
زمستانی صـلح  و  ی  بهـار جنـگ  دادگـاه عـالی بـه داِد غنـی رسیـد

ریاسـت برشـنا اعـام کـرد که بـا ترمیـم دو پایه توربیـن، ظرفیت 
بنـد بـرق نغلـو از 50 بـه 100 میگاوات بـرق افزایش یافته اسـت.
فابریکـه بنـد بـرق نغلـو از جملـه منابع بـزرگ تولید برق کشـور 
بـه شـمار مـی رود کـه دارای چهـار پایـه توربیـن بـوده کـه هـر 

توربیـن آن ظرفیـت تولیـد 25 میـگاوات بـرق را دارد.
از میـان ایـن توربین هـا یـک توربیـن آن 8 سـال قبـل و توربیـن 
دومـی آن دو نیـم سـال قبل نسـبت عـوارض تخنیکـی از فعالیت 

بـاز مانـده بود.
شـرکت برشـنا دیـروز گفتـه اسـت کـه اخیـرا دو توربیـن از کار 
افتـاده بـه کمـک مالی بانـک جهانـی به طور اساسـی ترمیـم و به 

بهـره برداری سـپرده شـد.
ایـن شـرکت افـزوده اسـت کـه بـا ترمیـم ایـن دو پایـه توربیـن 
مقـدار بـرق بند نغلـو از50 بـه 100 میگاوات افزایش یافته اسـت.

گفتنـی اسـت کـه کابـل دارای دو بنـد دیگـر ماهیپـر و سـروبی 
بـوده کـه اولـی فعـا 58 میـگاوات بـرق و دومـی 22 میـگاوات 

بـرق تولیـد دارد.
هـم اکنـون شـهر کابـل در حـدود 650 تـا 720 میـگاوات بـرق 
نیـاز دارد کـه بـا وجود تولیـد برق از منابـع داخلی و مقـدار 300 
میـگاوات بـرق وارداتـی و 90 میـگاوات بـرق حرارتی بـاز هم با 

کمبـود 30 تـا 40 درصـدی بـرق مواجه اسـت.
شـرکت برشـنا ابـراز امیـدوار اسـت که بـا تکمیـل کار تمدید لین 
500 کیلوولت از شـمال، انتقال 1000 میگاوارت برق ترکمنسـتان 
و 1000 میـگاوات بـرق ازبیکسـتان برعـاوه رفـع کمبـودی برق 
غزنـی،  بامیـان،  وردک،  میـدان  ننگرهـار،  والیت هـای  کابـل، 
قندهـار، زابـل، لوگـر، پکتیـا، خوسـت، پکتیـکا از بـرق دوام دار 

شوند. مسـتفید 

یادداشت: 
ــی،  ــراد دولت ــماری از اف ــت جمهوری و ش ریاس
ــا  ــون آریان ــان تلویزی ــاض از مجری ــر فی نصی
و نویســندۀ ایــن مقالــه را بابــِت نکته هــا و 
ــد  ــای محم ــردِ آق ــر کارک ــه ب ــی ک اعتراض های
اشــرف غنی وارد کــرده، تهـــدید کرده انــد. 
روزنامــۀ مانــدگار بــه حمایــِت از مواضــع آقــای 
ــپارد و  ــر می س ــه نش ــته را ب ــن نوش ــاض ای فیـ
ــاد  ــچ نه ــت و هی ــه حکوم ــد ک ــدار می ده ُهش
دیگــری نمی تواننــد صــداِی رســا و آزادی 
ــن  ــای ای ــدگاه ه ــا و دی ــه و نقده ــان را خف بی

ــد. ــرکوب کنن ــی را س چنین
ــد  ــانه ها بای ــان رس ــانه یی و حامی ــای رس  نهاده

متوجــه ایــن مســاله باشــند.

کمیتـۀ سیاسـی احـزاب بـا نشـر اعامیه یـی گفتـه کـه 
حکومت به صورت مشـکوک تـاش دارد در انتخابات 

آینـده ریاسـت جمهوری از تکنالوژی اسـتفاده نشـود.
تـاش  هرگونـه  کـه  گفتـه  احـزاب  سیاسـی  کمیتـۀ 
حکومـت برای عدم اسـتفاده از تکنالـوژی در انتخابات 
کشـور  ملـی  منافـع  ریاسـت جمهوری خـاف  آینـدۀ 

. ست ا
در اعامیه یـی کمیتـۀ سیاسـی احـزاب، تطبیـق قانـون 
کمیسـیون  و  حکومـت  بـر  انتخابـات  شـده  تعدیـل 

اسـت. الزامـی خوانـده  را  انتخابـات 

پیـش از ایـن حکومت بـا تعدیل قانـون انتخابات مبتنی 
بـر تغییـر نظـام انتخاباتی از سیسـتم رأی واحد غیرقابل 
انتقـال بـه سیسـتم چنـد بُعـدی، اسـتفاده از تکنالـوژی 
بایومتریـک در مراحـل ثبت نام، شناسـایی رأی دهنده و 
رأی دهـی را در روندهـای انتخاباتی الزامی کرده اسـت.
اکنـون امـا کمیتۀ سیاسـی احـزاب گفتـه اسـت: »اخیراً 
حرکت هـای مشـکوکی بـرای عـدم تطبیـق تکنولـوژی 
و همچنـان عـدم تطبیق نظـام انتخاباتی چنـد بُعدی راه 
افتـاده اسـت کـه مـا آن را در مخالفت صریح بـا قانون 
انتخابـات  و مخالـف منافـع ملـی و سـبوتاژی بـرای 

شـفاف و عادالنـه می دانیـم.«
در اعامیـۀ کمیتـۀ سیاسـی احـزاب تاکیـد شـده کـه 
نظـام  براسـاس  پیـش رو  انتخابات هـای  برگـزاری 
تکنولـوژی  از  اسـتفاده  و  بُعـدی  چنـد  انتخاباتـی 
بایومتریک مسـجل قانون اسـت و هیچ کسـی صاحیت 

نـدارد. عـدم تطبیـق آن را 
اعامیـه افـزوده کـه هـر دو مـورد )بایومتریـک و ام 
دی آر( خـط سـرخ احـزاب سیاسـی در انتخابات هـای 

اسـت. پیش رو 
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نقدی بر فیصلۀ دادگاه عالی گزارش ساالنۀ نهادهای دولتی 
کمپاینی است
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کمیتۀ سیاسی احزاب:
حکومت مانع استفاده از تکنالوژی در انتخابات است

ظرفیت بند برق نغلو از 50 به 100 
میگاوات افزایش یافت

دادگاه عالی حکومت غنی را تمدید کرد
آگــــاهان:

تصمیم دادگاه عالی »سلیقه یی« و »فرمایشی« است
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غنی  جنون آمیِز  پوپولیسم 
افغـان میلیـون ها  سرنوشِت  محور  در 

نصیر فیـاض



حملـۀ تهاجمـی بـه بخشـی از وزارت مخابـرات 
در مرکـز شـهر کابـل و هم زمـان تشـدید جنگ ها 
در برخـی والیت هـای کشـور نشـان می دهـد که  
افغانسـتان تـا رسـیدن بـه صلـح و امنیـِت کامـل 
هنـوز راه درازی را در پیـِش رو دارد. حـاال طالبان 
ضمـن این کـه بـه دیپلماسـی رو آورده و در حال 
گفت وگـو و مذاکـره بـا امریکایی هـا قـرار دارند، 
در عیـن حـال تـاش می ورزنـد کـه از صحنـۀ 
نظامـی نیـز دور نماننـد و بیشـترین اسـتفاده را از 

آن بـه عنـوان ابـزار فشـار ببرند. 
ایـن وضعیـت در حالـی ادامـه دارد کـه در داخل 
افغانسـتان نیـز بی سروسـامانی و پراکنده گـی بـه 
اوِج خـود رسـیده اسـت. حکومـت وحـدت ملی 
افتضاح آمیـزی  صـورِت  بـه  اخیـر  ماه هـای  در 
داده  افزایـش  چندین برابـر  را  خـود  ناکامی هـاِی 
اسـت. هـر گامـی کـه در جهـت صلـح و امنیـت 
برداشـته می شـود، در همـان نخسـتین لحظات به 
دلیـل عـدم کفایت سیاسـِی تیم حاکم به بُن بسـت 
می خـورد. اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی بـدون آن کـه سـنگینِی جنـگ و وضـع بـِد 
اقتصادی را روی شـانه های خود احسـاس کنــد، 
بـا برنامه هـای اشـتباه آمیز و قوم محـور تاش دارد 
کـه قـدرت سیاسـی را همچنـان در اختیار داشـته 
باشـد. نشسـت دوحـه هرچنـد کـه نمی توانسـت 
بـه معضـل جنـگ در کشـور خاتمـه دهـد ولـی 
زمینه سـازی  بـرای  گام  نخسـتین  می توانسـت 
صلـح در کشـور به شـمار رود. اما ایـن فرصت به 
صـورِت مضحکی از دسـت رفته و معلوم نیسـت 
بـاز چـه زمانی بـرای نشسـِت بعـدی برنامه ریزی 

شـد.  خواهد 
در حـال حاضـر بـه نظر می رسـد که قطـر نیز در 
موضوع صلِح افغانسـتان نتوانسـته غیرجانب داری 
خـود را حفـظ کنـد. ایـن کشـور کـه از گذشـته 
بـا طالبـان روابطـی داشـت، حـاال می خواهـد از 
ایـن روابـط بـه سـود منافـِع خـود علیـه رقبـای 
منطقه یـی اش اسـتفاده کنـد. بازیگـران دیگـر هـم 
کمتـر از شیخ نشـیناِن قطـری نیسـتند. آن هـا نیـز 
بـه دنبـال منافـع خـود انـد و چیـزی کـه در ایـن 
میـان واقعـًا بـه حسـاب نمی آیـد، وضعیـت مردم 
افغانسـتان اسـت کـه بـا طوالنـی شـدن جنـگ و 
اوضـاع بـد اقتصـادی، روزهـای سـخِت زنده گی 

خـود را سـپری می کننـد. 
بهـارِ امسـال کـه گفتـه می شـد بهـار صلـح برای 
افغانسـتان خواهـد بـود، عمـًا بـه بهـار خونیـن 
تبدیل شـده اسـت. طالبـان نه قصـد متوقف کردِن 
جنـگ را دارنـد و نـه هـم بـرای صلـح تـاش و 

گـروه  ایـن  می دهنـد.  نشـان  خـود  از  تمایلـی 
کـه در حـال حاضـر امریـکا را بـه آمـدن بـه میـز 
مذاکـره مجبـور کرده اسـت، جنـگ را مهم ترین و 
کاراتریـن ابـزار موفقیِت خود می دانـد. فرماندهان 
طالبـان در بسـیاری از مناطـق کشـور بـه صورِت 
واضـح بـه مـردم گفته انـد که حاضـر نیسـتند حتا 
در صـورت کـدام توافـِق احتمالی جنـگ را پایان 
دهنـد. بـه گفتـۀ آنـان جنگ اگـر نمی بـود، امریکا 
حاضـر بـه مذاکـره و گفت وگـو نمی شـد. پس به 
بـاور ایـن عـده از فرماندهـان طالبـان اگـر جنگ 
همچنـان ادامـه پیـدا کنـد، ایـن گـروه زودتـر بـه 
خواسـت ها و هدف هـای سیاسـی خود می رسـد.  
از جانـب دیگـر، طالبـان بـه خوبـی درک کرده اند 
افغانسـتان  فعلـی  نظـام  نـوع  بـا  کـه نمی تواننـد 
سـازگاری داشـته باشـند. ایـن گـروه نـه چیـزی 
بـه نـام دموکراسـی را بـه رسـمیت می شناسـد و 
نـه  ارزش هـای جمهوریـت را قبـول دارد. طالبان 
این گونـه ارزش هـا را تفکـر غربـی  می داننـد کـه 
می خواهـد جوامـع اسـامی را نابـود کنـد. پـس 
هیـچ اُمیـدی بـرای رسـیدن بـه توافـق حداقل در 
کوتاه مـدت بـا طالبان وجـود ندارد. ایـن موضوع 
را سیاسـیون و مـردم عـادِی افغانسـتان هـم درک 
کرده انـد. اما مشـکل اصلـی از جای دیگر نشـأت 
می گیـرد و آن نارکارآمـدِی حکومـت در مدیریت 

جامعـه بـه سـوی صلح اسـت. 
بحـث تنهـا بـر سـِر طالبـان و خواسـته های ایـن 
گـروه نیسـت. شـاید طالبـان هرگـز آماده نشـوند 
کـه در سـایۀ نظـام فعلـی بـه جنـِگ خـود پایـان 
دهنـد، آن وقـت طـرح بدیـل چـه خواهـد بـود؟ 
آیا سیاسـیون افغانسـتان بـه این نکتـه توجه کرده 

ند؟  ا
ایـن را فرامـوش نبایـد کـرد کـه طالبان بیشـتر از 
منطقه یـی  سیاسـت های  در  هسـتند،  کـه  آن چـه 
و جهانـی بزرگ نمایـی می شـوند. شـاید برخـی 
کشـورها سـود خـود را در آن می بینند کـه طالبان 
را بزرگ نمایـی کننـد، ولـی مـردم افغانسـتان بهتر 
از هـر کسـی می دانند کـه طالبان قـدرِت آن چنانی 
بـه شـمار نمی رونـد که امـروز همه بـرای نزدیک 
گذاشـته اند.  مسـابقه  خـود  میـاِن  آن  بـه  شـدن 
مشـکات افغانسـتان بیشـتر و فراتر از تهدیدهای 
طالبـان اسـت. اگر افغانسـتان از داخل جور باشـد 
و حکومتـی واقعـًا مردمـی در رأس امـور قـرار 
بگیـرد، بدون شـک کـه طالبـان در صحنـۀ نظامی 
باقـی نخواهند مانـد. طالبان را برخـی قدرت های 
افغانسـتان  ضعیـِف  حکومت هـای  و  منطقه یـی 
چنیـن قدرتمند نشـان می دهند. ُکل جنـگ طالبان 

بـه حمـات انتحـاری و گاهی حمـات چریکی 
قابـل  حمـات  نـوع  ایـن  می شـود.  خاصـه 
پیش گیـری انـد و می تـوان  بـا مقـداری صـرف 
انـرژی و به کار بسـتن تدابیر امنیتـی آن ها را خنثا 
کـرد؛ ولـی متأسـفانه رهبـری حکومـت توانایـی 

چنیـن کاری را نـدارد. 
آقـای غنـی در رؤیاهایـش زنده گـی می کنـد امـا 
کار سیاسـی، خـواب و توهـم نیسـت. وضعیـت 
افغانسـتان قابـل تغییر اسـت به شـرط آن که مردم 
در کنـار حکومـت قـرار بگیرنـد و منافـع خود را 
در آیینـۀ آن ببیننـد. وقتی آقای غنـی افرادی چون 
ضیـاء امرخیـل سوپرسـتار تقلب و جعـل کاری را 
خـاف خواسـت و رای مـردم بـر آن هـا تحمیـل 
می کنـد، واضـح اسـت کـه وضعیـت کشـور رو 
بـه بهبـود نخواهـد گذاشـت و مـردم از حکومت  

فاصلـه خواهنـد گرفت.  
آقـای غنـی خـود و کشـور را قربانی منافـع قومِی 
خـود سـاخته و ایـن بدتریـن اتفاقی سـت کـه در 
ظـرف پنج سـال حکومت وحدت ملی شـاهد آن 
بوده ایـم. طالبـان در بهار می جنگند و در زمسـتان 
خـواِب صلـح می بیننـد. این دور باطل قرار اسـت 
کـه تـا دیرزمانـی در سـایۀ حکومت هـای تحمیل 

