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بیش از هشتاد هزار اسلحه 

در کابل توسط اشخاص 

غیرمسوول نگه داری می شود

پاکستان چـه نقشی 
در جنـگ افغـانستان دارد

63

مســووالن محلــی و باشــنده گان ولســوالی ازرۀ لوگــر 
می  گوینــد، طالبــان راه هــای منتهــی بــه ایــن ولســوالی 
را بســته انــد و احتمــال دارد ولســوالی ازره بــه دســت 

ــد. ــان بی افت طالب
شــماری از باشــنده گان ولســوالی ازرۀ لوگــر بــه 
هفتــۀ  از  انــد،  گفتــه  ســام وطندار  خبرگــزاری 
ــه  ــی ب ــای منته ــان راه ه ــو طالب ــه  این س ــته ب گذش

ولســوالی ازره را بســته انــد.
بــه گفتــۀ آنــان، طالبــان بــه کســی اجــازۀ رفت و آمــد 
ــواد  ــال م ــو انتق ــر آن، جل ــزون ب ــد و اف را نمی دهن

ــد. ــز می گیرن ــوالی ازره را نی ــه ولس ــی ب خوراک
امــا شــاپور احمــدزی، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 
ــد، نیروهــای امنیتــی در ولســوالی ازره  لوگــر می گوی
آمــادۀ پاســخ دهی بــه هــر گونــه حملــۀ طالبــان انــد.

ولســوالی ازرۀ لوگــر بــا والیت هــای پکتیــا، ننگرهــار 
ــوالی  ــن ولس ــقوط ای ــت و س ــرز اس ــل هم م و کاب
ــای همجــوار  ــت والیت ه ــان روی امنی به دســت طالب

ــذارد. ــد می گ ــر ب اث

دادسـتانی کل اعـام کـرده اسـت کـه تحقیقـات قضیـه تجـاوز 
گروهـی بـر یک قابله در والیت سـمنگان تکمیل شـده اسـت.
دادسـتانی کل دیـروز در یـک خبرنامـه گفتـه اسـت، متهمیـن 
قضیـه تجـاوز گروهی بـر یک قابلـه در والیت سـمنگان در دو 
گـروه سـنی قـرار دارنـد؛ کـه چهـار تـن آنـان زیر سـن تثبیت 
شـده و شـش تن دیگرشـان دارای سـن قانونی)باالی ۱۸ سال( 

می باشـند.
در این خبرنامه آمده اسـت که این قضیه از سـوی ریاسـت منع 
خشـونت علیه زنان و رسـیدهگی به تخلفات اطفال دادسـتانی 
اسـتیناف والیت سـمنگان مـورد تحقیق و بررسـی قـرار گرفته 
کـه بـر بنیـاد یافته هـا، قابله یـی کـه مـورد تجـاوز قـرار گرفته؛ 

شـش سـال اسـت در این کلینیـک ایفای وظیفـه می کند.
بـه گفتـۀ دادسـتانی کل، یافته هـای تحقیقـات نشـان می دهد که 
متهمـان قضیـه افـزون بـر آزار و اذیـت، لت وکـوب و تجـاوز 
جنسـی، پـول نقـد و زیـورات متضـرر ایـن قضیـه را نیـز بـه 

برده انـد. سـرقت 
ایـن اداره تأکیـد کـرده کـه دادسـتان موظـف ایـن قضیـه برای 
مجـازات متهمانـی که سـن قانونـی را تکمیل کرده انـد، به جرم 
تجاوز جنسـی، قانون منع خشـونت علیه زنـان را در نظر گرفته 

است.
دادسـتانی کل خاطرنشـان کرده است، در سـال ۱۳۹۷ به دو هزار 
و ۷۰۱ قضیـه خشـونت علیه زنان رسـیدهگی شـده کـه از این 

میـان، ۱۹۵ مورد آن تجاوز جنسـی می باشـد.
ایـن در حالـی اسـت که قضیـه تجاوز جنسـی گروهـی بر یک 
قابلـه بـه تاریـخ ۲۶ ثـور سـال جـاری در کلینیـک آبخـورک 
ولسـوالی رودآب والیت سـمنگان رخ داده و در پیوند به آن، ۱۰ 

تـن از سـوی نیروهای کشـفی و امنیتی بازداشـت شـدند.

اینکـه  بیـان  بـا  ملـل  سـازمان  در  پاکسـتان  دایـم  نماینـدۀ 
رونـد صلـح افغانسـتان بـه مرحلـه حساسـی رسـیده ابـراز 
امیـدواری کـرد کـه طالبـان بـه زودی بـا آغـاز گفت وگوهای 

کـرد. خواهـد  موافقـت  »بین االفغانـی« 
»ملیحـه لودهـی« نماینـدۀ دایـم پاکسـتان در سـازمان ملل به 
»داون نیـوز« گفتـه اسـت: رونـد صلـح افغانسـتان بـه مرحله 
امیدوارکننده، اما حساسـی رسـیده اسـت. پاکسـتان بـه ایفای 
نقـش بـرای کمـک به رونـد صلـح ادامـه می دهـد و امیدوار 
اسـت کـه ایـن اقـدام بـه زودی منجـر بـه گـذار بـه مرحلـه 

حسـاس بعـدی یعنـی گفت وگوهـای »بین االفغانـی« شـود.
از  بـه شـدت  نیـز  بین المللـی  اجمـاع  کـه  اسـت  گفتـه  او 
رونـد صلـح و آغـاز گفت وگوهای مسـتقیم طالبـان و دولت 

می کنـد. حمایـت  افغانسـتان 
بـه گزارش این نشـریۀ پاکسـتانی انتظار مـی رود در دور هفتم 
پیشـرفت های  دوحـه  در  امریـکا  و  طالبـان  گفت وگوهـای 
غیرمنتظـره و مثبتـی بدسـت آید. شـش دور قبلی با بن بسـت 
مواجـه بـوده اسـت زیـرا طالبـان می گویـد، تـا زمانـی کـه 
جـدول خـروج نظامیـان امریکایی از افغانسـتان تعیین نشـود 

ایـن گـروه نیـز بـا دولـت گفت وگـو نخواهـد کرد.
صلـح  امـور  در  امریـکا  ویـژۀ  نماینـدۀ  خلیـل زاد  زلمـی 
افغانسـتان اخیـراً اظهـار داشـت که توافـق جامع بـرای روند 
صلـح بایـد شـامل چهـار محور باشـد: تضمیـن بـرای مبارزه 
بـا تروریسـم، خـروج نیروهـا، گفت وگوهـای »بین االفغانـی« 

دایمـی. آتش بـس  و 

ولسوالی ازرۀ لوگر در چندقدمی سقوط

دادستانی کل: 

تحقیقات پروندۀ تجاوز گروهی 
بر یک قابله در سمنگان تکمیل شده است

نمایندۀ پاکستان در سازمان ملل:
 امیدواریم طالبان گفت وگوهای 

»بین االفغانی« را بپذیرند

صفحه 3

فیفا:
افـراد غیرفنـی برای خریـداری سیستم 

بایـومتـریک به دوبـی رفتـه اند

چــرا غنی به قانون پابند نیست؟انتخابات در معرِض دستبرد
گفته هـای موالنـا عبـداهلل نشـان می دهنـد کـه ارگ چقـدر در کار کمیسـیون های 
انتخاباتـی نفـوذ دارد. بـه گفتـۀ ایـن عضـو کمیسـیون انتخابـات، تقرری هـا زمانی 
در موقعیت هـای کلیــدی ایـن کمیسـیون انجـام می شـود که شـخِص آقـای غنی 
و یـا اطرافیـاِن او نظـر مسـاعد داشـته باشـند. موالنـا عبـداهلل می گوید افـرادی که 
قبـًا بـه عنـوان خاطـی و مجـرم در کمیسـیون های انتخاباتی شـناخته شـده اند، با 
امرهـای فوق العـادۀ آقـای غنـی دوباره بـه موقعیت های شـان ارجاع داده می شـوند. 
بـه گفتـۀ موالنا عبداهلل کسـانی که بـر اسـاس شایسته گی های شـان در موقعیت هایی 
می خواهنـد قـرار بگیرنـد، بـه بهانه های مختلـف حکم تقرری شـان امضا نمی شـود

پاســخ بــه هــر ســه ســوال متأســفانه منفــی اســت. نســبت آقــای غنــی بــا 
جامعــه، همزیســتی نــه، بلکــه تافته یــی جدابافتــه و ناهمجــوش اســت کــه 
ــد،  ــدرت زنده گــی می کن ــاز و غــرور در پشــِت دیوارهــای ســنگِی ق ــا ن ب
ــه هایش در  ــد و نواس ــی کنن ــا زنده گ ــش در اروپ ــد فرزندان ــح می ده ترجی
آن جــا تولــد شــوند و خــودش و همســرش تــا زمانی کــه کرســی قــدرت 
و ثــروت را در ایــن جغرافیــا در قبضــه داشــته باشــند، در ایــن آب وخــاک 
می ماننــد و در غیــر آن، جــاِی آن هــا بیــرون از افغانســتان در کنــارِ فرزنــدان 

و نواســه هایی خواهــد بــود کــه حتــا از نــامِ ایــن کشــور شـــرم دارنــد!  
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سـخناِن افشـاگرانۀ موالنا محمد عبداهلل یکی 
از اعضـای کمیسـیون انتخابـاِت افغانسـتان 
هرچنـد بـرای بسـیاری ها امـری واضـح و 
روشـن اسـت، ولـی از آن جایـی کـه از زباِن 
یکـی از کارگـزاراِن برحـاِل انتخابـات ابـراز 
شـده ، واقعـًا تکان دهنـده و نگران کننده انـد. 
موالنـا عبــداهلل هرچنـد ممکـن اسـت ُکِل 
واقعیت هایـی کـه برایش روشـن شـده را به 
دالیـِل مختلـف بـر زبـان نیـاورده باشـد، اما 
همین هایـی را هـم کـه گفتـه، واقعـًا جرأت 
و شـهامت می خواهـد؛ آن هـم در کشــوری 
مثل افغانسـتان که رسـیدن بـه موقعیت هایی 
کار  عبـداهلل  موالنـا  کارِی  موقعیـِت  چـون 
آسـانی نیسـت و هـر لحظـه ممکـن اسـت 
بـه بهانه یـی کنـار گذاشـته شـود و یـا مورد 

اتهام هـاِی نـاروا قـرار گیـرد. 
در کشـوری کـه بسـیاری ها بـرای رسـیدن 
بـه این گونـه موقعیت هـا حاضرنـد بـه همـه 
چیـز پشـِت پـا بزننـد و بـه سـازِ زمـام داران 
برقصنـد؛ در کشـوری کـه تـا افـراد بـر سـِر 
عالـی  و  خـوب  چیـز  همـه  انـد  قـدرت 
اسـت و همیـن کـه از کرسـی قـدرت کنـار 
گذاشـته می شـوند، بـه منتقـد و دگراندیـش 
و دگربـاش مبـدل می شـوند؛ آن وقـت بیـا و 
بشـنو کـه چه دیده انـد و چـه نکرده اند. همه 
را متهـم می کننـد و خودشـان را بریء الزمـه 
مـا  کـه  دالیلـی  از  یکـی  شـاید  می داننـد. 
واقعًا نتوانسـته ایم ارزش های مــردم ساالرانه 
را در کشـور خـود نهادینـه بسـازیم، همیـن 
بـه  مـا  سـیری ناپذیِر  عطـِش  و  وابسـته گی 
قدرت بوده باشـد. طی هجده سـاِل گذشـته 
کمتـر کسـی را دیده ایـم کـه فریفتـۀ قـدرت 
و مظاهـِر آن نشـده باشـد و خـود را در این 
بـه چـاهِ حماقـت و  پُرسـنگ و الخ  وادی 
تحقیـر نکشـانده باشـد. کسـانی کـه چنیـن 
نشـده انـد، واقعًا قابل تحسـین اند و بیشـتر 
از آن هـا کسـانی را باید سـتایش کـرد که در 
هنـگام داشـتن مسـوولیت، شـهامِت گفتن و 
فـاش کـردِن حقایـق را بـه جـان خریده اند.
 سـخنان موالنـا عبـداهلل از این لحاظ بسـیار 
قابـل اهمیـت انـد و بایـد مـورد توجـه قرار 
گیرنـد. این که ارگ و شـخص اشـرف غنی، 
غاصب قدرت سیاسـی در افغانستان، در کار 
صریـح  دخالـِت  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
و آشـکار دارنـد، از همـان زمـاِن پیکارهـای 
انتخاباتـی سـال ۱۳۹۳ کامـًا مشـخص بود. 
غنــی قبـل از ایـن کـه بـه قـدرِت سیاسـی 
کار  در  دخالـت  راه  از  کنــد،  پیـدا  دسـت 
کمیسـیون موفق شـد کـه خود را بـه ردیف 
نامـزداِن برنـده برسـاند. پـس از آن نیـز کـه 
قـدرت سیاسـی را بـه کمـک وزیـر خارجۀ 
امریـکا غصـب کـرد، کار دخالـت  پیشـیِن 
ویـژه  بـه  و  مسـتقل  نهــادهای  امـور  در 
کمیسـیون های انتخاباتـی کمتـر نشـد، بل با 
شـیوه های تازه رنـگ و جاِی بیشـتر یافت. 
آقـای غنـی عمـًا بـا دخالت هـای خـود در 
انتخابـات پارلمانی سـال گذشـته، عده یی را 
در کمیسـیون های انتخاباتـی قربانـی کـرد و 
انتخابـات را نیـز بـه لجـن کشـید.  تأثیرهای 
غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  دخالت هـای  ایـن 
بـر  نماینـده گان  مجلـس  در  هـم  هنـوز  را 
اگـر  شـاهدیم.  آن  ریاسـِت  کرسـی  سـر 
اگـر  و  می بـود  انتخابـات  واقعـًا  انتخابـات 
قـوۀ مقننه بـر اسـاس رای و صاحیِت مردم 

افغانسـتان بـه میــان می آمـد، امـروز شـاهد 
در  ناگـوار و شـرم آور  اتفاق هـای  این همـه 
چـرا  نمی بودیـم.  ملـت  خانـۀ  به اصطـاح 
در دیگـر کشـورهای جهـان بر سـِر کرسـی 
ریاسـت مجلـس ایـن گونـه نزاع ها بـه میان 

نمی آیـد؟! 
دلیـِل آن روشـن اسـت؛ چـون نهــادها بـه 
انجـام  را  وظایـِف خـود  صـورِت درسـت 
برگـزار  درسـت  انتخابـات  و  می دهنـد 
می شـود و نماینـده گان همان کسـانی اند که 
با رای و ارادۀ مــردم به کرسـی های پارلمان 
از  بزرگـی  بخـش  وقتـی  امـا  انـد.  رسـیده 
کرسـی های پارلمـان با تقلـب و زدوبندهای 
سیاسـی بـا جناح قـدرت پُر می شـود، نتیجۀ 
آن  شـاهد  کـه  چیـزی  آن  از  بهتـر  آن هـم 

هسـتیم، نخواهـد بـود. 
آقـای غنـی به کـرات گفته اسـت کـه در کار 
کمیسـیون های انتخاباتـی دخالـت نمی کنـد، 

امـا واقعًا چنین اسـت؟ 
گفته هـای موالنـا عبـداهلل نشـان می دهند که 
ارگ چقـدر در کار کمیسـیون های انتخاباتی 
نفـوذ دارد. بـه گفتـۀ ایـن عضـو کمیسـیون 
انتخابـات، تقرری ها زمانـی در موقعیت های 
کلیــدی ایـن کمیسـیون انجـام می شـود که 
شـخِص آقـای غنـی و یـا اطرافیـاِن او نظـر 
مسـاعد داشته باشـند. موالنا عبداهلل می گوید 
افـرادی کـه قبًا بـه عنـوان خاطـی و مجرم 
در کمیسـیون های انتخاباتـی شـناخته شـده 
غنـی  آقـای  فوق العـادۀ  امرهـای  بـا  انـد، 
داده  ارجـاع  موقعیت های شـان  بـه  دوبـاره 
می شـوند. بـه گفتـۀ موالنـا عبـداهلل کسـانی 
در  شایسته گی های شـان  اسـاس  بـر  کـه 
موقعیت هایـی می خواهنـد قـرار بگیرنـد، به 
بهانه هـای مختلـف حکـم تقرری شـان امضا 
نمی شـود. آیـا این هـا ســندهایی در ارتبـاط 
کمیسـیون های  کار  در  ارگ  دخالـت  بـه 

