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يادداشتيادداشت
روند اصالحات انتخاباتی کلید می خورد

دورنماى همكارى امنيتى افغانستان و پاكستان

خبرگزارى آوا، سرويس تحليل و پژوهش اخبار
نخستين گروه از محصالن نظامى افغانستان براى سپرى 
كردن يك دورن تحصيلى در آكادمى نظامى پاكستان، وارد 

اين كشور شد.
اين گروه شش نفرى قرار است  آموزش نظامى 18 ماهه 

را در آكادمى نظامى پاكستان در ابت آباد سپرى كنند.
جانان موسى زى؛ سفير افغانستان در پاكستان در ديدار 
بهترين هاى  از  نفر،  شش  اين  كه  است  گفته  گروه  اين  با 
در  اشتراك شان  كه  هستند  افغانستان  ملى  اردوى  نظاميان 
آكادمى نظامى پاكستان گامى مهم در راستاى عملى شدن 

تالش هاى هر دو كشور در تقويت روابط امنيتى است.
رييس  كرزى؛  حامد  زمامدارى  زمان  در  پاكستان 
جمهورى پيشين همواره از او مى خواست تا نظاميان افغان 

را براى آموزش به آن كشور بفرستد.
كرزى اما همواره پاكستان را به عدم همكارى صادقانه 
در راستاى مبارزه تروريزم متهم كرده و از اعزام نظاميان 

افغان براى آموزش به آن كشور خوددارى كرد.
به  افغان  نظاميان  اين  ورود  با  همزمان  كه  شده  گفته 
كشور  نظاميان  از  نفرى  پنج  بلندرتبه  هيات  يك  پاكستان، 

نيز وارد پاكستان شده  اند.
در اين ميان كم نيستند شمار كسانى كه با آقاى كرزى 
با  همكارى  نظامى و  تعامل  از  امتناع  در  او  رسم  راه و  و 
تروريزمى  پدر  پاكستان،  كه  اند  معتقد  و  موافق  پاكستان، 
دولت  و  مردم  سرزمين،  جان  به  هاست  سال  كه  است 
ما  از  گوناگون  اشكال  به  روزه  همه  و  افتاده  افغانستان 

قربانى مى گيرد.
هر  از  بيش  زمينه  اين  در  كم  دست  كرزى  آقاى  شايد 
است  كسى  او  باالخره  باشد؛  جانب  به  حق  ديگر  كسى 
خستگى  و  سرسختگى  سماجت،  با  تمام،  سال   13 كه 
كه  راهى  در  را  پاكستان  كرد  تالش  زايدالوصفى  ناپذيرى 
براى  و  كند  خويش  همراى  و  همراه  بود،  برگزيده  خود 
اين منظور، حدود 20 بار به پاكستان سفر كرد؛ ولى عمال 

چيزى دستگيرش نشد.
مشكل آقاى كرزى از نظر پاكستانى ها يكى اين بود كه 
ناديده  را  پاكستان  دوگانه  هاى  سياست  توانست  نمى  او 
لبخندهاى  و  عملى  غير  هاى  وعده  به  صرفا  و  بگيرد 

ديپلماتيك مقام هاى اسالم آباد بسنده كند.
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در صفحه 2

انتظار افغانستان از اجالس
 امنيتى مونيخ

عبدالكريم محمدى

اشرف غنى؛ رييس جمهور روز جمعه، براى 
به  را  كابل  مونيخ،  امنيتى  كنفرانس  در  شركت 

مقصد مونيخ آلمان ترك كرد.
رييس جمهور غنى در اين سفر رسمى سه 
و  سخنرانى  مونيخ  امنيتى  كنفرانس  در  روزه، 
را  امنيتى  مسائل  با  رابطه  در  افغانستان  ديدگاه 

بيان مى  كند.
در اين سفر، حنيف اتمر؛ مشاور امنيت ملى 
رييس  خارجه،  وزير  ربانى؛  الدين  صالح  و 

جمهورى را همراهى مى  كنند.
 پنجاه و يكمين كنفرانس امنيتى مونيخ، روز 
ادامه  روز  سه  براى  و  كرد  كار  به  آغاز  جمعه 

دارد.
اجالس امنيتى مونيخ مركزى را براى تبادل 
مقامات  و  كارشناسان  پيشنهاد  ارائه  و  نظر 
بين المللى  نهادهاى  و  مختلف  كشورهاى 
فراهم  جهانى  امنيت  بر  مؤثر  مسايل  پيرامون 

مى آورد.
اجالس مونيخ در سال 1962 توسط ادوارد 
هاينريش فن كاليست -اشمنتسين، ناشر آلمانى 
و از مخالفان حكومت هيتلر در زمان جنگ دوم 
و  گفتگو  طريق  از  تا  شد  پايه گذارى  جهانى، 
تبادل نظر كارشناسان و صاحب نظران به ويژه 
جهانى  صلح  پيشبرد  به  غربى،  كشورهاى  از 

كمك كند. 
ادامه در صفحه 3

روند پرچالش دستيابى به توافق سياسى و به دنبال آن، بن بست در معرفى كابينه و در نتيجه، معرفى يك كابينه ناقص و ناكامل، اعتماد مردم و نهادهاى مدنى نسبت به 
دولت را مخدوش كرده و اين امر، انتظارها در مورد اصالحات انتخاباتى را نيز با بدبينى همراه كرده است. 

انتخابات سال جاری خورشیدی با جنجال ها و اتهامات تقلب در جریان رای دهی و شمارش آرا برگزار شد. سراجنام آنچه از صندوق های رای دهی بیرون شد نتوانست 
قناعت طرف های انتخاباتی را فراهم کند و دولت کنونی بر اساس توافقنامه  سیاسی میان اشرف غنی و عبداهللا عبداهللا در نتیجه دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا، 

شکل گرفت.

امام جمعه كابل:
دموكراسى غرب در افغانستان 

دفن مى شود

برگزارى انتخابات آينده در 
افغانستان با مديريت فعلى امكان 

پذير نيست
نشر برنامه هاى منافى با اصول اسالمى از 
سوى بعضى رسانه ها، سوغاتى است كه در 
سايه دموكراسى غربى در افغانستان رشد كرده 

است.

از  گذشته  دهه  طول  در  اروپا  اتحاديه 
همكارى  انتخابات  كميسيون  با  نزديك 
اين  از  فنى  و  مالى  لحاظ  از  و  داشته 

كميسيون پشتيبانى كرده است .

امريكا مى ماند يا مى رود؟

25 تروريست در حمله هوايى ارتش پاكستان كشته شدند

براى  پيشنهادى  فرد  كارتر؛  اشتون 
اعالم  تازگى  به  امريكا  دفاع  وزارت 
كرده كه برنامه خروج تمامى سربازان 
پايان  از  قبل  افغانستان  از  كشور  اين 
سال آينده ميالدى قابل بررسى دوباره 

است.
صورت  در  كه  گفته  كارتر  آقاى 
وخيم شدن وضعيت امنيتى افغانستان، 
نيروهاى  تمامى  خروج  كنونى  برنامه 
تغيير  را  آينده  سال  آخر  تا  امريكايى 

خواهد داد.
اين مقام نظانى امريكا در يك پاسخ 
مجلس  مسلح  نيروهاى  كميته  به  كتبى 
براى  كه  است  گفته  امريكا  سناى 
سرعت خروج و ميزان كاهش نيروهاى 
در  را  تغييراتى  افغانستان  از  امريكايى 

نظر دارد.
نيروهاى  حمايتى  ماموريت  آغاز  با 
و  هزار   10 اكنون  افغانستان،  در  ناتو 
افغانستان  در  امريكايى  سرباز   800

هستند.
سفيد،  كاخ  كنونى  برنامه  براساس 
قرار است تا پايان سال 2016 به گونه 
تدريجى تمامى اين نيروها از افغانستان 
امريكا  نظامى  حضور  و  شوند  خارج 
اين  سفارت  امنيت  تامين  به  كشور  در 

كشور كاهش يابد.
جدى  صورت  به  سوال  اين  اكنون 
نيروهاى  كه  است  شده  مطرح  ترى 

پاكستان  ارتش  هوايى  حمله  اثر  در 
با  مرز  نزديك  در  اى  قبيله  مناطق  در 

افغانستان 25 شبه نظامى كشته شدند. 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان ( 
روابط  سرويس،  داون  از  نقل  به   ( آوا 
پاكستان  ارتش  داخلى  خدمات  عمومى 
اثر  بر  كه  كرد  اعالم  گزارشى  طى 
در  كشور  اين  ارتش  هوايى  حمالت 

در   2015 سال  از  بعد  امريكا  نظامى 
خواهند  حضور  همچنان  افغانستان 

داشت يا خواهند رفت؟
كه  است  نكته  اين  است  مسلم  آنچه 
دولت جديد افغانستان به رهبرى اشرف 
غنى تمايل دارد نيروهاى امريكايى فراتر 
از سال 2016 در افغانستان حضور داشته 

باشند.
چنين  بار  نخستين  وقتى  غنى،  آقاى 
ايده اى از سوى كاخ سفيد مطرح شد، 
تاكيد  و  داد  نشان  واكنش  آن  به  نسبت 
كرد كه اين ضرب االجل، قابل بررسى 
مجدد است و هم افغانستان و هم امريكا 
به خوبى مى دانند كه حضور اين نيروها 
فراتر از سال 2016 يك ضرورت است.

