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افغـانستان با زندانیـان 
داعش چـه خواهـد کـرد؟

چـه نگـاهی به نشست 
»رونـد الهـور« داریـم؟

23

ــک  ــات ی ــیون انتخاب ــون، کمیس ــاس قان ــر اس ب
ــووالِن  ــد مس ــت و بای ــتقل اس ــی و مس ــادِ مل نه
درجه یــِک آن کســانی باشــند کــه بــارِ ایــن 
ــرای  ــد و ب ــه جــان بردارن رســالِت سنگیـــن را ب

حفــظ عــزت و حرمــِت ایــن نهـــاد و ادای دِیــن 
در برابــر مــردم، از هیــچ قدرتــی نهراســند. چنیــن 
ــه نظــر آیــد،  روشــی در ابتــدا شــاید ترســناک ب
امــا اگــر مســووالن بــا اتــکا بــه قانــون بــر ایــن 

روش مداومــت ورزنــد، آنــگاه خواهنــد دیــد کــه 
ارگ و هــر نیــروی مداخله گــِر دیگــری در برابــر 
اراده و اســتقامِت قانونــِی آن هــا تمکیــن خواهنــد 

نمــود...

ــا طالبــان  امریــکا پروســۀ گفت وگوهــای صلــح ب
را بــا تمــام قــدرت بــه پیــش می بــرد و نتیجــۀ دور 

هفتــم  سرنوشت ســاز خواهــد بــود. 
برخــی از آگاهــان سیاســی و اعضــای بــا تاکیــد بر 
ایــن مطلــب امــا می گوینــد کــه سرنوشــت نتایــج 
ــت و  ــم اس ــکا مبه ــان و امری ــای طالب گفت وگوه

مــردم افغانســتان از آن آگاهــی کامــل ندارنــد.
بــه بــاور آگاهــان، در دور هفتــم ایــن گفت وگوهــا 
ــه  ــد و ب ــد ش ــی خواه ــوده ها نهای ــی از مس یک
مرحلــه دوم گــذار می کننــد. امریــکا مســوولیت را 
بــه کشــورهای اروپایــی واگــذار خواهــد کــرد،  تــا 
مذاکــرات »بین االفغانــی« آغــاز  شــود و بــرای یــک 
نشســت بــزرگ بین المللــی آماده گــی گرفتــه 

 شــود.
ایــن واکنش هــا در پــی آغــاز دور هفتــم مذاکــرات 
ــه  ــت هفت ــرار اس ــه ق ــان  ک ــکا و طالب ــان امری می

ــود.... ــراز می ش ــود، اب ــزار ش ــده برگ آین

صفحه 2

ــی،  ــون ۱۱ ادارۀ دولت ــا کن ــه اعــام کــرده کــه ت وزارت مالی
۱۵ روز معــاش تشــویقی را بــر اســاس حکــم محمداشــرف 

ــد. ــاه رمضــان، دریافــت کرده ان ــد م ــی در روزهــای عی غن
ایــن وزارت دیــروز در یــک خبرنامــه گفتــه اســت، مطابــق 
ــرای ۱۵ روز  ــرای اج ــت جمهوری ب ــام ریاس ــم مق ــه حک ب
ــون  ــی، تاکن ــدان ادارات دولت ــرای کارمن ــاش تشــویقی ب مع
ــاف، ترانســپورت،  ــه، حــج و اوق ــای صحــت عام وزارت ه
ســرحدات، اقــوام و قبایــل، امــور زنــان، مخابــرات و 
تکنالــوژی معلوماتــی، معــادن و پترولیــم، اقتصــاد، زراعــت و 
ــرای کارمندان شــان  ادارۀ دادســتانی کل معاشــات تشــویقی ب

را دریافــت کرده انــد.
ــز  ــده نی ــی مان ــه ادارات باق ــت ک ــزوده اس ــه اف وزارت مالی
ــش، ۱۵  ــی خوی ــده فعل ــص داده ش ــه تخصی ــد از بودج بای
ــد و  ــش اجــراء کنن ــرای کارمندان روز معاشــات تشــویقی ب
ایــن وزارت در بررســی وســط ســال، بودجــه مربوطــه را در 

ــد داد. ــرار خواه اختیارشــان ق
بــه گفتــۀ ایــن وزارت، ایــن حکــم فقــط مشــمول کارمنــدان 
ــای  ــی ایف ــات ملک ــت های خدم ــه در بس ــی ک ادارات دولت
ــکیل،  ــات سوپراس ــه از معاش ــوده ک ــد، ب ــه می نماین وظیف
امتیــازی، مــدد معــاش، معاشــات اســتثنایی، کادری و ســایر 

ــد. ــتفید نمی گردن ــازات مس امتی
ــعید  ــد س ــبت عی ــه مناس ــت ب ــس حکوم ــان ریی ــن فرم ای
ــر اســاس  ــارک رمضــان صــادر شــد کــه ب ــاه مب فطــر در م
ــان را  ــاش ۱۵ روز کاری ش ــی مع ــدان ادارات دولت آن، کارمن
بــه شــکل عیــدی دریافــت می کننــد. بــر اســاس گفته هــای 
مســوولین وزارت مالیــه، مجمــوع ایــن عیــدی ۱٫۷ میلیــارد 
افغانــی معــادل بیــش از ۲۱ میلیــون دالــر امریکایــی تخمیــن 

زده شــده اســت.

مقام هــای محلــی از کشــته و زخمــی شــدن ۶۰ 
شورشــی طالــب در بدخشــان خبــر داده انــد.

ــا نشــر  ــروز ب ــت بدخشــان دی ــر رســانه های والی دفت
ــای  ــه اســت، در نتیجــه عملیات ه ــه گفت ــک خبرنام ی
ــات  ــو در مربوط ــد روز بدین س ــه از چن ــترکی ک مش
ــاال و بعضــی از  ــل ب ولســوالی های شــهدا، کشــم، یفت
ــی و  ــی ، دفاع ــای امنیت ــوی نیروه ــر از س ــاط دیگ نق
ــان دارد،  ــل شورشــیان جری نیروهــای مردمــی در مقاب
۳۰ شورشــی طالــب کشــته و ۳۰ تــن دیگرشــان زخــم 

برداشــتند.
ــک  ــا ی ــن عملیات ه ــه، در ای ــن خبرنام ــر اســاس ای ب
ــر  ــن دیگ ــته و ۲ ت ــز کش ــی نی ــای امنیت ــن از نیروه ت

ــده اند. ــی ش ــان زخم آن
ناامــن  نســبتا  والیت هــای  از  بدخشــان  والیــت 
افغانســتان بــه شــمار مــی رود کــه در کنــار جنگجویــان 
ــی و  ــتانی، چچن ــان پاکس ــان، جنگجوی ــی طالب داخل
اویغورهــای چینــی نیــز در آن فعالیــت دارنــد. دو 
ولســوالی وردوج و یمــگان ایــن والیــت از بیــش از ۴ 
ــی و  ــرل کامــل شورشــیان داخل ســال گذشــته در کنت

ــرار دارد. ــی ق خارج

دور هفتم مذاکرات خلیل زاد و طالبان هفتۀ آینده برگزار می شود
آگاهان و اعضای مجلس: 

نتـایج گفت وگـوهای طالبـان و امریکـا مبهـم است

وزارت مالیه:
 11 ادارۀ دولتی عیدی دریافت کرده اند

60 طـالب در بـدخشان
 کشتـه و زخمـی شـدنـد

نخسـتین قدِم کمیسیون انتخابات به سمِت مستقل بودن
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ناجیه نوری  

سیگار: 

آمـوزش خلبـانان نیـروی هـوایـی افغـانستان 
در سـال 2020 متـوقف مـی شود



نشسـت »رونـد الهـور« کـه روز شـنبه در شـهر 
مـری پاکسـتان آغـاز بـه کار کـرد، شـاید زیـاد 
نشسـت بااهمیتـی به نظر نرسـد؛ ولـی از آن جایی 
افغانسـتان و  ایـن نشسـت در مـورد صلـح  کـه 
روابـط دو کشـور بـه ابتـکار یکـی از بازیگـران 
اسـت،  شـده  برگـزار  افغانسـتان  جنـگ  اصلـی 
بـرای  این کـه  ویـژه  بـه  باشـد.  مهـم  می توانـد 
کشـور  سیاسـت مداران  از  جمعـی  نخسـتین بار 
از جبهـۀ مقاومـِت پیشـین نیـز در ایـن نشسـت 
حضـور دارنـد. مقام هـای پاکسـتانی در نشسـت 
را  خـود  همیشـه گی  سـخنان  الهـور«  »رونـد 
ابـراز کردنـد کـه انتظـاری بیـش از ایـن هـم از 
آن هـا بـرده نمی شـد. مقام هـای پاکسـتانی مدعـی 
انـد طـرح »عمـق اسـتراتژیک« کـه سـال ها پیـش 
و در بحبوحـۀ جنـگ سـرد بـه وسـیلۀ یکـی از 
تیورسـن های سیاسـی پاکسـتان مطرح شـد، دیگر 
در دسـتور کار ایـن کشـور قرار ندارد و پاکسـتان 
خواهـان کشـوری امـن و باثبـات در همسـایه گی 

خـود اسـت.
اسـت؟  و درسـت  دقیـق  این کـه سـخن چقـدر 
کـه  آن جایـی  از  ولـی  دیگری سـت،  حـرف 
کشـور  دو  جغرافیایـی  و  تاریخـی  واقعیت هـای 
دیگـر  یـک  کنـار  در  را  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
قـرار داده و ایـن دو کشـور نمی تواننـد نسـبت به 
مسـایل یک دیگـر بی تفـاوت باشـند، بـه عنـوان 
یـک واقعیت قابل چشم پوشـی نیسـت. پاکسـتان 
در نیـم قـرن گذشـته از عوامـل اصلـی بی ثباتـی 
افغانسـتان بوده اسـت. این کشـور بیشـترین نفوذ 
را در میـان برخـی جناح هـا و احـزاب هنـوز هـم 
سـال  هجـده  در  پاکسـتان  اسـت.  کـرده  حفـظ 
گذشـته پـس از سـقوط رژیـم طالبـان، همچنـان 
بـه عنوان کشـوری کـه در امور داخلی افغانسـتان 
مداخله هـای آشـکار دارد و سـران و فرماندهـان 
طالبـان را میزبانـی می کنـد، موفـق شـده که نقش 
ویژه یی در مسـایل افغانسـتان داشـته باشد. همین 
کـه می گوینـد بـدون همـکاری پاکسـتان تأمیـن 
صلـح و امنیـت در افغانسـتان اگر ناممکن نباشـد، 

بسـیار دشـوار اسـت، حرف دقیق و منطقی است. 
ما مشـکل خـود بـا پاکسـتان را نمی توانیـم از راه 
جنـگ حـل کنیـم، حتـا اگر تـوان چنیـن کاری را 
هـم می داشـتیم کـه حـاال نداریـم، ولـی جنـگ 
نمی توانـد سـبب حـل مشـکل دو کشـور شـود.

صلِح افغانسـتان متاسـفانه چه قبول داشـته باشـیم 
و چـه نداشـته باشـیم، در اسـارت پاکسـتان باقـی 
مانـده اسـت. حتـا مذاکراتـی را کـه امریکایی ها با 
طالبـان آغاز کـرده اند، بدون همکاری اسـام آباد، 
دسـت یافتنی نیسـت. ایـن موضـوع را امریکایی ها 
بـه خوبـی درک کـرده اند و به همیـن دلیل تاش 
دارند نقش پاکسـتان را به سـمت مثبـت در قضیۀ 
افغانسـتان تغییـر دهنـد. این کـه چقدر تـا به حال 
موفـق بـوده انـد و یـا نبـوده انـد؟ بحثی سـت که 
زمـان به آن پاسـخ خواهـد داد، ولـی در وضعیتی 
کـه افغانسـتان در آتـش جنـگ می سـوزد و هـر 
روز ایـن جنـگ بـه شـکلی از مـردم آن قربانـی 
و  صلـح  بـه  چیـزی،  هـر  از  بیشـتر  می گیـرد، 
امنیـت نیـاز دارد. وقتـی حکومـت افغانسـتان از 
رونـد  نمی توانـد  بی کفایتـی  و  ندانـم کاری  سـِر 
صلـح را مدیریـت کنـد و بـه جنـگ دراز مـدت 
فکـر می کنـد، بدون شـک نبایـد در ایـن موضوع 

بی تفـاوت بـود.
امـروز وقتـی سیاسـت مداران افغانسـتان در چنین 
نشسـتی در شـهر مری پاکسـتان شـرکت می کنند، 
همـه می داننـد کـه در روز پایانـی نشسـت، سـند 
صلـح و امنیـت افغانسـتان امضـا نخواهـد شـد، 
ولـی حداقـل مسـایل میـان دو کشـور روی میـز 
گفت وگـو و دیالـوگ قـرار می گیـرد. اگـر بـرای 
راه حـل،  آن  باشـد،  راه حلـی  افغانسـتان  معضـل 
گفت وگـو و مذاکـره بـا طرف های اصلی مشـکل 
همیشـه گی  حـرف  همـان  اسـت.  کشـور  ایـن 
انتخابـات  نامـزدان  از  احمدولـی مسـعود، یکـی 
ریاسـت جمهـوری و مبتکـر طـرح »آجنـدا ملی« 
و »وفـاق ملی« که از سـوی مردم افغانسـتان مورد 
اسـتقبال بی نظیـر قرار گرفته اسـت. آقای مسـعود 
بـدون آنکـه واقعیت های افغانسـتان را از نظر دور 

بـدارد و یـا بـه تقلیـل نقـش کشـورهای منطقه و 
جهـان در مـورد افغانسـتان بپـردازد، آن گونـه کـه 
ارگ بـرای منافـع خـود انجام می دهـد، می خواهد 
کـه صلـح در یـک بسـتر کان ملـی با مشـارکت 
تمـام جناح هـا و کشـورهای ذیدخـل بـه واقعیت 

زنده گـی مـردم افغانسـتان مبـدل شـود.
بـه هـر رو، نشسـت »رونـد الهـور« آغـاز یـک 
دیالـوگ سـازنده میـان دو کشـور خواهـد بود که 
بـدون شـک اگـر بـه درسـتی دنبـال شـود، نتایج 
بـار مـی آورد. وقتـی حکومـت  بـه  ملموسـی را 
افغانسـتان توانایـی مدیریـت و رهبـری صلـح را 
نـدارد و فقـط در ایـن رابطـه شـعار سـر می دهـد 
و حتـا مانع تراشـی می کنـد، نمی تـوان دسـت زیر 
االشـه گذاشـت و بـه جنـگ بی پایـان فکـر کـرد. 
جنگـی کـه هـر روز تابوت هـا را بـه خانه های ما 
مـی آورد و نمی گـذارد آِب راحـت از گلـوی مـا 
فـرو رود. مـا روزی بایـد بـا همـه همسـایه گانی 
بنشـینیم  میـز مذاکـره  داریـم، روی  کـه مشـکل 
مـا  بگذاریـم.  میـان  در  را  خـود  مشـکات  و 
روابـط  بـا  متشـنج  منطقـۀ  یـک  در  نمی توانیـم 