شـده ادامه پیدا کنــد. 
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ـــات  ـــزدان انتخاب ـــماری از نام ـــه ش ـــس از آن ک ـــاعاتی پ ـــروز س دی
ریاســـت جمهوری در یـــک اعامیـــۀ خبـــری از تحـــت فشـــار 
ــرای  ــت جمهوری بـ ــب ریاسـ ــی از جانـ ــرار دادن دادگاه عالـ قـ
ـــد،  ـــر دادن ـــوزا خب ـــد از اوِل ج ـــی بع ـــت کنون ـــد کار حکوم تمدی
ســـندی در رســـانه ها و شـــبکه های اجتماعـــی نشـــر شـــد کـــه 
ـــا  ـــی را ت ـــای غن ـــان کارِ آق ـــی مدت زم ـــی داد دادگاه عال ـــان م نش
ــۀ آن  ــام نتیجـ ــت جمهوری و اعـ ــات ریاسـ ــزاری انتخابـ برگـ
تمدیـــد کـــرده  اســـت. بـــر اســـاس ســـند نشـــر شـــده، دادگاه 
ـــون  ـــنی قان ـــی و در روش ـــت کنون ـــت وضعی ـــا در نظرداش ـــی ب عال
ـــا  ـــوزا ت ـــد از ج ـــی را بع ـــای غن ـــۀ کارِ آق ـــواز ادام ـــی، ج اساس

انتخـــاب رییس جمهـــورِ بعـــدی صـــادر نمـــوده اســـت. 
ایـــن اقـــدام دادگاه عالـــی در حالـــی صـــورت می گیـــرد کـــه 
ـــی  ـــت کنون ـــر حکوم ـــور، عم ـــی کش ـــی اساس ـــاس قانون ـــر اس ب
ـــن  ـــه همی ـــد و ب ـــان می رس ـــه پای ـــال روان ب ـــوزاِی س در اول ج
ــی  ــت جمهوری در اعامیه یـ ــات ریاسـ ــزدان انتخابـ ــل نامـ دلیـ
ـــه کار  ـــد ک ـــه بودن ـــد، گفت ـــپرده بودن ـــر س ـــه نش ـــنبه ب ـــه روز ش ک
ـــروعیت  ـــال روان مش ـــوزای س ـــد از اول ج ـــی بع ـــت کنون حکوم
ـــه  ـــزدان گفت ـــدارد. نام ـــی ن ـــی و مصلحت ـــی، سیاس ـــی، حقوق قانون
ــد از اول  ــرای بعـ ــان را بـ ــرح بدیل شـ ــان طـ ــه آنـ ــد کـ بودنـ
ـــه  ـــاال ب ـــا ح ـــد. ام ـــه می کنن ـــه زودی ارای ـــال روان ب ـــوزای س ج
نظـــر می رســـد کـــه ریاســـت جمهوری پیـــش از اعـــان طـــرح 
ـــه  ـــی ب ـــق دادگاه عال ـــودش را از طری ـــۀ خ ـــب، نقش ـــزدان رقی نام

ـــت.  ـــرا درآورده اس اج
ـــۀ  ـــع ادام ـــه نف ـــی ب ـــون اساس ـــی از قان ـــیر دادگاه عال ـــدار تفس اص
کار آقـــای غنـــی در حالـــی صـــورت می گیـــرد کـــه او متهـــم 
ـــع خـــود  ـــی در محـــور مناف ـــاِت دولت ـــا و امکان ـــتفادۀ نهاده ـــه اس ب
ـــز  ـــه چی ـــی هم ـــه غن ـــد ک ـــاِن وی می گوین ـــت و مخالف ـــده اس ش
را بـــه عنـــوان ابـــزار بـــرای بقـــاِی خـــود در قـــدرت بـــه کار 
می بنـــدد. چنانـــی کـــه مخالفت هـــا بـــر ســـر برگـــزار شـــدِن 
ـــورت  ـــدف ص ـــن ه ـــه همی ـــز ب ـــح نی ـــورتی صل ـــۀ مش ـــه جرگ لوی
ـــم  ـــی شـــرکت در آن را تحری گرفـــت و بیشـــتر دســـته های انتخابات
ـــروعیِت  ـــب مش ـــی کس ـــی در پ ـــای غن ـــه آق ـــد ک ـــرده و گفتن ک
ـــۀ  ـــوزا از جرگ ـــد از اول ج ـــودش در بع ـــای خ ـــرای بق ـــد ب جدی

ـــت.  ـــح اس ـــورتی صل مش
امـــا حـــاال بـــه نظـــر می رســـد کـــه دادگاه عالـــی کشـــور در 
یـــک شـــرایط بســـیار حســـاس کـــه همـــۀ مخالفـــاِن غنـــی از 
پایـــان مأموریـــِت او تـــا یـــک مـــاه دیگـــر ســـخن می گفتنـــد، 
به ســـرعت بـــه دادِ آقـــای غنـــی رســـیده و بـــا اصـــدار حکـــم 

خویـــش، کمربنـــِد اقتـــدارِ او را محکـــم بســـته اســـت. 
ـــای  ـــا واکنش ه ـــی ب ـــم دادگاه عال ـــن حک ـــه ای ـــت ک ـــکی نیس ش
ــه  ــه کـ ــا هرچـ ــود امـ ــه می شـ ــی مواجـ ــان غنـ ــِی مخالفـ منفـ
ـــیر  ـــمِی تفس ـــع رس ـــا مرج ـــوان تنه ـــه عن ـــی ب ـــد، دادگاه عال نباش
ـــت  ـــر حکوم ـــر عم ـــی ب ـــات تازه ی ـــون حی ـــی، اکن ـــی اساس قانون
آقـــای غنـــی بخشـــیده و هیـــچ کســـی نمی توانـــد در برابـــِر آن 
ـــرا  ـــر وارد آورد. زی ـــۀ دادگاه تغیی ـــر فیصل ـــا ب ـــتد ی ـــه بایس مقتدران
ــن  ــر ایـ ــه می توانســـت در برابـ ــی کـ ــع قانونی یـ ــه مرجـ یگانـ
حکـــم دادگاه عالـــی بـــه نحـــوی موضع گیـــری کنـــد، مجلـــس 
نماینـــده گان و یـــا شـــورای ملـــی بـــود کـــه آن نهـــاد هنـــوز 
ـــا راه  ـــس تنه ـــرد. پ ـــر می ب ـــه س ـــی ب ـــه و در باتکلیف ـــکل نیافت ش
مخالفـــت بـــا تمدیـــد کارِ آقـــای غنـــی، جریان هـــای سیاســـِی 
رقیـــب و معتـــرض اســـت کـــه اگـــر بتواننـــد یـــک حرکـــِت 
ــورت  ــد، در آن صـ ــاد کننـ ــی را ایجـ ــار سیاسـ ــم و فشـ منظـ
دادگاه عالـــی مجبـــور بـــه تعدیـــل فیصلـــۀ خـــود شـــده و یـــا 
ــان را  ــر خودشـ ــرایط نظـ ــی در آن شـ ــع بین المللـ ــم مراجـ هـ
ـــن  ـــاال ای ـــن ح ـــن راهِ ممک ـــا حداقل تری ـــد. ام ـــدار می فرماین اص
اســـت کـــه نهادهـــای سیاســـی و نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری و جامعـــۀ مدنـــی در صورتی کـــه مخالـــف ادامـــۀ 
ـــه  ـــی باشـــند، ضمـــن آن ک ـــر اســـاس حکـــم دادگاه عال ـــی ب کار غن
ایـــن جـــام زهـــر را می نوشـــند، فشـــارها را بـــرای برگـــزاری 
ـــدود  ـــان مح ـــز خواه ـــد و نی ـــع وارد کنن ـــاِت به موق ـــک انتخاب ی
شـــدِن صاحیت هـــای آقـــای غنـــی شـــوند تـــا از امکانـــات 
ـــن  ـــد ای ـــا می مان ـــد. ام ـــتفاده نکن ـــودش اس ـــع خ ـــه نف ـــی ب دولت
ـــت را  ـــن محدودی ـــع ای ـــدام مرج ـــی در ک ـــه کس ـــه »چ ـــوال ک س
بـــر صاحیت  هـــای آقـــای غنـــی بـــه عنـــوان رییس جمهـــور 

اعمـــال کنــــد؟« 
دیـــده شـــود کـــه نامـــزدان ریاســـت جمهوری چـــه خواهنـــد 

ـــرد. ک

دادگـاه عـالی
 بـه داِد غنـی رسیـد

ی  بهـار جنـگ 
زمستانی صـلح  و 

بهاِر امسال که گفته می شد بهار 
صلح برای افغانستان خواهد بود، 
عماًل به بهار خونین تبدیل شده 
متوقف  نه قصد  طالبان  اســت. 
نه هم  و  دارنــد  را  کردِن جنگ 
برای صلح تــالش و تمایلی از 
خود نشــان می دهند. این گروه 
که در حال حاضــر امریکا را به 
آمدن بــه میز مذاکــره مجبور 
کرده اســت، جنگ را مهم ترین 
و کاراترین ابــزار موفقیِت خود 
طالبان  فرماندهــان  می دانــد. 
در بســیاری از مناطق کشــور 
به صورِت واضح به مردم گفته اند 
که حاضر نیستند حتا در صورت 
را  جنگ  احتمالی  توافــِق  کدام 
پایــان دهند. به گفتۀ آنان جنگ 
به  حاضر  امریــکا  نمی بود،  اگر 
مذاکره و گفت وگو نمی شد. پس 
به باور این عــده از فرماندهان 
ادامه  همچنان  جنگ  اگر  طالبان 
پیــدا کند، این گــروه زودتر به 
سیاسی  هدف های  و  خواست ها 

خود می رسد

احمــد عمران



ــوز رســیده  ــا نی ــه دســترس آریان ســندهایی کــه ب
اســت، نشــان می دهــد کــه دادگاه عالــی در پاســخ 
بــه درخواســت ارگ ریاســت حکومــت وحــدت 
ملــی مبنــی بــر تفســیر قانــون در خصــوص پایــان 
ــه  ــت ک ــم داده اس ــور حک ــان کار رییس جمه زم
رییــس حکومــت و معاونانــش تــا برگــزاری 
ــه  ــان ادام ــه کارش ــت جمهوری ب ــات ریاس انتخاب

ــد. بدهن
نوشــته  حکم شــان  در  عالــی  دادگاه  اعضــای 
ــتقرار و  ــات، اس ــن ثب ــور تأمی ــه منظ ــه »ب ــد ک ان
ــای کشــور« ادامــۀ کار رییــس  ــح علی حفــظ مصال
حکومــت را بــه تــا تعییــن رییس جمهــور جدیــد 
ــه و  ــا روحی ــق ب ــام و مطاب ــردم و نظ ــع م ــه نف »ب

ــد. ــی« می دانن ــون اساس ــل قان تحلی
ــاون  ــوی، مع ــین مرتض ــن، شاه حس ــان باای همزم
ــه  ــت ک ــه اس ــت گفت ــت حکوم ــخنگوی ریاس س
شــش مــاه دیگــر بــه پایــان عمــر حکومــت 
آقــای  اســت.  مانــده  باقــی  ملــی  وحــدت 
رســانه ها  بــه  کــه  ویدیویــی  در  مرتضــوی 
فرســتاده، گفتــه اســت کــه مرجــع تفســیر قانــون 
ــت پیشــین  ــی اســت و حکوم اساســی دادگاه عال
ــیوه  ــن ش ــه ای ــال های 2009 و 2014 ب ــز در س نی

ــد. ــته ان ــل جس توس
در ســوی دیگــر، فریــدون خــوزون، معــاون 
ــه  ــانه ها گفت ــه رس ــی ب ســخنگوی ریاســت اجرای
اســت کــه کار حکومــت وحــدت ملــی تــا معرفــی 

رییس جمهــور جدیــد ادامــه می یابــد.
ــه  ــوق دان ب ــی، حق ــد فرزه ی ــال، وحی ــن ح در عی
ــک  ــی ی ــۀ دادگاه عال ــه فیصل ــاور اســت ک ــن ب ای
ــی  ــای فرزه ی »ســلیقه یی« و »فرمایشــی« اســت. آق
می گویــد کــه دادگاه عالــی بایــد بــه ایجــاد 
حکومــت وحــدت ملــی و فرمان هــای غیرقانونــی 
ــرا  ــی داد، زی ــان م ــش نش ــرد، واکن ــادر ک ــه ص ک
ــاف  ــی خ ــدت مل ــت وح ــاور او: حکوم ــه ب ب
ــان کارش،  ــون اساســی ایجــاد شــد و در جری قان
ــرده اســت. ــز صــادر ک ــی نی ــای غیرقانون فرمان ه
کار  کــه  »زمانــی  می گویــد:  حقــوق دان  ایــن 
ــون  ــاف قان ــال خ ــه س ــرای س ــی ب ــورای مل ش
اساســی تمدیــد شــد، نــه حکومــت تفســیر 
خواســت، نــه محاکــم تقاضــای تفســیر کردنــد و 
نــه دادگاه عالــی تفســیری ارایــه کــرد، امــا زمانــی 
ــی  ــد کار حکومــت غیرقانون ــه خاطــر تمدی ــه ب ک

وحــدت ملــی بتاریــخ 28 حمــل درخواســت 
بــه اصطــاح تفســیر از دادگاه عالــی صــورت 
می گیــرد، دادگاه عالــی بــه تاریــخ 31 حمــل فــوراً 
ــر تمدیــد کارشــان  ــه موقــف حکومــت مبنــی ب ب

جــواب مثبــت می دهــد«.
ــی در  ــا واکشــن های فراوان ــم دادگاه ب ــن تصمی ای

میــان شــهروندان بــه همــراه شــده اســت.
صابــر فهیــم، کاربــر فیســبوک نوشــته اســت دادگاه 
ــده  ــی« نش ــتان »عال ــت در افغانس ــچ وق ــه هی ک
اســت. بــه گفتــۀ آقــای فهیــم، تــا قانــون اساســی 
ــور  ــای رییس جمه ــود و صاحیت ه ــل نش تعدی
ــرده  ــش ک ــان« تعریف ــاه مطلق العن ــک ش ــه »ی را ک
ــا  ــه دادگاه م ــا ک ــردد، نه تنه ــدود نگ ــت، مح اس
»عالــی« نمی شــود، بلکــه هیــچ مــورد ایــن کشــور 

ــی« نخواهــد شــد. »عال
دادگاه عالــی در حالــی فیصلــه بــر ادامــۀ کار 
کــه  اســت  کــرده  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــات  ــزدان انتخاب ــن از نام ــازده ت ــش ی ــدی پی چن
ــه،  ــۀ جداگان ــا نشــر دو اعامی ریاســت جمهوری ب
ــس از  ــی را پ ــای وحــدت مل ــت آق ــۀ حکوم ادام
اول جــوازی ســال جــاری »غیرقانونــی، نامشــروع 

ــد. ــی« خواندن ــی اساس ــاف قانون و خ
انتخابــات  نامــزدان  کــه  اســت  گفتنــی 
ریاســت جمهوری در اعامیه هــای شــان همچنــان 
ــی را  ــه ارگ اعضــای دادگاه عال ــد ک ــی بودن مدع
ــۀ کار  ــه ادام ــا حکــم ب ــد ت ــه ان ــر فشــار گرفت زی
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــا زم ــت ت ــس حکوم ریی
صــادر کنــد. ایــن نامــزدان تأکیــد دارنــد کــه بــرای 
ــا برگــزاری  ادامــۀ کار حکومــت پــس از جــوزا ت
انتخابــات و ایجــاد حکومــت جدیــد، برنامه هــای 
ــی از کرســی  ــای غن ــد آق ــد و بای پیشــنهادی دارن
ــم دورۀ کاری اش  ــس از خت ــوری پ ریاســت جمه

