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تکرارهای بی حاصل
محمدرضا هویدا
ناامنی در افغانســتان موضوعی قدیمی اســت که هیچ کدام
از دولت ها نتوانسته اند بدان پاســخ مناسبی بدهند .دولت
وحــدت ملی ،اما با آغاز به کارش با چالش های جدیتر امنیتی
مواجه شده است .این چالش ها برای اولین بار به سقوط کندز
و چندین ولســوالی در مناطق مختلف کشــور انجامید و در
حــال حاضر نیز والیت های زیــادی از ناامنی رنج می برند و
ولسوالی های مختلفی نیز در خطر ســقوط قرار دارند .طرح
موضوع ناامنی در شورای ملی یک موضوع کامال تکراری است،
استجواب ها از مقامات امنیتی و همین گونه سئوال ها و جواب
هایی که به ســئواالت داده می شود نیز همه تکراری هستند.
هیچ چیز نو و تازه ای در این پروســه استجواب و استیضاح
دیده و حتا هیچ سئوال نو و تازه ای در جلسه های استجواب
و استیضاح از زبان وکال شنیده نمی شود.
با همه اینها ،استجواب و اســتیضاح به عنوان یک امر مقبول
و پرطرفدار در پارلمان کاربــرد دارد و هر از گاهی ،وزیری به
استجواب و استیضاح کشیده می شود و نمایندگان سئوالهایی
طرح می کنند و جواب می گیرند و در اکثر مواقع نیز به قناعت
نمی رسند و کار به جاهای باریک و رای گیری و رای دهی می
کشــد .ولی این دور و تسلسل راه به جایی نمی برد ،ناامنی رو
به گسترش است و فقر و بیکاری و فساد اداری و  ...روز به روز
بیشتر می شوند.
پارلمان وظیفه دارد که بر کارکرد قوه مجریه نظارت داشــته
باشــد .اصوال اگر وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را از پارلمان
بگیرنــد ،چیز زیادی برای پارلمان در کشــور باقی نمی ماند.
به نتیجه نرسیدن اســتجواب ها و استیضاح های پارلمان می
بایست نقص و کاستی جدی ای داشته باشد که راهگشا نیست
و بر حجم و میزان کاستی ها و کمی ها افزوده می شود.
در اولین گام فضایی که بر مجلس حاکم اســت ،دوســتانه و
اصالح گرایانه نیســت .عده ای از نمایندگان ســئوال دارند،
اما ســئوالهایی تکراری ،سئوال هایی شخصی ،سئوالهای غیر
ضروری ،سئوال هایی سطحی ،سئوال هایی که بارها پرسیده
شــده و بارها نیز جواب داده شده است ولی نه سئوال کننده
جدی بوده و نه جواب دهنده از روی تحقیق و بررســی جواب
صد در صد مطابق با واقع داده است .وگرنه می بایست تغییری
در وضعیت امنیتی کشــور به وجود می آمد .امکان ندارد که
همه به وظایف شان عمل کنند ولی وضعیت به صورت عجیب و
غریب و بدون دلیل ،به سوی بدتر شدن پیش برود.
قوه مقننه بخشی از معادله پیچیده امنیت و ثبات در افغانستان
اســت .نمایندگان بخش عمده نظامی هستند که بر افغانستان
حاکم است .آنچه در ادارات و دولت افغانستان حاکم است نیز
زاییده ،طرز تفکر ،عملکرد و اندیشه همین نمایندگان هستند.
برای رســیدن به ثبات و امنیت ،پارلمان باید از خود شــروع
کنــد .از قوانینی که به دالیل گوناگــون از تصویب باز مانده
اند .از رای هایی که وزرا را به چوکی وزارت رســانده است و
از رای هایی که شــماری زیادی از افــراد زبده و ورزیده را از
رسیدن به وزارت مانع شد .وکالی پارلمان نیز باید برای مردم
پاســخ دهند که میزان و مالک استجواب ها و استیضاح های
به صورت روشن چیســت .اگر به دنبال علل و عوامل ناکامی
های امنیتی باشــیم ،باید به بسیاری مسایل از جمله عملکرد
خود پارلمان نیز بپردازیم و پارلمان باید صادقانه بگوید که در
بسیاری از قضایا چه نقشی را ایفا کرده است.