متشـنج زنده گـی کنیـم.
آقـای غنـی در برنامه هـای صلـح خـود مثـل تمام 
برنامه هـای دیگـر بـه ناکامی کامل رسـیده اسـت. 
او نـه برنـدۀ جنـگ بود و نـه پیام آور صلـح. آقای 
غنـی نـه در عرصـۀ اقتصـاد، افغانسـتان را نجات 
افغانسـتان  فعـًا  در عرصـۀ سیاسـت.  نـه  و  داد 
یک کشـور به بن بسـت رسـیده اسـت. ادامـۀ این 
وضعیـت می توانـد بـه نتایـج بسـیار خطرنـاک و 
جبران ناپذیـر منجـر شـود. آغـاز دیالـوگ مـری 
از ایـن لحـاظ اهمیـت دارد و بایـد آن را نقطـۀ 
آغـازی بـرای چرخـش اساسـی در سیاسـت های 
منطقه یـی پاکسـتان دیـد. هـر چنـد ممکن اسـت 
ایـن چرخـش با ُکنـدی و درنـگ صـورت گیرد، 
ولـی حداقـل راه را بـرای آینـدۀ بهتـر در منطقـه 

همـوار می کنـد.
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ــرای  ــات ب ــراً یکــی از کمیشــنران کمیســیون مســتقل انتخاب اخی
کارِ  در  ریاســت  جمهوری  ارگ  مداخــات  از  نخســتین  بار 
کمیســیون مســتقل انتخابــات خبــر داده اســت. ایــن اقــدامِ نیکــو 
ــیون  ــن کمیسـ ــره در ای ــه باالخ ــد ک ــان می ده ــور نش و نوظه
کمیســیون  نگه داشــتِن  مســتقل  ســمِت  بــه  حرکت هایــی 
مســووالن  گذشــته،  در  اســت.  گرفتــه  نضــج  انتخابــات 
کمیســیون های انتخاباتــی هرگــز بــه چنیــن امــری توجــه 
ــت را  ــاِت حکوم ــد مداخــاِت مقام ــعی می کردن ــتند و س نداش

ــد.  ــان کنن ــات کتم ــیون انتخاب در کار کمیس
ــده  ــتان در هج ــاِی افغانس ــۀ انتخابات ه ــِن هم ــه رفت ــه بیراه ب
ــت در  ــۀ ارگ و حکوم ــی از مداخل ــتر ناش ــته، بیش ــال گذش  س
ــت جمهوری  ــن ریاس ــه ای ــت. همیش ــوده  اس ــِج آن ب کار و نتای
بــوده کــه مســیر مهندســِی انتخابــات در کشــور را همــوار کــرده 
ــه مســالۀ انتخابــات   اســت. همیــن نگاه هــای سیاســِی خــاص ب
بــوده کــه کمیســیون مســـتقِل انتخابــات را بــه عنــوان یــک ابزار 
ــات  ــج انتخاب ــرار داده کــه خواســته اند نتای ــی ق ــِت آنان در خدم
ــک  ــه ی ــر، همیش ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــان بتراش ــِق میل ش را وف
ارادۀ سیاســی وجــود داشــته تــا انتخابــات را بــه بحـــران 
ــفندی  ــات گوس ــه »انتخاب ــروف ب ــوایی های مع ــاند و رس بکش
ریاســت جمهوری« و نیــز »انتخابــاِت بدنــام و فضاحت بــارِ 
ــه  ــا زمانی ک ــن ت ــال آورد. بنابرای ــه دنب ــر« را ب ــی اخی پارلمان
ــوم و  ــا مفه ــتی خودشــان را ب ــی به راسـ کمیســیون های انتخابات
ــارِ مســتقانه  ــودن« هماهنــگ نســازند و رفت فلســفۀ »مســتقل ب
ــن  ــتان ممک ــی در افغانس ــر انتخابات ــد، ه ــروز ندهن ــود ب از خ
ــاع  ــت مداراِن طم ــود و سیاس ــانده ش ــران کش ــه بحـ ــت ب اس
ــی  ــش مهندس ــوِس خوی ــل و ه ــه می ــات را ب ــد انتخاب بخواهن
ــداهلل  ــا عب ــه موالن ــاگری هایی ک ــاال افش ــد. ح ــت کننـ و مدیری
کمیشــنر کمیســیون مســتقل انتخابــات از آدرِس ایــن کمیســیون 
کــرده اســت، نشـــان می دهــد کــه ســطح مداخلــۀ ارگ در کارِ 
ــرد  ــوان درک ک ــت و می ت ــیار باالس ــات بس ــیون انتخاب کمیس
ــه و جــدِل  ــه منازع ــس از این هم ــه پ ــطِح مداخل ــی س ــه وقت ک
ــوع  ــن ن ــی ای ــیون های قبل ــت، در کمیس ــن اس ــی چنی انتخابات

ــد.  ــه بوده ان ــدام پیمان ــه ک ــات ب مداخ
این کــه کمیســیون انتخابــات ســطح مداخــاِت ارگ در کارش را 
آفتابــی کــرده، در حقیقــت نخســتین قدمی ســت کــه بــه ســمِت 
ــت.  ــده اس ــته ش ــات برداش ــیون انتخاب ــتقاِل کمیسـ ــظ اس حف
ــوم  ــِق مفه ــوب و تحق ــک نقطــۀ مطل ــه ی ــرای رســیدن ب ــا ب ام
اســتقالیت، انتظــار مــی رود کــه کمیســیون انتخابــات تــا پایــاِن 
ــب  ــه از جان ــواری هایی ک ــات و دش ــل مداخ کارش در مقاب
ــر آن هــا وارد می شــود، بایســـتد و جــرأِت راســت گویی  ارگ ب

و افشــاگری را داشــته باشــد. 
ــی و  ــادِ مل ــک نه ــات ی ــیون انتخاب ــون، کمیس ــاس قان ــر اس ب
مســتقل اســت و بایــد مســووالِن درجه یــِک آن کســانی باشــند 
ــرای  ــد و ب ــه جــان بردارن ــن رســالِت سنگیـــن را ب ــارِ ای کــه ب
ــر  ــن در براب ــاد و ادای دِی ــن نهـ ــِت ای ــزت و حرم ــظ ع حف
مــردم، از هیــچ قدرتــی نهراســند. چنیــن روشــی در ابتــدا شــاید 
ترســناک بــه نظــر آیــد، امــا اگــر مســووالن بــا اتــکا بــه قانــون 
بــر ایــن روش مداومــت ورزنــد، آنــگاه خواهنــد دیــد کــه ارگ 
ــتقامِت  ــر اراده و اس ــری در براب ــِر دیگ ــروی مداخله گ ــر نی و ه

ــد نمــود.  ــن خواهن ــا تمکی ــِی آن ه قانون
کمیســیون های  جدیــد  مســووالِن  و  کمیشــنران  اکنــون 
ــِت  ــته و موقعی ــای گذش ــه از انتخابات ه ــا تجرب ــی، ب انتخابات
کمیشــنراِن پیشــین در نــزد مــردم، بایــد مســیر حرکــِت خــود بــه 
ســمِت اصاحــات و برگــزاری یــک انتخابــاِت ســالم و عــاری 
از نفــوذ نهـــاد قــدرت را روشــن و همــوار ســازند. کمیشــنران 
و مســووالِن گذشــته از نهــاد قــدرت ترســیدند و هرکــدام 
به نحــوی رامِ قدرتمنــدان شــدند و نتیجــه ایــن شــد کــه هــم از 
ســوِی جامعه/مــردم طــرد گشــتند و هــم از ســوی نهـــاد قدرت، 

ــد.   ــر پیشــانی پذیرفتن ــز ب ــِی تاریخــی را نی ــک بدنام و داِغ ی
ــه در  ــت ک ــی کافی س ــیون های انتخابات ــِد کمیس ــای جدی اعض
نقــِش قدم هــاِی همتایــاِن گذشتۀشــان پــا نگذارنــد و به  جــرأت 
و هوشــیاری متوجــه مســوولیت هاِی قانونــی و مردمی شــان 
ــت  ــارِ از دس ــت و اعتب ــم حیثی ــردی، ه ــن رویک ــند. چنی باش
ــات و دموکراســی را اعــاده می ســازد و هــم آن هــا  ــۀ انتخاب رفت
ــا در  ــد. ام ــی می کن ــه معرف ــه جامع ــان« ب ــوان »قهرم ــه عن را ب
ــه  ــه ارگ پیش ــتی ک ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت ب ــد گف ــر آن، بای غی
ــی  ــا اعضــای کمیســیون های انتخابات ــات همــراه ب کــرده، انتخاب
ــی رود  ــال م ــه: احتم ــر این ک ــه بدت ــود و از هم ــی می ش قربان
ــه ســمِت بی نظمــی  جامعــۀ افغانســتان در نتیجــۀ ایــن وضــع ب

ــد.  و آشــوِب سرتاســری ســوق یاب

نخسـتین قدِم کمیسیون 
انتخابات به سمِت مستقل بودن

احمد عمران

چـه نگـاهی به نشست 
»رونـد الهـور« داریـم؟

آقای غنی در برنامه های صلح خود مثل تمام برنامه های دیگر به ناکامی کامل رســیده اســت. او نه برندۀ جنگ بود و نه 
پیام آور صلح. آقای غنی نه در عرصۀ اقتصاد، افغانستان را نجات داد و نه در عرصۀ سیاست. فعاًل افغانستان یک کشور به 
بن بست رسیده است. ادامۀ این وضعیت می تواند به نتایج بسیار خطرناک و جبران ناپذیر منجر شود. آغاز دیالوگ »مری« 
از این لحاظ اهمیت دارد و باید آن را نقطۀ آغازی برای چرخش اساســی در سیاست های منطقه یی پاکستان دید. هر چند 

ممکن است این چرخش با ُکندی و درنگ صورت گیرد، ولی حداقل راه را برای آیندۀ بهتر در منطقه هموار می کند
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مانـــدگار: بیـــش از ۱۵۰ عضـــو نیروهـــای گـــروه 
ـــمال  ـــش( در ش ـــامی )داع ـــت اس ـــه دول ـــوم ب موس
افغانســـتان حـــدود یک ســـال پیـــش بـــه نیروهـــای 
ـــی  ـــه زنده گ ـــت ب ـــتار بازگش ـــلیم و خواس ـــی تس دولت
ـــه  ـــد ک ـــی گفتن ـــای دولت ـــا مقام ه ـــدند. ام ـــادی ش ع
ـــد  ـــورد خواه ـــی برخ ـــیران جنگ ـــد اس ـــا مانن ـــا آن ه ب

ـــد. ش
والیـــت  در  محلـــی  مقام هـــای  تازه گـــی  بـــه 
ــان و  ــماری از زنـ ــه شـ ــد کـ ــه انـ ــان گفتـ جوزجـ
ـــان در  ـــه خویشاوندان ش ـــیان ب ـــن شورش ـــودکان ای ک
والیت هـــای شـــمالی افغانســـتان ســـپرده شـــده اند.
ــراد  ــن افـ ــرگروه ایـ ــان، سـ ــوی حبیب الرحمـ مولـ
ســـال گذشـــته پـــس از کشـــته شـــدن قـــاری 
حکمـــت اهلل رهبـــر ســـابق داعـــش در شـــمال 
افغانســـتان، جانشـــین او شـــد و نامـــش بـــر ســـر 
ـــس از  ـــاه و پ ـــت دو م ـــا گذش ـــا ب ـــاد. ام ـــا افت زبان ه
تنـــگ شـــدن حلقـــه محاصـــره، او بـــا نیروهـــای تحـــت 
امـــرش بـــه دولـــت تســـلیم شـــدند. پـــس از آن دولـــت 
افغانســـتان اعـــام کـــرده بـــود کـــه بـــه فعالیـــت 
داعـــش در شـــمال ایـــن کشـــور پایـــان داده شـــده 

اســـت.
اواســـط تابســـتان ســـال گذشـــته خورشـــیدی 
را  افـــرادی  افغانســـتان  ارتـــش  چرخ بال هـــای 
کـــه اعضـــای تسلیم شـــده گـــروه داعـــش خوانـــده 
ــوالی درزاب  ــگ در ولسـ ــدان جنـ ــدند از میـ می شـ
ـــات و  ـــان« نج ـــرۀ طالب ـــان از »محاص ـــت جوزج والی
ـــد. ـــال دادن ـــت انتق ـــز والی ـــبرغان مرک ـــهر ش ـــه ش ب
حـــدود ۱۵۰ تـــن از اعضـــای داعـــش بـــه دولـــت 
ارتـــش  چرخ بال هـــای  بـــا  و  شـــده  تســـلیم 
محاصـــره طالبـــان نجـــات داده شـــدند و از ســـوی 
ــه  ــه بـ ــرادی کـ ــوان افـ ــه عنـ ــای محلـــی بـ مقام هـ
ــتقبال  ــی اسـ ــه گرمـ ــته اند بـ ــح پیوسـ ــد صلـ رونـ

ـــز  ـــودک نی ـــدادی زن و ک ـــا تع ـــان آن ه ـــدند. در می ش
دیـــده می شـــد.

حبیـــب الرحمـــان در مـــورد دالیـــل پیوســـتن بـــه 
ـــده  ـــات برآم ـــک احساس ـــا ی ـــود: »ب ـــه ب ـــش گفت داع
ـــتیم  ـــته هس ـــگ خس ـــی از جن ـــه کل ـــاال ب ـــم، ح بودی
و نمی خواهیـــم کـــه دوبـــاره تپـــه بـــه تپـــه جنـــگ 
کنیـــم، دولـــت اگـــر می خواهـــد در چـــوکات 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــم ب ـــت می خواه ـــوب( دول )چارچ
ـــادی  ـــی ع ـــه زنده گ ـــهروند ب ـــک ش ـــادی و ی ـــرد ع ف

ـــم«. ـــه ده ـــود ادام خ
ـــب  ـــوی طال ـــزاران جنگج ـــد ه ـــش، مانن ـــان داع زندانی
معمـــوالً بعـــد از انجـــام تحقیقـــات و محاکمـــه، در 
ــدان  ــرام( و زنـ ــروان )بگـ ــت پـ ــای والیـ زندان هـ

ــوند. ــه داری می شـ ــل نگـ ــی کابـ پلچرخـ
ــتان در  ــی افغانسـ ــت ملـ ــت امنیـ ــع در ریاسـ منابـ
ــه  ــد کـ ــد کردنـ ــی تاییـ ــا بی. بی. سـ ــو بـ گفت وگـ
ــروز در  ــا امـ ــاز تـ ــان آغـ ــیان درزاب از همـ داعشـ
ــد. ــر می برنـ ــل به سـ ــن اداره در کابـ ــت ایـ بازداشـ
پـــس از انتقـــال ایـــن شورشـــیان تسلیم شـــده بـــه 
ـــت  ـــی حکوم ـــس اجرای ـــداهلل ریی ـــداهلل عب ـــل، عب کاب
ـــران  ـــورای وزی ـــت ش ـــک نشس ـــی در ی ـــدت مل وح
اعـــام کـــرد کـــه قضیـــه جنگجویـــان داعـــش بـــا 

ـــد. ــرق می کن ـــدگان فـ ــر تسلیم ش دیگـ
ـــدادی  ـــور تع ـــمال کش ـــت: »در ش ـــداهلل گف ـــای عب آق
ــن  ــا ایـ ــدند، بـ ــلیم شـ ــش تسـ ــای داعـ از نیروهـ
ــگ  ــه در جنـ ــیرانی کـ ــث اسـ ــه حیـ ــیان بـ شورشـ
ــلیمی  ــود. تسـ ــورد می شـ ــده اند برخـ ــتگیر شـ دسـ
بـــه معنـــای ایـــن نیســـت کـــه از جنایت هـــای کـــه 

انجـــام داده انـــد چشـــم پوشـــی شـــود«.
ــز گفـــت  ــان نیـ ــی جوزجـ ــزی والـ لطـــف اهلل عزیـ
شورشـــیان  دیگـــر  و  حبیب الرحمـــن  مولـــوی 
داعشـــی کـــه بـــا او یک جـــا بـــه دولـــت تســـلیم 