تصور  اما  گيرى  موضع  اين  رغم  به 
مى شد در امريكا اراده اى براى استمرار 
در  كشور  آن  نظامى  سنگين  حضور 

افغانستان وجود ندارد.
داخلى  عوامل  و  مسايل  كارشناسان، 
و خارجى مختلفى را در اين خصوص 

مطرح مى كردند.
يكى از مهم ترين عوامل خارجى اين 
تصميم، امضاى پيمان امنيتى ميان امريكا 
و افغانستان خوانده مى شود. بر پايه اين 
پيمان،  اين  امضاى  با  امريكا  استدالل، 
سنگين  حضور  به  ملزم  را  خود  ديگر 
آن  جانبى  فراوان  هاى  هزينه  و  نظامى 
است  رسيده  نتيجه  اين  به  و  بيند  نمى 

مناطق قبايلى در وزيرستان جنوبى و خيبر 
 25 دستكم  افغانستان  با  مرز  نزديكى  در 
به  آنها  مخفيگاه  هفت  و  كشته  شورشى 

كلى تخريب شده است. 
حمالت  اين  گزارش  اين  اساس  بر 
هاى  عمليات  از  بخشى  عنوان  به  هوايى 
گسترده ارتش پاكستان عليه گروه تحريك 
وزيرستان  در  شورشيان  ديگر  و  طالبان 

ادامه  امكان  پيمان،  اين  امضاى  با  كه 
نفوذ اين كشور در افغانستان، قطعى و 

هميشگى شده است.
از  شمارى  كه  ديگر  مهم  موضوع 
كارشناسان بر آن تاكيد مى كنند احتمال 
كشورهاى  بر  امريكا  نظامى  تمركز 
ظاهرا  كه  است  جنگى  و  ميانه  خاور 
انداخته  راه  به  داعش  با  مبارزه  براى 

شده است.
به اين ترتيب، افغانستان اكنون بنا به 
هر جهت، وابسته به امريكا شده است 
و نياز به سرمايه گذارى هاى اقتصادى 
بنابراين،  ندارد؛  زيادى  نظامى  و 
امريكا  مالى  و  نظامى  توان  و  انرژ�ى 
صرف جاهايى خواهد شد كه هم منافع 
بيشترى دارند و هم نفوذ اياالت متحده 

در آن كمرنگ است.
در ابعاد داخلى نيز به نظر مى رسد 
دولت دموكرات هاى به رهبرى باراك 
بر  خواهان  جمهورى  سلطه  با  اوباما 
كنگره امريكا، تحت فشارهاى شديدى 
در داخل آن كشور قرار دارد و در اين 
ميان، ممكن است در بسيارى از زمينه 
ها از جمله ماموريت نظامى امريكا در 
دموكرات  اداره  كه  آنگونه  افغانستان، 
باراك اوباما در كاخ سفيد در نظر دارد، 
نكته  نباشد.  همراه  كنگره  حمايت  با 
دوم هم وضعيت اقتصادى امريكا است 
كه بيش از هر زمان ديگرى كاخ سفيد 

جنوبى و خيبر صورت گفته است. 
در بخش ديگر اين گزارش آمده است 
كه خيبر يكى از مناطق قبيله نا آرام در 
اخير  هاى  ماه  طى  كه  است  پاكستان 
شبه  عليه  را  حمالتى  كشور  اين  ارتش 
كرده  اندازى  راه  مناطق  اين  در  نظاميان 

است. 
ارتش پاكستان؛ گروه تحريك طالبان 

را در تنگنا قرار داده؛ تا از حجم سرمايه 
هاى  ماموريت  در  خود  هاى  گذارى 
فشارها،  اين  و  بكاهد  خارجى  نظامى 
ها  ماليات  افزايش  دنبال  به  ويژه  به 
همه  از  بيشتر  امريكايى،  شهروندان  بر 

مشهود بوده است.
افغانستان  در  امريكا  حساب،  اين  با 
مى توانست مانند الگويى كه در عراق به 
اجرا درآورد به نام حفظ امنيت سفارت 
در  را  نظاميانش  از  شمارى  نيز  خود 

كشور نگه دارد.
پيشنهادى  نامزد  موضع  اعالم  با  اما 
نظر  به  امريكا  دفاع  وزارت  براى  تازه 
مى رسد، در نظر است وضعيت امنيتى 
افغانستان براى سال هاى آينده همچنان 
ترديد،  بدون  امر،  اين  و  باشد  وخيم 
باال  را  افغانستان  در  امريكا  از  انتظارها 
امريكا  كه  صورتى  در  و  برد  خواهد 
افغانستان،  با  صورت  اين  در  نخواهد 
همراهى نشان دهد، ممكن است كليت 
حضور نظامى آن كشور با تهديد مواجه 

شود.
سياسى،  نظر  از  كم  دست  بنابراين، 
از  هرچند  نظرها،  اظهار  گونه  اين 
نباشد،  برخوردار  هم  كافى  قطعيت 
خصوص  در  ترديدها  مدت،  كوتاه  در 
افغانستان  با  رابطه  در  امريكا  صداقت 
خواهد  كاهش  را  آن  منفى  تبعات  و 

داد.

و شبه نظاميان لشكر اسالم را در منطقه 
هدف قرار مى دهد. 

نيمه  اى  قبيله  مناطق  است  گفتنى 
با  مرز  امتداد  در  آرام  نا  خودمختار 
شبه  هاى  مخفيگاه  محل  افغانستان 
و  طالبان  تحريك  گروه  القاعده،  نظاميان 
ازبك  خارجى  هاى  تروريست  همچنين 

و اويغورها مى باشد. 
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دولت مانع حضور و فعاليت گروه داعش 
در كشور شود

نگاه نگاه 

كشته شدن 6 مشاور خارجى جلب و جذب 
گروه داعش و بازداشت 3 زن كه براى اين گروه 
رييس  نگرانى  كردند،  مى  فعاليت  فارياب  در 
شمال  زون  در  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 

كشور را در پى داشته است.
 رئيس كميسيون حقوق بشر در شمال كشور 
جلوگيرى  براى  حكومت  سريع  اقدام  خواهان 
از فعاليت هر گروه مسلح غيرمسئول بخصوص 

گروه داعش در افغانستان شده است.
مستقل  كميسيون  رييس  سامع؛  محمد  سيد 
گفت  آوا  خبرگزارى  به  شمال  زون  بشر  حقوق 
كه مردم از حضور و فعاليت گروه داعش با روند 
كشورهاى  ديگر  در  كه  انسانى  ضد  اعمال  و 
و  هستند  نگران  بسيار  داده  انجام  اسالمى 
در  گروه  اين  فعاليت  آغاز  و  حضور  خبر  نشر 
افغانستان براى مردم بسيار تكان دهنده مى باشد.
بايد  افغانستان  مردان  دولت  كه  افزود  وى 
گروه  اين  فعاليت  و  حضور  از  جلوگيرى  براى 
قاطع  و  جدى  سريع،  خيلى  اقدامات  تروريستى 
داشته و در تامين امنيت شهروندان كوشش كنند.
از سويى هم نامزد وزير وزارت دفاع آمريكا 
داعش  گروه  تالش  كه  صورتى  در  است،  گفته 
باشد  داشته  حقيقت  افغانستان  در  نفوذ  براى 
تجديد  افغانستان  از  كامل  خروج  روى  امريكا 
نظر كرده و همراه با ائتالف نيروهاى بين المللى 

جلوى اين گونه تالش ها را خواهند گرفت. 
تامين  كنار  در  مسئولين  كه  كرد  عالوه  سامع 
و  كارى  هاى  فرصت  ايجاد  براى  بايد  امنيت 
كنند؛  تالش  شهروندان  براى  مناسب  شغلى 
چرا كه تالش فقط در جهت تامين امنيت بدون 
فرصت هاى شغلى براى مردم عمر كوتاه مدتى 

داشته و موثر نخواهد بود.
كل  فرمانده  مراد؛  على  مراد  پيش  چندى 
هاى  تالش  از  نيز  افغانستان  زمينى  نيروهاى 
از  برخى  در  سازى  پايگاه  براى  داعش  گروه 
واليات جنوب غرب و شمالى افغانستان هشدار 

داده بود.
زون  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  رييس 
ماه  در  ملى  وحدت  حكومت  كه  افزود  شمال 
بايد  كه  آنچه  نتوانسته  فعاليتش  نخست  هاى 

