گزارش 
حقوق بشر در سال 2015، به اعتراض های صلح 
آمیز برخی اوقات با اعمال خشونت پایان داده می 
شود و منتقدان و تظاهرکنندگان در »محاکمه های 

غیرعادالنه« محکوم می شوند.
در یک گزارش دیگر سازمان عفو بین الملل که در 
ماه می نشر شد، آمده است که نیروهای امنیتی از 
القای  مانند خشونت جنسی و  شیوه های شکنجه 
حس خفه شدن استفاده می کنند تا به زور اعتراف 
بگیرند و فعاالن، دانشجویان و اعضای گروه های 

اسالم گرا یا چپ گرا را وادار به سکوت کنند.

 اخراج مهاجران 
کشورهای افریقای شمالی از آلمان

هشدار طالبان به شبکه های مخابراتی در بغالن:

شب ها فعالیت تان را قطع کنید

طالبان در والیت بغالن به شبکه های مخابراتی هشدار داده 
اند که این شبکه ها نمی توانند از طرف شب برای مشتریان 

خود خدمات ارایه نمایند.
از طرف  طالبان هشدار داده اند که اگر خدمات مخابراتی 
این  آنتن  پایه های  آنان  نشود  قطع  بغالن  در والیت  شب 

شبکه ها را آتش خواهند زد.
از نزدیک به یک هفته بدین سو باشنده گان والیت بغالن به 
ویژه شهر پلخمری و برخی از ولسوالی های این والیت از 

قطع شبکه های مخابراتی شکایت دارند.
این باشنده گان می گویند که از یک ماه بدین سو خدمات 
شبکه های مخابراتی از طرف شب قطع می شود که آنان را 

با مشکالت زیادی روبرو ساخته است.
به گفتۀ آنان، خدمات مخابراتی بیشتر در مناطقی از طرف 
نفوذ  مناطق  آن  در  مسلح  مخالفان  که  می شود  قطع  شب 

بیشتری دارند.
این باشنده گان می گویند که طالبان با هشدار به شبکه های 
مخابراتی، اجازه فعالیت از طرف شب به این شبکه ها را 

نمی دهند.
در همین حال، فیص محمد ارغند رییس مخابرات والیت 
را  گفته ها  این  جمهور  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  بغالن 
تایید نموده و گفت که طالبان چندین پایۀ مخابراتی را در 

این والیت آتش زده اند.
آقای ارغند گفت: » طالبان روز گذشته دو پایۀ مخابراتی 
را در ساحه دندغوری و ولسوالی بورکه حریق کرده اند«.

داده  هشدار  مخابراتی  شبکه های  به  طالبان  وی؛  گفته  به 
اند که آنان حق ندارند از ساعت شش شام تا شش صبح 
برای مشتریان شان خدمات ارایه کنند در غیر آن صورت 

پایه های این شبکه ها را آتش خواهند زد.
رییس مخابرات والیت بغالن خاطر نشان ساخت: تا زمانی 
که بغالن از وجود مخالفان مسلح پاکسازی نشود مردم این 
خواهند  روبرو  مخابراتی  خدمات  قطع  مشکل  با  والیت 

بود.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که گزارش هایی وجود 
دارد که رهبری طالبان در یک جلسه سری در ماه گذشته 
در نزدیکی کویته از نماینده گان چهار شرکت مخابراتی که 
در افغانستان فعالیت دارند؛ خواسته اند که اگر می خواهند 
به کارمندان و تاسیاست آنان آسیبی نرسد به طالبان مالیات 

بپردازند.
این  در  که  مخابراتی  شرکت های  نمایندگان  از  تن  دو 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  بودند  کرده  اشتراک  نشست 
اند که طالبان از آنان خواسته همان گونه که این شبکه ها 
باید  نیز  طالبان  به  می پردازند  مالیات  افغانستان  دولت  به 

مالیات دهند.
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