ــای  ــی والیت هـ ــنده های اصلـ ــد، باشـ ــده بودنـ شـ
ـــیان  ـــن شورش ـــودکان ای ـــان و ک ـــتند و زن ـــمالی هس ش
بستگان شـــان  بـــه  بررســـی ها  انجـــام  از  پـــس 

ــدند. ــل داده شـ تحویـ
ـــای  ـــن از اعض ـــت ت ـــه بیس ـــت ک ـــزی گف ـــای عزی آق
خانـــواده زندانیـــان داعـــش کـــه زنـــان و کـــودکان 

بودنـــد، بـــه اولیای شـــان تســـلیم شـــدند.
کمیســـیون مســـتقل حقـــوق بشـــر افغانســـتان 
ــرده  ــدار کـ ــش دیـ ــده گان داعـ ــا تسلیم شـ ــز بـ نیـ
اســـت. موســـی محمـــودی رییـــس اجرایـــی ایـــن 
کمیســـیون می گویـــد کـــه مولـــوی حبیب الرحمـــن 
و همراهانـــش در توقیـــف  امنیـــت ملـــی هســـتند و 

اکنـــون در وضعیـــت خوبـــی قـــرار دارنـــد.
ــیون  ــه »کمیسـ ــرد کـ ــد کـ ــودی تاکیـ ــای محمـ آقـ
از وضعیـــت آنهـــا نظـــارت می کنـــد، در ایـــن 
رابطـــه کـــدام شـــکایتی وجـــود نـــدارد، بـــا آن هـــا 
برخـــورد انســـانی صـــورت گرفتـــه تـــا اکنـــون و 
بعضـــی موضوعاتـــی و مســـایلی وجـــود دارد کـــه 

ــر  ــتان برخاطـ ــت افغانسـ ــا حکومـ ــا را بـ ــا آنهـ مـ
کردیـــم«. شـــریک  پاسخ گویی شـــان 

فریـــد غرنـــی، وکیـــل مدافـــع نیـــز می گویـــد 
ــه  ــی بـ ــیران جنگـ ــی و اسـ ــیان زندانـ ــه شورشـ کـ
ــای  ــه در توقیف گاه هـ ــش کـ ــای داعـ ــژه اعضـ ویـ
اداره امنیـــت ملـــی نگـــه داری می شـــوند از وقـــت 
گرفتـــاری تـــا وقـــت محاکمـــه تمـــام حقوق شـــان 

در نظـــر گرفتـــه می شـــود.
 ۳۳ از  بیـــش  می گوینـــد  زندان هـــا  مســـووالن 
ـــه داری  ـــتان نگ ـــای افغانس ـــی در زندان ه ـــزار زندان ه
ـــم  ـــان مته ـــان ۲۱ درصدش ـــن می ـــه از ای ـــوند ک می ش
بـــه دســـت داشـــتن در جرایـــم امنیـــت داخلـــی و 

خارجـــی هســـتند.
ــد  ــتان می گوینـ ــی افغانسـ ــت ملـ ــع ادارۀ امنیـ منابـ
از جملـــه  در مجمـــوع۴۰۰ شورشـــی داعـــش، 
ــروه در  ــن گـ ــو ایـ ــی عضـ ــهروند خارجـ ۱۳۰ شـ
توقیف گاه هـــای ایـــن اداره نگـــه داری می شـــوند.

نتـایج گفت وگـوهای طالبـان...
ــده گان  ــس نماین ــین مجل ــدوی عضــو پیش ــر مه جعف
ــا  ــرای امریکایی ه ــتان ب ــگ در افغانس ــد، جن می گوی
هزینــه بســیار ســنگین داشــته اســت و آقــای ترامــپ 
تــاش دارد تــا امریــکا را از ایــن وضعیــت رهــا 

ســازد.
 ایــن عضــو پیشــین مجلــس تاکیــد دارد کــه امریــکا 
ــگ  ــه جن ــرات ب ــق مذاک ــا از طری ــاش اســت ت در ت
افغانســتان پایــان دهــد و هزینــه جنــگ خــود را 
ــق  ــده از طری ــه در آین ــاش دارد ک کاهــش دهــد و ت
اســتخبارات و یــا دیپلوماســی روابــط خــود بــا 
افغانســتان را حفــظ کننــد. امــا از لحــاظ نظامــی دیگــر 
افغانســتان  یــا حضــوری در  نقــش  نمی خواهنــد 

ــد. ــته باش داش
او بــه ایــن بــاور اســت کــه منافــع امریکا و کشــورهای 
ــت،  ــتان اس ــح در افغانس ــن صل ــرو تأمی ــه در گ منطق
ــران گســترش تروریســم  ــران نگ ــن و ای ــیه، چی روس
ــم  ــن ه ــتند، بنابرای ــتان هس ــی در افغانس و افراط گرای
ــاد  ــاش ایج ــه در ت ــورهای منطق ــم کش ــکا و ه امری

صلــح در افغانســتان هســتند.
ــکا و  ــع افغانســتان، امری ــرد، چــون مناف ــد ک وی تاکی
ــح  ــن صل ــه تأمی ــک نقطــه ک ــه در ی کشــورهای منطق
در افغانســتان اســت گــره خــورد اســت و ایــن نقطــه 
مشــترک بــه نفــع ماســت بــه شــرط این کــه از آن بــه 

خوبــی اســتفاده کنیــم.
امــا غــام فــاروق مجــروح عضو مجلــس نماینــده گان 
ــه  ــد از این ک ــکا بع ــه امری ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
روس هــا می خواســتند، یــک سلســله برنامه هــا را 
بــا همــکاری کشــورهای منطقــه در رابطــه بــه صلــح 
افغانســتان پیــاده کننــد، حساســیت نشــان داده و  

ــال شــد. فع
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــروح در گفت وگ ــای مج آق
ــان  ــکا و طالب ــن امری ــره بی ــش دوره مذاک ــت، ش گف
صــورت گرفته اســت، امــا نتیجــه ایــن مذاکــرات 

مبهــم اســت و کســی نمی دانــد کــه در ایــن مذاکــرات 
چــه گذشــته و چــه توافقــات صــورت گرفتــه اســت.
ــا  ــکا تنه ــا امری ــات م ــاس اطاع ــد، براس او می گوی
ــد.  ــت کردن ــان صحب ــا طالب ــان ب ــع خودش روی مناف
شــاید هــم برنامــۀ امریــکا ایــن باشــد کــه فیصله هــای 
قبــال  در  کــه  را  منطقــه  کشــورهای  و  روس هــا 

ــد. ــم بزن ــد بره ــتان گرفته ان افغانس
وی تأکیــد کــرد، بــدون شــک امریــکا بــا طالبــان بــه 
ــع خودشــان باشــد، دســت  ــه براســاس مناف ــج ک نتای
می یابنــد، امــا اگــر فکــر کنیــم کــه امریــکا براســاس 
ــرا  ــت، زی ــتباه اس ــد اش ــم می گیرن ــا تصمی ــع م مناف
ممکــن اســت کــه بــه توافقــات دســت پیــدا کننــد کــه 

ــا آن موافــق نباشــند. مــردم افغانتســان ب
ــه  ــا از آگاهــان مســایل سیاســی ب فضل الرحمــان اوری
ــر  ــاو راســت کــه امریکایی هــا خــود را در براب ایــن ب
ــردم  ــر م ــه در براب ــد ن ــوول می دانن ــود مس ــردم خ م
ــت از  ــرون رف ــدد راه بی ــن در ص ــتان، بنابرای افغانس

افغانســتان هســتند.
بــه گفتــۀ او، در مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، امریــکا 
بــه  طالبــان  امریــکا و  مــردم  از  نماینده گــی  بــه 
نماینده گــی از مــردم افغانســتان مذاکــره می کننــد 
ــی  ــچ نقش ــان هی ــن می ــتان در ای ــت افغانس و حکوم

ــدارد. ن
آقــای اوریــا گفــت، امریــکا ایــن پروســه را بــا تمــام 
ــد  ــم کــه چن ــرد و در دور هفت ــه پیــش می ب قــدرت ب
ــد شــد، سرنوشــت  ــد  خواه ــاز خواه ــر آغ روز دیگ

ســاز خواهــد بــود.
او افــزود، بــه احتمــال زیــاد یکــی از مســوده ها 
درایــن دور نهایــی خواهــد شــده و بــه مرحلــه 
دوم گــذار می کننــد و امریــکا مســوولیت را بــه 
کشــورهای اروپایــی واگــذار خواهــد کــرد،  تــا 
ــک  ــرای ی ــود و ب ــاز  ش ــی« آغ ــرات »بین االفغان مذاک
ــود. ــه  ش ــی گرفت ــی آماده گ ــزرگ بین الملل ــت ب نشس
بــه بــاور او در شــش دور گفت وگوهــا هــم در 

ــا  ــم در برنامه ه ــا و ه ــی امریکایی ه ــت خارج سیاس
و اهــداف طالبــان تغییــرات بــه میــان آمده اســت و در 
دور هفتــم یــک نتیجــه قابــل قبــول بــه دســت خواهــد 

آمــد.
ایــن درحالی ســت کــه قــرار اســت دور هفتــم 
مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان در هفتــه آینــده در 

ــود. ــزار ش ــر برگ ــه قط دوح
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ 
ــت  ــام کرده اس ــتان اع ــح افغانس ــرای صل ــکا ب امری
ــده گان  ــان او و نماین ــا می ــم گفت وگوه ــه دور هفت ک
گــروه طالبــان در جریــان هفتــۀ آینــده آغــاز می شــود.
آقــای خلیــل زاد ناوقــت شــب شــنبه، ۱ ســرطان ســال 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــری گفت ــام تویت ــک پی روان در ی
دور از گفت و گوهــا  در تاریــخ ۲۹ جــون )هشــتم 

ــد شــد. ــزار خواه ســرطان( برگ
از  دور  ایــن  بــرای  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  او 
گفت وگوهــا تمــام جناح هــا خواســتار پیشــرفت 

می باشــند. افغانســتان  صلــح  رونــد  در  ســریع 

کدام اولویت دارد؛ انتخابات یا صلح؟ 
ــده گان  ــس نماین ــاروق مجــروح، عضــو مجل ــام ف غ
در مــورد اولویــت انتخابــات یــا صلــح در ادامــۀ 
می گویــد،  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  صحبت هایــش 
مشــکل چهــل ســالۀ افغانســتان در شــش مــاه یــا یــک 
ــه زمــان بیشــتری  و دو ســال حــل نخواهــد شــد و ب
نیــاز اســت و تــا زمانــی  کــه شــهروندان افغانســتان بــا 
هــم دور یــک میــز روی مســایل افغانســتان بــه توافــق 

ــود. ــم ب ــدار را شــاهد نخواهی ــح پای نرســند، صل
ــی مشــکل  ــرد، یعن ــای مجــروح خاطــرن نشــان ک آق
جنــگ و صلــح افغانســتان نیــاز بــه زمــان خیلــی زیــاد 
ــت  ــات ریاس ــرف انتخاب ــه ط ــد ب ــن بای دارد، بنابرای
جمهــوری برویــم و اجــازه دهیــم ه حکومــت آینــده 

ــود. ــو ش ــان وارد گفت وگ ــا طالب ب
ــام  ــظ نظ ــرای حف ــه ب ــی ک ــت، راه ــان گف وی همچن

ــزاری  ــود دارد، برگ ــت آوردهای آن وج ــی و دس فعل
ــرا حکومــت فعلــی  ــات در ۶ میــزان اســت، زی انتخاب
ــاس  ــدارد و براس ــی ن ــروعیت قانون ــو مش ــک س از ی
مصحلــت ایجــاد شــده و اگــر ادامــه پیــدا کنــد، بــدون 
ــات در  ــد انتخاب ــس بای ــود، پ ــد ب ــاز خواه مشکل س

زمــان معیــن آن برگــزار شــود.
مجلــس  پیشــین  عضــو  مهــدوی  جعفــر  امــا 
نماینــده گان بــه ایــن بــاور اســت کــه چــون مســووالن 
ــزاری  ــی برگ ــات توانای ــیون های انتخاب ــی کمیس کنون
ــات شــفاف و ســالم و توانایــی مدیریــت  یــک انتخاب
انتخابــات را نــدارد، بنابرایــن بایــد حکومــت موقــت 

ــود. ایجــاد ش
آقــای مهــدوی می گویــد: اگــر مــا بتوانیــم بــه 
ــح را  ــم، هــم پروســه صل ــن دهی حکومــت موقــت ت
ــرف  ــت بی ط ــک حکوم ــم ی ــود و ه ــت می ش تقوی
روی کار می آیــد تــا بتوانــد در آینــده یــک انتخابــات 

ــد. ــزار کن ــالم را برگ ــفاف و س ش
بــه  سیاســی  مســایل  آگاه  اوریــا،  فضل الرحمــان 
ــات بســته گی  ــزاری انتخاب ــه برگ ــاور اســت ک ــن ب ای
انتخابــات  نامــزدان  و  ارادۀ رهبــران سیاســی  بــه 

دارد.  ریاســت جمهوری 
او گفــت، وظیفــۀ خلیــل زاد نیســت کــه رهبــران 
ــل وظیفــه  ــد، ب ــار رفتــن کن ــه کن حکومــت را وادار ب
ــزاب  ــی و اح ــه مدن ــاالن جامع ــی، فع ــران سیاس رهب
ــد  ــاز نگیرن ــد، امتی ــازش نکنن ــه س ــت ک ــی اس سیاس
ــات  ــرف انتخاب ــه ط ــند و ب ــته باش ــاف نداش و انعط

برونــد. ریاســت جمهوری 
انتخابــات  اســت  قــرار  کــه  حالی ســت  در 
ریاســت جمهوری بــه تاریــخ شــش میــزان ســال روان 
برگــزار شــود، تاریــخ کــه بــا اگــر و اماهــای زیــادی 
ــخ  ــن تاری ــه ای ــن اســت ک ــا برای همراه ســت و باوره
بــرای بــار چهــارم بــه تعویــق خواهــد رفــت و ممکــن 
ــزار شــود. ــده برگ ــات در ســال آین ــه انتخاب اســت ک

افغـانستان با زندانیـان داعش 
چـه خواهـد کـرد؟
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ــارت  ــِل آن عب ــی از دالی ــرد اســت، یک ــما همیشــه س ــاِی ش ــتان پ ــر انگش اگ
ــان  ــودِن جری ــف ب ــا ضعی ــا. ام ــون در پ ــان خ ــودن جری ــف ب ــت از: ضعی اس
ــیگار،  ــیدن س ــه: کش ــد، از جمل ــته باش ــی داش ــل مختلف ــد عل ــون می توان خ

ــی. ــاری قلب ــم بیم ــا ه ــاال و ی فشــار خــوِن ب
آســیب اعصــاب پــا در اثــر عــدم کنتــرل دیابــت نیــز می توانــد یکــی از علــل 

ســرد شــدِن انگشــتان پــا باشــد.
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــد و کم خون ــم کاری تیرویی ــه ک ــوان ب ــر می ت ــل دیگ  از عل
ــاِی خــود  ــودن دســت و پ ــز از ســرد ب ــراد در فصــل گــرمِ ســال نی برخــی اف
ــا  ــه ت ــترس گرفت ــادی دارد؛ از اس ــای زی ــردی علت ه ــن س ــد. ای ــه می کنن گل
انــگل. در علــم پزشــکی بــه ســرد بــودن کــف پــا، ســندروم »رینــودز« گفتــه 
ــن  ــا کوچک تری ــندروم، ب ــن س ــه ای ــا ب ــراد مبت ــای اف ــت و پ ــود. دس می ش

ــود. ــرد می ش ــا س ــر دم تغیی
 بــه علــت تنــگ شــدن رگ هــای خــون، گــردش خــون در اطــراف دســت و پــا 
تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. انگشــتان دســت و پــا ســرد می شــود و بــا جریــان 
پیــدا کــردن خــون، قســمت های مذکــور قرمــز می شــود و احســاس ســوزش 
ــن بیمــاری ممکــن اســت باعــث  ــان ای ــه درم ــد. توجــه نکــردن ب ــدا می کن پی

ــا شــود. آســیب بافت ه

علل سردی دست وپا 
ــد  ــا محیطــی کــه در آن قــرار داریــد، می توان ــه مــواد غذایــی ی ـ حساســیت ب
علــت ایــن ســردی باشــد. داشــتن حساســیت باعــث کاهــش فشــارخون و در 

ــود. ــت وپا می ش ــردی دس ــه س نتیج
ــد  ــان ها رش ــام انس ــدن تم ــًا در ب ــه تقریب ــت ک ــارچ اس ــی ق ــدا، نوع ـ کاندی
ــاد  ــا ایج ــف پ ــردی ک ــه س ــی از جمل ــارچ، اختاالت ــوع ق ــن ن ــد. ای می کن
ــارچ  ــن ق ــد، ای ــی دارن ــی ضعیف ــتم ایمن ــه سیس ــرادی ک ــدن اف ــد. در ب می کن

زنــده می مانــد.
ــد وارد  ــی کــه بای ــواد مغذی ی ــدن، از م ــه ب ــه محــض وارد شــدن ب ــگل ب  ـ ان
ــت وپا  ــدن دس ــرد ش ــث س ــر باع ــن ام ــد. ای ــه می کن ــود، تغذی ــلول ها ش س

می شــود.
 ـ کم خونی یکی از شایع ترین علل سردی دست و پاست.

