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دولـت پاکسـتان از پیشـنهاد محمـد اشـرف 
غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـرای 
گفت وگـو بـا گـروه مسـلح طالبـان اسـتقبال 

. د کر
امـور خارجـه  وزیـر  آصـف  خواجـه محمـد 
در  روزنامه نـگاران  جمـع  در  پاکسـتان 
اسـام آبـاد گفـت: »طالبـان افغانسـتان یک 
جریان سیاسـی هسـتند و دولت پاکسـتان از 
پیشـنهاد کابـل بـرای گفت وگـو با ایـن گروه 

می کنـد.« حمایـت 
رییـس حکومـت وحدت ملی روز چهارشـنبه 
در سـخنرانی خود در برابـر نماینده گان بیش 
از بیسـت و پنج کشور و سـازمان بین المللی 
در کابـل پیشـنهاد خـود را بـرای گفت وگو با 
طالبـان مطـرح کـرد. اشـرف غنـی همچنین 
پیشـنهاد کـرد طالبـان بـه عنـوان یک حزب 
سیاسـی بـه رسـمیت شـناخته شـود، اجـازه 
گشـایش دفتـر نمایندگـی در افغانسـتان را 
نیرو هـای  آزادسـازی  دربـاره  باشـد،  داشـته 
زندانـی خـود بـا کابـل وارد گفت وگو شـود و 
دربـاره حـذف اسـامی رهبـران ایـن گـروه از 
فهرسـت تحریم هـای سـازمان ملـل متحـد 

کند. مذاکـره 
اشـرف غنـی طـرح گفت وگـو بـا طالبـان را 
در دومیـن نشسـت رونـد کابـل )کنفرانسـی 
منطقـه ای در پایتخـت افغانسـتان که تمرکز 

آن بـر تحقـق صلـح در ایـن کشـور اسـتوار 
خارجـه  امـور  وزیـر  کـرد.  اعـام  اسـت( 
پاکسـتان تاکیـد کـرد اسـام آبـاد امیـدوار 
اسـت صلـح و ثبـات بـه افغانسـتان بازگـردد 
چـرا کـه معتقـد اسـت بـا اقدامـات نظامـی 
نمی تـوان مناقشـه ایـن کشـور را حـل کـرد. 
بـرای  افغانسـتان  جمهـور  رییـس  طـرح 
ازسـرگیری مذاکـرات صلـح بـا طالبـان و به 
رسـمیت شـناختن این گـروه به عنـوان یک 
حـزب سیاسـی چهارشـنبه پیـش چنـد روز 
پـس از آنکه شـبه نظامیان طالبان خواسـتار 
مذاکـرات مسـتقیم بـا آمریـکا شـدند، اعام 

 . شد
رییـس حکومـت وحـدت ملی در عیـن حال 
تاکیـد کـرد پیـش از هـر چیز شـبه نظامیان 
دولـت  رسـمی  صـورت  بـه  بایـد  طالبـان 
افغانسـتان و قانـون اساسـی این کشـور را به 
رسـمیت بشناسـند تـا راه بـرای گفتگو هـا و 

برقـراری صلـح مهیا شـود. 
بـا  گفتگـو  بـرای  غنـی  اشـرف  پیشـنهاد 
کـه  اسـت  شـده  مطـرح  درحالـی  طالبـان 
و  درگیری هـا  در  غیرنظامیـان  تلفـات 
افغانسـتان  اخیـر در  ماه هـای  خشـونت های 
ایـن  و  اسـت  یافتـه  افزایـش  شـدت  بـه 
گـروه مسـلح حمـات خـود را بـه شـهر ها و 
شهرسـتان های مختلـف افزایـش داده اسـت. 

گـروه طالبـان روز دوشـنبه اعـام کـرده بود 
پایـان  و  افغانسـتان  بـرای تحقـق صلـح در 
یافتـن مناقشـه مسـلحانه شـانزده سـاله این 
کشـور حاضـر اسـت بـا واشـنگتن مسـتقیما 

شـود.  مذاکـره  وارد 
دولت پاکسـتان در حالی از پیشـنهاد اشـرف 
غنـی بـرای مذاکره بـا طالبان حمایـت کرده 
اسـت که بـه گفته مقامـات کابل این کشـور 
از دهـه نـود میادی از گـروه طالبان حمایت 
شـهروندان  از  بسـیاری  نـگاه  از  و  می کنـد 
کشـور، پاکسـتان یکـی از اصلی تریـن موانـع 
صلح در افغانسـتان اسـت. مسـئوالن و مردم 

ایفـای  بـه  را  پاکسـتان  دولـت  افغانسـتان 
نقشـی دوگانـه در مناقشـه افغانسـتان متهم 
می کننـد چـرا کـه معتقدنـد مقامات اسـام 
آبـاد از یـک طـرف از مبـارزه ضدتروریسـتی 
آمریـکا که پـس از حمات یازدهم سـپتامبر 
در افغانسـتان آغـاز شـد، حمایـت می کننـد، 
امـا از طـرف دیگـر در خاک خود بـه طالبان 
پنـاه می دهند. مقامـات آمریکا نیـز معتقدند 
پاکسـتان از گروه هـای افـراط گـرای مسـلح 
بـه ویـژه طالبـان و همچنیـن شـبکه حقانی 
پاکسـتان سـال گذشـته  می کنـد.  حمایـت 
ترامـپ  راهبـرد جدیـد  اعـام  از  پـس  نیـز 
در افغانسـتان تعهـد کـرده بـود کـه دیگـر 
هیـچ سـاختار سـازماندهی شـده متعلـق بـه 
هیـچ گـروه تروریسـتی را در خاک خـود راه 

نخواهـد داد.

پاکستان با استقبال از طرح غنی:

طالبـان یک جـریان سیاسـی است

صفحه 6

فشردۀ دیدگاه احمدولی مسعود 

با شبکۀ جهانی الجزیره 
و تلویزیون TRT پیرامون صلح 

آقاى اشرف غنی

ـ هیچ عقل سـلیم، وجدان آگاه و مسـلمان 
مومـن مخالف صلح در افغانسـتان نیسـت؛ 
امـا برنامه، سیاسـت و ذهنیت آقای اشـرف 
غنـی برای صلـح از چندین لحـاظ با نیاتی 

غیـر از صلح گره خورده اسـت.
ـ در مـدت چهـار سـال حکمرانـی خـود 
آقـای غنی نتوانسـته اسـت در درون دولت 
خـود میـان معـاون اول، رییـس اجرائیـه، 
وزرأ و والی هـا و همـۀ آنانی کـه بـه قانـون 
اساسـی افغانسـتان باور دارنـد تفاهم ایجاد 

کنـد و دولـت ملـی تشـکیل دهد.
ـ مطابـق قانـون اساسـی سـه مـاه از عمـر 
در  اگـر  باقیسـت،  غنـی  آقـای  حکومـت 
مـدت ۱۷ سـال ایـن برنامـۀ صلـح عملـی 
نشـد در مدت سـه ماه هرگز امـکان ندارد. 
قضایـای  ذیدخـل  بازیگـران  بیشـترین  ـ 
افغانسـتان، کشـور ها و حلقـات، از طالبان 
تبلیغاتـی، سیاسـی،  وسـیلۀ  یـک  بحیـث 
جنـگ، قومـی و تجارتی اسـتفاده هـا برده 
انـد و میبرنـد و هنوز هم همیـن ذهنیت و 

سیاسـت حاکم اسـت. 
ـ صلـح یـک پروسـۀ ملـی اسـت و قطعـاً 
نیـاز بـه تفاهـم مردمـی، توافق نهـاد های 
دارد  سیاسـی  احـزاب  و  مدنـی  دولتـی، 
کـه آقـای غنـی بیشـر ایـن پروسـۀ ملـی 
آجنـدای شـخصی خـود  در چارچـوب  را 

اسـت.  گنجانیـده 
ـ پیشـنهاد بدون قید و شـرط آقـای غنی، 
میسـازد،  قویتـر  را  پاکسـتان  و  طالبـان 
تضعیـف  را  امنیتـی  نیروهـای  روحیـۀ 
میکنـد و دسـتآورد هـای دو دهـۀ مـردم و 

جامعـۀ جهانـی را از بیـن میبـرد.
ـ بزرگتریـن معضـل حکومـت آقـای غنـی 
اینسـت کـه بـه اسـاس سیاسـت قبیلـه ای 
و حـذف دیگـران همـۀ تـاش را دارد تا از 
سیاسـت صلـح بـا طالبـان منحیث وسـیله 
در حمایـت خـود و علیـه دیگران اسـتفاده 

ید. نما

صفحه 6

جنـگ ما بـرای صـلح است

مسووالن ارشد رسانه های آزاد 
مقررۀ طرز تأسیس رسانه های 

همه گانی را زیر پا می کنند

دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو 

د »هلمند شورا« موجودیت رد کړ

صفحه 3

صفحه 3

سکـوت طالبـان 
دربـارۀ طـرح صـلح غنـی



تدابیـر  زیـر  کابـل  رونـد  نشسـت  دومیـن 
کـم سـابقه امنیتـی بـا شـرکت نماینـده گان 
جهانـی  سـازمان  سـی  حـدود  و  کشـور   25
برگزارشـد. مداحـان ارگ و مبلغـان دربـار یک 
نفـس از دسـتاوردهای کم نظیر آن داد سـخن 
دادنـد و ایـن دور را متفـاوت بـا دور نخسـت و 
در فضـای بسـیار صمیمـی اعـام داشـتند. در 
ایـن کـه نشسـت رونـد کابل بـه دلیـل حضور 
نماینـده گان کشـورهای منطقه و جهـان برای 
تحلیـل وضعیـت کشـور از اهمیـت برخـوردار 
اسـت، نمی تـوان انـکار ورزید؛ ولـی آنگونه هم 
نیسـت کـه ارگ ریاسـت جمهوری می خواهـد 
از آن بـه نفع سیاسـت های خـود در زمانی که 
انقطـاب سیاسـی در افغانسـتان بـه اوج خـود 
رسـیده، اسـتفاده ببـرد. بـا اینحـال آنچـه کـه 
دومیـن نشسـت رونـد کابـل را از دور نخسـت 
آقـای  موفقیـت  نـه  می سـازد،  متفـاوت  آن 
غنـی در تامیـن امنیـت آن اسـت و نـه هـم 
میـان شـرکت  در  احتمـاالً  کـه  اجماعـی  در 
کننده گان در مورد افغانسـتان بـه وجود آمده؛ 
بـل تفـاوت دومین نشسـت روند کابـل در این 
اسـت کـه آقـای غنی بـه صـورت کم سـابقه و 
غیرمعمـول طرحـی را بـرای صلح بـا مخالفان 
مسـلح و به ویـژه طالبـان ارایه کـرد، که عما 
در تضـاد و تناقـض بـا سیاسـت های چنـد روز 
پیـش او می توانـد باشـد. آقای غنـی از طالبان 
خواسـت کـه برای شـروع مذاکـرات، آتش بس 
را بپذیرنـد و بـه عنـوان حـزب سیاسـی وارد 
افغانسـتان شـوند. او گفـت کـه دولـت بـرای 
را  پیـش شـرطی  تسـهیل گفت وگوهـا هیـچ 
مطـرح نمی کنـد و در جریـان مذاکـرات بـرای 
طالبان گذرنامه و امکانات سـفر به کشـورهای 
دیگـر نیـز فراهم می شـود. او هـم چنین اعام 
کـرد کـه در صـورت رسـیدن به توافـق حاضر 
افغانسـتان را نیـز  اسـت کـه قانـون اساسـی 
مطابـق بـه خواسـت های طالبان مـورد تعدیل 
قـرار دهـد. ایـن پیشـنهادها نـه تنهـا مغایر با 
ارزش هـای پذیرفتـه شـده دولـت افغانسـتان 
می تواننـد باشـند؛ بـل از خطـوط سـرخی نیز 
کـه دولت هـای پـس از طالبـان بـه شـکلی آن 
را پذیرفتـه بودنـد، نیـز پا بسـی فراتر گذاشـته 
آقـای غنـی در دومیـن  اسـت. پیشـنهادهای 
از ایـن کـه  دور رونـد نشسـت کابـل بیشـتر 
نشـانه قـوت دولت باشـد، ضعـف آن را در برابر 
تروریسـت ها و مخالفـان مسـلح آن بـه نمایش 
حمـات  کـه  زمانـی  غنـی  آقـای  گذاشـت. 
مرگبـار طالبـان و متحـدان آن هـا در کابـل و 
چنـد شـهر دیگـر افغانسـتان به صـورت دیوانه 
واری افزایـش یافت و جـان صدها غیرنظامی را 
گرفـت، اعـام کـرد کـه پـس از ایـن گفت وگو 
میدان هـای جنـگ  در  مخالـف  گروه هـای  بـا 
صـورت می گیـرد. او بـا صراحـت اعام داشـت 

کـه هیـچ صلحـی وجـود نخواهـد داشـت و او 
شـهروندان  خـون  انتقـام  کـه  اسـت  مصمـم 
کـه  آمـد  پیـش  امـا چـه  بگیـرد؛  را  بی گنـاه 
ناگهـان سیاسـت قاطعیـت و جنـگ در برابـر 
گروه هـای دهشـت افکن بـه سیاسـت تضـرع و 
خواهـش بـرای پیوسـتن بـه روند صلـح تغییر 
یافـت؟ آیـا آقـای غنی متوجه شـد کـه توانایی 
درگیـر شـدن بـه ایـن گروه هـا را نـدارد و یـا 
این که کشـورهای متحد افغانسـتان و در راس 
آن هـا امریـکا از آقـای غنـی خواسـته انـد کـه 
چنیـن سیاسـتی را در پیـش بگیـرد؛ زیـرا در 
کـه  دارد  وجـود  گزارش هـای  اخیـر  روزهـای 
امریـکا نیـز خـاف سیاسـت های مطـرح شـده 
ایـن  رییس جمهـوری  دونالدترامـپ  سـوی  از 
کشـور گفت وگوهـای پنهانـی بـا پاکسـتان را 
از سـرگرفته انـد. آیـا کاخ سـفید بـا توجـه بـه 
روسـیه  و  پاکسـتان  بی پیشـینۀ  نزدیکی هـای 
می خواهـد  و  شـده  اوضـاع  وخامـت  متوجـه 
ایـن  علیـه  خـود  سیاسـت های  تعدیـل  بـه 
کشـور بپـردازد؟ ظاهـراً بـه نظـر می رسـد کـه 
پیشـنهادهای صلـح آقـای غنی، بـدون درمیان 
گذاشـتن بـا امریـکا صـورت نگرفتـه و بـه این 
صـورت ایـن کشـور تـاش دارد که مشـکات 
بـه وجـود آمـده از سـوی خـود را در منطقـه 
توسـط گـروه ارگ مدیریـت کنـد. امـا چقـدر 
طـرح صلـح آقـای غنـی واقع بینانـه و عملی به 
نظـر می رسـد؟ شـخص آقـای غنـی بـاور دارد 
کـه بـه زودی احتمـال دارد کـه بخش هـای از 
طالبـان و یـا دیگـر گروه های مسـلح مخالف به 
رونـد صلـح بپیوندند؛ اما به گفتـۀ او که در روز 
گرامی داشـت از نهـم حـوت روز سـرباز عنـوان 
کـرد، این پیوسـتن ها به هیچ عنـوان به معنای 
ختـم جنـگ در افغانسـتان نخواهد بـود. بل به 
گفتـه او جنگ افغانسـتان چنـان غیرقابل مهار 
و کنتـرول شـده کـه بـدون شکسـت گروه های 
تروریسـتی در دیگـر مناطـق جهـان و منطقـه 
غیرممکـن بـه نظر می رسـد. تـا این جـای کار 
آقـای غنـی تـاش کـرده اسـت که هوشـیاری 
بـه خـرچ دهـد و در صـورت ناکام شـدن طرح 
صلـح او و ادامه جنگ و انتحاری در افغانسـتان 
بگویـد کـه او قبـا در ایـن مـورد تذکـر داده 
بـوده اسـت. امـا از سـوی دیگـر طـرح صلـح 
آقـای غنـی بـه هیـچ صـورت در شـرایط فعلی 
عملـی بـه نظـر نمی رسـد. شـاید افـرادی در 
ارگ توانسـته باشـند، که بـا گروه های کوچکی 
از بـه اصطـاح طالبـان روابطـی ایجـاد کننـد 
کـه در گذشـته نیـز چنیـن اتفاق هایـی بارهـا 
افتـاده بـود؛ ولـی این گونه روابط و بـه اصطاح 
گفت وگوهـا بـه هیـچ صـورت به معنای دسـت 
کشـیدن جریـان اصلـی طالبـان و گروه هـای 
مـوازی بـا آن از جنگ نیسـت. آن گونـه که در 
یکـی از اعامیه هـای منسـوب بـه طالبـان در 