ــرود. ــار ب کن
احمدولــی مســعود، ابراهیــم الکــوزی، عبدالحکیــم 
تورســن، رحمــت اهلل نبیــل، شــهاب حکیمــی، 
نورالحــق علومــی، عنایــت اهلل حفیــظ، غــام 
فــاروق نجرابــی، فرامــرز تمنــا، محمدحنیــف 
اتمــر و نورالرحمــن لیــوال نامزدانــی هســتند کــه 
مخالفــت خــود را بــه ادامــۀ کار رهبــری حکومــت 
وحــدت ملــی پــس از اول جــوزا اعــام کرده انــد.
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آگاهان:

گزارش ساالنۀ نهادهای دولتی کمپاینی است

برخــی از آگاهــان حقوقــی و سیاســی بــا اشــاره بــه ارایــه 
ــن  ــد: ای ــی، می گوین ــای دولت ــاالنۀ نهاده ــای س گزارش ه
ــن  ــووالن ای ــل مس ــاس می ــه اس ــی و ب ــا خیال گزارش ه

ــده اند.  ــاده ش ــاد آم نه
آنــان ایــن کار نهادهــای دولتــی مقدمــۀ بــرای راه انــدازی 
کــه  می گوینــد  و  می داننــد  انتخاباتــی  کارزارهــای 
ــا  ــی ب ــی، رییــس حکومــت وحــدت مل محمداشــرف غن
ــا  ــد ت ــاش می کن ــش ت ــگرد و نمای ــن ش ــدازی ای راه ان

بــرای کمپاین هــای انتخابــات زمینه ســازی کنــد. 
حقوق دانــان  اتحادیــۀ  عضــو  زی،  مــدد  احمــد  گل 
ــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد:  افغانســتان در گفت وگــو ب
در حالــی کــه نهــاد ناظــر بــر عملکــرد حکومــت وجــود 
نــدارد، »صحت وســقم« گزارش هــای ارایــه شــد نیــز 

ــت.  ــش اس ــورد پرس م
ــد و  ــی می دان ــی را فراقانون ــام کنون ــدد زی، نظ ــای م آق
می گویــد: نظــام فعلــی بــه اســاس قانــون اساســی نیســت 
ــی مســووالن ارشــد  و ایــن امــر ســبب عملکــرد فراقانون

دولتــی نیــز شــده اســت. 
ــم  ــت را مته ــان، حکوم ــۀ حقوق دان ــو اتحادی ــن عض ای
ــزارش   ــه گ ــه ارای ــد ک ــد و می افزای ــی می کن ــه بیکاره گ ب
ســاالنۀ نهادهــای دولتــی فقــط روی کاغــذ اســت کــه بــه 
ــه داده  ــه و ارای ــی تهی ــووالن دولت ــت مس ــل و خواس می

می شــود. 
آقــای مــدد زی، بــا اشــاره بــه این کــه برخــی از ایــن وزرأ 
ــاه می شــود  ــج م ــار -  پن ــر از چه ــد و کمت سرپرســت ان
ــزارش   ــه گ ــد، چگون ــرار دارن ــاد ق ــن نه ــه در رأس ای ک
کــه  زمانــی  می گویــد:  می کننــد؟  ارایــه  را  ســاالنه 
حاکمیــت قانــون وجــود نداشــته باشــد، رفتــار مســووالن 

ــز دل بخــواه اســت. ــی نی ــای دولت نهاده
ــه  ــر ب ــای ناظ ــی از نهاده ــه یک ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــل  ــه دالی ــا ب ــا بن ــت، ام ــان اس ــت پارلم ــر حکوم عملک
روشــن نبــود نتیجــۀ انتخابــات پارلمانــی کــه در 28 -29 
ســال گذشــته برگــزار شــد، ایــن نهــاد تــا هنــوز گشــایش 
ــود  ــت وج ــرد حکوم ــه عملک ــارت ب ــه اســت و نظ نیافت

ــدارد. ن
ــی  ــان را فرصــت خوب ــود پارلم ــز نب ــی نی ــان سیاس آگاه

ــد.  ــی می دانن ــای دولت ــتفادۀ نهاده ــرای سوءاس ب
عبدالشــکور اخاقــی، آگاه مســایل سیاســی بــا اشــاره بــه 
ایــن موضــوع گفــت کــه  ارایــه گــزارش از کارکردهــای 
ــت داری و  ــد حکوم ــفافیت در رون ــر ش ــت به خاط حکوم
ــاالر  ــای مردم س ــی در نظام ه ــای دولت ــابی دهی نهاده حس

یــک اصــل اســت، امــا کاری کــه اکنــون نهادهــای دولتــی 
ــن روش  ــت و ای ــی اس ــتر کمپاین ــد بیش ــام می دهن انج

قابــل پذیــرش نیســت. 
آقــای اخاقــی، بــا اشــاره بــه گزارش دهــی ســاالنۀ 
ــد:  ــی، می گوی ــای دولت ــا و نهاده ــی از وزارت خانه  ه برخ
ــه  ــاد ارای ــن نه ــرف ای ــه از ط ــاالنه یی ک ــای س گزارش ه

ــد.   ــرف می کن ــه را منح ــان عام ــتر اذه ــردد، بیش می گ
بــه گفتــۀ او، گزارش دهــی از کارکردهــای نهادهــای 
ــه  ــد ک ــر باش ــاری و موث ــد معی ــی می توان ــی زمان حکومت
یــک نهــاد ناظــر ماننــد پارلمــان بــر ایــن اعمــال نظــارت 
ــان  ــی را خودش ــورت گزارش ــر ص ــد در غی ــته باش داش
ــن   ــدون ای ــد، ب ــه می کنن ــد و خودشــان ارای ــاده کرده ان آم
ــد،  ــرار ده ــورد نظــارت ق ــاد آن را م ــا نه ــه کســی و ی ک

ــدارد.  ــت ن موثری
ــی  ــاالنۀ برخ ــای س ــه گزارش ه ــی، ارای ــن آگاه سیاس ای
از وزارتخانــه و نهادهــای دولتــی را کارزار انتخاباتــی 
می دانــد و می افزایــد کــه رییــس حکومــت وحــدت 
ــگردها  ــا و ش ــن نمایش ه ــا ای ــد ب ــاش می کنن ــی ت مل

شــهروندان را غافل گیــر کنــد. 
گزارش هــا  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  اخاقــی،  آقــای 
ــد  ــند و می گوی ــی - باش ــی - چوب خط ــد خیال می توان
کــه ارایــه گــزارش دهــی نهادهــای دولتــی جریــان 
ایــن  از  کــه  نهادهــای  هیــچ  و  اســت  یک طرفــه 
نــدارد.  گزارش هــای نظــارت داشــته باشــد وجــود 
آقــای اخاقــی بــاور دارد کــه ارایــه چنیــن گزارش هــای 
نمی توانــد بــه اصاحــات و شــفافیت در نهادهــای دولتــی 
ــود در  ــای موج ــه چالش ه ــادی ک ــرا نه ــد؛ زی بی انجام
ــا روشــن  ــرار دهــد ت ــن ق ــر ذربی ــی را زی نهادهــای دولت
ــا در روش کاری،  ــراد اســت ی ــه مشــکات در اف شــود ک

وجــود نــدارد. 
او گفــت کــه گزارش هــای ارایــه شــده بــه تحــت عنــوان 
»گــزارش ســاالنۀ« نهادهــای دولتــی،  ســاختۀ خودشــان و 

حتــا خیالــی اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از دو هفتــه می شــود کــه 
ــاالنۀ  ــزارش س ــی گ ــای دولت ــدود 10 وزارت و نهاده ح
خــود را ارایــه کرده انــد، امــا بیشــتر منتقــدان بــه باورانــد 
ــار  ــای نظ ــان و نهاده ــود پارلم ــزارش در نب ــه گ ــه ارای ک
ــا مســووالن  ــی باشــد. ام ــن انتخابات ــا کمپای ــد تنه می توان
دولتــی ایــن را کار در رونــد حکومــت داری شــفاف موثــر 

ــد. ــی می کنن تلق

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

دادگاه عالی حکومت غنی را تمدید کرد
آگاهان:

تصمیـم دادگـاه عـالی »سلیـقه یی« و »فـرمایشـی« است
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معبــد  یگانــه  آفتاب پرســتي  فرهنــگ عهــد 
ــۀ  ــل خیرخان ــتان در کوت ــتي افغانس آفتاب پرس
ــوریا  ــمۀ س ــه مجس ــد ک ــف گردی ــل کش کاب
آمــد.  به دســت  آنجــا  از  آفتــاب  رب النــوع 
ــوي  ــت از بغازک ــن مدنی ــه ای ــوط ب ــار مرب آث
آســیاي صغیــر نیــز  به دســت  آمــده کــه 
ــزارۀ  دوم  ــه ه ــِت آن را ب ــان قدم باستان شناس

)5( مي زننــد.  پیونــد 
ــگ  ــرودهاي ری ــم س ــي: مترج ــگ ویدای فرهن
ویــدا بــه زبــان دري، جــال نائیــئ  مي نویســد 
ــان از ســه نظــر  ــا ایرانی ــراي م ــدا ب ــگ  وی »ری
در خــور اهمیــت اســت: یکــي  بســته گي 
ــه  ــان و دوی  دیگــر تعلقــش ب ــخ  جه ــه تاری ب
تاریــخ هندوســتان و ســۀ دیگــر، ارتباطــش بــه 
تاریــخ و فرهنــگ و تمــدن ایــران  باســتان«. )6(
مــورخ بــزرگ هنــد دکتــر تاراچنــد مي نویســد: 
»دو تیــرۀ آریایــي - هندوآریایــي  پیــش از آنکــه 
ــدت  ــوند، م ــدا ش ــم ج ــي از ه ــن اصل از موط
ــک  ــد ی ــتند و واج ــم زیس ــار ه ــي در کن طویل
فرهنــگ و مذهــب  هنــدو ایرانــي  بودنــد. اگــر 
نتــوان بــه تمــام جزییــات آن پــي بــرد، قســمتي 
ــا.  ــۀ ودا. هاب ــق مقایس ــوان از طری از آن را مي ت

اوســتا مشــخص ســاخت. )7(
ــه بخشــي از  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای دانشــمندان ب
پارینه تریــن  ســرودهاي  ویــدي  یعنــي »ریــگ 
ویــدا« در بلــخ ســروده شــده و توســط آریاییــان 

مهاجــر بــه هنــد رفتــه اســت.
را   زردشــت  ارســطو  اوســتایي:  فرهنــگ 
ــاس  ــان و تری ــگ یون ــش از جن ــال پی هزارس
مي دانــد. بنابرایــن بــاور می شــود: زردشــت 
ــت   ــروز زیس ــش از ام ــال پی ــزار س ــت ه هش
داشــته اســت)8(. بــه هــر حــال، آییــن زردشــت 
در بلــخ بالنــده گردیــد کــه آتشــکده هاي  بلــخ 
ــت. از  ــت اس ــادگار آن عظم ــل ی ــرخ کوت و س
معابــد زردشــتي عهــد هخامنشــیان )معبــد 
غامــان( در زابــل اســت کــه  در 1345 توســط 
ــگ  ــا فرهن ــد آن ب ــات و پیون ــا حفری ایتالوي ه

ــد. ــخص گردی ــتایي مش اوس
ــخص  ــود مش ــري: نم ــک و باخت ــگ گری فرهن
ــان  و  ــر یون ــزاج هن ــه از امت ــگ ک ــن فرهن ای
ــم  ــهر آي خان ــده اســت، ش ــر ایجــاد گردی باخت

اســت کــه در مقاطــع دریــاي کوکچــه و آمــو در 
ــت دارد. ــار موقعی ــت تخ والی

گریــک  و بودیــک: ایــن فرهنــگ از پیونــد هنــر 
ــود آن  ــد. نم ــود آم ــه وج ــي ب ــي و بودای یونان
ــي  ــه خوب ــودا ب ــاي ب ــمه ها و کله ه را در مجس
ــاي  ــا و خم ه ــرد. تیکره ــاهده ک ــود  مش مي ش
ــان   ــهر تالق ــي  در ش ــده  از قره بای ــت آم به دس
ــر اســت. ــن ام توســط فرانســوي ها، بیانگــر ای

ــم  ــۀ عال ــب هفت گان ــي: از عجای ــگ بودای فرهن
بودایــي را در افغانســتان دانســته اند. تخــت 
ــردار  ــۀ س ــارا، تپ ــزرگ  گنده ــوزۀ  ب ــتم ح رس
غزنــي، معبــد هــده، معبــد گلــدار لوگــر،  معبــد 
ــل  ــا و کاب ــرام، کاپیس ــد بگ ــخ، معاب ــار  بل نوبه
نمودي ســت از عظمــت فرهنــگ بودایــي در 

ــتان. افغانس
ــیروان در  ــر نوش ــر دخت ــاني: قص ــِگ ساس فرهن
درۀ مهرنــگار  منطقــۀ رویــي  و دوآب  والیــت  
ــاني  ــد ساس ــر عه ــودی از هن ــمنگان  را نم س

دانســته اند. 
فرهنــگ عهــد اســامي: بــا ترویــج اســام 
ــي  ــگ بودای ــر فرهن ــر مظاه ــتان اگ در افغانس
ــگ اســامي  ــی از فرهن ــد، نمودهای منســوخ ش
ــه  ــا ک ــد و آبده ه ــد. مســاجد، معاب ــده گردی بالن
بــا تزیینــات و هنــر اســامي  آراســته  گردیــده، 
از آن شــمار اســت. برخــي آثــار  تاریخــي دورۀ 
ــد آن دوره   ــراث  ارجمن ــوان می ــه عن اســامي ب

ــت. ــوز برجاس تاهن
1- ســجد حــج پیــاده یــا نـُـه گنبــد کــه در ســه 
ــن  ــت. ای ــع اس ــخ واق ــوب بل ــري جن کیلومت
مســجد در عهــد ســامانیان  در قــرن 9 هجــري 

ســاخته شــده  اســت.
ــهر  ــوي: در ش ــود غزن ــلطان محم ــرۀ س 2- مقب
ــادي  ــرن 11 می ــت و در ق ــع اس ــي  واق غزن

ــت. ــده اس ــاخته ش س
زمســتاني شــاهان  قصــر  بســت:  قلعــۀ   -3
ــز  ــط چنگی ــرن 14توس ــه در ق ــود ک ــوي ب غزن

آتــش زده شــد.
4- منارهــاي غزنــي: دو آبــدۀ آن بــه قــرن 

دارد. تعلــق  12میــادي 
ــا خانــم: در جوزجــان موقعیــت  5- زیــارت باب
ــار  ــان اعم ــد غزنوی ــرن 12 در عه دارد و در ق

ــده اســت. گردی
ــه  ــور ب ــاي غ ــار جــام: در یکــي از دره ه 6- من
ارتفــاع  66 در زمــان ســلطان غیاث الدیــن 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــدۀ 12 س ــوري در س غ
ــلطان  ــد س ــرات: در عه ــع ه ــجد جام 7- مس
غیاث الدیــن )1202میــادي ( اعمــار شــد. قبــر 
آن نیــز در زیــر گنبــد شــکالي آن قــرار دارد. در 
زمــان تیموریــان تزییناتــي بــر آن افــزود گردیــد.
8- مصــاي هــرات: طــرح مصــاي هــرات  را 
ملکــه گوهرشــاد ریخــت و خــود از آن نظــارت 