   
درمان سردی دست وپا

ـ بــرای چنــد ثانیــه روی انگشــتان بایســتید ســپس روی پاشــنه برگردیــد. ایــن 
ــد و گــرم  ــدا کن ــان پی ــا جری ــا خــون در داخــل کــف پ ــد ت کار را تکــرار کنی

شــود.
ـ بــه مــدت ۱۵دقیقــه پــای خــود را در یــک تشــت آب ولــرم و نمــک خیــس 

کنیــد.
ـ قبــل از پوشــیدن جــوراب، فلفــل/ مــرچ ســیاه یــا ســرخ در داخــل جــوراب 

بریزیــد.
ــد  ــواری رون ــا دوچرخه س ــنا، دو ی ــن، ش ــد راه رفت ــمی مانن ــت جس  ـ فعالی

ــی بخشــد. ــود م ــا را بهب ــف پ ــه ک ــردش خــون ب گ
ــی و کلســترول باعــث  ــزان چرب ــی متعــادل، کاهــش می ــم غذای ـ رعایــت رژی
بهبــود جریــان خــون در بــدن خواهــد شــد. کاهــش مصــرف گوشــت قرمــز، 
ــازه،  ــبزی های ت ــوه و س ــرف می ــش مص ــاده و افزای ــای آم ــه، غذاه هله هول
ــالمون و  ــد س ــالم مانن ــای س ــبوس دار گوشــت کم چــرب و ماهی ه ــات س غ

ــر اســت. تــن در رفــع ایــن بیمــاری موث
 ـ غــذای گــرم بخوریــد، زیــرا عــاوه بــر گــرم کــردن بــدن، نســبت بــه غــذای 

ســرد انــرژی کمتــری بــرای هضــم آن نیــاز اســت.

منبع: بیـتوته 

و     درمـان علل    
پا و       سـردِی    دست    

مصاحبه کننـدۀ خـوب بایـد همیشـه بـا آماده گـی 
کامـل بـه مصاحبه بـرود. بنابرایـن وسـایل و لوازمِ 
اضافـی مانند باتری و چارچر فراموش نشـود و به 
همیـن ترتیـب، اگر یـک خبرنگار بـرای تهیۀ یک 
مصاحبـه به منطقۀ آسـیب دیده و یا سـاحۀ جنگی 
مـی رود، بایـد وسـایل بهداشـتی و نظامـِی مربوط 
خبرنـگاران را فرامـوش نکنـد. اگـر مصاحبه کننده 
می خواهـد یـک سـاحۀ جنگـی را مـورد پوشـش 
قـرار دهد، معلومـات مفصل راجع بـه اراضی باید 

جمـع آوری گردد.  
بـزرگاِن ژورنالیسـم همیشـه توصیـه کرده انـد کـه 
بـا آلـۀ ضبـط صـوت یا کمـرۀ مشـکوک نبایـد به 

رفت.   مصاحبـه 
مصاحبه کننـده همواره باید بـا مصاحبه کننده گان و 
کسـانی  که مصاحبه شـوندۀ خـوب هسـتند، رابطه 
برقـرار نمایـد و آن رابطـه را حفـظ نماید.گفتـه 
شـده که شـاید در یـک مصاحبه، مصاحبه شـونده 
از طرح سـواالت آشـفته گـردد؛ امـا مصاحبه کننده 

بـه هیچ وجـه پُل هـای عقبـی را تخریـب نکنـد و 
همیشــه در حــاالِت فراغــت جویـای احــوال 

مصاحـبه شــونده باشد و از تغییـر 
وظیفـه، شـماره تلیفـون و یـا موقـِف او آگاهـی 

حاصـل کنـد. 
 همان طـور کـه گفتـه شـد، مصاحبه کننـده محـِل 
مناسـب را بـرای مصاحبـه اش در نظـر گیـرد و 
تجربـه نشـان داده کـه اشـخاص اگـر تنها باشـند، 
بهتـر می تواننـد صحبـت کننـد تـا در جمعـی از 
مـردم. بنابرایـن اگـر در  محل کارِ یک شـخص با 
او مصاحبـه در نظـر گرفتـه می شـود، بهتـر اسـت 
از همراهانـش خواهـش گـردد تا مصاحبه شـونده 
را تنهـا بگذارنـد. ایـن موضـوع در خانواده نـــیز 
مصاحبه کننـده گان  مــی تواند.  گرفتـه  صـورت 
همسران شـان  مقابـل  در  مردهـا  کـه  دریافته انـد 
مصاحبـۀ دل خـواه را انجـام داده نمی تواننـد و یـا 
اگـر مصاحبـه با زن و شـوهر باشـد، زنـان معموالً 

بیش تـر حـرف می زننـد.
مصاحبه کننـده بنـا بـر عوامـِل گوناگـون بایـد از 
نشـان دادن یـا شـنواندِن مصاحبـه قبـل از نشـر 
پرهیـز نمایـد؛ زیـرا نشـان دادن مصاحبـه قبـل از 
چاپ و یا شـنواندن آن قبل از  نشـر، باعث تأخیر 
و تلـف شـدن وقت می گردد. همچنـان امکان دارد 
کـه مصاحبه شـونده تقاضایی بـرای تغییـر در متن 
یا محتوای آن نمــاید. عاوتـــاً مــمکن اســت 
در جـــایگاه یا مـــوقف مصاحبه شـونده تغییری 
وارد شـود و یـا از گفتـارش راضی نباشـد و تقاضا 

بـرای افـزودن یـا کاسـتن در متـن یـا در محتـوا 
نمایـد. برخی از مسـوولین بعـد از مصاحبه متوجه 
می شـوند کـه بایـد گفته های شـان را بـا مقامـات 
باالتـر ادارۀشـان در میـان بگذارنـد. بنابرایـن یکی 
از توصیه هـای جـدی بـه مصاحبه کننـده گان ایـن 
اسـت کـه از شـنواندن و یـا نشـان دادِن مصاحبـه 

قبـل از نشـر حتی الوسـع خـودداری نماینـد.
  

مصاحبه شونده
مصاحبـۀ  یـا  خبـری  مصاحبـۀ  از  دیگـر  رکـِن 
یـا  مصاحبه شـونده  از  عبـارت  ژورنالیسـتی، 
پاسـخ گو اسـت. مصاحبه شـونده شخصی ست که 
به پرسـش های یـک مصاحبه کننده پاسـخ می دهد.

مصاحبه شونده گان کی ها اند؟ 
تمـام  ژورنالیسـم  علـم  اندیشـمندان 
مصاحبه شـونده گان را به پنج طیف از مردم تقسـیم 
کرده انـد کـه عبـارت اسـت از:  مقامات مسـوول، 

اشـخاص مشـهور امـا غیرمسـوول، کارشناسـان، 
ذی نفـع. گروه هـای  یـا  اشـخاص  و  شـاهدان 

رده هـای  در  کـه  امـور  مسـوولین  بـا  مصاحبـه 
بیشـترین  می باشـند،  نهادهـا  یـا  کشـور  باالیـی 
طـــرف مصــاحبه کننده محسوب می شـوند. این 
اشـخاص از عملکـرد حکومـت، سـازمان، اداره و 
نهادشـان دفـاع می کننـد و یـا هـم اطاعـات مهم 
را طـی مصاحبـه در اختیار مصاحبه کننـده گان قرار 
می دهنـد. روزانـه شـاهد ده هـا مصاحبـه از ایـن 
اشـخاص در رسـانه های چاپی، صوتـی، تصویری 

و آنایـن می باشـیم. 
از  عبـارت  غیرمسـوول  امـا  مشـهور  اشـخاص 
هنرمنـدان، ورزش کاران، نویسـنده گان و کسـانی 
اسـتند کـه مصاحبه کننـده بیش تر به خاطر تشـویق 
و یا معـــرفی آن ها با ایشان مصـــاحبه می کنـد و 
آن هـا دربـارۀ زنده گی، آثـار و دست آوردهای شـان 

معلومـات ارایـه می نمایند.
کارشناسـان، متخصصـان، تحلیل گـران و آگاهـان 
مصاحبه شـونده گان  از  دیگـری  بخـش  امـور 
می باشـند کـه حضورشـان در رسـانه ها پُررنـگ 
بـوده و رسـانه های مختلـف در مواقـع گوناگـون 
برای تحلیل و موشـگافی مسـایل با آن ها مصاحبه 

یند. می نما
مصاحبه شـونده گان  از  دیگـری  طیـف  شـاهدان 
می باشـند کـه آن هـا نـه مسـوولیت دارنـد و نـه 
اشـخاص مشـهور انـد، بلکـه شـاهد یـک صحنۀ 
دل خـراش و یـا هم خاطره انگیز بـوده که در مقابل 

پرسـش مصاحبه کننـده بـرای مخاطبـان معلومات 
می نمایند. ارایـه 

ذی نفـع،  گروه هـای  یـا  اشـخاص 
مصاحبه شـونده گانی می باشـند در اثـر اعـان یک 
برنامـه، تصمیم گیـری و یـا وقوع یـک حادثه متأثر 
می شـوند و یا سـود می برند و برای بیان احسـاس 
و سرنوشت شـان مصاحبـه می نماینـد و رسـانه ها 
دوسـت دارند تـا در برنامه های شـان نظرات چنین 

بگنجاننـد. اشـخاصی را 

مصاحبه شوندۀ خوب از دیدگاه مصاحبه کننده
مصاحبه کننـده  دیـدگاه  از  مصاحبه شـونده گان 
اشـخاصی هسـتند کـه دارای صفـاِت خـاص از 
جملـه دارای اطاعـات الزم در مـورد موضـوع 
مـورد بحـــث باشـــند. عــاوتـــاً کـــسانی 
مــی باشــــند که در دسـترس مصاحبه کننده بوده 
و بـرای مصاحبـه بـا او وقـت زیاد مصرف نشـود.
از دیـدگاه یـک مصاحبه گر، یک مصاحبه شــوندۀ 
خـــوب کسـی اسـت که سـر وقـت بـه مصاحبه 
حاضـر شـود؛ زیـرا مصاحبه کننـده بـا ثانیه ها سـر 
و کار دارد، خصوصاً اگر مصاحبه ها نشـر مسـتقیم 
باشـد و هـر ثانیـه دیر رسـیدن به اسـتدیو کاسـتی 

جبران ناپذیـر خواهـد بود.
کـه  اسـت  کسـی  خـوب  مصاحبه شـوندۀ  یـک 
بـا  بتوانـد  ادبیـات مـورد قبـول داشـته باشـد و 
پاسـخ دادن بـه پرسـش های مصاحبه کننـده، توجه 
مخاطبـان را نیـز جلـب نمایـد. همچنان او کسـی 
اسـت کـه اضافه گو  نباشـد، بـر موضـوع مصاحبه 
متمرکـز  بمــاند، عصبانـــی نشـــود و تسلسـل 

موضـوع را حفـظ کنـد.
مصاحبه کننـده گان کسـانی را دوسـت دارنـد کـه 
بـر نشـر مصاحبۀشـان پافشـاری نمی کننـد، چون 
می داننـد کـه نشـر یـک مصاحبـه و تعییـن وقـِت 
نیسـت،  مصاحبه کننـده  صاحیـِت  در  آن  نشـر 
بلکـه متصـدی برنامـه یا صفحـه و تهیه کننـده گان 

صاحیـت نشـر و تعییـن وقـت آن را دارنـد. 
بحث هـا  در  کـه  را  کسـانی  مصاحبه کننـده گان 
احتـرام  را  سـایر حاضریـن  مصاحبه های شـان  و 
کـه  را  آن هایـی  و  دارنـد  دوسـت  می نماینـد، 
می کننـد  دقـت  کلمـات  و  لغـات  اسـتعمال  در 
و  وزن  بـر  اشـخاص  چنیـن  زیـرا  می پسـندند؛ 
اهمیـت بحـث می افزاینـد ولـو کـه دارای نظرات 
متفـاوت باشـند. امـا اسـتدالل های قوی و مسـتند 
اهمیـت مصاحبـه و یا بحـث را بیش تر می سـازد. 
عاوتاً مصاحبه شـــونده گان به هیچ شخـــصیتی 
هـــتک حــرمت نمی کنند، بلکه نظرات شان را در 
قالـب جمات و کلمات شایسـته بیـان می دارند و 

از آن مؤدبانـه دفـاع می کننـد.
مصاحبه کننـده گان بـه معلومـات اضافـی قبـل از 
مصاحبـه نیـازِ اشـد دارنـد و یک مصاحبه شـوندۀ 
خـوب کسی سـت کـه معلومـات اضافـی را در 
همچنـان  می دهـد.  قـرار  مصاحبه کننـده  اختیـار 
اگــر نــشر مصاحبه مستقیم نباشد، مصاحبه کننده 
را در طـرح سـواالت راهنمایـی می کنـد. چـون 
مصاحبه کننـده گان بـا همـۀ موضوعـات خصوصًا 
موضوعـات تخنیکـی آشـنایی کافـی نمی داشـته 
اسـت  خـوب  مصاحبه شـوندۀ  ایـن  و  باشـند 
کـه مطالـِب جدیـد را بـه دسـت مصاحبه کننـده 
آن  روشنایـــی  در  تـا  می سـپارد  تهیه کننـده  یـا 
نـماینـــد.  ردیـف بـــندی  را  ســـواالت شان 
هـــمچنان مصاحبه شـوندۀ خوب شـخصی است 
کـه اگـر خـودش معلومـات نداشـت و یـا حاضر 
بـه مصاحبه نبود، مصاحبه شـوندۀ دیگـر را معرفی 
نمایـد و یا در ختـم مصاحبه بـه مصاحبه کننده نام 
و نشـانی اشـخاصی را می دهـد کـه در موضـوع 