واکنـش بـه طـرح صلح آقـای غنـی در دومین 
نشسـت رونـد کابل آمـده، این گـروه این طرح 
را توطیه گرانـه توصیـف کرده اسـت. در همین 
حـال البتـه در اعامیۀ دیگری منسـوب به این 
گـروه به نوعـی از طرح صلح حمایت شـده، اما 
بـا ایـن پیش شـرط که نخسـت بایـد نیروهای 
خارجی افغانسـتان را تـرک کنند. گروه طالبان 
چنـدی پیـش نیز بـه امریکا پیشـنهاد داده بود 
کـه حاضـر اسـت بـا ایـن کشـور گفت وگوهای 
صلـح در مـورد افغانسـتان را آغاز کنـد؛ اما این 
گـروه بـه هیـچ عنـوان نمی خواهـد بـا دولـت 
بـه اصطـاح خودشـان »دسـت نشـانده کابل« 
گفتگـو کنـد. طـرح صلـح آقـای غنـی، توهین 
بـه همـه خون هایـی اسـت کـه در افغانسـتان 
از سـوی گروه هـای تروریسـتی ریختـه شـده و 
ریختـه می شـود. ایـن گـروه بـه هیـچ صـورت 
دولـت  فعلـی  ارزش هـای  کـه  نیسـت  حاضـر 
افغانسـتان را بپذیـرد و بـه روند صلـح بپیوندد. 
گـروه طالبان یک گـروه افراطی مذهبی اسـت 
کـه بـا نوعـی از قرایـت سیاسـی از آموزه هـای 
در  را  اسـامی  امـارت  می خواهـد  اسـامی 
افغانسـتان پیاده کنـد. این گروه چیـزی به نام 
جمهوریـت، حقـوق بشـر، حقـوق شـهروندی، 
رییـس جمهـوری و چیزهـای از ایـن دسـت را 
سـوغات جهـان کفـر می دانـد و بـا آن هـا سـر 
مخالفـت دارد. آقـای غنـی در حالـی از طالبان 
می خواهـد کـه بـه عنوان حـزب سیاسـی خود 
را مطـرح کننـد کـه آن هـا هیـچ اعتقـادی بـه 
حـزب و حزب بـازی ندارنـد و می گوینـد کـه 
جهـان  برسـاخته های  سیاسـی  حزب هـای 
غـرب انـد کـه علیـه دیانـت قـرار می گیرنـد. 
بـا چنیـن وضعیتـی آقـای غنـی چـه امیـدی 
بـا آمـدن طالبـان دارد کـه از آن هـا می خواهد 
بـه رونـد صلـح لبیـک بگویند؟ آیـا بهتـر نبود 
کـه به جـای چنیـن طـرح زبونانه آقـای غنی از 
موضـع قـدرت در نشسـت کابـل ظاهر می شـد 
و بـه صـورت قاطـع دیـدگاه مـردم افغانسـتان 
را در برابـر گـروه هـای افراطـی و تروریسـت 
و  منطقه یـی  ملـی،  بسـیج  و  می کـرد  بیـان 
جهانـی را در ایـن مبـارزه بـا ایـن گروه هـا بـه 
وجـود مـی آورد؟ طـرح آقـای غنـی بـه زودی 
یـک  و  داد  خواهـد  نشـان  را  خـود  شکسـت 
نقـش  ارگ  برنامه هـای غیـر ملـی  بـار دیگـر 
بـرآب خواهنـد شـد. از طرفـی در زمانـی کـه 
آقـای غنـی توانایـی مدیریـت چنـد والیـت را 
نـدارد چگونـه می تـوان از او انتظـار مدیریـت 
جنـگ و صلح را داشـت. نشسـت کابل فرصتی 
بـود بـرای آقـای غنـی کـه بـه چنـد نماینـدۀ 
کشـورهای منطقـه و جهـان نشـان دهـد که او 
رییـس جمهـوری افغانسـتان اسـت و می تواند 
باقـی  رییس جمهـوری  عنـوان  بـه  هم چنـان 

بمانـد؛ فقـط همین!
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در ایـن روزهـا، محمـد اشـرف غنـی، رییـس دولـت وحدت 
ملـی، در یـک سـخنرانی غافل گیرکننـده، در نشسـت کابـل 
بـا حضـور نماینـده گان شـماری از کشـورها، در مـورد صلح 
در افغانسـتان بـه گونه یـی صحبـت کـرده که همه را شـوکه 
کـرده اسـت. او گفتـه اسـت که صلح بـا طالبان، بـدون هیچ 
پیش شـرطی مطـرح اسـت و نیـز گفتـه اسـت کـه قانـون 
می گـردد.  تعدیـل  طالبـان  خواسـت  اسـاس  بـه  اساسـی 
همچنـان گفتـه اسـت کـه زندانیـان طالبـان رهـا و افـراد 
طالبـان در نهادهـای امنیتـی جذب می شـوند. این سـخنان 
آقـای غنـی، در شـرایطی که مـردم از طالبان و اعمـال آنان 
اسـت. حـاال  تعجـب آور  و  غافل گیرکننـده  بسـیار  آگاه انـد، 
سـوال ایـن اسـت کـه چگونـه آقـای غنـی می توانـد دسـت 
تسـلیمی بـه طالبـان دراز کـرده و حتـا قانـون اساسـی را به 
خواسـت آنـان تعدیـل می کنـد. یـک چنیـن برخـوردی بـا 
ایـن گـروه، مسـلماً بـه هیـچ عنـوان نمی توانـد راهـی بـرای 
صلـح پنداشـته شـود؛ جـز این که ایـن یک حرکـت و ترفند 
سیاسـی بـه هـدف مواجهـه با رقبای داخلی اسـت کـه آقای 

غنـی از آن در ایـن شـرایط اسـتفاده کرده اسـت. 
از جانـب دیگـر، آقـای غنـی در حالـی ایـن سـخنان را بـه 
زبـان رانده اسـت کـه او با عقربه هـای معکوس زمـان دوران 
ماموریتـش مواجـه اسـت. بـه اسـاس قانون اساسـی کشـور، 
و  اسـت  زمـان وظیفـۀ رییس جمهـور، چهـار سـال  مـدت 
بایسـتی در اول جـوزای سـال پنجـم رییس جمهـور جدید، 
بـه کرسـی ریاسـت جمهـوری تکیـه زند. بـا این حسـاب به 
نظـر می رسـد کـه آقـای غنـی در شـرایطی که کمتر از سـه 
مـاه بـه پایـان ماموریتـش مانـده اسـت، خواسـته اسـت که 
افغانسـتان را بـه قمـار بزنـد و هرچـه در تـوان داشـه باشـد 
بـرای بدتـر شـدن وضعیت بـه کار ببننـد. اگر چنین نیسـت 
چـرای آقـای غنـی در شـرایطی کـه بـا گذشـت هـر روز، 
مشـروعیتش را از دسـت می دهـد می خواهـد که پروسـه یی 
بـه نـام صلح را بـه گونه یی بـه عنوان یـک ابزار بـه کار ببند 
کـه همـه داشـته های هفده سـال پسـین را بـه قمـار زده و 
کشـور را بـه طالبـان واگـذار نمایـد؛ زیـرا آنچـه آقـای غنی 
گفتـه اسـت، چیـزی کمتـر از واگـذاری کشـور بـه طالبان و 
از آن طریـق بـه پاکسـتان نیسـت و ایـن می توانـد در یـک 
معاملـه  منطـق  فقـط  قومـی،  تنگ نظرانـۀ  بسـیار  مطالعـۀ 

باشد.  داشـته 
از جانـب دیگـر، آقـای غنـی بـرای رسـیدن بـه صلـح بـا 
طالبـان، در اول نیـاز دارد کـه خـود به حکومت پارچه شـده 
و ضعیـف خـودش رسـیده گی کنـد تا در نخسـت به خودش 
از  و سـپس  بدهـد  را جـان  و کشـور  ببخشـد  مشـروعیت 
موقـف قـدرت و توانـان، وارد گفت وگوهـای صلح بـا طالبان 
بـه اسـاس منافـع کشـور و فـردای بهتر بـرای فرزنـدان این 

گردد.  سـرزمین 
اگـر قرار اسـت آقـای غنـی مصالحه یـي انجام دهـد، باید در 
نخسـت بـا خـودش و دولـت خـودش صلـح کند و بایسـتی 
اول بـه توافق هـا، تعهدهـا و قـول و قرارهـای درون دولتی و 
تعهـدات سیاسـی خـودش بـا دیگـران پابند باشـد تا نشـان 
بدهـد کـه می توانـد بـرای صلح هـم کاری کنـد. اما بـه نظر 
می رسـد کـه اولویت هـای آقـای غنی به شـدت تغییـر کرده 
اسـت و در ایـن اولویت هـا مـردم افغانسـان قربانـی اولیـۀ 

سیاسـت های خطرنـاک او می شـوند.
ایـن جاسـت کـه باید جامعـۀ جهانـی، حامیـان افغانسـتان، 
سیاسـیون و جریان هـای سیاسـی کشـور و نهادهـای مدنـی 
و مـردم افغانسـتان درک کننـد کـه غنـی از لحـاظ روانی به 
مرحله یـی رسیده اسـت کـه دیگـر بقای این کشـور بـرای او 
ارزشـش را از دسـت داده اسـت و می خواهـد که فقـط با هر 
تهدیـد و تخویـف و ارعابـی، فقـط برای ماندن خـودش برای 
چنـد صبـاح دیگـر دام تزویـر افگنـد و اگـر نشـد همـه چیز 
را از نـو خـراب سـازد؛ زیـرا این تصویری اسـت کـه در آیینۀ 
اظهـارات آقـای غنی در نشسـت کابل 2 ، بـه نمایش درامده 
اسـت. بنابرایـن اگـر جلـو آقـای غنی گرفتـه نشـود، ممکن 
اسـت کـه بحـث صلـح و بحـث طالبـان به عنـوان یـک ابزار 
در جهـت منافـع سیاسـی خاصـی اعمال شـود کـه می تواند 
فـرادای کشـور را سـیاه تر و تارتـر سـازد و همـه روزنه هـای 

امیـد را ببندد. 

دست تسلیـمی غنـی 
بـه طالبـان



از »روز ملـی نیروهـای امنیتی«، روز پنج شـنبه، 
۱0 حـوت هفتـۀ گذشـته بـا برپایـی محافـل 

جداگانـه در کشـور گرامی داشـت شـد.
محمداشـرف غنی، رییس حکومـت وحدت ملی 
در مراسـمی کـه بـه همیـن مناسـبت در کابـل 
برگـزار گردیـده بـود، گفت، با آنکـه از طالبان در 
خواسـت پیوسـتن بـه پروسـۀ صلـح را کرده ایم، 
امـا در میدان هـای نبـرد هم چنـان می جنگیـم.

همزمـان بـا ایـن، داکتر عبـداهلل عبـداهلل، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در آن نشسـت 
گفت که مردم افغانسـتان خواهان صلح هسـتند 
و بـر همیـن مبنـا جنگ در این کشـور نـه برای 

جنـگ، بلکـه برای صلح اسـت.
غفلت قابل قبول نیست

محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی در آن نشسـت هم چنـان گفـت کـه صلح، 
آرزوی مردم افغانسـتان اسـت و نباید یک دقیقه 
تعلـل در مدیریـِت دفاعـی افغانسـتان صـورت 
گیـرد. آقـای غنـی می افزایـد کـه »قاطعانـه« و 
»مصمـم« از مـردم دفـاع می کنیـم و همیشـه 

آمـادۀ رویارویـی بـا هـر تهدید هسـتیم.
محمداشـرف غنـی با اشـاره به این کـه حکومت 
وحـدت ملـی بـا اتـکا بـه پیروزی هـای نیروهای 
امنیتـی در میـدان جنگ، از موقـف قدرت، طرح 
صلـح را اعـام کـرد، می گویـد: »هم سیاسـت را 

می بریـم و هم جنـگ را«.
و  کارکـرد  از  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
تاش هـای نیروهـای امنیتی در راسـتای تأمین 
امنیـت کشـور قدردانـی کـرد و گفت که سـراِن 
حکومـت همواره تاش کـرده اند تـا از نیروهای 
امنیتی به شـکل »درسـت« و »کامـل« حمایت 

. کنند
را  امنیتـی  نیروهـای  از دسـتاوردهای  او یکـی 
»بقـای افغانسـتان« عنـوان کـرد و خطـاب بـه 
سـربازان کشـور گفـت: »سـه ونیم سـال پیـش 
بقـای افغانسـتان زیـر پرسـش قـرار داشـت، اما 
شـما امـروز بقـای افغانسـتان را تأمیـن کردیـد؛ 
امـروز بقـای افغانسـتان در شـک نیسـت و ایـن 
نتیجـۀ قربانی هـای نیروهـای امنیتـی اسـت«.

کـرد  امیـدواری  اظهـار  غنـی  محمداشـرف 
و  پارلمانـی  انتخابـات  امنیـت  تأمیـن  کـه 
آینـده،  سـال  دو  در  پیِشـرو  ریاسـت جمهوری 
بزرگتریـن دسـتاورد بعـدی ایـن نیروهـا باشـد.

آقای غنی در بخشـی از سـخنانش به »اصاحاِت 
سرتاسـری« در نهادهـای امنیتـی اشـاره کـرد و 
گفـت کـه حکومـت وحـدت ملـی یـک نیـروی 
دفاعـی »مسـلکی، قـوی و قدرت منـد« از خـود 

بـه جـا خواهد گذاشـت.
در سـوی دیگـر، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در آن نشسـت 
گفـت کـه اکثریـت مـردم افغانسـتان خواهـان 
صلـح هسـتند و بـر همین مبنـا، جنـگ در این 
کشـور نـه بـرای جنـگ، بلکه بـرای صلح اسـت.

