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رییس جمهور به اعضای مجلس نمایندگان:

کابینه تا یک هفته ی دیگر معرفی می شود

3صفحهصفحه

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

شهرزاد  زمانی     که دیپلومش را از رشته ی حقوق به دست آورد، می خواست  برایش  کاری 
پیدا کند؛ اما برادر کوچک تر از او، مانع این اقدامش شد. او از یک خانواده ی سنتی اهل 
بدخشان است که برای ادامه ی تحصیل، زادگاهش  را به مقصد کابل ترک گفته است. 
برادر شهرزاد که از او کوچک است، اکنون رییس خانواده است. اما شهرزاد  به تنهایی 

متعهد به انجام چنین کاری شده است.
پس از دو سال، برادر شهرزاد تالش می کند خواهرش را از این کار منصرف کند. شهرزاد 
می گوید: »او مدام برایم می گفت که بهتر است در خانه بمانی، من خودم کار می کنم و 
مخارج خانه  را تأمین می نمایم.« او برایم  می گفت که باید در خانه باشم، برایش آشپزی 
کنم و لباس هایش را بشویم.« شهرزاد این حرف ها را رد می کند و در پی نا فرمانی از 
کارم  این  در  نمی خواهم  نمایم،  پیشرفت  می کنم  می گوید، »تالش  او  است.  امر  این 

عقب نشینی کنم.« 
شهرزاد  یکی از پنج خانمی است که در تیم   مؤسسه ی نارویژی مشاوره برای مهاجران  کار 

می کند. به باور این سازمان غیر دولتی )ONG(، این اولین تیم  از...

دشواری استخدام زنان در کارهای بشردوستانه
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از شنبه تا پنج شنبه
 از چشم روزنامه های کابل

10 راه برخورد با استرس مالی

عدم پایداری و تعدیل
 زودهنگام قوانین در کشور
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ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج  روز:  اطالعات 
پاکستان از گسترش روابط کابل و اسالم آباد خبر 
داده و اعالم کرده است که از خاک پاکستان علیه 
که  می گوید  او  شد.  نخواهد  استفاده  افغانستان 
تروریزم  مشترک  تهدید  با  پاکستان  و  افغانستان 
روبه رو اند و این دو کشور باید علیه این پدیده ی 

شوم به طور مشترک مبارزه کنند.
اعزامی  هیأت  با  دیدار  در  را  اظهارات  این  عزیز 
١٦ نفری شورای ملی کشور در اسالم آباد پایتخت 

رهبری  به  هیأت  این  است.  کرده  بیان  پاکستان 
عبدالقادر  و  سنا  مجلس  عضو  زرمتی،  بازمحمد 
یک شنبه  روز  به  نمایندگان  مجلس  عضو  زازی، 
روز  آن  از  و  شد   اسالم آباد  وارد  روان  هفته ی 
بدین سو با اعضای شورای ملی و برخی از مقام های 

پاکستان دیدار کرده اند.
نشر  با  دیروز  پاکستان  خارجه ی  امور  وزارت 
خبرنامه  ای اعالم کرد که سرتاج عزیز در دیدار با 
تا  ندهند  اجاز  افغانی گفت که هر دو کشور  هیأت 

مشاور  شود.  استفاده  یک دیگر  علیه  خاک شان  از 
حکومت  که  است  گفته  پاکستان  ملی  امنیت 
با ثبات  پیشرفته،  افغانستان  یک  خواستار  پاکستان 

و قوی است.
بعد  پاکستان  و  افغانستان  روابط  او،  گفته ی  به 
به  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  سفر  از 
افزوده  ادامه  در  او  است.  شده  قوی تر  اسالم آباد، 
است که روابط میان شورای امنیت ملی دو کشور 
برای  دو طرف  مذاکرات  سلسله  و  شده  بهتر  نیز 

ادامه  پاکستان  و  افغانستان  امنیتی  وضعیت  بهبود 
دارد.

سرتاج عزیز می گوید که حکومت پاکستان آماده ی 
و  صلح  برقراری  راستای  در  همکاری  هر نوع 
است  گفته  اخیر  در  او  است.  افغانستان  بازسازی 
بر  حمله  مورد  در  را  خود  تأسف  افغان  هیأت  که 
حمله  در  است.  داشته  ابراز  پشاور  در  مکتب  یک 
بر مکتب نظامی پشاور پاکستان بیش از ١40 تن 

کشته کشته شدند.

پیش نهاد  از  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
نیازمندهای ارگان های امنیتی به امریکا خبر داده و 
اعالم کرده است که هنوز مشخص نیست امریکا 
نیروهای  اختیار  در  را  خود  تجهیزات  چه  مقدار 
امنیتی قرار می دهد. این اظهارات را دیروز جنرال 
در  وزارت  این  اوپراسیون  رییس  امان،  افضل 

گفت و گو با رسانه ها بیان کرده است.
که  رسیدند  نشر  به  گزارش هایی  پیش  روز  چند 
امریکا قصد دارد مقدار ی از تجهیزات نظامی خود 

از افغانستان را به اوکراین و هم چنان کویت )برای 
امان  آقای  اما  انتقال دهد.  با گروه داعش(  مبارزه 
می گوید که نیازمندی های نیروهای امنیتی کشور 
نیروهای خارجی  امریکا پیش نهاد شده و  به  بارها 
مسئله  این  از  کاماًل  امریکا  رهبری  به  کشور  در 
آگاهی دارند. به گفته ی او، حال این مسئله مربوط 
به نیروهای خارجی به رهبری امریکا می شود که 
چه مقدار تجهیزاتش را در اختیار نیروهای امنیتی 
کشور قرار می دهند. گفته می شود که رییس جمهور 

اشرف غنی در سفرش به واشنگتن، در این مورد 
امریکا  دیگر  مقام های  از  برخی  و  اوباما  باراک  با 
گفت و گو می کند. مأموریت نظامی نیروهای خارجی 
در کشور چند روز پیش پایان یافت و قرار است در 
روزهای آینده مأموریت مشوره  دهی و آموزشی این 

نیروها آغاز شود. 
تمام  مسئولیت  ناتو،  جنگی  مأموریت  پایان  با 
امنیتی  نیروهای  عملیات علیه شورشیان طالب به 
واگذار شد و در حال حاضر این نیروها در شماری 

از والیت ها با طالبان درگیرند. 
با کمبود تجهیز و سالح های  امنیتی  نیروهای  اما 
با  مواجه اند.  جنگی  هواپیماهای  جمله  از  سنگین، 
نظامی  مسایل  کارشناسان  از  شماری  این حال، 
زمانی  هر  از  بیش  امنیتی  نیروهای  که  می گویند 
به  هستند.  نیازمند  نظامی  پیشرفته  تجهیزات  به 
تا  دهد  قناعنت  را  امریکا  باید  حکومت  آنان،  باور 
به کشورهای  را  فغانستان  از  تجهیزات نظامی اش 

دیگر انتقال ندهد.

ارزگان  والیت  در  پولیس  یک  روز:  اطالعات 
پنج همکارش را به ضرب گلوله به قتل رسانده و 
امنیتی  مقام های  است.  کرده  فرار  محل  از  سپس 
والیت ارزگان دیروز اعالم کردند که در حال حاضر 
تالش ها برای بازداشت این فرد جریان دارند. دوست 
این  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  نایاب،  محمد 
دیگر  پولیس  پنج  رویداد  این  در  که  گفت  والیت 

زخمی شده اند. او در مورد وضعیت صحی این پنچ 
پولیس چیزی نگفت، اما افزود که در حاضر این افراد 
تأکید کرد که هنوز  نایاب  اند.  در شفاخانه بستری 
روشن نشده که در عقب این رویداد طالبان دست 
دارند، یا این حادثه بر اثر گفت وگوی لفظی میان آنان 
انجام شده است. این رویداد دو روز پیش در ولسوالی 
پولیس  قتل  است.  داده  رخ  ازرگان  والیت  دهراود 

پیش  نیست،  چندی  تازه   خبر  از سوی همکارانش 
نیز یک سرباز پولیس در والیت هلمند 5 همکارش 
را با ضرب گلوله به قتل رساند. سال گذشته یک 
سرباز در لباس ارتش به کارمندان دانشگاه نظامی 
در  که  گشود  آتش  خود  خارجی  همکاران  و  کابل 
نتیجه ی آن، یک جنرال امریکایی کشته و ١5 نفر، 
این  شدند.  زخمی  دانشگاه  این  فرمانده  به شمول 

حمله واکنش هایی را به دنبال داشت و پس از آن، 
گزارش هایی به نشر رسیدند که طالبان در حدود 25 
درصد در داخل نیروهای امنیتی افغان نفوذ دارند. اما 
این موضوع از سوی وزارت دفاع و داخله  ی کشور 
رد شد. مقام های این وزارت ها گفتند که در جذب 
افراد دقت می کنند؛ اما باز هم همچو واقعاتی میان 

نیروهای افغان رخ می دهند.

امور داخله ی کشور اعالم  اطالعات روز: و زارت 
استراتژی  امنیتی در سال 20١4  نیروهای  کرد که 
به ویژه طالبان و حامیان شان  گروه های تروریستی، 
این  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  ساختند.  ناکام  را 
وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت 
تأمین  توانایی  در سال 20١5  امنیتی  نیروهای  که 

امنیت را دارند و مردم در این زمینه نگران نباشند.
او افزود که در سال 20١4 طالبان و سایر گروه های 
سازمان های  و  شبکه ها  با  همکاری  در  تروریستی 
از  تا بخش هایی  استخباراتی منطقه ، تالش کردند 

کشور را در کنترول خود بگیرند؛ اما نیروهای امنیتی 
با شجاعت و توانایی، آنان را در رسیدن به اهداف 

استراتژیک شان ناکام ساختند.
سال  امنیتی  تحوالت  مورد  در  ادامه  در  صدیقی 
20١4 اشاره کرد و گفت که این سال برای نیروهای 
امنیتی سال مهم و پر دست آورد بوده است. او افزود 
که نیروهای امنیتی بدون حضور نیروهای خارجی 
امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
گذشته را به خوبی تأمین کردند و این نشان دهنده ی 

توانایی این نیروها است.

سال  در  دشمن  تلفات  این که  به  اشاره  با  صدیقی 
که  گفت  است،   یافته  افزایش  برابر  سه   20١4
برای  را  آخرین تالش های شان  افغانستان  دشمنان 
دست یابی به اهداف شوم شان به خرج دادند؛ اما با 
سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه رو شدند که در 
نتیجه   تلفات آنان سه برابر افزایش یافت و به هدف 

مشخصی نرسیدند.
او در ادامه افزود که با اجرای  388 عملیات پولیس 
و 2045 عملیات مشترک نیروهای امنیتی در سال 
20١4، بیش از یک هزار هراس افگن، به شمول 3١ 

فرد انتحار کننده، بازداشت شده اند. به گفته ی او، در 
این عملیات  ها بیش از سه هزار میل سالح و شش 
هزار حلقه ماین در سراسر کشور از سوی نیروهای 

امنیتی کشف و ضبط شد ه اند.
از سوی  دیگر، او با ابراز خوش بینی نسبت به وضعیت 
برای  سال 20١5  که  گفت  آینده،  سال  در  امنیتی 
نیروهای امنیتی، به ویژه پولیس، پر دست آورد خواهد 
بود. صدیقی افزود که نیروهای امنیتی کشور در سال 
آینده از حمایت جامعه ی بین المللی و مردم برخوردار 

اند و آنان با توان مندی با تروریزم مبارزه می کنند.

شوراهای  منتخب  نماینده ی  چهار  و  سی 
اعتبارنامه ی عضویت  که  است  یک ماه  والیتی 
در مجلس را در دست دارند؛ اما هنوز به مجلس 
انتخابات  روند  یافتن  پایان  با  نیافته اند.  راه 
داخلی  انتخابات  برگزاری  و  والیتی  شوراهای 
اعضای  ثلث  یک  گزینش  برای  شوراها  این 
مجلس سنا از سوی شوراها، رییس مجلس سنا 
مجلس  به  را  آن ها  که  دارد  قانونی  صالحیت 
را  نمایندگان  این  تحلیف  مراسم  و  معرفی 

برگزار کند.
آمده اند  والیت ها  از  که  سناتورهایی  ولی 
نیستند  مایل  هنوز  قبلی  سناتوران  می گویند، 
واگذار  جدید  سناتوران  به  را  خود  کرسی های 
والیت  جدید  سناتور  بلوچ،  نادر  محمد  کنند. 
که  روزی  از  »سناتوران  است:  گفته  ارزگان 
را به دست  اعتبارنامه های خود  بر اساس قانون 
می آورند، سناتوران رسمی هستند و باید بیایند 
بدون چون و چرا مراسم تحلیف را به جا آورند«.

از  جدید  سناتوران  تأسف،  »با  است:  افزوده  او 
می شود  یک ماه  مدت  و  آمده اند  والیت  از   3١
]به  توجهی  اما هیچ  دارند؛  کابل حضور  در  که 
آن  نمایانگر  این  نمی گیرد.  آن ها[ صورت  حال 
افغانستان کسی صدای  در  امروز هم  است که 
سنا  اداری مجلس  هیأت  نمی شنود«.  را  قانون 
حضور  به  جدید  سناتوران  معرفی  که  می گوید 
در  آن ها  تحلیف  مراسم  در  جمهور  رییس 

مجلس موکول شده است.
که  سنا   مجلس  منشی  نایب  الفتی،  عزیزاهلل 
ترک  را  مجلس  باید  که  است  کسانی  از  خود 
کند، می گوید، اشرف غنی گفته که در یکی از 
روزهای هفته ی آینده به مجلس سنا می آید و 
شخصًا مراسم تحلیف سناتوران جدید را برگزار 
جنجال ها  این  که  است  این  سوال  اما  می کند. 
منفی  اثر  مجلس  این  کار  بر  سنا  مجلس  در 
عضو  فقیری،  محمد  نظر  پاسخ  نمی گذارد؟ 

مجلس سنا به این سوال منفی است.

تحلیف  مراسم  برگزاری  که  گفت  الفتی  آقای 
رییس  حضور  با  آینده  هفته ی  جدید  سناتوران 
جمهوری برگزار می شود. آقای فقیری گفت که 
جدید  سناتوران  که  زمانی  تا  قانون،  اساس  بر 
به کار آغاز نکرده اند، سناتورانی که در مجلس 
خود  کار  به  مجلس  اعضای  عنوان  به  هستند، 
با حضور  نشست های مجلس  و  می دهند  ادامه 

آن ها برگزار می شوند.
مجلس  عضو  اعتمادی،  چمن  شاه  ولی 
نمایندگان معتقد است که شورای ملی متشکل 
از دو مجلس است و جنجال در هر یک از این 
مجلس،  این  خود  کار  بر  تنها  نه  مجلس  دو 
می گذارد.  منفی  اثر  هم  دیگر  مجلس  بر  بلکه 
آقای اعتمادی افزود که اگر قوانین و طرح هایی 
باشند که نیاز فوری به تصویب داشته باشند، در 
دو  این  از  در هر یک  آن صورت، »کشمکش«  
و  قوانین  این  تصویب  از  مانع  مجلس می تواند 

طرح ها شود.