رضايت مردم را جلب بكند.
رييس  و  كابينه  جديد  وزراى  كه  گفت  سامع 
امنيت ملى كشور با تعهدى كه در خانه ملت به 
را  امنيت  بتوانند  بايد  اند  سپرده  افغانستان  مردم 
تامين بكنند و مطمئنا در صورت يك پارچگى و 
مديريت قوى اين توانمندى در نيروهاى امنيتى 
بدتر  و  بيشتر  تخريبات  از  تا  دارد  وجود  كشور 

شدن وضعيت امنيتى جلوگيرى كنند.
به گفته او، در بسيارى از موارد نا امنى ها در 
ولسوالى هاى دور دست اين واليات سبب شده 
وظايف  انجام  براى  كميسيون  اين  كارمندان  تا 
از  و  بكنند  سفر  نتوانند  مناطق  اين  به  خود 

وضعيت بد زندگى مردم بى خبر هستند.
و  حضور  بر  مبنى  هايى  خبر  اواخر  اين  در 
آغاز به فعاليت گروه داعش و پيوستن برخى از 
گروه هاى طالبان در واليات زابل، فراه، هلمند، 
مى  گوش  به  داعش  گروه  به  جوزجان  سرپل، 
براى  را  هايى  نگرانى  اخبار  اين  نشر  كه  رسد 

مردم و مسئولين به بار آورده است.
حامد  جارى  هفته  طى  كه  درحاليست  اين 
تكذيب  با  كشور  پيشين  جمهور  رييس  كرزى؛ 
اين خبرها تاكيد كرده بود كه نشر اين خبرها از 
سوى استخبارات منطقه صورت گرفته و صحت 
ندارد و آنها مى خواهند از اين طريق، رعب و 

وحشت را در بين مردم ايجاد كنند.

ادامه از صفحه اول / از سوى ديگر، كرزى 
و  گسترده  روابط  كنار  در  را  پاكستان  با  رابطه 
كه  كشورى  خواست؛  مى  هند  با  استراتژيك 
داند  مى  خود  يك  درجه  دشمن  را  آن  پاكستان 
و در برابر آن، صف آرايى نظامى و اتمى كرده 

است.
به  اعتماد  امكان  پاكستان  به  نه  مساله  دو  اين 
را  كرزى  متقابال  نه  و  داد  مى  را  كرزى  حامد 
مجاب مى كرد كه پاكستان، دوستى قابل اعتماد 

و همسايه اى دلسوز و صادق است.
براى  اين  و  است  رفته  كرزى  اما  اكنون 
رخنه  براى  فرصتى  دنبال  به  كه  هايى  پاكستانى 
در سياست افغانستان هستند يك امتياز استثنايى 

است.
سفر  پاكستان  به  جمهور،  رييس  غنى؛  اشرف 
كرزى،  از  بيشتر  بسيار  كشور،  آن  به  و  كرده 

خوش رفتارى نشان داده است.
ارشد  هاى  مقام  ميزبان  بارها  همچنين  او 
هايى  اتفاق  است؛  بوده  كابل  در  پاكستان  دولت 
كم  دست  ها  هندى  براى  آنها  از  هيچكدام  كه 
هند  راهى  غنى  اشرف  آقاى  نه  نيفتاده؛  تاكنون 
شده و نه هندى ها تمايلى به ديد و بازديدهاى 

بلندپايه با مقام هاى كابل نشان داده اند.
و  اما  و  ها  نگرانى  رغم  به  ترتيب،  اين  به 
اگرهاى هشدارآميزى كه وجود دارد اشرف غنى 
از  اعتماد كرده و يك گروه كوچك  پاكستان  به 
نخبگان نظامى كشور را راهى پاكستان كرده؛ تا 
آموزش هاى الزم را در آكادمى نظامى پاكستان 
آباد؛  اسالم  نزديكى  در  آباد  ابيت  منطقه  در  كه 

پايتخت قرار دارد، فراگيرند.
آكادمى نظامى پاكستان در ابيت آباد، درست 
پيشتر  كه  دارد  قرار  جايى  همان  نزديكى  در 
جهان  تروريستى  شبكه  بزرگترين  رهبر  اقامتگاه 

يعنى اسامه بن الدن بود.
پناه  و  افغان  نظاميان  آموزش  ميان  بنابراين، 
هاى  جريان  ترين  اصلى  از  يكى  رهبر  به  دادن 
تروريستى مخالف دولت افغانستان در ابيت آباد، 

يك پارادوكس شگفت شكل مى گيرد.
صرف نظر از اين مساله، اين پرسش همچنان 
به قوت خود باقى است كه آيا آموزش هرچند 
محدود نظاميان افغان از سوى مربيان پاكستانى، 
به  نسبت  آباد  اسالم  نگاه  تغيير  معناى  به  لزوما 
و  افغانستان  در  امنيت  و  ثبات  صلح،  تروريزم، 

منطقه خواهد بود ياخير؟
اگر پاسخ منفى باشد؛ پس اين پرسش مطرح 
همكارى  تواند  مى  منطقى  چه  كه  شود  مى 
حامى  بزرگترين  كه  كشورى  با  امنيتى  و  نظامى 

تروريست هاى مخالف ماست را توجيه كند؟ 
كارشناسان مى گويند تا زمانى كه اين پرسش 
نيافته  پاسخ  روشن،  و  شفاف  صورت  به  ها 
باشند، دورنماى همكارى هاى امنيتى افغانستان 
و پاكستان، مثل گذشته مبهم و غبارآلود خواهد 

بود.
خصوص  در  كارشناسان  آينده،  پارلمانى  انتخابات  تا 
با  انتخاباتى  نهادهاى  در  بنيادى  اصالحات  اعمال 
حكومت  كنونى  انگارى  سهل  و  ميلى  بى  به  توجه 
و احتمال بروز بن بست و تنش ميان دو تيم تشكيل 
دهنده دولت، به صورت جدى ابراز ترديد مى كنند؛ 
اما ظاهرا آقاى عبداهللا از هم اكنون مصمم است جلو 
هاى  كميسيون  سوى  از  پارلمانى  انتخابات  برگزارى 

كنونى را بگيرد.
آوردن  كه  كرده  تاكيد  ديگر  بار  عبداهللا ،  داكتر 
بركنارى  شامل  انتخاباتى،  نهادهاى  در  اصالحات 

كميشنران فعلى كميسيون هاى انتخاباتى نيز مى شود.
با اين حال، اين نظر او از ارگ رياست جمهورى 
خواهد  زيادى  مخالفان  انتخاباتى  هاى  كميسيون  تا 
ميان  آلود  تنش  نقطه  نخستين  احتماال  اين  و  داشت 
اصالحات  خصوص  در  سياسى  قرارداد  طرفين 

انتخاباتى محسوب مى شود.
رييس كميسيون مستقل انتخابات هم پيش از اين 
ملى  وحدت  حكومت  رهبران  كه  بود  داده  هشدار 
نهادهاى  در  «غيرقانونى»  اصالحات  آوردن  درباره  

انتخاباتى پاسخگو خواهند بود.
اين  در  عملى  هاى  گام  كه  اكنون  وجود،  اين  با 
خصوص، آغاز شده، بايد منتظر ماند و ديد كه سران 
اين  پرچالش  پيچ  دومين  ملى،  وحدت  حكومت 
مى  گذر  آن  از  و  كرده  مديريت  چگونه  را  حكومت 

كنند.

دورنماى همكارى امنيتى افغانستان و 
پاكستان

تحليلتحليل روند اصالحات انتخاباتى كليد مى خورد

ها داشته است.
اظهارات  اين  انتخابات  كميسيون 
اين  امور  در  آشكار  اى  مداخله  را 
كميسيون و برخالف عرف ديپلماتيك 
خوانده است؛ با اين حال، كارشناسان 
دو  از  اروپا  اتحاديه  كه  گويند  مى 
جهت، محق است در اين خصوص، 
از  بخشى  اينكه  يكى  بگيرد:  موضع 
و  كند  مى  تامين  را  انتخابات  بودجه 
نزديك  از  اتحاديه،  اين  ناظران  دوم، 
نظارت  را  انتخابات  برگزارى  روند 

كرده اند.
وعده  حاال  ملى  وحدت  دولت 

تكرار  از  جلوگيرى  براى  كه  كرده 
يك  برگزارى  و  گذشته  تجربه هاى 
كه  پارلمانى  شفاف  و  سالم  انتخابات 
در راه است و انتخابات آينده رياست 
نظام  واليتى  شوراهاى  و  جمهورى 

انتخاباتى را اصالح مى كند.
كه  مى گويد  جمهورى  رياست 
با  كه  ديدارى  در  اخيرا  غنى  آقاى 
مستقل  كميسيون  اعضاى  و  رئيس 
كه  خواسته  آنها  از  داشت  انتخابات 
آوردن  مورد  در  را  خود  نظريات 
انتخابات  كميسيون  در  اصالحات 
منسجم»  و  كلى  طرحى  صورت  «به 
ارائه كنند؛ تا اصالحات در كميسيون 
زودترين  در  مؤثر  و  شفاف  طور  به 