داکتـر عبـداهلل می افزایـد کـه پیـام صلح خواهی 
حکومـت بـه معنـای کـم شـدن فعالیت هـا و 
میـدان  در  امنیتـی  نیروهـای  آماده گی هـای 
جنـگ نیسـت. او خطـاب بـه نیروهـای امنیتی 
می گویـد: بیـداری، ُهشـیاری و آماده بودن شـما 
در انجـام وظیفـه، بایـد دایمـی و همیشـه گی 
نبایـد بـه طـرف دیگـر  باشـد. لحظه یـی هـم 

متوجـه شـوید.
او می افزایـد کـه مـردم افغانسـتان در راسـتای 

تأمیـن امنیت و رسـیدن بـه صلح، راه دشـواری 
در پیـش دارنـد، زیرا به بـاور او: »کسـانی که در 
جنـگ بـا مردم هسـتند، تـا هنوز به نـدای صلح 

اند«. لبیک نگفتـه 
رییـس اجرایـی حکومـت می گوید کـه در میان 
نیروهای امنیتی، در سـطح رهبـری و پایین تر از 
آن، هیـچ سیاسـتی نباید بـه غیـر از منافع ملی 

حاکم باشـد.
داکتـر عبـداهلل بـا بیـان این که رهبـری حکومت 
وحـدت ملـی »یک پارچـه« و »یک دسـت« در 
حمایـت از نیروهـای امنیتـی قـرار دارد و بـرای 
پیش بـرد بهتـر وظایـف آنـان هـر چـه در تـوان 
دارد، دریـغ نخواهنـد کـرد، گفـت: رسـیده گی 
بـه موقع به مشـکات نیروهای امنیتی از سـوی 
دولـت، بـه خوبـی انجـام خواهد شـد تـا روحیۀ 

نیروهـای امنیتـی را بلنـد ببرد.
بـه بـاور او: »جنگ بر مـردم افغانسـتان تحمیل 
شـده گفـت؛ اکثریـت مطلـق مـردم افغانسـتان 
خواهـان صلح هسـتند و وظیفۀ مقدس نیروهای 
امنیتی، تأمین صلح در کشـور اسـت. این جنگ 
بـه خاطر جنگ نیسـت و تحمیل شـده اسـت«.

»جزایـر قـدرت«، نیروهای امنیتی و شـبکه های 
اجتماعی

در عیـن حـال، محمدمعصوم سـتانکزی، رییس 
عمومـی امنیـت ملـی که در آن نشسـت سـخن 

مـی زد، گفت که افغانسـتان جایی بـرای »جزایر 
قدرت« نیسـت و »صاحیت اسـتفاده از قدرت« 

را تنها سـران حکومت افغانسـتان دارد.
آقـای سـتانکزی می افزایـد کـه اسـتفاده از »قوۀ 
دولـت« تنهـا در صاحیت حکومت اسـت و جلو 
کسـانی که دسـت بـه اسـتفاده از ایـن نیروهای 

می زننـد، گرفتـه خواهد شـد.
رییـس امنیـت ملـی در حالـی کـه از فـرد یـا 
گروهـی نـام نمی بـرد، امـا می گویـد: »کسـانی 
کـه با اشـارۀ کشـورهای خارجـی در افغانسـتان 
کار می کننـد، بایـد دسـت از کارشـان بردارنـد و 
دسـت به دسـِت هـم داده و دولت افغانسـتان را 

کنند«. تقویـت 
آقای سـتانکزی بـا بیان این کـه نیروهای امنیتی 
جنـگ را برای رسـیدن به صلح انجـام می دهند، 
می افزایـد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی برای 
رسـیدن بـه حقـوق مشـروع شـهروندان کشـور 

می کنند. مبـارزه 
کـه  گفـت  سـخنانش  از  بخشـی  در  او 
بررسی های شـان نشـان می دهد که تروریسـتان 
بیشـترین اسـتفاده را از شـبکه های اجتماعـی 

می برنـد.
بـا  مبـارزه  کـه  می افزایـد  سـتانکزی  آقـای 
شـبکه های تروریسـتی تنهـا کار یـک نهـاد و 
یـک مرجـع نیسـت؛ بلکـه ایـن مبـارزه بایـد از 
خانواده هـا و بـا آگاهی دهـی بـه آنان آغاز شـود.

رییـس عمومـی امنیـت ملی هم چنـان می گوید 
خـاک  در  تروریسـتان  انتقـال  آوازه هـای  کـه 
افغانسـتان توسـط چرخ بال هـا نیـز »نادرسـت« 
اسـت و کسـانی که این ادعا را مطـرح می کنند، 
در پی خدشـه دار سـاختن ذهنیت مردم هستند 

و بایـد »مـدرک« ارائـه کنند.
در سـویی دیگـر، طارق شـاه بهرامـی، وزیـر دفاع 
ملـی می گویـد کـه کـه جنـگ بـاالی کشـور 
افغانسـتان »تحمیـل« شـده و دفـاع نیروهـای 
امنیتـی و دفاعی از افغانسـتان، »دفـاع مقدس« 

ست. ا
حالـی  در  امنیتـی«  نیروهـای  ملـی  »روز  از 
گرامی داشـت می شـود که روز چهارشـنبۀ هفتۀ 
گذشـته سـران حکومت وحدت ملـی در دومین 
نشسـت رونـد کابل در حضور نماینـده گان بیش 
از 25 کشـور جهـان، نقشـۀ راه صلـح را اعـام 

کردند.
براسـاس درخواسـِت صلـح افغانسـتان، حکومت 
»هیـچ  بـدون  اسـت  حاضـر  ملـی  وحـدت 

پیش شـرطی« بـا طالبـان گفت وگو کنـد و پس 
از آتش بـس، طالبـان را به عنوان حزب سیاسـی 

بپذیرد.
محمداشـرف غنـی در نشسـت کابـل گفـت که 
دولت افغانسـتان متعهد اسـت تا در بارۀ زندانیان 
و  تحریم هـا، صـدور گذرنامـه  طالبـان، حـذف 
روادیـد برای اعضـای طالبان و خانواده های شـان 
کار کنـد؛ چیزی کـه دیروز جمعـه، ۱۱ حوت از 
سـوی گروه طالبان رد شـد و گفته شـد که این 
طـرح یک »توطئه« اسـت و آنان به مبارزۀشـان 

در برابـر دولت افغانسـتان ادامـه می دهند.
بـه دنبال نشسـت پروسـۀ کابـل، بارنـت روبین، 
یک دیپلومات پیشـین امریکایی بـه طالبان نامۀ 
سرگشـادۀ نوشـت و در آن گفـت: »نشـان دهید 
کـه تعهد شـما بـه مذاکـرات و اسـتقال، واقعی 

است.«
آقـای  عنوانـی  نامه یـی  در  طالبـان  گـروه  امـا 
روبیـن، افغانسـتان را »اشـغال« شـده خوانـده و 
گفتـه انـد: »پیشـنهاد شـما مبنـی بـر مذاکرات 
بـا حکومـت کابل و مشـروع دانسـتن آن، همان 
راهـکار امریـکا بـرای پیـروزی در جنگ اسـت«.
در ایـن نامـه، طالبان درخواسـت صلح کنفرانس 
کابـل و سـایر تاش هـا را »یک توطیـه« خوانده 
تاش هـا  ایـن  از  هـدف  کـه  انـد  نگاشـته  و 
»تسـلیمی« آن گـروه می باشـد. طالبـان در این 
نامـه نگاشـته اند کـه خواهان »مذاکره بـا ایاالت 
متحـده نبوده و نه دسـت از مقاومت بر می دارند 

و نـه ]از ادامـۀ جنگ[ خسـته می شـوند.«
هم چنـان ایاالت متحـدۀ امریکا ضمن اسـتقبال 
از نشسـت پروسـۀ کابل، حمایت واشـنگتن را از 
فراخـوان صلـح حکومـت افغانسـتان بـه طالبان 

اعام داشـته اسـت.
طالبـان  کـه  انـد  گفتـه  امریـکا  مقام هـای 
اقدامـات  از  دسـت  تـا  دارنـد  »مسـوولیت 
خشـونت آمیز خـود برداشـته و نشـان دهنـد که 
آنـان بـرای مذاکرات صلـح با حکومـت منتخب 

انـد.« کابـل آمـاده 
گفتنـی اسـت کـه حکومـت وحـدت ملی سـال 
گذشـته، تاریـخ 9 حـوت را بـه عنـوان روز ملـی 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان اعـام کـرد. روز 
نُهـم حـوت یـک روز تاریخـی در افغانسـتان نیز 
اسـت؛ در ایـن روز امـان اهلل خـان، پادشـاه وقـت 
افغانسـتان تاج گـذاری کـرده و اعـام کـرده بود 
کـه بـرای به دسـت آوردن اسـتقال افغانسـتان 

مبـارزه خواهـد کرد.
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در مراسم گرامی داشت از »روز ملی نیروهای امنیتی« مطرح شد:

جنـگ ما بـرای صـلح است

خصوصـی  رسـانه های  فرمایـان  کار  بیشـتر 
مقـررۀ طـرز تأسـیس رسـانه های همگانـی را 

می کننـد.  نقـض 
یـک نظـر سـنجی چنـد ماهـۀ دفتـر حمایـت 
کننـدۀ رسـانه های آزاد در افغانسـتان ) نـی ( 
نشـان می دهـد کـه کار فرمایـان رسـانه های 
زیـر  را  خـود  کارمنـدان  حقـوق  خصوصـی 
پـای کـرده و مقـررۀ طرز تأسـیس رسـانه های 

نمی کننـد. مراعـات  را  همه گانـی 
ایـن نظر سـنجی نهـاد نـی نشـان می دهد که 
نقـض مقررۀ مذکور بیشـتر از طرف مسـووالن 
ارشـد رسـانه های همه گانـی در نظـر گرفتـه 

نمی شـود.
خشـونت  رویدادهـای  نظرسـنجی  ایـن 
درون سـازمانی خبرنگاران از مـوج نوین آزادی 
بیـان تـا مـاه سـنبله ۱396 را در افغانسـتان 

اسـت. داده  پوشـش 
نـدادن  خبرنـگاران،  بـا  قـرارداد  عقـد  عـدم 
قانـون،  خـاف  قراردادهـا  عقـد  حقـوق، 
قراردادهـا  عقـد  غیرقانونـی،  اخراج هـای 
از  اجبـاری  کار  و  یک طرفـه  گونه  یـی  بـه 
اشـاره  آن   بـه  بررسـی  ایـن  کـه  مواردی انـد 

اسـت. کـرده 
بـر بنیـاد نظرسـنجی یی کـه نـی انجـام داده 
5.8۷ درصـد خبرنـگاران کاپـی قـرارداد خـود 
ایـن  نکرده انـد.  قـرارداد  اصـَا  یـا  ندارنـد  را 
نظرسـنجی می گویـد، صددرصـد خبرنـگاران 
تأسـیس  طـرز  مقرره  یـی  مطابـق  حقـوق 
نمی کننـد. دریافـت  را  رسـانه های خصوصـی 
 40 از  خبرنـگار   40 بـا  نظرسـنجی  ایـن  در 
رسـانۀ معتبـر خصوصی گفت وگو شـده اسـت 
کـه بیشترشـان از نقـض حقـوق خـود نـاراض 

بوده  انـد.
تلویزیون هـای آریانـا، یـک، سـبا، وطـن، افغان 
از جملـه رسـانه هایی اند کـه  نوبهـار  رادیـو  و 
نام شـان در این گـزارش به عنوان رسـانه هایی 
کـه تخطی داشـته اند، آمده اسـت. بـا این حال 
مسـووالن ایـن رسـانه ها ادعـای کارمندانی که 
از آن هـا شـکایت دارنـد را رد می کننـد و ایـن 

ادعاهـا را بی بنیـاد می خواننـد.
نتایـج  می گویـد،  نـی  بررسـی،  پایـان  در 
بـه  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  گزارش هـا 
شـغلی  مصوونیـت  آینـدۀ  تأسـف باری  گونـۀ 
خبرنـگاران بـا دشـواری های گوناگونـی روبه رو 

بـود. خواهـد 
اگـر وضعیـت خبرنـگاران  کـه  نـی می گویـد 
یابـد،  ادامـه  منـوال  همیـن  بـه  افغانسـتان 
روبـه رو  »فاجعـه«  بـا  خبرنـگاری  جامعه  یـی 

شـد. خواهـد 
دفتر حمایت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان 
حکومـت  و  خبرنـگاران  رسـانه ها،  مالـکان  از 
طـرز  مقرره یـي  تطبیـق  در  کـه  می خواهـد 
تأسـیس رسـانه ها و قانـون کار از هیچ تاشـی 

نکند. دریـغ 

آزاد  رسـانه های  کننـدۀ  حمایـت  دفتـر 
افغانسـتان ) نـی( در حالـی از نقـض حقـوق 
هشـدار  خصوصـی  سـانه های  در  خبرنـگاران 
مـی دهد که پیـش از نیز برخـی از خبرنگاران 
قانـون  از  بیـرون  و  ناپسـند  برخوردهـای  از 
توسـط برخی از کار فرمایان شـان در رسـانه ها 
شـکایت کرده  انـد. هم چنان، گزارش های نشـر 
شـده حاکی از آن اسـت که بیشـتر مسـووالن 
بـه  خـود  کارمنـدان  حقـوق  آزاد  رسـانه های 

نمی پردازنـد. معیـن اش   وقـت 

همچنـان آزار و اذیـت بانوان خبرنـگار از دیگر 
سـوژه های اسـت که هـر از گاهی در رسـانه ها 
بانـوان  از  پایـن و بـاال می شـود. شـمار زیـاد 
خبرنـگار از آزار و اذیـت در دفترهای کار شـان 
شـکایت می کننـد. در همیـن ارتبـاط اتحادیۀ 
خبرنـگاران افغانسـتان، چنـدی پیـش به خاطر 
جلوگیـری از رونـد آزار و اذیـت بـرای بانـوان 
خبرنـگار پیشـنهاد »چلـه پوشـی « )انگشـتر 

کرد. را  نامـزدی( 

دفتـر نی:
مسووالن ارشد رسانه های آزاد مقررۀ طرز 
تأسیس رسانه های همه گانی را زیر پا می کنند

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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    جماعـت تبلیـغ بـا اجتهـاد در آیـۀ »ُکْنُتـْم 
ـٍۀ أُْخِرَجـْت لِلَنّـاِس تَْأُمـُروَن بِالَْمْعـُروِف  َخْیـَر أَُمّ
«:  شـما  بِـاهلَلّ َوتُْؤِمُنـوَن  الُْمْنَکـِر  َعـِن  َوتَْنَهـْوَن 
بهتریـن اّمتـي هسـتید کـه بـه سـود انسـان ها 
آفریـده شـدهاید )مـادام کـه( امـر بـه معـروف 
و نهـي از منکـر مینماییـد و بـه خـدا ایمـان 
داریـد )آل عمـران:۱۱0(، بدین بـاور اند که هر 
مسـلمان مکلـف اسـت به خاطـر پخـش و نشـر 
دیـن اسـام، بـه سـیر و سـفر بپـردازد و مـردم 
را بـه  سـوی دیـن پیامبر خاتَـم صلـی اهلل علیه 

بخواند. فـرا  وسـلم 
    در آیـۀ فـوق، کلمـۀ »اخـراج« بـه معنـای 
آفریـده شـده و برگزیـده شـده بـه کار رفتـه، 
امـا مـادۀ »خ ر ج« با تمـام مشـتقاِت آن در زبان 
عربـی، اساسـاً بـه معنـای بیـرون شـدن اسـت؛ 
تفسـیر جماعـت، از آیـۀ مبارکـه این اسـت که 
مسـلمانان بـرای دعـوت سـایر امت هـا برگزیده 
شـده اند تـا بسـترهای راحت و آسـایش را ترک 
گوینـد و در راه خـدا بیـرون شـوند و مردم را به 

