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رعایت چند نکته در تعلیق
وظایف نمایندگان
حفیظ اهلل زکی
مسأله غیر حاضری و غیبت نمایندگان مشکل همیشگی پارلمان
بوده و در بســا مورد ســبب کندی روند قانونگذاری ،به دلیل به
حد نصاب نرســیدن اعضای مجلس ،گردیده است .غیبت متواتر
نمایندگان از یک طرف به حیثیت و اعتبار پارلمان افغانستان لطمه
وارد می کند و از سوی دیگر سبب تعویق کارهای پارلمان و تأخیر
در تصویب قوانین می گردد که افغانســتان به شدت به آن قوانین
نیاز دارد .عالوه بر آن هر عضو پارلمان از مردم افغانستان نمایندگی
می کند و وظایف و مســؤلیت هایی را در برابر مردم افغانستان به
عهده دارد .غیبت نمایندگان از مجلس ،مانع انجام درست مسؤلیت
های شان گردیده و حیثیت نمایندگی آنها را در پارلمان زیر سؤال
می برد.
امروز این مســأله به یک طنز تلخ بدل شــده است که نمایندگان
مجلس تنها در مجالس رأی اعتماد به اعضای کابینه و نیز جلسات
استیضاح و استجواب وزراء ،به دالیل منافع شخصی و مادی حضور
پر رنگ دارند و در سایر موارد نمایندگان خود را ملزم به حضور در
پارلمان نمی دانند.
اگرچه در سالهای گذشته نیز پارلمان و بخصوص مجلس نمایندگان
موضوع غیبت اعضای پارلمان را مورد بحث قرار داده بود و تدابیری
را برای جلوگیری از غیبــت طوالنی مدت وکالء در نظر گرفته بود
و در این خصوص در طرز العمل داخلی ولســی جرگه نیز تدابیری
پیش بینی شده است ،اما این تدابیر هیچگاه صورت عملی به خود
نگرفت و در نتیجه جلو غیبت وکالء نیز گرفته نشد.
حاال مجلس نمایندگان بر مبنای حکم تقنینی رییس جمهور ،سال
هفتم خود را می گذراند و بدون شک تصمیم در مورد غیبت وکالء
هر چند الزم و ضروری هم باشــد ،اما دیر هنگام و با تأخیر گرفته
شده اســت .مردم انتظار داشــتند که هیأت اداری پارلمان سالها
قبــل از این ،در این باره تصمیم جدی مــی گرفتند و از بار منفی
آن جلوگیری می کردند .مجلس نمایندگان دیروز عضویت  ۴عضو
خود را به دلیل غیرحاضری بیش از  ۲۰روز به تعلیق درآورده است.
معاش و امتیاز آنها قطع و از حضور در اجالس کنونی شورا محروم
گردیده است.
ولــی رعایت چند نکته در تصمیم نماینــدگان الزم و ضروری می
باشد:
 -1اصل عدالت ،همانطوری که در قانون اساســی تذکر داده شده
است ،همه مردم افغانســتان در برابر قانون یکسان اند و قانون به
گونه برابر بر همه تطبیق می شود .در برخورد با نمایندگان مجلس
نیز باید اصل عدالت و عمومیت در نظر گرفته شود و نمایندگان باید
نسبت به همه برخورد یکسان داشته باشند .تبعیض و برخوردهای
دوگانه در برابر نمایندگان می تواند عواقب بس خطرناکتری را برای
کشور در بر داشته باشد.
 -2اگرچــه چگونگی برخورد با نمایندگانی که غیبت طوالنی مدت
دارند ،در طرز العمل داخلی ولسی جرگه تصریح شده است ،اما این
طرز العمل در مدت هفت ســال گذشته در عمل پیاده نشده است.
بنابراین تطبیق ناگهانی و شتابزده آن در مورد برخی وکالء ممکن
است پرسش هایی را در مورد تصمیم پارلمان به وجود آورد.