انتخاباتـی نیسـت؟ 
 وقتـی یک عضو برحاِل کمیسـیون انتخابات 
از چنیـن فضایی پرده برمی دارد، هیچ شـکی 
وارد  نمی تـوان  گفته هایـش  و  سـخنان  در 
کـرد. این هـا اتهام هـاِی بی اسـاس و بـدون 
سـند و مـدرک نیسـتند و کسـی هم کـه این 
افشـاگری ها را کـرده، از موقعیـت کاری اش 
برکنـار نشـده کـه حـاال گفته شـود بـه دلیل 
کوتاه شـدن دسـِت او از حقوق و امتیازهای 

ویـژه در حـال عقده  پراکنی اسـت. 
کمیسـیون های  و  انتخابـات  وضعیـت   
انتخاباتـی واقعـًا نگـران کننـده اسـت. ایـن 
نـاکام،  انتخاباتـی  بـه  می توانـد  وضعیـت 
همـان  شـود؛  منجـر  جنجالـی  و  پُرتقلـب 
چیـزی که در نشســت اخیِر شـورای امنیت 
سـازمان ملـل متحـد نیـز به آن اشـاره شـد. 
نماینـدۀ ویـژۀ سـازمان ملـل متحــد بـرای 
صـورِت  بـه  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان 
انتخابـات  اگـر  کـه  کـرد  اعـام  آشـکار 
ایـن  نشـود،  مدیریـت  درسـت  افغانسـتان 
تجربـه  را  بـدی  بسـیار  سرنوشـِت  کشـور 

کـرد. خواهـد 
 آقـای غنـی امـا گوشـش بدهکارِ ایـن گونه 
هشـدارها نیسـت. او نگـران کرسـِی خـود 
اسـت کـه چگونه بـرای یـک دورۀ دیگر آن 

کند.   را غصـب 
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ــوان  ــه عن ــی را ب ــای غن ــکنِی آق ــوارد قانون ش ــم م ــر بخواهی اگ
ــر برشــماریم،  ــج ســاِل اخی ــی در پن رییــس حکومــت وحــدت مل
ــت نشــان  ــه در نهای ــد ک ــی به دســت می آی مســلمًا فهرســِت طویل
ــر آن هیــچ پابندی یــی  ــون و حکومــِت مبتنــی ب ــه قان می دهــد او ب
ــت  ــازی نیس ــاه نی ــاِل کوت ــال و مج ــن مق ــن، در ای ــدارد. بنابری ن
ــب  ــم و موج ــادآوری کنی ــی را ی ــای غن ــکنی هاِی آق ــه قانون ش ک
کســالِت خــود و خواننــده گان شــویم. چنیــن کاری را بســا از 
ــچ  ــد و هی ــام داده ان ــل انج ــه تفصی ــان ب ــنده گان و حقوق دان نویس
تغییــری در وضــِع کشــور و روحیــۀ شــخِص اول بــه میــان نیامــده 
اســت. شــاید کارِ بهتــر و زاویــۀ بهینــه بــرای تفحــص ایــن باشــد 
ــه  ــروض گرفت ــی را مف ــای غن ــه قانون شــکنی و قانون ســتیزِی آق ک
و بــه طــرِح ایــن ســواِل اصلــی و مهــم بپردازیــم کــه: »چــرا غنــی 

ــون پابنــد نیســت؟« ــه قان ب
در ایــن زاویــۀ دیــد، قــرار نیســت هیــچ زحمتــی بــر خــود همــوار 
ــت و  ــکن اس ــی قانون ش ــای غن ــه آق ــازیم ک ــت بس ــا ثاب ــم ت کنی
ــض  ــون را نق ــات ـ قان ــه انتخاب ــماری ـ از جمل ــوارد بی ش در م
کــرده؛ چــرا کــه جامعــۀ افغانســتان در پنــج ســال عمــر حکومــت 
ــد  ــه کرده ان ــاهده و تجرب ــه مش ــورِت بی وقف ــی به  ص ــدت مل وح
ــد،  ــه بخواه ــر کاری را ک ــد و ه ــن را دور می زن ــی قوانی ــه غن ک
ــا ایــن  ــون آن را عملــی می ســازد. ب ــاِب قان ــه کت ــدون مراجعــه ب ب
مقدمــه، تــاش بــرای توضیــِح ایــن امــر کــه غنــی ناقــِض قانــون و 
حاکمیــت مبتنــی بــر آن اســت، بــه ایــن می مانــد کــه تــاش کنیــم 

توضیــح دهیــم شــیر ســفید اســت! 
ــی  ــرا غن ــه: چ ــم و آن این ک ــوع می پردازی ــِل موض ــه اص ــس ب پ
ــن  ــِح ای ــرای توضی ــد. ب ــار کن ــون رفت ــاس قان ــر اس ــد ب نمی خواه

ــم. ــر می دهی ــه را تذک ــه نکت ــی، س چرای
نخســت این کــه قانــون یــک چتــر حفاظتــی بــرای تمــام شــهروندان 
ــِی  ــی و طبیع ــِت بی نظم ــه را از حال ــا جامع ــت ت ــووالن اس و مس
ــن حــدودِ  ــون، تعیی ــا همــه« نجــات دهــد. کار قان ــِگ همــه ب »جن
ــد  ــه می توان ــت ک ــازی اس ــای غیرمج ــاز از رفتاره ــای مج رفتاره
ــل  ــرد، تمــام جامعــه را به دلی ــک ف ــه ی ــا خســارت وارد کــردن ب ب
ــن  ــا ای ــازد. ب ــرر س ــر و متض ــر متأث ــار یکدیگ ــتی در کن همزیس
ــث  ــه باع ــه اســت ک ــن عنصــِر »همزیســتی« در جامع حســاب، ای

ــد. ــرام بگذارن ــون احت ــه قان ــه گان ب ــود هم می ش
ــًا در یــک بینــِش راهبــردی و  ــون صرف ــه قان ــرام ب دوم این کــه احت
ــهروند  ــا ش ــرد ی ــه ف ــی این ک ــود؛ یعن ــق می ش ــانه محق دوراندیش
ــه از او  ــی ک ــام آزادی های ــوِض تم ــون در ع ــه قان ــد ک درک می کن
ــات  ــن و باثب ــی ام ــواده اش آینده ی ــه او و خان ــد، ب ــلب می کن س
ــه  ــد ک ــی می رس ــۀ منطق ــن نتیج ــه ای ــا ب ــی دارد. او حت ــی م ارزان
ــب  ــد موج ــران می توان ــِق دیگ ــط او در ح ــون توس ــتِن قان شکس
شکســتِن قانــون توســط دیگــران در حــِق او و خانــواده اش شــود. 
از ایــن رو او بــا حفــظ حریــم قانــون، از حریــِم خــود و خانــواده و 

ــد. ــاس داری می کن ــش پ عزیزان
داشــتن  قانــون،  حریــم  از  پــاس داری  الزمــۀ  این کــه  ســوم 
ــخاص و  ــه اش ــبت ب ــتی نس ــن و هم سرنوش ــه میه ــق ب ــِس تعل ح
ــن«  ــزرگ »هم میهن/هم وط ــۀ ب ــک مجموع ــه در ی ــت ک افرادی س
خوانــده می شــوند. یعنــی یــک شــهروند در درجــۀ نخســت، 
ــد  ــه در آن می زی ــرزمینی دارد ک ــاک و س ــه خ ــق ب ــاِس تعل احس
ــن  ــِل او در ای ــه مث ــانی ک ــۀ کس ــه هم ــبت ب ــۀ دوم نس و در درج
ــد  ــت خواهن ــند و در نهای ــس می کش ــده اند، نف ــد ش ــاک تول خ

دارد.   ُمــرد، حــِس هم وطنــی و هم سرنوشــتی 
ــه  ــد ب ــی را بای ــای غن ــورد آق ــه در م ــن ســه نکت ــون صــدِق ای اکن

ــم:  ــل کنی ــتۀمان تبدی ــِی نوش ــش های فرع پرس
یــک. آیــا آقــای غنــی در کنــار مــردم افغانســتان زیســته و عنصــر 

همزیســتی میــان او و جامعــۀ مــا برقــرار اســت؟
 دو. آیــا آقــای غنــی در نگاهــی دوراندیشــانه بــه افغانســتان؛ 
ــد  ــن آب وخــاک بای ــد کــه در ای ــدان و نواســه هایش را می بین فرزن

آرام و بی دغدغــه زنده گــی کننــد؟
ســه. آیــا آقــای غنــی نســبت بــه افغانســتان احســاس تعلــِق خاطــر 
و نســبت بــه مــردمِ آن احســاِس هم سرنوشــتی و هم میهنــی بدیــن 
ــد  ــد شــده، بای ــاِن وطــن تول ــا دارد کــه همان طوری کــه در دام معن

در آغــوِش آن جــان دهــد؟
ــای  ــه هــر ســه ســوال متأســفانه منفــی اســت. نســبت آق پاســخ ب
ــه و  ــی جدابافت ــه تافته ی ــه، بلک ــتی ن ــه، همزیس ــا جامع ــی ب غن
ــای  ــِت دیواره ــرور در پش ــاز و غ ــا ن ــه ب ــت ک ــوش اس ناهمج
ــش  ــد فرزندان ــح می ده ــد، ترجی ــی می کن ــدرت زنده گ ــنگِی ق س
ــوند  ــد ش ــا تول ــه هایش در آن ج ــد و نواس ــی کنن ــا زنده گ در اروپ
ــروت  ــدرت و ث ــی ق ــه کرس ــا زمانی ک ــرش ت ــودش و همس و خ
ــن آب وخــاک  ــته باشــند، در ای ــا در قبضــه داش ــن جغرافی را در ای
می ماننــد و در غیــر آن، جــاِی آن هــا بیــرون از افغانســتان در کنــارِ 
فرزنــدان و نواســه هایی خواهــد بــود کــه حتــا از نــامِ ایــن کشــور 

ــرم دارند!   شـ

 

چــرا 
غنی به قانون پابند نیست؟

انتخابات 
در معرِض 

دستبرد
ــرادی  ــداهلل اف ــا عب ــۀ موالن ــه گفت ب
کــه قبــًا بــه عنــوان خاطــی و 
مجــرم در کمیســیون های انتخاباتــی 
امرهــای  بــا  شــناخته شــده اند، 
فوق العــادۀ آقــای غنــی دوبــاره 
ارجــاع  موقعیت های شــان  بــه 
ــر  ــه ب ــانی ک ــوند و کس داده می ش
شایسته گی های شــان  اســاس 
می خواهنــد  موقعیت هایــی  در 
بهانه هــای  بــه  بگیرنــد،  قــرار 
ــا  ــان امض ــِم تقرری ش ــف حک مختل

 . د نمی شــو
وقتــی یک عضــو برحــاِل کمیســیون 
فضایــی  چنیــن  از  انتخابــات 
ــکی در  ــچ ش ــی دارد، هی ــرده برم پ
ــوان  ــش نمی ت ــخنان و گفته های س
اتهام هــاِی  این هــا  کــرد.  وارد 
ــدرک  ــند و م ــدون س ــاس و ب بی اس
ــن  ــه ای ــم ک ــی ه ــتند و کس نیس
ــت  ــرده، از موقعی ــاگری ها را ک افش
ــاال  ــه ح ــده ک ــار نش کاری اش برکن
گفتــه شــود بــه دلیــل کوتــاه شــدن 
دســِت او از حقــوق و امتیازهــای 
ــت ــی اس ــال عقده پراکن ــژه در ح وی

احمـد عمران
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مســـووالن در نهـــاد فیفـــا بـــه روزنامـــۀ مانـــدگار 
می گوینـــد کـــه افـــراد غیـــر فنـــی بـــرای خریـــد 
ـــد.  ـــه ان ـــی رفت ـــه دوب ـــک ب ـــتم بایومتری ـــایل سیس وس
ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــتم در انتخابـ ــن سیسـ از ایـ

اســـتفاده خواهـــد شـــد.
ـــاون  ـــس و مع ـــاد، ریی ـــن نه ـــووالن ای ـــۀ مس ـــه گفت ب
دبیرخانـــه و یـــک کمیشـــنر کمیســـیون انتخابـــات 
ـــدف  ـــه ه ـــرکت ب ـــک ش ـــا ی ـــرار داد ب ـــذ ق ـــرای اخ ب
خریـــداری وســـایل بایومتریـــک بی هیـــچ مســـوول 

ـــد. ـــه ان ـــی رفت ـــی در دوب فن
مســـووالن در نهادهـــای ناظـــر بـــر انتخابـــات همچنـــان 
ـــا  ـــده ت ـــداده نش ـــازه ن ـــان اج ـــه آن ـــه ب ـــد ک ـــا دارن ادع
ـــارت  ـــده گان نظ ـــام رأی دهن ـــت ن ـــی ثب ـــد تقویت از رون

ـــد. کنن
مســـووالن در ایـــن نهادهـــا می گوینـــد، رونـــد 
ـــدم  ـــل ع ـــه دلی ـــده گان ب ـــام رأی دهن ـــت ن ـــی ثب تقویت
آگاهـــی مـــردم، بـــه ُکنـــدی بـــه پیـــش مـــی رود و 
ـــی  ـــیاری کم ـــداد بس ـــه تع ـــد ک ـــان می ده ـــا نش آماره

از مـــردم ثبـــت نـــام کرده انـــد.
امـــا مســـووالن در کمیســـیون انتخابـــات می گوینـــد 
ـــتر  ـــار بیش ـــر آم ـــت و اگ ـــی اس ـــام تقویت ـــت ن ـــه ثب ک
شـــود، می گوینـــد، تقلـــب صـــورت گرفتـــه و 

کمیســـیون آمـــار خیالـــی ارایـــه می کنیـــد.
آنـــان ادعـــا دارنـــد کـــه بـــه تمامـــی ســـایت های 
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــت دادن ـــده گان، هدای ـــام رأی دهن ـــت ن ثب
احـــزاب، رســـانه ها و نهـــادی ناظـــر همـــکاری 

کـــرده و بـــه آنـــان اجـــازه نظـــارت داده شـــود.
یوســـف رشـــید رییـــس فیفـــا یـــا بنیـــاد انتخابـــات 
بـــا  گفت وگـــو  در  افغانســـتان  وعادالنـــه  آزاد 
روزنامـــۀ مانـــدگار می گویـــد: »اعتبارنامـــۀ نظـــارت 
ـــر داده  ـــای ناظ ـــرای نهاده ـــام ب ـــت ن ـــاز ثب ـــل ازآغ قب
ـــی  ـــای قبل ـــان کارت ه ـــه هم ـــد ک ـــه ش ـــد و گفت نش

ــد«. ــار می باشـ ــل اعتبـ قابـ

رییـــس فیفـــا تأکیـــد کـــرد، امـــا وقتـــی نهادهـــای 
ــازه  ــد، اجـ ــه کردنـ ــارت مراجعـ ــرای نظـ ــر بـ ناظـ
نظـــارت داده نشـــد و دلیـــل شـــان ایـــن بـــود کـــه 
ـــت  ـــان هدای ـــه آن ـــی ب ـــی مکتوب ـــیون ط ـــد کمیس بای
ــد  ــازه نیافتنـ ــای ناظراجـ ــت نهادهـ ــد. در نهایـ دهـ
ـــد. ـــارت کنن ـــد نظ ـــن رون ـــود ازای ـــه الزم ب ـــور ک آن ط
بـــه گفتـــۀ او: »حتـــا آمـــاری این کـــه در طـــول روز 
ـــار  ـــز در اختی ـــت را نی ـــام کرده اس ـــت ن ـــر ثب ـــد نف چن
ــی  ــد و بهانه جویـ ــرار نمی دهنـ ــر قـ ــای ناظـ نهادهـ

می کننـــد«.
ـــیون  ـــخنگوی کمیس ـــاون س ـــادات مع ـــح اهلل س ـــا ذبی ام
ـــدگار  ـــۀ مان ـــه روزنام ـــا ب ـــن ادع ـــا رد ای ـــات ب انتخاب
ــۀ  ــه همـ ــات بـ ــیون انتخابـ ــه کمیسـ ــد کـ می گویـ
ـــت داده  ـــده گان هدای ـــام رأی دهن ـــت ن ـــایت های ثب س
ــا بـــه رســـانه ها، احـــزاب سیاســـی و نهادهـــای  تـ
ـــکاری  ـــان هم ـــا آن ـــود و ب ـــارت داده ش ـــازه نظ ناظراج