به  دیگر  روز  بیست  تا  پارلمان  اعضای 
رفت.  خواهند  زمستانی  روزه ی   45 تعطیالت 
آن جا  کار  طنز  می گویند  جدید  سناتوران  حاال 
بلد  را  مجلس  راهروهای  هنوز  آن ها  که  است 
سنای  مجلس  بروند.  تعطیالت  به  باید  نشده، 
آن ها  ثلث  یک  که  دارد  عضو   ١02 افغانستان 
انتصاب  سال  پنج  برای  جمهوری  رییس  را 
شوراهای  را  مجلس  دیگر  عضو   34 می کند. 
والیتی برای چهار سال برمی گزینند. ثلث سوم 
اعضای سنا از سوی شوراهای ولسوالی های 34 

والیت برای چهار سال برگزیده می شوند.
این ثلث آخر  در دو دور گذشته ی مجلس سنا 
جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  فرمان  به  هم 
پیشین از سوی شوراهای والیتی برگزیده شده 
برگزار  اصال  ولسوالی ها  بود؛ چرا که شوراهای 
آینده  سال  که  می شود  گفته  حاال  ولی  نشد. 
خواهد  برگزار  ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات 

شد. )بی بی سی(

اطالعات روز: محمد اشرف غنی رییس جمهور 
کشور اعالم کرد که کابینه ی جدید باید به صورت 
مردم  و  ملی  شورای  جمهور،  رییس  به  منظم 
حال  در  که  می گوید  او  باشد.  پاسخ گو  افغانستان 
حل  جدید  کابینه ی  مورد  در  عمده  مسایل  حاضر 
به  فرصت  به زودترین  کابینه   این  اعضای  و  شده 
عنوان »یک تیم واحد« به مجلس معرفی می شوند 
دیگر طول  هفته ی  یک  از  بیش  کابینه  معرفی  و 
اعضای  از  و شماری  اداری  هیأت  کشید.  نخواهد 

مجلس برای معرفی هرچه زودتر کابینه ی جدید و 
دلیل تأخیر آن دیروز در ارگ ریاست جمهوری با 
اشرف غنی دیدار کردند. پیش از این هیأت اداری 
و رییسان کمیسون های مجلس با رییس اجرایی در 
مورد تأخیر کابینه دیدار کردند و عبداهلل علت تأخیر 

معرفی کابینه را به رییس جمهور نسبت داده بود.
تمام  که  بود  گفته  دیدار  این  در  اجرایی  رییس 
رییس  طرف  از  اما  شده،  آماده  وی  نامزدوزیران 
است.  شده  مشخص  نامزدوزیر  دو  فقط  جمهور 

توسط  کلیدی  اداره های  و  وزارت ها  تمام  اکنون 
از  شماری  اما  می شوند،  اداره ی  سرپرستان 
ادامه ی کار سرپرستان  نمایندگان و فعاالن مدنی 
مشکالت  و  نا امنی  افزایش  عوامل  از  یکی  را 
ریاست  رسانه های  دفتر  عنوان می کنند.  اقتصادی 
جمهوری دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد که در 
دیدار هیأت اداری و اعضای این مجلس با رییس 
به  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  جمهور، 
نمایندگی از دیگران صحبت کرد و پیام مجلس را 

در مورد تأخیر معرفی کابینه ی جدید بیان و نگرانی 
اعضای این مجلس را ابزار کرد.

بر اساس خبرنامه، رییس جمهور پیام مجلس را در 
این زمینه برحق دانسته و با تأکید گفت که معرفی 
از یک هفته ی دیگر طول  کابینه ی جدید بیش تر 
کابینه ی  که  می گوید  غنی  اشرف  کشید.  نخواهد 
عینی  واقعیت های  دهنده ی  انعکاس  باید  جدید 
جامعه افغانستان بوده و حد اکثر یک کابینه متعادل 

و نماینده باشد.
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سرتاج عزیز: روابط افغانستان و پاکستان بهتر شده است 

وزارت دفاع: میزان کمک تجهیزاتی امریکا به ارتش معلوم نیست 

یک پولیس در ارزگان پنج همکارش را به قتل رساند

وزارت داخله: نیروهای امنیتی  استراتژی طالبان را ناکام ساختند

سناتورهای جدید »یک ماه« است پشت دِر سنا انتظار می کشند

رییس جمهور به اعضای مجلس نمایندگان:

کابینه تا یک هفته ی دیگر معرفی می شود

تأثیر تأخیر معرفی 
کابینه بر کارکرد نظام

معرفی نشدن کابینه و مصروف بودن رهبران حکومت 
شده  باعث  آن  ترکیب  و  تشکیل  سر  بر  چانه زنی  به 
و  شوند  اداره  سرپرست ها  با  وزارت خانه ها  که  است 
روال برنامه های رسمی دولت با کندی و بدون برنامه 
پیش بروند. برعالوه ، این مسئله  مشکالتی را بر کارکرد 
نیز  قانون گذاری  ارگان  از جمله  نظام،  دیگر  نهادهای 

برجا  گذاشته است. 
بعد از ختم روند انتخابات شورا های والیتی، بر اساس 
قانون اساسی، دو سوم اعضای مجلس سنا از شوراهای 
والیتی هر والیت از طریق انتخابات گزینش می شوند. 
به  شده  انتخاب  افراد  روند،  این  شدن  سپری  از  بعد 
مجلس سنا معرفی می شوند و به طور قانونی و رسمی 

عضویت مجلس سنا را کسب می کنند.
عنوان  به  والیتی  شورا های  ازسوی  که  نمایندگانی 
اعضای مجلس سنا معرفی گردیده اند و معرفی نامه ی 
رسمی خویش را برای احراز نمایندگی در آن مجلس در 
دست دارند، از سی و چهار والیت کشور به کابل آمده اند. 
اما به دلیل معرفی نشدن کابینه و مصروف بودن رییس 
آن ها  معرفی  برای  مراسمی  آن،  تشکیل  در  جمهور 
رسمی  به طور  که  نمایندگانی  است.  نگردیده  برگزار 
به عنوان عضو مجلس سنا معرفی شده اند، می گویند 
یک ماه است که به عنوان سناتور انتخاب شده اند؛ اما 

هنوز توانسته اند که به مجلس سنا راه یابند. 
برگزار  سنا  مجلس  جدید  اعضای  تحلیف  مراسم  اگر 
نشود و نیز اعضای کابینه تا بیست روز دیگر به مجلس 
به  ملی  شورای  اعضای  نشوند،  معرفی  نمایندگان 
کار  و  زمستانی خویش می روند  روزه ی  تعطیالت 45 
تأیید  قوانین و  رسمی هر دو مجلس در مورد تصویب 
اعضای کابینه و سایر موارد مهم که نیاز به تأیید شورای 
ملی دارند، تا ختم سال جاری به تأخیر می افتد و ممکن 

است که تا بعد از شروع سال جدید دوام یابد.
کشور  سیاسی  نظام  دامن گیر  حالی  در  مشکالت  این 
و  طالبان  سوی  از  امنیتی  تهدیدهای  که  گردیده اند 
سایر گروه های مسلح وجود دارد و مردم از این لحاظ 
از والیت هایی  بعضی  از  گزارش هایی  و  دارند  نگرانی 
که  می رسانند  می باشند،  طالبان  کنترول  که  تحت 
بعضی از گروه های افراطی مسلح که خارجی هستند و 
همانند گروه داعش می باشند، در آن جاها دیده شده اند. 
کشمکش های  به زودی  اگر  که  می رساند  مسئله  این 
داخلی حکومت بر سر تشکیل کابینه حل نشود و روی 
برنامه های امنیتی و سیاسی کشور تأمل نشود، آنچه که 
از وضعیت امنیتی کشور برداشت می شود، این احتمال 
بدور نیست که از این سردرگمی و گل آلود شدن آِب 
دلخواه  ماهی  جامعه  و ضعیت سیاسی کشور، دشمنان 

خویش را بگیرند. 
بنابراین، گفته می توانیم که معرفی شدن اعضای کابینه 
حکومت  رهبران  باید  که  است  اولویت هایی  از  یکی 
تالش نمایند آن را هرچه زود تر انجام دهند، برنامه های 
اساسی حکومت و اولویت های کاری دولت را که همان 
اتخاذ تدابیر در مورد تأمین امینت و برنامه های اجتماعی، 
سیاسی و توسعه ای کشور می باشند، روی دست بگیر ند 
و  کشور  به  خدمت گذاری  برای  که  را  فرصت هایی  و 
جامعه در اختیار دار ند، با اختالف های سیاسی شان هدر 

ندهند.
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به دست  از رشته ی حقوق  را  شهرزاد  زمانی     که دیپلومش 
آورد، می خواست  برایش  کاری پیدا کند؛ اما برادر کوچک تر 
از او، مانع این اقدامش شد. او از یک خانواده ی سنتی اهل 
بدخشان است که برای ادامه ی تحصیل، زادگاهش  را به 
مقصد کابل ترک گفته است. برادر شهرزاد که از او کوچک 
تنهایی  به  شهرزاد   اما  است.  خانواده  رییس  اکنون  است، 

متعهد به انجام چنین کاری شده است.
پس از دو سال، برادر شهرزاد تالش می کند خواهرش را 
از این کار منصرف کند. شهرزاد می گوید: »او مدام برایم 
کار  خودم  من  بمانی،  خانه  در  است  بهتر  که  می گفت 
می کنم و مخارج خانه  را تأمین می نمایم.« او برایم  می گفت 
که باید در خانه باشم، برایش آشپزی کنم و لباس هایش 
پی  در  و  می کند  رد  را  حرف ها  این  شهرزاد  بشویم.«  را 
می کنم  »تالش  می گوید،  او  است.  امر  این  از  نا فرمانی 
پیشرفت نمایم، نمی خواهم در این کارم عقب نشینی کنم.« 

تیم   مؤسسه ی  در  که  است  خانمی  پنج  از  یکی  شهرزاد  
این  باور  به  می کند.  کار  مهاجران   برای  مشاوره  نارویژی 
سازمان غیر دولتی )ONG(، این اولین تیم  از خانم ها است 
که در سرتاسر کشور فعالیت می نماید. این خانم ها در کابل  
عهده دار  را  خانواده هایی  برای  مسکن  تهیه ی  مسئولیت 

بودند که سرپرستی آن را زنان به دوش داشتند.
شهرزاد،  همانند  او  است.  تیم  همین  سر گروه  حمیرا ، 
می خواهد که تنها نامش گرفته شود. او از سال 2008 به 
این سو  در همین سازمان کار می کند. تا سال گذشته، در 
این  در  که  بود  زنی  تنها  او  سازمان،  این  کارمندان  میان 

سازمان فعالیت داشت؛ تمام کارمندان دیگر  مرد بودند.
وی  بود.  جامعه  در  زنان  و  سازمان  ارتباطی  مسئول  او 
»زمانی  می کند:  بیان  چنین  مورد  این  در  را  چشم دیدش 
برای  را  خانواده ها  زنان  که  می رفتیم  قریه ها  به  که 
که  همان طور  کنیم،  ثبت  سازمان  کمک های  دریافت 
دارند،  عهده  به  مرد ها  را  اجتماعی  مسئولیت های  تمام 
همه ی شان مردها را برای ما معرفی می کردند. شمار زنانی 
که از کمک های ما بهره مند می شدند، بسیار اندک بودند«.

حمیرا می گوید: »برای ارتباط برقرار کردن با زنان، باید از 
واسطه کار می گرفتیم. گاهی حتا مجبور می شدیم  برای شان 
پول بدهیم. در حال حاضر، زنان خودشان به طور مستقیم با 
ما در ارتباط اند و می توانند بدون واسطه ی شخص دیگر، از 

کمک های ما بهره مند شوند«.
به خاطر  مهاجران،  برای  مشاوره  نارویژی  مؤسسه ی 
دریافت  قسمت  در  به خصوص  زنان،  به  کمک  رسانی 
شناس نامه )تذکره( فعالیت می نماید. نزدیک به 90 درصد از 
زنان باشنده ی کابل  شناس نامه ندارند. لذا آن ها نمی توانند 
 خودشان به   طور مستقل  خانه اجاره نمایند، حساب بانکی باز 

نمایند، پول به دست آورند و حتا حق ندارند که رای دهند.
پنج خانمی که در این تیم کار می کنند، از مناطق مختلف 
نزدیک  هم  با  را  آن ها  تجربه،  این  و  آمده اند  افغانستان  
ساخته است. شهرزاد می گوید، »ما برای زنان و حتا برای 
خودمان، خودباوری بزرگی را خلق کرده ایم«. او می افزاید، 
در آغاز، زمانی  که به قریه ها می رفتیم و مسئول خانواده ای 
را که توسط زنان رهبری می شد، انتخاب می کردیم، گمان 
نمی کردیم که این زنان بتوانند کاری را از پیش ببرند. اما  
آن ها  باالخره  و  کردیم  فراهم  را  زمینه ها  کردیم،  تالش 
توانایی های شان را برای ما ثابت ساختند. در حال حاضر، 

ما  باورمند شده اند؛ هم چنان  توانایی های خویش  به  آن ها 
نیز به توانایی های خود و آن ها اعتماد داریم.

آمارهای هشداردهنده
چهارده سال از حمله ی نظامی امریکا به افغانستان و حضور 
جامعه ی جهانی در این کشور  می گذرد؛ اما تا هنوز این باور 
از دید عمومی  بمانند و  باید در خانه  زنان  وجود دارد که 

بدور باشند.
سال  در  تعذیه  مورد  در  افغانستان  سوی  از  که  آمارهایی 
20١3 به نشر رسیدند، نشان می دهند که 95 درصد  زنان 
افغانستان در میان سنین ١5 تا 49 سال از کمبود ویتامین 
در  نشدن  ظاهر  هم،  آن  عمده ی  دلیل  می برند.  رنج   D

مقابل آفتاب و عدم دسترسی به نور آفتاب می باشد.
زنان به خاطر محدودیت های دسترسی به آموزش، در دنیای 
کار نیز محدودیت دارند. مطابق گزارش بانک جهانی، تنها 
بر  دارند.  رسمی  وظیفه ی  افغانستان   زنان  از  درصد   ١٦
اساس  تحقیقی که سال گذشته صورت گرفته است، پس از 
تحصیل، نبود کار  بزرگ ترین مشکل برای زنان افغانستان 

است.
ملل  سازمان  نهادهای  و  خارجی  مستقل  سازمان های 
متحد، همه ی شان متعهد شده اند که برای برابری جنسیتی 
پی  در  کشورشان  در  نیز  زنان  نهادهای  می کنند.  تالش 
تحقق عدالت و برابری جنسیتی می باشند. این سازمان ها 
تالش دارند، زمینه ها را برای کاریابی زنان فراهم نمایند؛ 
اما تا هنوز این تالش ها تحقق نیافته اند و برای رسیدن به 
باقی  پیمودن  برای  زیادی  فاصله های  برابری،  و  مساوات 

مانده اند.
آیرین )IRIN(، از سازمان های بین المللی که در عرصه ی 
حقوق زنان در افغانستان کار می نماید، میزان دسترسی زنان 
این پرسش،  به کار پرسیده است. در پاسخ  را  این کشور 
ارائه کرده اند.  را  سازمان های مختلف، پاسخ های متفاوتی 
مهاجران  برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
)HCR(، میزان حضور زنان در کار را کمتر از 20 درصد 
می داند؛ اما مؤسسه ی نارویژی مشاوره برای پناهندگان، 29 

درصد و داکتران بدون مرز )MSF(، 3٦ درصد گفته اند.
تنظیم کمک های بشردوستانه ی  کاتی هاوارد، مدیر دفتر 
سازمان ملل متحد )OCHA( می گوید که تنها دو درصد 
از کارمندان ملی این سازمان، زنان بوده اند، رقمی که وی 
برای    »OCHA« او می گوید که کند.  تغییر  می خواهد  
نیاز  کارمند  صدها  به  افغانستان،  در  برنامه هایش   تطبیق 
دارد که باید به این کارمندانش  افزوده شوند. او هم چنان 
می گوید: »ما در این زمینه تالش می کنیم؛ دیده شود که 
طی یک یا دوسال آینده این وضعیت خوفناک در کابل و 
محالت  چگونه تغییر می کند. ما برای بهبود ی برنامه های 
خود، یک گفتمان آزاد را حول همین نکته  انجام داده ایم.« 

کمک های  تنظیم  دفتر  توسط  که  گفتمان  این 
بشردوستانه ی سازمان ملل متحد )OCHA(  برگزار شده 
بود، روی تعدیل و تسهیل در معیار استخدام تأکید نمود، 
به سادگی  لیسانس دارند،  تا  متقاضیانی که سند تحصیلی 
بتوانند با آن هایی که سند تحصیلی ماستری دارند، در یک 

پست به کار گماشته شوند.
حرفه ای  و  با تجربه  فرد  یک  »ما  می گوید:  هاوارد  خانم 
خود  این  می دهیم«.  ترجیح  لیسانسه  یک  به  نسبت  را 
می تواند دری را به روی خانم ها بگشاید که  بتوانند بیش تر 

و به سادگی از مزایای کار بهره مند شوند. چون ما می دانیم 
به دست آوردن دیپلوم برای زنان دشوارتر از مردان است. با 

آن هم، تعداد خانم ها بازهم کم خواهد بود.
خانم هاوارد هم چنان خاطر نشان می کند، برای دادن اولویت 
به این موضوع، یک تغییر فرهنگی در درون سازمان نیاز 
است. من انتظار داشتم در میان  پیش انتخاب شده ها حد اقل 
یک زن باشد. اگر این مورد نمی بود، من توضیح می دادم 
که چطور امکان ندارد. من آماده ام چندین بار کار را اعالن 

 نمایم تا آن که یک زن به طور مقدماتی انتخاب شود.
پیشرفت بر خالف آنچه که جریان دارد 

پذیرفتن  این حال،  با  می کنند.  استقبال  روند  این  از  همه 
کرد.  نخواهد  میسر  را  شانسی  برابری خواهی،  سیاست 
زنان  کاریابی  برای  بزرگ  مانع  یک  فرهنگی،  معیارهای 
همه ی شان  آن ها  دوستان  و  خانواده  می باشند.  افغانستان 
می خواهند که آن ها وظیفه ی شان را ترک نمایند، همانند 

آن چه که در مورد شهرزاد اتفاق افتاده است.
یک خانم کارمند در دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان 
 )IRIN( آیرین  به  نیست،  افغانستان  اهل  خودش  که 
گفت، وی شاهد آن بوده است که یک خانم در افغانستان 
به خاطری  که از سوی خانواده اش تحت فشار بوده است، 
از کار ش منصرف شده است. او تمام مراحل را طی کرده 
ما  از آن که  اما پیش  بود.  آمده  نهایی  نتیجه ی  برای  بود، 
برایش بگوییم که نتیجه اش چگونه است،  برای ما گفت که 
از تصمیم خود بر گشته است. این خانم می گوید، ما  تالش 
کردیم او را قانع سازیم؛ اما او فقط در جواب ما می گفت، نه.