فرصت اعمال شود.
اما ناظران هشدار مى دهند كه اين 
رويكرد خوش بينانه و اعتماد فزاينده 
كنونى  اعضاى  به  نسبت  غنى  آقاى 
دورنماى  انتخاباتى،  هاى  كميسيون 
اصالحات انتخاباتى را تيره مى نمايد.
كنونى  هاى  مقام  آنان،  باور  به 
اتهامات  معرض  در  كميسيون  اين 
اهليت  ديگر  و  دارند  قرار  سنگينى 
ارائه مشورت، پيشنهاد راهكار و حتى 

اداره اين كميسيون ها را ندارند.
اگر قرار باشد بر پايه مشورت هاى 
انتظار  شود،  اعمال  اصالحات  آنان، 
در  بنيادى  و  مهم  تغييرى  رود  نمى 

اين خصوص در راه باشد.
و  اند  داده  را  شان  امتحان  آنها 
بازآزمايى آنها، تاكيد بر درست بودن 

خطاها و خيانت هاست.
اجرايى  رياست   ديگر،  سوى  از 
اصالحات  كه  هنگامى  تا  است،  گفته 
در نهادهاى انتخاباتى به وجود نيايد، 
نخواهد  برگزار  پارلمانى  انتخابات 

شد. 
از  بعد  يا  قبل  اصالحات،  اعمال 
انتخابات پارلمانى يكى از بحث هاى 

جدى جارى ميان ناظران است.
باقيمانده  اندك  زمان  به  توجه  با 

افغانستان  مدنى  جامعه  و  انتخابات 
در  كه  مسايلى  و  كند  مشورت 
اصالحات  نيازمند  انتخابات  كميسيون 

است را تشخيص دهد.
عنوان  به  اقدام  اين  از  ناظران 
رياست  سوى  از  عملى  گام  نخستين 
جمهورى در راستاى ايجاد اصالحات 
استقبال  آن  از  و  كرده  ياد  انتخاباتى 

كرده اند.
گفته  همچنين  جمهورى  رياست 
براى  كه  را  طرحى  غنى  آقاى  كه 
اصالحات در نظام انتخاباتى از سوى 
دست  به  شده،  آماده  مدنى  فعالن 

آورده است.
مشخص نيست كه اين طرح حاوى 
در  هايى  رهيافت  و  ها  حل  راه  چه 
اما  است؛  انتخاباتى  نظام  بهبود  زمينه 
پايه  بر  كه  دارد  وجود  اميدوارى  اين 
به  گذشته  انتخابات  در  كه  تجربياتى 
دست آمده، راهكارهايى در آن در نظر 
گرفته شده باشد كه از تكرار خطاهاى 

پيشين، پيشگيرى نمايد.
گويد  مى   غنى  جمهور  رئيس  دفتر 
جامعه  اعضاى  با  گفتگوها  از  پس  كه 
متخصصين  و  سياسى  احزاب  مدنى، 
زمينه  در  الزم  «اصالحات  انتخاباتى 

انجام خواهد شد.»
انتخابات سال جارى خورشيدى با 
جنجال ها و اتهامات تقلب در جريان 
شد.  برگزار  آرا  شمارش  و  دهى  راى 
راى  صندوق هاى  از  آنچه  سرانجام 
قناعت  نتوانست  شد  بيرون  دهى 
كند  فراهم  را  انتخاباتى  طرف هاى 
توافقنامه   اساس  بر  كنونى  دولت  و 
عبداهللا  و  غنى  اشرف  ميان  سياسى 
كرى؛  جان  دخالت  نتيجه  در  عبداهللا 

وزير خارجه امريكا، شكل گرفت.
از  پيش  كه  است  حالى  در  اين 
در  را  افغانستان  كه  اروپا  اتحاديه  اين 
برگزارى انتخابات كمك مالى مى  كند 
كه  بود  خواسته   دولتى  مقام  هاى  از 
عامالن تقلب در انتخابات را شناسايى 
در  را  انتخابات  برگزارى  نحوه  و 

افغانستان تغيير دهند.
اتحاديه   نماينده  ملبين؛  ميشل  فرانز 
گذشته  هفته  افغانستان  امور  در  اروپا 
گفت كه بدون اصالح نظام و نهادهاى 
انتخاباتى، برگزارى انتخابات پارلمانى 
حتى  را  افغانستان  در  آينده  سال 

نمى توان تصور كرد.
آقاى ملبين گفته كه در صورت عدم 
تحقق اين اصالحات، اتحاديه اروپا از 
انتخابات آينده افغانستان حمايت مالى 
اظهارات  اين  كرد.  نخواهد  نظارت  و 
انتخابات  كميسيون  تند  واكنش  با  كه 
رسانه  در  وسيعى  بازتاب  شد،  مواجه 

شفاف  انتخابات  بنياد  مسؤوالن 
كه  مى گويند  «تيفا»  افغانستان 
هرچه  بايد  ملى  وحدت  حكومت 
اصالحات  آوردن  روى  كار  زودتر 

انتخاباتى را آغاز كند.
روز  تيفا  رييس  زاده؛  ايوب  نعيم 
گفت:»از  كابل  در  گذشته  پنج شنبه 
ملى  وحدت  حكومت  رهبران 
مى خواهيم كه هرچه زودتر كار روى 
كنند،  آغاز  را  انتخاباتى  اصالحات 
ايجاد  مستلزم  اصالحات  كار  آغاز 
كميسيون اصالحات انتخاباتى است.»
اندكى  اگر  كه  گفت  زاده  ايوب 

سهل انگارى در اصالحات انتخاباتى 
شاهد  افغانستان  مردم  گيرد،  صورت 
آينده  در  شفاف  انتخابات  برگزارى 

نخواهند بود.
تصميم گيرى  پروسه  وى،  گفته  به 
بسيار  ملى  وحدت  حكومت  در 
از  رو،  همين  از  و  است  زمان گير 
گيرى  تصميم  روند  شدن  طوالنى 

ابراز نگرانى كرد.
اين اظهارات او به باور كارشناسان 
كنونى  كارنامه  كه  دهد  مى  نشان 
و  ها  بدبينى  ملى،  وحدت  حكومت 
اصالحات  خصوص  در  ها  نگرانى 
داده  افزايش  شدت  به  را  انتخاباتى 

است.
توافق  به  دستيابى  پرچالش  روند 
در  بست  بن  آن،  دنبال  به  و  سياسى 
معرفى كابينه و در نتيجه، معرفى يك 
مردم  اعتماد  ناكامل،  و  ناقص  كابينه 
را  دولت  به  نسبت  مدنى  نهادهاى  و 
مخدوش كرده و اين امر، انتظارها در 
با  نيز  را  انتخاباتى  اصالحات  مورد 

بدبينى همراه كرده است.
افغانستان  انتخاباتى  نظام  اصالح 
در  جنجال ها  افزايش  دنبال  به 
انتخابات رياست جمهورى امسال، از 
وحدت  حكومت  كارى  اولويت هاى 

ملى عنوان شده است.
اساس  بر  عبداهللا  و  غنى  اشرف 
نظام  اصالح  كه  سياسى  توافقنامه 
انتخاباتى بخشى از آن است حكومت 

وحدت ملى را تشكيل دادند.
و  پارلمانى  انتخابات  است  قرار 
آينده  سال  در  ولسوالى   شوراهاى 
دست  حال،  اين  با  شود،  برگزار 
اصالحات  از  افقى  هيچ  تاكنون  كم 

انتخاباتى پيدا نيست. 
با اين وصف، اشرف غنى؛ رئيس 
جمهور همچنان تاكيد مى كند كه به 
انتخابات  نظام  در  اصالحات  آوردن 

كشور متعهد است.
معاون  دانش؛  سرور  به  غنى  آقاى 
دوم خود گفته كه با كميسيون مستقل 

با توجه به زمان اندك باقيمانده تا انتخابات پارلمانى آينده، كارشناسان در خصوص اعمال اصالحات بنيادى 
در نهادهاى انتخاباتى با توجه به بى ميلى و سهل انگارى كنونى حكومت و احتمال بروز بن بست و تنش ميان 
دو تيم تشكيل دهنده دولت، به صورت جدى ابراز ترديد مى كنند؛ اما ظاهرا آقاى عبداهللا از هم اكنون مصمم 

است جلو برگزارى انتخابات پارلمانى از سوى كميسيون هاى كنونى را بگيرد.
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امنيت؛ از نگاه دولت تا ديدگاه ملت

فرماندهان  به  غنى  جمهور  رييس  
به  اگر  داده،  هشدار  امنيتى  نيروهاى 
وظايف  شان به گونه  درست رسيدگى 

نكنند، مجازات خواهند شد. 
هشدارآميز  سخنان  اين  غنى  آقاى 
مطرح  لغمان  واليت  به  سفر  در  را 

كرده است.
سكتگى  همچنين  رييس  جمهور 
را  امنيتى  نيروهاى  اكماالت  در 

غيرقابل پذيرش خوانده است.