تسـلط بیشـتر و یـا نظـر متفـاوت دارند.
و باالخـره مصاحبه شـوندۀ خـوب از دیـدگاه یک 
مصاحبه کننـده یـا رسـانه، شـخصی اسـت کـه در 
برابـر مصاحبـه اش توقِع مادی نمی داشـته باشـد و 
در اخیر مصاحبه از مصاحبه کننده و رسـانه تشـکر 

می نماید. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش سیزدهـم
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ظاهـراً شـما بـا غام محمـد فرهـاد مؤسـس حـزب افغـان 
ملـت، دوسـتی داشـتید. وی چگونـه شـخصی بـود؟

مـن دربـارۀ غام محمـد فرهـاد هـم نظـِر مثبـت دارم و هـم 
نظـر منفـی. نظـر مثبتـم ایـن اسـت کـه وی انسـاِن متدینـی 
بـود کـه هیـچ نمـازی را قضـا نمی کـرد. در هر شـرایطی که 
می بـود، همین کـه وقـت نمـاز می شـد، می رفـت نمـاز خود 
را ادا می کـرد. یک وقـت بـه خانـه اش رفتـم، دیـدم کـه در 
روی حویلـی اش بوریـا را سـقِف مسـجد سـاخته و در آن 
نمـاز خـود را ادا می کـرد، چـرا که وی اعتقاد داشـت که آدم 
وقتـی نمـاز می خوانـد، بایـد بین او و آسـمان چیـزی حایل 
باشـد! بـه همین خاطر بوریا را حایل سـاخته بـود. روزی او 
بـه مـن گفت کـه خوب شـد کـه من رییس شـوری نشـدم 
)وی از جملـه نامـزدان ریاسـت شـورای ملـی بـود( چرا که 
رییس شـوری وقتـی که در جایگاه خود می نشـیند، پشـتش 
طـرف قبلـه اسـت!. و دیگـر نکتۀ مثبتـش این بود کـه آدمی 
بـود که بسـیار بـه سـاده گی و تقشـف زنده گی می کـرد. من 
بـه خانـۀ شـخصی اش وقتی که رفتـم، دیدم کـه در خانه اش 
یـک بوریـا بـود و یـک نمـد بـود و یـک جای نمـاز. همین 
و بـس. انتقـادی کـه مـن از او دارم ایـن اسـت کـه حـزب 
افغـان ملـت را تأسـیس کـرد ولـی بـه ایـن مطلـب متوجـه 
نشـد کـه ایـن حـزب حامـِل اندیشـه های گوناگون! اسـت. 
بـه هـر حـال، من فکـر می کنـم کـه جنبـۀ اسـامیتش قوی 
بـود. از نـگاه فعالیت هـای سیاسـی در آن وقـت فعالیت های 
چشـم گیری نداشـت. برادرانـش بودند که بعضـی فعالیت ها 
می کردنـد. ممکـن اسـت کـه فعالیـت داشـته و مـن خبـر 

نبودم.

در دورۀ جهاد، شما عضو کدام حزبی بودید یا خیر؟
  الحمـدهلل مـن با هیچ حزبـی در ارتباط نبـودم، ولی مجاهد 
بـودم و بـا زعمـا و رهبران جهـادی موافق نبـودم و به خاطر 
اتحـاد و اتفـاق آن هـا می کوشـیدم. هیـچ کـدام از رهبـران 
تنظیم هـای دوراِن جهـاد را خـوب گفتـه نمی توانـم و بد هم 

نمی توانم. گفتـه 

  در وضعیـت کنونـِی افغانسـتان نقش علمای افغانسـتان 
اسـت؟ چه گونه 

منفـِی  جنبه هـای  از  کـه  می تواننـد  افغانسـتان  علمـای    
حکومـت انتقـاد نماینـد و دولـت را رهنمایـی کننـد و ملت 
بی چـارۀ افغانسـتان را از برادرکشـی و شـقاق و نفاق نجات 
بدهنـد. آن هـا بایـد بـا فسـق و فجـوری کـه در افغانسـتان 
تبلیـغ و دعـوِت خـود  بـه  و  کننـد  مبـارزه  یافتـه،  شـیوع 
بپردازنـد و نقـش فعالـی بایـد در این راسـتا داشـته باشـند. 
اگـر دیدنـد کـه حکومـت فعلـی بـه حرف های شـان گوش 

نمی دهـد، بایـد نصیحـت کننـد. 

  کسـانی می گوینـد: مشـکل عمـدۀ مـدارس دینـی این 
اسـت کـه از نصـاب کهنـۀ تعلیمـی اسـتفاده می کننـد. 

شـما در ایـن بـاره چـه می گوییـد؟
  مـن بـا ایـن سـخن به ُکلـی مخالفم، چـرا که نصـاب قدیم 
یـک نصـاب واقعـی و کامـل اسـت و همیـن کتاب هـای 
قدیمـی اسـت کـه دیـن را نگـه داشـته اسـت، مثـل کتـاب 
صحیـح بخاری و صحیح مسـلم و احادیثی کـه در دو کتاب 
»متفـق علیـه« هسـتند تـا روز قیامـت باقـی اسـت و کسـی 
آن را از بیـن بـرده نمی توانـد. پـس مـا چه طـور بگوییـم 
کـه نصـاب قدیـم از بیـن بـرود و نصـاب جدیـد در جایش 
گنجانیـده شـود. زحمتـی را کـه علمای گذشـته کشـیده اند، 

هیچ کـس نمی توانـد بـه پایـۀ آن هـا برسـد.
بـرای مثـال، ابـن ابی شـیبه در حدیث کتابی تألیـف کرده در 
۳۶ جلـد بـه اسـم »مصنف ابـن ابـی شـیبه« و در آن هزاران 
حدیـث را جمـع آوری کـرده اسـت. مـا نمی توانیـم از ایـن 

کتاب هـا بی نیـاز شـویم.

  چـه باعـث شـد کـه شـما در مـورد امـام ابوحنیفـه و 
موالنـای بلـخ کتـاب بنویسـید؟ آیـا افغانسـتانی بـودِن 
این هـا در ایـن امر دخالت داشـته یا کـدام عامل دیگری 

در میـان بوده اسـت؟
 عامـل اول در ایـن زمینـه عامـل دینی اسـت چرا کـه تقریبًا 
نصـف مسـلمان های جهـان به مذهـب امام ابوحنیفه هسـتند 
و دیگـر این کـه کتـاب جامعـی در سـیرت امـام ابوحنیفـه 
امـام  بـودِن  افغانسـتانی  همچنـان  اسـت.  نشـده  نوشـته 
ابوحنیفـه هـم باعـث شـد کـه من تـز ماسـترِی خـود را در 
خصـوص امـام ابوحنیفـه بنویسـم. امـا موالنـا جال الدیـن 
افغانسـتان  از  نیـز  چـون یـک شـخصیت علمـی اسـت و 
اسـت، مـن ترجیـح دادم که تـز دکتـوراِی خـود را در مورد 
او بنویسـم. هرچنـد بهتـر بـود کـه تـز ماسـترِی خـود را در 
مـورد موالنـا بنویسـم و تـز دکتـورای خـود را دربـارۀ امـام 
ابوحنیفـه؛ چـرا کـه امـام ابوحنیفـه از نظر شـخصیت علمی 
تأثیرگذارتـر و قوی تـر اسـت. طـوری کـه همـه می دانیـم، 
بسـیاری از محققـان اسـامی نظـر خوبـی دربـارۀ موالنـا 
ندارنـد و انتقاداتـی از او می کننـد. از ایـن رو، بهتـر آن بـود 
کـه تـز دکتـورای خـود را دربـارۀ ابوحنیفـه می نوشـتم ولی 
در آن وقـت فکـر کـردم کـه شـاید فرصـت ایـن را نیابم که 
مرحلـۀ دکتـورا را طـی کنم. بـه همین خاطر ترجیـح دادم تز 
ماسـتری خود را راجع به شـخصیت امام ابوحنیفه بنویسـم.

محققان اسالمی چه انتقاداتی از موالنا دارند؟
  بعضـی می گوینـد کـه موالنـا دیـدگاه وحدت الوجـودی 
داشـته ولـی بـه نظر مـن، وحدت الوجـودی که موالنـا به آن 

در سـخنان خـود اشـاره کـرده، از وحدت الوجـود غلطی که 
ابـن عربی بـه آن معتقد بـود، تفاوت دارد. از نظـر ابن عربی 
وجـود خـدا و بنـده یکـی اسـت، ولـی موالنـا بـه این گونه 
موالنـا  وحدت الوجـود  نداشـت.  بـاور  الوجـود  وحـدت 
حکایـت از جذبـۀ تصوفـی می کـرد. وقتـی کـه یـک صوفی 
در ذکـر خـدا مسـتغرق می شـود، خـود را فرامـوش می کند 
و جـز خـدا چیز دیگـری مشـاهده نمی کنـد. وحدت الوجود 
موالنـا جذبـۀ تصوفـی بـود. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه 

می بینیـم کـه موالنـا نظـر وحدت الوجـود منفـی نـدارد.

 چند اثر دارید و خوب ترین اثر شما کدام است؟
  آثـار مـن تقریبـًا به ۳۰ اثر می رسـد و بهتریـن آن امام اعظم 

است. المتکلم)رح(  ابوحنیفه 

 شـما در دانشـگاه االزهـر درس خوانده ایـد، ولـی مـا 
می بینیـم کـه این دانشـگاه حـاال سـیر نزولـی دارد. این 

دارد؟ دلیلـی  چه 
  دلیلـش ضعـف سـویۀ علمـی به صـورت عمـوم در جهـان 
اسـام اسـت. وقتـی که سـویۀ علمی در جهان اسـام سـیر 
نزولـی پیمـود، طبعـًا ایـن امر بـر دانشـگاه االزهر هـم تأثیر 
گذاشـت. ایـن را هـم بایـد بگویـم کـه مـن وقتـی کـه تـز 
ماسـتری خـود را راجـع به امـام ابوحنیفه می نوشـتم، شـاید 
پیـش از مـن دو یـا سـه نفـر بودنـد کـه تـز ماسـتری تقدیم 
کـرده بودنـد. یعنـی پیـش از مـا مرحلـۀ ماسـتری در االزهر 

نداشـت. وجود 

  راجـع بـه اجتهاد در فقه اسـالمی کسـانی می گویند که 
اجتهـاد در فـروع زیاد بـه کار نمی آید و بایـد در اصول 

اجتهـاد صـورت بگیـرد. در این رابطه چـه می گویید؟
  در اصـول هیـچ اجتهـاد بـه کار نیسـت، بـه ایـن خاطـر 
کـه اصـول و اساسـات اسـامی چیزی سـت کـه بـا دالیـل 
قطعـی ثابـت اسـت. قـرآن و سـنت ثابت اسـت و مسـایلی 
کـه در قـرآن یا حدیث به اثبات رسـیده باشـد، قابـل اجتهاد 
نیسـت. ایـن را هـم بگویـم کـه بـه نظـر مـن در زمـاِن مـا 
مجتهـدی کـه جامـع شـرایط اجتهـاد باشـد، وجـود نـدارد.

  بـه نظـر شـما اسـالم بـا دموکراسـی مخالفـت دارد یا 
فقت؟ ا مو

  دیـن، دین اسـت و هیچ وقـت تغییر نمی کنـد و نمی توانیم 
کـه بگوییـم دموکراسـی جـای دیـن را می گیـرد چـرا کـه 

خداونـد می فرمایـد: إن الدیـن عنداهلل اإلسـام.

  چـرا عرب هـا شـخصیت های علمـی افغانسـتان را بـه 
خـود نسـبت می دهنـد؟

  نـه تنهـا عرب هـا بلکه ایرانی هـا هم بعضی شـخصیت های 
مشـهور افغانسـتان را از خـود می داننـد. متأسـفانه عرب هـا 
راجـع بـه شـخصیت های افغانسـتان هیـچ چیـزی نمی دانند. 
بـه نظـر مـن از جملـه شـخصیت هایی کـه عرب هـا باید به 
او افتخـار نماینـد، امـام قتیبـه بغانـی اسـت کـه او اسـتاد 
بـن حنبـل اسـت کـه حنبلی هـا در حقیقـت  احمـد  امـام 
شـاگرد افغان هـا هسـتند ولی عرب هـا از چنین چیـزی آگاه 
نیسـتند. حتـا بعضـی وقت هـا وقتـی کـه به کسـانی کـه نزد 
مـن می آینـد و درس می خواننـد، ایـن حرف هـا را می زنـم 
نمی کردیـم  فکـر  هیـچ  مـا  می گوینـد  و  می کننـد  تعجـب 
کـه ایـن شـخصیت ها متعلـق بـه سـرزمین افغانسـتان بـوده 
باشـند. بعضـی عرب ها نسـبت به امـام ابوحنیفه هـم بدبینی 
نشـان می دهنـد و بـر او اعتـراض می کننـد کـه بـه حدیـث 
اهمیـت زیـاد نمـی داده و از حدیـث آگاهی چندانی نداشـته 
اسـت. مـن در جزء پنجـم کتابی کـه در مورد امـام ابوحنیفه 
نوشـته ام، ثابت سـاخته ام که ایشـان محدث بوده اسـت و در 

آن جـا نشـان داده ام کـه وی هفده مسـند دارد.

  شـما چـرا تأکیـد بیشـتر بـر متکلـم بـودن ابوحنیفـه 
داریـد؟

  امـام اعظـم در ابتـدا متکلـم بـود و بعـداً بـه حلقه هـای 
فقهـی پیوسـت. او هرچنـد متکلم بود ولی احسـاس کرد که 
ضـرورت بـه فعالیت فقهی بیشـتر اسـت از فعالیـت کامی. 
بـه همیـن دلیـل فقـه را ترجیـح داد و در آن به نبوغ رسـید.

  شـما در کتـاب »امـام ابوحنیفـۀ المتکلـم« خواسـتید ثابـت 
کنیـد کـه او از والیت پروان قریۀ خواجه سـیاران یا اسـترغچ 
اسـت. بـه ایـن انـدازه دقیق چـه دلیلی وجـود دارد کـه حتا 

بتوانـد قریـه اش را ثابت بسـازد؟
  ایـن سـخن در کتاب هایـی کـه دربـارۀ ابوحنیفـه نوشـته 

شـده، آمـده اسـت.

  بـه نظـر شـما امام ابوحنیفـه را چه چیز از دیگـر اماماِن 
می سـازد؟ متمایز  فقه 

  امـام ابوحنیفـه بـه قیـاس و عقـل اهمیِت بیشـتر مـی داد و 
مذهـب او مشـهور اسـت بـه مذهـب اهـل قیاس.

  در پایان اگر گفتنی یی داشته باشید، بفرمایید.
  گفتنـی مـن ایـن اسـت کـه جوانـان افغانسـتان کـه نسـل 
روی  از  را  اسـامی  حقایـق  می دهنـد،  تشـکیل  را  آینـده 
فرهنـگ اسـامی و کتاب هـای اسـامی باید بشناسـند و در 
راه نشـر اسـام سـهم فعال داشـته باشـند و میراث ارزشمند 
فرهنگـی خـود را حفـظ کننـد و دنبـال سـخنانی کـه هویت 

تاریخـی و فرهنگی شـان را انـکار مي کنـد، نگردنـد. 