پارلمان و دولت باید فراتر از ظواهر قوانین عمل کنند و باید به
روح قوانین و نتایجی که قوانین در نظر دارند نزدیک باشــند.
هدف از نظارت ،به استجواب و استیضاح کشیدن وزرا ،سوال
و جواب ها ،رای اعتماد ،و ...همه ساختن جامعه سالم ،مقید به
حفظ منافع مردم ،بدور از فساد و  ...است.

انتخاب مسیر لین برق  500کیلوولت از مسیر سالنگ؛
تخنیک یا !...

اشاره« :بخش عمدهای این تحلیل برگرفته شده از نامه معاون محترم دوم ریاست جمهوری استاد دانش در موضوع پروژه برق  500کیلوولت از مسیر بامیان میباشد».
در پاســخ چرای فوق باید گفت )1 :تراکم
ســه خط انتقال برق از یک مسیر و اشتباه
تخنیکی
در حــال حاضر بــرق خریداری شــده از
کشورهای شمال افغانستان (آسیای میانه)
توســط یک خط دو مدارۀ  220کیلوولت از
مسیر ســالنگ به کابل میرسد .زمانی که
بررسیها برای اجرای پروژۀ کاسا 1000شروع
شــد ،یک شــرکت کانادایی بنام (SNC-
 )Lavalinکه مســئول تهیۀ طرح آن بود،
در گزارش خود تأکیــد کرده بود که امکان
گذشتن خط انتقال برق «کاسا  »1000از مسیر
سالنگ وجود ندارد و باید راه دیگری برایش
جستوجو شــود .با این وجود و به اصرار
وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا ،خط کاسا
 1000نیز قب ً
ال از مسیر سالنگ انتخاب شده
بود و تنها امســال با درک اشتباه عبور این
لین از مسیر سالنگ ،با یک سروی و مطالعه
نه چندان دقیق توسط انجینران وزارت انرژی
و آب و شرکت برشنا ،تصمیم گرفته شد که
این خط از کوههای صعب العبور هندوکش و
خاواک پنجشــیر به سمت کابل و سپس به
سمت پاکستان بگذرد .آینده روشن خواهد
کرد که این تصمیم نیز خالی از مشــکالت
تخنیکی در زمان اجرا و بهرهبرداری نخواهد
بود.
در اجرای سومین طرح خط انتقال برق 500
کیلوولت از پلخمری به کابل که در ماســتر
پالن از آن به خط برق « »TUTAPیاد شده
اســت ،بر خالف نظر شرکت فشنر ،شرکت
برشــنا اصرار بر انتقال این خط از مســیر
سالنگ دارد .در حالی که این شرکت همواره
در خالصۀ ماستر پالن و نیز در کل ماسترپالن
برق تأکید کرده است که برای افزایش تولید
داخلی برق و نیز مســایل تخنیکی ،مسیر
خط انتقال «توتاپ» از پلخمری به سمنگان
و بامیان تغییر داده شــود و از آنجا به چوک
ارغندی و ســپس به کابل کشیده شود .اما
اکنون شرکت برشنا برخالف نظر تخنیکی
شــرکت فیشنر مصر اســت که این خط را
عالوه بر خط انتقــال  220کیلوولت فعلی از
مسیر سالنگ به کابل بگذراند.
 )2در نظر گرفتن واقعیتها
برای اینکه در طرحهــای کالن و ملی واقع
بینانه برخــورد کرد ،توجه بــه نکات زیر
ضروری میباشد.
 -1هم اکنون یک لین انتقال برق از کشورهای

توسلی غرجستانی (استاد دانشگاه) /قسمت دوم

آسیای مرکزی به کابل رسیده است (220kV
 )ACکه برق مورد نیاز بخشهای شــمالی
افغانستان و همچنین شهر کابل و جاللآباد
را تأمین میکند.