مشکل از جای دیگری نیز شروع می شود، پیش از آن که 
به کار گماشته شوند. زنان، در مجموع نسبت به مردان  از 

سویه ی تحصیلی پایین تری برخوردار هستند.
به باور گویلهم مولینی )Guilhem Molinie(، مدیر 
یافتن   ،)MSF( مرز  بدون  پزشکان  برنامه ی  امداد رسانی 
 یک کارمند صحی  یا یک قابله، غیرممکن نیست؛ اما خارج 
از شهر کابل، پیداکردن چنین متقاضی خیلی دشوار است. 
او می گوید، در مجموع در تمام افغانستان زنان واجد شرایط 
که می خواهند و می توانند کار نمایند، خیلی کم است؛ اما در 

والیت ها پیدا کردن چنین افرادی بسیار نادر است.
نتوانیم،  پوره  را  کارمندمان  دور   والیت های  در  ما  اگر 
همراه  که  دهیم  قناعت  را  شرایط  واجد  افراد  مجبور یم 
و  قندوز  خوست،  چون  والیت هایی  به  خانواده های شان 
وضعیت  از  والیت ها  این  نمایند.  کوچ  )لشکرگاه(   هلمند 
دشوار  آن  جاها   در  زندگی  شرایط  اند.  بر خوردار  امنیتی  بد 
است، به خصوص در چشم دید کسانی که در کابل زندگی 
می نمایند، این والیت ها، جای مناسبی برای زندگی کردن 

نیستند.
برای  مشاوره  نارویژی  مؤسسه ی  کارمند  خانم های  تمام 
می نمایند،  کار  تحت هر شرایط  که  پذیرفته اند  مهاجران، 

حتا در شرایط دشوار روستاها.
خانم هاوارد  این مشکل را خوب درک کرده است. او باور 
آن ها  لیبرال،  تالش های  و  بزرگ  شهرهای  در  که  دارد 
باید  ما  که  او می گوید  تبدیل شوند.  واقعیت  به  می توانند 
 در مناطقی که ]فعالیت های[ زنان نسبت به جاهای دیگر 
بیش تر قابل قبول است، خود را متمرکز نماییم. این مشکل 
در  به خصوص  می ماند،  باقی  هم چنان  دیگر  جاهای  در 

مناطقی که بیش تر سنتی اند.
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سخن  کابل  وصف  در  نمی توان  دیگر  که  خورده  رقم  طوری  سرنوشت 
گفت. از دریای کابل گرفته، تا کوچه ها، ادارات و دولت کابل، پارک ها و 
شفاخانه ها و بزرگان کابل و کوچکان کابل، همه و همه و همه، از وصف 
خود را بی نیاز کرده اند. اصاًل هیچ عقل سالم و نیم چه سالم، اجازه نمی دهد 
که کابل و محتوای کابل را وصف کنیم؛ چون ضرورت نیست. چیزی که 
ضرورت نباشد، عقل اجازه نمی دهد بازهم بر آن پافشاری کنیم. ما در کل 
جهان یک کابل داریم. این کابل، چندین حوزه دارد. هر حوزه، یک رییس 
مثاًل  است.  مشخص  حوزه،  هر  جغرافیایی  حدود  پرسونل!  و صدها  دارد 
این کابل که یک کوته ی سنگی دارد، کوته ی سنگی هم  به طور مثال، 
یک پل دارد. این کوته ی سنگی و پل کوته ی سنگی، مربوط یک حوزه 
می شود. نام آن حوزه را نمی گیرم؛ چون می ترسم وقتی پولدار شدم، موتر 
خریدم، موتر مرا هم دزدها ببرند. کوته ی سنگی یکی از مزدحم ترین نقاط 
شهر کابل است. بر اساس علم الدزدی، در این منطقه ی مزدحم، باید هر 
روز چندین جیب را بزنند! این حق شان است. چون این قسمت شهر، شهر 
هرت است. ولی شهر که از هرت گذشت، به شهر ِخرت می رسد. در شهر 
خرت، کیسه بران از بیکاری می نالند، چرا که مردم هوشیار جیب خود اند. 
چرا مردم این قدر هوشیار شده؟ به خاطری  که می گوید، فایده ندارد جیب 
آدم را کیسه بر ببرد. اگر هم مثاًل یکی را سر کیسه بری گیر بیاوری و ببری 
تحویل پولیس بدهی، از این در حوزه وارد می شود، از آن در حوزه، حتا 
زودتر از تو پس به کوته ی سنگی می رسد. البته این ها را که من می گویم، 
در قانون اساسی نیامده. آها نزدیک بود یادم برود! وقتی شهر آدم، شهر 
خرت می شود، بعضی از برادران، روز روشن، از یکی از مزدحم ترین نقاط 
کابل، موتر دزدی می کنند. البته نه هر موتری، موتری که مربوط به یک 
خبرنگار باشد و این خبرنگار، در عرصه ی افشای کم ظرفیتی مأمورین یک 
حوزه یا در عرصه ی افشای تعامالت و دست داشتن پولیس در قضایای 
غیرنورمال و غیرقانونی، کار کرده باشد و اسمش هم حسین سیرت باشد. 
مخصوصًا اگر سیرت به حوزه برود و از ربوده شدن موترش اطالع بدهد و 
خواهان همکاری شود، مشخصات موترش را به آن ها بدهد که دنبالش 
دستگیر  را  راننده اش  کرده،  توقیفش  خوردند،  سر  آن  با  هرجا   و  باشند 
به  و  بیاورند  گیر  را  سیرت  شماره ی  محترم  دزد  حال،  همین  در  نمایند. 
او زنگ بزنند و بگویند که موترت صاحب جدید پیدا کرده، اگه بی خیال 
موتر نشوی و بازهم از حوزه و نیروهای امنیتی خواهان همکاری شوی، 
مرمی های حسین ُکش را در شاجور انداخته ایم و به نفرهای خویش دستور 
می دهیم که این دفعه خودت را از خودت بگیرند. این یعنی می توان به 
قوماندان امنیه ی جاغوری حق داد که قانون بعد از شش بجه ی بعد از  ظهر 
وضع کند. همین طور ما از مقامات وزارت داخله خواهش می کنیم که برای 
خبرنگاران، یک قانون جدید بسازند. در این قانون باید ذکر شود که  آن عده 
از خبرنگاران که تا هنوز موتر ندارند، باید فکر خرید موتر را از ذهن شان 
دور کنند؛ چون اگر بخرند، موترشان گم خواهد شد. آن گاه حق شکایت را 
ندارند. البته آن عده از خبرنگاران که قوغ روده بوده و موتر خریده، هرچه 
عاجل، موتر شان را بفروشند. اگر نفروختند و موتر شان گم شد ، نباید مزاحم 
حوزه ها و آمریت های جنایی شوند. جای این قانون خالی است. امیدواریم 
ما  نمایند.  اقدام  این مسئله  به  کابل، هرچه عاجل  در  امور  تمام  متولیان 
از بی قانونی می میریم! تازه خدا را شکر که ما یک حوزه ی سه در کابل 
داریم؛ چون اگر دو یا سه حوزه ی سه در کابل می داشتیم، حتمًا باید دو 
یا سه کوته ی سنگی و پل کوته ی  سنگی می داشتیم که هر روز از آن جا 
شاجور  در  را  مرمی   که  می زدند  زنگ  بعدش  و  می بردند  را  ما  موتر های 

انداخته به دنبالت می گردیم. 
از این حرف ها که بگذریم، خدا را شکر که یک کابل داریم. تصور کنید که 
کنار این کابل، یک کابل دیگر می بود و در آن کابل هم چندین وزارت، 
چندین ریاست و ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه می بود و اوضاع چنین 
می بود که این جاست. یا تصور کنید که بغل چپ کابل، یک کابل دیگر 
می داشتیم، آن جا پارلمان می داشتیم، مجلس سنا می داشتیم، لوی سارنوالی 
یا فرض کنید طرف قبله ی  این کشور!  افتضاحی می شد  می داشتیم، چه 
کابل، یک کابل دیگر می بود، 3١ سناتور از کابل ما به کابل آن ها می رفتند 
و پشت دروازه ی مجلس سنای آن ها می ماندند و سی  و چند سناتور آن ها 
سناتوران  می ماندند.  منتظر  ما  دروازه ی مجلس سنای  پشت  و  می آمدند 
تاریخ تیرشده ی هردو کابل، یک رقم گرم در مجلس رفت و آمد می کردند 
بلکه خرید  که بگویی وظیفه ی آن ها قانون سازی و قانون مداری نیست، 
و فروش کیله است. بناًء خدا را شکر که یک کابل داریم. اگر چند کابل 
هدف  فقط  غنیان،  اشرف  این  همه ی  و  غنی،  اشرف  چند  و  می داشتیم 
عمده ی صادرات برق می داشتند و هر روز از چارچوب بنیادین برای معرفی 
بود  کنید که چه ممکن  کابینه ی خویش دقت می کردند، خود تان تصور 
کابل هم ضرب االجل  آن   پارلمان  رییس  بود  ممکن  یعنی  بیافتد!  اتفاق 
تعیین می کرد و بازهم کابینه معرفی نمی شد و وکال به دیدار رییس جمهور 
این  را شکر که  را معرفی نمی کند؟ خدا  بپرسند چرا کابینه  می رفتند که 

جهان یک کابل دارد! 

خبرنگار ناراضی

خدا را شکر که یک کابل داریم

هادی دریابی

دشواری استخدام زنان در کارهای بشردوستانه
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قاعده ی  هر  از  است  عبارت  عام،  معنای  به  قانون 
صالحیت دار  قوه ی  یا  مقام  یک  توسط  که  الزام آوری 
وضع گردیده و همه ی افراد ملزم به تبعیت از آن هستند. 
این نوع قاعده شامل همه ی اسناد تقنینی، اعم از قانون 
حتا  اساس نامه ها،  مقرره ها،  عادی،  قوانین  اساسی، 
لوایح و طرز العمل ها می شود. با توجه به همین معنای 
آمده  قانون اساسی چنین  عام است که در ماده ی 79 
است: »حکومت می تواند در حال تعطیل ولسی  جرگه 
به  امور مربوط  استثنای  به  در صورت ضرورت عاجل، 
بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین 
تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور، حکم قانون را حایز 
اساسی ذکر  قانون  ماده ی 7٦  در  می شوند«. هم چنین 
شده که  »حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست 
تصویب  و  وضع  مقررات  خود  وظایف  تنظیم  و  کشور 
در  چنان که  آن  خاص  معنای  به  قانون  اما  می کند«. 
ماده ی 94 قانون اساسی هم ذکر گردیده، عـبارت است 
از »مصوبه ی هردو مجلس شـورای ملی که به توشیح 
رییس جمهور رسیده باشد« و بعد از نشر نافذ می گردد و 
همه ی افراد جامعه ملزم به رعایت آن می باشند. قانون 
فرانسوی  به  canon است که  یونانی  معرب کلمه ی 
loi و به انگلیسی law ترجمه می شود. قانون به عنوان 

بنیاد و ستون های یک جامعه ی مردم ساالر است. 
نیاز به قانون از ضروریات است. ما انسان ها نیاز به قانون 
داریم تا میل به خودسری پیدا نکنیم. آزادی واقعی در 
که  کرد  فراموش  نباید  و  باشد  قانون  که  است  جایی 
قوانین  سایه ی  در  جز  جامعه  اداره ی  و  پیشرفت  رشد، 
و مقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست. قانون تنها 
با  جوامع  و  جامعه  و  فرد  روابط  تنظیم کننده ی  مرجع 
یک دیگر می باشد. قوانین خوب وضع را بهتر می سازند و 

قانون های بد قانون های بدتری به دنبال دارند. 
قانون گذاری در افغانستان پیشینه ی طوالنی دارد، که به 
فاریابی در مقاله ای تحت عنوان  گفته ی محمد عظیم 
افغانستان«،  در  قانون گذاری  پیشینه ی  به  »نگاهی 
آغاز آن به صورت ابتدایی به زمان امیر شیر علی خان 
می رسد، ولی به صورت منظم و اساسی از زمان امان اهلل 
خان آغاز گردیده است. از همان جاست که قانون گذاری 
در افغانستان به طور منظم آغاز و کارشناسان ترکی در 
آن بخش همکاری می نمودند. در حدود »77« نظام نامه 
عدلی،  امور  بهبود  دولتی،  بزرگ  مسایل  تنظیم  روی 
اداره، اقتصاد، سیاست، مسایل مدنی، تجارتی، اجتماعی 
و نیز معاهدات فرهنگی و سیاسی با عده ای کشور ها به 

تصویب رسیدند. 
و  اصول  سلسله  یک  قوانین  تدوین  و  تسوید  به خاطر 
قواعد باید در نظر گرفته شوند، تا باشد قوانین به صورت 
دقیق، درست و جامع تهیه گردند؛ زیرا اگر این اصول 
با  قوانین  تطبیق،  جریان  در  نشوند،  رعایت  قواعد  و 
اصالح  و  تعدیل  ایجاب  و  می شوند  مواجه  مشکالت 
قانون  را خواهد کرد. هر مسوده ی  دوباره و زود هنگام 

باید مراحل ذیل را طی نماید تا به قانون تبدیل شود. 
مراحل تصویب قانون: 

از آنچه در تعریف قانون گفته شد، روشن می گردد که 
متعددی  مراحل  پروسه،  یک  حیث  به  قانون  تصویب 

در  ما  کشور  قانون گذاری  سیستم  در  می کند.  طی  را 
صورتی که طرح قانون از طرف حکومت تهیه شود، از 

آغاز تا انجام شش مرحله ی ذیل را طی می کند:
توسط  قانون  مسوده ی  یا  پیش نویس  تسوید:  اول، 
اداره یا وزارت مربوط پیش نهاد و تهیه می گردد که برای 
انجام وظایف خود به آن احتیاج دارد یا تطبیق آن را در 

جامعه ضروری می داند.
اولیه، برای تدقیق و بررسی  دوم، تدقیق: مسوده ی 
ریاست  امور  اداره ی  طریق  از  همه جانبه  حقوقی 
مطابق  تا  می شود  فرستاده  عدلیه  وزارت  به  جمهوری 