ـــرد. ـــورت گی ص
ــس  ــفر رییـ ــید از سـ ــیف رشـ ــال، یوسـ ــن حـ باایـ
کمیســـیون انتخابـــات، رییـــس و معـــاون دبیرخانـــه 
ـــذ  ـــرای اخ ـــات ب ـــیون انتخاب ـــنر کمیس ـــک کمیش و ی
ـــداری  ـــدف خری ـــه ه ـــرکت ب ـــک ش ـــا ی ـــرار داد ب ق
ــد. ــر می دهـ ــی خبـ ــک در دوبـ ــایل بایومتریـ وسـ

از  همـــواره  کمیســـیون  »رییـــس  می گویـــد:  او 
ــد دارد  ــد و تأکیـ ــخن می گویـ ــت سـ ــتن وقـ نداشـ
کـــه بـــرای رفتـــن بـــه جلســـۀ حتـــا نیـــم ســـاعته 
ـــک  ـــا ی ـــرار داد ب ـــذ ق ـــرای اخ ـــا ب ـــدارد، ام ـــت ن وق
ـــه  ـــی رود، در حالی ک ـــی م ـــه دوب ـــی ب ـــرکت خارج ش
ـــرار  ـــورد ق ـــد و در م ـــل بیای ـــه کاب ـــنده ب ـــد فروش بای
ــزد  ــداری نـ ــه خریـ ــه این کـ ــد نـ ــت کنـ داد صحبـ

فروشـــنده بـــرود«.
ـــه  ـــر این ک ـــم دیگ ـــاله مه ـــت: »مس ـــان گف وی همچن
رییـــس کمیســـیون انتخابـــات و رییـــس و معـــاون 
ـــد، امـــا  ـــوژی هیـــچ معلوماتـــی ندارن ـــه از تکنال دبیرخان

ـــی  ـــود راه ـــلکی خ ـــراد مس ـــتادن اف ـــای فرس ـــه ج ب
ــده اند«. ــی شـ دوبـ

او در خصـــوص ایـــن  کـــه شـــاید افـــراد مســـلکی 
هـــم رفتـــه باشـــند، گفـــت: »طبـــق اطاعـــات مـــا 
فقـــط همیـــن چهـــار نفـــر بـــرای اخـــذ قـــرار داد 
بـــه دوبـــی رفته انـــد، درحالی کـــه ایـــن افـــراد، 
کوچک تریـــن اطاعاتـــی در مـــورد تکنالـــوژی 
ـــد«. ـــکل دارن ـــم مش ـــی ه ـــان انگلیس ـــد و در زب ندارن
امـــا ذبیـــح اهلل  ســـادات می گویـــد کـــه همـــراه بـــا 
رییـــس کمیســـیون، رییـــس و معـــاون دبیرخانـــه و 

یـــک کمیشـــنر، افـــراد مســـلکی نیـــز رفته انـــد.
بـــه گفتـــۀ او، مســـوول بایومتریـــک و یـــک تیـــم 
ـــفر  ـــن س ـــات را در ای ـــیون انتخاب ـــس کمیس ـــی ریی فن

ــد.  ــراه می کنـ همـ
ـــا  ـــه باره ـــود ک ـــرح می ش ـــی مط ـــورد در حال ـــن م ای
ــذب  ــا و جـ ــاد در خریداری هـ ــود فسـ بحـــث وجـ
ـــده  ـــیده ش ـــش کش ـــات پی ـــیون انتخاب ـــراد در کمیس اف

ـــت. اس
یوســـف رشـــید در مـــورد آمـــار ثبـــت نـــام 
رای دهنـــده گان می گویـــد: »طبـــق آمـــار مـــا تـــا ۳۱ 
جـــوزا در کل ســـایت های انتخاباتـــی کشـــور کـــه 
ـــزار  ـــدود ۸۰ ه ـــود، ح ـــامل آن می ش ـــم ش ـــی ه غزن

نفـــر ثبـــت نـــام کردنـــد«.
رشـــید ایـــن وضعیـــت را نگـــران کننـــده دانســـته 
ـــزار  ـــل ۱۵۰ ه ـــتیم حداق ـــار داش ـــه انتظ ـــد دارد ک تأکی

ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــر ثب نف
ـــخنگوی  ـــاون س ـــی مع ـــز ابراهیم ـــم، عزی ـــویی ه از س
ــۀ  ــا روزنامـ ــو بـ ــات در گفتوگـ ــیون انتخابـ کمیسـ
ـــک  ـــد و ی ـــک ص ـــش از ی ـــه بی ـــا دارد ک ـــدگار ادع مان
ــه  ــتان بـ ــا ۳۱ جـــوزا در کل افغانسـ ــزار نفـــر تـ هـ

شـــمول غزنـــی ثبـــت نـــام کرده انـــد.
ـــش  ـــصت و ش ـــه ش ـــن جمل ـــه ازای ـــد دارد ک او تأکی
ـــزار  ـــازده ه ـــزار زن و ی ـــار ه ـــرد، ســـی و چه ـــزار م ه

ــتند. ــا هسـ آن کوچی هـ
او می گویـــد، از جملـــه 4۵۹ مرکـــز 4۲۸ آن فعـــال 
اســـت و ۳4 ســـایت دیگـــر آن غیـــر فعـــال اســـت 
و درغزنـــی از ۲4۷ مرکـــز، ۲۰۲ فعـــال و ۵۰ مرکـــز 

ـــت. ـــال اس ـــر فع ـــر غی دیگ
ایـــن درحالی ســـت کـــه کمتـــر از هفـــت روز بـــه 
پایـــان رونـــد ثبـــت نـــام تقویتـــی رأی دهنـــده گان 
ـــه  ـــد ک ـــد و دی ـــر ش ـــد منتظ ـــت و بای ـــی مانده اس باق
آیـــا ایـــن رونـــد تمدیـــد می شـــود یـــا پایـــان کار 

ـــود. ـــد ب خواه

ــتاد  ــش از هش ــه بی ــرده ک ــام ک ــل اع ــس کاب پولی
هــزار قبضــه ســاح ســبک و نیمــه ســنگین توســط 
ــهر  ــطح ش ــخصی در س ــورت ش ــه ص ــخاص و ب اش

کابــل نگــه داری می شــود.
ســیدمحمد روشــندل، فرمانــده پولیس کابــل در کارگاه 

ــل  ــس کاب ــی پولی ــر فرمانده ــم« در مق ــل جرای »تحلی
گفــت کــه ایــن رونــد بــر تامیــن امنیــت در پایتخــت 
افغانســتان تأثیــر منفــی داشــته ولــی نیروهــای امنیتــی 
ــد. ــاز کرده ان ــاح ها را آغ ــن س ــع آوری ای ــد جم رون

ــن  ــی از ای ــل بخش ــس کاب ــده پولی ــۀ فرمان ــه گفت ب

ســاح ها توســط اداره هــای مختلــف در گذشــته 
ــار  ــات آن را در اختی ــس اطاع ــده و پولی ــع ش توزی

دارد.
او مدعــی شــد کــه از ایــن اســلحه ها بــرای »مقاصــد 
بــد« اســتفاده می شــود و پولیــس آن هــا را جمــع 

ــرد. ــد ک آوری خواه
ــلح  ــرگروه های مس ــماری از س ــس ش ــت پولی او گف
ــل دســت  ــی و اخــاذی« در شــهر کاب ــه در »ناامن را ک

ــرده  اســت. ــد، دســتگیر ک دارن
افزایــش جرایــم در شــهر کابــل در ایــن روزهــا 
ــل  ــهر تبدی ــن ش ــهروندان ای ــی ش ــه اصل ــه دغدغ ب
ــت  ــاکنان پایتخ ــال س ــان و م ــه روزه ج ــده و هم ش
ــرور  ــور و م ــد. عب ــه خطــر می افت ــان ب توســط مجرم
کاروان هــای مســلح در ســطح شــهر، بــا لبــاس نظامــی 

ــت. ــده اس ــادی ش ــل ع ــهروندان کاب ــرای ش ب
ــخصی  ــان ش ــلح، محافظ ــراد مس ــن اف ــماری از ای ش
بازرگانــان، نماینــده گان مجلــس، افــراد بــا نفــوذ 

محلــی، وزیــران و چهره هــای سیاســی هســتند.
ــده گان کــه نخواســته از او  یــک عضــو مجلــس نماین
ــه بیشــتر از  ــه ک ــه بی. بی .ســی گفت ــرده شــود ب ــام ب ن
صــد نماینــده دور قبلــی مجلــس نماینــده گان ســاح 
ــت  ــان نماینده گــی اش از دول ــی را کــه در زم و مهمات

ــد. ــه دولــت تحویــل نداده ان ــاره ب ــد، دوب گرفتــه بودن
ــل  ــهر کاب ــاح در ش ــود س ــوان از وج ــی می ت زمان
در  افغانســتان  ورزشــی  تیم هــای  کــه  پی بــرد 
دســت  موفقیــت  بــه  بین المللــی  مســابقه های 
ــم  ــروزی تی ــبت پی ــه مناس ــل ب ــدی قب ــد. چن می یابن
ــای  ــتان، فض ــل پاکس ــتان مقاب ــت افغانس ــی کریک مل
شــهر کابــل بــه دلیــل شــلیک شــادیانه روشــن شــده 

ــود. ب
ــال افغانســتان  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــش ک ــد ســال پی چن
قهرمــان جنــوب آســیا شــد نیــز کابــل شــاهد رویــداد 

مشــابه بــود.
ــرس و  ــبب ت ــا س ــادیانه باره ــلیک ش ــوع ش ــن ن ای
ــس  ــر از پولی ــوی دیگ ــده و از س ــردم ش ــت م وحش
ــه دلیــل تامیــن نکــردن امنیــت انتقــاد شــده  اســت. ب
محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
در ســفر ۲۶ حــوت ســال گذشــته بــه امــارات متحــده 
ــی  ــای امنیت ــه وزارت خانه ه ــه ب ــود ک ــه ب ــی گفت عرب
دســتور داده تــا افــراد مســلح غیرمســوول کابــل را در 

ســه مــاه آینــده خلــع ســاح کننــد.
آقــای غنــی ایــن موضــوع را در دیــدار بــا بازرگانــان 
افغانســتان در امــارات بیــان کــرد و افــزود بــا ایــن کار 

تهدیــدات امنیتــی کابــل رفــع خواهــد شــد.

پولیس کابل: 
بیش از هشتاد هزار اسلحه در کابل توسط 
اشخاص غیرمسوول نگه داری می شود

فیفا:
افـراد غیرفنـی برای خریـداری سیستم 

بایـومتـریک به دوبـی رفتـه اند

ناجیه نوری
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ــد. اگــر  ــن می کن ــت را تعیی ــِت باف ــرداری از بافــت جگــر، ماهی ــا نمونه ب بایوپســی ی
ســرطان جگــر در مراحــل اولیــه تشــخیص داده شــود، درمــان جراحــی مؤثرتــر اســت. 

پیونــد جگــر در معالجــۀ بعضــی از بیمــاران بــا ســرطان جگــر مؤثــر اســت. 
ــرای تمــام شــیرخواران  ــِت آ ب ــِت آ و ب وجــود دارد. واکســین هپاتی واکســین هپاتی
بیــن ۱۲ تــا ۲۳ مــاه و افــراد بالغــی کــه قصــد ســفر بــه مناطقــی دارنــد کــه ابتــا بــه 
هپاتیــت در آن هــا از شــیوع باالیــی برخــوردار اســت، تجویــز می شــود. البتــه افــراد 
مبتــا بــه هپاتیــِت ب و ســی مزمــن هــم الزم اســت علیــه هپاتیــِت آ واکســینه شــوند.
ــه  ــِن پُرخطــر توصی ــد و بالغی ــدو تول ــوزادان در ب ــرای تمــام ن واکســن هپاتیــِت ب ب
ــری از  ــل پیش گی ــن عام ــی مهم تری ــِت ب ــن هپاتی ــق واکس ــن تزری ــود. همچنی می ش
ســرطان بــوده کــه در همــۀ کــودکان در بــدو تولــد و بالغیــن بــا ریســِک بــاال توصیــه 

ــود. ــم می ش ــز ک ــری نی ــیروز جگ ــری از س ــا پیش گی ــر ب ــرطان جگ ــود. س می ش

فاکتورهای خطر در سرطان جگر چیست؟
ابتــا بــه بیمــاری هپاتیــت مزمــِن ب و ســی، شــانس ســرطان جگــر را بــاال می بــرد. 
ســیروز یــا نارســایی جگــر از عوامــل مســتعدکنندۀ ســرطان جگــر می باشــد. 
ــن تجمــع  ــه ســرطان جگــر مســتعدتر هســتند. همچنی ــا ب ــه ابت ــی، ب ــاران دیابت بیم
ــود.  ــرطان می ش ــه س ــا ب ــیوع ابت ــش ش ــبب افزای ــول س ــه الک ــته ب ــی غیروابس چرب
ــل  ــده عام ــار نش ــوب انب ــِک خ ــوۀ خش ــل/ می ــود در آجی ــین موج ــم آفاتوکس س
مســتعدکنندۀ ســرطان جگــر اســت. چاقــی نیــز ممکــن اســت یکــی دیگــر از علــِل 

ــد. ــر باش ــرطان جگ س

عوامل پیش گیری از سرطان جگر کدام اند؟
ــت  ــری از عفون ــرل و پیش گی ــر، کنت ــرطان جگ ــری از س ــل پیش گی ــن عام مهم تری
ــد  ــترک نبای ــراِش مش ــرنگ و ریش ت ــواک، س ــد. از مس ــی می باش ــِت ب و س هپاتی

ــد شــود. ــاب بای ــط جنســی پُرخطــر اجتن اســتفاده کــرد و از انجــام رواب
ــرطان  ــری از س ــر در پیش گی ــل موث ــی ازعوام ــِت ب یک ــین هپاتی ــتفاده از واکس اس
جگــر اســت. بــرای همــۀ کــودکان و بقیــۀ افــراد در معــرض ریســک ابتــا، تزریــق 
ــوز واکســینی  ــِت ســی هن ــرای هپاتی ــد ب ــه می شــودـ هرچن ــت توصی واکســین هپاتی

تولیــد نشــده اســت.
ــه وزن ایــده ال از ایجــاد جگــر چــرب، چاقــی و دیابــت کــه  ــا رســیدن ب ــوان ب می ت

ــرد. ــری ک ــد، پیش گی ــر می کن ــرطان جگ ــه س ــتعد ب ــرد را مس ف
ــد  ــری از تولی ــرای پیش گی ــک بار ب ــل و خش ــِب آجی ــه داری مناس ــردن و نگ ــار ک انب
ســم آفاتوکســین کــه سرطان زاســت، اهمیــت دارد. همچنیــن افزایــش ذخایــر آهــن 
در بیمــاری هماکروماتوزیــس بــرای بافــت جگــر ســمی بــوده و الزم اســت به طــور 
منظــم بــا کشــیدن مقــدار کمــی از خــون بیمــار بــه منظــور کاهــش ذخایــر آهــن، از 

ــری شــود. ــه ســرطان جگــر پیش گی ــا ب ابت

آیا تشخیص سرطان جگر به صورِت زودرس امکان پذیر است؟
عایــم ســرطان جگــر بــا تأخیــر و در مراحــل پیشــرفته دیــده می شــود. اگــر بیمــار 
ــر را  ــرطان جگ ــه س ــا ب ــازِ ابت ــتعدکننده و خطرس ــل مس ــی عوام ــۀ بالین در تاریخچ
ــی(  ــت ب و س ــا هپاتی ــت ب ــیروز و عفون ــول، س ــد مصــرف الک ــد )مانن ــته باش داش
پزشــک ممکــن اســت تســت های غربالگــری انجــام دهــد. اگــر بیمــار ســیروز داشــته 
ــرای تشــخیص زودرِس  ــه صــورِت جــدی اقدامــات الزم را ب ــج ب باشــد، دکتــر معال
ــی جگــر انجــام می دهــد. ایــن اقدامــات شــامل اندازه گیــری مرتــب  ســرطان احتمال
ــودن  ــاال ب ــه ب ــر ســرطان جگــر اســت ک ــور مارک ــوان توم ــه عن ــن ب ــو پروتئی آلفافیت
ــام  ــرورت انج ــد و ض ــر باش ــرطان جگ ــر س ــت ب ــد دالل ــی آن می توان ــطح خون س