كشته مى  شوند.»
طالبان  كه  است  افزوده  وى 
بخش   بر  هاى  شان  حمله   بر  افزون 
هاى روستايى افغانستان در كابل نيز 
تا  داد؛  خواهند  انجام  را  هايى  حمله  
اعتماد مردم را در مورد توانايى  هاى 

نيروهاى امنيتى كاهش دهند.
اين موضع در حالى ابراز مى شود 
كه امريكا بارها اعالم كرده است كه 
طالبان، دشمن آن كشور نيستند و اين 

ناشناسى  مسؤوليت  و  ناكارآمدى 
از  ناشى  باشد،  امنيتى  هاى  مقام 
تجهيزات،  كمبود  و  تروريزم  قدرت 
آموزش  و  تسهيالت  تسليحات، 
نيروهاى امنيتى است؛ بنابراين، انتظار 
نيز  امور  اين  به  غنى  آقاى  رود  مى 
در كنار مسؤوليت شناسى مقام هاى 
ها،  زمينه  اين  در  و  كند  دقت  امنيتى 

تدابيرى را اتخاذ نمايد.
مثال اين انتقاد بر دولت وارد است 

آقاى  رهبرى  به  ملى  وحدت  دولت 
مردم  منافع  حافظ  عنوان  به  غنى 
امنيتى  قرارداد  طرف  و  افغانستان 
از  بايد  خصوص  اين  در  امريكا  با 

اياالت متحده توضيح بخواهد.
كشور  امنيتى  مشكالت  از  بخشى 
اين است؛ نه سهل انگارى مقام هاى 

امنيتى در وظايف خود.
حتى اگر چنين سهل انگارى هايى 
نيز وجود داشته باشد، اين معضل، به 

بپذيرند  را  ميانجيگرى  براى  چين 
آغاز  را  صلح  مذاكرات  بالفاصله  و 

كنند.
اين امر نشانگر آن است كه دولت 
روند  است  اميدوار  بيشتر  افغانستان، 
صلح كنونى با پا درميانى چين، نتيجه 
تصور  اين  دليل،  همين  به  و  بدهد 
جنگى  بعد  به  نسبت  كه  دارد  وجود 
تروريزم،  با  مبارزه  افزارى  سخت  و 

سهل انگارانه برخورد مى كند.
در  صلح  عالى  شوراى  همچنين 
به  بخشيدن  سرعت  خواهان  حالى 
بنياد  بر  كه  شود  مى  صلح  برنامه 
دارد  تالش  داعش  گروه  ها  گزارش 
در افغانستان نفوذ و جاى پاى خود 

را توسعه دهد.
از  بعضى  كه  شود  مى  گفته 
داعش  گروه  با  طالبان  فرماندهان 
رود  مى  شمار  به  طالبان  دشمن  كه 

همدست شده اند.
سخنگوى  شاهد؛  شهزاده  اما 
كه  گفته  صلح  عالى  شوراى 
منطقه  و  افغانستان  در  وضعيت 
طرف  دو  و  است  حساس  بسيار 
بقاى  براى  بايد  افغانستان  در  درگير 
اين كشور به زودترين فرصت صلح

 كنند.
آمادگى  اظهار  افزود:»چين  وى 
كرده است و چين يك قدرت منطقه 
متنازع  غير  تقريبًا  كشور  يك  و  اى 
هم  منطقه  كشورهاى  و  باشد  مى 
از  اند.  كرده  حس  را  ضرورت  اين 
دولت  مخالفين  و  ما  دولت  رو  اين 
بايد  طالبان  رهبران  مخصوصًا 
و  خود  مملكت  و  ملت  بقاى  براى 
به  خود  مردم  حيثيت  و  عزت  حفظ 
عوض جنگ براى مذاكرات آمادگى

 بگيرند. «
گويند  مى  ناظران  از  شمارى  اما 
صرف اتكا و تمركز بر روند پرنوسان 
امنيت  تامين  به  تواند  نمى  صلح 
تصور  زمينه  اين  در  و  كند  كمك 
ديدگاه  و  دولت  نگاه  ميان  شود  مى 
وجود اساسى  تفاوت  يك  ملت 

 دارد.
در حالى كه مردم همه روزه قربانى 
ها  تروريست  انتحارى  هاى  حمله 
مى شوند، دولت همچنان متمركز بر 

روند صلح با آنهاست.

ارشد  مقام  يك  حال،  همين  در 
كه  است  گفته  امريكا  استخباراتى 
روستاهاى  بر  طالبان  هاى  حمله  
افغانستان تا سال 2018 ميالدى ادامه 

خواهد داشت. 
رييس  استوارت؛  وينسنت 
امريكا  دفاعى  اطالعات  آژانس 
كميته   اعضاى  پرسش  بر  پاسخ  در 
است  نگاشته  امريكا  سناى  دفاعى 
سال  تا  بود  خواهند  قادر  طابان  كه 

با  همدردى  براى  گذشته  هفته  او 
به  انتحارى  رويداد  يك  بازماندگان 

لغمان سفر كرد.
اين  از  پيش  غنى  رييس  جمهور 
از  را  دولتى  مقام هاى  از  شمارى 

وظايف  شان بركنار كرده است.
در واليت هاى هرات و فراه، مقام  
هاى دولتى به شمول والى به صورت 
جمعى از سوى رييس  جمهور بركنار 

شده  اند.
با اين حال، كارشناسان مى گويند 
كه سخت گيرى هاى رييس جمهور 
اين  كم  دست  خصوص،  اين  در 
موضوع را ثابت مى كند كه او نسبت 
امنيت،  بعد  در  كشور  در  آنچه  به 
جريان دارد، به صورت كامل، اشراف 
در  دليل،  همين  به  و  دارد  التفات  و 
واكنش به هر رويدادى، واكنش هاى 
اين  با  اما  دهد؛  مى  بروز  را  مقتضى 
اين  ناظران،  برخى  عقيده  به  وصف، 
بركنارى  به  اقدام  حتى  يا  هشدارها 
محلى،  هاى  مقام  از  گروهى  جمعى 

راه حل نيست.
بسيار  احتمال  اين  آنان،  عقيده  به 
برداشت  از  نيرومندتر  و  تر  پررنگ 
آقاى غنى است كه ناامنى و وضعيت 
معلول  آنكه  از  پيش  امنيتى،  جارى 

كشور ديگر خود را ملزم به جنگ با 
حساب،  اين  با  داند.  نمى  گروه  اين 
امريكا با وجود آنكه مى داند طالبان 
دست كم تا سال 2018 به حمالت و 
كشتارهاى خود در روستاهاى كشور 
همزمان  داد،  خواهند  ادامه  كابل  و 
هيچ مسؤوليتى براى مبارزه اى واقعى 
و ريشه اى با تروريزم بر عهده نمى 

گيرد.
و  است  آشكار  تناقض  يك  اين 

هيچ وجه، ريشه اى و بنيادى نيست؛ 
رفتارى  دوگانه  اصلى،  معضل  بلكه 
ضد  و  تروريزم  قبال  در  ها  خارجى 

تروريزم است.
امنيتى  نيروهاى  كه  حالى  در 
افغانستان، نياز به تجهيزات و آموزش 
جنگى  هوايى  نيروى  و  بيشتر  هاى 
دارند و طالبان نيز قدرت جنگى خود 
ضد  ائتالف  اند،  نداده  دست  از  را 
تروريزم به رهبرى امريكا، عمال پا را 
از ميدان جنگ بيرون كشيده و كناره 

گرفته است.
از سوى ديگر، احتمال ادامه  حمله 
افغانستان  روستاهاى  بر  طالبان   هاى 
تا سال هاى آينده در حالى ابراز مى 
 شود كه نيروهاى امنيتى افغانستان از 
آغاز سال 2015 خود مسؤوليت تامين 
امنيت را بر دوش دارند و انتشار اين 
گزارش نشان مى دهد كه اين نيروها 
در  كماكان   2018 سال  تا  كم  دست 
خواهند  باقى  تروريزم  با  جنگ  حال 
ماند و دشوارى اين جنگ اين است 
پيشبرد  به  مجبور  تنهايى  به  آنها  كه 

اين مأموريت سنگين خواهند بود.
از سوى ديگر،  شوراى عالى صلح 
مخالفان  و  حكومت  از  افغانستان 
مسلح خواسته است كه پيشنهاد اخير 

هاى  شان  حمله   به  نيز   2018
ادامه افغانستان  روستاهايى  در 

 دهند.
شدن  بيرون  است:»با  گفته  او 
نيروهاى خارجى از افغانستان، طالبان 
كرد  خواهند  تالش  القاعده  شبكه   و 
امنيتى  نيروهاى  بر  را  فشارها  تا 
بيشتر  روستايى  مناطق  در  افغانستان 
سازند. به ويژه در بخش  هايى كه در 
اثر حمله  هاى آنها بيشتر غير نظاميان 

بازداشت  هاى  تروريست  چرا  كه 
شده را بدون محاكمه آزاد مى كند؟ 
ها  تروريست  با  برخورد  براى  چرا 
سياست هاى سختگيرانه ترى را روى 
دست نمى گيرد؟ چرا از تدوين يك 
با  مبارزه  و  امنيتى  منسجم  استراتژى 
دولت  چرا  نيست؟  خبرى  تروريزم، 
و  داعش  طالبان،  قبال  در  صريحا 
موضع  مسلح،  هاى  تروريست  ديگر 

نمى گيرد؟

كارشناسان مى گويند كه سخت گيرى هاى رييس جمهور در اين خصوص، دست كم اين موضوع را ثابت مى كند كه او نسبت به آنچه در كشور در بعد 
امنيت، جريان دارد، به صورت كامل، اشراف و التفات دارد و به همين دليل، در واكنش به هر رويدادى، واكنش هاى مقتضى را بروز مى دهد؛ اما با اين وصف، 

به عقيده برخى ناظران، اين هشدارها يا حتى اقدام به بركنارى جمعى گروهى از مقام هاى محلى، راه حل نيست.