مقرره ی مربوط، تدقیق و طی مراحل شود.
سوم، تأیید حکومت: طرح قانون بعد از مراحله ی 
تدقیق، به کمیته ی قوانین شورای وزیران و بعد هم به 
جلسه ی شورای وزیران ارائه می گردد تا نقطه نظرات و 
پیش نهادات اعضای کابینه نیز در مورد آن ارزیابی گردد.
چهارم، تصویب شورای ملی: طرح قانون از طریق 
وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی به شورای 
ملی ارائه می گردد. در ماده ی 97 قانون اساسی چنین 
ذکر شده است: »پیش نهاد طرح قانون از طرف حکومت 
می گردد. مجلس  تقدیم  نمایندگان  به مجلس  نخست 
نمایندگان پیش نهاد طرح قانون را بعد از بحث به صورت 
نمایندگان  مجلس  می کند.  رد  یا  تصویب  کل  یک 
نمی تواند طرح پیش نهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر 
اندازد. مجلس نمایندگان طرح قانون پیش نهاد شده را 
بعد از تصویب به مجلس سنا می سپارد. مجلس سنا در 

ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم می گیرد«.
از  بعد  قانون  جمهور:  رییس  توشیح  پنجم، 
جمهور  رییس  به  توشیح  برای  ملی،  شورای  تصویب 
با  جمهور  رییس  که  صورتی  در  می شود.  فرستاده 
می تواند  باشد،  نداشته  موافقه  ملی  شورای  مصوبه ی 
دالیل  ذکر  با  تقدیم  تاریخ  از  روز  در ظرف ١5  را  آن 
به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این 
مدت یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً 
با دو ثلث آرای کل اعضا  تصویب نماید، مصوبه   توشیح 

شده و نافذ می گردد.
قانون،  نافذ شدن  برای  مرحله  آخرین  نشر:  ششم، 
به  جمهوری  ریاست  توشیح  از  بعد  که  است  آن  نشر 
وزارت عدلیه ارسال می گردد تا در جریده ی رسمی نشر 

شود.
تصویب  و  تسوید  نظر  از  دوره  بهترین  اخیر  سال  ده 
قوانین  و مهم ترین  بیش ترین  و  بوده  قوانین در کشور 
غیر دولتی  و  دولتی  نهاد های  و  ادارات  ضرورت  مورد 
اواخر  این  در  ولی  گردیده اند.  تصویب  دوره  همین  در 
چندین قانون؛ مانند اجرائات جزایی،  تشکیل و صالحیت 
قوه ی قضائیه، مقرره ی مراکز صحی خصوصی، مالیات 
یا  نشر  از  بعد  معلولین  امتیازات  و  و حقوق  عایدات  بر 
همزمان با نشر تعدیل گردیده اند. در بعضی موارد قانون 
مانند  است؛  شده  تسوید  دوباره  و  گردیده  ملغی  کاماًل 
قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق 

)کاپی  رایت(، قانون رسانه ها و قانون انتخابات.
از  بعد  قوانین  بعضی  چرا  که  این جاست  اصلی  سوال 
تعدیل  نیازمند  دوباره  کوتاه  مدت  شدن  سپری  و  نشر 

می شود؟
عدم  قوانین،  مراحل  طی  کجاست؛  در  مشکل 
ذیربط،  ادارات  سایر  با  قوانین  مسوده ی  شریک سازی 
مراجع  با  مسوده  نکردن  شریک  کار،  در  عجله 
تطبیق کننده و مخاطبین اصلی قوانین یا هم کدام دلیل 

دیگر؟
جهت تدقیق و وضاحت بیش تر موضوع و دریافت علل 
امور  کارشناسان  از  تن  چند  با  را  مشکل  خواستم  آن، 
حقوقی و قانون گذاری از بخش دولتی و غیر دولتی در 

میان گذاشته و نظریات شان را دریابیم. 
اتحادیه ی  دبیرخانه ی  مسئول  بهادری،  عین الدین 

حقوق دانان افغانستان در این زمینه می گوید: 
دهه  چند  در  قانون مدار  جامعه ی  یک  1- نبود 
به  بودن  پاسخ گو  و  زمان  به  نظر  قوانین  تجدید  و 
که  باشند  می توانند  دالیلی  جمله ی  از  جامعه  نیاز های 
می شوند.  لغو  یا  تصویب  کوتاه  زمان  مدت  در  قوانین 
سیستماتیک  و  تخصصی  شکل  به  عرصه ای  هیچ  در 
نخستین  برای  وقتی  بناًء  است.  نشده  تصویب  قوانین 
بار قانونی تصویب می شو د، از یک طرف عدم ظرفیت 
نبود ظرفیت الزم  دیگر  جانب  از  و  مسوده ها  در طرح 
به  قوانین  امری می شود.  باعث چنین  مقننه  قوه ی  در 
شکل تقلیدی از سایر کشورها توسط گروه های چانه زن 
قانون  مانند  معرفی می شوند؛  توسط جامعه ی مدنی  یا 
قانون توسط جامعه ی  این  معلومات،  به  حق دسترسی 
شکل  به  و  گردید   تصویب  و  شد  البی  رسانه ای  
هندوستان  و  جنوبی  آفریقای  قانون  شبیه  مقایسه ای 
است. بناًء اگر قوانین از بطن جامعه برخیزند، بدون شک 

مشکالت کمتری خواهند داشت.
جهان  کشورهای  اکثر  در  معاصر  دنیای  2- در 
نیاز های واقعی مردم بعد از تشخیص دقیق و شناسایی 
مشکل به شکل درست که اساس مردمی داشته باشه، 
از  بعد  کار  این  می شود،  تبدیل  قوانین  به  یا  لوایح  به 
تحقیقات تخصصی و همه جانبه صورت می گیرد؛ اما در 
افغانستان، طرح و رویکرد قوانین بیش تر شکل پروژه ای 
منع  قانون  مثاًل  سیستماتیک،  شکل  به  نه  داشته،  را 
زن، طرح  فعالین  و  گروه ها  توسط  زنان  علیه  خشونت 

و البی شد.
3- قوانینی که بیش تر توسط کمیته های هماهنگی 
و مرکب از نهادهای بین المللی ساخته شده اند، بیش ترین 
مشکل را داشته اند. فرض کنید ترکیب یک کمیته ای که 
در مورد قانون حق دسترسی به اطالعات کار می کرد، 
مرکب از کارمندان نهادهای مدافع حقوق رسانه ها بود، نه 
از متخصصین قانون گذاری. قانون گذاری امروز به حیث 
یک تخصص و پدیده ی کاماًل مسلکی جدا از کارهای 
روزمرگی حقوقی است. باید نهاد ها و شخصیت هایی که 
تخصص کافی در عرصه ی قانون گذاری، تجربه ی الزم 
از تمام قوانین افغانستان، به خصوص تخصص در قانون 
اساسی، مدنی، شرع و مسایل اسالمی را باید به گونه ی 

بنیادی بفهمند.
که  الیه هایی  در  قانون گذاری  ظرفیت  4- نبود 
قوانینی  می شوند.  مراحل  طی  آن ها  طریق  از  قوانین 
بیش تر  می شوند،  معرفی  مدنی  جامعه ی  جانب  از  که 

پروژه ای اند. وقتی این قانون به نهاد های دولتی واگذار 
می شود، چون از بنیاد کار نکرده اند، با توجه به فشارهای 
و  نمایند   تجدید  نمی توانند درست تصحیح  یا  مختلف، 
باالخره در پارلمان نیز ظرفیت و توان مندی هیچ گاه به 
وزارت عدلیه  تقنین  از بخش  بیش تر  نیست که  حدی 
آخرین  می رسد،  نشر  به  وقتی  منوال،  همین  به  باشد. 
افکار عامه است که  این  بار به دست مردم می رسد  و 
خالی قوانین را بر مال می سازد. بناًء پیش از نشر باید با 
مردم در میان گذاشته شود تا نظریات خود را در رابطه 

اظهار نمایند.
اسماعیل حکیمی، مشاور حقوقی پیشین وزارت عدلیه 

در این مورد چنین بیان می دارد: 
یا اصالح زودهنگام در  قانون  اجرای  علت اصلی عدم 
سیستم قانون گذاری افغانستان، همانا عدم وضع درست 
تدوین  خوب  قانون  مختلف،  دالیل  به  است.  قوانین 

نمی گردد و در نتیجه، دیر یا زود نیازمند تغییر می شود.
علل  مناسب،  و  شایسته  به صورت  قانون  تدوین  عدم 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  از جمله  که  دارد  مختلفی 

کرد:
الف- ضعف اکثر قانون گذاران در وزارت عدلیه و سایر 
نهاد ها، نداشتن مهارت درست نویسندگی؛ چنان چه که 
بسیاری از تسویدگران برای نوشتن مقاله ای به فارسی 

یا پشتو، مهارت کافی ندارند. 
ب- نقایص و ابهامات فراوان در پالیسی قانون گذاری و 

سیستم و مکانیزم قانون گذاری، از جمله  
علمی  رهنمود  و  مقرره  نبود  و  قانون گذاری  در  ابهام 
معیاری برای قانون گذاری، تجمع مزایا برای مسئولین و 
انبار شدن کارها در دست آن ها، تقدم رابطه بر ضابطه 
سیستم  نکردن،  کار  مسلکی  قانون گذاری،  ادارات  در 
به صورت  نفوذها  اعمال  وجود  و  نادرست  استخدام 

گسترده. 
چندین  در  قانون گذاری  طوالنی  مراحل  و  روند  ج- 
بر  نظارت  کمیسیون  اضافه ی  به  حکومت،  در  گلوگاه 

تطبیق قانون اساسی.
د- عدم استقالل قانون گذاری و قانون گذاران و دخالت 
جمهور،  رییس  دخالت  داخلی:  نهادهای  و  مقامات 
کمیته ی  به  مربوط  مشاور  قوانین،  کمیته ی  رییس 
قانون گذاری.  امر  در  عدلیه  وزارت  مسئولین  و  قوانین 
متحد ،  ملل  مانند  خارجی؛  نهادهای  و  مقام ها   دخالت 

سفارت خانه ها و مؤسسات خارجی. 
وزارت  تقنین  ریاست  سرپرست  غنی زاده،  عبدالمجید 

عدلیه چنین نظر دار د: 
آن  ارائه ی  و  کشورها  سایر  قوانین  ترجمه ی  نخست، 
بعضًا  که  معنا  این  به  عدلیه،  وزارت  به  تدقیق  جهت 
قوانین کشور خارجی ترجمه می شوند و به حیث مسوده 
ارائه می شوند. دوم،  برخورد سیلقه ای مقامات دست اول 
ادارات  آن  در  گروه های خاص  یا  کننده  تسوید  ادارات 
سبب می شود که قوانین موجود  را به میل و سلیقه ی 
آن ها  تغییر  با  بعداً  که  نمایند  تسوید  یا  تعدیل  خود 
مشکالت به وجود می آیند. سوم، بعضا تعدیالت از طرف 
شورای ملی بدون در جریان گذاشتن جوانب ذیدخل در 
قوانین که بعد باعث مشکالت می گردد و ایجاب تعدیل 

دوباره را می نماید. 
زمینه  در  افغانستان  مدافع  وکالی  انجمن  معاون  نظر 

چنین است: 
از  عاری  بناًء  است.  بشر  دست  شده ی  ساخته  قانون 
خال ها و نواقص بوده نمی تواند و با گذشت زمان نظر 
به نیازمندی های جامعه ایجاب تعدیالت را می نماید و 
به طور معمول باید در هر دهه بازنگری گردد. اما عوامل 
تعدیل زودهنگام قوانین و تعدیل همزمان با نشر قوانین 

جدید، این ها اند. 
سلسله  یک  باید  قوانین  تدوین  زمان  در  قانون گذار   -
زمانی  یعنی  بگیرد.  نظر  در  را  مکانی  و  زمانی  عناصر 
که قانون گذار به تدوین قوانین می پردازد، باید وضعیت 
و  جغرافیایی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
قوانین  وضع  در  زمان  طبق  را  جامعه  نیازمندی های 
در نظر بگیرد، در غیر آن قانون بعد از تصویب به طور 
زودهنگام مشکالتش برمال شده و همزمان با انفاذ آن و 
حتا قبل از انفاذ آن ایجاب تعدیالت را می نماید یا کاماًل 

ملغی قرار داده می شود.
از  عبارت  کرد،  اشاره  آن  به  باید  که  دومی  موضوع   -
تعدیالت  و  جدید  قوانین  مورد  در  پروژه ها  کارکردن 
بعضی قوانین است، که این خود باعث تعدیل زودهنگام 
قوانین می گردد. یعنی این پروژه های کاپی و ترجمه ی 
در  اصاًل  که  می کنند  فراهم  را  کشور ها  سایر  قوانین 
باشد و  قابل تطبیق نمی  امروزی  ما در شرایط  جامعه 
این دلیل عمده عدم حاکمبت قانون در جامعه میباشد 
نواقص  و  خال  فرصت  ترین  زود  به  تصویب  از  بعد  و 
قانون برمال گردیده و همزمان با انفاذ تعدیل می گردد. 
هم چنان در قوه ی مقننه نیز افراد مسکلی بسیار اندک 
اند و قادر نیستند که همه ی قوانین را با نگاه کارشناسانه 
و به شکل فنی آن بررسی کرده، مطابقت آن را با شرایط 

زمان بسنجند.
- در دیگر کشورها کمیته های مسلکی روی مشکالت 
احتمالی قوانین جدید در زمان تطبیق آن کار می کنند و 
تحقیقات روی آن صورت می گیرند؛ اما امروز متأسفانه در 
جامعه ی ما در زمان تدوین مسوده ی قانون برخورد های 
پروسه ی  در  کسانی  نمی گیرند.  صورت  مسلکی 
قانون گذاری دخیل اند که از تخنیک های قانون گذاری 
آگاهی اندک دارند و بیش تر از قوانین کشور های دیگر 

بدون توجه به تفاوت ها استفاده می کنند.  
مربوط  مسئولین  توجه  می خواهم  مطلب،  این  طرح  با 
دولتی، خصوصا بخش مربوط قانون گذاری، کارشناسان 
و  دولتی  و  حقوقی خصوصی  نهاد های  و  حقوقی  امور 
بیش تر  را  موضوع  این  تا  نمایم،  جلب  را  قانون گذاری 
ریشه یابی نمایند، مشکالت را برمال سازند و راه حل های 

دقیق و مؤثر را در زمینه پیش نهاد نمایند. 
منابع:

- مارک تبیت، فلسفه حقوق
چالش های  و  افغانستان  در  قانون گذاری  - سیستم 

موجود، سرور دانش 
- مقرره ی طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی 

و  حقوقی  امور  کارشناسان  با  - مصاحبه ها 
قانون گذاری 

الف- ضعف اکثر قانون گذاران در وزارت عدلیه و سایر نهاد ها، نداشتن مهارت 
درست نویسندگی؛ چنان چه که بسیاری از تسویدگران برای نوشتن مقاله ای 

به فارسی یا پشتو، مهارت کافی ندارند. 
ب- نقایص و ابهامات فراوان در پالیسی قانون گذاری و سیستم و مکانیزم 

قانون گذاری، از جمله  
ابهام در قانون گذاری و نبود مقرره و رهنمود علمی معیاری برای قانون گذاری، 
رابطه  تقدم  آن ها،  کارها در دست  انبار شدن  و  برای مسئولین  مزایا  تجمع 
استخدام  سیستم  نکردن،  کار  مسلکی  قانون گذاری،  ادارات  در  ضابطه  بر 

نادرست و وجود اعمال نفوذها به صورت گسترده. 
به  حکومت،  در  گلوگاه  چندین  در  قانون گذاری  طوالنی  مراحل  و  روند  ج- 

اضافه ی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
نهادهای  و  مقامات  دخالت  و  قانون گذاران  و  قانون گذاری  استقالل  د- عدم 
به  مربوط  مشاور  قوانین،  کمیته ی  رییس  جمهور،  رییس  دخالت  داخلی: 
کمیته ی قوانین و مسئولین وزارت عدلیه در امر قانون گذاری. دخالت مقام ها  و 

نهادهای خارجی؛ مانند ملل متحد ، سفارت خانه ها و مؤسسات خارجی. 