ــد.  ــه کن ــدی را توجی ــت های بع تس
ــوان هــر  ــوده و می ت ــدام تشــخیصی دیگــر اســت کــه در دســترس ب ســونوگرافی اق
شــش ماه آن را انجــام داد. البتــه از ام آر آی و ســی تــی اســکن هــم بــرای تشــخیص 

ــاال اســتفاده می شــود.  ــا ریســک ب زودرس ســرطان جگــر در بیمــاران ب

دکتر جواد غروبی/ بخش دوم و پایانی

ــت،  ــت کن ــه اگوس ــر اینک ــزون ب ــان، اف اثبات گرای
فیگورهــای  از  را  دورکیــم  و  میــل  اســتوارت 
مهــم علــوم اجتماعــی مــدرن و از بنیانگــذاراِن 
ــۀ  ــد، روش مطالع ــمار می آورن ــه ش ــی ب اثبات گرای
رفتارهــای  و  اجتماعــی  واقعیت هــای  از  آن هــا 
انســانی را نیــز تــوأم بــا توفیقــات معرفــی می کننــد؛ 
امــا منتقدیــن ادعــای روایــِت کان توفیقــاِت 
ــن  ــا ای ــش هایی را ب ــد و پرس ــا را نمی پذیرن آن ه

درون مایــه مطــرح می نماینــد:
ــی  ــان توفیق ــه هم ــق اثبات گرایان ــا روِش تحقی ـ آی
را کــه در حــوزۀ علــوم طبیعــی به دســت آورده، در 
قلمــرو علــوم اجتماعــی نیــز چنیــن بــوده اســت؟ 

ـ آیــا بــا ایــن روش می تــوان بــه شــناخِت درســت 
از انســان و جامعــه دســت یافــت؟ 

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، قبــل از هــر چیــِز 
و  ضروری ســت،  اثبات گرایــی  بررســی  دیگــر 
ــی  ــق اثبات گرای ــاِن چیســتی روش تحقی ــس از بی پ
ــه  ــه از آن ب ــی الهام گرفت ــوم اجتماع ــفۀ عل و فلس

ــه خواهــد شــد. نقــد و بررســی آن پرداخت
اثبات گرایــی گرچــه بــه عنــوان یــک مکتــب 
ــت،  ــت کن ــه های اگوس ــه در اندیش ــفی، ریش فلس
اســتوارت میــل و دورکیــم  دارد، ولــی پیشــینۀ 
آن را در عصــِر جدیــد می تــوان بــه فرانســیس 
ــن  ــه ذه ــود ک ــد ب ــد، »بیکــن معتق بیکــن بازگردان
ــتقیم از ادراک  ــورِت مس ــه ص ــود را ب ــد کارِ خ بای
ــه  ــه مرحل ــه ب ــد و مرحل ــاز کن ــاده آغ ــی س حس
تحــِت مراقبــت قــرار گیرد«)جهانگیــری، ۱۳۶۹: ۷۶ 
ــی از  ــواِن یک ــه عن ــان الک ب ــن، ج ــد از بیک (.  بع
ــد  ــته و تأکی ــد برافراش ــی ق ــذاران تجربه گرای بنیانگ

ــه: ــت ک ــرده اس ک
ــود و  ــی می ش ــه ناش ــا از تجرب ــت م ــام معرف تم
برمی خیزنــد  ادراک  و  احســاس  از  اندیشــه ها 
و چــون مــا فقــط به وســیلۀ احســاس و ادراک 
می اندیشــیم و ایــن دو همــه از تجربــه نتیجــه 
مــا  معــارف  از  هیــچ  یــک  پــس  می شــوند، 
نمی توانــد مقــدم بــر تجربــه باشــد، بنابرایــن ادراک 
 ,Edwards (.ــت ــت اس ــر معرف ــدم ب ــی مق حس

)۵۰۲  :۱۹۷۲
ــج  ــر در تروی ــای مؤث ــز از چهره ه ــوم نی ــد هی دیوی
ــه شــمار مــی رود. وی  ــه ب اندیشــه های اثبات گرایان
ــم،  ــم بدانی ــت می توانی ــود: آنچــه از واقعی ــد ب معتق
ــی  ــۀ حس ــت و تجرب ــی اس ــای حس ــا داده ه تنه
سرچشــمه و بنیــاد هرگونــه شناســایی اســت. هیــوم 
ــِت  ــه فعالی ــود ک ــاور ب ــن ب ــان الک بدی ــد ج مانن
ذهــن تنهــا در پیونــد زدن و از هــم گســیختِن 
تصــورات )تأثــرات( اســت کــه تجربــۀ حســی بــه 
مــا مــی دهــد، از نظــر او »همــۀ قوانیــن طبیعــت و 
ــه وســیلۀ  ــدوِن اســتثناء ب همــۀ حــرکاِت اجســام ب
 ،)۲۰۰۷:۱4 ,Hume( »تجربــه شــناخته مــی شــوند
چنانچــه کانــت نیــز تحــِت تأثیــِر وی »متافیزیــک را 
غیرممکــن شــمرد«)کانت، ۱۳۶۲: ۲۱4( و »تشــکیک 
در مبــادی مقبول«)کورنــر، ۱۳۸۰: ۳۶( را مطــرح 
ــه، »احســاس«،  ــن نظری ــی در ای ــه طورکل ــود. ب نم
ــی  ــکارِ بشــری تلق ــه ســرآغازِ تصــورات و اف یگان
گردیــد و کارِ ذهــن پــس از دریافــِت صــورت 
هایــی از حــواس، ترکیــب ، تجریــد  و تعمیــم آنهــا 

دانســته شــد.

ــتم،  ــدۀ بیس ــل س ــم و اوای ــدۀ نوزده ــِر س از اواخ
گروهــی از تجربه گرایــان موســوم بــه »حلقــۀ 
بــه عنــواِن  از »روِش تحقیــِق تجربــی  ویــن«، 
معیــاری بــرای تفکیــک علــم از غیــر علــم اســتفاده 
ــد  ــی نامیدن ــرای منطق ــات گ ــود را اثب ــرده، خ ک
ــی تحــِت  ــا از جهت )Edwards, ibid: 4۲۰ (. آنه
ــه  ــن ک ــِت ای ــه جه ــتند، ب ــرار داش ــت ق ــِر کان تأثی
مشــاهداِت تجربــی را بــه جــای تعاریــِف انتزاعــی 
در نظــر گرفــت و از آن بــه عنــواِن نخســتین 
ــان  ــود، همچن ــفییادآوری نم ــت فلس ــۀ معرف مرحل
روش صحیــح بــرای متافیزیــک را روشــی دانســت 
کــه نیوتــن در علــوم طبیعــی بــه کار بــرده بــود. از 
ــای الزم  ــت ه ــِد ظرفی ــک فاق ــت، متافیزی نظــِر کان
مواجهــه بــا پرســش هــای بنیادیــن بــود، بــه بــاورِ 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــی ت ــات را م ــان: »ریاضی ایش
عقــل محــض  بــه دســت آورد، امــا گــزاره هایــی را 
کــه متافیزیــک مدعــی پاســخ گویــی بــه آنهاســت، 
نمــی تــوان بدیــن طریــق اثبــات کرد«)کانــت، 

ــان: ۸4(. هم
حلقــۀ ویــن مهم تریــن رســالت اش را زدودِن 
ــم  ــِد عل ــم و تولی ــای عل ــک از فض ــارِ متافیزی غب
غیِرجانبــدار عنــوان کــرده بــود. اثبــات گراهــا 
ــاز  ــاهده آغ ــا مش ــم ب ــه عل ــد ک ــاور ان ــن ب بدی
می شــود و از رهگــذرِ روش مشــاهدۀ حســی و 
جمــع آوری اطاعــات نیــز علــم تولیــد می گــردد. 
آنهــا بــا پیــروی از ایــن پنــدار، بحــِث پیراســتِن علم 
تجربــی از هرگونــه جهــان بینــی، فلســفه و دانــِش 
غیرتجربــی را ســرلوحۀ کارشــان قــرار داده بودنــد.

اندیشــه های  بــه  اســتناد  بــا  ویــن  حلقــۀ 
ویتگنشــتاین)متقدم( پــا را فراتــر از کانــت گذاشــته، 
بــا دیــدگاهِ نزدیــک بــه هیــوم، متافیزیــک را »مهمــل 
ــه  ــت، همان گون ــوده اس ــی نم ــا« معرف ــد معن و فاق
کــه هیــوم متافیزیــک را »سفســطه و دارای احــکام 
 Hume, ibid (»بــی داللــت بــه حســاب مــی آورد
: ۲۲ (. ویتگنشــتاین نیــز ایــن احــکام را »نــه صــادق 
و نــه کاذب، بلکــه فاقــِد داللــت«) اســترول، ۱۳۸۳:  
ــکام  ــا اح ــِر آنه ــت. از نظ ــوده اس ــل نم ۷۱( تحلی
ــچ  ــرا هی ــتند، زی ــش نیس ــت بخ ــی، معرف متافیزیک
ــی  ــت آزمای ــق و درس ــرای تحقی ــی ب روِش تجرب
آنهــا وجــود نــدارد، بــه عنــوان مثــال، گــزارۀ 
»کائنــات دارای علــِت نخســتین اســت« در صورتــی 
ــی  ــد، یعن ــر باش ــق پذی ــه تحقی ــت ک ــادار اس معن
ــی وجــود داشــته باشــد کــه صــدق  شــواهِد تجرب
یــا کــذِب آن را نشــان دهــد، امــا روشــن اســت کــه 
نمــی تــوان هیــچ شــاهِد تجربــی ای بــرای اثبــاِت 
ــس  ــرد، پ ــه ک ــزاره ارائ ــن گ ــذب ای ــا ک ــدق ی ص
ایــن گــزاره از نظــِر اثبــات گــرا هــا بــی معناســت. 
ــا  ــی را بی معن ــای غیِرتجرب ــزاره ه ــی گ ــا تمام آنه

ــد. ــا معرفــی کــرده ان ــِل اعتن ــا غیِرقاب ی
را  اثبات گرایــی  اندیشــه های  مشــترک  اصــوِل 

ــود: ــه نم ــل خاص ــۀ ذی ــه گون ــوان ب می ت
۱. تنهــا شــناخِت معتبــر از جهــاِن خــارج، شــناخِت 

اســتقرائی اســت)اصل تجربه گرایــی(.
۲. هــر گــزاره اگــر بــا روِش تجربــی شــایاِن اثبــات، 
تأییــد یــا ابطــال نباشــد، بی معنــا ]نادرســت[ اســت 

ــت تحقیق(. )اصــل قابلی
۳. روِش مطالعــۀ طبیعــت و انســان یکســان اســت 

)وحــدِت علــم(.
4. روش علمــی، روش غیِرجانبــدار و رهــا از ارزش 
هــای اخاقــی و اجتماعــی اســت )بی طرفــی 

ــم(. عل
ــل  ــزاره قاب ــار گ ــر چه ــن ه ــِر منتقدی ــه نظ ــا ب ام
مناقشــه اســت، بــه جهــِت اینکــه هیچیــک از ایــن 
گــزاره هــا را نمــی تــوان بــا منطــِق اثبــات گرایــی 
یقینــی نمــود و تأییــد کــرد. از ایــن رو بــرای نشــان 

ــم. ــی پردازی ــا م ــل آنه ــه تحلی ــا ب ــن معن دادِن ای
منتقدین اِشکال می کنند که:

ـ آیــا اثبــات گراهــا برهانــی اقامــه کــرده می تواننــد 
ــهودی و  ــی، ش ــم از عقل ــا اع ــایِر روش ه ــه س ک
متافیزیکــی هیــچ معرفتــی تولیــد نمــی کننــد و تنهــا 
ــی  ــا م ــاِت م ــر معلوم ــه ب ــت ک ــی اس روِش تجرب

افزایــد؟
ـ آیــا مــی تــوان بــرای تعمیــم هــای اســتقرائی کــه 
تمــام قوانیــِن علــوم مدیــوِن آنهاســت، بــدوِن قاعده 
هــای فلســفی اعتبــاری بــرای مقولــۀ »عّلیــت« قایــل 
شــد؟. قانــوِن عّلیــت، پایــۀ نخســتین کلیــه قوانیــن 
علــوم تجربــی اســت، در واقــع هیــچ نظریه یــی در 
علــوم تجربــی صفــِت قانــون بــه خــود نمــی گیــرد، 
ــی،  ــای غیِرتجرب ــه قلمروه ــتند ب ــه مس ــر اینک مگ

یعنــی قانــوِن عّلیــت شــود.
ــر اینکــه اثبات گراهــا بایــد تحقیق پذیــری  افــزون ب
هــر چهــار گــزارۀ فــوق را اثبــات نماینــد، می بایــد 
ماک هــای تحقیق پذیــری، یعنــی شــواهِد ایــن 

ــد. ــه نماین ــز ارائ ــا را نی گزاره ه
منتقدیــن بدیــن بــاور انــد کــه آیــا وحــدِت 
ــن  ــر ای ــی ب ــت مبتن ــان و طبیع ــۀ انس روش مطالع
ــودِ  ــک موج ــان نیزی ــه انس ــت ک ــرض نیس پیش ف
طبیعــی و ماننــِد یــک شــیء بی جــان اســت؟، 
آنهــا یگانگــی انســان و اشــیاء را بــا وجــودِ 
تفاوت هــای بنیــادی چگونــه نشــان می دهنــد؟ 
انســان  از وحــدِت روش در  چگونــه می تــوان 
انســان  درحالی کــه  گفــت،  ســخن  طبیعــت  و 
ــت  ــت مقاوم ــای طبیع ــِر برنامه ه ــد در براب می توان
نمــوده و آنهــا را تحــِت فرمــاِن خویــش درآورد و با 
قــدرِت عقانــی و اندیشــه ورزی از میــاِن روش های 
مختلــف، روش خاصــی را بــرای زندگــی برگزینــد. 
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بـه تاریـخ ۳۱ جـوزای ۱۳۹۸ خورشـیدی، دکتـر عنایـت اهلل 
ابـاغ چشـم از جهـان فـرو بسـت. حـدود ده سـال پیـش، 
یکـی ـ دو بـار ایشـان را در کویت دیده بـودم و مصاحبه یی 
هـم بـا ایشـان انجـام داده بـودم. وی از وضعیـت صحـِی 
خوبـی برخـوردار نبـود و عایـم سـالخورده گی در جسـم 

و روانـش هویـدا بود.  
عنایـت اهلل ابـاغ در خاندانـی اهـل دانـش و فضـل و دارای 
جایـگاه بلنـد معنـوی و اجتماعـی نشـو و نمـا یافتـه بـود. 
پـدر دکتـر ابـاغ مولـوی عبدالغنـی نـام داشـت و مشـهور 
بـه مولـوی صاحـب قلعـۀ بلنـد بـود. مولـوی قلعـۀ بلنـد از 
مشـهورترین عالمـان دیـن در افغانسـتان بـود و مدرسـه اش 
سـوی  بـه  کشـور  اقصانقـاط  از  را  پُر شـماری  محصـان 
خـود می کشـید. او در شـورش بر ضـد امـان اهلل خـان نیـز به 
حمایـت از حبیـب اهلل کلکانـی پرداخـت و پس از شکسـت 

حبیـب اهلل مدتـی از انظـار متـواری بـود. 
نوشـتن  بـه  برمی گشـت  ابـاغ  عنایـت اهلل  شـهرت  عمـدۀ 
کتـاب »ابوحنیفـۀ المتکلـم« کـه تـز ماسـتری اش را تشـکیل 
مـی داد. او در بیـش از دو دهـۀ اخیـر، در کویـت زنده گـی 
می کـرد و تا زمان بازنشسـته گی اش، در دانشـکدۀ شـرعیات 
دانشـگاه کویـت تدریـس می کـرد. او مّایـی تـا بُـن دنـدان 
سـنتی بـود کـه توانسـته بـود پـس از خوانـدن درس هـای 
مدرسـۀ دینـی در افغانسـتان و آشـنایی عمیـق بـا کتاب های 
کاسـیک در ایـن حـوزه، بـه دانشـگاه االزهـر راه پیـدا کند 
بـه  از آن جـا  و گواهی نامه هـای ماسـتری و دکتورایـش را 