دکتر عنایت اهلل ابالغ:

کتـاب های دینـِی
 کالسیـک عامل 

بقـای دیـن است
مهران موحد 

بخش دوم و پایانی

بعضـی  هـم  ایرانی هـا  بلکـه  عرب هـا  تنهـا  نـه 
خـود  از  را  افغانسـتان  مشـهور  شـخصیت های 
می داننـد. متأسـفانه عرب هـا راجـع به شـخصیت های 
از  نظـر مـن  بـه  افغانسـتان هیـچ چیـزی نمی داننـد. 
جملـه شـخصیت هایی کـه عرب هـا بایـد بـه او افتخـار 
نماینـد، امـام قتیبـه بغالنـی اسـت کـه او اسـتاد امام 
حقیقـت  در  حنبلی هـا  کـه  اسـت  حنبـل  بـن  احمـد 
چنیـن  از  عرب هـا  ولـی  هسـتند  افغان هـا  شـاگرد 
چیـزی آگاه نیسـتند. حتـا بعضـی وقت هـا وقتـی کـه 
بـه کسـانی کـه نـزد مـن می آینـد و درس می خواننـد، 
ایـن حرف هـا را می زنـم تعجـب می کننـد و می گوینـد 
شـخصیت ها  ایـن  کـه  نمی کردیـم  فکـر  هیـچ  مـا 
متعلـق بـه سـرزمین افغانسـتان بـوده باشـند. بعضی 
عرب هـا نسـبت به امـام ابوحنیفـه هم بدبینی نشـان 
می دهنـد و بـر او اعتـراض می کننـد کـه بـه حدیـث 
اهمیـت زیـاد نمـی داده و از حدیـث آگاهـی چندانـی 
نداشـته اسـت. مـن در جزء پنجـم کتابی کـه در مورد 
امـام ابوحنیفـه نوشـته ام، ثابت سـاخته ام که ایشـان 

محـدث بـوده اسـت 



ادارۀ بازرســی ویــژۀ امریــکا در رونــد بازســازی افغانســتان 
ــوزش  ــۀ آم ــه برنام ــرده ک ــام ک ــیگار« اع ــه »س ــوم ب موس
ــوی  ــتان از س ــش افغانس ــی ارت ــروی هوای ــای نی خلبان ه
عــدم  به دلیــل  میــادی  از ســال ۲۰۲۰  پــس  امریــکا 

کارآمــدی متوقــف می شــود.
ــتان  ــی افغانس ــروی هوای ــای نی ــیاری از خلبان ه ــمار بس ش
در ســال های اخیــر بــرای پــرواز بــا بالگردهــای امریکایــی 

ــد. ــوزش می بینن ــکا آم از ســوی امری
ادارۀ بازرســی ویــژۀ امریــکا در امــور بازســازی افغانســتان 
ــادی  ــس از ســال ۲۰۲۰ می ــون پ ــه پنتاگ ــرد ک ــح ک تصری
آمــوزش خلبان هــای نیــروی هوایــی افغانســتان را متوقــف 

خواهــد کــرد.
فــرار نظامیــان حیــن آمــوزش در امریــکا و گماشــته شــدن 
ــث  ــش باع ــط ارت ــط توس ــف غیرمرتب ــه وظای ــان ب خلبان
ــی  ــروی هوای ــای نی ــی خلبان ه ــۀ آموزش ــا برنام ــده ت ش

ــود. ــف ش ــتان متوق افغانس
خلبان هــای  آمــوزش  توقــف  از  حالــی  در  ســیگار 
افغانســتان توســط امریــکا خبــر می دهــد کــه نیــروی 
هوایــی افغانســتان بــرای اســتفاده از بالگردهــای امریکایــی 
به ویــژه نــاوگان »بلــک هــاوک« بــا کمبــود خلبــان و 

ــت. ــه رو اس ــین روب تکنس
ــرای  ــر ب ــال های اخی ــی س ــکا ط ــه امری ــت ک ــی اس گفتن
جایگزینــی بالگردهــای روســی ارتــش افغانســتان بــا 
اســت  قــرار  و  کــرده  تــاش  امریکایــی  بالگردهــای 
ــاوک  ــک ه ــد بالگــرد بل ــه ۱۵۰ فرون ــک ب افغانســتان نزدی

ــد. ــت کن دریاف
ســیگار خاطرنشــان کــرده اســت کــه مشــاوران امریکایــی 
ــتان را  ــی افغانس ــای امنیت ــوزش نیروه ــوولیت آم ــه مس ک
ــلیحات  ــخ و تس ــد، تاری ــگ، عقای ــد از فرهن ــده دارن به عه

ــد. ــی ندارن ــتان آگاه ــش افغانس ارت
در گــزارش ادارۀ بازرســی ویــژۀ امریــکا آمــده اســت 
ــدون  ــف ب ــور مختل ــی در انجــام ام ــه مشــاوران امریکای ک
افغانســتان، دســتور  نظامــی  فرماندهــان  بــا  مشــورت 
می دهنــد کــه باعــث شــده تــا برنامه هــای آموزشــی 

ــوند. ــع نش ــد واق کارآم
ــکا  ــون امری ــال ۲۰۰۲ تاکن ــزارش از س ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بیــش از 8۴میلیــارد دالــر بــرای تجهیــز و آمــوزش نیروهــای 
امنیتــی هزینــه کــرده اســت؛ امــا بــا وجــود ایــن نیروهــای 

ــد. ــامان نیافته ان ــه درســتی ســرو س ــی افغانســتان ب امنیت
ــه  ــی ک ــه بخشــی از پول های ســیگار هشــدار داده اســت ک
ــه  ــوند ب ــه می ش ــی هزین ــای امنیت ــوزش نیروه ــرای آم ب
ــۀ  ــوند و برنام ــل می ش ــی حیف و می ــود هماهنگ ــل نب دلی

ــت. ــد نیس ــا کارآم ــن نیروه ــی ای آموزش
ــی  ــان، آمــوزش نیروهــای امنیت ــا طالب ــارزه ب ــر مب عــاوه ب
افغانســتان هــدف اساســی مأموریــت حمایــت قاطــع 

ــت. ــتان اس ــو در افغانس ــی و نات ــای امریکای نیروه
دفــاع  وزارت  به ویــژه  و  افغانســتان  امنیتــی  نهادهــای 
ــارزه  ــر مب ــه افغانســتان همــواره در ام ــد ک کشــور می گوین
بــا تروریســم خواهــان تقویــت نیروهــای امنیتــی بــوده  کــه 
آمــوزش و مجهــز ســاختن نیروهــای هوایــی کشــور یکــی 
ــان  ــاور آگاه ــه ب ــا ب ــد؛ ام ــا می باش ــن بخش ه از مهمتری
نظامــی، از داده هــای گــزارش ادارۀ ســیگار بــر می آیــد کــه 
مســووالن در نهادهــای امنیتــی و به ویــژه وزارت دفــاع 
ــد  ــدا بلن ــا ص ــن کمک ه ــب ای ــی در جل ــچ برنامه ی بی هی
ــۀ  ــه گون ــده ب ــوزش دی ــای آم ــرده و نتوانســتند از نیروه ک

ــد. درســت اســتفاده کنن
زمــان اهلل احمــدزی یکــی از نظامیــان پیشــین در گفت وگــو 
ــه  ــم ب ــتان را مته ــت افغانس ــدگار حکوم ــۀ مان ــا روزنام ب
ــرده  ــی ک ــای جهان ــتفاده از کمک ه ــت در اس ــدم کفای ع
ــروی  ــز نی ــوزش و تجهی ــدن آم ــف ش ــد، متوق و می گوی
ــر  ــه پیک ــری ب ــارات جبران ناپذی ــتان خس ــی افغانس هوای

ــازد. ــتان وارد می س ــش افغانس ــدۀ ارت ــش عم ــن بخ ای

برنامه ها و کمک ها
ــاع  ــووالن در وزارت دف ــش مس ــال پی ــه دو س ــک ب نزدی
ــرای  ــکا ب ــای امری ــودن کمک ه ــنده ب ــتان از نابس افغانس
تقویــت نیروهــای هوایــی افغانســتان شــکوه کــرده بودنــد. 
در آن زمــان میــزان ایــن کمک هــا بــه چهــار میلیــارد دالــر 

ــت. ــش یاف ــدار افزای ــن مق ــا ای ــید و بعده می رس
ــا  ــت ت ــم داش ــکا تصمی ــده امری ــاالت متح ــان ای در آن زم
نیروهــای هوایــی افغانســتان را تــا چهــار ســال دیگــر ســه 

ــر بســازد. براب
جنــرال جفــری ایــل هریکــن، در آن زمــان فرمانــده 
ــود  ــه ب ــکا گفت ــی امری ــای هوای ــزی نیروه ــی مرک فرمانده
کــه پــس از ایــن نیروهــای هوایــی افغانســتان یــک نقــش 

ــرد. ــد ک ــازی خواهن ــم را ب مه
ــداری یــک صــد و  ــان پیمــان خری ــز در آن زم پنتاگــون نی
پنجــاه چــرخ بــال جنگــی )ســی یــک صــدو ســی( را بــه 

ارتــش افغانســتان امضــا کــرده بــود.
فرماندهــی  فرمانــده  هریکــن،  ایــل  جفــری  جنــرال 
ــود: »مــا شــمار  ــه ب ــکا گفت مرکــزی نیروهــای هوایــی امری
جنگنده هــای اف شــانزده را از دوازده بــه هــژده در پایــگاه 
بگــرام افزایــش داده ایــم. ایــن گام نخســت اســت زیــرا مــا 
ــم  ــا می خواهی ــتیم، ام ــتین هس ــای نخس ــال ارزیابی ه در ح
ــیم.  ــته باش ــوع داش ــن موض ــه  ای ــدت ب ــگاه درازم ــک ن ی
چیــزی مهــم را کــه می خواهــم برجســته ســازم ایــن اســت 
کــه نیروهــای هوایــی افغانســتان یــک نقــش مهــم را بــازی 
خواهنــد کــرد و انــدازۀ ایــن نیروهــا در چنــد ســال آینــده 

ــر خواهنــد شــد.« ســه براب
فراهــم ســازی ۱۵۰چــرخ بــال »بلــک هــاک«، ۱۵۰چرخبــال 
»ام دی پنجصدوســی«، شــش هواپیمــای بــال ثابــت جنگــی 
۲۹، پنــج هواپیمــای جنگــی »ای ســی دوصدوهشــت« 
ــال  ــا س ــتان ت ــه افغانس ــنگتن ب ــدات واش ــی از تعه بخش

ــت. ۲۰۲۱اس
یک ســال بعــد از آن و در ۱۶ ســنبلۀ ۱۳۹۷ خورشــیدی 
خبــر کمــک ۲ میلیــارد دالــر امریــکا بــه ایــن نیروهــا پخــش 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــاع ب شــد. مســووالن در وزارت دف

بــا کمــک ۲ میلیــارد دالــری بــه نیــروی هوایــی افغانســتان 
ــی  ــای هوای ــرد نیروه ــا عملک ــازد ت ــادر می س ــان را ق آن

تهاجمــی شــود.
مســووالن در پنتاگــون گفتــه بودنــد که قــراردادی بــه ارزش 
 sierra«ــور ــوادا ک ــیرا نی ــی س ــا کمپن ــر ب ــارد دال ۱.۹ میلی
ــزات  ــاختن تجهی ــم س ــدف فراه ــه ه newada corp«ب
بــرای نیروهــای هوایــی افغانســتان بــه امضــا رسیده اســت.
ــان گفتــه بودنــد کــه ایــن کمپنــی کارهایــش را در ایــن  آن
ــای  ــا و میدان ه ــودی جورجی ــی م ــگاه هوای ــش در پای بخ
ــرده و  ــه پیــش ب ــل، قندهــار و مــزار شــریف ب هوایــی کاب

ــان خواهــد رســاند. ــه پای ــا ســال ۲۰۲۴ آن را ب ت

نیروهای هوایی ارتش ملی افغانستان
ــی  ــاخۀ اصل ــه ش ــی از س ــتان یک ــی افغانس ــای هوای نیروه
ــی  ــای هوای ــه مســوولیت جنگ ه ــی می باشــد ک ــش مل ارت
ــروی  ــده دارد. نی ــر عه ــور را ب ــن کش ــی ای ــاع هوای و دف
هوایــی ارتــش ملــی افغانســتان زیــر نظــر ســتاد کل ارتــش 

ــد. ــت می کن فعالی
نیــروی هوایــی افغانســتان ســال ۱۹۲۴ در دوران حکومــت 
امــان اهلل شــاه تأســیس شــد. در دهــه ۱۹۷۰ در دوران 
حکومــت ظاهــر شــاه نوســازی و توســعه داده شــد. 
در دهــه ۱۹۶۰ نیــروی هوایــی افغانســتان حــدود ۱۰۰ 
هواگــرد شــامل جنگنــده ســبک مــادون صــوت میــگ-۱۵، 
بمب افکــن ســبک ایلیوشــین-۲8 و تعــداد کمــی هلیکوپتــر 

ــت. ــار داش در اختی
اتحــاد جماهیــر شــوروی در دهــه ۱۹8۰ و در جریــان 
جنــگ شــوروی در افغانســتان نیــروی هوایــی بســیار 
ــود  ــد خ ــت متح ــرای حکوم ــدی را ب ــزرگ و قدرت من ب
ــن  ــقوط ای ــش از س ــا پی ــد. ت ــدارک دی ــور ت ــن کش در ای
حکومــت، نیــروی هوایــی افغانســتان بیــش از هفــت 
هــزار پرســنل رســمی، پنــج هــزار مشــاور خارجــی، 
حــدود ۲۴۰ هواپیمــای جنگــی شــامل حــدود ۴۵ جنگنــده 
ــوخو-۷  ــن س ــده بمب افک ــگ-۲۱ و ۶۰ جنگن ــر می رهگی
ــد  ــی و چن ــر تهاجم ــدود ۱۵۰ هلیکوپت ــوخو-۱۷، ح وس
ــری  ــای تراب ــل-۳۵ و ۴۰ هواپیم ــل-۱۷ و می ــوره می منظ
ــت. ــار داش ــوف در اختی ــف آنتون ــواع مختل ــی از ان نظام

جنگ هــا باعــث افــت نیــروی هوایــی افغانســتان شــد و از 
ســال ۲۰۰۷ بازســازی و نوســازی ایــن نیروهــا بــه کمــک 

امریــکا از ســر گرفتــه شــد.
در ســال ۲۰۱۲ ایــن نیــرو حــدود ۷ هــزار پرســنل فعــال، 
ــر  ــری و ۵۲ هلیکوپت ــواع آموزشــی و تراب ۳۵ هواپیمــا از ان
چندمنظــوره، ســبک و تهاجمــی در اختیــار دارد. ۱۵ فرونــد 
هواپیمــای ترابــری ســبک ســی-۲۷، ۱۴ فرونــد هواپیمــای 
ــنا-۲۰8، ۶  ــد سس ــنا-۱8۲ و ۶ فرون ــبک سس ــی س آموزش
فرونــد هلیکوپتــر تهاجمــی میــل-۳۵، ۶ فرونــد هلیکوپتــر 
فرونــد   ۴۰ و  هیــوز  ام دی-۵۳۰  چندمنظــوره  ســبک 
هلیکوپتــر چندمنظــوره میــل-۱۷ و بــر اســاس برخــی 
منابــع ۲ جــت آموزشــی-حمله ســبک آلباتــروس-۳۹ را در 
اختیــار دارد. ایــن آمارهــا وضعیــت ایــن نیروهــا را تــا ســال 
ــرای  ــی ب ــز تعهدات ــس از آن نی ــد. پ ــان می ده ۲۰۱۵ نش
بهتــر شــدن و تقویــت ایــن نیروهــا ســپرده و عملــی شــد 
ــرای  ــدی ب ــر ناخوش آین ــیگار خب ــزارش س ــش گ ــه پخ ک
ــا آنکــه مســووالن در وزارت  ــا اســت ب ــن نیروه ــدۀ ای آین
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــه ب ــن زمین ــتان در ای ــاع افغانس دف