دیـن اسـام فـرا خوانند.
    روش جماعـت طـوری اسـت کـه چنـد فرد، 
خـود را بـرای دعــوت به یکی از قــریه ها نامزد 
می نمــایند. بعـد هرکـدام از ایـن افـراد بـرای 
خـود فرش خـواب و به انـدازۀ کفایـت، خوراک 
معمولـی و بـه دور از تکلـف، برمـی دارد. وقتـی 
مربـوط  مسـایل  رسـیدند،  مطلـوب  قریـۀ  بـه 
بـه بـود و بـاِش چنـد روز را میـان  هـم تنظیـم 
بـه  مؤظـف  بعض شـان  چنان کـه  می نماینـد؛ 
تمییـز کـردن مـکان اقامـت می شـوند و افـراد 
باقی مانـده در کوچـه و بـازار و دکان هـای قریـه 
گـردش می کننـد و مـردم را بـه  سـوی دیـن، 
هنگامـی  می نماینـد.  دعـوت  ایمـان  و  تقـوا  و 
 کـه وقـت بیـان )تبلیـغ( فـرا رسـید، همۀشـان 
به خاطـر شـنیدن آن جمـع می شـوند، بعـد از 
پایـان وعـظ جمعـی، حاضران را بـه چند بخش 
تقسـیم می کننـد و حلقـه حلقـه می سـازند و 
هـر دعوت گـر برای بخشـی از آنان وضو، سـورۀ 
فاتحـه، نمـاز، تـاوت قـرآن کریـم و غیـره را 
تعلیـم می دهـد و ایـن کار را چنـد روز تکـرار 

می کننـد. 
    قبـل از آن کـه مـدت اقامت شـان در همان جا 
فـی  خـروج  بـه  را  مـردم  برسـد،  پایـان  بـه 
سـبیل اهلل بـرای آمـوزش بیشـتر احـکام دین و 
خـروج در راه خـدا فـرا می خواننـد. کسـانی که 
اظهـار آماده گـی می کننـد، نام های شـان را در 
دفتـر مخصـوص خویـش یادداشـت می نماینـد 
تـا از طریـق مرکـز برای یـک روز، دو روز یا سـه 
روز نظـر بـه فرصت و ظرفیت اشـخاص، آن ها را 

در دسـته های دعوتـی تنظیـم گردنـد.
    ایـن افـراد بـه خاطـر این کـه از قیـد هـوا و 
هـوِس خود را رهانیده باشـند، هیچ گاه دوسـت 
ندارنـد در قریه هـا میهمـاِن مـردم شـوند و اگر 
بـا  گاهـی شـخصی آن هـا را میهمـان کنـد و 
غذاهـای متنوع برخورند، دوسـت دارند بخشـی 
از آن را در بیـرون به مسـتمندان توزیع نمایند. 
    مـدت خـروج برای تبلیغ، یک روز، سـه روز، 
ده روز، چهـل روز، چهارمـاه و یک سـال اسـت؛ 
هرکـس می توانـد نظـر بـه ظرفیـت اجتماعـی 
خویـش از یـک روز تـا یک سـال، خـروج در راه 

دعـوت را اراده کنـد.

    مرکـز جماعـت، مسـجد اسـت امـا در برخی 
کشـورهای اروپایـی کـه زمینۀ اقامه در مسـجد 
دیگـر  مراکـز  و  هوتل هـا  در  باشـد،  مشـکل 
قبـل  از  جماعـت  ایـن  اعضـای  سـوی  از  کـه 
آمـاده گردیـده اسـت، اقامـه می نماینـد و بـه 

می پردازنـد. خویـش  فعالیت هـای 
    کتاب هـای »فضایـل اعمـال« تألیـف موالنـا 
محمـد زکریـا کاندهلـوی، »حیات المسـلمین« 
و  تهانـوی  اشـرف علی  حکیم االمـت  نوشـتۀ 
کفایـت اهلل  موالنـا  تألیـِف  االسـام«  »تعلیـم 
جماعـت  رسـمی  نشـرات  جملـه   از  دهلـوی، 
تبلیـغ بـه شـمار می رونـد کـه در برنامه هـای 

می شـود. اسـتفاده  آن هـا  از  تبلیغـی 
    تشـکیات مخصـوص سـازمانی در جماعـت 
تبلیـغ وجـود نـدارد؛ بلکـه مطابـق واحدهـای 
سـطح  بـه  عمومـی  امیـر  کشـور،  هـر  اداری 
کشـور و امـرای ایالتـی و پایین تـر از آن تـا امیر 
دسـته های تبلیغـِی سـیار کـه بـه جایـی اعـزام 
می گردنـد، می باشـد. امیـر از طریـق رای زنـی 
بـا افـرادی کـه وی را همراهـی می نماینـد، در 
مسـایل مربـوط بـه تبلیـغ تصمیـم می گیـرد و 
از نتایـج کاِر خویـش به مرکز گـزارش می دهد.

از  یکـی  سـاالنه،  اجتماعـاِت  برگـزاری      
روش هـای مهـِم دعوتـی جماعـت تبلیغ اسـت 
بـه مـدِت سـه روز  ویژه یـی  بـا مدیریـت  کـه 
بـه سـطح کشـورها برگـزار می گـردد. در ایـن 
اجتمـاع، بـزرگان جماعـت اشـتراک می ورزنـد 
برنامه هـای  در چـوکات  روز  مـدِت سـه  بـه  و 
افـراد  ارشـاد  و  وعـظ  بـه  گونه گـون  تربیتـی 

می شـود.  پرداختـه 
    در اجتماعـاِت سـاالنه یی کـه در کشـورهای 
سـال های  در  بنگله دیـش  و  هنـد  پاکسـتان، 
از دو میلیـون  باالتـر  برگـزار می گـردد،  اخیـر 
افـراد از گوشـه و کنـار مختلـف جهـان، ماننـد: 
اروپـا، امریکا، افریقـا، ایران، افغانسـتان و برخی 
کشـورهای آسـیایی دیگـر اشـتراک می ورزنـد. 
در  تبلیـغ  جماعـت  سـاالنۀ  اجتماعـات      
کشـورهای هند، پاکسـتان و بنگله دیـش بعد از 
همایـش اسـامی بین المللـی حـج، بزرگ ترین 
شـمار  بـه  جهـان  سـطح  در  دینـی  همایـش 

مـی رود. 
برخـی  در  اجتماعـات سـاالنه      در حاشـیۀ 
کشـورها، به ازدواج هـای دسـته جمعی پرداخته 
حضـور  بـا  و  انـدک  هزینـۀ  بـا  کـه  می شـود 
شـخصیت های بـزرِگ جماعـت انجام می شـود.

ویژه گی های جماعت تبلیغ
    سـیمای ظاهـری افـراِد وابسـته بـه جماعـت 
ایـن جنبـش  بـزرگان  بـه تأکیـد  تبلیـغ نظـر 
دینـی، نسـبت بـه حرکت هـای اسـامِی دیگـر 
کامـًا متفـاوت اسـت؛ آن هـا بـاور دارنـد کـه 
لبـاس سـفید، سـاده و معمولـی، ریـش بلنـد، 
سـبیل های تراشـیده، پوشـانیدِن سـر با کاه یا 
عمامـه، بلنـد بـودِن پاچه هـا از بُُجلـک )قوزک( 
اهلل  اکـرم صلـی  پیامبـر  از سـنت های وصفـی 
علیـه وسـلم و صحابـۀ کـرام اسـت و پیـروی از 
آن، سـنِت پسـندیده یی اسـت کـه در خیلـی 
از کشـورهای اسـامی متـروک گردیـده اسـت 
به خصـوص  معاصـر  فقهـی  اندیشـه های  امـا 
حوزه هـای علمـی حجـاز و مصـر دیدگاه هـای 

متفـاوت در ایـن زمینـه دارنـد.
الف: عقیده و مذهب

    از آن جایی کـه جماعـت تبلیغ از دهلی ظهور 
کرده اسـت و بـزرگان این جماعـت مانند موالنا 
محمـد الیاس، موالنـا محمدیوسـف کاندهلوی، 
و  انعام الحسـن  موالنـا  زکریـا،  محمـد  موالنـا 
غیـره همـه از علمـای فارغ التحصیـل دارالعلـوم 
ایـن جماعـت  انـد، عقیـده و مذهـِب  دیوبنـد 
اساسـاً دیوبنـدی اسـت اما نسـبت به پیوسـتن 
پیـروان مذاهـِب چهارگانـه و َسـلفی هایی کـه 
ایـن روش دعوتـی را تأیید می نمایند، مشـکل و 
محدودیتـی در صـِف جماعـت دیده نمی شـود؛ 
چنان کـه در کشـورهای افریقایـی، یمن، مصر و 
غیـره در صفـوف جماعـت تبلیـغ، همـه پیروان 

سـایر مذاهـب اند.
ب: گرایش به تصوف

    همان طـور  کـه علمـای دیوبنـد در مجمـوع، 
مکـی  اهلل  امـداد  موالنـا  بـا  تصوفی یـی  پیونـد 
دارنـد و ایـن رشـته بـه شـاه ولـی اهلل دهلـوی 
سـرهندی  احمـد  شـیخ  بـه  روی هم  رفتـه  و 
می رسـد، جماعـت تبلیـغ، بیعـت بـا مرشـد را 
بـه هـدف تربیـت خـودی، یـک امر مستحسـن 

و مشـروع پنداشـته و جوانـان را بـه ایـن امـر 
می نمایـد. تشـویق 

نقـش  و  تاریـخ دیرینـه  بـا در نظرداشـت      
تأثیرگـذاِر تصـوف در فـراز و فرود فکر اسـامی 
از  هریـک  بـه  تبلیـغ  جماعـت  شـبه قاره،  در 
مناهـِج چهارگانـۀ تصـوف: قادریـه، نقشـبندیه، 
روش  امـا  دارد،  بـاور  چشـتیه  و  سـهروردیه 
بهاءالدیـن  خواجـه  بـه  )منسـوب  نقشـبندیه 
ق(  )۷۱8-۷9۱هــ  بخارایـی  نقشـبند  محمـد 
اسـت، بـه لحـاظ این کـه در قـرن دهم توسـط 
مغـوالن بـه دهلـی رسـیده و همچنان سلسـلۀ 
چشـتیه کـه پیشـتر از آن در دورۀ غوریـان از 
خراسـان وارد هنـد گردیده بود، پیروان بیشـتر 

- عقیلـی در ترجمـۀ حماد بن ابی سـلیمان 
روایـت می کند:

وقتـی ابراهیـم نخعـی رحلـت کـرد، پنـج 
شـخصیت از اهـل کوفـه، که در جمع شـان 
بـود،  ابوحنیفـۀ  معاصـر  قیـس  بـن  عمـر 
اجتمـاع کردنـد و چهل هزار درهـم را جمع 
نمـوده بـرای حماد بـن ابی سـلیمان دادند 
تـا در تعلیـم جماعت بـه مصرف رسـانده و 

در ریاسـت جماعـت فارغ البـال باشـد.
نخعـی 95  ابراهیـم  رحلـت  سـال  مسـلماً 
اسـت؛ آیـا می شـود امـام ابوحنیفـه متولـد 
80 و عمرشـان ۱5 بـوده باشـد و اهتمـام 
همچـو امر عظیمـی در تعیین »جانشـین و 
خافـت نخعـی رحمـه اهلل« را در سـن ۱5 
انجـام داده باشـد و یـا همچـو رجالـی بـه 
کام شـان اهمیـت قایـل شـوند؟!... معلوم و 

هویداسـت کـه ۱5سـاله نبودنـد.

و دالیل متعدد دیگر
تألیـف جماعتـی از قدمـاء، احادیث مباشـر 
و  صحابـه  حضـرات  از  را  ابوحنیفـه  امـام  
دالیـل دیگـر فـوق مشـخص اسـت، این که 
امـام اقـًا متولـد سـال ۷0 بـوده و روایـاِت 
واحـد و بـا یـک سندشـان مرفـوع اسـت و 
امـام ابوحنیفـه تابعـی بامنازعه می باشـند.  
امـام ذهبـی کتابـی بـه نـام تذکرۀ الحفـاظ 
و  صحابـه  از  گروهـی  سـوانح  کـه  دارد 
برخـی  از  کـه  آورده  آن  در  را  غیرصحابـه 
کـه  آن چـه  )یک دهـم(  عشـر  آن هـا 
متأخریـن در تعریـف حافـظ ذکـر کرده اند، 

اسـت. نشـده  روایـت 
تذکرۀ الحفاظـش  کتـاب  در  ذهبـی  امـام 
امـام ابوحنیفـه را نفـر دهـم در طبقۀ پنجم 
محدثیـن و از اول کتـاب به رقـم ۱63 ذکر 

کـرده و شـرح حـال او را آورده اسـت. 
بزرگـی  ایـن طبقـه ذهبـی محدثیـن   در 
امثـال عبیـداهلل بـن عمـر، عقیل بـن خالد، 
هشـام دسـتوائی، بـن جریح، ابن ابـی لیلی، 
مسـعر بـن کـدام، امـام مالـک و معمـر بن 
انـد و  راشـد را کـه  از محدثیـن مشـهور 
جملـه رجـال ایـن طبقـه کـه ذکـر نمـوده 

۷8 شـخصیت انـد؛ ذکـر نمـوده اسـت.2 
شـیخ محمـد عبدالرشـید نعمانـی بـه نقل از 
ذهبـی: ابوحنیفه، امام مالک، اوزاعی، سـفیان 
ثـوری را از طبقـۀ پنجـم شـمرده و در ادامـه 
می نویسـد: امـام ابوحنیفه از جملـه ده نفری 
انـد کـه مـدار علـم کتـاب و سـنت در عصـِر 
خـود بودنـد و نُه شـخصیت دیگـر عبارت اند 
از: مالـک، اوزاعـی، ثـوری، لیـث، ابـن عیینه، 

معمـر، شـعبه و حمادین. 3  
ایـن خود داللـت می کند که امـام ابوحنیفه 
در حدیـث از جملـه آن حافظانی سـت کـه 
هیـچ انسـاِن منصفـی در حفـظ و امامتـش 
ابوحنیفـه  امـام  نـدارد.  تردیـدی  و  شـک 
حافـظ و محدثـی اسـت کـه حفـاظ حدیث 
قسـمی کـه از امـام احمـد، بخـاری، ابـن 
معیـن و ابـن مدینـی اخذ حدیـث کرده اند، 

از وی نیـز تلقـی نموده انـد.
صاحـب جواهرالمضیئـه بـه نقـل از کتـاب 
مذهـِب  ابوحنیفـه  امـام  می گویـد:  تعلیـم 

خویـش را حـدوداً از چهارهـزار نفـر گرفته 
. ست ا

امـام  اسـت:  گفتـه  ابراهیـم  بـن  مکـی 
ابوحنیفـه دانشـمندترین فـرد روزگاِر خـود 

اسـت.4 بـوده 
ابـو یوسـف گفتـه اسـت: در تفسـیر حدیث 

داناتـر از ابوحنیفـه ندیده ام. 
تهانـوی بـه نقـل از جامـع بیان العلـم ذکـر 
نمـوده اسـت کـه یزیـد بـن هـارون گفتـه 
اسـت: من هـزار کـس را دریافتـم و از اکثر 
آنـان چیـزی نوشـتم و در میان آنـان، فقیه 
و پرهیزگارتـر و دانشـمندتر از پنـج کـس 

ندیـدم کـه اول آن هـا ابوحنیفـه اسـت.۱ 
------------------

۱- تأنیب الخطیب
2- تذکرۀ الحفاظ مکتبه رحمانیه ۱26/۱و مکتبه ابن تیمیه ۱68/۱

3- مکانۀ االمام ابی حنیفه فی الحدیث، ص 46  -4۷
4- قواعد فی علوم الحدیث، ص308

راجـع بـه دانش و حفظ و ذکاوت امام، بسـا 
از علمـا و شـیوخ حدیـث گواهـی داده انـد. 
مـراد از علـم در آن زمـان، علـم قـرآن و 

بود. حدیـث 
 اعلم النـاس بـه کسـی گفتـه می شـد کـه 
از  حدیـث  و  قـرآن  در  وی  دانـِش  سـطح 

دیگـران بیشـتر بـود.
 آن کـه عالـم حدیث باشـد، بی تردید حافظ 

حدیث نیز اسـت.
مؤلـف عقودالجمـان می گویـد: »ابوحنیفـه 
از بـزرگان حفـاظ حدیث و از ارکان ایشـان 
بـوده و اگـر اعتنـا و اهتمامـش بـه حدیـث 
فقهـی  مسـایل  اسـتنباط  نمی بـود،  زیـاد 

برایـش مهیـا نمی شـد.«2 هیـچ گاه 
بنابریـن کسـی که بدیـن پنـدار اسـت کـه 
ابوحنیفـه اهتمـام بـه حدیـث نداشـته و از 
حفـاظ حدیـث نبـوده اسـت، یـا حاسـد و 
یـا متسـاهل در قضـاوِت خویـش می باشـد. 