عبدالواسع هیله من 

عدم پایداری و تعدیل 
زودهنگام قوانین در کشور



اوایل هفته ی جاری، طی یک مراسم رسمی، مأموریت نظامی ناتو پایان یافت و از این پس بر 
طبق توافق نامه ی امنیتی میان دولتین آمریکا و افغانستان، به تعداد چند هزار سرباز آمریکایی 
یافت  پایان  بندی شده، رسمًا  بر طبق جدول زمان  ناتو  مأموریت  باقی می مانند.  افغانستان  در 
اما سوال ها و انتقادها و نظریات بی شماری هنوز باقی است که بخصوص پس از اعالم ختم 
مأموریت، روزنامه ها و رسانه های کابل به آن پرداختند. واکنش ها نسبت به این رویدا در سطح 
خیلی گسترده بود و این در حالی است که گفته می شود، نگرانی ها ناشی از رشد و نفوذ تروریسم 
و طالبان هنوز به قوت گذشته باقی است. از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان به این باور اند 
که برای آمریکا، جنگ افغانستان اهمیت خود را از دست داده است و ممکن است آمریکا جنگ 
در افغانستان را با جنگ در اوکرایین، مبادله کند. بخصوص پس از آنکه گفته شد، آمریکا قصد 

دارد تجهیزات نظامی خود را از افغانستان، به اکروایین منتقل کند.
اشاره  ناتو«  جنگی  مأموریت  »دست آورد  عنوان  تحت  اش  سرمقاله  در  »8صبح«  روزنامه ی 
با وجود  ناتو  نمونه  به عنوان  ندارد.  ابعاد دیگر دست آورد چندانی  ناتو در  می کند که »ماموریت 
را  طالبان  نتوانست  داشت،  اختیار  در  فراوان  منابع  و  کرد  مصرف  دالر  میلیارد   ١000 آن که 
شکست دهد. طالبان حاال برای نظم سیاسی جدید و نظام مشروع افغانستان، تهدید استراتژیک 
امروز  امنیت،  بسازد.  امن  را  افغانستان  نتوانست  سال گذشته،  سیزده  در  ناتو  می روند.  شمار  به 
هم گمشده مردم افغانستان است.« گرچه ناتو بخصوص پس از سال 20١0 هزینه های زیادی 
بر طبق  نیز  اکنون  امنیتی کشور مصرف کرد؛  نیروهای  نیرومندسازی  و  امنیت  تأمین  برای  را 
جدول زمانی از پیش اعالم شده، زمان خروج فرا رسیده است. روزنامه در ادامه می نویسد که 
»کشورهای عضو ناتو می دانند که اگر نیروهای امنیتی افغانستان را در این نبرد تنها بگذارند، 
امنیتی شان به شدت آسیب می بیند. حتا خطر تکرار حوادثی مثل رویداد تروریستی یازده  منافع 
امنیتی  منافع  واقعیت،  این  به  توجه  با  دارد.  وجود  لندن،  متروی  در  بمب گذاری  یا  سپتامبر 
دوام  جنگ  زمانی که  تا  ما  نظر  از  است.  خورده  گره  هم  با  افغانستان  و  ناتو  عضو  کشورهای 
سازمان های  دیگر  و  ناتو  کار  دستور  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شمار  کاهش  نباید  دارد، 
بین المللی قرار گیرد. کاهش شمار نیروهای افغانستان تا زمانی که صلح تامین نشده است، اشتباه 

استراتژیک خواهد بود.«
موضوع  گفت؟«  خواهیم  چه  بعد  سال  »ده  عنوان  تحت  مطلبی  در  باز«  »جامعه ی  روزنامه ی 
خروج نظامی ناتو را به بحث گرفته و اشاره می کند که آمریکا و ناتو در جنگ سیزده ساله ی 
شان در افغانستان »3485 نفر که 235٦ تن آنان امریکایی و 453 نفر آنان بریتانیایی بودند« 
کشته دادند و »هزینه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان بیش از هزار میلیارد دالر تخمین 
با چنین  افغانستان  را مطرح می کند که دولت  این پرسش  این مقاله  نویسنده در  شده است.« 
هزینه سنگین، آیا »به خوبی بهره برداری کرد؟«. او به شماری از کشورهایی اشاره می کند که 
توانستند از کمک های جهانی استفاده کنند و با مدیریت درست تمام برنامه، به توسعه و رفاه 
رسیدند، اما سیزده سال فرصتی که دولت کرزی مدیر آن بود، فرصت ها به ناحق از دست رفت. 
به  اندازه یک جمله خوب هم  به  افغانستان، حتا  زمامداران  نویسنده »می گویند که  به گفته ی 
تاریخ نسپردند که نشان از درک جدی و عمیق آنان از وضعیت و فرصت هایی باشد که به دست 
آورده بودند. این ها زبان خود را با پف و دشنام آلودند و جیب های خود را از پول مساعدت های 
بین المللی انباشتند، اما فکر نکردند که برای ادامه زندگی و قدرت خود در سایه حضور نیروهای 

بین المللی چه ضمانت هایی را باید خلق کنند که قابل اطمینان باشد.«
و  نفسگیر  جنگ  یک  تمام  نیمه  »پایان  عنوان  زیر  مطلبی  در  روز«  »اطالعات  روزنامه ی 
پرهزینه« با اشاره به هزینه ی سیزده ساله ی آمریکا و ناتو در طول جنگ افغانستان، خاطر نشان 
از  افغانستان را ترک می کنند که طالبان هنوز بر بسیاری  ناتو در حالی  می سازد که، آمریکا و 
مناطق کشور کنترل دارند و »تروریسم و افراط گرایی« اکنون بزرگترین دشمن باالفعل برای 
افغانستان است. به نوشته ی این روزنامه مأموریت سیزده ساله ی نظامی ناتو از دو جهت: سیاسی 
و امنیتی، قابل تأمل است. »از نظر سیاسی، ناتو پس از سیزده سال مبارزه با تروریسم، اکنون 
با دست آوردهای چشم گیر مأموریت نظامی اش را ترک می گوید. در سال 200١ وقتی نخستین 
سربازان این سازمان در افغانستان حضور یافتند، رژیم طالبان تازه سقوط کرده بود و افغانستان 
فاقد حکومت، دولت و قانون و ساختار های رسمی اداری بود . سنگ بنای نظام سیاسی موجود 

پر  نوپا در یک مسیر  تازه و دوام دموکراسی  بود و چشم انداز حکومت  نهاده شده  بنا  تازه 
آزادی  نظام دموکراتیک،  اساسی،  قانون  دارای  افغانستان  اکنون  از چالش، مبهم می نمود. 
بیان، نهادها و ساختار های مشخص حقوقی و اداری است و از همه مهم تر، مردم افغانستان 
تجربه  را  انتخابات  روند  این  از طریق  مسالمت آمیز  و  دموکراتیک  انتقال سیاسی  دوره  دو 
پرهزینه، هنوز هم  و  نفس گیر  مبارزه ی  امنیتی، علی رغم سیزده سال  نظر  »از  و  کردند.« 
بخش هایی از افغانستان در اختیار طالبان اند و تروریسم و افراط گرایی هنوز هم تهدید اصلی 
دولت افغانستان و امنیت منطقه و جهان به شمار می رود. سربازان ناتو در افغانستان، آمده 
بودند که امنیت شهروندان و کشورهای شان  از خطر تروریسم و افراط گرایی تأمین شود و 
تهدیدهایی که از خاک افغانستان از ناحیه ی تروریسم و افراط گرایی متوجه آن ها می شدند 
دامنه ی آن گسترش  بلکه  نشده،  رفع  تهدیدات  این  تنها که  نه  امروز  اما  ببرند؛  بین  از  را 
یافته است.« و به این خاطر »از نظر امنیتی مأموریت سیزده ساله ی ناتو هیچ دست آوردی 
نداشته است. تهدیدهایی که ناتو برای رفع آن به افغانستان لشکر کشی کرده بود، هنوز هم 
با قدرت برقرار اند و از نبرد در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی دست نکشیده اند.«
معنا  چه  ناتو  رزمی  مأموریت  »پایان  عنوان  زیر  اش  مقاله  سر  در  »ماندگار«  روزنامه ی 
تا  زمین  طالبان  دوران  افغانستان  با   200١ از  پس  افغانستان  که  می کند  اشاره  می دهد؟« 
آسمان تفاوت دارد و »این را هیچ کسی نمی تواند منکر شود«؛ اما »حقیقت این است که 
این همه، ظاهر امر نیست.« به نوشته ی روزنامه، اگر از تمام ناتوانی ها و کاستی های ناتو 
بگذریم، دستکم چند مسأله را در پیوند به خروج رسمی ناتو، مد نظر قرار داد: »اول؛ تغییر 
با طالبان است. این تغییر را می توان تغییر در  امر مبارزه  ناتو در  ایاالت متحده و  رویکرد 
سطح بین المللِی مسأله خواند که ایاالت متحده چند روز قبل آن را با بیرون کردِن نام مال 
عمر از فهرست سیاِه سازمان ملل رسمی ساخت.« روزنامه اظهارات اخیر ایاالت متحده را 
مبنی بر اینکه طالبان دیگر دشمن آمریکا محسوب نمی شود، زیر سوال می برد؛ اما این در 
حالی است که میان طالبان سال های 200١ و طالبان سال 20١4، هیچ تفاوتی نمی توان 
قائل شد. »دوم؛ عدم موجودیت یک استراتژی مبارزاتی در دولت افغانستان است. سیاست 
این  است.  کرده  تغییـر  طالبان  با  مبارزه  امر  در  این سو  به  از شش سال  افغانستان  داخلِی 
ایام رونما  تغییر نیز نتیجۀ تغییر سـیاست ایاالت متحده در برابر طالبان بود که در همان 
گشت. این موضوع از سوی رییس جمهوِر وقت بنا بر مالحظاتی مورد قبول واقع شـد که 
آشکارا طالبان را برادران ناراضی خواند. اکنون همان سیاست به صورِت نرم تری از سوی 
طالبان  به  رسمیت بخشی  جز  نتیجه اش  که  می شود  اعمال  ملی  وحدِت  حکومت  مقامات 
چیِز دیگری نبوده است.« به باور نویسنده ی مطلب، مسامحه با طالبان بخصوص در دوره 
پیوند دارد.  افغانستان  آمریکا در  به سیاست  از جهات مختلف  نیز  ریاست جمهوری کرزی 
اکنون چنین به نظر می رسد که اراده ی قاطع مبارزه با تروریسم و طالبان در سطح ملی و 
المللی از میان رفته است و این »این در حالی است که ایاالت متحده، ناتو و دولت  بین 
تأکید دارند، ولی همواره کوشش های صلح خواهانۀ آن ها  با طالبان  امر صلح  بر  افغانستان 

بی نتیجه مانده است.«
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

حتما شنیده اید که یکی از شعرای گم نام و بزرگ کشور 
گفته است:

درد دندان دارم و دندان به دندان می زنم
طاقت انبر ندارم، سر به سندان می زنم

چیزهای  هنوز  و  بود  نکرده  پیش رفت  علم  دوره  آن  در 
نرم تر از سندان اختراع نشده بودند که آدم در مواقع درد 

سر خود را بر آن ها بکوبد.
یا این قضیه ی کودکان بی تربیت را در نظر بگیرید. یکی 
از اقوام ما به اسم »گل نظر« سه طفل داشت. این سه 
شیطانک به حدی بی تربیت بودند که قبله گاه شان چندین 
بار رو به قبله نشست و از صمیم قلب از مسئوالن تقاضا 
کرد که او را از شر آن اطفال رهایی بخشند. خوب، باز 

همان بحث پیش رفت نکردن علم بود.
امروز وضعیت تغییر کرده. من کسی را دیدم که در سراسر 
گیتی دهانش یک دندان نبود. تعجب کردم. گفت، تعجب 
نکن. من از اول هیچ دندان نداشتم. پدرم که خود سال ها 
نیز  بود که من  نخواسته  بود،  دیده  دندان عذاب  درد  از 
به این درد مبتال شوم. این بود که در همان دو ماهگی 
از  حاال  نکشم.  دندان  اصال  که  بود  داده  من  به  دوایی 
درد دندان کامال بی غمم و از قبله گاه محترم خود تشکر 

می کنم.
یک نفر دیگر تازه عروسی کرده بود و اسم فرزندان خود 
این سه  البته هنوز  پنیرا، اعجم و سلفی گذاشته بود.  را 
نفر به دنیا نیامده بودند. اسم شان را گذاشته بود تا از نظر 
علمی آن ها را زیر نظر بگیرد که چه طور رفتار می کنند. 
هیچ کدام شان  به  اند،  بی تربیت  هر سه شان  دید  که  بعد 

اجازه نداد به دنیا بیایند.
از  امنیه ی جاغوری است. ایشان  حاال حکایت قوماندان 
جوانان غیور جاغوری خواهش کرده که آن قسمت های 
روز که بیم سایه می رود، یا خورشید غمگین است، اصال 
ارتکاب  راه  این طوری  نیایند.  بیرون  خود  غار های  از 
جرم از بیخ بسته می شود. به نظر من، این تدبیر علمی 
با  بزرگ  پیامبران  که  همان گونه  اما  است.  کارآمدی 
این  شدند،  رو به رو  خود  زمانه ی  عوام  بدگمانی  و  شک 
میان  در  اعتراض  از  موجی  نیز  صاحب  قوماندان  اقدام 
امیدوارم مسئوالن  بر انگیخته است.  خفاشان شب پرست 
عقب نشینی  اعتراضات  این  تأثیر  تحت  امنیه  قوماندانی 
نکنند و هم چنان مردم را در روز روشن در قرنطینه نگه 
دارند تا باشد که دیگر دست از جرایمی که ممکن است 

مرتکب شان شوند، بردارند و رستگار شوند.

درد دندان
 و دوای سندان

مهدی زرتشت

از شنبه تا پنج شنبه از چشم روزنامه های کابل
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آیا تابحال دچار استرس مالی شده اید؟ آماری درمورد 
تعداد افرادیکه دچار استرس مالی هستند وجود ندارد 
اما اگر شما هم یکی از آن ها هستید، بدانید که تنها 
نیستید. در این مطلب به چهار علت پایه ی استرس 
برخورد مؤثر  برای  نکته  اشاره می کنیم و ۱۰  مالی 
آرام تری  زندگی  بتوانید  تا  می کنیم  عنوان  آن ها  با 

داشته باشید.
چطور با استرس مالی برخورد کنید

نرخ باالی بیکاری، اجاره خانه و پول بنزین مسایلی 
واقعی هستند که قابل کنترول نیستند اما به شدت 
بر وضعیت حساب بانکی ما اثر می گذارند. اما خیلی 
واکنش  جز  چیزی  استرس  بدانیم  که  است  مهم 
آن  به  کمی  نیست.  اتفاقات  یکسری  به  بدن تان 
فکر کنید. در مواجهه به یک مسئله ی عاجل- مثل 
آتش گرفتن خانه تان یا نزدیک شدن یک طوفان- 
بعضی می ترسند و بعضی دیگر کاماًل آرام می مانند 
و کنترول شان را از دست نمی دهند. موقعیت برای 
آن  به  فرد  هر  که  روشی  اما  است؛  یک سان  همه 

واکنش می دهد متفاوت است.
به استرس  کاماًل ممکن است که واکنش بدن تان 
راه حلی  و  کرده  فکر  خوب  بتوانید  تا  کنید  آرام  را 
پیدا کنید، حتی اگر مسئله ای که موجب استرس تان 
شده است از بین نرفته باشد. بااین که ممکن است 
از  را  نتوانید هیچوقت همه استرس های زندگی تان 
بین ببرید، کنترول و مدیریت کردن آن ها می تواند به 
ارتقاء روابط، سالمتی و حس عمومی تندرستی تان 

کمک کند.
چه چیز موجب استرس مالی می شود؟

خیلی ها از این مسئله که چه اتفاقی برای پولشان 
ببینند  باید  آن ها  می شوند.  اضطراب  دچار  می افتد 
مشکلشان دقیقًا کجاست تا بتوانند موثرترین راه حل 
بفهمید  این که  اولین قدم است-  این  پیدا کنند.  را 
را  مسایل  وقتی  می آید.  کجا  از  دقیقًا  استرس تان 
که  می رسید  اصلی  دلیل  چهار  به  کردید  بررسی 
اضطراب  دچار  مالی شان  مسایل  درمورد  افراد  چرا 

می شوند.
استرس مالی ۱: غرق شدن

هزینه های  که  است  زمانی  استرس  علت  اولین 
زندگی شما از درآمدتان باالتر برود و نتوانید سرتان 
را باالی آب نگه دارید. این چیزی است که ما به آن 
غرق شدن می گوییم. مطمئنًا می توانید حدس بزنید 
که اگر بطور مداوم بیش تر از آنچه درمی آورید، خرج 
کنید چه اتفاقی می افتد. شروع می کنید با رفتن زیر 
مالی تان سر و سامان  به وضعیت  بدهی کمی  بار 
غرق  بیش تر  و  بیش تر  را  شما  کار  این  و  بدهید. 