دو ميليون كودك در كشور مشغول كارهاى شاقه هستندانتظار افغانستان از اجالس امنيتى مونيخ

به  توجه  با   / اول  صفحه  از  ادامه 
ابعاد  در  جهان  كه  سريعى  تحوالت 
مى  گفته  است،  مواجه  آن  با  امنيتى 
مونيخ  امنيتى  نشست  اهميت  شود 
نيز طى سال هاى اخير به ميزان قابل 

مالحظه اى باال رفته است.
هاى  تنش  تشديد  ميان،  اين  در 
نظامى ميان شرق و غرب و افزايش 
قدرت  اصلى  قطب  دو  اين  فاصله 
اخير  سال  چهار  در  ويژه  به  جهانى، 
امنيتى  سياسى  تحوالت  پى  در  و 
شاهد  اروپا  شرق  و  ميانه  خاور  كه 
اين  فضاى  بر  بعضا  است،  بوده  آن 
نشست  از  ديگر  هريكى  و  اجالس 

هاى بين المللى سايه انداخته است.
شكاف  ويژه  به  اوكراين  بحران 
داده  افزايش  را  غرب  و  شرق  ميان 
و به رويارويى و صف آرايى مستقيم 
نظامى و امنيتى اين دو قطب در برابر 

همديگر، منجر شده است.
كارشناسان مى گويند كه با توجه 
رود  نمى  انتظار  مسايل،  اين  به 
اين  بتواند  مونيخ  امنيتى  كنفرانس 

به  اجالسى  در  او  شركت  از  امنيتى 
را  مونيخ  امنيتى  اجالس  اهميت 
برآورده كند. البته اين انتظار در حد 
آقاى  كه  دارد  وجود  اميدوارى،  يك 
را  خصوص  اين  در  سكوت  غنى، 
بشكند و خطر داعش در افغانستان را 
به صورت صريح و شفاف به شركاى 
بين المللى افغانستان به ويژه كسانى 
كه خود را مدعى و مأمور مبارزه با 
تروريزم در افغانستان مى خوانند در 

ميان بگذارد.
با اين حال، اين احتمال به صورت 
از  او  كه  است  مطرح  جدى  و  قوى 
غرب، ناتو و امريكا همچنان بخواهد 
كه به «كمك»  خود به افغانستان ادامه 
دهند و از خروج زودهنگام نظاميان 
خود،  اين  كه  نمايند  پرهيز  شان، 
شكننده  و  اطمينان  قابل  غير  نشانگر 
است؛  كشور  امنيتى  وضعيت  بودن 
از  دليلى،  هر  به  بنا  دولت  هرچند 
خصوص  در  ادعاها  رسمى  پذيرش 
پرهيز آگاهانه  داعش،  ظهور 

 كند.

مقام هاى وزارت كار، امور اجتماعى، 
شهدا و معلولين مى گويند كه نزديك به 
سه ميليون كودك در كشور آسيب پذير 
آنان  از  تن  ميليون  دو  حدود  و  بوده 

سرگرم كار شاقه هستند. 
على  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
افتخارى سخنگوى اين وزارت به صداى 
در  نافذ  قوانين  براساس  گفت:  امريكا 
كار  به  نبايد  سال  زير18  افراد  افغانستان 
از  آنان  وى  گفتة  به  زيرا  شوند  گماشته 
آماده  كار  براى  روانى  و  فيزيكى  نظر 

نيستند.
بازار  و  كوچه  در  كودكان  از  شمارى 
كار هاى ساده چون دستفروشى مى كنند، 
اما به گفتة مقام هاى مسئول اين گروه از 
كودكان بار و صدمات روانى سنگين تر از 

كار هاى شاقه را تحمل مى كنند. 
سخنگوى وزارت كار و امور اجتماعى 
مى گويد كه كار در كوچه و بازار براى 
كودكانى كه بايد مكتب بروند مانند يك 

ويروس سارى خطرناك است. 
مشكالت  شايد  افزود:  افتخارى 
اقتصادى كودكان كارگر در سرك ها براى 
به  اما  شود،  رفع  و  باشد  كوتاهى  مدت 
گفتة وى شخصيت اين كودكان در بازار 
به حدى متضرر مى شود كه براى سالهاى 
متمادى به حالت اصلى برنخواهد گشت. 

دولت  اينكه  بيان  با  افتخارى 
براى رسيدگى و حمايت از كودكان 
آسيب پذير، همواره در تالش است، 
بانك  و  افغانستان  مشترك  برنامة  از 
جهانى نام برد كه هم اكنون خانواده 
هاى كودكان آسيب پذير را حتى در 
روستاهاى دوردست افغانستان كمك 

مى كند. 
جهانى  برنامة  افتخارى،  گفتة  به 
غذا به حكومت افغانستان مساعدت 
32 ميليون دالرى را فراهم كرده است 
تا براى كمك به كودكانى كه از رفتن 
مصرف  به  اند،  بازمانده  مكتب  به 

برسد. 
وزارت كار و امور اجتماعى مى 
گويد:در سرتاسر افغانستان 42 مركز 
براى  خصوصى  مركز  و 45  دولتى 
پرورش كودكان وجود دارد كه در 
كودكان  از  يكديگر  با  هماهنگى 
مراقبت  و  حمايت  كارگر  و  فقير 

مى كند. 
مقام هاى اين وزارت همچنان از 
خانواده هاى افغانستان مى خواهد 
سطح تولدها را در نظر داشته و به 
بياورند  دنيا  به  فرزند  تعداد  همان 
درست  گونة  به  را  آنان  بتوانند  كه 

پرورش و آموزش دهند. 

داده  قرار  ناتو  و  امريكا  رهبرى  به 
است.

در  جمهور  رييس  غنى؛  اشرف 
شرايطى راهى كنفرانس امنيتى مونيخ 
افزايش  از  ها  نگرانى  كه  است  شده 
دامنه فعاليت هاى تروريستى داعش 
حال  در  روز  به  روز  افغانستان  در 
افزايش است و همه روزه، يك يا دو 
در  المللى  بين  يا  داخلى  ارشد  مقام 

اين خصوص ابراز نظر مى كنند.
در  جدى  نقدهاى  حال،  اين  با 
رهبرى  به  دولت  نظر  و  نگاه  زمينه 
آقاى غنى نسبت به اين مساله، وجود 

دارد.
بر همين اساس، كارشناسان پيش 
در  غنى  آقاى  كه  كنند  نمى  بينى 
اجالس مونيخ رسما ظهور داعش در 
افغانستان را تاييد كند و توجه جهان 
را نسبت به گسترش نه چندان پنهانى 
و زيرزمينى يكى از خوف انگيزترين 
افغانستان  در  تروريستى  هاى  شبكه 
نيست  چيزى  البته  اين  و  كند  جلب 
مسايل  ناظران  و  مردم  انتظار  كه 

ميان  فاصله  يا  كند  ترميم  را  شكاف 
شرق و غرب را كاهش دهد.

به همين دليل، پيش بينى مى شود 
كه  روسيه  و  چين  مانند  كشورهايى 
قدرت  شرقى  قطب  اصلى  محور  در 
به  آن  غربى  قطب  برابر  در  جهان 
رهبرى امريكا قرار دارند، نمايندگان 
وزراى  به  نسبت  ترى  پايه  دون 

خارجه به اين اجالس اعزام كنند.
افغانستان  اما  ميان  اين  در 
كانون  ترين  اصلى  از  يكى  همچنان 
در  جهانى  جامعه  توجه  مورد  هاى 
المللى  بين  امنيت  و  صلح  عرصه 

است.
نظامى  مأموريت  كه  حالى  در 
ابتداى  در  افغانستان  در  ناتو  جنگى 
يافت؛  پايان  ميالدى  جارى  سال 
مبارزه  روند  كشور،  اين  آينده  اما 
ظهور  همه  از  تر  مهم  و  تروريزم  با 
به  ترى  مخوف  تروريستى  نيروى 
نام داعش در افغانستان، يكبار ديگر، 
برابر  در  را  اى  تازه  هاى  دشوارى 
ائتالف بين المللى مبارزه با تروريزم 
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أجملوا في طلب الدنيا! فإن كال ميسر لما خلق له .