چگونه کسـی که بـه حدیث اهتمام نداشـته 
و از حفـاظ حدیـث نبـوده باشـد، می توانـد 
بـه ایـن حـد و پیمانـه مسـایلی را کـه از 

شـمار بیـرون اسـت، اسـتنباط نمایـد؟
می گویـد:  شـاگردش  یوسـف  ابـو  امـام 
و  تفسـیر حدیـث  بـه  داناتـر  را  هیچ کـس 
عالم تـر بـه مواضـع نکته هـای فقهـی در آن 
از ابوحنیفـه ندیـده ام. و هـم گفتـه اسـت: 
او مخالفـت  بـا  از مسـایل کـه  در چیـزی 
در  می اندیشـیدم،  سـپس  می نمـودم، 
نتیجـه نظـِر او را نجات دهنده تـر در آخـرت 

فتـم. می یا
می نمـودم،  حدیـث  بـه  میـان  هـرگاه   
بینـش او را نسـبت بـه خود دربـارۀ حدیث 

می یافتـم. بیشـتر  صحیـح، 
همچنین گفته اسـت: هرگاه امـام ابوحنیفه 
قولـی را مؤکـد می سـاخت، مـن بر مشـایخ 
کوفـه می گشـتم کـه آیا بـرای تقویـِت قول 
او حدیـث و یـا اثـری را می یابـم؟ گاهی دو 
یـا سـه حدیـث را می یافتـم و آن را برایش 
می گفـت:  آن هـا  از  برخـی  در  مـی آوردم. 
ایـن حدیـث صحیـح نیسـت و یـا می گفت: 
ایـن  می گفتـم:  مـن  نمی باشـد.  معـروف 
شـما  قـول  بـا  درحالی کـه  چـرا،  حـرف 
موافقـه دارد. می گفـت: مـن از علـم اهـل 

کوفـه آگاهـم. 3
از اعمـش روایـت شـده کـه ابوحنیفـه نـزد 
وی قـرار داشـت و از وی چنـد مسـأله یی 
پرسـش شـد، بـه ابوحنیفـه گفـت: در ایـن 
ابوحنیفـه  امـام  می گویـی.  چـه  مسـایل 

داد. پاسـخ 
 اعمـش گفـت: روی چـه دلیلـی می گویی. 
گفـت: بر اسـاس احادیثـی که از تـو روایت 
کـرده ام، و احادیـث زیـادی را بـا سـندش 

کرد. ذکـر 
آن  اسـت،  بـس  همیـن  گفـت:  اعمـش   
احادیثـی را کـه مـن بـرای تـو در صـد روز 
گفتـه ام، در یـک سـاعت آن هـا را بـه مـن 
بازگـو مـی داری. نمی دانسـتم که تـو به این 

می نمایـی. عمـل  احادیـث 
ای گـروه فقهـا! شـما حیثیـت طبیبـان را 
داریـد و مـا دوافروشـانیم و تـو ای کـس 

گرفتـه ای. را  راه  دو  هـر  )ابوحنیفـه( 
هیثمـی پـس از نقـل ایـن حکایـت گفتـه 
اسـت: »حفـاظ از مسـانید امـام ابوحنیفـه 
کـه  نمـوده  تخریـج  بی شـماری  احادیـث 
بسـیاری از آن هـا بـه سـند متصـل بـه مـا 
رسـیده و در مسـانید اسـتاداِن ما ذکر یافته 
و مـن به خاطـر جلوگیـری4 از اطالـه حذف 

نمـوده ام.«
باید دانسـت که شـرح حـاِل امـام ابوحنیفه 
را حافـظ شـمس الدین محمـد بـن احمـد 
بن عبدالهادی مقدسـی حنبلـی در کتابش 
»المختصـر فـی طبقـات علمـاء الحدیـث« 
ذکـر کـرده و ثنـای نیـک بـرای او گفتـه 
اسـت. مقدسـی در کتابـش ایـن التـزام را 
نمـوده کـه در آن جز حفـاظ از دیگران یاد 
نمی کنـد، و گفتـه درسـت نیسـت از آنانـی 
داشـته اند،  اشـتغال  علـم حدیـث  بـه  کـه 

باشـیم. جاهل 
ابوعبـداهلل  شـمس الدین  امـام  همین طـور 

ابـن  بـه  مشـهور  ابی بکـر  بـن  محمـد 
ناصرالدیـن در کتابـش: بدیعـۀ البیـان عـن 

األعیـان.  مـوت 
جمال الدیـن یوسـف بـن حسـن بـن احمد 
الصالحـی الحنبلـی مشـهور بـه ابـن المبرد 

در کتابـش: طبقـات الحفـاظ.
حافظ جال الدین سـیوطی در کتابش: طبقات 

الحفاظ.
 عامـه محمـد بـن رسـتم بـن قبـاء الحارثـی 
البدخشـی در کتابـش: تراجم الحفـاظ که همۀ 
ایـن کتـب راجع به حافظـان حدیـث تحریر و 
تألیف یافته اسـت، شـرح حـال امـام ابوحنیفه 
را بـه حیث یـک حافظ حدیث ذکـر کرده اند. 5

--------------------
۱- همان مرجع، ص 309

2- تأنیب الخطیب، ص ۱52 
3- الخیرات الحسان، ص 6۱
4- الخیرات الحسان، ص 6۱

5- مکانۀ االمام ابی حنیفه فی الحدیث، ص 58 تا 62

یوسـف  بـن  محمـد  شـمس الدین  عامـه 
را  کتابـی  الشـافعی  الدمشـقی  الصالحـی 
راجـع به شـرح حـال امـام نوشـته و بابی را 
در آن عنوان داده »الباب الثالث و العشـرین 
فـی بیـان کثـرۀ حدیثـه و کونه مـن أعیان 
الحفـاظ مـن المحدثین« یعنی بـاب 23 در 
بیـان کثـرت حدیـث او و این کـه از ارکان 
حفـاظ اسـت و در ایـن بـاب آورده و گفتـه 

ست: ا
بایـد دانسـت کـه امـام ابوحنیفـه رحمه اهلل 
و  اسـت  حدیـث  حفـاظ  کبـار  از  تعالـی 
حافـظ ابوعبـداهلل ذهبی در کتـاب زیبایش 
»طبقـات الحفـاظ« از وی ذکـر بـه عمـل 

اسـت. آورده 
ذهبـی در این کار مصیب بـوده و کار نیکی 
را انجـام داده، چـرا کـه اگـر اهتمـام امـام 
بـه حدیـث زیاد نمی بود، اسـتنباط مسـایل 
فقـه برایـش میسـر نبـود. چـه او نخسـتین 
کسـی اسـت کـه از دالیـل اسـتنباط کرده 

ست.  ا
همین طـور اسـماعیل عجلونـی در کتابـش: 
عقـد الجوهـر الثمیـن شـرح حـاِل تفصیلی 
امـام ابوحنیفـه رحمـه اهلل را ذکـر نمـوده و 
در آن واضـح سـاخته کـه امـام ابوحنیفه از 
امامـان حدیـث و از اهـل ایـن علم اسـت. 

را  امـام  عیب جویـان  طعـن  این کـه  بعـد 
رد کـرده، گفتـه اسـت: فهـو رضـی اهلل عنـه 
حافـظ حجـۀ فقیـه لـم یکثـر فـی الروایـۀ 
ألنـه شـدد فـی شـروط الروایـۀ والتحمـل 

القبـول.  وشـروط 
امـام ابوحنیفـه رضی اهلل عنـه حافظ، حجت 
و فقیه می باشـد و از آن جایی که در شـروط 
روایـت، تحمل و شـروط قبول تشـدد دارد، 

اکثـار در روایت ننموده اسـت.

بخش نخست

استاد عزیز احمد حنیف
بخش پنجــم

غالم حسین دوانی

فســاد مالــی و پول شــویی، زاییــدۀ نظــام ســرمایه داری جهانــی اســت؛ بنابریــن بــه عنــوان یــک پدیــدۀ فرامالــی 
ــرد، از  ــر می گی ــه را درب ــای جامع ــیعی از فعالیت ه ــرۀ وس ــاد دای ــه فس ــا ک ــرار دارد. از آن ج ــه ق ــورد مناقش م
ــرد  ــان، عملک ــدگاه حسابرس ــا از دی ــرد؛ ام ــرار گی ــه ق ــث و مناقش ــورد بح ــد م ــی می توان ــای مختلف دیدگاه ه

فســادآمیز آثــار زیــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت: 
ـ هرگونه فساد مالی به گونه یی صورت های مالی را زیر شعاع قرار خواهد داد؛ 

ـ فســاد مالــی برخــاف پول شــویی کــه تاثیــری در صورت هــای مالــی نــدارد، یکــی از اقــام ترازنامــه یــا ســود 
و زیــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهد)حسابرســی مالــی( 

ــی نشود)حسابرســی  ــه درســتی ارزیاب ــران و شــرکت ها ب ــی باعــث خواهــد شــد کــه عملکــرد مدی ـ فســاد مال
عملکــرد( 

ـ فساد مالی باعث خواهد شد که درآمد مشمول مالیات به درستی مشخص نشود)حسابرسی مالیات( 
ــع  ــه نفــع برخــی ســهامداران دیگــر ضای ــی باعــث خواهــد شــد کــه حقــوق برخــی ســهامداران ب ـ فســاد مال

ــی(  ــازرس قانون ــود)وظایف ب ش
ــی  ــوولیت اجتماع ــرار می دهد)مس ــرض ق ــورد تع ــهروندان را م ــِی ش ــوق اجتماع ــی حق ــی برخ ــاد مال ـ فس

حسابرســان( 
ـ فساد مالی می تواند استقال حسابرسان را نیز مخدوش سازد.

چه عواملی بستر مناسبات فسادانگیز می شوند؟ 
ــژه در  ــه وی ــه و ب ــاد در جامع ــۀ فس ــث رخن ــل باع ــد عام ــه چن ــد ک ــان می ده ــاد نش ــردی فس ــی عملک بررس

ــد از:  ــارت ان ــل عب ــن عوام ــن ای ــوند. مهم تری ــی می ش ــرد مال ــدودۀ عملک مح
ـ تمایل شدید در استفاده از پول نقد در معامات؛ 

ـ نبود ضمانت اجرایی در زمینۀ ارایۀ اسناد و صورت های مالی توسط کلیۀ واحدهای تجاری؛ 
ـ فقدان کارکنان باتجربه و صادق؛ 

ـ فقدان نظام شایسته ساالری در گزینش مقامات و کارکنان ارشد دولتی؛ 
ـ نبود بازرسان برجستۀ اقتصادی برای نظارت بر فعالیت واحدها؛ 

ـ نهادینه شدن فساد و اختاس در ارکان نظام؛ 

ـ نبود سازوکار حسابرسی مناسب دارای ضمانت اجرایی.
 

راهکارهای اجرایی مبارزه با فساد مالی 
فســاد پدیده یــی نیســت کــه بتــوان تنهــا از طریــق حسابرســی و شفاف ســازی بــه مقابلــه بــا آن برخاســت؛ امــا 
ــبات  ــتر مناس ــد بس ــی می توان ــادی و حسابرس ــی، اقتص ــای اجتماع ــا و راهکاره ــی از روش ه ــرای مجموعه ی اج
فســاد را خشــک ســازد یــا محــدودۀ عملیــات آن را بــه حداقــل رســاند. بــه نظــر می رســد در یافتــن راهکارهــای 
مبــارزه بــا فســاد، بایــد از دو منظــِر مســووالن و حسابرســان بــه ایــن قضیــه نگریســت. جــدول زیــر راهکارهــای 

ــا فســاد را از دیــدگاه دولت مــردان و حسابرســان نشــان می دهــد:  اجرایــی و مالــی مبــارزه ب
بررســی های بــه عمــل آمــده توســط ســازمان جهانــی شفاف ســازی، نشــان می دهــد کــه معادلــۀ زیــر در مــورد 

ــاد حاکمیت دارد:  فس
میزان پاسخ گویی استبداد + انحصار = فساد مالی 

 C= )Corruption( = M )Monopoly( + D )Despotism( )Accountability
ــر می شــود و برعکــس. هم چنیــن  ــد، C کمت ــه نشــان می دهــد کــه هــر چــه D و A افزایــش یابن ــن معادل ای
ــا کاهــش  ــش انحصــار، درجــۀ فســاد بیشــتر و ب ــا افزای ــی ب ــک رابطــۀ مســتقیم اســت؛ یعن رابطــۀ M و C ی

انحصــار، درجــۀ فســاد در جامعــه کمتــر خواهــد شــد. 

با     فسادحساب داری   و     مبارزه   
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دارد.
ج: دوری از اختالفات فقهی 

    دیدگاه هـای فقهـی متفـاوت روی برخی مسـایل اجتهـادی مانند: بلند 
نمـودِن دسـتان در حـاالت قبـل از رکـوع و بعـد از رکـوع و بعـد از بلنـد 
شـدن از قعـده بـه رکعـت سـوم، آمیـن گفتـن بـه آواز بلنـد بعـد از ختم 
سـورۀ فاتحـه در نمازهـای جماعـت و همان طـور بحث هـای کامی مبنی 
بـر تأویـل و عـدم تأویـل صفـات خداونـد متعـال و غیـره کـه از قرن هـا 
بدین سـو میـان بـزرگان اهـل سـنت جریـان داشـته و هیـچ گاه نتیجه یی 
را بـه دنبـال نداشـته اسـت، جماعـت تبلیـغ به خاطـر جلوگیـری از ایجاد 
شـکاف میـان افـراد و دوری از تفرقـه و تعصبات مذهبی میان مسـلمانان، 
بـه بحـث و تبـادل نظـر روی مسـایل فـوق عاقه منـدی نداشـته و آن را 

مانعـی در راسـتای پیشـرفت دعـوت می پندارد.