 -2دو لیــن برق دیگر و بــا بودجه بانک
انکشاف آسیایی و بانک جهانی قرار است
که باز هم از افغانســتان بگذرد و به زودی
کار آنها شروع شود.
الف) لین برق کاســا-یک هزار ( CASA
 )1000که برق اضافه بــر مصرف و تولید،کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان را از
طریق افغانستان به پاکستان انتقال میدهد
و قرارداد آن نیز به امضا رسیده است.
ب) لین برق سوم  ۵۰۰کیلو ولت ( ( kv 500
 – HVACمشهور به لین توتاپ ()TUTAP
 که برق کشورهای ترکمنستان ،ازبکستانو تاجیکســتان را به افغانســتان منتقل
میکند.
 -3شرکت فیشــنر ( )Fichtnerآلمانی
ماســترپالن بیست ساله –  ۲۰۱۲تا -۲۰۳۲
برق افغانستان را تهیه نموده است .بر اساس
نتایج مطالعات انجام شــده ،این شــرکت
معتقد اســت که به دالیل مهم تخنیکی و
اقتصادی بهتر است که لین برق سوم – 500
کیلوولت -از دره سالنگ کشیده نشود بلکه
از مسیر آشپشته ،بامیان و کوتل حاجیگگ
به سمت ارغندی عبور نماید.
چنانکه در چکیــده راپور  451صفحهای و
هم چنین در بخش مربوط به بامیان شرکت
فیشنر به این مطلب تصریح کرده است:
«برای انتقال بیشتر برق از مسیر هندوکش
پیشنهاد میشــود که از مسیر بامیان برای
عبور لین انتقال  500کیلوولت استفاده شود.
استفاده از مسیر بامیان از مواجهه با فضای

تنگ و مشــکالت دیگری که در گذرگاه
ســالنگ وجود دارند جلوگیری میکند ،و
در عین حال امکان اتصال برق تولید شده
از طریق نیروگاههای زغال ســنگ که در
امتداد مسیر بامیان ایجاد خواهند شد را
میسر میسازد و ضمن ًا فراهم آوری انرژی
به کابل و جنوب افغانســتان را به واسطه
استفاده از یک مســیر جداگانه تضمین
میکند.
برای انکشــاف در مرحله بعد پروژه تولید
برق آبی کنر  Aو  Bو افزایش تولید کجکی
از طریق پروســه بهینه سازی و همچنین
نیروگاههای تولید انرژی از ذغال ســنگ
برای پروژههای استخراج معادن عینک و
حاجیگک در امتداد مسیر بامیان پیشنهاد
میشود.
در حال حاضر کابــل با کمبود برق مواجه
است و دولت تأکید دارد که افزایش فوری
ظرفیت انتقال انرژی به سمت کابل و فراتر
از آن به ســمت جنوب در اولویت باالیی
قرار دارد .طوری که یک تحقیق جداگانه
در مورد قابلیت انجام تخنیکی این پروژه
از مسیر سالنگ نشــان میدهد ،انتخاب
گذرگاه ســالنگ برای ساخت لین جدید
انتقال برق به کابل ممکن است این فایده
را داشته باشد که مقدار ناچیزی در زمان
ســاخت لین کاهش بوجود آید و به مقدار
ناچیزی از هزینههای مربوط کاسته شود.
اما از زاویه دیگر ،ضررهای قابل توجهای را
میبایست مد نظر قرار داد.
الف -شبکه اتصال نیروگاههای زغال سنگ
در امتداد مسیر بامیان و شبکه انتقال برق
به منطقه بامیان مستلزم ساخت یک لین
دیگر خواهد بود که ســرمایه گذاریهای

اضافی بسیار باالیی را میطلبد که باید آن
را به مجموع سرمایه گذاریها اضافه کرد.