می کند.
استرس مالی ۲: بقای بی ثمر

مالی  نظر  از  که  است  زمانی  استرس  دوم  دلیل 
در  آب  که  می کنید  احساس  اما  ندارید  مشکلی 
هاون می کوبید. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که 
اما  کنید  پرداخت  را  قبض ها  می توانید  درآمدتان  با 
همیشه حسابتان صفر است. وقتی نمی توانید باالتر 
پس انداز  پول  کمی  و  بروید  هزینه هایتان  سطح  از 
باشید،  داشته  آینده تان  برای  اندوخته ای  و  کنید 

می تواند موجب نگرانی و استرس مالی شود.
استرس مالی ۳: بدهکاری

اگر  حتی  است-  مالی  بدهی  استرس  سوم  دلیل 
برای  باشید و کمی  پرداخت هزینه های تان  به  قادر 
آینده تان پس انداز کنید. داشتن هر مقدار بدهی اگر 
باعث شود احساس استرس کنید یا احساس کنید 
طلبکار  فرد  به  پرداخت ها  سررسید  پرداخت  برای 
استرس  منبع  می تواند  می دهید،  هدر  را  منابعتان 

شود.
استرس مالی ۴: پیچیده سازی

کنید  احساس  که  است  این  استرس  علت  آخرین 
کنترول  تان  از  یا  شده  پیچیده  کمی  هزینه های تان 
خارج شده است. این زمانی اتفاق می افتد که هیچ 
باشید،  نداشته  مخارج تان  و  خرج  برای  سازماندهی 
حساب های بانکی متفاوتی داشته، هیچ برنامه مالی 
نداشته باشید و یا الزم باشد برای اولین بار شروع به 

مدیریت هزینه های تان کنید.
پول و خوش بختی

به استرس  کاماًل ممکن است که واکنش بدن تان 
راه حلی  و  کرده  فکر  خوب  بتوانید  تا  کنید  آرام  را 

پیدا کنید، حتی اگر مسئله ای که موجب استرس تان 
شده است از بین نرفته باشد.

بیش تری  پول  اگر  که  می کنند  تصور  افراد  خیلی 
و  شده  ناپدید  استرس هایشان  همه  باشند،  داشته 
موارد  بعضی  در  رسید.  خواهند  خوش بختی  به 
است.  مالی  مشکالت  راه حل  بیش تر  پول  درآوردن 
مکفی  حقوق  تان  یا  باشید  بیکار  اگر  مثال  بعنوان 
نباشد، احتمااًل تازمانیکه به درآمدی که بتوانی روی 
آن حساب کنید نرسید، استرس تان از بین نخواهد 
رفت. اما برای خیلی افراد، داشتن پول بیش تر باعث 
می شود سبک  زندگی شان را طوری تغییر دهند که 
خوش بختی  نه  و  کرده  کمتر  را  استرس شان  نه 
به  بنابراین  می آورد.  ارمغان  به  برایشان  بیش تری 
مالی  استرس  از  هیچکس  که  باشید  داشته  خاطر 

ایمن نیست، نه حتی افراد فوق العاده ثروت مند.
استرس  با  برخورد  برای  راه  بهترین  افراد  اکثر  برای 
مخارجتان  و  خرج  درمورد  که  است  این  مالی 
هوشیارتر عمل کنید و دیدگاهتان درمورد وضعیت 
را تغییر دهید. در زیر به نکات و تکنیک هایی برای 
اشاره  مالی  استرس  دربرابر  خودتان  کردن  مقاوم 

می کنیم:
۱. زبان تان را تغییر دهید. بااین که ممکن است 
رویکرد  یک  داشتن  اما  بیاید  کلیشه ای  نظرتان  به 
واکنش  می تواند  مثبت  زبانی  از  استفاده  و  مثبت 
استرس شما را به مسایل مالی در زندگی تان تغییر 
دهد. مثاًل هیچوقت نگویید که نمی توانید درآمدتان 
را باال ببرید یا باید مخارجتان را کمتر کنید. درعوض، 
بگویید من می خواهم درآمدم را باال ببرم و مخارجم 
اولین  زبانتان  در  تغییر  ایجاد  کرد.  خواهم  کمتر  را 

قدم برای ایجاد تغییر در نگرش فکری تان است.
۲. چارچوب فکری تان را تغییر دهید. نگرش شما 
آن ها  درمورد  زدن  حرف  و  هزینه هایتان  به  نسبت 
تغییر دهد.  آن  به  را نسبت  احساس شما  می تواند 
درمقابل، حسی که نسبت به پولتان دارید، به شدت 
با  برخوردتان  و  برای نحوه مدیریت و کنترول شما 
چالش های مالی اثر می گذارد. به خاطر داشته باشید 

که عمل همیشه مهمتر از فکر و عقیده است.
۳. قدرتتان را بشناسید. به طور کلی، افراد وقتی 
کنترولشان  از  خارج  موقعیتی  که  می کنند  تصور 
علت  همین  به  می گیرند.  استرس  بیش تر  است 
احساس  هواپیما  با  سفر  برای  خیلی ها  که  است 
همیشه  خود تان،  پول  درمورد  می کنند.  ناراحتی 
تشخیص  باید  اینرو  از  دارید،  را  تغییر  ایجاد  قدرت 
و  دارید  رو  پیش  مختلفی  انتخاب های  که  دهید 

می توانید مشکل مالی  تان را بهتر کنید.
این که  جای  به  کنید.  تمرکز  مثبت ها  ۴. روی 
درمورد  چیزی  چه  که  بپردازید  این  به  مدام 

که  کنید  فکر  این  به  است،  اشتباه  هزینه های تان 
باید قدردان چه باشید. ببینید چه جنبه های خوبی 
و  کنید  برخورد  آرامی  به  مشکالت تان  با  دارد،  هم 

تصمیم بگیرید که از مشکالت تان درس بگیرید.
اوقات  خیلی  کنید.  زندگی  حال  زمان  5. در 
بدترین  به  کردن  فکر  دلیل  به  مالی  استرس 
اتفاق هایی است که ممکن است در آینده رخ دهد. 
شما می توانید یک موقعیت را در ذهن  تان آنچنان 
قلب  تان  کنید  احساس  کم کم  که  کنید  بزرگنمایی 
کردن  عرق  به  شروع  دست های  تان  و  گرفته  درد 
یادآور شوید که شما در زمان  می کنند. به خود  تان 
که  هستید  حال  زمان  نمی کنید-در  زندگی  آینده 

کنترول کامل روی آن را دارید.
از خود دور کنید. هیچوقت  را  6. فکر شکست 
نشانه شکست  مالی  که یک مشکل  نکنید  تصور 
که  هرچه  موقعیت  تان  است.  ضعف  یا  شخصی 
باشد، به خود  تان یادآور شوید که چیزی نیست که 
میلیون ها فرد دیگر در دنیا را تحت تاثیر قرار نداده 

باشد.
این که  برای  ایجاد کنید.  7. یک وقفه استرسی 
کنید،  دور  ذهن  تان  از  سالم  طریقی  به  را  استرس 
یک تصمیم قطعی بگیرید. بازی کردن با فرزند  تان 
یا حیوان خانگی   تان، دویدن یا پیاده روی، لذت بردن 
به  دادن  گوش  فیلم،  تماشای  سرگرمی،  یک  از 

موسیقی یا انجام یوگا می تواند کمک  تان کند.
از  یکی  با  زدن  حرف  بگیرید.  مالی  8. کمک 
یک  یا  خانواده  اعضای  از  یکی  عاقل،  دوس  تان 
متخصص مالی می تواند به شما کمک کند گزینه ها 
را  مالی   تان  درمورد مشکالت  راه حل های خود تان  و 
مالی،  متخصص  با  کردن  کار  کنید.  بررسی  بهتر 
و  غلطک  روی  افتادن  برای  راه  هوشیارانه ترین 
به  نسبت  بیش تر  خوش بینی  و  کنترول  احساس 

موقعیت  تان است.
بدهی ها  اگر  دهید.  کاهش  را  9. بدهی های  تان 
برنامه  یک  ایجاد  برای  شده اند،  استرس  تان  موجب 
بتوانید  تا  بگیرید  جدی  تصمیم  مخارج  و  خرج 
بدهی های  تان هر چه زودتر پرداخت کرده و خالص 
شوید. سعی کنید پرداخت بدهی های  تان پایین تر از 

۴۰ درصد درآمد خالص   تان باشد.
ببرید.  باال  را  ثروت  تان  که  کنید  ۱0. انتخاب 
ایمن  آینده  یک  ساختن  برای  پول  تان  از  استفاده 
احساس  شما  به  آن،  با  کردن  خرید  جای  به  مالی 
آزادی بیش تری می دهد. می توانید با خرید چیزهای 
متعهد  و  ندارید  نیاز  آن ها  به  هم  چندان  که  کمتر 
شدن برای پس انداز و کنار گذاشتن حداقل ۱۰درصد 

درآمد  تان، استرس  تان را کاهش دهید. 
)برترین ها(
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بگو مگو از

تجدیِد خاطره با ایدیولوژی
تقویِم میالدي به شدت انتزاعی و ایدیولوژیک است. 
اسطوره ی مسیح به عنوان آغاز سال نو، قرائِت سراپا 
مذهبی از جهان است. نوروز به عنواِن مبناِی تقویم، 
از  بیش  سال  نوشدِن  دارد.  قرار  ایدیولوژیک  قرائت  این  مقابِل  نقطه  در  دقیقًا 
آن که امر فرهنگی باشد، طبیعی است و به شکِل دگرگونی در نظِم طبیعت ظاهر 
می گردد. تقویم مبتنی بر نوروز ناتوارالیستي و ساِل نو تجدیِد خاطره با طبیعت 
است. تقویِم میالدی، در واقع، تجدیِد خاطره با ایدیولوژی و نوشیدِن خوِن مسیِح 
مصلوبی است که صرفًا یک توهم مذهبی است و در وجوِد واقعِی - تاریخي او 
هزاران شک و تردید وجود دارد. در نبود خاطراِت ایدئولوژیک رد پاي ساِل نو 

به کلي ناپدید مي گردد.

امن  مکان  ملک  این  نقطه  ي  هیچ  مي رسد  نظر  به 
خشونت هاي  و  قتل  تجاوز،  از  نیست.  زنان  براي 
مکان هاي  در  زنان  اذیت  و  آزار  تا  گرفته  خانوادگي 
شده  فرهنگ  یک  به  تبدیل  متأسفانه  که  عمومي 
است، همه روزه اتفاق مي افتد. مردان پیر، مردان جوان و پسران زیر سن، همه 
دنبال اذیت کردن زنان و دختران اند. حداقل هر کدام ما، همه روزه شاهد ده ها 

مورد آزار جنسي زنان هستیم. 
مرداني که روزانه زنان مردم را اذیت مي کنند؛ شکر همگي مسلمان اند، نمار 
صبح را در مسجد ادا مي کنند، هر روز حداقل پنج بار نماز مي خوانند و به شدت 

از نعمت غیرت افغاني و اسالمي هم برخوردار اند!
گاهي آدم حیران مي ماند که در این کشور شهید پرور، تاریخي و مسلمان، چیزي 

به نام انسانیت هم وجود دارد یا نه؟

عمیق  شده ی  تعریف  روابط  بی سابقه،  فرصت های 
از  انبوهی  بزرگ جهان،  قدرت های  با  استراتژیک  و 
منابع و ظرفیت های انسانی کار آمد و تحصیل یافته ی 
سر (  ) دو  قدرت  در  درگیر  نیروهای  فشردگی  بومی، 
تحمل و شکیبایی ستایش بر انگیز افکار عمومی ملت و... هیچ حکومتی در تاریخ 
افغانستان به اندازه ی حکومت موجود این همه امتیاز را در اختیار نداشته است؛ 

اما چرا ناکامی، درماندگی و فرصت سوزی؟!
اتکای بیش از حد بر روش های فریب کاری و ماکیاولیستی در سیاست همیشه 
و در همه جا کار ساز نیست، به خصوص اگر یک طرف ملت و مردم قرار داشته 
باشد، اعمال این روش از بنیاد محکوم است، زیاده روی در استفاده از نیرنگ و 
دروغ گاهی هم پای آدم های زیرک را در دام بسته می کند و هم گلوی آن ها را.

Asad Buda

Reza Farzam

نصیر احمد فرهمند







ما و طالبان ما
احساسات  دچار  غربی ها،  مقابل  در  بیگاه  و  گاه  من 
به  افغانستان  داستان  پای  وقتی  مخصوصا  می شوم، 
وارد  را  بنیادگرایی  شما  می گویم،  آن ها  به  می آید.  میان 
ما  زنان  بودیم،  جهان  مردمان  آرام ترین  از  یکی  ما  آن  از  قبل  کردید.  افغانستان 
ما  دانشگاه های  بکنند.  سر شان  به  چادر  یا  بپوشند  تنبان  نبودند  مجبور  و  بودند  آزاد 
هیپی ها،  حتا  نداشتند.  نظیر  منطقه  در  ما  جاده های  بودند،  منطقه  در  بهترین ها  از 
مسافرت به افغانستان را یک ضرورت می دانستند و توریست های غربی، شب و روز 
در کوچه پس کوچه های شهرهای بزرگ، از آرامش و صلح و صفای افغانستان لذت 
و  بنیادگرایی  ما  برای  زدید،  زمین  به  را  ما  و  آمدید  با جنگ سرد تان  می بردند. شما 
و  ما تحمیل کردید  آزادی خواه  بر مردم  را  و طالب  القاعده  آوردید. مجاهدین،  جهاد 

هنوز هم می کنید.
کیف می کنم. گرگ گرگ نگاه می کنند و با تأیید سر می جنبانند. بعضی هم با تأیید 
به امریکا و ناتو فحش می دهند، اما تجربه  ی زندگی با غربی ها به من آموخته است 

که اکثر شان در دل با خود می گوید: چه احمقی!
خودم هم می دانم که دروغ می گویم، اما شانه ی سبک داشتن، لذت عجیبی دارد. حتا 
وقتی همه ی اتهامات را به دروغ به دوش دیگران بیاندازی و ظاهرا چیزی نگویند و 
توجیه  از درد  اندکی  نگاه کنند، احساس سبکی می کنی،  بر بی گناهی ات  خیره خیره 

خویش، کاسته می شود و احساس گناه تعلق به جهنم زمین، کمی کاهش می یابد.
ما در غزنی  نمی کنند. مردان منطقه ی  رها  را  آدم  برای مدت طوالنی  اما  واقعیت ها 
کسی را مجاهد درست نکرده بودند. جهاد، گرامی ترین آرزوی آن ها بود. مکتب های 
منطقه ی ما را مردم چور کردند، همان پدران و برادران شاگردان این مکاتب. جهاد 
قبل از ورود ارتش سرخ  و حتا قبل از کودتای چپ، آغاز شده بود. پیش بینی ویرانی 
نکردن  بر سر  با کاله  آدم ها  نبود.  چیز عجیبی  چنانش،  و  چنین  زنان  به خاطر  کابل 
کافر می شدند. پر بازی کردن، کفر می آورد. موسیقی گوش دادن، جنگیدن با دین بود. 
و  معنا می شد. سرخی  دین  با  والیبال، جنگیدن  کافر می کرد.  را  آدم ها  رفتن،  مکتب 
جهادیان  برای  حتا  کابل،  دانشگاه  در  دختران  پوشیدن  روز  مد  لباس  و  زدن  سپیده 

با سواد و اهل مطالعه، فساد بود و باید برای نابودی اش، تالش می شد.
طالبان امروز، کپی خویشتن دیروز ما هستند. ممکن است، آن ها را آی اس آی حمایت 
کند، اما اندیشه ی طالبانی، ریشه در فرهنگ، پندار و باور مردم ما دارد. اگر فرهنگ 
بی بنیاد  پدیده ی  بر یک  نمی داشت، کسی  را  طالبان  پرورش  ما، ظرفیت  باورهای  و 
سرمایه گذاری نمی کرد. گسترش طالبان در والیات شمال، نشان می دهد که پاکستان 
خریدار  افغانستان  در  که  می کنند  سرمایه گذاری  کاالیی  بر  طالبان،  دیگر  حامیان  و 
ببینیم ما که  نگاه کنیم،  به خویش  به جای متهم کردن دیگران،  بهتر است ما  دارد. 
هستیم، از خود و جهان چه می خواهیم و چرا جامعه ی ما، فرهنگ ما و باورهای ما 

سدی نمی شوند در مقابل سیل طالب.