بسـتۀ  یـک  قبـل  روز  دو  افغانسـتان  حکومـت 
پیشـنهادی را بـرای آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـا 
طالبـان، اعـام کـرد؛ اما هنـوز گروه طالبـان به این 

پیشـنهادهای حکومـت پاسـخ نـداده اسـت.
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملی 
روز چهارشـنبه )9حـوت( در کنفرانس دوم پروسـۀ 
کابـل، امتیازاتـی را بـرای آغـاز مذاکـرات صلـح بـا 
طالبـان بـه این گروه پیشـنهاد کـرد؛ امـا طالبان تا 
اکنـون به این پیشـنهاد حکومت افغانسـتان پاسـخ 

اند. نـداده 
شـورای عالـی صلـح افغانسـتان، تأخیـر در واکنش 
نگران کننـده  پیشـنهادها  ایـن  بـه  را  طالبـان 

نـد. نمی دا
صلـح  عالـی  شـورای  معـاون  سـرابی،  حبیبـه 
افغانسـتان بـه صـدای امریکا گفـت که این مسـأله 
نگـران کننـده نیسـت و بایـد منتظـر مانـد. خانـم 
سـرابی گفته اسـت که سـکوت طالبان تأمل برانگیز 

و قابـل دقـت اسـت. 
خانـم سـرابی افـزود کـه از طـرح صلـح حکومـت 
افغانسـتان، جامعـه جهانـی حمایـت کـرده و ایـن 
بـرای طالبـان »بهتریـن فرصـت« اسـت که بـا این 

پیشـنهاد بـه جنـگ نقطـۀ پایـان گذاشـته شـود.
بانـو سـرابی گفـت: »اگـر طالبـان تمایلـی بـه صلح 
خاطـر  بـه  اسـت  خودشـان  کار  باشـند،  نداشـته 
این که برای شـان پیشـنهاد شـده، مردم افغانسـتان 
صلـح می خواهنـد، اینهـا در صورتـی کـه در مقابل 
مردم افغانسـتان قـرار می گیرنـد، نمی خواهند صلح 
کننـد، آن )موضـع( خودشـان اسـت؛ امـا مـا در هر 
مسـأله بسـیار ناامیـد هم نباشـیم، هنوز بسـیار زود 
اسـت کـه بگویـم این مسـأله قابـل نگرانی اسـت«.

هرچنـد برخـی از تحلیلگـران سیاسـی بـاور دارنـد 
کـه در طرح جدیـد حکومت افغانسـتان برای صلح، 
مسـایلی مدنظر گرفته شـده اسـت که برای طالبان 
اهمیـت دارد و در گذشـته بـه آن توجه نشـده بود.

امـا وحیـد مـژده، مقـام پیشـین طالبـان و تحلیلگر 
امـور سیاسـی گفـت که در ایـن پیشـنهاد حکومت 
نیروهـای  خـروج«  بنـدی  »زمـان  بـه  افغانسـتان 

خارجـی از ایـن کشـور، اشـاره نشـده اسـت.
آقـای مـژده افـزود که خواسـت عمدۀ طالبـان برای 

پیوسـتن بـه پروسـۀ صلـح، تعییـن زمان مشـخص 
بـرای خـروج نیروهای خارجی اسـت.

بـه گفتـه آقـای مـژده، ذکـر نشـدن این مسـأله در 
احتمـاالً  بـرای صلـح،  افغانسـتان  طـرح حکومـت 
دلیل پاسـخ ندادن طالبان به این بسـته پیشـنهادی 

ست. ا
آقـای مـژده گفـت کـه طالبـان بـا نشـر مقاله یـی 
کـه  گفته انـد  انترنتی شـان،  رسـمی  صفحـۀ  در 
رییس جمهـور غنـی در طـرح صلح برای ایـن گروه، 
بـه خواسـت اصلـی آنان کـه تعیین زمان مشـخص 
بـرای خـروج نیروهـای خارجـی اسـت، نپرداختـه 

. ست ا
آقـای مـژده افـزود: »من فکـر می کنم کـه بهتر بود 
همیـن مسـأله در بیانیه یـی رییس جمهـور می آمد 
کـه موضوع خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان 
از موضوعاتـی اسـت که در زمان صحبـت با طالبان، 
وقتـی کـه مذاکـرات صلـح آغـاز می شـود، در آنجـا 

مطرح شـود«.
او گفـت کـه بـرای طالبـان تاریـخ مشـخص خروج 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان »بسـیار اهمیـت« 

دارد.
کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت  حـال،  همیـن  در 

پیشـنهاد صلـح حکومت بـرای طالبان، بـدون قید و 
شـرط اسـت و زمانـی کـه مذاکـرات صلح آغاز شـد 
بـه شـمول حضـور نیروهـای خارجی در افغانسـتان 

روی تمـام مسـایل مفصـل صحبـت خواهد شـد.
ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  پـال،  مینـه  دواخـان 
گفـت،  امریـکا  صـدای  بـه  افغانسـتان  جمهـوری 
زمانـی کـه طالبـان جنـگ را توقـف دهنـد بـرای 
حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان »دلیلـی 

نمی مانـد«. باقـی 
آقـای مینـه پـال افـزود: »خارجی هـا اینجـا بـرای 
چـی آمـده انـد، چـون این جـا جنـگ اسـت، دلیل 
آنـان ایـن اسـت کـه دشـمنان آنـان ایـن جاسـت، 
زمانـی کـه طالبـان جنـگ را توقـف دهنـد، دلیـل 
بـرای باقـی مانـدن هیـچ کسـی نیسـت، خواسـت 
ملـت افغانسـتان هـم این اسـت که در نخسـت باید 
جنـگ متوقف شـود و بعدأ دیگر مسـایل در جریان 

مذاکـرات بحـث می شـود«.
از طـرح صلح حکومت افغانسـتان در سـطح جهانی 
حمایت شـده اسـت. پاکسـتان و ایـاالت متحده نیز 
از جملـۀ کشـورهای اسـت کـه از پیشـنهاد صلـح 

حکومـت افغانسـتان حمایـت کـرده اند.

امریـکا  متحـده  ایـاالت  سـفیر 
کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  در 
حکومـت  طـرح  از  کشـورش 
افغانسـتان بـرای صلـح بـا طالبان 
فشـارها  امـا  می کنـد  اسـتقبال 
بـاالی ایـن گـروه شورشـی را تـا 
ایـن  رسـیدن  نتیجـه  بـه  زمـان 
تاش هـا همچنـان نگـه  مـی دارد.
رییـس  غنـی  اشـرف  محمـد 
روز  بـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 
چهارشـبنه در جریـان کنفرانـس 
بـرای  خـود  طـرح  کابـل  پروسـه 
کـرد  اعـان  را  طالبـان  بـا  صلـح 
که شـامل بـه رسـمیت شـناختن 
ایـن گـروه بـه عنـوان یـک حـزب 

می شـود. نیـز  سیاسـی 
ایـاالت  سـفیر  بـاس،  آر.  جـان 
در  کابـل  در  امریـکا  متحـده 
نخسـتین واکنـش خـود در قبـال 
طـرح صلح بـا طالبـان آن را »یک 

موقف شـجاعانه« خوانده و از تعهد 
رئیـس جمهـور غنی به »رسـیدن 
از  آمیـز  صلـح  راه حـل  یـک  بـه 
طریـق گفتگوهـا« سـتایش کـرد.

بـاس گفـت: »ما بـر خواسـت ما از 
طالبـان که بـا حکومت افغانسـتان 
بـدون پیـش شـرط  وارد گفتگـوی 
مجـدد  تأکیـد  شـوند،  مسـتقیم 
امریکایـی  مقـام  ایـن  می کنیـم.« 
افـزود: »مـا از طالبان خواسـته ایم 
کـه دسـت از خشـونت بردارنـد و 
مـا همـه منتظـر هسـتیم کـه این 

گـروه چگونـه پاسـخ می دهـد.«
سـفیر ایـاالت متحـده امریـکا در 
صحبـت  جریـان  در  افغانسـتان 
بـا خبرنـگاران خارجـی در کابـل 
در  فشـارها  واقعـاً  »آنهـا  گفـت: 
میـدان جنـگ ، روی عوایـد مـواد 
مخـدر و منابـع تمویلـی خـود را 

انـد.« کـرده  احسـاس 

بـاس امـا تأکیـد کـرده اسـت کـه 
زمانـی  تـا  طالبـان  روی  فشـارها 
کـه در عمل تغییر احسـاس شـود، 
همچنـان ادامه خواهد داشـت: »با 
ایـن درخواسـت متحدانـه ]بـرای 
مذاکـرات[، آنها حاال فشـار بیشـتر 
عوامـل  از  شـماری  جانـب  از  را 
منطقـوی احسـاس می کننـد. امـا 
نتایـج  شـاهد  مـا  کـه  زمانـی  تـا 
نباشـیم، بـه حمایـت از نیروهـای 

می دهیـم.« دوام  افغـان 
در  مسـتقر  امریکایـی  نیروهـای 
سـال  نومبـر  مـاه  از  افغانسـتان 
گذشـته حمـات خـود بـر مواضع 
طالبـان، مراکز آموزشـی این گروه 
مـواد  پروسـس  البراتوارهـای  و 
مخـدر مربـوط بـه آنهـا را افزایش 

انـد. داده 
هـر چنـد تـا بـه حـال طالبـان به 
پیشـنهاد  بـه  مشـخص  صـورت 
جـواب  غنـی  جمهـور  رییـس 
نـداده انـد، امـا ذبیـح اهلل مجاهـد 
سـخنگوی ایـن گـروه با نشـر یک 
تویتـرش  صفحـه  روی  در  پیـام 
پروسـه کابـل را مـورد انتقـاد قرار 
داده اسـت که به گفتـه او در صدد 

می باشـد. طالبـان  »تسـلیمی« 
بـه گفتـه بـاس ایـن یـک دسـت 
تمـام  کـه  می باشـد  مهـم  آورد 
شـمول  بـه  منطقـه  کشـورهای 
منازعـه  حـل  خواهـان  پاکسـتان 
افغانسـتان از طریـق گفتگوهـا اند.

ــتان د دې  ــې تروریس ــي چ ــر واي ــاع وزی ــتان دف د پاکس

هېــواد پــه قلمــرو کــې پټنځایونــه نــه لــري او د حقــاين 

شــبکې مرکزونــه هــم پــه دې هېــواد کــې نشــته.

ــې د  ــي چ ــتګیر واي ــرم دس ــر خ ــاع وزی ــتان دف د پاکس

افغانســتان نیاميــي قلمــرو د تروریســتانو لپــاره خوندي 

ځــای دی.

ښــاغي دســتګیر ویــي دي چــې پــه پاکســتان کــې د 

تروریســتانو لپــاره خونــدي پټنځایونــه نشــته او زیاتــوي 

چــې حقــاين شــبکه هــم پــه دې هېــواد کــې مرکزونــه 

نــه لــري.

پاکســتاين رســنۍ د دې جګپــوړي پاکســتاين چارواکي 

لــه قولــه خــر ورکــوي چــې نومــوړی همــداراز وايــي 

امریــکا بایــد د هلمنــد د شــورا او د دې والیــت د 

کوکنــارو د کرونــدو لــه وجــې اندېښــنه ولــري، خــو د 

ــر دا  ــاع د وزی ــاع وزارت د پاکســتان د دف افغانســتان دف

ــا ردوي. وین

د دفــاع وزارت ویانــد جــرال دولــت وزیــري تېــره شــپه 

ــه  ــې پ ــل چ ــې ووی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه آزادي راډی ل

هلمنــد کــې د هلمنــد د شــورا پــه نــوم د وســله والــو 

طالبانــو مرشتابــه نشــته.

نوموړي زیاته کړه:

»د پاکســتان حکومــت او پوځیــان عمــًا د تروریســتانو 

ماتــړ کــوي، پــه هلمنــد کــې قطعــًا د طالبانــو شــورا 

نشــته، دوی کوښــښ کاوه چــې د کوټــې شــورا هلمنــد 

تــه انتقــال کــړي، خــو دا امــکان نــه لــري ځکــه مــوږ 

ــه  ــړ ون ــتان د دوی مات ــه پاکس ــوو، ک ــه ورک ــازه ن اج

کــړي پــه افغانســتان او ســیمه کــې جګــړه ختمېــږي.«

چارواکــو پــه وار وار ویــي دي چــې طالبــان او نــورې 

تروریســتي ډلــې پــه پاکســتان کــې خونــدي پټنځایونــه 

لــري.

ــه منځــه والړ  ــه ل ــي، ترڅــو چــې دا پټنځایون دوی واي

ــات  ــوله او ثب ــې س ــیمه ک ــتان او س ــه افغانس ــي پ ن

ــدالی. ــي ټینګې ن

خــرم دســتګیر دا څرګندونــې وروســته لــه هغــه کــوي 

چــې متحــده ایاالتــو څــو میاشــتې مخکــې اعــان وکړ 

چــې لــه پاکســتان رسه پــه امنیتــي برخــه کــې مرســتې 

بــه تــر هغــه مهالــه وځنــډوي چــې دا هېــواد پــه خپــل 

قلمــرو کــې د حقــاين شــبکې او نــورو تروریســتي ډلــو 

پرضــد قاطــع اقــدام ونــه کــړي.