برای شفافیت بهتر در تصمیم ولسی جرگه ،بایستی تمام جنبه ها
مد نظر قرار می گرفت .اعضای ولسی جرگه می توانستند قبل از به
تعلیق درآوردن وظایف نمایندگان ،صبر می کردند تا حد اقل یکماه
از تاریخ مصوبه می گذشت ،چنانچه در این یک ماه یک یا چند عضو
مجلس به مصوبه ولسی جرگه اعتنا نمی کردند ،آن وقت نمایندگان
می توانســتند بدون کدام حرف در باره تعلیق وظایف نمایندگان
غایب فیصله می کردند .حال هنوز یک هفته از فیصله ولسی جرگه
نگذشــته است؛ پس نمایندگانی که وظایف شان به تعلیق درآمده،
فرصت جبران کم کاری ها و غیبت های شــان را نداشته اند .ثانیا
باید بررسی دقیق صورت گیرد که آیا تنها همین چهار وکیل بیش
از  ۲۰روز غیبت متواتر داشته اند یا نمایندگان دیگری هم بوده اند.
آیا اصل عدالت و شفافیت در این تصمیم رعایت گردیده یا نه؟ این
موضوع از آنجا برجســته می شود که پیش از این ولسی جرگه نام
های تعداد بیشــتری وکالء را گرفته بودند که به مدت طوالنی در
جلسات ولسی جرگه حاضر نشده اند.

توسل به سیاست های جدید دوران جنگ سرد در افغانستان
بدون شک رقابت های منطقوی هند ،چین،
پاکستان و روســیه اوضاع متزلزل موجود
افغانستان را بیشتر مغلق میسازد .با ظاهر
شدن آثار دوباره دایره جدید جنگ سرد،
کشــورهای منطقه به شمول افغانستان و
پاکســتان در شــرف داخل شدن به یک
ماجرای جدید اســت .این در حالیست که
این کشــورها با تغیر مواضع و جهت ها در
صدد دوباره زنده ســاختن جنگ سرد به
میزبانی افغانستان اند.
گرمی روابط روسیه و پاکستان
با سفر اخیر ریس ستاد ارتش روسیه آغای
جنرال اسراکوف با هیات نظامی این کشور
به مناطق وزیرستان شمالی ،به گرم شدن
روابط بین دو کشــور بخوبی میتوان پی
برد .به گفته برید جنرال ساد محمد اتشه
بازنشسته نظامی پاکستان درافغانستان،
ســفر اخیر خیلی جالــب و در ضمن غیر
معمول است .به گفته او این اولین گام در
گرم شدن روابط بین دو کشور نمی باشد.
قبال در ســپتامبر  ۲۰۱۶حدود  ۲۰۰تن از
نیروهای نظامی روسی و پاکستانی تمرینات
مشــترک نظامی را تحت نام دوستی براه
انداختند ،این در حالــی بود که نیروهای
بحری هر دو کشور نیز تمرینات مشابه را
زیر عنوان بارندگی عربی در سالهای ۲۰۱۴
و  ۲۰۱۵براه انداخته بودند.
حین جهاد در افغانســتان ،پاکستان بعد
از ســالهای  ۱۹۸۰صرف زمینه دیدارهای
نهادهای ملکی و نظامــی آمریکا را درین
مناطق مرزی مهیــا کرده بود ،دلیل عمده
آن همانا کوششهای هر دو کشور در مهار
کردن قشون سرخ در همسایگی پاکستان
بود .اما پرســش اینجاست که چگونه پای
هیات نظامی روسی به این مناطق میرسد؟
پاکســتان درین اواخر در یــک اقدام بی
ســابقه حدود  ۱۳۰۰۰کیلومتر را از وجود
دهشــت افگنان درین مناطق قبایلی اش
پاک ســاخت ،با آنهم روسیه هیچگاهی
حامی سیاستهای پاکستان در نبرد علیه
دهشت فگنان در گذشته نبوده است.
به گمان اغلب هدف پاکســتان از دعوت
کردن هیات روسی و بازدید شان از مناطق
مرزی این کشور با افغانستان جلب توجه
بیشــتر آمریکایان بوده باشد ،در پهلوی
اینکه پاکســتان چین را نســبت به همه
دوست و متحد واقعی خود میداند درعین
زمان اســام آباد در این اواخر روابط اش
را با ترکیه و روســیه نیز بهگونه بیسابقه
گسترش داده است .مثال خوب هم مالقات
راحیل شریف رئیس ستاد اسبق ارتش این
کشورقبل از بازنشستگی با مقامات کلیدی
این دو کشور میباشد.