مي کــرد.
9-گازرگاه شــریف: ایــن مقبــره کــه هنــر عهــد 
تیموریــان اســت در زمــان شــاهرخ میــرزا 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
کــه  قلعــه  ایــن  اختیارالدیــن:  قلعــۀ   -10
ــه  ــور را ب ــز  و تیم ــي از روزگار چنگی خاطرات
 یــاد  دارد، مــدت یک صــد ســال قــرارگاه 

امپراتــوري تیموریــان بــود. 
11- روضــۀ حضــرت علــي )رض(: مقبــرۀ 
حضــرت علــي در بلــخ  بــه شــکل امــروزي آن 

ــت. ــان اس ــر اث دورۀ تیموری می
ــگاه  ــا آرام ــر پارس ــه ابونص ــرۀ خواج 12- مقب
میــادي(   1460( ابونصــر  بــزرگ  عــارف 
ــت. ــان اس ــر تیموری ــدات عص ــان از آب همچن
13- چهــل زینــۀ قندهــار: توســط شــهزاده 
فیروزبخــت و بــه امــر بابــر ســاخته شــد، کتیبــۀ 
ــر تاریــخ ســاختمان و شــرح فتوحــات  مبنــي ب

ــود دارد. ــا وج ــر در آنج باب
ــا  ــس باب ــا و میروی ــاه باب ــارت احمدش 14- زی
بناهــاي  از  تیمورشــاه  مقبــرۀ  و  قندهــار  در 
دیگري ســت کــه از دوره هــاي پســین باقــي 

ــت.  ــده اس مان
15- قصــر بــاغ بــاال، داراالمــان و مســجد شــاه 
ــت  ــان اهلل اس ــر ام ــاي عص ــیره از بناه دوشمش
ــش  ــه نمای ــي را ب ــگ ترک ــودي از فرهن ــه نم ک

مي گذارنــد.)9(
آنچــه گفتــه آمدیــم بــه صــورِت فشــرده تــداوم 
یــک خــط فرهنگــي را از 50 هــزار ســال پیــش 

ــه نمایــش مي گــذارد.  ــا امــروز ب ت

متابولیســم و رونــد سوخت وســاز بــا افزایــِش ســن کاهــش پیــدا می کنــد؛ بنابرایــن به طــور 
ــان در میان ســالی هــر ســال حــدود 700 گــرام دچــار اضافــه وزن می شــوند؛  میانگیــن، زن
از ایــن رو به طــور کلــی در دهــۀ پنجــِم زنده گــی حــدود 20 کیلوگــرام اضافــه وزن دارنــد. 
بــرای جلوگیــری از چاقــی و اضافــه وزن در میان ســالی، بــه نــکاِت زیــر توجــه بایــد کــرد: 

 به اندازۀ کافی غذا نمی خورید
ــراط  ــر اف ــن ام ــد در ای ــا نبای ــد، ام ــری مصــرف کنی ــری کمت ــد کال ــرای کاهــش وزن بای ب
نماییــد. کاهــش زیــاد کالــری باعــث می شــود کــه بــدن رونــد سوخت وســاز را متوقــف 
کنــد و بــرای بــه دســت آوردن انــرژی، شــروع بــه تجزیــۀ بافــت عضانــی کنــد تــا کالــری 
مــورد نیــازِ خــود را تأمیــن نمایــد. بنابرایــن بــه انــدازه بخوریــد تــا احســاس گرســنه گی 

رفــع شــود.

 از خوردن کافئین پرهیز می کنید
ــۀ قهــوه در حــد  کافئیــن، تحریک کننــدۀ سیســتم عصبــی اســت؛ بنابرایــن مصــرف روزان
مناســب، سوخت وســاز بــدن را 5 تــا 8 درصــد افزایــش می دهــد. نوشــیدن یــک گیــاس 

ــد. ــش می ده ــد افزای ــدن را 12درص ــاز ب ــای، سوخت وس چ

 فیبر مصرف نمی کنید
بــا خــوردن نــان ســبوس دار، میــوه و ســبزی، میــزان فیبــر در بــدن افزایــش می یابــد. نتایــج 
ــد  ــوزی را 30 درص ــد چربی س ــر می توان ــرف فیب ــه مص ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــان  ــان وزن ش ــرور زم ــه م ــد، ب ــرف می کنن ــادی مص ــر زی ــه فیب ــی ک ــد. زنان ــش ده افزای

ــد.  ــش می یاب کاه

 آب بنوشـید
محققــان آلمانــی دریافته انــد نوشــیدن 6 گیــاس آب ســرد در روز می توانــد رونــد 
ــش وزن.  ــرم کاه ــالی 2.5 کیلوگ ــی س ــد؛ یعن ــش ده ــا 5 درصــد افزای ــاز را ت سوخت وس
ممکــن اســت افزایــش سوخت وســاز بــه علــت تــاش بــدن بــرای رســاندن دمــای آب بــه 

دمــای داخلــی بــدن باشــد. 

 پروتئین مصرف نمی کنید
بــرای حفــظ عضلــه، بــدن نیــاز بــه پروتئیــن دارد؛ بنابرایــن در هــر وعــدۀ غذایــی پروتئیــن 
مصــرف کنیــد. بــا مصــرف پروتئیــن، ســوخت کالــری 35 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد.

 میزان مصرف آهن پایین است
ــرای ســوخِت  ــه عضــات ب ــه منظــور حمــل آکســیجن ب ــی از آهــن ب ــی غن ــواد غذای م
چربــی الزم اســت. تــا زمــان یائســه گی، زنــان هــر مــاه بــه دلیــل قاعده گــی آهــن از دســت 
می دهنــد و بــرای پیش گیــری از خطــر افــت سوخت وســاز بــدن، بایــد ذخیــرۀ آهــِن بــدن 

کافــی باشــد. گوشــت و حبوبــات منابــع آهــن بــه شــمار می رونــد.

 کمبود ویتامین D دارید
بــرای افزایــش سوخت وســاز نیــاز بــه ویتامیــن D داریــد. تمــاس مســتقیم پوســت بــا نــور 

آفتــاب، بهتریــن راه تأمیــن ویتامیــن D  اســت. 

 به اندازۀ کافی لبنیات و کلسیم مصرف نمی کنید
دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد کمبــود کلســیم می توانــد باعــث کنــد شــدن 
رونــد سوخت وســاز شــود. تأمیــن کلســیم از طریــق مصــرف لبنیــات ماننــد شــیر و ماســت 

کم چــرب، می توانــد بــه کنتــرل وزن کمــک کنـــد.

منبع: سیـمرغ

دکتور شمس الحق آریانفر

بخش پنجـم

سـوخت از  مـراقبت 
بـدن  سـاِز   و 



ــان  ــدند. توف ــرازیر ش ــان س ــرف خانه های ش ــه ط ــه ب ــده، از تپ ــای دهک ــرد. جوان ه ــدن ک ــه وزی ــروع ب ــی ش ــان غیر منتظره ی ــب ها، توف ــبی از ش ش
ــد.  ــر می پیچی ــهمگین تر و تندت ــه س ــر لحظ ه

ابرهــای تیــره و تــار، شــانه در شــانۀ هــم، همه جــا را پوشــانده بودنــد. نــاگاه صــدای رعدوبــرق کویــر را بــه لــرزه درآورد. تپــۀ پیــر کــه تــا بــه حــال 
شــاهد چنیــن رویــدادی نبــود و مدت هــا می شــد کــه حتــا چنــد قطــره بــاران هــم بــر تــِن ترک خــورده و خشــکیده اش نچکیــده بودنــد، بــا هیجــان و 
اندکــی اضطــراب آغــوش بــاز می کــرد تــا نــوازش بــاران در او رهــا شــود. امــا آن شــب بــاران عجیبــی می باریــد. مــردم از تــرس در خانه های شــان 

می لرزیدنــد. تپــۀ پیــر احســاس می کــرد پیکــرش زیــر ضربــات و شــاق های بــاران و ســوزش رعدوبــرق از هــم خواهــد پاشــید
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کــه  بــود  دهکده یــی  دور،  نه چنــدان  روزگارانــی  در 
ــر  ــه پی ــه اگرچ ــرد. تپ ــه می ک ــزرگ آن  را احاط ــی ب تپه ی
ــره داشــت، امــا حضــورش هســتی بخش  ــود و حالتــی تی ب
بــود. به خصــوص بــرای جوان هــای دهکــده کــه هــر 
ــد  ــم می آمدن ــال گرده ــت کهن س ــک  درخ ــر ی ــروب زی غ
و تــا پاســی از شــب ضمــن گفت وگــو بــا یکدیگــر، چشــم 
ــمت  ــه قس ــد ک ــی می دوختن ــه و بی انتهای ــر برهن ــه کوی ب
ــا  ــان ب ــرد. بودن ش ــر می ک ــه را پُ ــراف تپ ــی از اط عظیم
ــه  ــر ک ــای کوی ــا  تماش ــود ام ــر ب ــه دلپذی ــر اگرچ یکدیگ
هیــچ راهــی بــه  هیــچ ســرزمینی نمــی داد، غــم را در دل شــان 
ــر روز، از  ــب و ه ــر ش ــزرگ ه ــۀ ب ــود. تپ ــار می نم تلنب
ــود.  ــذاب ب ــده در ع ــی دهک ــکون و تاریک ــکوت و س س
ــزه در  ــون نی ــده چ ــان دهک ــدۀ جوان ــای در دل  مان آرزوه
ــش می خواســت وجــودش را از  ــرو می رفــت. دل قلبــش ف
ایــن تخته بنــد ســنگی برهانــد، امــا او بایــد می مانــد... بایــد 
ــه  ــه و توفانــی نمی ســپرد تــا بمانــد و ب تــن بــه هیــچ زلزل
ــان دهکــده  ــۀ جوان زمزمــۀ خامــوِش روزگارِ از دســت رفت
ــۀ  ــد. تپ ــه می زدن ــا در گــوش او جوان ــه تنه دل بســپارد، ک
پیــر تنهــا حقیقــِت آن دهکــده بــود کــه چــون خــدا بــرای 

ــود. ــش پابرجــای ب مردمان
بــه  شــروع  غیر منتظره یــی  توفــان  شــب ها،  از  شــبی 
وزیــدن کــرد. جوان هــای دهکــده، از تپــه بــه طــرف 
لحظــه  هــر  توفــان  شــدند.  ســرازیر  خانه های شــان 

می پیچیــد.  تندتــر  و  ســهمگین تر 
ــا را  ــم، همه ج ــانۀ ه ــانه در ش ــار، ش ــره و ت ــای تی ابره
پوشــانده بودنــد. نــاگاه صــدای رعدوبــرق کویــر را بــه لرزه 
درآورد. تپــۀ پیــر کــه تــا بــه حــال شــاهد چنیــن رویــدادی 
نبــود و مدت هــا می شــد کــه حتــا چنــد قطــره بــاران هــم 
بــر تــِن ترک خــورده و خشــکیده اش نچکیــده بودنــد، 
ــا  ــرد ت ــاز می ک ــوش ب ــراب آغ ــی اضط ــان و اندک ــا هیج ب
نــوازش بــاران در او رهــا شــود. امــا آن شــب بــاران عجیبــی 
ــد.  ــان می لرزیدن ــرس در خانه های ش ــردم از ت ــد. م می باری
تپــۀ پیــر احســاس می کــرد پیکــرش زیــر ضربــات و 
ــد  ــم خواه ــرق از ه ــوزش رعدوب ــاران و س ــاق های ب ش

پاشــید.
پیکــر برهنــه اش تــاب هیچ گونــه مقاومتــی نداشــت. 
ــاِک او  ــم از خ ــه ه ــک جوان ــا ی ــه حت ــود ک ــا ب مدت ه
ســر نــزده بــود، درســت از همــان دوران پاشــیده گی، 
ــا  ــت وبودش ب ــام هس ــه تم ــوب ک ــای آش از همان روزه
ــد،  ــاره ش ــام تکه پ ــه و خشــونت های خ ــیرهای برهن شمش
ــر  ــر ب ــرد او س ــره و س ــاک تی ــی از خ ــچ  گیاه ــر هی دیگ

ــت. نداش

ــفید  ــن و س ــور روش ــید. ن ــان رس ــه  پای ــب ب ــره ش باالخ
تپــه می تابیــد.  صبحگاهــی، مســتقیم روی چشــم های 
ــازۀ  ــرد، خمی ــی می ک ــی عمیق ــاس کوفته گ ــه احس ــه ک تپ
ــگار  ــا ان ــد، ام ــاز کن ــدی کشــید. می خواســت چشــم ب بلن
احســاس  بودنــد.  شــده  ســنگین  خیلــی  پلک هایــش 

می کــرد در پیرامونــش اتفاق هایــی افتــاده اســت.
ــبزه  ــوی س ــا را ب ــه همه ج ــد ک ــواب می دی ــم خ ــاید ه ش
ــواب  ــاید خ ــت. ش ــرده  اس ــر ک ــم دار پُ ــازه و نَ ــاِک ت و خ
ــه  ــر ک ــا کوی ــایه گی ب ــال ها همس ــس از س ــه پ ــد ک می دی
جــز خشــکی و ســوزنده گی از آن چیــزی نمی تراویــد، 
صــدای نــرم و نوازشــگر آب بــه گوشــش می رســد. 
نــور ســفید و روشــن صبحگاهــی، دســت از شــیطنت 
ــه  ــد ک ــه لغزی ــم های تپ ــدر روی چش ــت. آن ق برنمی داش
ــت  ــه زحم ــش را ب ــا پلک های ــرد ت ــت او را وادار ک عاقب

ــد. ــاز کن ب
تپــۀ پیــر چشــم بــاز کــرد، امــا چگونــه می توانســت آنچــه 
را کــه در برابــر دیــده گان خــود می دیــد، بــاور  کنــد. 
ــه  ــت ک ــال اس ــرکش خی ــب َس ــم اس ــرد باز ه ــاس ک احس
ــیدۀ  ــای کش ــب و پاه ــان و صــورت نجی ــای افش ــا یال ه ب

ــازد. ــر او می ت ــواب ب ــداری و خ ــتوار، در بی اس
ــا  ــر بی انته ــن  کوی ــود. از دل ای ــواب نب ــن خ ــه ای ــا ن ام
ســر  دلکــش  و  سر ســبز  عجیــب  تپه یــی  ســوزان،  و 
و  زیبایــی  کــه  باغــی   از  بــا جلــوه  بــود،  بر افراشــته 
ــدار  ــی اش بی ــای ازل ــت را در خاطره ه ــنده گی بهش درخش

 . می کــرد
خورشــید را دیــد کــه بــاالی آن تپــه، چــه باشــکوه بــود و 
چــه روشــنایی دوســتانه یی را در آغــوش او رهــا می کــرد.