براســاس پالن مربوط به پروژه -CASA
 ،1000گذرگاه سالنگ مســیر انتقال لین
 HVDCبرای پــروژه  1000-CASAنیز
خواهد بود ،و ســاخت یک لین ســوم در
امتداد گذرگاه سالنگ اگر غیرممکن نباشد
بسیار مشکل خواهد بود.
ب -ســاخت تمام لینهای انتقال برق به
کابل در یک کریدور و مسیر ،خطر از دست
دادن تمام انرژی برق به منطقه کابل و سایر
شهرهای جنوبی در اثر یک واقعه انفرادی
را افزایش خواهــد داد که نتایج نامطلوب
بزرگی اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد
داشت.
ج -باید متذکر شد که پیشنهاد ما (شرکت
فیشــنر) برای انتقال جدید انرژی برق از
هندوکش مســیر بامیان میباشد و هدف
از آن این اســت که از ضررها و هزینههای
اضافــی قابل توجهای که ممکن اســت با
انتخاب مسیر سالنگ ایجاد شوند جلوگیری
گردد( ».گزارش نهایی شــرکت فیشــنر،
 ،2013صفحــه  18و  19بخش  8و صفحات
 168و )169
 -4اما شرکت برشنا بر خالف ماستر پالن
برق افغانســتان ،نظرات تخنیکی شرکت
فیشنر را صرف ًا به خاطر اقتصادی (مصرف و
زمان کمتر) و بدون در نظرداشت مشکالت
تخنیکی و سایر مســایل اجتماعی مسیر
ســالنگ را انتخاب و ترجیح داده و مصر
است.
 -5عــاوه بر این در ماســتر پالن فعلی
انرژی برق ،برخــی از والیات مثل والیات
غور ،دایکندی و نورســتان گنجانده نشده

اســت که این موضوع با «عدالت اجتماعی،
انکشــاف متوازن و ایجاد یک جامعه مرفه»
که در ماده ششم قانون اساسی مطرح شده
است ،همخوانی نداشته و مورد قبول نیست
و میباید در آن تجدید نظر بنیادی شود.
 )3دالیل تخنیکی کمپنی فشنر برای انتخاب
نکردن مسیر سالنگ
این شرکت برای عدم انتخاب مسیر سالنگ
شش دلیل ذکر کرده است( .هرچند ممکن
اســت برخی از آنها با جابجایی خط انتقال
برق کاســا  1000از مسیر سالنگ به خاواک
پنجشیر فعال کمرنگ شده باشد).
 .1دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای
سه لین برق وجود ندارد (پایههای لین برق
کاسا حداقل  50متر و لین برق توتاپ حداقل
 100متر عــرض الزم دارد) .به همین خاطر
الزم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین
گذشته و پایههای برق فعلی نیز باید جا به جا
شوند ،که این خود تأمین انرژی کابل را برای
مدتی طوالنی با مشکل روبرو خواهد کرد.
 .2اگر تمام لینها از سالنگ بیاید ،خطر قطع
برق و از دست دادن برق زیاد میشود .کافی
است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت
جنوب هندوکش بــرای مدت طوالنی قطع
گردد .خطر برف کــوچ و زلزله و یخ زدگی
در سالنگ بسیار باال است( .چنانکه در آخر
زمستان ســال پار یعنی  1393این اتفاق
افتاد).
 .3کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال
زیاد اســت .قسمتی از لین باید از زیر زمین
عبور کند که خود به خــود باعث افزایش
هزینه و طوالنی شدن زمان میشود.
 .4درنهایت ،انتقال سه لین برق از سالنگ ،از
نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیر ممکن
است.
 .5همچنین قرار اســت که دو بند آب در
دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده
در کابل جدید (ده سبز) ،ساخته شود ،این
موضوع سبب اختالل بیشــتر در شبکه و
مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.