بیاورد. دسـت 
عنایـت اهلل ابـاغ چنـدان به سیاسـت عملـی عاقه منـد نبود، 
هرچنـد کارهـای پژوهشـی اش را نیـز به جـد پـی نگرفت و 
پـس از سـند دکتـرا گرفتـن، نخواسـت از خرمـن دانشـش 
دانش جویـان و دانش پژوهـان را بهـره بدهـد. اگـر عنایت اهلل 
ابـاغ فرصـت و مجـاِل ایـن را پیـدا می کـرد کـه پژوهـش 
کنـد و پاسـخ پژوهش هایش را بـه خواننـده گان عرضه کند، 
امـروز  از  پر بار تـر  و  غنی تـر  مـا  کتابخانه هـای  بی گمـان 
می بـود. معذلـک، کتـاب ابـاغ در مـورد امـام ابوحنیفـه از 

کتاب هـای پژوهشـی قابـل اعتنا سـت.
۱۰ سـال پیـش، مصاحبه یـی با دکتر ابـاغ انجـام داده  بودم. 
بـه جهـت این کـه دکتر ابـاغ وضع صحـی خوبی نداشـت، 
نخواسـته بـودم پرسـش های دقیق و عمیق را طـرح کنم و از 
وی بخواهـم کـه بـا دقـت بـه آن ها پاسـخ دهد. حتـا ممکن 
بـود طـرح برخـی از پرسـش ها خاطـرش را مکـدر کنـد. او 
بسـیار بـه احتیـاط پاسـخ گفـت و از پاسـخ گفتن بـه بعضی 

از پرسـش ها خـودداری ورزید. 
قسمت هایی از مصاحبه قرار ذیل است:

ممکـن اسـت چیـزی از فعالیت هـای علمی تان بـرای ما 
بگویید؟

 مـن هفـت سـال اسـتاد در دارالعلـوم عربـی کابـل بـودم و 
بعـداً چهـار سـال در فاکولتـۀ حقـوق تدریـس کـردم. ایـن 
امـر باعـث شـد کـه شـاگردان زیـادی در اطراف مـن جمع 
شـوند و مسـایل سیاسـی را طرح نمایند که این کار انعکاس 
خوبـی نـزد حکومـت وقـت نداشـت و حکومـت بـه مـن 
ظنیـن شـد. از ایـن رو، مقامـات حکومتـی خواسـتند راهـی 
پیـدا کننـد کـه مـن از کابـل بیـرون شـوم. بـه همیـن خاطر 
بـود که من را معلم لیسـۀ نعمـان در چاریکار سـاختند. پس 
از مدتـی هـم بـه مصـر رفتم و سـه سـال و هفت مـاه آن جا 
بـودم و وقتـی کـه بـه وطن برگشـتم، بـه حیث آمر مدرسـۀ 
ابوحنیفـۀ کابل مقرر شـدم. پـس از این که یک سـال و چند 
مـاه آمـر مدرسـۀ ابوحنیفـه بودم، وکیل شـورا شـدم و وقتی 
کـه کمونیسـت ها بـه قـدرت رسـیدند، یـک عـده از مـردم 
را بـه زنـدان انداختنـد و عـدۀ دیگـری را کشـتند. مـن هـم 
مدتـی در شـمار زندانیـان بودم. پـس از رها شـدن از حبس 
بـه پاکسـتان رفتـم و رهبـران تنظیم هـا را طلـب کـردم و به 
آن هـا گفتـم کـه اگـر وحـدت و یکپارچه گی خـود را حفظ 
می کنیـد، مـن هـم بـا شـما هسـتم و اگرچنیـن نیسـت، من 
بـا شـما کاری نخواهـم داشـت و بـه جهـاد ادامـه می دهـم. 
در ایـن موقـع بـود کـه مـن در پیشـاور شـورایی را بـه نـام 
»شـورای قضـات و علمای افغانسـتان« بنیاد نهـادم و علمای 
برجسـتۀ افعانسـتان را در ایـن نهـاد جمـع کـردم. بعضی هـا 
بـر ضـد مـن تبلیغـات کردنـد کـه گویـا مـن می خواهـم 
حزبـی بسـازم ولـی فکـر مـن ایـن نبـود کـه مـن حزبـی را 
تشـکیل دهـم. بعـداً بـه کویـت آمـدم. در ابتـدا چنـد ماهی 
مـدرس دارالقـران بودم و سـپس به تدریـس در دارالمعلمین 
پرداختم و سـپس ده سـال در فاکولتۀ تربیۀ اساسـی تدریس 
کـردم. بعـد از آن ادارۀ فاکولتـۀ شـرعیات دانشـگاه کویت از 
مـن دعـوت کـرد کـه در آن فاکولتـه درس بدهم و ده سـال 

هـم در فاکولتـه شـرعیات تدریـس کردم.

معـروف اسـت کـه پـدر شـما )مولـوی صاحـب قلعـه 
بلنـد( از جملـه علمـای مشـهور افغانسـتان اسـت کـه 
از حبیـب اهلل کلکانـی حمایـت کـرد و بـا امـان اهلل خـان 
درافتـاد. دلیـل مخالفـت پـدر شـما بـا امان اهلل خـان چه 

؟ د بو
  همـۀ علمـای افغانسـتان بـا او مخالفـت کردنـد و پـدر من 
در ایـن کار تنهـا نبـود. دلیـل مخالفـت آن ها با امـان اهلل خان 
ایـن بـود کـه وقتی که امـان اهلل به اروپـا رفت و پس از سـفر 
سـخنانی گفـت در مـورد ایـن کـه زن ها بایـد آزاد باشـند و 
مـردم همـه بایـد دریشـی بپوشـند. در ایـن وقـت بـود کـه 
علمـای افغانسـتان همـه بـا او مخالفـت کردنـد. بـه همیـن 
خاطـر بـود کـه پـدر من بـا حبیـب اهلل کلکانـی هم پسـان تر 
مخالـف شـد. کارهـای حبیـب اهلل سـقاو کـه باعث شـد پدر 

مـن بـا وی مخالـف شـود ایـن بـود کـه بعضی اعمـال ضد 
ملـی انجام مـی داد.

 برخـی از تاریخ نویسـان در وطـِن مـا بـه ایـن اعتقـاد 
هسـتند که قیـام حبیـب اهلل کلکانـی از طـرف انگلیس ها 
طرح ریـزی شـده بـود. در ایـن مـورد شـما چـه نظـر 

رید؟ دا
  ایـن کامـًا غلـط و نادرسـت اسـت و اتهام محض اسـت. 
حبیـب اهلل کلکانـی یـک آدم وطن دوسـت و وطن خـواه بـود 
امـا عالـم نبـود. بـه همیـن خاطر بـود کـه بعضی اشـتباهات 
را مرتکـب شـد. ایـن امـر باعـث شـد یک عـده مـردم با او 
مخالفـت کننـد امـا این طور نبـود کـه او را انگلیس ها آورده 
باشـند و یـا کـدام ارتباطـی با آن ها داشـته باشـد. مـن با این 
ادعـا سـخت مخالـف هسـتم. اشـتباهات حبیـب اهلل کلکانی 
در ایـن بـود کـه برای مثـال، بعضـی مـردم بی گنـاه را مورد 
لت وکـوب قـرار مـی داد، و یا محبوس می سـاخت و بعضی 
را بـه قتـل می رسـاند و سـید حسـین کـه نفـر دوم او بـود، 

بعضـی از مـردم را بی جهـت مـورد شـکنجه قـرار می داد.

  پـدر شـما پس از سـقوط حکومـت حبیـب اهلل کلکانی 
مدتـی بـه طور مخفـی زنده گی می کرد. درسـت اسـت؟

  بلـه. نـادر خـان اعـان کرد که بایـد پدر من گرفته شـود و 
بـه زنـدان انداختـه شـود و گفـت به کسـی که زنـده و مردۀ 
مولـوی قلعـه بلنـد را بیـاورد، انعام داده می شـود. بـه همین 
خاطـر پـدر مـن به شـکل مخفـی زنده گـی می کـرد. پس از 
مدتـی نـادر خـان از پدر من خواسـت کـه بیاید و پرسـانش 
کـرد کـه چـرا بـا سـقاو موافـق شـدی و از پیش مـا گریزان 
شـدی. گفـت کـه مـن نگریختـه ام و با شـما مخالف نیسـتم 
بلکـه هرکسـی که با اسـام مخالفت داشـته باشـد من باوی 
مخالفـت می کنـم. پـس از ایـن دیـدار، نادرشـاه بـه پـدرم 
گفـت: بـرو تدریـس خـود را بکـن. همیـن بـود کـه پس از 
ایـن سـال ها به تدریس سـرگرم بود. ظاهرشـاه هـم در دورۀ 
پادشـاهی خـود وقتی کـه از نزدیک مدرسـۀ مولوی صاحب 
قلعـه بلنـد می گذشـت، می خواسـت کـه با مولـوی صاحب 
دیـدار داشـته باشـد. هر وقتی کـه مولوی صاحب ظاهرشـاه 
را می دیـد، از وی می خواسـت کـه شـریعت را تطبیـق کنـد.

  در ایـام جوانـی بـه هندوسـتان سـفر داشـتید و بـا 
دار  رییـس  هماننـد  کشـور  آن  علمـی  شـخصیت های 
العلـوم دیوبنـد و موالنـا حسـین احمـد مدنـی دیـدار 
نمودیـد و روحیـۀ مبارزه جویـی آن ها بر شـما هـم تأثیر 
گذاشـت. عده یـی از کسـان در کشـور مـا می گویند که 
جلـو گسـترش اندیشـه های دیوبنـدی گرفتـه شـود چرا 
کـه ایـن اندیشـه ها بـه حیـات سیاسـی افغانسـتان ضرر 

دارد. شـما بـا ایـن سـخن موافق هسـتید؟  
  زمانـی کـه مـن جهـت عـاج مریضـی نظـر بـه توصیـۀ 
داکتـران، بـه هندوسـتان رفتـم، همراه حسـین احمـد مدنی، 
قـاری طیـب، قاضی سـجاد احمـد و همراه علمای برجسـتۀ 
دیوبنـد دیـدار کـردم و بـا افـکار آن  هـا آشـنا شـدم. دیوبند 
واقعـًا بـه اسـام خدمـت کرده اسـت و کسـی کـه می گوید 
دیوبنـد مخالـف اسـام بوده، ایـن مفکوره یی اسـت مخالف 
دیوبنـد  در  افغانسـتان  علمـای  اکثـر  و  اسـامی  فرهنـگ 
تحصیـل کـرده انـد و از دیوبنـد فـارغ شـده انـد کـه ایـن 
علمـا خدمـات زیـادی بـه اسـام داشـته انـد و همیـن حاال 
هـم تعـداد زیـادی سـاالنه از ایـن مدرسـه فراغـت حاصـل 

می کننـد.

  وقتـی کـه شـما بـه خاطـر ادامـۀ تحصیـل بـه مصـر 
فعالیت هایـی  هـم  اخوان المسـلمین  آن جـا  در  رفتیـد، 
داشـتند. افـکار اخوانـی بر شـما تأثیری داشـته اسـت؟
  خیـر. مـن با اخوان المسـلمین در تماس نبـودم برای این که 
مـن می فهمیـدم کـه دولت افغانسـتان مـرا تعقیـب می کند و 
جانـم در معـرض خطر اسـت ولی مـن فکراً همـراه آن ها تا 
جایـی کـه به اسـام خدمت کننـد، همنـوا بودم و بـا برخی 

از اعضای اخوان المسـلمین آشـنایی داشتم.
مـن در زمـان حیات حسـن البنـاء در مصـر بـودم. در وقتی 
کـه مـن در مصـر بـودم، سـید قطـب بـه شـهادت رسـید! 
امـا این کـه مـن بـروم و عضویتـش را بگیـرم، چنیـن کاری 

صـورت نگرفـت.

  در دهۀ دموکراسـی شـما عضویت شـورای ملـی را به 
دسـت آوردیـد. ایـن دهه به نظر شـما خـوب دوره بوده 

بد؟ یا  اسـت 
  در ایـن دوره گروه هـای چـپ و راسـت وجـود داشـتند 
و هـر کـدام از آن هـا کار خـود را می کردنـد و احزابـی هـم 
بـود. طبعـًا گروه هـای راسـت را انسـان تأیید می کنـد به این 
خاطـر کـه در بیـن آن ها افـرادی همچـون مرحـوم نیازی و 
اسـتاد ربانـی بود. امـا من عضویت ایـن گروه ها را نداشـتم. 
نـه عضویـت  نـه عضویـت گروه هـای چـپ را داشـتم و 
گروه هـای راسـت را. جالـب اسـت کـه بدانیـد گروه هـای 
اسـامی را در فاکولتۀ شـرعیات درس مـی دادم و گروه های 
چـپ را در فاکولتـۀ حقوق. من به خاطر نشـر اسـام سـعی 
می نمـودم ومـن را کـه حکومـت بـد می دیـد از ایـن خاطر 
بـود کـه می گفـت ایـن شـخص یـک مفکـورۀ بسـیار قوی 
سـوم دارد کـه می توانـد یـک انقاب اسـامی را بیـاورد. در 

حالـی که مـن در فکـر انقـاب نبودم. 

دکتر عنایت اهلل ابالغ:

کتـاب های دینـِی
 کاسیـک عامل 

بقـای دیـن است
مهران موحد 

بخش نخست

 بلــه. نــادر خــان اعــالن کــرد کــه بایــد پــدر مــن 
ــت  ــود و گف ــه ش ــدان انداخت ــه زن ــود و ب ــه ش گرفت
ــد را  ــه بلن ــوی قلع ــردۀ مول ــده و م ــه زن ــی ک ــه کس ب
بیــاورد، انعــام داده می شــود. بــه همیــن خاطــر پــدر 
مــن بــه شــکل مخفــی زنده گــی می کــرد. پــس از 
مدتــی نــادر خــان از پــدر مــن خواســت کــه بیایــد و 
پرســانش کــرد کــه چــرا بــا ســقاو موافــق شــدی و از 
پیــش مــا گریــزان شــدی. گفــت که مــن نگریختــه ام و 
بــا شــما مخالــف نیســتم بلکــه هرکســی کــه بــا اســالم 
مخالفــت داشــته باشــد مــن بــاوی مخالفــت می کنــم. 
پــس از ایــن دیــدار، نادرشــاه بــه پــدرم گفــت: بــرو 
تدریــس خــود را بکــن. همیــن بــود کــه پــس از ایــن 
ســال ها بــه تدریــس ســرگرم بــود. ظاهرشــاه هــم در 
دورۀ پادشــاهی خــود وقتــی کــه از نزدیــک مدرســۀ 
مولــوی صاحــب قلعــه بلنــد می گذشــت، می خواســت 
ــر  ــد. ه ــته باش ــدار داش ــب دی ــوی صاح ــا مول ــه ب ک
ــد، از  ــاه را می دی ــب ظاهرش ــوی صاح ــه مول ــی ک وقت

ــد ــق کن ــریعت را تطبی ــه ش ــت ک وی می خواس



جنــگ افغانســتان بــه ســوی یــک راه حــل 
ــکا،  ــه امری ــود، چنانچ ــک می ش ــی نزدی سیاس
افغانســتان و قدرت هــای دیگــر راه هایــی را 

کرده انــد.  جســتجو  گفت وگــو  بــرای 
یــک  طــرف  از  کــه  اســت  موجــی  ایــن 
جریان هــای بی ثبــات ]طالبــان[ در افغانســتان 
ــون  ــتان اکن ــا پاکس ــا آی ــود. ام ــن زده می ش دام
درگیــری ایــن جنــگ اســت و چــه می خواهــد؟ 
زمانــی کــه بــرای آخــری  بــار در ۲۰۱۹ در برنامۀ 
ــردم،  ــور اشــتراک ک »thinkfest« در شــهر اله
ــک  ــن ی ــود، ای ــه ب ــان  هم ــر زب ــتان س افغانس
برنامــۀ مشــترک میــان متفکــران، نویســنده گان و 

ــود. ــگاران از سراســر جهــان ب خبرن
بــرای  پیروزمندانــه  پاکســتانی ها  از  برخــی 
ــتان  ــگ افغانس ــان جن ــه کشورش ــد ک ــن  گفتن م
را بــرده اســت. ایــن به خاطــری بــود کــه 
ــا پســاز ۲۰۰۱ توســط  ــان از ســال ۱۹۹۰ ت طالب
پاکســتان بــه شــکل دوام دار حمایــت می شــوند. 
آنــان مســتقیمًا بــه یــک حکومــت ضــد هنــدی 
ــاش  ــکا در ت ــد. امری ــاور دارن ــتان ب در افغانس
ــح  ــه صل ــان را ب ــا آن ــان اســت ت شکســتن طالب