ــکا  ــې د امری ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــال ک ــدې ح ــه هم پ

ــدان جــرال جــان  ــو عمومــي قومان ــو د ځواکون او ناټ

ــال  ــفر پرمه ــه د س ــت ت ــروان والی ــرون، پ ــن پ نېکلس

وویــل چــې د امریــکا متحــده ایــاالت بــه پــر پاکســتان 

ــړ  ــه مات ــو ل ــو ډل ــو د هغ ــړي څ ــه دوام ورک ــار ت فش

څخــه الس واخــي چــې پــه افغانســتان کــې ورانــکار 

ــوي. ــه ک فعالیتون

ــوځ د  ــواد پ ــې د دې هې ــي چ ــو وی ــتاين چارواک پاکس

وســله والــو ډلــو او تروریســتانو پرضــد مبــارزه کــړې او 

پــه دې برخــه کــې یــې خــورا زیاتــې قربانــۍ ورکــړې 

دي.
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سکوت طالبان دربارۀ طرح صلح غنی

فشـارها بر طالبـان 
و پاکستـان افـزایش می یابـد

دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو 

د »هلمند شورا« موجودیت رد کړ

سفیر امریکا طرح صلح غنی را شجاعانه خواند
جنـرال جـان نیکلسـون، فرمانـده عمومی نیروهـای ناتو 
در افغانسـتان در یـک نشسـت مشـترک بـا مقام هـای 
والیت هـای کابـل، پـروان و کاپیسـا می گویـد، آمریـکا و 
افغانسـتان دشـمن مشـترکی دارند و بـرای پایان جنگ 
و تأمیـن صلـح در افغانسـتان، آمریـکا از هیـچ تاشـی 
دریـغ نمی کنـد. آقای نیکلسـون می گوید کـه آمریکا در 
تـاش نیرومنـدی نیروهـای امنیتی افغانسـتان بـه ویژه 

نیروهـای هوایی اسـت.
فرمانـده عمومـی نیروهـای ناتـو می گویـد، آنـان انتظار 
دارنـد تا در دو سـال آینـده انتخابات پارلمانی و ریاسـت 
احـزاب  و  شـود  برگـزار  شـفاف  افغانسـتان  جمهـوری 
سیاسـی نیـز در ادامـه ی تاش های شـان بـرای تأمیـن 

صلـح بـا حکومت هـم گام باشـند.
نیکلسـون تأکیـد می کنـد کـه بـر بنیـاد راهبـرد جدید 
آمریـکا، فشـارهای نظامـی و دیپلوماتیـک بـر طالبـان و 
حامیـان آنـان بـه ویـژه پاکسـتان افزایش خواهـد یافت 

تـا ایـن گـروه حاضـر بـه گفت وگو شـود.
امـا  نشسـت  ایـن  در  نماینـدگان  مجلـس  اعضـای 
می گوینـد کـه آمریـکا باید راهبـرد جدیـدش را حداقل 

می کـرد. اجـرا  پیـش  سـال   ۱0
محمدالمـاس زاهـد، نماینده ی مردم پـروان در مجلس و 
مشـاور رییـس جمهـور غنی در انسـجام ملـی می گوید، 
مـردم افغانسـتان بـه خاطـر امنیـت دنیا، در خـط مقدم 
جنـگ قـرار دارنـد و اکنـون از جامعـه ی جهانـی صلـح 
می خواهنـد. ایـن عضـو مجلـس از آمریـکا می خواهـد 
در کنـار هزینـه ی روزانـه 26 میلیـون دالـر در جنـگ 
نیـز  اقتصـادی و توسـعه یی  بـه پروژه هـای  افغانسـتان 

کند. توجـه 
ناتـو  از  ارشـدی  مقـام  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  ایـن 
گفت وگـو  شـمال  والیت هـای  محلـی  مقام هـای  بـا 

. می کننـد
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ورزش
دستگیر هژیر

بسـیار شـگفت انگیز اسـت کـه برخی هـا از طـرح تـازۀ 
تیـم حاکـم مبنـی بـر به اصطـاح صلـح با وحشـی ترین 
تروریسـتان کـه جنایت هـای بی شـماری در حـق مـردم 
بی دفـاع و مظلـوم کشـور مرتکـب شـده انـد، خشـنود انـد و از آن 
اسـتقبال می کننـد. ایـن عـدۀ دلقـک کـه تـا دیـروز بـرای ارزش های 
مدنـی و دموکراتیـک و تحقـق عدالـت گلـو پـاره می کردنـد، فراموش 
کـرده انـد کـه با حضـور طالبان در سـاختار قدرت، نخسـت عدالت در 
پـای تمایات دیکتاتورمنشـانۀ یـک حلقۀ قدرت طلب و مـزدور قربانی 
می شـود و دو دگـر این کـه تمـام ارزش هـای ارجمنـد دموکراسـی و 
آزادی هـای مدنـی کـه مـردم ما برای دسـتیابی بـه آن فـراوان قربانی 
داده انـد، یکبـار دیگر دفن خواهد شـد و در نهایت، آرامش گورسـتان 

بـه نـام صلح در کشـور، سـایۀ شـومش را می گسـتراند.
بـه بـاور مـن، طالبـان بـه هیـچ صـورت بـه چیـزی کمتـر از برپایـی 
»امـارت اسـامی« مـورد نظرشـان قانـع نخواهنـد شـد و هرگـز در 
حاکمیـت خیالـی ایتافی شـرکت نخواهند کرد؛ ولی طرح ارایه شـده 
توسـط جنـاب »متفکـر«، از یکسـو بازتـاب سـطح پاییـن درک تیـم 
حاکـم از واقعیت هـای بدیهی کنونی جامعۀ ما اسـت و از سـوی دیگر، 
سرشـت و سـیمای اصلی مدافعـان دروغین دموکراسـی و مدنی باوری 
را کـه تـا گلو غـرق در گرایش هـای منحـط ناسیونالیسـتی، قوم باورانه 

و برتری جویانـه انـد، بـه نمایـش می گـذارد.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

جاوید كوهستانی

تناقص گویـی و رفتارهـای غیـر منطقـی در میـان سـران 
دولـت، مـردم را بـه حـدی بی چـاره کـرده کـه نمی داننـد 
ریـس  گذشـته  هفتـۀ  دو  در  می شـود.  چـه  آیندۀشـان 
جمهـور بـا تمـام تـوان فریاد کشـید کـه انتقام خـون شـهدا رویدادهای 
خونیـن را می گیریـم، اما کجاسـت انتقام بشـتر از ۱35 شـهید از حادثۀ 
درب وزارت داخلـۀ قدیـم تـا جزوتـام مربـوط فرقـۀ ۱۱۱؟ و شـهادت 
مظلومانـۀ 25 نفـر پرسـونل در کنسـک فـراه و ده هـا مـورد دیگـر و بـاز 
چنـان فریـاد دروغیـن سـر خواهیـم داد، طـرح صلـح بـا طالبـان که به 
جـوی آن را نپسـندیدن و گفتـن با دولت دسـت نشـاندۀ امریـکا مذاکره 
نمی کنیـم و مـا قـدرت برتـر از نظـام سیاسـی موجـود هسـتیم و در 
برابـر خارجی هـا کـه از همـۀ تقلـب مـا و جعل و فریـب مـا می دانند، از 

منتخـب بـودن می گویـم.
بهـای  بـه  کـه  وقـاری  می زنـد؛  حـرف  وقـارش  از  دیگـر  مریـض  آن 
رسـوایی بـه پهنـای کـرۀ زمیـن اسـت؛ معلول دیگـری از عـدم تحمل 
جزایـر قـدرت بـه همـت طالبـان و حقانـی mi6 می گوید و مگـر دیروز 
کـه در کنـار مشـاوران روسـی بودید از یـاد بردید کـه بقا نداشـت؟ و یا 
مـا عمـری که بـا زور ارتـش پاکسـتان، تاکسـتان های شـمالی را آتش 
زد، کجاسـت؟ سرنوشـت هم تباران تـان ترکـی و امیـن را بـه یـاد آوریـد 
کـه هنـوز مثـل ما عمـر گـوری ندارند کـه نوه های شـان به دعـا بروند؛ 
مـن بـاور دارم کـه هیـچ وطن دوسـت، آزادی خـواه و عنصـر مترقـی و 
روشـن فکر پشـتون کـه بـه اعتـای و آینـدۀ این سـرزمین می اندیشـد، 
بـا شـما همراه نیسـت؛ مگـر در دام اسـتخبارات و یا برتری جـوی قومی 

باشـد، ایـن بـاِر کـج هرگـز بـه زور هیـج اجنبی بـه جای نمی رسـد.

دستگیر روشنیالی

ــه، د ټولنــی اساســی ســتونزی  بدبختــی دادی چــی ټولن

ــه  ــه ددی او هغ ــه توج ــم او ټول ــول فه ــوی ټ ــری ش ... هی

سیاســی  هغــه  او  ددی  زورور،  هغــه  او  ددی  واکمــن، 

بدمــاش، ددی او هغــه میــر او امیــر چلنــد او رفتــار تــه وقــف شــوی دی. 

همــدا شــان دا ورځــی حــوادث او پیښــی دی چــی د فکــر او فکــر کولــو 

تــه لــوری ورکــوی. دا د ټولنــی اصلــی ســتونزی نــه دی او دا د عملــی 

سیاســت و سیاســتمدرانو کار دی. دا د دولــت او مســولینو کار دی.

ــه  ــه کــی تحــوالت دی. مهمــه مســله پ ــه ټولن ــه او پ مهمــه مســله ټولن

ټولنــه کــی منــځ را تلونکــی حالــت دی. مهمــه مســله دا دی چــی 

ټولنــه پــه کــوم لــوری روانــه دی او څــه شــی د ټولنــی حرکــت تــه لــوری 

ورکــوی. څــه شــی دی چــی د ټولنــی د پرمختــگ او نیکمرغــی الره یــی 

نیولــی دی. همــد اشــان دی پوښــتنی تــه ځــواب پیــدا کــول دی چــی 

افغانســتان نــه پــه خپلــه او نــه هــم دنیــا و کــوالی شــوای چــی دا هیــواد 

لــه دی حالــت را وباســی؟ 

ــی  ــگ چ ــوه فرهن ــه ی ــوا ل ــوی خ ــه ی ــی ل ــتونزه دادی چ ــه س ــه لوی دلت

ــو اراده  ــان ژغورول ــدی والړ دی د ځ ــه وړان ــی پ ــگ او نیکمرغ د پرمخت

نشــته دی او لــه بلــی خــوا یــوه دروغجنــه برتــری اجــازه نــه راکــوی، لــه 

هغــوی چــی څــه ډول یــی پــه ورتــه ســتونزو غلبــه وکــړه، ثبــات او ســوله 

ــړه زده  ــوره ک ــی غ ــی الره ی ــگ او نیکمرغ ــړه او د پرمخت ــن ک ــی تامی ی

کــړه وکــړو. همدارنگــه مــوږ نــه د لویــو تصمیمونــو نیولــو او رســک منلــو 

تــه چمتــو یــو، نــه د خپلــو کمزوریــو، خپلــو خطاگانــو او خپلــو تیروتنــو 

ــو د  ــو او تیروتن ــه دی خطاگان ــه پ ــرو او ن ــای ل ــم او پوه ــو فه د پیږندل

ــو شــهامت شــته دی. اعــراف کول

نیـمار پایش را بـه تیغ 
جراحان برزیلـی خـواهد داد

فوتبال، داروى سالمتی در هر سن

فیـسبـوک نـــامــه

ــام  ــن اع ــی پاری ســن ژرم ــن برزیل ــار بازیک ــدر نیم ذا ســیلوا، پ
کــرده کــه پســرش بــه دلیــل مصدومیــت اخیــر، دســتِ کم شــش 

هفتــه اســتراحت خواهــد کــرد. 
ــه  ــه ک ــه گفت ــن فرانس ــن ژرم ــگاه پاری س ــال، باش ــن ح در همی
نیمــار بــه دلیــل مصدومــت در بــازی ایــن تیــم و المپیــک مــاری، 
در یکــی از بیمارســتان های بزریــل، عمــل جراحــی خواهــد کــرد. 
ــت  ــازی برگش ــن، در ب ــن ژرم ــم پاری س ــب، تی ــن ترتی ــه ای ب
ــه،  ــن هفت ــنبه همی ــه روز سه ش ــپانیا ک ــد اس ــل رئال مادری مقاب
ــا  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــتم نهای ــۀ یک هش ــوب مرحل در چارچ

ــود.  ــد ب ــار خواه ــدون نیم ــود، ب ــزار می ش برگ
بــی ان« گفــت:  برزیلــی »ای اس  بــه شــبکۀ  نیمــار  پــدر 
»پاری ســن ژرمــن بــه خوبــی می دانــد کــه در بــازی آینــدۀ ایــن 
ــار  ــود نیم ــت از وج ــد توانس ــد، نخواه ــر رئال مادری ــم در براب تی
اســتفاده کنــد«. او افــزود: »زمــان درمــان نیمــار، شــش تــا هشــت 

ــد کشــید«. ــه، طــول خواه هفت
در همیــن حــال، نیمــار نیــز بــا انتشــار تصاویــری از پــای 
ــت  ــه غیب ــاره ب ــود در اش ــتاگرام خ ــۀ اینس ــش، در صفح مصدوم
خــود در بــازی آینــده در برابــر رئال مادریــد گفــت: »اگــر نردبانــی 
ــد،  ــف کن ــما را متوق ــکات ش ــد مش ــی، نبای ــرت یافت را در براب

ــروی«.  ــاال ب ــه از آن ب ــر چگون ــاد بگی ــو و ی ــلیم نش تس
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــز در بیانیه ی ــن نی ــن ژرم ــگاه پاری س باش
ــه  ســتارۀ برزیلــی ایــن تیــم، در آخــر همیــن هفتــه، پایــش را ب
تیــغ جراحــان کشــورش خواهــد ســپرد؛ امــا باشــگاه فرانســوی در 
ــه مــدت زمــان دوری نیمــار از میــدان  بیانیــۀ خــود، اشــاره یی ب

فوتبــال نکــرده اســت. 
ــرار داد بی ســابقۀ  ــک ق ــا ی ــار در فصــل تابســتان گذشــته، ب نیم
ــت. ــن رف ــه پاری ســن ژرم ــلونا ب ــی، از بارس ــون یوروی 222 میلی

یــک پژوهــش تــازه نشــان می دهــد آنانــی کــه فوتبــال می کننــد، 
در مقایســه بــا افــرادی کــه هیــچ ورزش نمی کننــد، میــزان پاییــن 
کلســترول، فشــار پاییــن خــون، ضربــان کمتــر قلــب، و کتلــۀ کــم 

چربــی در بــدن دارنــد.
ــکی ورزشــی  نتایــج یافته هــای ایــن پژوهــش در مجلــۀ پزش
ــگر  ــتروپ، پژوهش ــر کراس ــت. پیت ــیده اس ــر رس ــه نش ــا ب بریتانی
ــد  ــان می ده ــان نش ــای آن ــه یافته ه ــد ک ــش می گوی ــن پژوه ای
کــه ورزش فوتبــال یــک تــداوی موثــر بــرای جلوگیــری از 

بیماری هــا در طــول زنده گــی افــراد اســت.
پژوهــِش  کل،  صــورت  »بــه  می گویــد:  کراســتروپ  آقــای 
ــت  ــی اس ــال دارو و ورزش ــه فوتب ــد ک ــان می ده ــه نش همه جانب
کــه تقریبــاً همــه افــراد صــرف نظــر از ســن و ســال، جنســیت و 

تندرســتی می تواننــد از آن ســود ببرنــد«.
ورزش بهتریــن روش درمانــی غیــر دارویــی شــماری از بیماری هــا 

مثــل فشــار بــاال، شــکر و تخریــب اســتخوان پنداشــته می شــود.