به گفته تحلیلگران پاکستانی شکل گیری
روابط تــازه در منطقه باعــث نزدیکی و
ایتالف جدید کشــورهای پاکستان ،چین،
روسیه و به گمان اغلب ترکیه خواهد شد.
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روسیه و طالبان
برای اولین بار جنرال جوسف وتل قوماندان
عمومــی نیروهای مرکــزی آمریکایی در
جریان جلســه اســتماعیهاش در کمیته
تســلیحاتی کانگرس از تالشهای روسیه
برای احیای دوباره نفوذش در افغانســتان
ابراز نگرانی کرد .قابل ذکر است که روسیه
قبــا نیز با تدویر جلســات متعدد درپی
جتسجوی راه حل به قضیه افغانستان بوده،
برنامه ریزی روی تدویریک جلسه بزرگتر
ی آســیایی مرکزی،
با اشتراک کشورها 
پاکستان ،ایران ،چین ،هند و افغانستان به
شمول اشتراک احتمالی هیات ناظر طالبان
در اواسط ماه آپریل سال جاری در مسکو
در حال تکمیل شدن است.
قابل ذکر است که تامین ارتباطات روسها
با طالبان افغان چیز نو نبوده اما این روابط
بعد از کشته شدن مال منصور رهبر طالبان
توسط پهپهادهای آمریکایی در بلوچستان
در ماه می  ۲۰۱۶و انعکاس آن در مطبوعات
بیشتر ،مطرح گردید .دریکی از این تماسها
آغای ضمیر کابلــوف نماینده خاص ریس
جمهور پوتین به افغانســتان تقاضای کنار
آمدن دولت افغانستان با طالبان را به آغای
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان
گوش زد کرد.
از دید تحلیلگران افغان ،گرم شدن روابط
روسیه با طالبان بیشتر روی دو دلیل عمده
میچرخد .اول اینکه روسیه از خطر نفوذ
احتمالی گروه داعــش به امنیت ملی اش
ترس داشته و افغانستان را منحیث تخته
خیز این گروه به اقمار اســبق اش میداند،
از جانب دیگــر کنار زدن اش در مذاکرات
صلح افغانســتان موسوم به گروه چهار که
قبال توسط ایاالت متحده ،چین ،پاکستان
و افغانستان براه انداخته شده نیز مسکو را
نگران ساخته است.

به گفته آقای ســمیع یوسفزی ژورنالست
پاکستانی طالبان نیز با نزدیکی به روسیه در
صدد پیدا کردن یک متحد قوی بین المللی
بوده ،مخصوصا بعد از کشته شدن مال منصور
در پاکستان ،یک عده از طالبان به نیت این
کشور شک برده و بیشتر متمایل به تحکیم
روابط با ایران و روسیه کمر بسته اند.
اما اینجا در کابل مقامات افغانی از نزدیکی
پاکستان با روســیه منحیث یک تکتیک
جدید این کشور برای رسمیت بخشیدن به
داعیه طالبان در ســطح بین المللی یاد می
کنند.
مثلث تبهکار
با بازشــدن در ورودی مرز تورخم ،هزاران
افغان گیــر مانده بی صبرانه وارد کشــور
شان شــدند .این مرز بنابر حمالت خونین
تروریستی در شــهرهای مختلف پاکستان
حدودا یکماه بروی مســافران بســته بود.
نظامیان پاکســتانی بعــد از این حمالت
انگشــت انتقاد را بر افغانستان وارد کرده و
حلقات خاص را در خاک این کشور مسئول
این حمالت قلمداد کرد .این در حالیست که
نظامیان پاکستانی همواره سازماندهی این
حمالت را به کمک حلقات جاسوسی افغان
و هند ربــط داده و موجودیت رهبر فراری
طالبان پاکستانی مال فضل اهلل را در مناطق
شرقی افغانســتان انتقاد میکنند .در عین
زمان افغانستان نیز از حمایت نظامیان این
کشور از گروه های مخل امنیت افغانستان
شــاکی بوده و از دادن پناه گاه امن به گروه
حقانی ،شورای کویته در این کشور ناراض
است.