ــد. ــاده کن آم
ایــن اســت کــه جنــِگ  پاکســتان  دیــدگاه 
ایجــاد  و  گفت وگــو  راه  از  تنهــا  افغانســتان 
ــاز  ــد از آغ ــد. هن ــان می یاب راه حــل سیاســی پای
آمــادۀ هم ســویی بــا طالبــان نبــود و ایــن گــروه 
تروریســتی را آلــۀ دســت پاکســتان می دانســت. 
ــان  ــا طالب ــد ب ــه بای ــد ک ــی می کن ــد بررس هن
گفت وگــو کنــد و منافــع خــود را در افغانســتان 

ــد.  ــته باش ــظ داش حف
ــوان یــک چهــرۀ شــرور  ــه عن ــًا ب پاکســتان اغلب
حالــی  در  می شــود.  شــناخته  افغانســتان  در 
کــه ایــن یکــی از قربانیــان جنــگ پشــت پــرده 
اســت. در حقیقــت هیــچ کشــوری در کنــار 
افغانســتان بــه انــدازۀ خــود ایــن کشــور از ایــن 

ــت.  ــیده اس ــج نکش ــا رن تنش ه
اعمــال وخشــیانه یی کــه توســط ترویســتان 
طالبــان پاکســتانی )تحریــک طالبــان پاکســتانی( 
ــا  ــش 4۵ ت ــگ بی ــن جن ــت، در ای صــورت گرف
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــتانی قربان ــزار پاکس ۸۰ ه
بشــتر از قربانیــان جنــگ هنــد- پاکســتان اســت.
امنیتــی  مقامــات  توســط  طالبــان  ســرکوبی 
اســت.  داده  را کاهــش  پاکســتان، خشــونت 
ــی گســترده اســت.  ــد امنیت ــور تهدی ــا در اله ام
پاکســتان بــه یــک چالــش  مســحور کننــدۀ 
بیرونــی مواجــه اســت. امــا آیــا می تــوان گفــت 

کــه در ایــن پارامتــر طالبــان برده انــد؟ 
ــته اند  ــتانی ها نتوانس ــوز پاکس ــه، هن ــن هم ــا ای ب
و  دهنــد  شکســت  خــود  را  دشــمنان  کــه 
ــق  ــا دقی ــد. ام ــت گیرن ــه دس ــاالت را ب ــن ای ای
نمی تــوان آنــان را برنــده حســاب کــرد. در 
حالــی کــه برنــدۀ شــدن در یــک چارچــوب تنها 
یــک پدیــدۀ نظامــی نیســت، پیــروزی طالبــان در 
ــی  ــان سیاس ــک جری ــروزی ی ــران، پی ــن بح ای
افغانســتان  دولــت  متأســفانه  بنیادگراســت. 

ضعیــف و چنــد شــاخه اســت. در حالــی طالبــان 
بــا انســجام بیرونــی باقــی مانده انــد و بــا حفــظ 
ــن  ــان، ای ــری آن ــد رهب ــر در رون ــرات اخی تغیی

ــت. ــده اس ــجام باقی مان انس
گــروه طالبــان در ســایه حکومــت و در ســاحات 
ــری از  ــته اند. جلوگی ــرفت داش ــت پیش دور دس
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــات صحــی و آم خدم
باشــند ه گان محلــی و ایجــاد روابــط دیپلوماتیــک 
ــران و  ــا ای ــژه ب ــی به وی ــای منطقه ی ــا قدرت ه ب
ــن گــروه اســت. ایجــاد  ــازات ای روســیه از امیت
پروپاگنــد، امیتــاز خوبــی بــرای جــذب ســربازان 

تــازه نفــس  شــده اســت. 
هنــوز آینــده روشــن نیســت، اگــر امریــکا بــدون 
ــور  ــن کش ــد، ای ــرک کنن ــتان را ت ــت افغانس دق
و هجــوم  می شــود  داخلــی  درگیــر جنــگ 
ــی  ــر پاکســتان، ســبب بی ثبات گــروه مهاجــران ب
آن کشــور می گــردد. امــا اگــر مذاکــرات ســبب 
ــت  ــا دول ــدرت ب ــریک ق ــان ش ــا طالب ــود ت ش
ــرای اســام  ــه مراتــب ب افغانســتان شــوند.این ب
آبــاد بهتــر از حکومــت پســا ۲۰۰۱ کــه نزدیــک 

ــه هنــد اســت.   ب
سال هاســت کــه دولــت افغانســتان و حامــی اش 
امریــکا پاکســتان را بــه حمایــت از گــروه 
ترامــپ  ادارۀ  می کننــد.  طالبــان  تروریســتی 
ــا  ــت ت ــرارداده اس ــار ق ــت فش ــتان را تح پاکس
ــف   ــتان متوق ــان را در افغانس ــا طالب ــکاری ب هم

ــازد. س
ــتند و در  ــدنی هس ــی ش ــا خاموش ــن تهدیده ای
اخیــر اســام آبــاد می توانــد نفــس راحــت 
ــدر  ــان چق ــان طالب ــتان در می ــا پاکس ــد. ام بکش

ــوذ دارد؟  نف
ــش از ۱۱  ــروه پی ــن گ ــا ای ــتان ب ــط پاکس رواب
ــن  ــت، ای ــوده اس ــخت ب ــواره س ــپتامبر هم س
رابطــۀ آمــر و مامــور نبــوده؛ طالبــان درخواســت 
ــرای دســت برداشــتن از حمایــت  پاکســتان را ب
تخریــب  از  جلوگیــری  و  الدن  اســامه بن 
بُت هــای بامیــان رد کردنــد. افــزون بــر آن، 
طالبــان حاضــر بــه گفت وگــو در مــورد گــذرگاه 
ــز کــه  ــد نشــدند، »گــذرگاه بحــث برانگی دیورن
ــت«.  ــاخته اس ــدا س ــتان ج ــتان و پاکس افغانس

ــکا  ــۀ امری ــا حمل ــرف ب ــز مش ــه پروی ــی ک زمان
ــان در افغانســتان موافقــت  ــرای شکســت طالب ب
ــد  ــران بلن ــاد از رهب کــرد، پاکســتان شــماری زی
پایــه طالبــان را به ویــژه عبدالســام ضعیــف 
ســفیر پیشــین طالبــان در ایــن کشــور بازداشــت 
و بــه زنــدان گوانتانامــو فرســتاد، بیشــتر از نصف 
ــت  ــال ۲۰۱۰ بازداش ــروه در س ــن گ ــران ای رهب
ــان  ــوی طالب ــرای گفت وگ ــام آباد ب ــدند. اس ش
ــری  ــال ۲۰۱۵ در م ــتان در س ــت افغانس ــا دول ب
ــی  ــان مخف ــا پیشنهادش ــرد، ام ــازی ک ــه س زمین

ــود. ــن نشســت ب ماندای
باهمــۀ فشــارها، طالبــان تــاش کردنــد تــا 
ــد. در  ــظ کنن ــتان حف ــود در پاکس ــتقال خ اس
ــر  ــی در قط ــر سیاس ــردن دفت ــاز ک ــا ب ــدا ب ابت
)بیــرون از دســترس حکومــت پاکســتان(  و 

دوم باایجــاد روابــط نزدیــک بــا کشــورهای 
ــی  ــط برون ــان رواب ــران؛ طالب ــژه ای ــه وی دیگــر ب
خــود را گســترش دادنــد، نــه تنهــا بــا تهــران بــا 
روســیه، ازبیکســتان، و چیــن. چنانچــه در پنــل 
ــیاب  ــا افراس ــتان ب ــورد افغانس ــت در م تنک فس
لوهیــد  سوســن  ســهوتی،  ناجــم  ختــک، 
ــه  ــبت ب ــی نس ــرفت خوب ــان پیش ــم: طالب گفت
ــتان،  ــا پاکس ــان تنه ــته اند؛ در آن زم ۱۹۹۰ داش
عربســتان ســعودی و امــارت طالبــان را بــه 
ــده  ــان در آین ــا طالب ــناختند. ام ــمیت می ش رس
بــه مراتــب کمتــر وابســتۀ اســام آبــاد هســتند.
ــذب  ــرای ج ــی ب ــن بررس ــان ممک ــن جری ای
ــورهای  ــتقل از کش ــکل مس ــه  ش ــکاری ب هم
بیرونــی داشــته باشــند، به ویــژه کمک هــای 
ــور  ــرف کش ــرفته از  ط ــخاوت مندانه و پیش س
ــه  ــم ب ــان چش ــام جه ــد. تم ــت کنن ــد دریاف هن
ــرای قدرت هــای منطقــه  ــا ب پاکســتان اســت، ام
موقــف دیرینــۀ هنــد در افغانســتان مهم  پنداشــته 
ــودی نخســت  ــه م ــن به خاطــری ک می شــود. ای
ــن در  ــکل روش ــه ش ــوز ب ــا هن ــد ت ــر هن وزی
مــورد مذاکــره بــا طالبــان موقــف نگرفتــه اســت. 
ــان دارد و  ــا طالب ــم ب ــۀ محک ــک رابط ــران ی ای
اگــر طالبــان بــه قــدرت شــریک شــوند، بیشــتر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــران ب ــد. ته ــی میاب ــن فزون از ای
ــتان  ــار پاکس ــتان در کن ــاری افغانس ــریک تج ش
ــا ایجــاد بنــدر تجــاری چابهــار  ــران ب اســت. ای
ــه افغانســتان واردات  ــا ب ــت داد ت ــد مهل ــه هن ب
ــام  ــد. تم ــب زن داشــته باشــد و پاکســتان را عق
ــتان  ــش پاکس ــش نق ــرای کاه ــا ب ــن برنامه ه ای
در آینــده اقتصــادی افغانســتان اســت. امــا 
افغانســتان هنــوز بــه گذرگاه هــای پاکســتان 
ــوب و  ــه جن ــود را ب ــای خ ــا کااله ــاز دارد ت نی
ــب  ــه مرات ــن راه  ب ــد. ای غــرب آســیا صــادر کن
ــردد،  ــام می گ ــران تم ــه ای ــبت ب ــر نس نزدیکت

نمی شــود اســام آبــاد را شــارت کت زد. 
ــاس  ــی از تم ــت طوالن ــک فهرس ــه ی ــن ک چی
ــد  ــتان می توان ــش پاکس ــان را دارد، نق ــا طالب ب
ــروف  ــد مص ــد، هن ــش یاب ــتان افزای در افغانس
از  بخــش  کــه  پاکســتان  در  ســرمایه گذاری 
تشــکیل  را  کشــور  ان  اقتصــادی  کردیــدور 
ــن  ــت ای ــه اس ــواره گفت ــت و هم ــد اس می ده
راه بارزگانــی پشــاور پاکســتان را بــه جــال 
ــه  ــن گفت ــازد. چی ــاد افغانســتان متصــل می س آب
ــت و  ــادی اس ــک راه اقتص ــن ی ــه ای ــت ک اس
بــرای ثبــات منطقه یــی مهــم اســت، ایــن 
ــا  ــرای کاهــش تنش ه کشــور به شــکل جــدی ب
ــد.  ــاش می کن ــتان ت ــتان و پاکس ــان افغانس می
ــال  ــه جانبه در س ــت س ــبب نشس ــن س ــه همی ب
۲۰۱۷ کــه موضوعــات امنیتــی و اقتصــادی را در 

ــت راه انــدازی کــرد.  ــر می گرف ب
ــل  ــان در کاب ــم طالب ــد از رژی ــتان می توان پاکس
ــان  ــد بس ــه نمی توان ــن رابط ــا ای ــرد، ام ــع بب نف
ــه روی  ــن رابط ــد. ای ــاف باش ــی ص ــق ران قای

سخره هاســت. 

نشست دیـروز مجـلس 

در سکـوت پایـان یـافت
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ــت در  ــی ریاسـ ــر کرسـ ــر سـ ــی بـ ــری فیزیکـ ــده گان پـــس از درگیـ نماینـ
نشســـت چهارشـــنبۀ گذشـــته، نشســـت دیـــروز مجلـــس را بـــا ســـکومت 

مطلـــق پشـــت ســـر گذاشـــتند.
ـــی  ـــچ بحث ـــس هی ـــرطان مجل ـــنبه، اول س ـــروز ش ـــت دی ـــده گان در نشس نماین
نکردنـــد تـــا تنـــش بـــه وجـــود آمـــده بـــر ســـر کرســـی ریاســـت در روز 

چهارشـــنبه گذشـــته، ســـردتر شـــود.
ـــروز  ـــت دی ـــه در نشس ـــت ک ـــس گف ـــو مجل ـــک عض ـــدی ی ـــدال اهلل محم عب
ـــاکت  ـــه س ـــا هم ـــتند؛ ام ـــور داش ـــر حض ـــر روز دیگ ـــتر از ه ـــده گان بیش نماین
ـــس  ـــت مجل ـــش ریاس ـــل تن ـــی ح ـــورد چگونگ ـــی در م ـــچ بحث ـــد و هی بودن

ـــد. نکردن
ـــه از  ـــی ک ـــی )کس ـــان رحمان ـــر رحم ـــف می ـــق و مخال ـــده گان مواف ـــا نماین ام
ـــام  ـــس اع ـــت مجل ـــات ریاس ـــدۀ انتخاب ـــس برن ـــت مجل ـــس موق ـــوی ریی س
ـــی  ـــل قانون ـــر ح ـــانه ها ب ـــا رس ـــت ب ـــس و در صحب ـــرون از مجل ـــده( در بی ش

ـــد. ـــد کردن ـــده تأکی ـــود آم ـــه وج ـــکل ب مش
ـــده  ـــود آم ـــه وج ـــکل ب ـــه مش ـــتند ک ـــد داش ـــی تأکی ـــای رحمان ـــان آق مخالف
ـــای  ـــات دوره ه ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــق ادام ـــی و از طری ـــکل قانون ـــه ش ـــد ب بای

ـــردد. ـــل گ ـــس ح ـــات مجل ـــدی انتخاب بع
کمـــال ناصـــر اصولـــی رقیـــب انتخاباتـــی آقـــای رحمانـــی گفـــت: »آقـــای 
ـــرده  ـــوره نک ـــته آرای ۵۰+۱ را پ ـــات گذش ـــه در انتخاب ـــه ک ـــی پذیرفت رحمان
ـــردد.« ـــزار گ ـــد برگ ـــزدان جدی ـــان نام ـــد می ـــه دور بع ـــد ب ـــات بای ـــًا انتخاب بن
آقـــای اصولـــی بـــا اشـــاره بـــه درگیـــری نماینـــده گان در نشســـت روز چهارشـــنبه 
ـــا امضـــای درخواســـتی  ـــده گان ب ـــه شـــماری از نماین ـــس گفـــت ک گذشـــته مجل

ـــد. ـــی کن ـــاله را بررس ـــن مس ـــه ای ـــته اند ک ـــور خواس ـــتانی کل کش از دادس
امـــا، میردادخـــان نجرابـــی از طـــرف داران آقـــای رحمانـــی بـــه رســـانه ها 
گفـــت کـــه به خاطـــر کاهـــش تنـــش در نشســـت دیـــروز مجلـــس هیـــچ 
ـــش  ـــل تن ـــرای ح ـــروز ب ـــر از ام ـــده گان س ـــه و نماین ـــورت نگرفت ـــی ص بحث

ـــرد. ـــد ک ـــث خواهن ـــده بح ـــود آم ـــه وج ب
آقـــای نجرابـــی افـــزود کـــه قانـــون اساســـی و اصـــول وظایـــف داخلـــی 
ـــت دارد  ـــس صراح ـــات اداری مجل ـــس و هی ـــات ریی ـــورد انتخاب ـــس در م مجل

ـــد. ـــن دهن ـــون ت ـــه قان ـــد ب ـــف بای ـــده گان مخال و نماین
ــات را  ــه انتخابـ ــم نتیجـ ــف بازهـ ــده گان مخالـ ــر نماینـ ــۀ او، اگـ ــه گفتـ بـ
ـــده گان  ـــه نماین ـــکلی ک ـــه هرش ـــه ب ـــورد منازع ـــک رای م ـــاالی ی ـــد، ب نپذیرن

توافـــق کننـــد، رأی گیـــری خواهـــد شـــد.
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــده گان تأکی ـــی از نماین ـــدی یک ـــدال اهلل محم ـــود، عب ـــن وج ـــا ای ب
ـــی  ـــر منف ـــت و تاثی ـــاک اس ـــده گان خطرن ـــان نماین ـــری می ـــش و درگی ـــه تن ادام
در ســـطح جامعـــه دارد. آقـــای محمـــدی بیـــان داشـــت کـــه نماینـــده گان 
ـــش  ـــه تن ـــاًء هرگون ـــد؛ بن ـــی می کنن ـــه نماینده گ ـــی از جامع ـــدام از بخش هرک