»ما جان به فنا دادیم 
تا زنده شما باشید«

قبـل از ظهـور طالبـان، نصیـراهلل بابـر، وزیـر داخلـۀ پاکسـتان سـفری 
داشـت بـه افغانسـتان )از سـپین بولـدک الـی سـرحد ترکمنسـتان( و 
در نشسـت خبـری کویتـه خواهـان تأمین امنیت مسـیر پایـپ لین گاز 
ترکمنسـتان شـد. کمپنی یونیـکال رقیـب خود)کمپنی بریـداس( را از 
صحنـه کنـار زده بـود و برنـدۀ پروژۀ انتقـال پایپ لین گاز ترکمنسـتان 

پنداشـته می شـد.
طالبـان ظهـور کـرد و قندهـار را تصرف کردنـد. بعد از در هـم کوبیدن 
نیروهـای حـزب وحـدت و حکمتیـار، در مناطق چهار آسـیاب و میدان 
شـهر بـه مقاومـت شـدید نیروهـای دولتـی مواجـه شـده و متوقـف 

. گردیدند 
زمانـی کـه حمات شـان در اطـرف کابـل بی نتیجـه مانـد، نیروهـای 
پاکسـتانی و طالبـان از قندهـار بـه طرف غـرب هجوم بردنـد. قوت های 
مسـقر در حـوزۀ غـرب تـوان مقابلـه بـا آن هـا را نداشـتند و آمرصاحب 

شـهید قطعاتـی را از مرکـز بـه کمـک آن ها فرسـتاد.
قطعات مرکز بیشـتر در فرودگاه شـیندند مسـتقر شـدند و بـا همکاری 
نیروهـای حـوزۀ غـرب، حمـات در برابـر طالبـان را آغاز کردنـد که در 
ظـرف چنـد روز توانسـتند خطوط جنـگ را از نزدیکـی دالرام به طرف 
قندهـار عقـب بزننـد و حتـا بازار گرشـک را تصـرف کنند. دشـمن ضد 
حمله هایـی انجـام داد کـه مناطـق گرشـک و کشـک نخود را به دسـت 
آورد و خـط مقـدم جنـگ برای مدتـی در نزدیکـی دالرام واقع گردید و 

دفـاع بـه گونۀ رضایـت بخش ادامه داشـت.
طوالنـی شـدن زمـان جنـگ، گرمـی هـوا، اختافـات مجاهدیـِن حوزۀ 
غـرب در میـان خوشـان، اختافـات سـران مجاهدیـِن حـوزۀ غـرب بـا 
رهبـری قطعـات اعزامـی مرکز، گسـترده بـودن اراضی و سـاحات تحت 
دفـاع، کثـرت نیروی هـای نظامیـان پاکسـتانی در حمـات شـبانه در 
کنـار طالبـان و چنـد علـت و عامـل دیگـر کـه تفصیـل آن در این جـا 
گنجایـش نـدارد، سـبب شـد تـا وضعیـت جنـگ بـه گونـه غیـر قابـل 
پیشـبینی تغییـر کنـد و شکسـت های جـدی  وسـریع منجر به سـقوط 

گـردد. هرات 
قطعـات مسـتقر در دالرام بـه مناطـق غرغـری، خاشـرود و حتـا زرنـج 
متـواری شـدند کـه تلفـات اندکـی در پـی داشـت، امـا قطعـات مسـقر 
فـراه رود و  در مسـیر دالرام-هـرات در مناطـق پـل تـوت، چـک آب، 
چنـد نقطـۀ دیگـر والیـت فراه مقاومـت کردند و شـهید شـدند. مناطق 
شـوز )شـاحوض(، آب خرمـا، شـاه بید و پـل ادرسـکِن والیت هـرات نیز 
محاتـی انـد که ده هـا تـن از مجاهدین قطعـات مرکز مقاومـت کردند 

و شـهید شدند.
اما در شهر هرات:

چنـد گـروپ از مجاهدیـن در مقابـل سـاختمان والیـت هـرات، جـادۀ 
محبـس، نزدیـک اسـتدیوم ورزشـی، درب ملـک، خواجـه کلـه، لیسـۀ 
نظامـی و مناطـق دیگـری کـه مقاومـت کردنـد، اکثریت شـان شـهید 
شـدند و یـک تعداد محدودشـان را شـهریان هـرات پناه دادنـد و زمینۀ 
بازگشت شـان را مسـاعد سـاختند. تعـداد شـهدای جنگ هـای اواخـر 
مـاه اسـد الـی 4 سـنبله ۱3۷4 بیشـتر از چارصـد تـن می باشـند کـه 

بیشترشـان در محـات شهادت شـان مدفـون انـد.
مولـوی صاحـب عبدالواحـد بـا شـماری از شـهریان هـرات، در حـدود 
چهـل تـن از شـهیدان را از مناطـق فوق الذکـر مرکـز شـهر بـه محوطه 
زیـارت امـام زاده ابولقاسـم آوردنـد و در دو گـور جمعـی دفـن کردنـد 
.وارثـان شـهدا و مفقـودان تـا چند سـال در جسـت وجوی عزیزان شـان 
بودنـد کـه تاکنـون نیـز شـماری از آنـان بـر این گـور جمعی بـه خاطر 
اتحـاف دعـا می آینـد. مـن نیـز بـر خـود الزم می دانـم هـر زمانـی کـه 
سـفری بـه شـهر هـرات )شـهِر اولیـا( داشـته باشـم، نخسـت بـر مـزار 

شـهدای قطعـات مرکـز بـه رسـم دعـا و ادای احتـرام بروم.
این بـار کـه شـهر هـرات به سـبب افتتاح پـروژۀ تاپی رنگ شـهر نظامی 
را به خود گرفته اسـت؛ در بارۀ شـهدای گمنام خواسـتم چند سـطری 
بنویسـم و یادهانـی کنـم کـه این پـروژۀ اقتصادی 22 سـال قبل صدها 
جـوان مـا را در ظـرف چنـد روز بلعیـد و تـا کنـون هـر روزه قربانـی 

می گیـرد.
۱- بـه سـبب متـواری شـدن مجاهدین در مناطـق اطرف شـهر هرات، 
غـور، فـراه، نیمـروز و حتا ایران و ناپدید بودن شـماری بـرای مدت های 
طوالنـی؛ آمـار دقیق شـهدا مشـخص نبـوده در حـدود بیشـتر از چهار 

صـد تـن تخمین می شـوند.
2- شـهدای سـنبلۀ ۱3۷4 هـرات کـه مربـرط قطعات مرکز می شـوند، 
بیشـتر از مناطـق شـمال کابـل، پـروان، کاپیسـا، پنجشـیر، بدخشـان، 

تخـار، بغـان و سـایر والیـات می باشـند.
3- رهبـری قطعـات متذکـره را در حـوزۀ غـرب، داکتر عبـداهلل عبداهلل 
عهـده دار بـود و قومنـدان جنـگ، نجیـم خان سـالک بود که هـر دو در 

اند. حیـات  قید 
4- انتقـال پایـپ لیـن گاز ترکمنسـتان)پروژۀ TAPI امـروزی( یکی از 
عوامـل ظهـور طالبـان و تسـلط آن هـا بـر جنـوب غرب کشـور بـود که 

بعد هـا شـمایل دیگـری بـه خـود خـود گرفت .
5- زلمـی خلیـل زاد، حامـد کـرزی، سـام عظیمی و چندیـن تن دیگر 

از مأمـوران و مشـاوران کمپنی یونیـکال بودند .
6- یـک گور جمعی شـهدا چند سـال قبل توسـط جنـرال عزیزالرحمن 
مایـل )گلبهـاری( ترتیب و سـنگ نوشـتۀ آن نصب گردیـد و باالی گور 

دومی اِنشـا اهلل در سـال پیشـرو یادبودی اعمـار خواهیم کرد.

موالنا عبداهلل محمدی
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یک منبع:

ارگ کـارمنـدانش را به زور ثبت نـام
 و بایومتـریک می کنـد

ــه  ــوری ب ــت جمه ــر از ارگ ریاس ــع معتب ــک منب ی
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه مســووالن ارشــد 
ارگ و ادارۀ امــور، کارمنــدان ایــن اداره هــا را بــا 
ــه ثبــِت  ــد« مجبــور ب »جبــر«، »نارضایتــی« و »تهدی
ــی  ــرای اخــذ شــناس نامه های دیجیتال و بایومتریــک ب

می کننــد.
ــان  ــا می ــورد حت ــد م ــه در چن ــد ک ــع می گوی منب
کارمندانــی کــه نمی خواســته انــد در رونــد ثبــت نــام 
ــان را  و بایومتریــک اشــتراک کننــد و کســانی کــه آن
مجبــور و یــا تهدیــد می کــرده انــد، درگیــری فزیکــی 

ــت. ــی رخ داده اس و لفظ
ــور  ــانی در ارگ و ادارۀ ام ــع، کس ــن منب ــۀ ای ــه گفت ب
ــام و بایومتریــک  ــد ثبــت ن ــا رون ــد کــه ب حضــور دارن
موافــق  دیجیتالــی  شــناس نامه های  اخــذ  بــرای 
نیســتند و نمی خواهنــد در ایــن رونــد اشــتراک کننــد.

ــار  ــه برکن ــد ب ــی تهدی ــه عده ی ــد دارد ک ــع تأکی منی
ــتاِن و  ــان دوس ــا پادرمی ــی ب ــه، عده ی ــدن از وظیف ش
ــا قــرار  بــه رخ کشــیدِن دوســتی و رفاقــت و در تنگ ن

گرفتــِن و عــدۀ دیگــر هــم بــا خشــونت و زور مجبــور 
ــوند. ــد می ش ــن رون ــتراک در ای ــه اش ب

ــه  ــه ب ــع: شــماری از کســانی ک ــن منب ــل از ای ــه نق ب
ــد،  ــِک اشــتراک نکــرده ان ــام و بایومتری ــت ن ــد ثب رون
مــورد لت وکــوب قــرار گرفتــه و برای شــان گفتــه شــده 
اســت کــه اگــر »افغان« نیســتید، حــق نداریــد در ارگ 
ــان گفتــه شــده  ــه آن ریاســت جمهــوری کار کنیــد. ب
اســت کــه کارت هــای تــان را پــس بدهیــد و دیگــر بــه 

وظیفــه حاضــر نشــوید.
منبــع هم چنــان می گویــد کــه تهدیــد شــده گان 
شــامِل مســووالن امنیتــی ارگ و ادارۀ امــور نیــز 

می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز خبرهایــی 
از درگیــری میــان مخالفــان و موافقــاِن رونــد ثبــت نام 
و بایومتریــِک افــراد در ارگ و ادارۀ امــور در شــبکه های 
اجتماعــی بــه نشــر رســیده بــود؛ هرچنــد هیــج مــرج 

رســمیی آن را تائیــد نکــرده اســت.
ــد  ــر می گوی ــن خب ــا رد ای ــوری ب ــت جمه ــا ریاس ام

ــط« و »دروغ« اســت.  ــن حــرف از اســاس »غل ــه ای ک
ــخنگوی  ــر س ــت دفت ــوی، سرپرس ــین مرتض شاه حس
ــدگار  ــا روزنامــۀ مان ریاســت جمهــوری در مصاحبــه ب
ــاری  ــد بایومتریــک یــک امــر اختی ــد کــه رون می گوی
اســت و مســوووالن ارِگ ریاســت جمهــوری کســی را 
»دســت گرفتــه بــه زور« وادار بــه ایــن کار نمی کننــد. 
ــرایط و  ــا در »ش ــه م ــد ک ــوی می افزای ــای مرتض آق
ــن کاری  ــه چنی ــم ک ــی نمی کنی ــری« زنده گ در عص

»ممکــن« باشــد.
ــه  ــه ب ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
تاریــخ 26 دلــو ارگ ریاســت جمهــوری اعــام کــرد که 
ــام  ــد ثبــت ن ــا رون محمداشــرف غنــی دســتور داده ت
ــرای توزیــع شــناس نامه های دیجیتالــی آغــاز شــود. ب
بــه گــزارش رســانه ها،  محمداشــرف غنــی ایــن رونــد را 
بــا ثبــت معلومــات خــود، بی بــی گل و ســرور دانــش، 
معــاون دوم ریاســت جمهــوری آغــاز کــرده اســت، امــا 
بــه دنبــال ایــن خبــر، ریاســت اجرایــی اعــام کــرد که 
ایــن رونــد معطــل شــود تــا زمانــی کــه بــر ســر ایــن 
»مســأله اجمــاع ملــی و توافــق همه گانــی بــه دســت 

آیــد.«
ــه در  ــرد ک ــام ک ــداهلل صریحــاً اع ــداهلل عب ــر عب داکت
ــی و  ــاع مل ــناس نامه ها »اجم ــن ش ــع ای ــورد توزی م
اجمــاع سیاســی در داخــل و خــارج حکومــت« وجــود 
ــدن  ــی ش ــه عمل ــرده ک ــاره ک ــاً اش ــدارد و تلویح ن
ایــن رونــد بــدون توافــق او، »بحــران زا« خواهــد بــود. 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــا می گوین ــی، ام ــای غن ــکان آق نزدی
ــار  ــن شــناس نامه ها در کن ــده و ای ــی نمان فرصــت باق
دیگــر مزایــا، بــرای برگــزاری »انتخابــات شــفاف و بــه 

ــی اســت. ــع« حیات موق
بــه دنبــال ایــن، اخیــراً مســووالن در ادارۀ ثبــت احــوال 
نفــوس بــه روزنامــۀ مانــدگار گفتــه انــد کــه رونــد ثبِت 
نــام افــراد بــرای گرفتــن شــناس نامه ها دیجیتالــی بــه 
دســتور محمداشــرف غنــی آغــاز شــده و ادامــه خواهد 

داشت.
امــا مســووالن در ریاســت اجرایــی گفتــه انــد کــه هنوز 
ــد،  هــم مخالــف توزیــع شــناس نامه های دیجیتالــی ان

امــا بــا رونــد »ثبــت نــام و بایومتریــک افــراد« مخالــف 
. نیستند

ــوس در  ــوال نف ــت اح ــون ثب ــه قان ــت ک ــی اس گفتن
ســال ۱393 از ســوی پارلمــان نهایــی، تصویــب و برای 
ــین  ــور پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک ــه حام ــیح ب توش
فرســتاده شــد، امــا آقــای کــرزی بــه دالیــل نامعلــوم، 
از امضــای آن ســر بــاز زد و آن را بــه حکومــت وحــدت 
ــن  ــی ای ــراث گذاشــت. محمداشــرف غن ــه می ــی ب مل
ــی  ــه کرس ــه زدن ب ــس از تکی ــزده روز پ ــون را پان قان
ــا  ــرد، ام ــی، توشــیح ک ــت وحــدت مل ریاســِت حکوم
مدتــی پــس از آن، بــا پادرمیانــی عده یــی از چهره هــا 
از جملــه اســماعیل یــون، قانــوِن توشــیح شــده را دور 
زد و در یــک اقــدام غیرقانونــی، فرمــان تقنینــی صــادر 
ــون  ــادۀ ششــم قان ــه م ــد ب ــا پارلمــان در پیون ــرد ت ک
ــه  ــد و آن را ب ــد نظــر کن ــوس تجدی ــوال نف ــت اح ثب

پارلمــان فرســتاد.
پارلمــان ایــن کار را در تضــاد بــا قانــون توشــیح شــده 
خوانــد و ردش کــرد و بــرای توشــیح پــس بــه اشــرف 
ــار دیگــر و حیــِن  ــا اشــرف غنــی ب غنــی فرســتاد؛ ام
ــی  ــان تقنین ــان، فرم ــتانِی پارلم ــای تابس رخصتی ه
دیگــر صــادر کــرد و قانــوِن توشــیح شــده را بــار دیگــر 
ــوِن  ــده گان قان ــس نماین ــتاد. مجل ــس فرس ــه مجل ب
ثبــِت احــوال نفــوس را بــدون تعدیــل در مــادۀ ششــم 
آن، تاییــد کــرد و بــرای رأی گیــری بــه مجلــس ســنا 
ــان  ــز فرم ــنا نی ــس س ــت، مجل ــه در نهای ــتاد ک فرس

تعدیــل ایــن قانــون را تاییــد کــرد.
زمانــی کــه میــان دو اتــاق پارلمــان بــر ســر مســأله یی 
ــد  ــم می کن ــون حک ــد، قان ــود می آی ــه وج ــاف ب اخت
ــاد  ــس ایج ــای دو مجل ــترک از اعض ــۀ مش ــه کمیت ک
ــث و  ــاف، بح ــورد اخت ــألۀ م ــورد مس ــود و در م ش
فیصلــه صــورت گیــرد. کمیتــۀ مشــترک ایجــاد و در 
ــار  ــری، چه ــا در روز رأی گی ــد، ام ــه بحــث کردن زمین
تــن از اعضــای مجلــس نماینــده گان حضور نداشــتند و 
بــا اکثریــت آرا فیصلــه شــد تــا بــا تعدیــل مــادۀ ششــم 
ــان« در  ــوس و درج واژۀ »افغ ــوال نف ــت اح ــون ثب قان
ــاز شــود. ــع آن آغ ــد توزی ــی، رون شــناس نامه های برق
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