متاسفانه افغانســتان ناخواسته به میدان
رقابتهای کشــورهای اتمی هند و پاکستان
تبدیل شــده که هردوی آن در پی قدرت
نمایی در این کشــور اند .بخصوص بعد از
اعالم دولت مودی مبنی بر دادن تسلحیات

نظامی به افغانســتان ،پاکستان بیشتر از
پیش نگران شده است.
ناگفته نباید گذاشــت کــه باوجود این
همه انتقادها ،نگرانی عمده پاکســتان از
موجودیت حلقات ضــد امنیت ملی این
کشور در افغانستان بوده و چون این کشور
بر تقاضاهای مکرر افغانستان مبنی بر هدف
قرار دادن و متالشی کردن گروه حقانی و
شــورای کویته اعتنا نکرده است ،جانب
افغانی نیز به خواست های بالمثل این کشور
مبنی بر هدف قرار دادن مال فضل اهلل رهبر
گروپ طالبان پاکستانی ،منگل باغ و عمر
خالد خراسانی که گمان میرود در مناطق
شرقی این کشور مخفی شده باشند پشت
پا زده است.
اکنون روابط افغانستان و پاکستان درچه
حد قرار دارد؟
روابط بین دو کشوربیشــتر در سال های
اخیــر حکومت حامد کــرزی به وخامت
گرایید .اما بعد از اینکه ریس جمهور محمد
اشــرف غنی نه تنها خالف عرف معمول
به دیدار جنرال های پاکســتانی به مرکز
فرماندهی نظامیان پاکستانی شتافت و در
عین حال علیرغم منتقدین داخلی در یک
اقدام بی سابقه تعداد از دانشجویان نظامی
کشور را غرض تعلیمات نظامی به این کشور
فرستاد ،گمان میرفت روابط بین دو کشور
به مرور زمان بهبود یابد .اما متاســفانه در
پی بیمیلی پاکستان از حاضر کردن طالبان
به میز مذاکره با دولت افغانســتان و وقوع
چندین حمله پیهم تروریستی در کابل و
شــهرهای دیگر افغانستان توسط طالبان،
بخصوص به تعیقب فاش شدن خبر مردن
مــا محمد عمر رهبر این گروه در ســال
 ۲۰۱۳در پاکستان ،به این ماه عسل بین دو
کشورنقطه پایان گذاشته شد.
علیرغــم دیــدار مشــاور امنیت ملی

افغانستان و مشاور امور خارجی صدر اعظم
پاکستان درمارچ سال جاری در لندن ،در
بهبود راوبط بین دو کشور کدام تغییر قابل
مالحظه رونمــا نگردیده .نهایتا تا زمانیکه
پاکســتان اقدامات عملی را علیه شورای
کویته و گروه حقانی روی دســت نگیرد،
بعید اســت جانب افغانی عمل باالمثل را
علیــه مالی پاکســتانی در خاکش اتخاذ
نماید.
از آن به بعد روابط بین دو کشــور ســیر
نزولی داشته تا آنجایکه دولت افغانستان
و هند بــه رغم احتجــاج از برخوردهای
دوگانه پاکســتان در برابر دهشت افگنی
از اشــتراک در کنفرانس سارک در اسالم
آباد ابا ورزیدند .بعدا بستن یک جانبه مرز
توسط پاکستان در ماه جون  ۲۰۱۶و متعاقبا
در فبروری سال جاری و راکت پراگنی این
کشور بر والیات شــرقی افغانستان روابط
بین دو کشــور را به پاین ترین سطح آن
تقلیل داده است.
چین منحیث یگانه عامل ثبات
کشور چین با شــعار یک راه ،یک کمربند
بدون شــک می تواند منحیث یگانه عامل
ثبات در منطقه عمل کرده بخصوص با دادن
 ۵۷ملیارد دالر به پاکستان نیازمند تامین
امنیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی اش
در منطقه اســت .برخالف روسیه ،ایران و
پاکســتان ،چین تا حال از مداخله در امور
افغانســتان ابا ورزیــده و اکثریت افغانها
بشمول طالبان نسبت به سایر کشورهای
همســایه از حســن نیت چین استقبال
کرده و بر آن اعتماد دارند .در پهلوی این
دید اقتصادی به منطقــه ،چین کما کان
از شــیوع افراطیت به ایالت نسبتا ناآرام
مسلمان نشین سینک یانگ نگران بوده و
با درنظرداشت روابط نزدیکش با پاکستان
میتوانــد از نفــوذش در ترغیب نظامیان
پاکستانی مبنی بر همکاری در پروسه صلح
با دولت افغانستان ممد واقع شود.