در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نخوريد، زيرا به هر كس هر چه قسمت 
اوست مي رسد .

شرح فارسى شهاب االخبار ص 320 ، ح 518

قال رسول اهللا(صلوات اهللا عليه):

پيامبر اسالم(صلوات اهللا عليه) مى فرمايند:

خبـــرخبـــر

گفته  اروپا  سفيراتحاديه  ميلبين؛  مايكل  فرانس 
با  افغانستان  در  آينده  انتخابات  برگزارى  كه  است 
مديريت فعلى كميسيون هاى انتخاباتى و شيوه هاى 

موجود در آن امكان پذير نيست .
 ( آوا   ) افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
كميسيون مستقل انتخابات به اين اظهار نظر واكنش 
فرانس  كه  كرد  اعالم  اى  بيانيه  در  و  داد  نشان 
كابل  به  سفر  در  اروپا  اتحاديه  سفير  ميلبين  مايكل 
طى مصاحبه اى با يك شبكه تلويزيون خصوصى 
گفته است برگزارى انتخابات آينده در افغانستان با 
مديريت فعلى كميسيون هاى انتخاباتى و شيوه هاى 

موجود  آن امكان پذير نيست .
دهنده  نشان  اظهارت  اين  كميسيون  بيانيه  در 
بيان  افغانستان  انتخابات  امور  در  آشكار  مداخله 

شده است .
در بيانيه تصريح شده است كه اتحاديه اروپا در 
انتخابات  كميسيون  با  نزديك  از  گذشته  دهه  طول 
اين  از  فنى  و  مالى  لحاظ  از  و  داشته  همكارى 

كميسيون پشتيبانى كرده است .
ابراز چنين اظهارات نه تنها باعث چشم پوشى 
فعاليت هاى بيطرفانه كميسيون مستقل انتخابات مى 
شود، بلكه به مشكالت به اين روند ملى (انتخابات 

) در افغانستان مى افزايد .
افغانستان  اساسى  قانون   156 ماده  براساس 
كميسيون مستقل انتخابات به منظور اداره و نظارت 

هر نوع انتخابات در كشور تاسيس شد .
از  جدى  طور  به  انتخابات  مستقل  كميسيون 
تمام سازمان هاى ديپلماتيك مستقر در افغانستان و 
ديگر گروه هاى سياسى مى خواهد تا با بيان چنين 
كننده  تعيين  كه  انتخاباتى  هاى  نهاد  به  اظهارات 
سرنوشت انتخابات ملى و ديگر اهداف سياسى در 

كشور است آسيب نرسانند .

وزارت ماليه تصريح كرد كه در سال مالى 93 بيش 
جمع  گمرك  عوايد  و  ماليات  افغانى  ميليارد  صد  از 
شده  واريز  دولت  خزانه  به  مبلغ  اين  كه  كرده  آورى 

است.
عوايد  و  گمركات  معين  عزيزى،  مقصود  گل 
وزارت ماليه به خبرگزارى آوا، گفت: در سال مالى 93 
بيش از 102 ميليارد افغانى ماليات و عوايد گمركات 
جمع آورى شده است.عزيزى افزود:44 ميليارد افغانى 
از گمركات جمع آورى شده و مابقى آن از ماليات ها 

و عوايد داخلى كشور جمع آورى گرديده است.
به گفته وى، جمع آورى ماليات نسبت به سال هاى 
گذشته چند برابر شده و دولت بر جمع آورى ماليات 
توجه جدى دارد. معين گمركات و عوايد وزارت ماليه 
اظهار داشت: دولت سال هاى قبل به دليل كمك هاى 
زياد كشورهاى دوست توجه چندانى به جمع آورى 

ماليات نداشت ولى اكنون قضيه برعكس شده است.
اين مقدار عوايد در حالى در سال مالى 93 از سوى 
اين  قبل،  سال  سه  كه  شده  آورى  جمع  ماليه  وزارت 

عدد حدود 40 ميليارد افغانى بوده است.
دولت  الملل،  بين  شفافيت  سازمان  حاليكه  در 
رده  جهان  دولت  فاسدترين  سه  از  يكى  را  افغانستان 
بندى كرده است، اما مقام هاى وزارت ماليه مى گويند 
كه عوايد افغانستان به دليل مبارزه با فساد ادارى باال 

رفته است.
وزارت ماليه كشور براى سهولت و مبارزه با فساد، 
سيستم ماليات دهى را به صورت الكترونيكى نموده 
ادارى  و  مالى  فساد  با  تر  جدى  صورت  به  تا  است 

مبارزه كند.
بودجه  صد  در   56 حاضر  حال  در  است،  گفتنى 
عادى و تقريبًا 17 در صد بودجة انكشافى، از عوايد 

داخلى افغانستان پرداخته مى شود.
مقامات وزارت ماليه مى گويند، بر اساس 22 برنامة 
انكشافى دولت، تا سال 2024 افغانستان از نظر مالى به 

خودكفايى خواهد رسيد. 
در  حتى  افغانستان  مالى،  خودكفايى  وجود  با  اما 
سال 2024 به كمك هاى انكشافى جامعه بين المللى 

نيازخواهد داشت.

سفير اتحاديه اروپا:
برگزارى انتخابات آينده در افغانستان با 

مديريت فعلى امكان پذير نيست

وزارت ماليه بيش از 100 ميليارد افغانى، 
ماليات جمع كرده است

امريكا مى ماند يا مى رود؟

امضاى  با  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به 
اين پيمان، امكان ادامه نفوذ اين كشور در 

افغانستان، قطعى و هميشگى شده است.
از  شمارى  كه  ديگر  مهم  موضوع 
احتمال  كنند  مى  تاكيد  آن  بر  كارشناسان 
خاور  كشورهاى  بر  امريكا  نظامى  تمركز 
ميانه و جنگى است كه ظاهرا براى مبارزه 

با داعش به راه انداخته شده است.

به  بنا  اكنون  افغانستان  ترتيب،  اين  به 
است  شده  امريكا  به  وابسته  جهت،  هر 
و نياز به سرمايه گذارى هاى اقتصادى و 
و  انرژ�ى  بنابراين،  ندارد؛  زيادى  نظامى 
توان نظامى و مالى امريكا صرف جاهايى 
دارند  بيشترى  منافع  هم  كه  شد  خواهد 
كمرنگ  آن  در  متحده  اياالت  نفوذ  هم  و 

است.
رسد  مى  نظر  به  نيز  داخلى  ابعاد  در 
باراك  رهبرى  به  هاى  دموكرات  دولت 
بر  خواهان  جمهورى  سلطه  با  اوباما 
شديدى  فشارهاى  تحت  امريكا،  كنگره 

اين  در  و  دارد  قرار  كشور  آن  داخل  در 
زمينه  از  بسيارى  در  است  ممكن  ميان، 
در  امريكا  نظامى  ماموريت  جمله  از  ها 
دموكرات  اداره  كه  آنگونه  افغانستان، 
دارد،  نظر  در  سفيد  كاخ  در  اوباما  باراك 
دوم  نكته  نباشد.  همراه  كنگره  حمايت  با 
كه  است  امريكا  اقتصادى  وضعيت  هم 
را  سفيد  كاخ  ديگرى  زمان  هر  از  بيش 
سرمايه  حجم  از  تا  داده؛  قرار  تنگنا  در 
گذارى هاى خود در ماموريت هاى نظامى 
ويژه  به  فشارها،  اين  و  بكاهد  خارجى 
شهروندان  بر  ها  ماليات  افزايش  دنبال  به 
بوده مشهود  همه  از  بيشتر  امريكايى، 

 است.
با اين حساب، امريكا در افغانستان مى 
توانست مانند الگويى كه در عراق به اجرا 
درآورد به نام حفظ امنيت سفارت خود نيز 
شمارى از نظاميانش را در كشور نگه دارد.

اما با اعالم موضع نامزد پيشنهادى تازه 
براى وزارت دفاع امريكا به نظر مى رسد، 
افغانستان  امنيتى  وضعيت  است  نظر  در 
وخيم  همچنان  آينده  هاى  سال  براى 
از  انتظارها  ترديد،  بدون  امر،  اين  و  باشد 
امريكا در افغانستان را باال خواهد برد و در 
صورتى كه امريكا نخواهد در اين صورت 
ممكن  دهد،  نشان  همراهى  افغانستان،  با 
با  كشور  آن  نظامى  حضور  كليت  است 

تهديد مواجه شود.
اين  سياسى،  نظر  از  كم  دست  بنابراين، 
گونه اظهار نظرها، هرچند از قطعيت كافى 
مدت،  كوتاه  در  نباشد،  برخوردار  هم 
در  امريكا  صداقت  خصوص  در  ترديدها 
را  آن  منفى  تبعات  و  افغانستان  با  رابطه 

كاهش خواهد داد.