 .6به لحاظ قابلیت اطمینان شــبکهی برق
( )grid reliabilityو همچنین مســایل
امنیتی ،عبور دادن هر ســه لین برق فشار
قوی شــمال به جنوب افغانســتان که از
شــریانهای اصلی تامین کنندهی انرژی
افغانســتان و منطقه محسوب میشوند ،از
یک مسیر صحیح نمیباشد.

عدم اصالح نظام انتخاباتی به سود کیست؟
عبداهلل هروی

پس از بروز جنجال های انتخاباتی و توافق
سیاسی بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی
در ســال  ،1393میان رهبران سیاسی تیم
های انتخاباتی تاکید براین گردید که برای
پیش گیــری از بروز دوبــاره چالش های
انتخاباتی اصالحات الزم را در کمسیونهای
انتخاباتی ایجاد کنند ،اقدامی که از آن زمان
تاکنون هم چنان روی دســت مانده است.
چنانچه به ضــرورت و نیازمندیهای عینی
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جامعه و حکومت نگریســته شود واقعیت
امر آنست که تحقق اصالحات در حکومت
و ساختارهای آن یک امر ضروری و قطعی
میباشــد .در این میان انجام اصالحات در
کمیسیون انتخابات یک امر فوری و جدی
به نظر میرســد .زیــرا از آدرس این نهاد
در دوران انتخابــات ریاســت جمهوری و
شــوراهای والیتی کشور یک دوره بحران
بسیار خطرناک و سنگینی را پشت سرنهاده
شد .از جانب دیگر معلومات و واقعیتهای
بر مالشــده پس از انتخابات افشا ساخته
اســت که فســاد و تخلف چقدر در این
نهاد ریشه دوانیده اســت .حال آنکه نهاد
کمیسیون انتخابات یک نهاد ملی و بسیار
حســاس میباشــد .از جانب دیگر ما طی
سال آینده انتخابات پارلمانی را پیش روی
خود داریم .اگر اصالحات الزم و ضروری در
کمیســیون انتخابات تحقق پیدا نکند چه
بسا کشور باز شــاهد بحران و نگرانیهای
جدی باشد که چنان شرایطی هرگز بسود
کشور دانسته نمیشود .مهم تر از آن اینکه
افراد شایسته و الیق ممکن است نتوانند در
اثر معامله و نادیده انگاشته شدن معیارها
به مجلس نماینــدگان راه پیدا کنند .بنابر
این هم اکنون شرایط و زمینه و نیاز بسیار
فوری و مساعد وجود دارد که حکومت برای
انجام اصالحات در کمیسیون انتخابات وارد
اقدام شود.
با تشــکیل کمیســیون اصالح انتخاباتی
در شــرایط کنونی بازهم غنیمت و فرصت
دیگری اســت ،خوش بختانه این امیدواری
تا اندازه ای بوجود آمده است که از آسیب
های جدی تر پیشــگیری نموده و زمینه
یک انتخابات سالم و قابل اعتماد را فراهم
گردد .اما شــواهد مختلف در عرصه های
گوناگون کشور و جامعه حکایت از آن دارد
که تحقق هیچ امری حتا اگر اصالح طلبانه
هم باشد بدون برخورد با چالش های قابل
پیش بینــی و یا غیرقابل پیش بینی ممکن
نخواهد بود .البته از سوی دیگر این انتظار
هم بایستی وجود داشــته باشد که انجام
اصالحات به دلیل آنکــه منافع و موقعیت
عده ای قلیل را با خطر روبرو می ســازد،
با موانع و چالش هایــی روبرو گردد .ضمنا
بخش دیگــر این چالش ها ممکن اســت
طبیعی باشــد ،زیرا جستجوی یک راه حل
منطقی برای رفع کاستی ها در هر زمینه ای
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خود نیازمند آنست که وقت و زمانی را با
آن اختصــاص داد و نیز قناعت عمومی را
با توجیه منطقی فراهم ســاخت .بسیاری
از کشور های جهان دقیقا چنین مراحلی
را پشت سرگذاشته اند .اما نکته مهم این
بوده اســت که آنان در آوردن اصالحات و
پذیرش منطــق اصالح و ضرورت های آن
بدون پیش شــرط از خود آمادگی نشان
داده اند .اینک همان داستان در جامعه و
نظام سیاسی ما نیز مطرح است .یعنی این
که ضرورت اصالحات و پذیرش منطق آن
بایستی از سوی همه جناح های سیاسی و
کارگزاران نظام سیاسی و فعالین سیاسی
بدون قیدوشــرط و فقط با مشروط بودن
تامین و حفظ منافع ملی پذیرفته شود.