ــرش  ــد. دســت های پی ــاورش نمی ش ــد... ب ــر خندی ــۀ پی تپ
ــس  ــاغ را لم ــراوت آن  ب ــبزینه گی و ط ــا س ــرد ت را دراز ک
ــد  ــازه فهمی ــود داد، ت ــه خ ــی ب ــه تکان ــا همین ک ــد، ام کن
ــدر از او دور  اســت. در خــود ایســتادن و  ــه چق ــه آن  تپ ک
ــی در آن ســوترک ســهل نیســت.  تماشــای آرزوهــای جوان

تپــۀ پیــر شــروع بــه تقــا کــرد.
امــا همــۀ راه هــا برایــش بســته بــود. بیــن او و بــاغ  جــوان 
ــد،  ــوی زنده گــی و حــاوت تازه گــی از آن می تراوی ــه ب ک
یــک رودخانــۀ بــزرگ ایجــاد شــده بــود. بــا آب هایــی کــه 

ــد...  چــون ســیاب، مــواج و ویرانگــر طغیــان می کردن
خــروس خوشــخبر و منــادی ســحر، اگرچــه بانگ برداشــته 
و تاریکــی رنــگ باختــه و چــادرش را از طبیعــت برچیــده 
بــود، امــا در دهکــده مــردم هنــوز در خانه های شــان 
ــاب  ــر ت ــه دیگ ــد ک ــان بودن ــا جوان ــد، تنه ــده بودن خزی

مانــدن در پســتوخانه ها را نداشــتند. و عاقبــت بــا تــرس و 
تردیــد قــدم بــه بیــرون گذاشــتند. در دهکــده چیــز خاصــی 
ــورده و در و  ــاران خ ــی ب ــز زمین ــود، ج ــاهده نب ــل مش قاب
ــه روشــن تر از همیشــه  ــی ک ــه، و آفتاب ــی شســته و رفت بام

می تابیــد.
جوانــان بــا تــرس و تردیــد از دهکــده بیــرون آمدنــد. و راه 
ــا  ــه تنه ــا ک ــرد و تنه ــی س ــد. تپه ی ــش گرفتن ــه را در پی تپ
حضــور جوانــان او را از مغــاک تنهایــی و پریشــان گونه اش 

ــرد. ــا می ک ره
ــد.  ــاور کن ــد ب ــه می بین ــس نمی توانســت آنچــه را ک هیچ ک
ــاوری  ــن ناب ــا ای ــز می شــد. ام ــم تی ــا در چشــمان ه نگاه ه
ــاوری  ــر نا ب ــد. اگ ــان می دوی ــون در رگ های ش ــون خ چ
ــزی  ــیرین و دل انگی ــاوری خــوش و ش ــه نا ب ــود، چ ــم ب ه

بــود.
جنیــد کــه از دیگــر جوانــان ارشــد بــود، زیــر لــب بــا تمنــا 

: گفت
کمی آب... من باید چشم هایم را بشویم!

ــرد و  ــر و س ــۀ پی ــد. تپ ــخ مان ــوده و بی پاس ــش بیه تمنای
ــه  ــود ک ــده ب ــدل ش ــم اندازی مب ــه چش ــاال ب ــنگی ح س
می توانســت جوانــان دهکــده را از فــرش بــه عــرش 

ــد. ــد ده پیون
دیگــر کســی را یــارای مانــدن نبــود. سرســبزی و طــراوت 
بــاغ در آن ســوی رودخانــه، نفســش را در فضــا می دمیــد و 

ــرد. ــود می ک ــود بی خ ــه را از خ هم
ــم  ــرد. ه ــراری می ک ــا بی ق ــل جوان ه ــم مث ــر ه ــۀ پی تپ
جانــش از شــوق ایــن دیــدار می تپیــد و هــم تــاب دیــدار 
ــا  ــد ام ــه می پیچ ــان در دل تپ ــای جوان ــت. بگو مگوه نداش
تپــۀ پیــر غــرق در  عشــقی بی خویشــتن و ناگزیــر بــود کــه 
ــت  ــت. می خواس ــرا گرف ــتی او را ف ــی هس ــه زودی تمام ب
ســر و شــانۀ بــاغ را در آغــوش بگیــرد. می خواســت 
لمــس اش کنــد، می خواســت او را تنفــس کنــد، امــا 
ــنگین و ســخت  ــر پیکــرۀ خــودش، س نمی شــد. عجــب ب

ــود.  گــره خــورده ب
ــرای  ــان، راهــی را ب ــر جوان ــا خــود اندیشــید شــاید تدبی ب
ــه ایــن اســت کــه مــن ســال ها  مــن نیــز بگشــاید. مگــر ن
صبــور و مهربــان و رازدار آیینه یــی بــودم تــا آن هــا بنشــینند 
ــدم  ــد می بن ــون امی ــد. اکن و یکدیگــر را در مــن تماشــا کنن
ــد  ــد و کاری کنن ــودن در دام خویــش وارهانن ــرا از ب کــه م
کــه بتوانــم پــرواز کنــم... آن ســوترک موج هــای خروشــندۀ 
ــود. هرکــدام از آن هــا  ــان بســته ب ــر جوان ــه راه را ب رودخان
ــو  ــه هر س ــیخته ب ــاره و گس ــته یی پ ــای رش ــون دانه ه چ
می چرخیدنــد تــا راهــی بیابنــد کــه بتوانــد آن هــا را بــه آن 

ســرزمین جادویــی پیونــد دهــد. ســرزمینی کــه بــه تصادفــی 
ــته  ــر برداش ــر س ــب دار کوی ــوزنده و ت ــوم، از دل س نامعل

بــود.
ــش از  ــدن نداشــتند و بی ــاب مان ــه دیگــر ت ــد نفــری ک چن
ــد،  ــرگردان بمانن ــم س ــتند در کاف چکن ــن نمی توانس ای
ــه  ــه آن ســوی رودخان ــه آب ســپردند کــه خــود را ب ــن ب ت
بســپارند، امــا ایــن  راه کــه تنهــا از داالن هــای تاریــک تفکــر 
ــه  ــدن ب ــوم ش ــز محت ــتی ج ــرد، سرنوش ــور می ک ــان عب آن

ــت. ــش نداش ــودی در پی ناب
ــه روینده گــی ســرو  ــدی اش ب ــا ایســتاد. باالبلن ــه پ ــد ب ولی
بــود، بــا ســری بــه  ســوی آفتــاب و آســمان و نگاهــی بــه 
دورترهــا و قدم هــای پرغــرور جــوان، تنهــا کســی بــود کــه 

ــر می گشــود. ــۀ پی ــد را در دل تپ روزن امی
و  تدبیــر  بگشــاید.  لــب  او  می خواســت  پیــر  تپــۀ 
چاره اندیشــی کند. می دانســت کــه در فراســت زود رِس 
ــنگی  ــای س ــودن قفل ه ــرای گش ــد ب ــک کلی ــه ی او همیش
ــه  ــه  دوســتان خــود ک ــد رو ب وجــود خواهــد داشــت. ولی
ــد،  ــتاده بودن ــاغ ایس ــای ب ــه تماش ــکیب و ذوق زده ب ناش

ــت:  گف
 ـ تفــاوت زنده گــی افتــادۀ مــا در این جــا و پادشــاهی 
دوجهانــی آن جــا، فقــط یــک رودخانــه  اســت، رودخانه یــی 
ــه  اســت  ــم از دل کــدام کــوه سرچشــمه گرفت کــه نمی دانی
ــه  ــان ک ــد. همچن ــد می جوی ــر راه پیون ــدام بح و در دل ک
ــک  ــت، ی ــیده  اس ــد کش ــا ق ــر م ــه در براب ــم آنچ نمی دانی
ــی نمی باشــد  ــه جغرافیای ــا ســرزمینی ک ــاغ واقعی ســت ی ب
و فقــط زادۀ توهــم و خیــال ماســت. پــس تــن ســپردن بــه 
 ایــن ســیاب، پذیرفتــن مرگــی حتمی ســت، همچنــان کــه 
ــا را در کام نیســتی  ــتاب زدۀ م ــتان ش ــه دوس ــم چگون دیدی

فــرو کشــاند. پــس بهتــر اســت تدبیــری بیـــندیشیم.
ــه  ــرت مندانه ب ــرش حس ــم های زیبانگ ــا چش ــه ب ــال ک اقب
ــه حرف هــای ولیــد  ــر ب ــود و کمت ــاغ ایســتاده ب تماشــای ب
ــن  ــه آن  را زادۀ ذه ــی ک ــی خاص ــا زیرک ــت، ب ــه داش توج

ــت: ــت، گف ــش می دانس ــد خوی قدرتمن
ــه  آن  ســرزمین رویایــی راه هــای دیگــری هــم  ـ رســیدن ب

دارد.
ــاب شــنیدن شــدند.  ــد و بی ت ــه زدن ــون او حلق همــه پیرام
اقبــال دســت هایش را روی ســینه قــاب کــرد و همچنــان 

 کــه روی بلندتریــن نقطــۀ تپــه قــدم مــی زد، ادامــه داد:
ـ ما می توانیم از پشت تپه به آن سو برویم.

ولید با اعتراض و لحنی هشداردهنده گفت:
ــه  ــت ک ــه  اس ــرا گرفت ــی ف ــه را درۀ عمیق ــت تپ ــا پش ـ ام

داستان کوتاه
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در  قــوه،  آن  قبلــی  رأی  براســاس  عالــی  دادگاه 
ــش  ــور و معاونان ــس جمه ــد کار ریی ــوص تمدی خص
ــرده  ــم ک ــدی حک ــور بع ــس جمه ــاب ریی ــی انتخ ال
ــوان از دو  ــی را می ت ــۀ دادگاه عال ــن فیصل ــت. ای اس
ــه  ــای قضی ــرار داد: 1- واقعیت ه ــد ق ــورد نق لحــاظ م

ــی ــون اساس ــکام قان ــل اح 2- تحلی
الف- واقعیت های قضیه:

ــت  ــأله را درس ــن مس ــای ای ــی واقعیت ه - دادگاه عال
ــه  ــه و ناموج ــر موج ــا تأخی ــت ت ــرده اس واکاوی نک
تأخیــری کــه صــورت  بایــد  کنــد.  را شناســایی 
می گرفــت، عامــل آن مشــخص می شــد کــه چــرا 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان تــا آخریــن ســال 
ــن  ــه ای ــاد ک ــر افت ــه تأخی ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــر انتخاب ــبب تأخی ــود س خ

ــد؟ ش
- دادگاه عالــی مشــخص نکــرده اســت کــه چــه 
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــان واقعیت ه ــی می تفاوت های
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ــوری 1388 ب جمه

1398 اســت؟ 
- دادگاه عالــی صــرف بــا توســل بــه رأی ســابقه کــه 
ــد رأی متفــاوت  ــه آن نیســت و می توان ــًا ملــزم ب قانون
ــابق  ــه در س ــر آنچ ــۀ »ه ــار مغالط ــد، دچ ــادر کن ص
ــدون  ــده، ب ــت« ش ــت اس ــت، درس ــده اس ــم ش حک
ــای  ــرای واقعیت ه ــی ب ــی و قانون ــل واقع ــه دالی این ک

ــاورد. ــی بی فعل
- در رأی قبلــی بــه طــور جانب دارانــه صرف نظــر 
کســانی را کــه تعویــق انتخابــات را موجــه تشــخیص 
ــه  ــانی ک ــورد کس ــت و در م ــر داده اس ــد، تذک داده ان
آن را ناموجــه می داننــد، یــاد نکــرده اســت. ایــن 
ــض  ــی را نق ــودن دادگاه عال ــرف ب ــل بی ط ــود اص خ

می کنــد.
ــدت  ــت وح ــکیل حکوم ــی تش ــۀ سیاس - در توافقنام
ملــی در مــورد اصاحــات در نظــام انتخاباتــی چنیــن 
ــان از  ــول اطمین ــور حص ــه منظ ــت: » ]…[ب ــده اس آم
اینکــه انتخابــات در آینــدۀ افغانســـتان از اعتبــار کامــل 
برخــوردار باشــد، نظــام انتخاباتــی افغانســـتان )قوانیــن 
و نهادهــا( بـــه تغییـــرات بنیـــادی نیـــاز دارد. رییـــس 
جمهـــور با درنظر داشـــت مادۀ 7 چارچـــوب سیاســی 
بافاصلــه پـــس از تأســیس حکومت وحـــدت ملـــی، 
کمیسیون خاصی را بـــا هـــدف اصاح نظام انتخاباتـی 
افغانســـتان طــی یــک فرمــان ایجــاد می کنـــد. اعضــای 
کمیســـیون خــاص بــــا توافـــق رییـــس جمهـــور و 
رییس اجرایی تعییـــن می گردنـــد. کمیســـیون خـــاص 
در مـــورد پیشرفت کارهـــا بـه رییـــس اجرایـی گـزار 
شــده بـــوده و کابینـــه پیشــنهادات ایـــن کمیســـیون را 
ــق  ــرای تطبی ــات الزم را بـ ــوده و اقدام ــی نم بررسـ
ــه  ــر اســت کـ ــه ذک ــرد. الزم بـ آن روی دســت می گی
تطبیـــق اصاحــات انتخاباتــی بایـــد قبـــل از برگزاری 
انتخابــات پارلمــای در ســال 1394 صـــورت بگیــرد.«
اظهــر من الشــمس اســت کــه نه تنهــا تعهــدات قانونــی 
در راســتای بهبــود نظــام انتخاباتــی انجــام نشــد، بلکــه 

ــز عملــی  مــوارد ذکــر شــده در توافق نامــۀ سیاســی نی
نگردیــد. انتخابــات پارلمانــی نمونــۀ روشــن آن اســت 
ــت.  ــده اس ــت مان ــج آن بی سرنوش ــوز نتای ــا هن ــه ت ک
پارلمانــی،  انتخابــات  نابه ســامانی های  خاطــر  بــه 
ــر  ــه تأخی ــار ب ــز دوب ــات ریاســت جمهــوری نی انتخاب
ــده،  ــن ش ــخ تعیی ــه در تاری ــت ک ــوم نیس ــاد و معل افت

انتخابــات برگــزار خواهــد شــد یــا خیــر؟
نابه ســامانی ها  این همــه  مســبب  مــن،  بــاور  بــه 
روشــن اســت. از آنجایــی کــه دولــت تعهــدات 
قانونــی و حتــا سیاســی خــود را عملــی نکــرده اســت، 
ــات ریاســت جمهــوری ناموجــه اســت.  تأخیــر انتخاب
ــت،  ــی نیس ــت غیرقانون ــت موق ــث حکوم ــس بح پ
ــه  ــی ک ــرای زمام داران ــت ب ــی اس ــدۀ سیاس ــه مؤی بلک
ــه طــور  ــات ریاســت جمهــوری را ب ــده، انتخاب در آین

ــد. ــر می اندازن ــه تأخی ــه ب ناموج
ــر  ــی ب ــی دادگاه عال ــۀ کنون ــه فیصل ــِی ک - در رأی قبل
مبنــای آن صــادر شــده اســت، دلیــل تمدیــد ریاســت 
جمهــوری را تأمیــن بیشــتر »ثبــات و اســتقرار و حفــظ 
ــک  ــن ی ــت. ای ــته اس ــور« دانس ــای کش ــح علی مصال
ــاس  ــی. براس ــل قانون ــا دلی ــت ت ــی اس ــل سیاس دلی
ــد  ــی بای ــم دادگاه عال ــباب حک ــی، اس ــون اساس قان
ــک  ــن ی ــر، ای ــرف دیگ ــد. از ط ــون باش ــای قان برمبن
ــۀ دادگاه  ــت و فیصل ــم اس ــی و مبه ــی کل ــرف خیل ح

ــد. ــن باش ــخص و روش ــد مش ــی بای عال
ب- تحلیل مواد قانون:

ــن  ــی چنی ــون اساس ــادۀ 61 قان ــراف دوم م - در پاراگ
در  جمهــور  رییــس  وظیفــۀ   ]...[« اســت:  آمــده 
ــان  ــات پای ــد از انتخاب ــم بع ــال پنج ــوزای س اول ج
می یابــد«. تأخیــر در رونــد انتخابــات پــس از اول 
ــرد: ــورت گی ــل ص ــت ذی ــد در دو حال ــوزا می توان ج
ــد  ــا چن ــک ی ــه ی ــا ک ــن معن ــه ای ــر موجــه: ب 1- تأخی
روز پیــش از اول جــوزا، براســاس مــادۀ شــصت ویکم 
ــت  ــزدان ریاس ــی از نام ــرگاه یک ــی، ه ــون اساس قان
ــری و  ــا دوم رأی گی ــان دور اول ی ــوری در جری جمه
یــا بعــد از انتخابــات و قبــل از اعــام نتایــج انتخابــات 
ــکام  ــه اح ــق ب ــدد مطاب ــات مج ــد؛ انتخاب ــات کن وف
ــات  ــاالً انتخاب ــاال احتم ــود. ح ــزار می ش ــون برگ قان
ــوزا رود،  ــر از اول ج ــود و فرات ــر ش ــد وقت گی جدی
پرسشــی کــه مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه 

ــد؟ ــه خواه ــال چ ــور برح ــس جمه ــف ریی تکلی
ــا  ــت؛ ام ــاکت اس ــی س ــون اساس ــه، قان ــن زمین در ای
ــر  ــه تأخی ــی ک ــرد. از آنجای ــن تفســیر ک ــوان چنی می ت
موجــه اســت و تقصیــر رییــس جمهــور در آن نیســت، 
ــی  ــاکان عل ــاء م ــل بق ــی: االص ــدۀ فقه ــاس قاع براس
مــاکان )ترجمــه: اصــل بقــاء هرچیــز بــه همــان 
ــور  ــس جمه ــت.(، ریی ــوده اس ــه ب ــت ک ــی اس صورت
ــری  ــه خاطــر جلوگی ــات، ب ــج انتخاب ــا نتای ــد ت می توان
ــت  ــور موق ــس جمه ــث ریی ــه حی ــدرت، ب ــأ ق از خ
ــون  ــادۀ 67 قان ــتفاد از م ــا مس ــه ب ــود. البت ــن ش تعیی
اساســی، از انجــام یــک رشــته صاحیت هــا بــه 
شــمول تعدیــل قانــون اساســی، عــزل وزیــران و 

ــود. ــروم ش ــه، مح ــه آرای عام ــه ب مراجع
2- تأخیــر ناموجــه: بــه ایــن معنــا کــه رییــس جمهــور 
بــه عنــوان رییــس دولــت و حکومــت نتوانــد نظــارت 
دقیــق از کارکردهــای کمیســیون انتخابــات داشــته 
باشــد و امکانــات را در اختیــار کمیســیون مزبــور قــرار 
ندهــد کــه در نتیجــۀ انتخابــات در زمــان معیــن برگــزار 
ــه منظــور تطبیــق مــادۀ 61 قانــون اساســی و  نشــود. ب
ــر  ــه ه ــی ک ــد حقوقی-سیاس ــۀ ب ــری از روی جلوگی
ــه  ــات را ب ــه، انتخاب ــور ناموج ــه ط ــور ب ــس جمه ریی
تأخیــر انــدازد، ایجــاب می کنــد کــه راهــکار حقوقــی 
متفاوت تــر نســبت بــه حالــت اول )تأخیــر موجــه( در 
زمینــه در نظــر گرفتــه شــود. یعنــی بــه هــر حــال، در 
ــاوز  ــوزا تج ــات از اول ج ــد انتخاب ــه رون ــی ک صورت
کنــد، قانــون اساســی ســاکت بــوده و نیــاز بــه تفســیر 

دارد.
ــق  ــر تطبی ــا کمیســیون نظــارت ب ــی ی حــاال دادگاه عال
قانــون اساســی کــه دو مرجــع دیفکتــوی تفســیر قانــون 
ــک  ــت تفکی ــن دو حال ــان ای ــد می ــت بای ــی اس اساس
)تأخیــر  دوم  حالــت  خصــوص  در  شــود.  قایــل 
ــس از  ــه پ ــود ک ــیر ش ــن تفس ــد چنی ــه(، بای ناموج
ــور  ــس جمه ــۀ ریی ــه وظیف ــی ک ــوزا از آنجای اول ج
ــت،  ــه اس ــر ناموج ــبب تأخی ــد و او مس ــان می یاب پای
ــدۀ سیاســی، مســتعفا پنداشــته شــود.  ــوان مؤیی ــه عن ب
رییــس مجلــس ســنا بــر اســاس مــادۀ شصت وهشــتم 
قانــون اساســی بــه عنــوان رییــس جمهــور مؤقــت تــا 

ــود. ــن ش ــات تعیی ــج انتخاب ــزاری نتای برگ
ــه  ــت )مؤج ــن دو حال ــی ای ــۀ دادگاه عال - در فیصل
ــه اصــل  ــک نشــده اســت ک ــم تفکی ــه( از ه و نامؤج
ــی را  ــۀ دادگاه عال ــودن فیصل ــه ب ــه و عادالن بی طرفان

ــرد. ــش می ب ــر پرس زی
ــه  ــود ب ــۀ خ ــردن فیصل ــوان ک ــا عن ــی ب - دادگاه عال
ــا  ــق ب ــه راه ِحــل علمــی و منطقــی و مواف ــوان یگان عن
مصالــح علیــای مملکــت دچــار مغالطــۀ ادعــای بــدون 

ــت. ــده اس ــه ش ــون وج ــۀ ک ــل و مغالط دلی
- در رأی قبلــی کــه دادگاه عالــی بــه آن اســتناد 
کــرده اســت، چنیــن آمــده اســت: »]...[ بــا بــه تعویــق 
افتیــدن انتخابــات، در حقیقــت حکــم مــادۀ )61( 
قانــون اساســی بــه حیــث کل بــه تأخیــر مواجــه شــده 
اســت، زیــرا حکــم موضــوع در یــک مــادۀ قانــون قابل 
تجزیــه شــده نمی توانــد. طــوری کــه در یــک فقــرۀ آن 
تأخیــر مجــاز باشــد، ولــی در فقــرۀ دیگــر، بــا وصــف 
این کــه متمــم یکدیگــر انــد، مجــاز نباشــد.« اوالً ایــن 
تحلیــل دادگاه عالــی مبنــای قانونــی نــدارد و در هیــچ 
یــک از اصــول حقوقــی چنیــن حرفــی وجــود نــدارد. 
ثانیــًا بحــث برگــزاری انتخابــات در خــال مــدت ســی 
ــور  ــس جمه ــان کار ریی ــل از پای ــی شــصت روز قب ال
ــدون  ــوزا، ب ــور در اول ج ــس جمه ــان کار ریی و پای
ــۀ  ــودن آن خــود مغالط ــا موجــه ب ــک ناموجــه ی تفکی
حالــت  نمی تــوان  زیــرا  اســت؛  نابه جــا  تعمیــم 

ــم داد. ــت موجــه تعمی ــر حال ناموجــه را ب
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ــت. ــر نیس ــن و میس ــور از آن ممک عب
ــه نگاهــش  ــان خاطــر، درحالی ک ــت و اطمین ــا قاطعی ــال ب اقب

ــت: ــز می شــد، گف ــد متمرک مســتقیمًا روی ولی
ـ ما این کار را انجام می دهیم!

ولید خشمگینانه پرسید:
ـ به  چه قیمتی؟

اقبــال درحالی کــه راهــش را بــه طــرف پشــت تپــه در پیــش 
گرفتــه بــود، بــا ســماجت پاســخ داد:

ـ رســیدن بــه  آن تپــۀ سرســبز و قــدم زدن بــر ســینۀ بــاغ آن 
غنیمتــی اســت ولیــد... غنیمتــی  کــه اگــر بــه قربانــی شــدن 

ــود. ــد، بازهــم غنیمــت خواهــد ب ــی هــم بینجام عده ی
ــوز در  ــی هن ــه عده ی ــتاد. درحالی ک ــه  او ایس ــت ب ــد پش ولی
ــد، جنیــد  ــه بودن ــه  او دوخت ــدن و رفتــن چشــم ب ــد مان تردی
را دیــد کــه فریفتــه و بی تــاب، هــوای تســلط بــاغ در 
ــا بیانــی رســا بــه تشــریح  مــزرع جانــش پیچیــده اســت و ب

ــت. ــغول اس ــاغ مش ــای ب زیبایی ه
ــا  ــد ب ــری؟... جنی ــال را بگی ــو اقب ــی جل ــد نمی خواه ـ جنی
ــد کاری  ــر هســتی. بای ــو بزرگ ت ــو هســتم. هرچــه باشــد ت ت
کنــی کــه اقبــال بــه  راهنمایــی و مصلحــت تــو گــوش کنــد...
جنیــد کــه همچنــان غــرق در افــکار خــود بــود، بــا حالــت 

ــت: ــده یی گف مسحورش
ـ تــا دیــروز این جــا ســکوت و ســکون و تاریکــی، دهکــده 
ــه  ــروز ب ــد. ام ــش می خوابان ــت های پنهان ــا را در دس  را و م
 برکــت یــک  معجــزه، همــه چیــز در این جــا دگرگــون شــده 
 اســت. مــا می توانیــم بــا تســلط بــر آن تپــۀ سرســبز و عزیــز، 
واپس زده گــی  و  افتاده گــی  ایــن  از  و  شــویم  جهان منــد 

رهایــی یابیــم.
ولیــد کــه متفکرانــه بــه حرف هــای او گــوش مــی داد، پیــش 

خــود گفــت:
 ـ زمــان می بــرد تــا بشــود جنیــد را از ایــن خلســۀ شــیرین 
ــال  ــال کهن س ــت اقب ــه درخ ــه ب ــت و تکی ــرون  آورد. رف بی
ــدی  ــاس نومی ــر احس ــۀ پی ــت، تپ ــی او نشس ــت. وقت نشس

ــرد. بیشــتری ک
ــرده  ــی اش ک ــه همراه ــدودی ک ــراد مع ــا اف ــاال ب ــال ح اقب

بودنــد، از بلنــدی تپــه، عمــق دره را می نگریســت.
انــگار تخته ســنگ های دره دهــان بــاز کــرده بودنــد تــا 
ــر  ــه نظ ــده ب ــرم و لغزن ــش ن ــن زیرپای ــد، زمی ــا را ببلعن آن ه
ــه  ــرد ک ــت، احســاس می ک ــر می رف ــید. هرچــه جلوت می رس
تپــۀ ســبز گام بــه گام رهســپار پایگاه هــای دورتــر و واالتــری 
می شــود و بــه گونه یــی دســت نیافتنی تر می گــردد. ایــن 
بــود کــه هنــوز چنــد گامــی بــه جلــو برنداشــته بــود کــه بــاز 

مثــل درختــی خشــکیده، بیهــوده و برهنــه بــر جــای مانــد.
ــت  ــا در کام ظلم ــاز همه ج ــید و ب ــرا رس ــب ف ــره ش باالخ
فــرو رفــت. جوان هــای دهکــده، مثــل همیشــه زیــر درخــت 
کهن ســال بــر روی تپــه گردهــم  آمدنــد، امــا ایــن بــار 

ــود. ــری ب ــگ دیگ ــس و رن ــان از جن ــوی آن گفت وگ
ذهن شــان  بــر  کویــر  برهنه گــی  همیشــه  مثــل  دیگــر 
ــر  ــه ب ــود ک ــاغ ب ــوۀ ب ــون گری و جل ــه فس ــت، بلک نمی تاخ

خــواب و بیداری شــان فرمــان مــی داد.
ــا  ــوش، ت ــه جــان گ ــود و هم ــه جــان شــده ب ــر هم ــۀ پی تپ
بشــنود کــه عاقبــت جوانــان دهکــده چگونــه راهــی را بــرای 
ــی  ــت ک ــد. و اوعاقب ــبز می یابن ــاغ سرس ــه آن  ب ــیدن ب رس
خواهــد توانســت از تمامــی خویــش بــه ناتمامــی بــاغ پیونــد 

یابــد؟
ــای  ــده اش را در پ ــر و تکی ــرۀ پی ــت پیک ــه می توانس چگون
بوته هــای ســبز، در  کنــار چمــن و یــا زیــر ســایه یی 
ــاال  ــر ح ــۀ پی ــد. تپ ــا کن ــاغ ره ــان ب ــه انگیز از درخت وسوس

ــت. ــرار نداش ــر آرام و ق دیگ
ــر  ــۀ پی ــه ســخن گفتــن آغــاز کــرد. تپ ــد قبــل از همــه ب ولی

ــت: ــن  را می خواس ــم همی ه
ـ مــا بایــد ســازوکار و چگونه گــی کار کردمــان را بســنجیم. 
نــه ایــن رودخانــۀ طغیانگــر راه مــا را بــرای رســیدن بــه آن 
ــا  ــم کوه ه ــا می توانی ــه م ــاید و ن ــی می گش ــرزمین جادوی  س
و دره هــا را از میانــه برداریــم. بایــد راه گشــا تر و بینا تــر 

فکــر کنیــم.
جنیــد، همچنــان کــه نگاهــش دورترهــا را درمی نوردیــد، بــا 

لحنــی آشــفته گفــت:
ـ حــاال چشــم های مــا آن  بــاغ را دیــده اســت، دیگــر 
نمی توانیــم بــه این جــا دل خــوش باشــیم. بایــد تمــام 
ــا آن  ــت ب ــرای پیوس ــت ب ــت و بودمان  را در ساخت و بس هس
ــه داد: ــان ادام ــم زمزمه کن ــم. بازه ــم آمیزی ــا دره ــۀ زیب تپ

 ـ پیوست به آن  تپه ما را جهان مند می کند! 



یادداشت: 
ــی،  ــت جمهوری و شــماری از افــراد دولت ریاس
نصیــر فیــاض از مجریــان تلویزیــون آریانــا 
بابــِت نکته هــا و  و نویســندۀ ایــن مقالــه را 
ــد  ــای محم ــردِ آق ــر کارک ــه ب ــی ک اعتراض های
کرده انــد.  تهـــدید  کــرده،  وارد  اشــرف غنی 
ــِت از مواضــع آقــای  ــه حمای ــدگار ب روزنامــۀ مان
ــپارد و  ــر می س ــه نش ــته را ب ــن نوش ــاض ای فیـ
ــاد  ــچ نه ــت و هی ــه حکوم ــد ک ــدار می ده ُهش
ــان  ــا و آزادی بی ــداِی رس ــد ص ــری نمی توانن دیگ
را خفــه و نقدهــا و دیــدگاه هــای ایــن چنینــی را 

ــد. ــرکوب کنن س
ــد  ــانه ها بای ــان رس ــانه یی و حامی ــای رس  نهاده

متوجــه ایــن مســاله باشــند.