ــد. ــزی نگفتن چی

ـــی  ـــات پارلمان ـــرض انتخاب ـــزدان معت ـــماری از نام ش
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــد کردن ـــر تأکی ـــار دیگ ـــته ب ـــال گذش س
رســـیده گی بـــه شـــکایات انتخاباتـــی آنـــان بایـــد 

ـــردد. ـــاد گ ـــژه ایج ـــه وی محکم

ـــی  ـــات پارلمان ـــرض انتخاب ـــزدان معت ـــماری از نام ش
گذشـــته؛ دیـــروز در یـــک نشســـت خبـــری در 
ـــت  ـــی جه ـــه اختصاص ـــاد محکم ـــان ایج ـــل خواه کاب
رســـیده گی بـــه تقلبـــات انتخابـــات پارلمانـــی 

گذشـــته شـــدند.
ـــت:  ـــرض گف ـــزدان معت ـــی از نام ـــر یک ـــاد عم شمش
»مـــا بـــه ســـران حکومـــت وحـــدت ملـــی یـــک 
هفتـــه وقـــت می دهیـــم کـــه محکمـــه اختصاصـــی 
را جهـــت رســـیده گی بـــه تقلبـــات انتخاباتـــی 

پارلمانـــی ایجـــاد نماینـــد.«
وی بیـــان داشـــت: »اگـــر حکومـــت بـــه ایـــن 
ــده  ــد و آن را نادیـ ــیده گی نکنـ ــا رسـ ــت مـ خواسـ
ـــم   ـــود داری ـــا خ ـــردم را ب ـــت م ـــه حمای ـــا ک ـــد م بگیرن

پارلمـــان مـــوازی را افتتـــاح خواهیـــم کـــرد.«
ـــات  ـــر تلقب ـــه اث ـــه ب ـــی ک ـــت: »پارلمان ـــر گف ـــای عم آق
ـــی  ـــردم نمایندگ ـــت از م ـــده اس ـــود آم ـــترده بوج گس
ــد  ــراد فاسـ ــداد افـ ــک تعـ ــد و یـ ــرده نمی توانـ کـ
و معامله گـــر کـــه در پارلمـــان بنـــام نماینـــده 
مـــردم بـــه خانـــه ملـــت رفته انـــد، می بینیـــد کـــه 
ـــد«. ـــازی گرفته ان ـــه ب ـــه ب ـــت را چگون ـــت مل سرنوش

محمـــد طاهـــر رســـتمی یکـــی دیگـــر از نامـــزدان 
معتـــرض گفـــت: »دولـــت فـــرا قانونـــی وحـــدت 
ـــت  ـــرده اس ـــاح ک ـــی را افتت ـــرا قانون ـــان ف ـــی، پارلم مل
کـــه مـــورد قبـــول مـــردم افغانســـتان نمی باشـــد.«

ــی،  ــات قومـ ــأ تعصبـ ــی را منشـ ــی فعلـ او پارلمانـ

ســـمتی خوانـــده افـــزود: »پارلمانـــی فـــرا قانونـــی 
ـــاح  ـــی افتت ـــت توافق ـــران حکوم ـــت س ـــه دس ـــه ب ک
ـــور  ـــاق را در کش ـــه و نف ـــر روز تفرق ـــت ه ـــده اس ش

دامـــن مـــی زد.«
ــه وکای  ــرد کـ ــان کـ ــر نشـ ــتمی خاطـ ــای رسـ آقـ

معامله گـــر کـــه بـــا هـــزاران نیرنـــگ بـــه پارلمـــان 
ـــتن  ـــا داش ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــد در فک راه یافته ان
ـــردم  ـــت م ـــا سرنوش ـــد ب ـــت می توانن ـــت وکال مصونی
ــه  ــل از اینکـ ــا غافـ ــد، امـ ــه کننـ ــتان معاملـ افغانسـ
ـــان داده اســـت. ـــت بی ـــا مصونی ـــرای آنه ـــا ب ـــون تنه قان
فضل الدیـــن حاجـــی زاده یکـــی دیگـــر از نامـــزدان 
ـــه  ـــی را ب ـــی دموکراس ـــت: »وکای فعل ـــرض گف معت
ـــاالری را  ـــن مردم س ـــت تمری ـــه و ظرفی ـــه گرفت معامل

ـــد.« ـــور ندارن در کش
ـــت:  ـــرض گف ـــزدان معت ـــوازی از نام ـــد داوود کت محم
»مداخلـــۀ حکومـــت در انتخابـــات پارلمانـــی ســـال 
ــه رای  ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــح و روشـ ــته واضـ گذشـ

مـــردم احتـــرام نکردنـــد.«
او بـــه حکومـــت هشـــدار داده گفـــت: »اگـــر 
ـــه اختصاصـــی  را جهـــت رســـیدگی  ـــت محکم حکوم
ـــاوه راه  ـــا برع ـــد م ـــر نکن ـــی دای ـــات انتخابات ـــه تقلب ب
انـــدازی اعترضـــات سراســـری در کشـــور، افتتـــاح 
پارلمـــان مـــوازی،  انتخابـــات ریاســـت جمهوری را 

نیـــز تحریـــم خواهیـــم کـــرد.«
ــزان  ــه تاریـــخ ۲8 و ۲۹ میـ ــات پارلمانـــی بـ انتخابـ
ســـال گذشـــته در کشـــور برگـــزار شـــد کـــه بـــه 
ــی  ــی جنجالـ ــنران قبلـ ــوءمدیریت کمیشـ ــل سـ دلیـ
ـــدی از  ـــای ج ـــات و انتقاده ـــوز اعتراض ـــد و تاهن ش

ــود دارد. آن وجـ

نامزدان معترض: 

پارلـامنمـوازیایجـادمیکنیـم
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سیگار: 

آمـوزش خلبـانان نیـروی هـوایـی افغـانستان 
در سـال 2020 متـوقف مـی شود

هارون مجیدی
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الف، صلح به معنای »اصالح مبانی قدرت« 
مبانــی حکومــت داری در یــک کشــور عبــارت از اصولــی 
اســت کــه نظــام سیاســی براســاس آن بنــا یافتــه اســت و 
غالبــاً ایــن اصــول در قانــون اساســی همــان کشــور تبــارز 
ــه  ــان اســام ب ــات مســلحانه در جه ــر منازع ــد. اکث می یاب
گونــۀ بــر ســر ایــن مبانــی اســت و تمــام گروه هــای تنــدرو 
ــد  ــام را فاق ــان اس ــود در جه ــای موج ــامی نظام ه اس
مشــروعیت بــا توجــه بــه مبانــی حکومــت داری می داننــد. 
ــر ســر  ــزاع ب ــه ن ــت ک ــد گف ــن مســأله بای ــه ای باتوجــه ب
ــت  ــر مشــروعیت تمامی ــراض ب ــی حکومــت داری اعت مبان
ــراأت آن؛  ــرد واج ــه عملک ــت ن ــی اس ــام سیاس ــک نظ ی
ــت از  ــن اس ــی ممک ــن حکومت های ــوظ چنی ــن ملح بدی
ریشــه فاقــد مشــروعیت حقوقــی و یــا شــرعی باشــد نــه 

ــا فاســد شــناخته شــود.  اینکــه یــک نظــام مشــروع، ام
ــۀ  ــک جامع ــام سیاســی در ی ــک نظ ــه لحــاظ شــرعی ی ب
ــروعیت  ــد مش ــورت می توان ــه دو ص ــرف ب ــامی ص اس
ــًا  خــود را کًا از دســت دهــد؛ یــک، در صورتــی کــه علن
ــد و  ــم کن ــد عل ــای اســامی ق ــر ارزش ه ــداً در براب و عم
ــن  ــد. در ای ــواح« خــود را نشــان ده ــر ب در اصطــاح »کف
صــورت، ُکل دیــن بــه مخاطــره قــرار می گیرد و مســوولیت 
تمــام مســلمانان همــان جامعــه اســت کــه در برابــر آن اقدام 
کننــد. احتــرام و پابنــدی یــک نظــام سیاســی بــه اصــول و 
ارزش هــای اســامی از روی ســند رســمی همــان حکومت 
ــر در  ــد و اگ ــه دســت می آی ــی اســت ب ــون اساس ــه قان ک
قانــون اساســی صراحتــاً بــر احتــرام بــه اســام و پابنــدی به 
ارزش هــای اســامی تأکیــد شــده باشــد، دیگــر نمی تــوان 
ــرد  ــر ســوال ب ــام را زی ــک نظ از ریشــه مشــروعیت ُکل ی
ــه  ــی ک ــرد. دو، در صورت ــگ ک ــان جن ــر آن اع و در براب
ــرد و  ــرار می گی ــورد تجــاوز ق ــک ســرزمین م مســتقیماً ی
ــت را  ــرزمین حاکمی ــی آن س ــدون ارادۀ اهال ــن ب متجاوزی
ــه  ــز هرگون ــن صــورت نی ــد کــه در ای ــه دســت می گیرن ب
نظــام برخاســته از تجــاوز فاقــد مشــروعیت بــوده و مــردم 
می تواننــد در برابــر آن اقــدام مســلحانه کننــد. حــال ســوال 
ــا می تــوان در ایــن دو صــورت  اصلــی ایــن اســت کــه آی
نیــز صلــح کــرد و بــه لحــاظ شــرعی جــز از راه مســلحانه 

ــود دارد؟ ــالمت آمیز وج ــورت مس ــه ص ــری و ب راه دیگ
ــرای اصــاح مبانــی  ایــن جــا اســت کــه قضیــۀ »صلــح ب
قــدرت« بــه میــان می آیــد. قرآن کریــم بــه صراحــت 
دســت کشــیدن از تجــاوز را یکــی از دالیــل انتخــاب صلح 
و مســالمت می دانــد و ادامــۀ جنــگ را بعــد از رفــع تجــاوز 
ــازه  ــر اج ــو دیگ ــرای گفت وگ ــی ب ــام آماده گ ــا اع و ی
ــف  ــلمانان موظ ــام مس ــورت، تم ــن ص ــد. در ای نمی ده
ــی  ــا مبان ــد ت ــاش کنن ــز ت ــق صلح آمی ــه از طری ــد ک ان
ــه  ــرده و ب ــاح ک ــام را اص ــک نظ ــرعی ی ــروعیت ش مش
هــدف مشروع ســازی شــرعی نظــام سیاســی دســت یابنــد 
بــدون اینکــه وارد جنــگ مســلحانه گردنــد. اگــر در یــک 
کشــور نظــام سیاســیی برخاســته از ارادۀ مــردم آن ســرزمین 
ــد و از آن  ــته باش ــود داش ــد( وج ــا فاس ــف ی ــو ضعی )ول

طــرف قانــون اساســی یــا مبانــی نظــری نظــام سیاســی آن 
بــه صراحــت پابنــدی و احتــرام خــود را بــه اســام اعــام 
کــرده باشــد، دیگــر هیــچ دلیلــی بــرای جنگیــدن علیــه آن 
ــود  ــد وج ــام نمی توان ــودن« آن نظ ــری ب ــه »کف ــا توجی ب

داشــته باشــد. 
شــریعت اســامی مســلمانانی را کــه در کشــورهای 
جنــگ  بــه  مأمــور  می کننــد،  زنده گــی  غیراســامی 
مســلحانه علیــه نظام هــای آن کشــورها نمی کنــد بــه دلیــل 
ــه صراحــت  ــر آن کشــورها ب ــم ب ــای حاک ــه دولت ه اینک
ــک مســلمان  ــی ی ــزاری مراســم دین ــف و برگ ــع وظای مان
ــزی  ــرای پایه ری ــر ب ــه اگ ــه اینک ــد ب ــه رس ــوند. چ نمی ش
ــو و  ــکان گفت وگ ــی ام ــام سیاس ــک نظ ــرعی ی ــی ش مبان
مذاکــره میــان مــردم و گروه هــای مســلمان وجــود داشــته 
باشــد هرگــز نمی تــوان جنــگ علیــه آن را انتخــاب کــرد. 
بــه اســتثنای برخــی گروه هــای کوچــک تنــدرو در جهــان 
اســام هیــچ دانشــمند و عالــم مســلمانی نظام های سیاســی 
موجــود در جهــان اســام را »نظــام کفــری« و عملکردشــان 
را »کفــر بــواح« ندانســته انــد و از ایــن رهگــذر نمی تــوان 
ــام  ــه »نظ ــگ علی ــا را جن ــه این ه ــلحانه علی ــگ مس جن
کفــری« دانســت. بــا همــۀ آنچــه گفتــه شــد اگــر بــرای حل 
و اسامی ســازی مبانــی حکومــت داری راه صلح آمیــز و 
از طریــق گفت وگــو وجــود داشــته باشــد، قطعــاً انتخــاب 
ــر  ــای درگی ــام طرف ه ــرای تم ــه ب ــک فریض ــن راه ی ای
می باشــد. مبانــی حکومــت داری در قرآن کریــم همــان 
ــمی  ــت رس ــتگی« و حاکمی ــوری«، »شایس ــت«، »ش »عدال
ــی  ــر، مبان ــرف دیگ ــد و از ط ــامی می باش ــریعت اس ش
صلــح و مصالحــه نیــز شــورا و رعایــت اساســات شــریعت 
اســامی اســت کــه از طریــق آن طرف هــای درگیــر 
بتواننــد بــه نتیجــه برســند. جامعه یــی کــه مســلمانان در آن 
ــد پیــش از اینکــه دارای یــک نظــام سیاســی  زیســت دارن
ــود  ــم داد می ش ــامی قل ــۀ اس ــک جامع ــردد، ی ــامی گ اس
ــت  ــامی حاکمی ــۀ اس ــک جامع ــی ی ــات قرآن و از مواصف
اجتماعــی فضــای »اخــوت اســامی« میــان آنهــا اســت کــه 
در صــورت وقــوع جنــگ و منازعــه میــان آنهــا بایــد طرف 
و یــا اطــراف دیگــری از مســلمانان میــان آنهــا صلــح بــه 
ــت را  ــوا و صداق ــح تق ــن صل ــد و در راه تأمی وجــود آورن
ــوان گفــت کــه  ــت، می ت ــد نظــر داشــته باشــند. در نهای م
حتــا مــا بــرای دفــع تجــاوز و یــا جلوگیــری از کفــر بــواح 
در یــک جامعــۀ اســامی موظــف بــه اســتفاده از راه هــای 
صلح آمیــز هســتیم تــا زمانــی کــه ایــن راه هــا وجــود داشــته 
باشــد چــه رســد بــه اینکــه در برابــر یــک نظــام مشــروع و 

رســماً مبتنــی بــر اصــول اســامی قــرار داشــته باشــیم. 
ــاً در  ــه اساس ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــر قاب ــۀ دیگ نکت
ــگ  ــای جنگــی، جن ــا گروه ه ــای چــون کشــور م جنگ ه
علیــه یــک نظــام سیاســی متعلــق بــه مســلمانان را در ســایۀ 
ــه  ــرعی« توجی ــروعیت ش ــدم مش ــا »ع ــاد« و ی ــع فس »دف
ــی  ــون اساس ــت قان ــه صراح ــه ب ــی ک ــد، در حال می کن
کشــور مــا زیر بنــای تغییــر ناپذیــر نظام سیاســی، شــریعت 

اســامی را دانســته و از طــرف دیگــر، همیشــه بــرای 
اصــاح آن راه هــای گفت وگــو و صلــح بــاز بــوده اســت. 
بــه لحــاظ شــرعی، تمــام طرف هــای درگیــر موظــف انــد 
کــه مطالبــات خــود را بــرای اصــاح مبانــی حکومــت داری 
در یــک گفت وگــوی دو طرفــه و شــورایی مطــرح کــرده و 
ایــن مأمــول را از طریــق مســالمت آمیز بــه دســت آورنــد.