با تاکید به محتوای یکی از نوشته های سال
 ۲۰۰۱ام  ،دخالت مستقیم ایران و روسیه به
وخامت اوضاع در افغانستان افزوده و دارد
ایاالت متحده آمریکا و متحدانش را بیشتر
نگران میسازد.
از طرف دیگر با وجود ادعای طالبان مبنی
بر کنترول  ۴۵در صدی در افغانســتان و
سقوط ولسوالی سنگین در والیت هلمند
بدست این گروه ،این گروه قابلیت تصاحب
شهرهای بزرگ در افغانستان را ندارد.
یگانه راه حل منطق بحران افغانســتان به
نظر آغای افراســیاب ختک سیاستمدار
معروف پاکســتانی حمایت از یک پروسه
صلح افغانی بوده که کنترول و مدیریت آن
بدست افغانها باشد .در غیرآن دامن زدن
به سیاست های دوران جنگ سرد ،جنگ
را در این کشــور بیشتر شعله ور میسازد
که آتش تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.

پلسوخته؛ ترافیک سنگین و عابران خسته
از خانــه تــا محــل کارش فقــط 15
کیلومترفاصلــه دارد ،امــا او ،این فاصله
را در چهار ســاعت طی میکند .وقتی به
خانه باز میگردد ناراحت و خســته است؛
زمین وآسمان را فحش داده میگوید « وای
از این ملک بی بازخواســت! این چه وضع
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است ،نصف روزما در سرک و در رفت وآمد
سپری می شود».
او دســتمال کتانی سبز رنگش را از جیب
کشیده گرد وغبار ســر و گردنش را پاک
کرده عالوه میکند « فاصله گوالی دواخانه
تا میدان شهیدمزاری بیشترازپنجصد متر
نیست ،اما این محدوده تبدیل به بندرگاهی
شده که روز همه را بیگاه میکند ،از ساعت
شش و نیم تا هشت و نیم صبح و از ساعت
چهار تا شش عصر ،تیر شدن از آن عصاب
به کس نمیماند!».
ایــن تنها خلیفــه رحیم نیســت که از
مشــکالت راه بندی پولسوخته و دشت
برچی به ستوه آمده اســت ،بلکه روزانه
دهها هزار از باشــنده گان دشت برچی،
ناحیه ســیزدهم و بخش از ناحیه ششم
کابل حدود چهار ســاعت وقت شان را در
بیــن موتر در پلســوخته و امتداد جاده
شهید مزاری سپری میکنند.
خلیفه رحیم از یک زایمان در داخل موتر
یاد نموده میگوید» دوماه پیش به اثر راه
بندان پلســوخته یک زن که درد والدت
داشت ،او را از برچی به شفاخانه استقالل
در کارته سه انتقال میداد درمسیر راه در
بین موتر زایمان کرد و نیز مواردی وجود
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دارد که بیمارعاجلی که باید هرچه زودتر به
دوا و داکتر میرسید ،دراین مسیر به اثر راه
بندیها ،جان داده است».
او مکث کوتــاه نموده ســپس کله اش را
شــورداده می افزاید» پلسوخته درحدود
مرزی ســه حوزه پولیس قرار دارد ،حوزه
ششــم پولیس ،حوزه پنجم پولیس و حوزه
سوم پولیس ،اما هر کدام این حوزات پولیس
فقط حق خود را گرفته وهیچ کدام شان در
قبال مشکالت آن احساس مسئولیت نمی
کنند».
میرزا محمد که درپیاده روی سر پلسوخته
دستفروشــی دارد گپای خلیفه رحیم را
قطع نموده اف کشیده میگوید »:پلسوخته
همانند یک سرحد آزاد است .هیچ قانونی
اینجا تطبیق نمی شود و کسی آنرا را رعایت
نمیکند .ببینید! درمحدوده پلسوخته ،همه
چیز از مواد مخدر تا گوسفند ،نهال ،وسایل
کهنــه ،انتیک ،انواع ســنگهای قیمتی،
مهرهها ،سبزیجات و میوه جات آزادانه در
وسط سرک به فروش میرسد.