حــوزۀ  در  غنــی  رییس جمهــور  کارکــرد  وقتــی 
سیاســت در نزدیــک بــه پنــج ســاِل گذشــته را 
ــم  ــه در آن پوپولیس ــن نقط ــم، عریان تری ــی کنی ارزیاب
رییس جمهــور  اســت.  بــوده  عوام فریبــی  یــا 
ــاش  ــی ت ــداِت خیال ــام و تعه ــۀ ارق ــا ارای ــواره ب هم
ــیر  ــی مس ــه گونه ی ــوام را ب ــِت ع ــت ذهنی ــرده اس ک
دهــد کــه در الیه هــای تکان دهنده تریــن سیاســت 
توتالیتاریســتی و قومــی، رنگ وبــوی آشــتی پذیر و 

همه شــمول تبلــور یابــد.
غنــی بــا حــذف پســوند »احمــدزی« از نامــش تــاش 
کــرد تــا گونه نمایی یــی نبــود تعصــب قومــی در 
ــی  ــای سیاس ــن برنامه ه ــه را جاگزی ــکار عام ــان اف می
ایــن  بــرای پخته پــری  قوم گرایانــه کنــد و حتــا 
ــمت غنی  ــی اش حش ــرادر خون ــود ب ــوع از وج موض
ــرد؛  ــکار ک ــانه ها ان ــن رس ــر دوربی ــدزی در براب احم
امــا برخــاف در چهاراطرافــش در ارگ افــرادی را جا 
زد کــه جــز سیاســت دوآتشــۀ قومــی دیگــر اصلــی را 
ــای  ــی الگوه ــه، برخ ــط این هم ــناختند. در وس نمی ش
سســت و خودباختــه، بــا ســوادِ کــم از اقــوام دیگــر را 
نیــز زبــاِن سیاســتش قــرار داد؛ شاه حســین مرتضــوی 
ــتناِک  ــر وحش ــا تنف ــه ب ــزاره ک ــوی ه ــوان الگ ــه عن ب
ــزرِگ  ــی ب ــت، قربان ــته اس ــه رو گش ــزاره روب ــوم ه ق
ناخودبینــِی خــودش و زرنگــی انتزاعــی رییس جمهــور 
بــوده و آقــای چخانســوری از جملــه افــراد کم ســواد 
و منــزوی در حــوزۀ مســوولیتش، وظیفــۀ پالــش کاری 
ــتند. ــی هس ــور غن ــی رییس جمه ــتباهاِت زنجیره ی اش
رییــس  امرخیــل  ماننــد  افــرادی  برخــاف،  امــا 
بــرگ  کــه  انتخابــات  کمیســون  داراالنشــای 
انتخابــات  دوم  دور  در  رییس جمهــور  برنــدۀ 
قبلــی  کمیشــنران  و   2014 ریاســت جمهوری 
ــاد  ــب و فس ــام تقل ــه اته ــه ب ــات ک ــیون انتخاب کمیس

گســترده در کمیســون انتخابــات از کار کنــار زده 
ــفافیت و  ــل ش ــری اص ــدون پی گی ــد را، ب ــده بودن ش
ــوان مشــاورین  ــه عن ــش ب ــر گلوی پاســخ گویی، در زی
ــای  ــل آق ــرادی مث ــت و اف ــه کار گماش ــِت اول ب دس
ــه  ــه ب ــگ ک ــن وزارت اطاعــات و فرهن ســادات معی
ــدون  ــت را ب ــهره اس ــی ش ــق و چاپلوس ــوی تمل الگ
اصــل شایســته گی در پســت های بلنــد قــرار داد. 
ــفیر در  ــوان س ــه عن ــال خورده اش ب ــاال از کاکای س ح
ــوان  ــه عن ــد ب ــن باش ــم و ای ــزی نمی گوی ــکو چی مس

ــروار! ــۀ خ ــت نمون مش
ــز  ــال کاری اش ج ــج س ــل در پن ــور حداق رییس جمه
ــم  ــی آن ه ــانه های داخل ــا رس ــه ب ــه مصاحب ــا س دو ی
برخــی فرمایشــی انجــام نــداد؛ زیــرا تــاش کــرد تــا با 
ــه از دل  ــگاران ک ــخت گیرانۀ روزنامه ن ــش های س پرس
ــوزۀ  ــاله در ح ــم پنج س ــخ و پوپولیس ــای تل واقعیت ه
ــرد و  ــرار نگی ــود، ق ــده ب ــرون ش ــش بی کاری حکومت
ــۀ  ــه گون ــانه ها ب ــۀ رس ــای واقع گرایان ــر نقده در براب
عقده آمیــز مجموعــۀ ایــن نقدهــا را در یــک صحبــت 
بــا افســران قــوای امنیتــی بــه »بــاد گنــده« تشــبیه کرد، 
ــون  ــا تلویزی ــرش ب ــوی اخی ــه در گفت وگ درحالی ک
ــک قســمت گفــت:  ــه در ی ــا ناآهان ــه ی ــوع آگاهان طل
»مــن رییس جمهــوری هســتم کــه خــواب را از چشــم 
ــت در  ــن واقعی ــن زیباتری ــاید ای ــوده ام.« ش ــردم رب م
ــی  ــت رییس جمهــور باشــد؛ صحبت ــا صحب ــان ده ه می
ــر  ــی و ادای ســوگند ب ــن انتخابات ــان کمپای کــه در زم

ــود. ــرده ب ــردم ک ــه م ــرآن( ب ــاب )ق ــن کت مقدس تری
ــردم را  ــترخواِن م ــر در دس ــژدۀ تغیی ــور م رییس جمه
ــر روز و  ــترخوان ه ــن دس ــه ای ــود؛ درحالی ک داده ب

ــد. ــر ش ــک و کوچک ت ــر روز کوچ ه
ــغل  ــون ش ــکل دهی دو میلی ــژدۀ ش ــور م رییس جمه
بــه مــردم را داده بــود؛ درحالی کــه میلیون هــا باشــندۀ 
ایــن ســرزمین از شــدت فقــر و گرســنه گی بــا قبــول 
هــزاران خطــر از ایــن ســرزمین فــرار کردنــد و صدهــا 
تــِن آن هــا قربانــی آب هــای مدیترانــه شــدند، امــا بــا 
افغان هــای  کــرد  تــاش  رییس جمهــور  آن هــم 
ــا ترغیــب قوانیــن ســخت گیرانۀ  مهاجــر از اروپــا را ب
ــاز  ــرای قربانی شــدن ب ــه کشــور ب ــا ب مهاجــرت اروپ

گردانــد.
ــردم  ــرای م ــه ب ــود ک ــرده ب ــد ک ــور تعه رییس جمه
ــول خــودش  ــه ق ــا برخــاف و ب ــی آورد ام ــت م امنی
ــم  ــواب از چش ــًا خ ــتار واقع ــی و کش ــدت ناامن از ش

ــوده شــد. ــردم رب م
ــه  ــود ک ــورده ب ــوگند خ ــرآن س ــه ق ــور ب رییس جمه
ــا  ــی دارد ام ــاس م ــن ســرزمین را پ ــون اساســِی ای قان
ــۀ  ــون، دیگــر هم ــن قان ــادۀ ای ــار م ــا چه جــز ســه ی

ــرد. ــض ک ــا و نق ــر پ ــی را زی ــون اساس قان
سیاســت  کــه  بــود  کــرده  تعهــد  رییس جمهــور 
ــازد  ــلکی می س ــرزمین را مس ــن س ــن ای ــِی ای خارج
ــۀ  ــراد را در حلق ــن اف ــلک ترین و ناکاراتری ــا نامس ام
دیپلماســی ایــن کشــور بــر مهم تریــن کشــورها 

ــرد. ــل ک تحمی
اصــل  کــه  بــود  کــرده  تعهــد  رییس جمهــور 
امــا  می دهــد  قــرار  اولویــت  در  را  شایســته گی 
ــازی  ــام جوان س ــه ن ــته ترین ها را ب ــاف ناشایس برخ

داد. قــرار  کادری اش  سیاســت  محــور 
ــان  ــا افغ ــت میلیون ه ــط، سرنوش ــن وس ــاال در ای ح
نقطــۀ تمرکــِز مــن بــه عنــوان یــک نویســندۀ منتســب 
ــی از  ــای جعل ــا روایت ه ــت ت ــتون اس ــوم پش ــه ق ب
برخــی  بــرای  کــه  قوم گرایانه یــی  قهرمانی هــای 
ــده می شــوند.  ــم جــذاب و اســطوره یی خوان هم زبانان
ــم سیاســت فاشیســم در  ــای حاک ــه قاعده ه درحالی ک
ــت مدرن  ــنتی و پس ــت مداران س ــی سیاس ــان برخ می
ــان  ــگاه و قدرت ش ــداوم جای ــاد ت ــم نم غیرپشــتون ه
ــرۀ  ــه، زنجی ــن جامع ــض ای ــای مری ــان الیه ه در می
سســت سیاســت قومــی در افغانســتان را متــورم 

ــاخته اســت. س
در میــان ایــن همــه، مــن و شــاید اکثریــت خامــوِش 
ــون 45  ــا خ ــازی ب ــل ب ــن اص ــه مهم تری ــن جامع ای
ــوم بلکــه  ــک ق ــه از ی ــن ســرزمین ن ــزار ســرباز ای ه
ــردِن  ــا گ ــور ب ــه رییس جمه ــان ک ــوم و زب ــر ق از ه
ــزار  ــا ه ــت ده ه ــرد، سرنوش ــراف ک ــد آن را اعت بلن
ــوام  ــه اق ــه از هم ــوم بلک ــک ق ــه از ی ــی ن ــرد ملک ف
ــان  ــر روز ج ــز ه ــت انحراف آمی ــازی سیاس ــه در ب ک
می دهنــد و سرنوشــت میلیون هــا شــهروند افغــان نــه 

ــده و  ــوام، از ابهــام آین از یــک قــوم بلکــه از همــۀ اق
ــک گــروِپ کوچــک و  ــز ی عمــق سیاســِت فاجعه آمی

ــرزمین اســت. ــن س ــرا در ای انحصارگ
رویکردهــای  مختصــر  روایــت  از  مــن  هــدف 
در  افغانســتان  تقابــل  از  غنــی،  رییس جمهــور 
ســخت ترین شــرایط جنــگ و صلــح بــه عنــوان 
ــهروندان  ــی ش ــل زنده گ ــن اص ــن و مهم تری مقدم تری
ــه  ــدۀ سرنوشت شــان اســت. زمانی ک ــرای آین ــان ب افغ
مــن  را  مصالحــه  شــورای  تنش آلــود  جلســات 
بــه عنــوان یــک خبرنــگار پی گیــری می کنــم و 
ــراد  ــا زدِن اف ــف و ج ــر تعری ــر س ــزرگ ب ــی ب بزکش
در بیانس ســازی بقــای سیاســت و قــدرت را در 
ــت  ــاب سیاس ــل کنندۀ ارب ــرار کس ــه از تک درون آن ک
تبــارز می کنــد، بــرای مــن و مثــل مــن صدهــا هــزار 
شــهروند ایــن ســرزمین عذاب دهنــده اســت. باالخــره 
ــات 25  ــرای ماق ــری ب ــل 250 نف ــِت طوی ــک لیس ی
ــک  ــه ی ــی ک ــه گونه ی ــد، ب ــه می رون ــه دوح ــب ب طال
طالــب ضــرب ده هیــأت افغانــی رقــم خــورده اســت 
ــر قــدرت  ــزرگ تیــم عاشــق ب و ایــن نمــاد باخــت ب
ــت،  ــتان اس ــح افغانس ــت جنگ وصل ــوزۀ سیاس در ح
ــه روایــت از ثبــات بعــدی و صلــح ارزشــمند ایــن  ن

ــرزمین. س
هیــچ  بــدون  غنــی  رییس جمهــور  زمانی کــه 
محاســبه یی و یــا برخــاف همــۀ محاســبه ها بــر 
تدویــر لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح یک جانبــه 
ــه  ــداهلل ب ــر عب ــه داکت ــه در آن ن ــرد ک ــم می گی تصمی
ــزاب  ــه اح ــش و ن ــریک قدرت ــد ش ــوان 50 درص عن
و جریان هــای پرنفــوذ سیاســی شــرکت می کننــد، 
ــن  ــه ای ــه ن ــی دار اســت. درحالی ک شــاک دهنده و معن
گفت وگوهــا در دوحــه میــان هیــأت افغانــی و طالبــان 
ــا  ــادۀ گفت وگــوی مســتقیم ب ــان آم ــه طالب اســت و ن
حکومــِت بــه نــام حکومــت انــد، تــا حکومــت از دل 
ــای  ــرای گفت وگوه ــرد و ب ــه مشــوره بگی ــن جرگ ای
صلــح از آن بــه عنــوان یــک طــرف مســتقل و بــه نــام 

ــد. ــتفاده کن ــت اس حکوم
در میــان روایت هــای صلــح افغانســتان و آینــدۀ 
ــترک  ــان مش ــدان زب ــور، فق ــن کش ــازی در ای نظام س
و برنامــۀ قابــل اقنــاع در چانه زنی هــای مذاکــرات 
ــی  ــۀ بزرگ ــردم دو نکت ــرای م ــان، ب ــا طالب ــدی ب بع
اســت که از دل سیاســت توتالیتاریســتی و پوپولیســتی 
رییس جمهــور بــه نــام مــردم بــر مــردم تحمیــل 
ــه  ــا تفســیر لجوجان ــت ب ــن روای می شــوند. و اگــر ای
ــز سیاســی گــره بخــورد، محاســبۀ تکــرار  و جنون آمی
و تکــرار تلخ تــر از ســناریوی صلــح دهــۀ 90 در 

ــود.  ــد ب ــد نخواه ــتان بعی افغانس

سال l11 شمارۀ مسلسل l2481 دوشنبه 2ثور/  اردیبهشت l1398 17 شعبان l1440 22  اپریل 2019
www.mandegardaily.com

غنی  جنون آمیِز  پوپولیسم 
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در صورتــی  کــه ماحظاتــی کــه ملــت افغانســتان دارنــد، 
بــرآورده شــود، نماینــده گان مــردم افغانســتان در نشســت قطــر 

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ش
ــد،  ــی می گوین ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــووالن در ریاس مس
ــازنده در  ــای س ــا و گفت وگوه ــتان از بحث ه ــت افغانس حکوم
پیونــد بــه صلــح کــه در آن نماینــده گان اقشــار مختلــف کشــور 
ــا  ــا ت حضــور داشــته باشــد، همیشــه اســتقبال کــرده  اســت. ام
ــتان در  ــت افغانس ــات مل ــت ها ماحظ ــن نشس ــه در ای زمانی  ک
نظــر گرفتــه نشــود، حضــور هیــأت از طــرف حکومــت ممکــن 

نخواهــد بــود. 
ــت  ــت حکوم ــخنگوی ریاس ــاون س ــوی مع ــین مرتض شاه حس
ــورد  ــدگار در م ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــدت مل وح
ــام  ــه اع ــخ ک ــًا تاری ــد، فع ــر می گوی ــت قط ــزاری نشس برگ
ــود لغــو شــده اســت. امــا در صورتــی  کــه ماحظاتــی  شــده ب
ــور  ــود، حض ــرآورده ش ــد، ب ــته ان ــتان داش ــت افغانس ــه مل ک

ــت. ــد داش ــکل نخواه ــا مش ــده گان م نماین
ــد  ــازنده در پیون ــای س ــا و گفت وگوه ــا از بحث ه ــت، م او گف
بــه صلــح کــه در آن نماینــده گان اقشــار مختلــف کشــور 
ــه  ــان  ک ــم، چن ــتقبال کرده ای ــته باشــد، همیشــه اس حضــور داش
در  بــارۀ نشســتی در ســمرقند نیــز جزییــات ابتدایــی بــرای مــا 

شــریک شــده اســت.
ــات  ــن نشســت ها ماحظ ــه در ای ــا زمانی  ک ــا ت ــد، ام او می گوی
ــأت از  ــور هی ــود، حض ــه نش ــر گرفت ــتان در نظ ــت افغانس مل