آقاى غنى، وقتى نخستين بار چنين ايده 
اى از سوى كاخ سفيد مطرح شد، نسبت 
به آن واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه اين 
ضرب االجل، قابل بررسى مجدد است و 
مى  خوبى  به  امريكا  هم  و  افغانستان  هم 
سال  از  فراتر  نيروها  اين  حضور  كه  دانند 

2016 يك ضرورت است.
تصور  اما  گيرى  موضع  اين  رغم  به 

استمرار  براى  اى  اراده  امريكا  در  شد  مى 
در  كشور  آن  نظامى  سنگين  حضور 

افغانستان وجود ندارد.
و  داخلى  عوامل  و  مسايل  كارشناسان، 
خارجى مختلفى را در اين خصوص مطرح 

مى كردند.
اين  خارجى  عوامل  ترين  مهم  از  يكى 
امريكا  ميان  امنيتى  پيمان  امضاى  تصميم، 
اين  پايه  بر  شود.  مى  خوانده  افغانستان  و 
استدالل، امريكا با امضاى اين پيمان، ديگر 
و  نظامى  سنگين  حضور  به  ملزم  را  خود 
و  بيند  نمى  آن  جانبى  فراوان  هاى  هزينه 

و  تحليل  سرويس  آوا،  خبرگزارى 
پژوهش اخبار 

براى  پيشنهادى  فرد  كارتر؛  اشتون 
وزارت دفاع امريكا به تازگى اعالم كرده 
اين  سربازان  تمامى  خروج  برنامه  كه 
كشور از افغانستان قبل از پايان سال آينده 

ميالدى قابل بررسى دوباره است.
وخيم  صورت  در  كه  گفته  كارتر  آقاى 
برنامه  افغانستان،  امنيتى  وضعيت  شدن 
كنونى خروج تمامى نيروهاى امريكايى تا 

آخر سال آينده را تغيير خواهد داد.
پاسخ  يك  در  امريكا  نظانى  مقام  اين 
مجلس  مسلح  نيروهاى  كميته  به  كتبى 
سناى امريكا گفته است كه براى سرعت 
خروج و ميزان كاهش نيروهاى امريكايى 

از افغانستان تغييراتى را در نظر دارد.
با آغاز ماموريت حمايتى نيروهاى ناتو 
در افغانستان، اكنون 10 هزار و 800 سرباز 

امريكايى در افغانستان هستند.
قرار  سفيد،  كاخ  كنونى  برنامه  براساس 
است تا پايان سال 2016 به گونه تدريجى 
تمامى اين نيروها از افغانستان خارج شوند 
و حضور نظامى امريكا در كشور به تامين 

امنيت سفارت اين كشور كاهش يابد.
اكنون اين سوال به صورت جدى ترى 
نظامى  نيروهاى  كه  است  شده  مطرح 
افغانستان  در   2015 سال  از  بعد  امريكا 
همچنان حضور خواهند داشت يا خواهند 

رفت؟
كه  است  نكته  اين  است  مسلم  آنچه 
اشرف  رهبرى  به  افغانستان  جديد  دولت 
فراتر  امريكايى  نيروهاى  دارد  تمايل  غنى 
از سال 2016 در افغانستان حضور داشته 

باشند.

امام جمعه كابل: دموكراسى غرب در افغانستان دفن مى شود
كه امروز در دنياى اسالم بر نهادينه شدن 

آن تاكيد مى شود در غرب وجود ندارد.
به گفته او دموكراسى كه اكثر مسلمانان 
از آن بيزار هستند و از نتايج نامطلوب آن 
خواهد  دفن  افغانستان  در  آمده،  ستوه  به 

شد.
خود  سخنان  ادامه  در  نيازى  داكتر 
درست  شناخت  وعدم  افراطيت  گفت: 
برخى از مسلمان نماها از اسالم واقعى و 
دموكراسى بى قيد و شرط غربى ها امروز 
جهان اسالم را در وضعيت نا گوارى قرار 

داده است.
به  تواند  مى  چگونه  غرب  او  گفته  به   
حاليكه  در  بدهد  آزادى  درس  مسلمانان 
زمانى كه اسالم به قشر زن كرامت داد و 
اروپايى  آورد  ارمغان  به  را  آزادى  بشر  به 
ها در جنگل ها زندگى مى كردند و جنگل 
را از جامعه و زندگى انسانى را از حيوانى 

نمى توانستند تشخيص دهند.
تا  غربيها  كه  است  شده  چه  گفت:  وى 
ديروز با زنان به عنوان اجناس و كاالهاى 
امروز  اما  كردند  مى  خورد  بر  تجارى 
و  آموزند  مى  مسلمانان  به  را  دموكراسى 
بى  و  حيايى  بى  به  ناحيه  اين  از  را  زنان 

عفتى ترغيب مى كنند.
گويد  مى  اسالم  گفت:  همچنان  نيازى 

مصون بماند، اما دموكراسى غربى فرهنگ 
مى  ترويج  مسلمانان  ميان  در  را  برهنگى 

كند.
را  دختران  و  زنان  آزار  و  اذيت  وى 
سرو  افغانستان  در  امروز  كه  ها  جاده  در 
بد  از  ناشى  است،  كرده  بلند  را  صداها 
شرعى  احكام  رعايت  عدم  و  حجابى 
مردم  گفت:  و  كرد  عنوان  زنان  سوى  از 
فحشا  ترويج  كه  باشند  داشته  توجه  بايد 
از  مسلمانان  تضعيف  و  منكرات  و 
غربيها ديرينه  هاى  روش  از  طريق  اين 

 است.
او بهترين راه بيرون رفت از اين مشكل 
دستورات  و  آداب  رعايت  را  اجتماعى 
اسالمى از سوى زنان عنوان كرد و گفت: 
رعايت  بايد  كه  آنگونه  اسالمى  آداب  اگر 
افراد  سوى  از  زنان  آزار  و  اذيت  شود 
خواهد  كن  ريشه  هرزه  جوانان  و  الوبالى 
ناحيه  اين  از  شكايتى  كسى  يقينًا  و  شد 

نخواهد داشت.
براى  ديگر  راه  كرد  عالوه  نيازى 
اين  زنان  آزار  و  اذيت  از  جلوگيرى 
بايد  نيز  حكومت  طرف  از  كه  است 
مورد  زنان  كه  جايى  در  و  شود  توجه 
مداخله پوليس  گيرند  مى  قرار  اذيت 

 كند.
زينت  نامحرم  مردان  برابر  در  نبايد  زنان 
فساد  از  جامعه  تا  كنند  ظاهر  را  خود 

وى اذيت و آزار زنان و دختران را در 
جاده ها كه امروز در افغانستان سرو 

صداها را بلند كرده است، ناشى از بد 
حجابى و عدم رعايت احكام شرعى 
از سوى زنان عنوان كرد و گفت: 

مردم بايد توجه داشته باشند كه ترويج 
فحشا و منكرات و تضعيف مسلمانان 

از اين طريق از روش هاى ديرينه 
غربيها است.

نماز پرفيض عبادى سياسى جمعه اين 
هفته كابل با حضور گسترده ى مردم در 
برگزار  كابل  شهر  مصالهاى  و  مساجد 

شد.
افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
ضمن  جمعه  امامان  و  خطيبان  (آوا) 
امر  الهى  تقوى  به  گزران  نماز  توصيه 
آنان  از  محرمات  ترك  و  واجبات  به 
خواستند كه در زندگى فردى و اجتماعى 
بند  پاى  اسالمى  آداب  و  اصول  به 

باشند.
كمك وهمكارى به فقرا و مستمندان از 
برآن  جمعه  امامان  كه  بود  مسايلى  ديگر 

تاكيد كردند.
نماز  هاى  خطبه  در  نيازى  اياز  داكتر 
انتقاد  با  كابل  شرق  جمعه  سياسى  عبادى 
گفت:  تلويزيونها  برخى  هاى  برنامه  از 
اسالمى  اصول  با  منافى  هاى  برنامه  نشر 
است  سوغاتى  ها،  رسانه  بعضى  سوى  از 
كه در سايه دموكراسى غربى در افغانستان 

رشد كرده است.
به گفته او غرب و در راس آن امريكا 
مى  خود  ملت  و  خود  براى  را  آنچه 
بلكه  دهند  نمى  مسلمانان  به  پسندند 
چيزهايى را هديه مى فرستند كه بازارش 
دموكراسى  است  شده  كمرنگ  غرب  در 

اما با اعالم موضع نامزد پيشنهادى تازه براى وزارت دفاع امريكا به نظر مى رسد، در نظر است وضعيت امنيتى افغانستان براى سال هاى آينده همچنان وخيم باشد و اين امر، بدون 
ترديد، انتظارها از امريكا در افغانستان را باال خواهد برد و در صورتى كه امريكا نخواهد در اين صورت با افغانستان، همراهى نشان دهد، ممكن است كليت حضور نظامى آن كشور با 

تهديد مواجه شود.