او با یک نیشخند گویــا چیزی نو بیادش
آمده اســت ادامه میدهــد» اینجا مواد
مخدر فروشان و همچنان برخی از معتادان
موترهای شان را درســرک عمومی پارک

کرده مــوادش را میفروشــند و یا مواد
میخرند ،مینی بوسها هم در وسط سرک
ایستاده شده مسافر باال میکند ،اما کسی
نیســت که بگوید ،آقا باالی چشــمتان
ابروست!
حجم بیش از حد وسایط نقلیه ،کم عرض
بودن ســرک ،بی نظمی موتروانان ،عدم
تطبیق قانون ،اخاذیهای ترافیک و پولیس
وعدم مســئولیت پذیری مقامات مسئول
ســبب راه بندی های پلسوخته و دشت
برچی شده اســت .میرزا محمد میگوید»
از کوتهسنگی تا پلسوخته نصف سرک را
دست فروشان گرفته است .اما ترافیک و
پولیس بابی اعتنایی از کنار آن میگذرند،
این درحالی است که هرکراچی روزانه 25
افغانی بــه پولیس میدهند تا مزاحم کار و
بار شان نشود.
خلیفه رحیم که همه روزه چهار ســاعت
وقتش را در این مســیر ســپری میکند،
ســرش را تکان داده میگویــد» یکی از
مشکالت عمده راه بندی پلسوخته همین
المذهب رشوه ســتانی است .او با دست
طرف مینیبسهای که در وســط سرک
ایستاده اســت می افزاید ،در لین دشت
برچی هفتصد عراده مینیبس کار میکند،

هر مینیبس هفتــه ده افغانی به ترافیک و
ده افغانی به نماینده میدهند تامزاحم شان
نشوند».
در گوالی دواخانه و نیز درایستگاه موترهای
برچی و«چهارقال» تعدادی از معیوبین پیره
ده افغانــی از موترهای تونــس میگیرند.
خلیفه جانعلی یکی ازموتروانان لین برچی
میگوید» این معیوبین را وزارت کار شــهدا
و معلولیــن همانند عزراییل باالی ســر
موتروانان مسلط کرده است ،آنان نه تنها در
نظم شهر کمک نمیکند ،بلکه سبب برخی
بی نظمی ها نیز میشوند.
او ،به معلولی که یک پا دارد و با عصاچوب
«بریک» و «کلچ» میکند اشــاره نموده می
افزاید» بیشــتر آنان موتروانی میکنند و
بدون نوبت پیره میزنند ،تونسهای شــان
را در وسط سرک ایستاده نموده مسافر باال
میکنند ،چون خودشان پادشاه شهر اند».
برچی در غرب شهر کابل یک ساحه بدون
پالن و نقشه شهری است و تنها یک سرک
 20متره دارد که از پلسوخته میگذرد ،این
منطقه اکنون به یکــی از پرجمعیتترین
مناطق شهر کابل مبدل شده است .خلیفه
جانعلی میگوید» راه بندیها هم از ساحه
پلخشک دشت برچی که شروع میشود تا
گوالی دواخانه و کوته سنگی ادامه دارد».
در اوایل ماه جدی ســال گذشــته وزارت
شهرسازی و مســکن بنا به پیشنهاد سرور
دانش معاون ریاست جمهوری اعالم کرد که
ساحات غیر پالنی دشت برچی از سوی این
وزارت و شــهرداری کابل بهسازی میشود
و مشــکل ترافیک و راه بندی های آن نیز
حل خواهد شد ،اما خلیفه رحیم میگوید»
تاکنون کــه نزدیک به چهار مــاه از آن
میگذرد کدام اقدام عملی نشده است».
خلیفه رحیم عالوه بر سرک ،ترانسپورت و
ترافیک پلسوخته و دشت برچی بر چهار
چالــش عمده دیگر نیز اشــاره نموده می
افزاید» تراکم جمعیــت و کمبود امکانات
آموزشی و صحی ،آب آشامیدنی ،غیرپالنی
بودن ساحه و مشــکالت حقوقی وفقدان
فضای سبز و مکانهای ورزشی ،تفریحی و
عا م المنفعه در این منطقه از مشکالت دیگر
دشت برچی وپلسوخته می باشد.
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