رد شــدن فرامین تقنینی رییسجمهور از
سوی پارلمان و ســنا در ارتباط با موضوع
چنین گمانه ای را بوجود آورده اســت که
اصالح نظام انتخاباتی دیگر به بنبســت
رســیده اســت و قابل اجرا نخواهد بود.
بخصوص این که رد شدن فرامین تقنینی
رئیس جمهور توسط پارلمان و مجلس سنا،
از سوی اشــخاصی که خود را هنوز عضو
کمیســیون انتخابات می دانند نیز مورد
اســتقبال قرار گرفته و بر ماندگاری خود
پســت های قبلی در کمیسیون انتخابات
اصرار دارند .اما واقعیت این اســت که رد
شــدن فرامین تقنینی رئیــس جمهور از
ســوی پارلمان نباید موجب بی توجهی به
ضرورت قطعی اصــاح در نظام انتخابات
گردد .رئیس جمهور بر اساس منافع علیای
وطن و رفع نگرانی از آینده کشــور و نظام
سیاسی بایستی در پی جستجوی راه های
منطقی و واقع بینانه برای تحقق اصالح نظام
انتخاباتی باشــد .بدون شک در رد کردن
فرامین تقنینی زمینه و عوامل گوناگون از
جمله عوامل نقش بارز داشته اند .عناصر
مافیایی و ســودجو هرگز نمی خواهند که
زمینه تقلب از بیــن برود و نظام انتخاباتی
کشور اصالح شــود .زیرا فلسفه وجودی و
بقاء آنــان در همین تقلب و مخدوش بودن
نهادهای ملی وعملکرد آنان است .شفافیت
و ثبات سیاســی و ساختاری هرگزی برای
آنان مطلوب نبــوده و نخواهد بود .ناگفته
نباید گذاشت که برخی از حلقات و کسانی
در درون حکومت هم هســتند که با انجام
اصالحات سیاســی در نظام سیاســی و

همینطور در عرصه نظام انتخاباتی شدیدا
مخالف بوده و در پی کارشــکنی هستند.
آنان بدین گمان هستند که از شیوه تقلب
خواهند توانســت در درازمدت بر تمامی
مناصب و امتیازهای سیاســی و ساختاری
نظام سیاسی دست خواهند یافت.
از آنجایی که کمیته گزینیش برای تعیین
اعضای جدید کمیسیون انتخابات تعیین
گردیده اســت و رييس جمهور نیز تاريخ
تقریبی برگــزاري انتخابــات پارلماني و
شــوراهاي محلي را اعالم داشته است در
مجمــوع گام های مثبتي محســوب می
گــردد که در ادامــه آن حكومت وحدت
ملــی بدون کــم ترین تردید بایســتی
تدابير الزم را به ويــژه تدابير امنيتي را
برای تحقق اصالح نظــام انتخاباتی و در
نهایت برگزاری انتخابــات فراهم گرداند.
کارشــکنی و یا مخالفت کمشنران قبلی
کمیســیون انتخابات بنابه دالیل شخصی
نباید مانع تحقق این خواست ملی گردد.