Abdullah Watandar10 راه برخورد با استرس مالی
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افت قيمت ستاره   هاي بايرن

ريال مادريد در انتظار
 تعيين تکليف گينس

رويس يک قدم ديگر
 به ريال نزديکتر شد

ریال مادرید تا پیش از شکست سه شنبه شب در مقابل میالن 
که البته در یک بازي دوستانه رقم خورد، 22 پیروزي متوالي در 
دیدارهاي رسمي کسب کرده بود. رکورد جهانی که در گینس 
به ثبت رسیده ، در اختیار باشگاه کوریتیبای برزیل قرار دارد 
که بین فوریه تا می 2۰۱۱، 2۴ برد متوالی در همه دیدارهایش 
کسب کرد که شامل بازی های دوستانه نیز می شد. برخی بر 
بازی های  برد متوالی دیگر در  با دو  ریال  اند که  این عقیده 
گویا  اما  برسد  کوریتیبا  رکورد  به  می تواند  اش،  آینده  رسمی 
شکست سه شنبه شب مقابل میالن در بازی دوستانه در دبی 
)2-۴(، همه چیز را خراب کرده است. چرا که رکورد استثایی 
کوریتیبا، با محاسبه بازی های دوستانه این تیم به ثبت رسیده 
است. باشگاه آژاکس، در فصل ۱97۱-۱972، موفق به ثبت 26 
پیروزی متوالی در دیدارهای رسمی شده بود اما از آن جا که در 
این میان، این تیم در یک بازی دوستانه شکست خورده بود، 
رکورد تاریخی اش در گینس به ثبت نرسید. الفیصلی اردن نیز 
28 برد متوالی در بازی های رسمی خود به ثبت رسانده بود اما 

این تیم نیز در دیداری دوستانه متحمل شکست شده بود.
است.  داده  رخ  مادرید  ریال  برای  مشابهی  اتفاق  چنین  حال 
تا  تکلیف گینس هستند  تعیین  منتظر  اکنون  ریال  مدیران 
مشخص شود که آیا همچنان می توانند امیدوار به شکستن 
رکورد کوریتیبا باشند یا خیر. ریال با سویا و اتلتیکو در دو هفته 

آینده روبه رو خواهد شد

مارکو رویس با رد کردن پیش نهاد تمدید قرارداد با دورتموند، 
تابستان آینده این باشگاه را ترک خواهد کرد. منابع آلمانی 
نزدیک به رویس، چندی پیش فاش ساختند که این بازیکن 
قصد دارد دورتموند را به مقصد اللیگا و یکی از دو باشگاه 
ریال یا بارسلونا ترک کند. با وجود این که باشگاه هایی چون 
منچستریونایتد، منچسترسیتی، چلسی، پی اس جی و بایرن، 

به شدت به دنبال جذب این ستاره ی ارزشمند هستند.
روز ۱5 دسامبر، نشریه ی مارکا، پرتیراژترین نشریه ی ورزشی 
مدیر  طرف  از  رویس  که  شد  مدعی  مادرید،  چاپ  اروپا 
چنانچه  که  است  داده  اطالع  بارسا  سران  به  برنامه هایش 
خرید  از  بارسا  محرومیت  حکم  ورزشی،  حکمیت  دادگاه 
بازیکن را لغو نکند، برای پیوستن به این تیم، تا سال 2۰۱6 
صبر نخواهد کرد. روز سه شنبه رای دادگاه حکمیت ورزشی 
شوک  یک  همانند  که  حکمی  شد.  اعالم  بارسا  مدیران  به 
به پیکره بارسلونا بود. کاتاالن ها تا ژانویه 2۰۱6 مجوز خرید 
یک  منزله  به  حکم  این  واقع  در  و  ندارند  جدیدی  بازیکن 
پیروزی بزرگ برای ریال مادرید بود. حاال ریال، رقیب مستقیم 
و  می بیند  رفته  کنار  را  رویس  گرفتن  به خدمت  برای  خود 
مسیر انتقال این ستاره ی آلمانی به ریال مادرید، هموارتر از 
قرارداد  با دورتموند  تا جون 2۰۱7  گذشته شده است. رویس 
تنها 25 میلیون یورو است و  او  اما مبلغ فسخ قرارداد  دارد 
کهکشانی ها تابستان آینده به راحتی می توانند با پرداخت این 

مبلغ، رویس را به سانتیاگو برنابئو بیاورند.

وب سایت »ترانسفرمارکت« لیستي از خریدهاي که تیم هاي 
بوندسلیگایي با آن متحمل زیان شده اند منتشر کرد که در 
عین ناباوري نفر اول  این لیست ژابي آلونسو بود. در آخرین 
لحظات فصل نقل و انتقاالت تابستانی ژابی آلونسو در ازای 
مبلغ ۱۰ میلیون یورو از ریال مادرید به بایرن مونیخ پیوست. 
ترکیب  در  ثابت  بازیکن  یک  به  تبدیل  مدت  این  او  طی 
باواریایی ها شد و با عملکردش همه را به تحسین واداشت. 
قهرمان  کهکشانی ها  با  بود  جاری  توانسته  می سال  ماه  او 

لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا شود.
در فصل جدید این رقابت ها هم نمایش قابل قبولی داشت؛ 
هم چنین در بوندسلیگا و جام حذفی آلمان. با این حال ارزش 
پولی این بازیکن  از نگاه وبگاه مذکور از ۱8 میلیون یورو به 
هشت میلیون کاهش یافته است . با توجه به عملکرد خوب 
این هافبک باسابقه در دور رفت بازی های بوندسلیگا واضح 
است که علت کاهش قیمت وی باید چیز دیگری  باشد. به 
ویژه آنکه رقمی که بایرن مونیخ برای وی پرداخت کرد، در 
نوع خود رکورد محسوب می شد .   به نظر می رسد علت این 
افت  قیمت، تنها سن و سال آلونسو باشد که بزودی وارد 3۴ 
از :    عبارتند  لیست  این  باواریایی های  سایر  می شود .    سالگی 
باستین شواین اشتایگر  از ۴۰ میلیون یورو به 35 میلیون و 
خاویر مارتینز از 37 میلیون یورو به 32 میلیون. علت کاهش 

قیمت این دو بازیکن، مصدومیت  طوالنی مدت آن هاست .

ليورپول خريد زمستاني نخواهد داشت

ونگر: بازيکنان شيرجه زن بايد محروم شوند

روبن: سال 2014 فوق العاده بود

اينيستا: با الماسيا، محروميت را رد مي کنيم

اينيستا: براي من، 
مسي تنها گزينه ی توپ طالست

دخيا: از بدن سازي زياد،
 شبيه ابرقهرمان ها شدم!

گرت بيل: به منچستريونايتد نمي روم

پيش نهاد
 75 ميليون يورويي ريال براي  هازارد

ماسکرانو: دوست دارم در ريورپالت 
بازنشسته شوم

باشگاه ها  زمستاني  انتقاالت  و  نقل  امروز  از 
آغاز خواهد شد و در رسانه هاي انگلیسي، هر 
روز بازیکنان جدیدي به لیورپول مي آیند و 
بازیکناني نیز از این تیم مي روند. لیورپول در 
این فصل بر خالف فصل گذشته نتوانسته 
انتظارات هوادارانش را برآورده سازد و اگر دو 
در  تیم  این  بسا  نبود، چه  اخیر  متوالی  برد 
نیمه پایینی جدول قرار می گرفت. به همین 
قرمزها  که  اند  عقیده  این  بر  بسیاری  دلیل 
نیاز به خرید های جدیدی در فصل زمستان 
لیورپول،  سرمربی  راجرز،  برندان  اما  دارند. 
بطالنی  خط  خود،  دیروز  مصاحبه ی  در 

و  کشید  جدید  بازیکنان  آمدن  شایعه ی  بر 
انتقاالت  و  نقل  در  کنم  نمی  »فکر  گفت: 
کنیم  خریداری  جدیدی  بازیکن  زمستانی، 
مگر این که در روزهای آینده، با مصدومیت 
بازیکن  و  شویم  مواجه  کلیدیمان  بازیکنان 
باشد.  داشته  وجود  بازار  در  نیز  ارزشمندی 
استوریج  بازگشت  با  که  امیدوارم  بسیار  من 
بالوتلی،  دوباره  اوجگیری  و  مصدومیت  از 
در  شود.  برطرف  حمله  فاز  در  مشکالتمان 
و  هستیم  خوب  روزهای  به  بازگشت  حال 
اختیارم است،  به همین مجموعه ای که در 

ایمان دارم«.

اتحادیه  از  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
بازي هاي  فیلم  دیدن  با  تا  خواست  فوتبال 
بازیکناني که در محوطه  جریمه  لیگ برتر، 
حریفان شبیه سازي مي کنند را محروم کند.  
به  حریف  جریمه  محوطه  در  زدن  شیرجه 
بحث روز فوتبال انگلیس تبدیل شده و در 
رقابت ها،  صدرنشین  تیم  چلسی،  بین،  این 
دارد.  قرار  توجهات  مرکز  در  همه  از  بیش 
سیتی،  مقابل هال  آبی ها   ۰-2 پیروزی  در 
به خاطر شیرجه زدن  ویلیان  و  دیگو  کاستا 
گرفتند؛  اخطار  حریف،  جریمه  محوطه  در 
به  می توانست  هم  کیهیل  گری  حالی  در 
از  دوم،  زرد  کارت  دریافت  با  مشابه،   دلیلی 
او  به  داد  ترجیح  داور  اما  شود  اخراج  بازی 
هفته  این  دیدار  در  مقابل،  در  ندهد.   کارت 
جای  به  داور  ساوتهمپتون،  مقابل  چلسی 
اعالم ضربه پنالتی به سود چلسی، سسک 

فابرگاس  را با کارت زرد جریمه کرد و باعث 
شد تا زوزه مورینیو در پایان بازی اعالم کند 
گرفته  شکل  تیمش  علیه  کمپین  یک  که 
 است.  ونگر تایید کرد که تشخیص عمدی 
یا غیرعمدی بودن یک شیرجه گاهی اوقات 
باید  که  است  معتقد  اما  است  دشوار  بسیار 
در محوطه  تعمدا  را  که خودشان   بازیکنانی 
جریمه حریف روی زمین می اندازند، با جریمه 
سنگین روبه رو شوند.  او به خبرنگاران گفت: 
جریمه  محوطه  در  زدن  شیرجه  با  »من 
مخالف هستم و تنها شیوه ای که بازیکنان 
که  است  این  کار  برمی دارند،  این  از  دست 
از  بعد  را  بازیکنی  چنین  باید  شوند.  تنبیه 
باید  موضوع  این  مورد  در  کرد.  تنبیه  بازی 
زمانی  تصمیم گیری شود که مشخص شود 
مهم  موضوع  یک  این  نه.  یا  بوده  شیرجه 
است اما گاهی اوقات کامال واضح نیست«.

بایرن مونیخ، اعالم کرد  آرین روبن، ستاره ی 
گذاشتن  سر  پشت  با  توانست  سرانجام  که 
را  اي  فوق العاده  مصدومیتش،  سال  کامل 
پشت سر بگذارد.  روبن در چند سال گذشته با 
مصدومیت های زیادی دست به گریبان بود اما 
در  سال 2۰۱۴ توانست با بایرن قهرمان بوندس 
لیگا و جام حذفی شود و با هلند نیز در جام 

جهانی به رتبه  سوم برسد. 
مدتی  »برای  گفت:  تلگراف  ده  نشریه  به  او 
فوق العاده ای  شرایط  بدنی  نظر  از  طوالنی 
داشتم. همیشه باید  تالش می کردم که خودم 
را برای یکی دو بازی حفظ کنم اما وقتی 6-7 
هم  باشید،  مصدومیتی  نداشته  بازی  هفته 

برای تان رخ نمی دهد. من از سال 2۰۱۴ بسیار 
راضی هستم زیرا در تمام طول سال  توانستم 
می توانید  شرایطی  چنین  در  کنم.  بازی 
در  وقتی  بدهید.  نشان  خوبی  به  را  خودتان 
قویتر  و  بهتر  هستید،  ریتم  مشخص  یک 
می شوید. برای من سال 2۰۱۴، فوق العاده بود. 
در تیم ملی هم سال خیلی خوبی داشتیم. 
از  فراتر  ما در جام جهانی عالی کار  کردیم؛ 
انتظارات.  شکست مقابآلرجانتین در ضربات 
پنالتی در نیمه نهایی جام جهانی؟ من بیش 
از هر کسی می دانم که  خوشی و غم چقدر به 
هم نزدیک هستند. این بخشی از ورزش است. 

نه تنها در فوتبال، بلکه در همه  ورزش ها«.

آندرس اینیستا، ستاره ی باتجربه بارسا، بعد از 
اینکه این باشگاه به دلیل خرید بازیکنان زیر 
سن قانوني، از  انجام نقل و انتقاالت در سال 
2۰۱5 محروم شد، از سیستم پرورش بازیکنان 
حکمیت  دادگاه  کرد.   دفاع  بارسلونا  باشگاه 
بارسا،  با رد درخواست فرجام خواهی  ورزشی 
این باشگاه را از  انجام نقل و انتقال در ژانویه 
و تابستان 2۰۱5 محروم کرد. اینیستا تایید کرد 
برای  این موضوع، می تواند  یک مشکل  که 
این باشگاه باشد اما معتقد است که می توانند 
تا  ماسیا  از ستاره ی های جوان ال  استفاده  با 

 اندازه ای این مشکل را حل کنند. 
از  یکی  عنوان  »به  گفت:  مارکا  به  او 
این  می کنم  فکر  ماسیا،  ال  محصوالت 
نه  بود؛  جوان  خواهد  بازیکنان  برای  فرصتی 
تنها از جنبه فوتبالی، بلکه از جنبه شخصی 
توانیم  نمی  است.این که  این خیلی خوب  و 
 بازیکنان جدید به خدمت بگیریم، یک دردسر 
این  اما فکر می کنم مهمترین مسئله  است 
است که روی بازی  های مان تمرکز کنیم تا 
بتوانیم به موفقیت برسیم و هواداران دلیلی 

برای شاد بودن داشته باشند«. 
در سال 2۰۱۴  تیمش  که  کرد  تایید  اینیستا 
نتایج خوبی نگرفته و امیدوار است که بتوانند 
کنند:  جبران  را  مسئله  2۰۱5  این  سال  در 

»راحت نیست که بخواهیم از لحاظ رسیدن 
ارزیابی کنیم  زیرا اصال  را  به اهداف، کارمان 
به هدف مان نرسیدیم. اما طبیعی است که 
رود.  در  نمی  پیش  خوب  همیشه  شرایط 
چنین شرایطی می خواهید هرچه زودتر اوضاع 
را روبراه کنید. نمی توانیم تصور کنیم که یک 

سال  دیگر بدون جام بمانیم«.
اینیستا هم چنین با استقبال از بازگشت فرناندو 
تورس به اتلتیکو مادرید، گفت: »اتلتی مدافع 
عنوان قهرمانی  است و بقیه تیم ها باید تالش 
کنند تا قهرمانی را از آن ها بگیرند. آن ها در 
نمایش های خوبی  داشتند و  اخیر  چند سال 
نشان دادند که این موضوع تصادفی نیست. 
جنگید.  فکر  خواهند  فصل  پایان  تا  آن ها 
می کنم بازگشت او به باشگاهی که فوتبالش 
او  از آن آغاز کرد، خبر خوبی است. برای  را 

خوش حالم  زیرا دوست من است«.