ـــذارد. ـــر می گ ـــور تاثی ـــی کش ـــاع عموم ـــر اوض ـــان ب ـــان آن می
قـــرار بـــود اعضـــای مجلـــس نماینـــده گان، چهارشـــنبه )۲۹ جـــوزا( بـــرای 
ـــک  ـــا رد ی ـــد و ی ـــورد تایی ـــس، در م ـــت مجل ـــی ریاس ـــش انتخابات ـــان تن پای
ـــی  ـــوص چگونگ ـــان در خص ـــا آن ـــد؛ ام ـــری کنن ـــه، رای گی ـــورد منازع رای م
ـــز  ـــده و می ـــر ش ـــم درگی ـــرانجام باه ـــیدند و س ـــق نرس ـــه تواف ـــری ب رای گی
ـــد. ـــاب کردن ـــس پرت ـــن مجل ـــه صح ـــش ب ـــت را از جایگاه ـــی ریاس و کرس
درگیـــری فیزیکـــی نماینـــده گان مجلـــس بـــا واکنش هـــای منفـــی گســـترده 
مواجـــه شـــد و بســـیاری از کاربـــران شـــبکه های اجتماعـــی نماینـــده گان را 

ـــد. ـــم کردن ـــتان مته ـــردم افغانس ـــه م ـــت ب ـــه اهان ب

پاکستان چـه نقشی 
در جنـگ افغـانستان دارد

trt world برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: تلویزیون
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د، نگاه اسالمی به جنگ مسلحانه 
جنــگ عبــارت اســت از: برخــورد مســلحانه و خشــونت بار 
کــه در چارچــوب مناســبات میــان دو نیــروی داخلــی )جنگ 
داخلــی( و یــا میــان کشــورها )جنــگ منطقه یی و یــا جهانی( 
ــی را  ــت اصل ــه حال ــی ک ــن حال ــد. اســام در عی رخ می ده
ــام  ــز ن ــگ نی ــا از جن ــد، ام ــی می کن ــز معرف ــت صلح آمی حال
ــنهاداتی دارد  ــن و پیش ــز قوانی ــدن نی ــرای جنگی ــرد و  ب می ب
ــد و  ــح می کن ــگ را تمدی ــواع جن ــی ان ــرف برخ و از آن ط
ــه  ــگ را ب ــی جن ــر معیارهای ــد و بناب ــادت می دان ــک عب ی
ــن  ــر اساســات دی ــد. بناب لحــاظ ارزشــی تقســیم بندی می کن
ــردد:  ــیم می گ ــته تقس ــه دو دس ــا ب ــام جنگ ه ــدس اس مق
جنــگ مقــدس یــا »جهــاد« و جنــگ نامقــدس یــا »تجــاوز« 
و »بغــاوت«. بنابــر اصــول حقوقــی شــریعت اســامی جنــگ 
ــک،  ــردد. ی ــع گ ــورت واق ــد ص ــه چن ــد ب ــروع می توان مش
دفــاع مشــروع؛ ایــن جنــگ در حقیقــت جنبــۀ دفاعــی دارد 
و بالتبــع متوجــه خطــر دفــع تجــاوز می باشــد و تــا زمانــی 
ــک  ــز ی ــلحانه نی ــاد« مس ــد »جه ــاوزی در کار باش ــه تج ک
ــت  ــن اس ــروع ممک ــاع مش ــردد. دف ــم داد می گ ــه قل فریض
در برابــر تجــاوز فــردی واقــع گــردد کــه دفــع آن تجــاوز را 
دفــاع مشــروع می نامــد. بنابــر اساســات حقــوق جــزا، دفــاع 
مشــروع از عوامــل اباحــت محســوب شــده و بــه عنــوان یک 
عمــل مبــاح قابــل قبــول اســت. بــه همیــن صــورت، ممکــن 
اســت دفــاع مشــروع در برابــر یــک تجــاوز ســازمان یافتــۀ 
ــورت آن  ــه در آن ص ــرد ک ــورت پذی ــی ص ــی و نظام سیاس
ــوق(  ــه )حق ــات فق ــر اساس ــود. بناب ــه می ش ــاد« گفت را »جه
اســامی »جهــاد« در صــورت مــورد تجــاوز مســلحانه واقــع 
ــای  ــاس تقاض ــه براس ــت ک ــی اس ــۀ عین ــک فریض ــدن ی ش
ــلحانه از  ــی مس ــام عموم ــلمانان قی ــت مس ــری و زعام رهب
جانــب تمــام افــراد مســلمان فــرض عیــن تلقــی می گــردد. 
ــاق همــۀ دانشــمندان مســلمان  ــر اتف ــع اســتبداد؛ بناب دو، دف
پذیــرش اســتبداد و ظلــم حــرام اســت و همــکاری بــا یــک 
نظــام اســتبدادی و ظالمانــه نیــز حــرام می باشــد؛ امــا اصــل 
قضیــه ایــن اســت کــه آیــا جنــگ یــا همــان قیــام مســلحانه 
علیــه اســتبداد جایــز اســت یــا خیــر؟ بنابــر قــول راجــح بــه 
دلیــل اینکــه قیــام غیــر مســلحانه و امــکان وارد کــردن فشــار 
بــه صــورت مســالمت آمیز قیــام مســلحانه جایــز نمی باشــد 
و عــاوه بــرآن اینکــه اضــرار جنــگ متوجــه تمامیــت کیــان 
یــک نظــام اداری و سیاســی در جامعــه می گــردد کــه 
ــر  ــا برخــی دیگ ــت آن؛ ام ــتر اســت از مفیدی ضــرر آن بیش
بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای دفــع اســتبداد نیــز می تــوان 
از قیــام مســلحانه )جنــگ( اســتفاده کــرد و ایــن جنــگ نیــز 
از مشــروعیت شــرعی برخــوردار اســت و بــه عنــوان جهــاد 

ــود.  ــناخته می ش ــم ش ــع ظل ــرای دف ب
ســه، دفــع فســاد؛ در قرآن کریــم برخــی جنایت کاران »مفســد 
فــی االرض« معرفــی شــده اســت و بــه اثــر بازســازی مفهومی 
ــز یــک  ــع فســاد نی ــن اصطــاح توســط برخــی فقهــا دف ای
وجیبــه بــرای تمــام مســلمانان می باشــد. آنچــه واضــح اســت 
ایــن اســت کــه اســام فســاد در زمیــن را حــرام قــرار داده و 
مســلمانان را از همراهــی بــا مفســدین نیــز منع کرده اســت و 
دفــع فســاد را از طریــق مســالمت آمیز و ایجــاد بدیــل صالــح 
ــه معــروف و  ــر ب ــرای آن یــک فریضــه دانســته اســت )ام ب

نهــی از منکــر( ولــی بازهــم ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن 
اســت کــه آیــا بــرای دفــع فســاد می تــوان دســت بــه ســاح 
ــت  ــا می باشــد، ممنوعی ــزد فقه ــه معــروف ن ــرد؟ آنچــه ک ب
جنــگ مســلحانه علیــه یــک نظــام فاســد اســت )بنابــر قــول 
مشــهور امــام ابوحنیفــه( بــه ایــن دلیــل کــه می تــوان فســاد 
ــرد و از طــرف دیگــر،  را از راه هــای مســالمت آمیز از بیــن ب
جنــگ خــود یــک عملیــه فســادزا اســت کــه می توانــد فســاد 
ــژه  ــد. برخــی دیگــر از دانشــمندان )به وی بیشــتری خلــق کن
ــردازی  ــه تیوری پ ــت ب ــی( دس ــداف سیاس ــر اه ــت تأثی تح
ــع  ــاد لدف ــوان »الجه ــد تحــت عن ــدی زده ان اصطــاح جدی
الفســاد« و بــه ایــن معنــا کــه جنــگ مســلحانه در برابــر یــک 
نظــام سیاســی فاســد نیــز یــک جنــگ روا و مقــدس اســت. 
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، جنــگ بــرای دفــع تجــاوز 
ــت  ــه تح ــوده ک ــدس ب ــاد« و مق ــاق »جه ــلحانه باالتف مس
شــرایط و ارکان اســامی آن بــر هــر مســلمان یــک فریضــه 
دانســته می شــود و بــه لحــاظ حقوقــی آن را »دفــاع مشــروع« 
گفتــه می شــود، جنــگ بــرای دفــع ظلــم نیــز بنابــر اختــاف 
ممکــن اســت مشــروعیت نســبی کســب کنــد، امــا ســوالی 
کــه در اینجــا باقــی می مانــد ماهیــت ظلــم )کــه موجــب قیام 
مســلحانه گــردد( و چگونگــی راه انــدازی جنگ مســلحانه در 
برابــر آن اســت کــه شــرعاً بایــد توضیــح یابــد و جنــگ برای 
دفــع فســاد حتــا در مقایســه بــا جنــگ بــرای دفــع ظلــم، از 
مشــروعیت کمتــری برخــوردار اســت؛ در ضمــن اینکــه باید 
واضــح گــردد کــه حــدود و ثغــور فســاد تــا چــه حــد باشــد 
تــا اینکــه مشــروعیت دهندۀ یــک جنــگ باشــد و چگونگــی 
جنــگ علیــه فســاد نیــز قابــل تحلیــل و بررســی می باشــد. 

ــد تجــاوز،  ــگ می توان ــک جن ــاد شــده ی ــوارد ی برعکــس م
تغلــب و بغــاوت محســوب گــردد کــه بــه نوبــۀ خــود هــر 
یکــی در شــریعت اســام تحریــم شــده اســت. تجــاوز بــه 
صراحــت قرآن کریــم )کــه خداونــد تجاوزگــران را دوســت 
ــرای مســلمانان مجــاز نیســت کــه  ــوده و ب ــدارد( حــرام ب ن
دیگــران را مــورد تجــاوز قــرار دهد. جنــگ برای دفــع تجاوز 
آن طــوری کــه قبــًا گفتــه شــد یــک فریضه بــرای مســلمانان 
ــوع  ــز بســیاری از فقهــای مســلمان ممن ــب را نی اســت. تغل
دانســته انــد. تغلــب کــه بــه مفهــوم »رســیدن بــه قــدرت از 
طریــق بــه کار بــردن زور« را گفتــه می شــود، بــه اتفــاق تمــام 
فقهــای مســلمان نــاروا اســت. گــر چــه اهــل تغلــب اســتبداد 
نظــام حاکــم در جوامــع اســامی را دلیل قیام مســلحانۀ شــان 
ــم  ــع ظل ــت »دف ــر خاصی ــب بناب ــود تغل ــا خ ــد، ام می دانن
ــاروا دانســته شــده اســت.  توســط ظلــم« دانســته می شــود ن
گرچــه در طــول تاریــخ اســام برخــی اندیشــمندان مســلمان 
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــی گفته ان ــورت عمل گرایانه ی ــه ص ب
برخاســته از تغلــب یــک نظــام کارآمــد و صالــح ثابت شــود، 
مشــروعیت می یابــد و تــا آنجــا کــه برخــی فقهــای سیاســی 
ماننــد مــاوردی خــود حکومــت برخاســته از تغلــب را به این 
دلیــل کــه بــه جنــگ دیگری ختــم نگــردد، مشــروع سیاســی 
دانســته اســت. بغــاوت نیــز یک جنگ نامشــروع در شــریعت 
اســامی تلقــی می گــردد. بغــاوت قیــام مســلحانه علیــه یــک 
حکومــت مشــروع را گفتــه می شــود. از طــرف دیگــر، اگــر 
جنــگ مســلحانه در برابــر یــک حکومت بــه دلیل دفع فســاد 
مشــروعیت نتوانــد کســب کنــد، بغــاوت تلقــی می گــردد کــه 

ــگ  ــه جن ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــت. در نهای ــروع نیس مش
ــورت  ــه ص ــروع ب ــام مش ــک نظ ــا ی ــت و ی ــک مل ــه ی علی
ــم اگــر  ــه یــک نظــام ظال مطلــق تجــاوز اســت، جنــگ علی
مشــروعیت نســبی دفــع ظلــم را نتوانــد بــه دســت آرد تغلب 
ــر مشــروعیت  ــد اگ ــام فاس ــک نظ ــه ی ــگ علی اســت و جن
انــدک دفــع فســاد را کســب نکنــد، بغــاوت دانســته می شــود.
تمــام ایــن مــوارد در یــک جنــگ داخلــی قابــل طــرح اســت 
و اگــر یــک جنــگ بــه صــورت منطقه یــی و یــا بین المللــی 
ــرای  ــورها ب ــی از کش ــر یک ــت ه ــن اس ــد، ممک آن رخ ده
ــرای  ــا اینکــه ب خــود نوعــی مشــروعیت شــرعی بتراشــد ت
مــردم خــود اشــتراک در یــک جنــگ منطقه یــی و یــا 

ــد. ــه کن ــی را توجی بین الملل

هـ ، جایگاه حقوقی سرزمین های محل جنگ 
ــه لحــاظ شــرعی  ــک ســرزمین ب ــگ در درون ی ــه جن توجی
بســیار ســخت اســت در مقایســه بــا جنــگ علیه ســرزمین ها 
ــرزمین ها  ــامی س ــریعت اس ــر. در ش ــای دیگ و حاکمیت ه
بــه »داراالســام« و »دارالحــرب« و یــا »دارالکفــر« و یــا 
ــول  ــر ق هــم »دارالســام« تقســیم می گــردد. داراالســام بناب
مشــهور قلمــروی از مســلمانان اســت کــه احــکام اســامی 
ــه  ــت ب ــف صراح ــش تعری ــک بخ ــد. ی ــذ می باش در آن ناف
آن دارد کــه ســرزمین مــورد نظــر متعلــق بــه مســلمانان باشــد 
ــکام  ــه اح ــد ک ــخص می کن ــف مش ــر تعری ــش دیگ و بخ
اســامی در آن ســرزمین نافــذ باشــد. مشخص ســازی احــکام 
ــن  ــورت قوانی ــه ص ــامی ب ــکام اس ــمیت اح ــامی، رس اس
نافــذه و تطبیــق آنهــا مباحــث دیگــری انــد کــه بررســی خود 

را می طلبــد.
بنابــر قــول امــام ابوحنیفــه، داراالســام آن ســرزمینی را گفتــه 
ــه دلیــل  می شــود کــه بــرای مســلمانان مــکان امــن باشــد ب
اینکــه داراالســام در مقابــل دارالحــرب قابــل طــرح اســت 
ــه مســلمانان آنجــا  و چــون دارالحــرب ســرزمینی اســت ک
در امــن نیســت پــس داراالســام برعکــس آن خواهــد بــود. 
بنابرایــن تعلیــق، داراالســام برمبنــای تعریــف نخســت مقابل 
دارالکفــر قابــل طــرح اســت نــه دارالحــرب )بــه دلیــل اینکــه 
ــر  ــودن و غی ــی مســلمان ب ــار اصل ــف نخســت معی در تعری
ــف دوم  ــر تعری ــد و بناب ــاکنان آن می باش ــودن س ــلمان ب مس
معیــار همــان امنیــت اســت کــه دارالحــرب محــل جنــگ و 
فاقــد امنیــت را گفتــه می شــود(. نقــل قــول دیگــری از امــام 
شــافعی اســت کــه ســرزمین ها را بــه ســه دســته؛ داراالســام، 
ــل  دارالحــرب و دارالعهــد تقســیم کــرده اســت کــه در مقاب
ــیم  ــر تقس ــت و دارالکف ــرح اس ــر مط ــام دارالکف داراالس
ــه دارالحــرب و دارالعهــد. دارالحــرب همــان  شــده اســت ب
ــت جنگــی  ــا مســلمانان در یــک حال ــار کــه ب ســرزمین کف
قــرار دارنــد و دارالعهــد ســرزمینی از کفــار کــه بــا مســلمانان 
در یــک چارچــوب معاهــدۀ عــدم تجــاوز بــر یکدیگــر قــرار 