زیرا تجارب انتخابات های قبلی نشان داد
که تعیین كميشــنران پيشين انتخاباتي
برمبناي روابط و زدوبندهاي سياسي بوده
ودر عرصه کارکرد نیز متاسفانه ناکام بوده
اند .کمیتۀ گزینش برای پیش برد کارهای
خود اعالم داشته اســت که سعی دارد تا
اعتماد از دست رفته مردم را به نهادهای
انتخاباتی دوباره اعاده نماید .برای تحقق
این امر آنــان از رییس جمهوری و رییس
اجرایی نیز خواســتهاند کــه در کا ِر این
کمیته دخالت نکنند ،تا آنها بتوانند افراد
شایســته و متعهد را برای کمیسیونهای
انتخاباتــی گزینش کنند .بدون شــک
گزینش افراد شایســته و مسلکی برای
ِ
اهمیت اساســی
نهادهــای انتخاباتی ،از
برخوردار می باشــد و زمانــی انتخابات
میتواند واقع ًا به روندی ملی تبدیل شود
که از زیر نفوذ و سیطرۀ نهادها و اشخاص
بیرون ساخته شود .وضعیتی که متاسفانه
در دوره هــای قبلی در کمیســیونهای
انتخاباتی وجود نداشــت .کمیسیون های
انتخاباتی در دورههای قبلی نتوانســتند
اصل بی طرفی خــود را حفظ نموده و به
ِ
همین جهت به حثیــت و اعتبا ِر انتخابات
در میان شــهروندان بهشدت آسیب وارد
گردید.
اما در فرجام از این واقعیت نباید چشــم

پوشــید که کمیته گزینیش نیز به تنهایی
نخواهد توانســت که در امر کمیســیون
انتخابات اصالحات الزم و ضروری را بوجود
آورد؛ مگر این که در یک بستر تفاهم ملی
و همســویی ملی دیگر نهادها نیز با آنان
همکار و همسو باشــند .به معنای دیگر
در این راســتا مجلس نمایندگان (هر دو
خانه) مسئولیت تاریخی و وجدانی دارند
که در امر تحقق اصالح نظــام انتخاباتی
از هر طریــق ممکن همکاری نمایند .آنان
نباید ابزار و وســیله ای شوند در دست
عــده ای که حاضــر نیســتند از موقف
کنونی خویش کنار زده شــوند و دســت
شــان از معاش های گــزاف دالری کوتاه
گردد .همین طورقوه مجریه کشــور نیز
بر بنیاد مســئولیت های قانونی و تعریف
شده خود بایستی ســعی ورزد که هرچه
زودتر و مناسبتر بســتر انجام انتخابات
های پارلمانی و شــوراهای ولسوالی ها را
فراهم سازد .وضعیتی که اکنون در موضع
گیری و کارکرد ساختارهای نظام سیاسی
یعنی قوه مجریه و قوه مقننه مشاهده می
شود هرگز بسود کشــور و مردم نیست.
این رفتار های متضاد با منافع ملی و بهانه
جویی های کوته نظرانه در ارتباط با اصالح
نظام انتخاباتی سرنوشت کشور و مردم را
در باد خواهد داد .به تعبیر صریح تر عدم
انجام اصالحات در نظام انتخابات و تعیین
ننمودن اعضای جدید کمیسوین انتخابات
دقیقا بسود کسانی خواهد بود که در حلقه
هــای مافیایی در پی تباهی سرنوشــت
مردم هســتند و یا در سنگر مخالفین در
پی سقوط نظام سیاسی تالش می ورزند.
بنابراین تا زمانی کــه این نهادها تصمیم
نگیرند که در افغانستان انتخابات شفاف،
عادالنه و فراگیر برگزار شــود ،گزینیش
چنــد فرد بعنــوان اعضای کمیســیون
انتخابات هرگز نمی توان انتخابات شفاف و
قابل قبول را انتظار داشت و یا امیدوار بود
که نسبت به سرنوشت مردم و حق مردم
احترام گذاشته خواهد شد .حال باید دید
که آیا تصمیم گیرندگان حکومت وحدت
ملی و اعضای مجلس نمایندگان به وعده
های که خودشان به مردم در راستای انجام
اصالحات داده اند عمــل خواهند کرد یا
خیر؟ آیا آنان این ضرورت اجتناب ناپذیر و
فوری را درک خواهند نمود یا خیر؟

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