آندرس اینیستا، ستاره ی باتجربه بارسا، اعالم 
کرد که براي او، تنها انتخاب ممکن براي توپ 
مسي،  لیونل  اش،  تیمي  2۰۱۴،  هم  طالي 
است.  مسی که چهار بار پیاپی بین سال های 
به  شد،  برای  توپ طال  برنده  تا 2۰۱2   2۰۰9
دست آوردن توپ طالی 2۰۱۴ باید با مانویل 

نویر و کریس رونالدو رقابت کند. 
هرچند بسیاری معتقدند که رونالدو مانند سال 
گذشته برنده این جایزه خواهد شد اما اینیستا 
معتقد است که  تنها یک نفر شایسته بردن 
نظر  »از  گفت:  مارکا  به  است.  او  جایزه  این 
من، تنها کاندیدایی که وجود دارد، لئو مسی 

است. هرکسی نظر خودش را دارد  و می تواند 
نظرش را بیان کند. برنده توپ طال را بردن 
جام مشخص نمی کند؛ بلکه این رای افرادی 
که  فکر می کنند یک نفر شایستگی بردن این 
جایزه را دارد، برنده را تعیین می کند. به نظر 

من، لئو بهترین  است؛ امروز و همیشه.«
با  بارسا  که  است  معتقد  هم چنین  اینیستا 
داشتن مسی، نیمار و سوارز، صاحب بهترین 
خط حمله دنیاست: » فکر می کنم بازیکنانی 
که ما داریم، بهترین های دنیا هستند. وقتی در 
مورد لئو، نیمار و لوئیز صحبت می  کنید، نمی 

توانید نکته ای منفی بیان کنید«.

به  منچستریونایتد،  بان  دروازه  دخیا،  داوید 
شوخي اعالم کرد که برنامه تمریني فشرده 
در  الدترافورد،  روزهاي حضور  اولین  در  اش 
ابر  شخصیت  شبیه  تا  بود  شده  باعث 
دخیا  شود.   آمریکا«  »کاپیتان  قهرمان 
به  مادرید  اتلتیکو  از   2۰۱۱ سال  در  که 
ادوین  جانشین  تا  پیوست  منچستریونایتد 
اولین  در  که  کرد  فاش  درسار  شود،  فن 
بار  سه  باشگاه،  این  در  حضورش  روزهای 
ظهرها،  از  بعد  بار  دو  و  صبح ها  هفته  در 
بتواند به  در  سالن تمرینات اضافه داشته تا 

شرایط بدنی ایده آل برسد. 
باشگاه  اختصاصی  سایت  به  او 
منچستریونایتد، گفت: »من بعد از یک سال 
)خنده(  بودم!  شده  آمریکا«  »کاپیتان  شبیه 

هنوز  هم تمرینان بدنسازی می کنم؛ اگرچه 
کمتر  تمرینم  خیلی  نیست.  قبل  اندازه  به 
تمرین  خیلی  ابتدایی  روزهای  در  اما  شده 
می  کردم و این تمرینات تاثیر زیادی داشت«.

دخیا که به دلیل بلد نبودن زبان انگلیسی، 
در روزهای ابتدایی حضورش در الدترافورد با 
به  بود،  حاال  شده  روبه رو  زیادی  مشکالت 
کند.  مصاحبه  انگلیسی  به  می تواند  راحتی 
تاثیر  »بزرگ ترین  گفت:  مورد  این  در  او 
دانستن زبان وقتی است که در  رختکن تیم 
هستید. البته در زمین هم به زبان نیاز دارید 
می کنم  است.  فکر  بیش تر  رختکن  در  اما 
انگلیسی  به  خودم  توانستم  که  وقتی  از 
مصاحبه کنم، خیلی به من کمک کرد؛ به 

من کمک  کرد تا زبانم قوی تر شود«.

رد  با  مادریدف  ریال  ستاره ی  بیل،  گرت 
اعالم  منچستریونایتد،  به  انتقالش  شایعه ی 
کرد که قصد دارد تا پایان قراردادش با ریال 
در سال   2۰۱9، در سانتیاگو برنابئو بماند.  بیل 
میلیون   ۱۰۰ انتقالی  با   2۰۱3 تابستان  در 
در  و  پیوست  ریال  به  تاتنهام  از  یورویی 
جام  چهار  به  تا  ریال  کرد  مدت کمک  این 
مختلف، از جمله قهرمانی در چمپیونزلیگ 

و جام باشگاه های جهان برسد. 
به تازگی شایعاتی در مورد احتمال بازگشت او 

به لیگ برتر و پیوستنش به منچستریونایتد 
در  دوبی،  در  امشب  که  او  اما  شد  منتشر 
رفت،  میدان  به  میالن  مقابل  دیدار  ریال 
از  »منچستریونایتد؟  گفت:  خبرنگاران  به 
شهر  این  هستم.  ریال خوش حال  در  بودن 
را دوست دارم؛  همینطور باشگاه و آب و هوا 
به جام های بیش تری  ریال  با  را. می خواهم 
برسم. من تا 2۰۱9 با ریال قرارداد دارم و حتی 
بعد از این  مدت هم می توانم در این باشگاه 

بمانم«.

باشگاه  که  کرد  ادعا  استار  دیلي  نشریه ی 
ریال مادرید در آستانه به خدمت گرفتن ادن 
 هازارد، ستاره ی چلسي است.  کارلو آنچلوتی، 
سرمربی ریال عالقه زیادی به  هازارد دارد و 
در چند ماه اخیر هم شایعات  زیادی در مورد 
سانتیاگو  به  بلژیکی  پوش  ملی  این  انتقال 

برنابئو منتشر شده است. 
گفته می شود ریالی ها آماده اند تا پیشنهادی 
75 میلیون یورویی برای خرید  هازارد بدهند 
چلسی  دربیاورند.  چنگ  از  را  او  بتوانند  تا 
 هازارد این فصل در 28 دیدار، ۱۱ گول برای 

توجهات  و  رسانده  ثمر  به  لندن  آبی های 
البته  است.   جلب  کرده  خود  به  را  زیادی 
متقاعد  برای  دشواری  کار  ریالی ها  مطمئنا 
انتقال  این  انجام  به  مورینیو  ژوزه  کردن 
بارها  شایعه  خاص  آقای  داشت.  خواهند 
به  و  کرده  رد  را  تیمش  از  جدایی  هازارد 
تازگی هم در گفتگو با اکیپ گفت: »این که 
گفتم که  هازارد همه ویژگی های  یک بازیکن 
را  او  نیست که  معنا  این  به  ندارد،  را  کامل 
نمی خواهمم. او پتانسیل فوق العاده ای دارد 

و این را در چلسی  نشان خواهد داد«.

بارسا،  آرژانتیني  هافبک  ماسکرانو،  خاویر 
اي  دوران حرفه  دارد  اعالم کرد که دوست 
اش را در باشگاه ریورپالت به پایان برساند.  
محصوالت  از  یکی  باتجربه  هافبک  این 
بین  و  است  ریورپالت  جوانان  آکادمی 
سال های 2۰۰3 تا 2۰۰5،  برای تیم اول این 

باشگاه بازی کرد. 
دارم  »دوست  گفت:  اسپورت  فاکس  به  او 
نشانه  این  شوم.  بازنشسته  پالت  ریور  در 

بارسا  بود.  خواهد  کامل  دوره حرفه ای  یک 
یک  میراث در دنیای فوتبال به جا گذاشته 
خوب  با  می توان  که  داد  نشان  دنیا  به  و 
برای  من  شد.  قهرمان  هم  کردن  بازی 
همیشه از الخاندرو  سابه یا ممنون هستم. 
به  همه  از  بیش  من  که  بود  ای  مربی  او 
و  یا  سابه  می کردم.  نزدیکی  احساس  او 
از  بعضی  اما  دارند  شباهت هایی  مارتینو 

جنبه ها متفاوت نیز هستند«.
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آزاد   رسانه های  دیده بان  روز:  اطالعات 
افغانستان )نی( دیروز با نشر گزارشی سال 
20١4 را خونین ترین سال برای خبرنگاران 
علیه  خوشت  که  کرد  اعالم  و  خواند 
خبرنگاران نسبت به سال گذشته ٦4 درصد 
آمده  نی  گزارش  در  است.  یافته  افزایش 
است که در این سال ١25 مورد خشونت در 

برابر خبرنگاران صورت گرفته است.
 9 قتل،  مورد   8 شامل  خشونت ها  این 
 38 بازداشت،  مورد   20 جراحت،  مورد 
تهدید و  مورد لت و کوب و 50 مورد دیگر 
توهین بوده اند. صدیق اهلل توحیدی، رییس 
در  یاد شده  گزارش  نشر  هنگام  دیروز  نی 
 20١4 که  گفت  کابل  در  خبری  نشست 
سال خوبی برای خبرنگاران نبود و این سال 
خونین ترین سال نسبت به ١3 سال گشته 

برای خبرنگاران بوده است.
مورد  هشتاد   20١4 سال  در  که  افزود  او 
مورد   ١١ دولتی،  افراد  سوی  از  خشونت 
توسط  مورد   5 مسلح،  مخالفان  طرف  از 
نیروهای خارجی و 29 مورد از سوی افراد 
ناشناس صورت گرفته است. آقای توحیدی 
تأکید کرد که از جمله ی ١25 مورد خشونت 
علیه خبرنگاران، نی ١١7 مورد آن را برای 
کرده  راجع  مربوطه  نهادهای  به  رسیدگی 

است.
توحیدی در ادامه از رییس جمهور و رییس 
در  وعده های شان  به  که  خواست  اجرایی 

حمایت از رسانه ها و خبرنگاران عمل کند. 
به گفته ی او، قبل از اعالم نتایج انتخابات 
خبرنگاری  نهادهای  جمهوری،  ریاست 
از  را برای حمایت  دو تعهدنامه ی جداگانه 
خبرنگاران و رسانه ها از سوی رییس جمهور 

و رییس اجرایی به دست آورده اند.
علیه  خشونت  کاهش  برای  که  افزود  او 
تطبیق  به  نیاز   20١5 سال  در  خبرنگاران 
رسانه هاست.  از  دولت  حمایت  و  قانون 
از  خبرنگاران  از  شماری  حال،  همین  در 
وضعیت کار رسانه  ای در کشور ابراز نگرانی 
کردند و گفتند که دولت عامالن خشونت 
علیه خبرنگاران را باید بازداشت و محاکمه 
کند. از سوی دیگر، این نهاد اکبر رستمی و 
طاهر پیمان، دو تن از خبرنگاران را نیز به 

عنوان خبرنگار سال معرفی کردند.
تهدید به مرگ یک خبرنگار

دویچه  رادیوی  خبرنگار  سیرت،  حسین 

 وله، صدای آلمان دیروز در مرکز دیده بان 
پس  که  گفت  افغانستان  آزاد  رسانه های 
شده  مرگ  به  تهدید  موترش،  سرقت  از 
به روز دوشنبه  هفته ی  افزود که  او  است. 
روان موترش را از ساحه ی کوته ی سنگی 
سوم  حوزه ی  پولیس  به  وقتی  دزدیدند، 
شاکی،  عنوان  به  نه  من  با  کردم،  مراجعه 

بلکه به عنوان مجرم برخورد کردند. 
او افزود که پس از تالش ها و دویدن های 
دو روزه در حوزه ی سه، فرماندهی پولیس 
رسیدم  نتیجه  این  به  ترافیک،  اداره ی  و 
دزدان شریک  با  سوم  حوزه ی  پولیس  که 
اند. سیرت در ادامه تأکید کرد که به دلیل 
پی گیری قضیه ی سرقت موترش، از باالی 
پل هوایی کوته ی سنگی، از طریق تیلفون 
تهدید به مرگ شده است. او می گوید که در 
حال حاضر مصئونیت جانی ندارد و به شدت 

احساس خطر می کند.

در  روسیه  سفارت  روز:  اطالعات 
کشور  این  که  است  کرده  اعالم  کابل 
برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان 
کشور  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 
مانتیتسکی،  السکاندر  دارد.  آمادگی 
به  دیروز  کابل  در  روسیه  جدید  سفیر 
رادیو آزادی گفته است که کشورش در 
بیش تر  تجهیز هرچه  و  تقویت  راستای 
افغان همکاری خواهد  امنیتی  نیروهای 

کرد.
هرگونه  برای  روسیه  که  می گوید  او 
تجیهز  بخش  در  به ویژه  همکاری، 

کشور  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  امنیتی  نیروهای 
می خواهد  روسیه  مانتیتسکی،  گفته ی  به  دارد.  آمادگی 
افغانستان خودکفا و عاری از تروریزم و مواد مخدر شود. 
او گفت: ما در کنار فراهم آوری سالح و تجهیزات خفیفه 
به نیروهای امنیتی افغانستان، برای آموزش صدها سرباز 

این کشور برای مبارزه با مواد مخدر نیز آمادگی داریم.
سفیر جدید روسیه در کابل تأکید کرده است که روسیه 
از ده سال گذشته مطابق امضای موافقت نامه  در کم تر 
با امریکا، ٦3 هلی کوپتر را به نیروهای افغانستان واگذار 
برای فراهم آوری کمک های  او،  به گفته ی  کرده است. 
منتظر  افغانستان، کشورش  با  اقتصادی  و  نظامی  جدید 
و  مسکو  بین  تسلیحاتی  اکماالت  توافق نامه ی  امضای 

حکومت افغانستان است.
پوتین،  والدیمیر  ویژه ی  نماینده ی  کابلوف،  ضمیر 
خبرگزاری  به  نیز  پیش  روز  سه  روسیه  جمهور  رییس 
ایترتاس گفته بود، کشورش طرحی را به منظور اکماالت 

تسلیحاتی نیروهای امنیتی افغانستان در آینده ی نزدیک 
آماده خواهد کرد.

قرارداد  کدام  برگیرنده ی  در  طرح  این  او،  گفته ی  به 
بعدی چهارچوب  برای قراردادهای  اما  نیست؛  مشخص 

حقوقی می دهد.
به  اشاره  با  داخله  امور  وزارت  سرپرست  این حال،  با 
این که در حال حاضر نیروهای امنیتی به سالح سنگین 
با  راستا  این  در  کشوری  هر  که  است  گفته  دارند،  نیاز 
او  می کنیم.  استقبال  آن  از  کند،  همکاری  افغانستان 
می گوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی برای مبارزه 
جنگی  هواپیماهای  و  سنگین  به سالح های  تروریزم  با 
نیاز دارد. او تأکید کرده است که نیروهای خارجی در ١3 
سال گذشته نیروهای امنیتی کشور را تجهیز کرده، اما در 
حال حاضر ما نیازمند سالح  های بیش تر هستیم. مجموع 
نیروهای امنیتی به بیش از 352 هزار تن می رسند؛ اما 
هواپیماهای  نیازمند جدی  تروریزم  با  مبارزه  برای  آنان 

جنگی هستند.

نی: خشونت علیه خبرنگاران
 64 درصد افزایش یافته است

سفارت روسیه در کابل:
برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان  آماده ایم 