ــت.  ــند، اس ــته باش می داش
بنابــر تعریفــی کــه امــام ابوحنیفــه از ســرزمین ها بــه دســت 
ــوان  ــد، می ت ــه می کن ــان ارای ــه ایش ــاری ک ــد و معی می ده
ــی  ــم عموم ــمول نظ ــرزمین های مش ــام س ــه تم ــت ک گف
ســازمان ملــل متحــد در دایــرۀ »دارالســام« قــرار می گیــرد. 
ــل  ــر اص ــرزمین ها »بناب ــن س ــۀ ای ــه هم ــا ک ــن معن ــه ای ب

طبیعــی زنده گــی مســالمت آمیز و اصالــت صلــح« درالســام 
یــا خانــۀ صلــح و مســالمت خوانــده می شــود. بــا توجــه بــه 
ــرزمین ها  ــن س ــی از ای ــر یک ــه ه ــگ علی ــح جن ــن توضی ای
ــا  ــد و ی ــلمانان باش ــه مس ــق ب ــا متعل ــه آنه ــم از اینک )اع
غیرمســلمانان( جــز در صــورت دفــع تجــاوز نــاروا قلــم داد 
می گــردد. آنگونــه کــه سرخســی در شــرح الســیرالکبیر امــام 
ــرزمین ها  ــه از س ــام ابوحنیف ــیر ام ــد، تفس ــد می گوی محم
ــل  ــیر و قاب ــن تفس ــاه جامع تری ــت و رف ــار امنی ــر معی بناب
قبول تریــن تفســیر از روابــط بین الملــل در چارچــوب 

ــت.  ــل اس ــوق بین المل حق
ــهروندان و  ــت، ش ــوق؛ حاکمی ــر ف ــه عنص ــوع س از مجم
ســرزمین در ســطح یــک جامعــه و یــا یــک ملــت و یــا در 
ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در  ســطح جهــان و بشــریت ب
ــریعت  ــع ش ــورت قط ــه ص ــامی ب ــۀ اس ــک جامع درون ی
ــادی و  ــد ع ــی و رون ــت طبیع ــک حال ــح را ی ــام، صل اس
ــد کــه در چنیــن یــک حالتــی جنــگ صــرف  اصلــی می دان
می توانــد بــه صــورت دفــع تجــاوز از بیــرون مطــرح گــردد 
و ممکــن نیســت کــه ایــن صلــح را بــا یــک توجیــه دیگــر 
توســط جنــگ مســلحانه از میــان بــرد و آن جنــگ را مشــروع 
دانســت. در ســطح جامعــۀ بشــری نیــز شــریعت اســامی بــه 
ــل اســت کــه  ــان ملت هــا و کشــورها قای اصالــت صلــح می
در قــدم نخســت روابــط بین المللــی مبتنــی بــر صلــح بایــد 
ــا بــه خطــر  ــرای دفــع تجــاوز و ی شــکل گیــرد و صــرف ب
ــگ  ــه جن ــوان ب ــی( می ت ــح جهان ــح )صل ــن صل ــدن ای افتی
ــت  ــه اصال ــگاه اســام ب ــا وجــود اینکــه ن ــد. )ب دســت یازی
ــا اصالــت جنــگ یــک بحــث دیگــر اســت کــه  صلــح و ی
علمــای دیگــر می تواننــد ایــن بحــث را بیشــتر بــاز نمایــد(.

بحث دوم، جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسالمی 
بــا توجــه بــه اینکــه صلــح غالبــاً بــه عنــوان راه حــل یــک 
ــوان  ــه عن ــز ب منازعــه شــناخته می شــود و صلــح طبیعــی نی
حالــت اصلــی پیــش از منازعــه شــناخته می شــود، می تــوان 
ــح  ــت صل ــرح اس ــل ط ــگ قاب ــای جن ــر ج ــه ه ــت ک گف
ــش  ــح پی ــه صل ــاوه اینک ــد و ع ــرح می باش ــل ط ــز قاب نی
ــۀ  ــی اســت. نکت ــت طبیعــی و اصل ــز یــک حال از جنــگ نی
دیگــر ایــن اســت کــه بــه لحــاظ شــریعت اســامی جنــگ 
می توانســت در مــواردی چــون دفــع تجــاوز و یــا دفــع ظلــم 
مشــروعیت یابــد و یــا بــرای بــه دســت آوردن اهدافــی چون 
کشورگشــایی و اســتعمار بــه صــورت نامشــروع واقــع گردد، 
صلــح می توانــد همیشــه بــه عنــوان یــک راهــکار حقوقــی 
مشــروع پایــان تمــام انــواع جنــگ باشــد یعنــی کــه صلــح به 
ــواع مشــروع و نامشــروع تقســیم نمی گــردد بلکــه صلــح  ان
می توانــد پایــان یــک نــزاع باشــد و ایــن نــزاع ممکــن اســت 
یــک جنــگ نامشــروع باشــد و یــا یــک جنــگ مشــروع. بــه 
ــگ  ــک جن ــان ی ــد پای ــح می توان ــه صل ــر اینک ــای دیگ معن
نامشــروع باشــد و یــا تأمین کننــدۀ یــک جنــگ مشــروع کــه 
ــد  ــد دی ــرآن، بای ــد. بناب ــی نمان ــگ باق ــه جن ــازی ب دیگــر نی
کــه شــریعت اســامی جایــگاه حقوقــی صلــح را بــه عنــوان 
پایــان یــک جنــگ نامشــروع و یــا بــه دســت دهنــدۀ اهــداف 

مشــروع یــک جنــگ چگونــه ترســیم کــرده اســت.

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسامی
بخش سومکمال الدین حامد
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ــادی  ــس اقتص ــرطان کنفران ــنبه، اول س ــروز ش دی
از ســوی وزارت معــادن و پترولیــم بــا حضــور 
نهادهــای  نماینــده گان  ایــن وزارت،  سرپرســت 
دولتــی، ســکتورهای خصوصــی، شــرکای بیــن 
ــل ارگ  ــی در هوت ــه مدن ــای جامع ــی و نهاده الملل

ــد. ــزار گردی ــرات برگ ه
ــس  ــن کنفران ــان، هــدف از برگــزاری ای نرگــس نه
ــث  ــه حی ــع اســتخراجی ب ــی ســکتور صنای را معرف
ــث  ــتان، بح ــت افغانس ــی حکوم ــت مل ــک اولوی ی
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  و  اصاحــات  روی 
ــدی هــای  ــع اســتخراجی و نیازمن در ســکتور صنای

ــرد. ــوان ک ــن ســکتور عن اســتراتژیک ای
پنــل اول ایــن کنفرانــس تحــت عنــوان »اصاحــات 
ــکتور  ــی س ــی و چارچــوپ حقوق در بخــش پالیس
ــو نهــان در رابطــه  ــد کــه بان معــادن« برگــزار گردی
ــله  ــک سلس ــت: ی ــار داش ــوع اظه ــن موض ــا ای ب
مشــکات حقوقــی در قــرار داد هــا وجــود داشــت 
ــرایط آن  ــق ش ــتند طب ــرمایه داران نمی توانس ــه س ک

ــد. کار کنن
ــرکت ها،  ــکات ش ــه مش ــد از ارائ ــۀ او، بع ــه گفت ب
مــا ایــن شــکایات را بررســی کــرده و ســپس ایــن 
گــزارش را بــه کمســیون تــدارکات فرســتاده و 

ــم. ــذ نمودی ــا را اخ ــوری آنه منظ
ــن  ــرایط ای ــق ش ــان، مطاب ــو نه ــای بان ــق گفته ه طب
منظــوری، در ۹ قــرارداد مرمــر مربــوط بــه والیــت 
ــپس  ــه و س ــورت گرفت ــر ص ــد نظ ــرات، تجدی ه
ــه  ــی فرســتاده شــده ک ــدارکات مل ــه کمیســیون ت ب

ــد و  ــد ش ــور خواه ــه منظ ــک هفت ــر از ی ــا کمت ت
ــکات  ــا، مش ــن قرارداده ــوری ای ــرد منظ ــه مج ب

ــد ــد ش ــل خواه ــور ح ــای مذک ــرکت ه ش
ــا  ــور ب ــم کش ــادن و پترولی ــت وزارت مع سرپرس
ــان  ــادن همچن ــی مع ــتخراج غیرقانون ــه اس ــاره ب اش

اکثــر  مــا  بررســی های  طبــق  کــرد:  عــاوه 
مــواد  کشــور،  در  غیرقانونــی  اســتخراجات  از 

می باشــد. ســاختمانی 
ــروژۀ تاپــی ادامــه داد:  ــه وضعیــت پ ــا اشــاره ب او ب
ــی  ــزرگ طوالن ــای ب ــی یکــی از پروژه ه ــروژۀ تاپ پ

مــدت اســت کــه اکمــال آن، الزمــه پیــش زمینه هــا 
ــد. ــروی ها را می نمای ــی س و بعض

بــه گفتــۀ او، کار پــروژه تاپــی طبــق تقســیم اوقــات 
پیــش مــی رود و مــورد قابــل تشــویش وجــود 

ــدارد. ن
بانــو نهــان در ســخنانش اشــاراتی بــه پروژه ســمنت 
ــر نشــان  ــن خصــوص خاط ــته و در ای ــرات داش ه
ــی  ــم فن ــای تی ــق بررســی و گزارش ه ــاخت: طب س
ــده  ــی اســتهاک گردی ــروژه قبل ــا ماشــین آالت پ م
و ادامــه آن طبــق شــرایط قبلــی ناممکــن می نمــود 
کــه بعــد از بررســی و وضــع شــرایط جدیــد ایــن 
ــوز  ــفانه هن ــی متاس ــم، ول ــان نمودی ــروژه را اع پ

ســرمایه گــذار مناســب پیــدا نشــده اســت.
همچنــان، حمیــداهلل خــادم رییــس تجــارت و 
ــس  ــن کنفران ــت هــرات در حاشــیه ای ــع والی صنای
ــورت  ــه ص ــرکاری ک ــًا ه ــا فع ــت: ت ــه اس گفت
گرفتــه بــه تــاش و پشــتکار و احســاس مســوولیت 

ــت. ــوده اس ــی ب ــکتورهای خصوص س
تمــام  بــا  ســرمایه گذاران  کــرد:  عــاوه  وی   
ــروز  ــرده و ام ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــکات دس مش
دولــت افغانســتان در صــدد اصــاح قوانیــن و 
ــم  ــد واری ــه امی ــد ک ــی باش ــکیات وزارت م تش
ایــن اصاحــات حقوقــی جنبــه عملــی پیــدا کــرده 
ــتباه  ــد اش ــر قواع ــت و پاگی ــذار دس ــرمایه گ و س

ــد. نباش

د افغانســتان د مرشانــو جرګــې اداري پــاوی وايــي، 

ــډې  ــړاو د غون ــه ت ــولې پ ــان س ــې د افغ ــتان ک ــه پاکس پ

ګډونــوال افغــان سیاســیون بایــد لــه پاکســتاين لــوري رسه 

ــړي. ــرې وک ــع خ ــدي او قاط ــه اړه ج ــولې پ د س

د افغانســتان د مرشانــو جرګــې اداري پــاوی ټینــګار کــوي 

چــې پــه پاکســتان کــې د افغــان ســولې پــه تــړاو پــه غونــډه 

ــدي  ــخيص او ګون ــه ش ــد ل ــتوال بای ــوال سیاس ــې ګډن ک

مســایلو تېــر يش او پــه خپلــو خــرو کــې مــي ګټــې او د 

ســولې مســایل تعقیــب کــړي.

د دغــې جرګــې دویــم مرســتیال محمــد اصــف صدیقــي 

ــتاين  ــه پاکس ــل، ل ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــنبې پ د ش

لــوري څخــه بایــد د ســولې پــه برخــه کــې د همکاریــو د 

ــتل يش. ــت واخیس ــې ضامن ژمن

ــې  ــډه کــې ی ــه دغــه غون ــان چــې پ ــل: هغــه افغان ده ووی

ګــډون کــړی، غوښــتنه ورنــه کــوو چــې ټولــې ســتونزې له 

شــواهدو رسه یــو ځــای لــه پاکســتاين لــوري رسه جــدي 

او قاطــع مطــرح کــړي، د ســولې کیــي لــه پاکســتان رسه 

ده او د حــل لپــاره یــې لــه پاکســتاين اړخــه ژمنــې واخــي.

ــې د  ــیمه ک ــي س ــن تفریح ــه بورب ــري پ ــتان د م د پاکس

ــنبه د  ــن ش ــته ن ــۍ ناس ــو ورځن ــړاو ی ــه ت ــولې پ ــان س افغ

پاکســتان د بهرنیــو چــارو د وزیــر شــاه محمــد قریــي پــه 

ــوه. ــتل ش ــا پرانيس وین

ــتاين  ــتوال او پاکس ــمېر سیاس ــو ش ــه ی ــډې ت ــې غون دغ

پخــواين چارواکــي دعــوت شــوي دي، خــو د افغــان 

حکومــت او طالــب اســتازي نــه دي وربلــل شــوي.

ــد  ــمرش حام ــواين ولس ــې د پخ ــت ک ــه لېس ــو پ د بلونک

کــرزي، ګبلدیــن حکمتیــار، محمــد محقــق، حنیــف 

ــید  ــي، عبدالرش ــم خلی ــور، کری ــد ن ــا محم ــر، عط امت

دوســتم او یــو شــمېر نــور سیاســتوالو نومونــه شــامل دي.

روېټــرز خــري اژانــس لیــکي چــې پــه دغــه ناســته کــې 

یــوازې حامــد کــرزي، حنیــف امتــر او عبدالرشــید دوســتم 

ګــډون نــه دی کــړی، نــور ټــول وبلــل شــوي او پــه غونــډه 

کــې حــارض وو.

ــو کســانو اســتازو  ــادو درېي ــه دغــه ناســته کــې د ی خــو پ

ــړی دی. ــډون ک ګ

د حنیــف امتــر پــه مــرشۍ د ســولې او عتــدال انتخابــايت 

ټیــم پــه یــوه مطبوعــايت اعامیــه کــې ویــي چــې د ســولې 

ــی  ــه اړه د پاکســتان د حکومــت د هڅــو هرکل او تفاهــم پ

کــوي او متــه لــرو چــې پاکســتان د دغــه نوښــت پــه دوام د 

بیــن االفغــاين مســتقیمو خــرو زمینــه برابــره کــړي.

ــم  ــر ه ــت نظ ــه دې اړه د حکوم ــې پ ــړه چ ــو وک ــه م هڅ

واخلــو، خــو ارګ او اجرائیــه ریاســت پــه دې اړه لــه څــه 

ــه دې اړه  ــارو وزارت پ ــو چ ــو د بهرنی ــړه، خ ــو ډده وک ویل

ــه کــړ. ځــواب ران

دغــه شــان د ســولې عــايل شــورا هــم ونــه غوښــتل چــې 

پــه دې اړه څــه ووايــي.

د نړیوالــو چــارو یــو شــمېر کارپوهــان دغــې غونــډې تــه د 

شــک پــه ســرګه ګــوري او بــې ګټــې یــې بــويل.

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې خالــد ســادات وايــي، د 

ــوازې دا  ــه ی ــډه ن ــه غون ــه دغ ــتازو پرت ــه اس ــت ل حکوم

چــې د ســولې لپــاره ګټــوره نــه ده، بلکــې پــه وړانــدې یــې 

ــوړوالی يش. ــم ج ــتونزې ه س

دی وایــي: لــه افغانســتان ســیايس ګړیــو رسه خــرې کــول 

نــه یــوازې دا چــې ګټــه او نتیجــه نــه لــري، بلکــې یــو ډول 

مداخلــه هــم ده، ځکــه د افغــان حکومــت پــه دغــه غونــډه 

کــې هېــڅ اســتازی نشــته، افغانســتان لــه پاکســتان رسه پــه 

ــک  ــې د ش ــه ی ــه ت ــر څ ــې ه ــې دی چ ــت ک ــې حال داس

پــه ســرګه کتــل کېــږي، نــه یــوازې دا چــې دا بــه مرســته 

ونــه کــړي، بلکــې پــه لــوی الس د ســولې د پروســې پــه 

وړانــدې د خنــډ جوړولــو هڅــه ده.

ــوې  ــاکل ش ــې ټ ــږي چ ــال جوړې ــې مه ــډه داس دا غون

ــمرش  ــان ولس ــه افغ ــه ۲۷م ــتې پ ــادي میاش ــې می د روان

ــفر  ــه س ــواد ت ــه هې ــه هغ ــه بلن ــم پ ــتان د صدراعظ د پاکس

ــړي. وک

سرپرست وزارت معادن و پترولیم:

نماینده گان مجلس و مقام های حکومتی پشت پیمان های معادن قرار دارند
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