ــود.  ــا ممکــن نخواهــد ب طــرف م
معــاون ســخنگوی حکومــت وحــدت ملــی همچنــان در صفحــه 
ســال های  افغانســتان  مــردم  اســت،  نگاشــته  فیس بوکــش 
ســخت و دشــوار جنــگ را ســپری کردنــد  و قربانی هــای 
فراوانــی دادنــد. طــی چهــل ســال هــر  هموطــن مــا درد و رنــج 
جنــگ و آواره گــی را لمــس و حــس کــرده اســت. پــس چگونــه 

ــیم؟ ــح باش ــرای صل ــی ب ــم مانع می توانی
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــرف اساس ــد، ح ــوی می نویس ــای مرتض آق
ــود. صلــح  ــم ب ــع نخواهی ــع صلــح نیســتیم و هرگــز مان ــا مان م
ــه  ــرای رســیدن ب آرزوی ملــت افغانســتان اســت و حکومــت ب

ــی اســت. ــوع قربان ــاده هرن ــن آرزوی مهــم، آم ای
ــدار  ــزت و پای ــح باع ــه صل ــم ک ــا گفته ای ــرد، باره ــد ک او تأکی
ــرای مــا مهــم اســت. مکانیســم صلــح مهــم اســت. صلــح از  ب
ــح  ــی صل ــد. مکانیســم های تطبیق ــق شــده نمی توان ــرون تطبی بی
ــد پالیســی های  ــد. بنابرایــن، بای از بیــرون تعییــن شــده نمی توان

ــم شــود.  ــه واقعیت هــای کشــور تنظی ــق ب ــح مطاب صل
ــتان  ــردم افغانس ــۀ م ــته هم ــح خواس ــته، صل ــوی نگاش مرتض
ــد.  ــن می کنن ــتان تعیی ــردم افغانس ــم م ــدود آن را ه ــت و ح اس
ــرآورده شــدن ماحظــه  ــه در صــورت ب ــی  ک ــن حال ــا در عی م
ملــت افغانســتان بــرای نشســت های بیرونــی آماده ایــم، تمرکــز 
ــا در جرگــه تاریخــی، ملــی و بــزرگ،  فعلــی مــا ایــن اســت ت

ــز بشــنویم. صــدای مــردم خــود را نی
ــزاری  ــیون برگ ــس کمیس ــر داوودزی ریی ــال، عم ــن ح در همی

جرگــه مشــورتی صلــح روز گذشــته در یــک نشســت خبــری 
گفــت کــه دولــت افغانســتان فهرســتی را از قطــر دریافــت کــرد 
ــد در نشســت حضــور داشــته باشــند  ــراد بای ــن اف ــا ای ــه تنه ک
کــه رهبــران افغانســتان ایــن موضــوع را رد کــرده و اکنــون ایــن 

نشســت بــه زمــان نامعلومــی موکــول شــده اســت.
ــات  ــزد انتخاب ــی مســعود نام ــی ا ســت کــه احمدول ــن درحال ای
ریاســت جمهوری از تیــم وفــاق ملــی پیــش از برگــزاری 
نشســت قطــر گفتــه بود، در نشســت کــه 250 نفر در آن شــرکت 
نمایــد، نــه صــدای واحــد دیــده می شــود، نــه موقــف مشــترک 
گرفتــه می شــود و نــه دیــدگاه مشــخص ارایــه می شــود، 

ــت. ــوم اس ــش معل ــش از پی ــت ها نتایج ــه نشس این گون
ایــن نشســت قــرار بــود روزهــای شــنبه و یکشــنبه هفتــه روان 
بــا اشــتراک نماینــده گان طالبــان و نماینده گانــی از دولــت 
ــن  ــل نپذیرفت ــه دلی ــا ب ــود. ام ــزار ش ــر برگ ــتان در قط افغانس
فهرســت اشــتراک کننده گان از ســوی طالبــان و قطــر ایــن 

ــد. ــو ش ــت لغ نشس

اهمیت نشست قطر
ــه  ــد ک ــاور دارن ــر ب ــت قط ــرکت  کننده گان نشس ــماری از ش ش
ــت و  ــان حکوم ــا می ــرای گفت وگوه ــه را ب ــت زمین ــن نشس ای
ــرای  ــح ب ــرد و می توانســت زمینه ســاز صل ــان فراهــم می ک طالب
ــت  ــت اهمی ــن نشس ــزاری ای ــن، برگ ــد. بنابرای ــتان باش افغانس

خاصــی داشــت. 
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی و یکــی از دعــوت 

شــده ها  در نشســت قطــر، برگــزاری نشســت قطــر را بــا 
ــار  ــار ب ــت ب ــن نشس ــه ای ــاور دارد ک ــد و ب ــت می خوان اهمی

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــد،  ــدگار می گوی ــه مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــای رفیع آق
ــام  ــتان انج ــح در افغانس ــراری صل ــرای برق ــه ب ــی ک ــر اقدام ه
شــود، حایــز اهمیــت اســت، نشســت قطــر هــم یکــی از همیــن 

مــوارد بــود کــه متاســفانه لغــو شــد.
او تأکیــد کــرد، اینکــه هــدف طرف هــای درگیــر، تأمیــن صلــح 
ــا هــر  ــه اســت، ام ــک بحــث جداگان ــع شــان ی ــا مناف اســت ی
نشســت و برنامه یــی کــه بــه منظــور تأمیــن صلــح در افغانســتان 

باشــد قابــل ســتاش اســت.
آقــای رفیعــی بــه ایــن بــاور اســت کــه نشســت قطــر برگــزار 
خواهــد شــد و ده هــا نشســت دیگــر نیــز بــه ایــن هــدف برگزار 
می شــود و ممکــن هــم اســت کــه نتیجــۀ در پــی نداشــته باشــد، 
ــدام نیــک اســت کــه در  ــودن درب گفتمــان یــک اق ــاز ب ــا ب ام

نهایــت نتایجــی خوبــی بــه بــار خواهــد آورد.
ــد یکــی از اعضــای شــرکت کننده در نشســت قطــر  شــها فری
ــت،  ــی داش ــت خاص ــت اهمی ــن نشس ــزاری ای ــد، برگ می گوی
زیــرا زمینــه را بــرای گفت وگوهــا میــان حکومــت افغانســتان و 
ــرای  ــح ب ــرد و می توانســت زمینه ســاز صل ــان فراهــم می ک طالب

مــردم افغانســتان باشــد.

شرکت کننده گان جدید نشست 
ــه  ــاال گرفت ــای ب ــون بحث ه ــر اکن ــت قط ــو نشس ــس از لغ پ

ــده گان  ــتراک کنن ــدی از اش ــت جدی ــه لیس ــی براینک ــت مبن اس
ــد. ــد ش ــر خواه ــه زودی منتش ــر ب ــت قط نشس

شــها فریــد عضــو شــرکت کننــده در نشســت قطــر می گویــد، 
ــد شــرکت  ــر منتشــر شــدن فهرســت جدی ــی ب ــای مبن بحث ه
ــده گان  ــرکت کنن ــن ش ــی ای ــود دارد. تمام ــر وج ــده گان قط کنن

ــد. ــی می کنن ــتان زنده گ ــارج از افغانس ــه خ ــد ک ــانی ان کس
بانــو فریــد گفــت، بحث هــای وجــود دارد کــه ایــن بــار 
ــم خــارج برگــزار  ــا حضــور افغانســتانی ها مقی نشســت قطــر ب
خواهــد شــد. افغانســتانی های کــه در اروپــا و امریــکا زنده گــی 

ــد. ــد ش ــوت خواهن ــده دع ــت آین ــد، در نشس می کنن
او بــه ایــن بــاور اســت کــه نشســت قطــر بــا حضــور 
ــت  ــن نشس ــت ای ــتان اهمی ــارج از افغانس ــتانی های خ افغانس
ــگ و مشــکات افغانســتان  ــان در جن ــرا آن ــد، زی ــم می کن را ک
ــر  ــره در براب ــز مذاک ــانی در می ــد کس ــد و بای ــور ندارن حض
طالبــان قــرار بگیرنــد کــه در مشــکات افغانســتان عمــًا دخیــل 

ــد. ــان بودن ــا طالب ــگ ب ــر جن ــتند و درگی هس

جرگۀ مشورتی صلح برگزار می شود
در کنــار بحــث نشســت قطــر ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــم گرفت ــح را محک ــورتی صل ــۀ مش ــزاری جرگ ــورد برگ م
ــادی از  ــش زی ــم بخ ــا تحری ــت ب ــن نشس ــزاری ای ــت. برگ اس
ــداهلل  ــمول داکترعب ــه ش ــات ریاســت جمهوری ب ــزدان انتخاب نام
ــه رو  ــی رو ب ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی عب
ــد، جرگــه  ــا مســوول برگــزاری ایــن جرگــه مــی گوی شــد؛ ام

ــود. ــزار می ش ــخص برگ ــخ مش ــورتی در تاری مش
ــه  ــزاری جرگ ــیون برگ ــس کمیس ــر داوود زی ریی ــد عم محم
ــه   ــرد ک ــد ک ــری تأکی ــت خب ــک نشس ــح در ی ــورتی صل مش
ــور برگــزار می شــود و ایــن  جرگــۀ مشــورتی صلــح در نهــم ث

ــر نیســت. ــل تغیی ــخ قاب تاری
بــر اســاس گفته هــای داوود زی، هــر نــوع گمانه زنــی در 
مــورد لغــو جرگــه مشــورتی صلــح و یــا تغییــر تاریــخ برگــزاری 

ــد. ــتباه می باش آن اش
ــد و  ــمول خوان ــه ش ــح را هم ــورتی صل ــۀ مش داوود زی جرگ
اضافــه کــرد کــه در جرگــه پیــش رو نماینــده گان مــردم از تمــام 

ــت. ــد داش ــور خواهن ــور حض ــوالی های کش ولس
او اشــاره کــرد کــه آنــان بــا کســانی کــه ایــن جرگــه را تحریــم 
کــرده انــد در حــال گفت وگــو، مذاکــره  و رای زنــی می باشــند 

تــا آنــان را بــه شــرکت در ایــن جرگــه قناعــت دهنــد.  
ــه  ــال روان در خیم ــور س ــم ث ــح در نه ــورتی صل ــۀ مش  جرگ
لویه جرگه-کابــل برگــزار می شــود و چهــار روز ادامــه خواهــد 

یافــت.
گفتنــی ا ســت کــه بیــش از 2 هــزار اشــتراک کننــده ایــن جرگــه 
ــد  ــه  کاری روی 25 ســوال مشــخص کار خواهن در پنجــاه کمیت

کــرد.

ټــاکل شــوې چــې د افغانســتان د مــي شــورا ۱۷مــه دوره 

تــر راروانــې پنجشــنبې پرانیســتل يش.

د افغانســتان د مــي شــورا د نــوې دورې د کار پــه پیــل کــې 

لــه یــوې نیمــې میاشــتې ځنــډ وروســته اوس د دغــه هېــواد 

پــه پارملــاين چــارو کــې د دولــت وزیــر وايــي، ښــايي چې 

ــر  ــنبې ت ــې پنجش ــه د راتلونک ــه دوره ب ــورا ۱۷م ــي ش د م

ورځــې پــورې پرانیســتل يش.

ــي  ــه ورځ د دغــه وزارت د کلن ــاروق وردګ د یکشــنبې پ ف

راپــور تــر وړانــدې کولــو وروســته پــه دې اړه د خربیاالنــو 

د پوښــتنو پــه ځــواب کــې وویــل: »کــوم معلومــات چــې 

ــور  ــو درې څل ــر راتلونک ــوي، ت ــک ش ــږ رسه رشی ــه مون ل

ورځــو پــورې بــه مــي شــورا پرانیســتل يش، یعنــې د مــي 

شــورا اووه لســمه دوره بــه تــر راروانــې پنجشــنبې یــا یــوه 

ورځ مخکــې یــا وروســته اعــان يش.«

ــۍ هــر کال د حــوت  ــۍ رخصت د مــي شــورا د غــړو ژمن

ــه  ــون ل ــږي او د قان ــه ختمې ــمه ڼېټ ــه پنځلس ــتې پ د میاش

مخــې، د حــوت پــه ۱۶مــه بایــد نــوې دوره د ولســمرش لــه 

ــتل يش. ــوا پرانیس خ

ــر  ــو ت ــو وکیان ــې د نوي ــي وو چ ــل ارګ وی ــو دا ځ خ

ــږي. ــتل کې ــه پرانیس ــوې دوره ن ــورې ن ــدو پ ــريف کې مع

د مــي شــورا د اووه لســمې دورې پــه پرانیســتلو کــې ځنــډ 

ــان  ــه اع ــو ن ــتیو نتایج ــو د ورس ــې د ټاکن ــي جرګ د ول

دی چــې د کابــل پــه ګــډون د یــو شــمېر والیتونــو نــه دي 

اعــان شــوي.

ــو د  ــدين ټولن ــو، د م ــو وکیان ــو او نوی ــډ د پخوانی دا ځن

ــخ  ــو رسه م ــدو انتقادون ــه ُتن ــو ل ــوق پوهان ــتازو او حق اس

ــي  ــا م ــوې ی ــې ق ــې د درېیم ــې دي چ ــي ی ــوی او وی ش

شــورا نــه شــتون د نظــام د کمــزوري کېــدو المــل ګرځــي.

هڅــه مــو وکــړه چــې پــه دې اړه د افغانســتان د انتخاباتــو 

ــر  ــا ت ــې ای ــتو چ ــم وپوښ ــر ه ــیون نظ ــواک کمېس د خپل

راروانــې پنجشــنبې پــورې بــه د افغانســتان د ولــي 

ــج  ــتي نتای ــو وروس ــو والیتون ــو د ټول ــې د انتخابات جرګ

ــه؟ ــه ن ــان يش ک اع

ــايت  ــات خپلــواک کمېســیون دا موضــوع د انتخاب د انتخاب

ــاد  ــړه او د ی ــع ک ــه راج ــیون ت ــواک کمېس ــکایتونو خپل ش

ــه کــړه. ــږ اړیکــه ځــواب ن ــا زمون کمېســیون مســؤلینو بی

ــکایتونو د  ــايت ش ــه ورځ د انتخاب ــې پ ــرې جمع ــو د تې خ

خپلــواک کمېســیون منــي قاســم الیــايس ازادي راډیــو تــه 

ویــي وو چــې تــر راتلونکــو دوو اوونیــو پــورې بــه د کابــل 

پــه ګــډون د پاتــې والیتونــو د ولــي جرګــې د انتخاباتــو 

پایلــې وروســتۍ يش.

ده وویــل: »د کوچیانــو حــوزه پاتــې ده چې ښــايي یکشــنبه 

یــا دوشــنبه وروســتۍ يش، پکتیــا هــم مــخ پــه خاصېــدو 

ده، کنــدز، بغــان او میــدان وردګ والیتونــه پاتــې دي 

چــې د کابــل پرتــه بــه د راتلونکــې اوونــۍ تــر پایــه د نــورو 

ټولــو والیتونــو پایلــې وروســتۍ يش.«

ــان  ــه ش ــیون دغ ــواک کمېس ــکایتونو خپل ــايت ش د انتخاب

ویــي چــې د ولــي جرګــې د نویــو غــړو دوه ثلثــه اعــان 

ــوالی يش  ــايي وک ــواړي، ښ ــت وغ ــه حکوم ــوي او ک ش

ــزي. ــورا پراني ــي ش ــوې م ــټ ن ــر بنس ــون پ ــې د قان چ

نشست دوحه برگزار خواهد شد؟

وردګ: 

د افغانستان د ميل شورا ۱۷مه دوره به تر راروانې پنجشنبې پرانیستل يش

ناجیه نوری  