ب، صلح به معنای »اصالح میکانیسم سیاسی«
ممکــن اســت یــک نظــام سیاســی تــا آن حــد اســتبدادی 
باشــد کــه »عدالــت اجتماعــی« در آن اساســاً از دســت رفته 
ــی  ــای سیاس ــه نظام ه ــه علی ــا ک ــی گروه ه ــد و برخ باش
کشــورهای شــان می جنگنــد مدعــی نبــود یــک میکانیســم 
عادالنــه در دولــت اســت و جنــگ شــان را علیــه آن »دفــع 
اســتبداد« معرفــی می کنــد. مهمتریــن ارزش حقــوق بشــری 
»آزادی« اســت و ایــن ارزش در ســایۀ یــک نظــام سیاســی 
عادالنــه تأمیــن می گــردد. بــدون شــک رنــج اصلــی 
بســیاری از مســلمانان در جهــان اســام برخاســته از نبــود 
ــه سیاســی  ــرای مــردم و فقــدان یــک نظــام عادالن آزادی ب
ــه  ــی ک ــتین پرسش ــد. نخس ــان می باش در سرزمین های ش
بایــد بــه آن پاســخ داده شــود آن اســت کــه معیــار شــرعی 
در اســتبدادی بــودن یــک نظام سیاســی چیســت؟ شــریعت 
اســامی کــدام میکانیســم سیاســی را اســتبدادی می دانــد؟ 
آیــا قــرار گرفتــن مطلــق حاکمیــت به دســت یک خانــدان، 
یــک شــخص و یــا یــک گــروه اســتبداد اســت و یــا اینکــه 
می تــوان هــر گونــه دور زدن قانــون و اســتفاده از زور را در 

اعمــال اقتــدار اســتبداد دانســت. 
ــل  ــه ســاده گی طــرف مقاب ــد ب هــر گــروه جنگــی می توان
را بــه روش مســتبدانه و ظالمانــه متهــم کنــد و این بســتگی 
بــه معیارهــای شــرعی دارد کــه کــدام میکانیســم می توانــد 
مســتبدانه باشــد و کــدام عادالنــه. تــاش در جهــت زدودن 
ــلمانان و  ــام مس ــرای تم ــی ب ــۀ ایمان ــک وظیف ــتبداد ی اس
ــد دانســت کــه زدودن  ــا بای گروه هــای اســامی اســت، ام
اســتبداد تنهــا از طریــق راه انــدازی مســلحانه ممکن اســت؟ 
آنچــه کــه پژوهشــگران فقــه سیاســی بــه دســت می دهنــد 
ــورایی  ــی ش ــام سیاس ــک نظ ــرای ی ــه ب ــم عادالن میکانیس
بــودن، انتخابــی بــودن و تقســیم قــدرت در درون یــک نظام 
سیاســی اســت. بــا توجــه بــه ایــن مأمــول می تــوان گفــت 
کــه نظام هــای مبتنــی بــر ســلطنت مطلقــه نظــام غیرشــرعی 
و اســتبدادی اســت و نظام هــای کودتایــی نیــز یــک نظــام 
اســتبدادی می باشــد بــرای اینکــه انتخابــی نیســتند و همیــن 
طــور نظام هایــی کــه تمــام قــدرت بــه صــورت مطلــق بــه 
ــی باشــد  ــراردارد تحــت هرعنوان ــک شــخص ق دســت ی
)ماننــد امــارت، ســلطنت، ریاســت و...( اســتبدادی خواهــد 
بــود. آیــا بایــد علیــه همــۀ اینهــا بایــد جنگیــد؟ در اینجــا 
ــد  ــک می گردن ــض تیوری ــار تناق ــی دچ ــای جنگ گروه ه
ــز  ــان نی ــای خودش ــورد ادع ــم م ــه میکانیس ــرای اینک ب
تفویــض قــدرت بــه صــورت مطلــق بــه دســت یــک فــرد 
اســت. از طــرف دیگــر، در بســیاری از نظام هــای سیاســی 

ــدرت  ــیم ق ــاب و تقس ــم انتخ ــر میکانیس ــه ظاه ــه ب گرچ
وجــود دارد، امــا بازهــم گــواه رفتــار مســتبدانۀ حکومت هــا 
در برابــر مردم شــان هســتیم. ایــن وضعیــت نشــان می دهــد 
کــه اســتبداد پیــش از اینکــه یــک میکانیســم نظــری باشــد، 
در پیــش گرفتــن ســازوکار انحصــار قــدرت بــا اســتفاده از 
میکانیســم موجــود اســت و می توانــد زیــر الیــۀ یــک نظــام 
انتخابــی نیــز اســتبداد مــوج بزنــد و در یــک نظــام موروثــی 
مطلقــه نیــز عدالــت تأمین باشــد . در نتیجــه، »دفع اســتبداد« 
بــر می گــردد بــه اصــاح روش هــای اعمــال حاکمیــت نــه 
ــت داری.  ــری حکوم ــم های نظ ــرف میکانیس ــاح ص اص
ــق  ــا از طری ــه تنه ــا ن اصــاح روش اســتبدادی حکومت ه
را  حکومت هــا  بلکــه  نمی رســد  نتیجــه  بــه  جنــگ 
ــود  ــده می ش ــه دی ــوری ک ــازد. آن ط ــز می س ــن تر نی خش
جنــگ بــرای »دفــع ظلــم« ظلــم و اســتبداد بیشــتر بــارآورده 

اســت و بــه ویرانــی بیشــتر انجامیــده اســت. 
ــه  ــه و نهادین ــر آزادان ــعۀ فک ــتبداد توس ــا راه زدودن اس تنه
کــردن تفکــر آزاد میــان جامعــه اســت کــه از طریــق وارد 
ــه  ــا وادار ب ــی حکومت ه ــی و اجتماع ــار سیاس ــردن فش ک
ــا  ــه روش ه ــر اینگون ــد و اگ ــار مســتبدانه گردن ــر رفت تغیی
ــۀ برخــی  ــر گفت ــد ممکــن اســت بناب ــت نگردی ــر ثاب موث
ــرد. اصــل  ــت ک ــز حمای ــه حکومــت نی ــام علی ــا از قی فقه
مســأله ایــن اســت کــه اگــر مطالبــات یــک گــروه سیاســی 
و یــا دینــی اصــاح روش هــای مســتبدانۀ یــک حکومــت 
ــق  ــول از طری ــن مأم ــد ای ــت بای ــدم نخس ــد، در ق می باش
راه هــای مســالمت آمیز بــه دســت آیــد. صلــح بــه معنــای 
ــه  ــا گزین ــاً تنه ــت داری قطع ــم حکوم ــاح میکانیس اص
ــد  ــاق می افت ــدرت اتف ــه ن ــد و ب ــلمانان می باش ــرای مس ب
ــا اینکــه جنــگ  ــت شــود ت ــه بی نتیجــه ثاب ــن عملی کــه ای
تنهــا گزینــه باقــی بمانــد. صلــح بــرای اصــاح میکانیســم 
ــه و مســوولیت  ــه صــورت دوام دار وجیب ــت داری ب حکوم
هــر مســلمان و بــه ویــژه جریان هــای اســامی اســت. ایــن 
صلــح از طریــق گفت وگــو روی اصاحــات تمــام مبانــی 
حقوقــی حکومــت داری )قانــون اساســی و ســایر قوانیــن( 
بایــد تعقیــب گــردد. قرآن کریــم جنــگ میــان دو گروهــی 
از مســلمانان را پیش بینــی کــرده اســت و میکانیســم 
ــادآور شــده اســت کــه  ــز ی ــح را نی ــه یــک صل رســیدن ب
ــوم و در  ــروه س ــک گ ــری ی ــت از میانجی گ ــارت اس عب
ــا میکانیســم واحــد  نظــر گرفتــن مطالبــات جانبیــن کــه ب
ــن  ــرآن ای ــب در پیشــنهاد ق ــۀ جال ــه نتیجــه برســند. نکت ب
اســت کــه اگــر یکــی از ایــن گروه هــا پیشــنهاد صلــح را رد 
می کنــد بایــد مــردم در کنــار گــروه دیگــری کــه مصالحــه 
ــرای  ــی اینکــه در اســام ب ــد؛ یعن ــرار گیرن ــرد ق را می پذی
ــۀ  ــم عادالن ــک میکانیس ــه ی ــیدن ب ــتبداد و رس زدودن اس
ــه کار  ــد ب حکومــت داری صــرف راه مســالمت آمیز می توان
ــد  ــردد بای ــاب می گ ــگ انتخ ــر راه جن ــود و اگ ــه ش گرفت
ــه مصالحــه تــن  مــردم در کنــار طرفــی قــرار گیــرد کــه ب

می دهــد.

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسالمی
بخش چهارمکمال الدین حامد
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داخلــه،  امــور  وزارت  و  کابــل  شــهرداری 
تفاهم نامه یــی را امضــا کردنــد کــه براســاس آن 
ــری از  ــرای جلوگی ــس ب ــاص پولی ــه خ ــک قطع ی
ســاخت و ســازهای غیرقانونــی در شــهر کابــل 

می شــود. توضیــف 
ــس در  ــک کنفران ــی ی ــروز ط ــه دی ــن تفاهم نام ای
ــل و  ــل بیــن احمــد ذکــی ســرفراز شــهردار کاب کاب
مســعود اندرابــی سرپرســت وزارت امــور داخلــه بــه 

امضــا رســید.
آقــای اندرابــی گفــت کــه براســاس ایــن تفاهم نامــه 
یــک قطعــه خــاص پولیــس کــه ۴۰۹ تــن را شــامل 
خواهــد شــد بــه یونیفــورم و تجهیــزات و تعلیمــات 
خــاص ایجــاد گردیــده و تحــت هدایــت شــهرداری 

کابــل قــرار خواهــد گرفــت.
او، پایــان ناهماهنگــی در اقدامــات پولیــس، کاهــش 
فســاد و بهبــود رونــد جلوگیری از ساخت وســازهای 
ــن  ــده ای ــداف عم ــات را از اه ــی و تخلف غیرقانون
ــی،  ــای اندراب ــۀ  آق ــه گفت ــرد. ب ــاد ک ــه ی تفاهم نام
اختیــار  در  بیشــتر  نیروهــای  نیــاز،  درصــورت 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــل ق ــهرداری کاب ش

ــل  ــهردار کاب ــرافراز ش ــی س ــد ذک ــان احم همچن
ــان  ــی می ــه، هماهنگ ــن قطع ــاد ای ــه ایج ــت ک گف
ــش  ــل را افزای ــهرداری کاب ــس و ش ــای پولی نیروه
داده و میکانیســم جلوگیــری از ساخت وســازهای 

ــید. ــد بخش ــوت خواه ــی را ق غیرقانون
پولیــس،  و  شــهرداری  میــان  ناهماهنگــی  او، 
ــه  ــد ک ــی خوان ــاد را عوامل ــف و فس ــل وظای تداخ
ــری از  ــرای جلوگی ــهرداری ب ــع کار ش ــون مان تاکن

ــل شــده  ــی در شــهر کاب ساخت وســازهای غیرقانون
و بــه توســعه غیرقانونــی ســاحات غیرپانــی منجــر 

ــده اســت. ش
وی، نظــارت ۱۲ ســاعته مامــوران شــهرداری از 
در  نظــارت شــهرداری  نبــود  و  ساخت وســازها 
ــل را  ــهر کاب ــازها در ش ــب از ساخت وس ــول ش ط
از دیگــر عواملــی خوانــد کــه بــه توســعه ســاحات 

ــت. ــده اس ــم ش ــی خت غیرپان

بــه گفتــۀ  او، بــر عــاوۀ غیرپانــی بــودن ۷۰ درصــد 
از ســاحات مســکونی در شــهر کابــل در اکثــر 
ــی  ــازهای غیرپان ــز ساخت وس ــی نی ــاحات پان س
و فاقــد مجــوز بــه شــکل گســترده صــورت گرفتــه 
طــوری کــه تشــخیص درصــدی ساخت وســازهای 

ــن شــهر ناممکــن شــده اســت. ــی در ای غیرقانون
آقــای ســرفراز تأکیــد کــرد کــه بــا توظیــف 
قطعــه ۴۰۰ نفــری پولیــس بــرای جلوگیــری از 
ساخت وســازهای غیرقانونــی، شــهرداری کابــل 
قــادر خواهــد شــد کــه میکانیســم نظــارت از 
ساخت وســازها را بــه شــکل ۲۴ ســاعته فعــال نگــه 

دارد.
جریــان  در  غیرقانونــی  ساخت وســازهای  از  او 
ــه  ــزود ک ــرده اف ــادآوری ک ــته ی ــاه گذش ــش م ش
ــزار و  ــک ه ــش از ی ــی  بی ــاز غیرقانون ساخت وس
دوصــد ســاختمان مســکونی در جریــان ایــن شــش 

ــت. ــده اس ــف داده ش ــاه توق م
گســترش پــان ناشــدۀ ســاحات مســکونی در 
شــهر کابــل عامــل اصلــی کمبــود و نبــود دسترســی 
باشــنده گان ایــن شــهر بــه خدمــات اجتماعــی 

می شــود. محســوب 

ــتان در  ــی افغانس ــوالت زراعت ــگاه محص ــدگار: نمایش مان
ممبــی هندوســتان، پــس از چاشــت روزشــنبه، اول ســرطان 
ــه ارزش ۷۵  ــروش ب ــدات ف ــا و تعه ــت پیمان ه ــا دریاف ب

میلیــون دالــر بــه پایــان رســید.
محمدطاهــر ایــوب، معیــن مالــی و اداری وزارت زراعــت، 
ــی  ــگاه از میزبان ــن نمایش ــان ای ــداری در پای ــاری و مال آبی
فوق العــادۀ هندوســتان و نیــز از همــکاران وزارت زراعــت 
در برگــزاری ایــن نمایشــگاه، ســپاس گزاری کــرد و گفــت 
کــه اســتقبال از ایــن نمایشــگاه بــه صــورت فوق العــاده و 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــده خ پیش بینی ناش
بــه گفتــۀ اکبــر رســتمی، ســخنگوی وزارت زراعــت، 
تاجــران  نمایشــگاه،  ایــن  در  کــه  می شــد  پیش بینــی 
افغانســتان بتواننــد تنهــا بــه ارزش ۳۰ میلیــون دالــر فــروش 
ــان نمایشــگاه،  ــان روز دوم و پای ــا پای ــا ب داشــته باشــد، ام
ارزش تعــداد قراردادهــا و تعهــدات بــه دســت آمــده بــرای 
فــروش محصــوالت زراعتــی افغانســتان در ایــن نمایشــگاه، 

ــر رســید. ــون دال ــه ۷۵ میلی ب

ایــن  آقــای رســتمی می گویــد کــه در روز نخســت 
نمایشــگاه، تاجــران افغانســتان بــه ارزش ۳۲ میلیــون دالــر 
قــرارداد فــروش و در روز دوم بــه ارزش ۴۳ میلیــون دالــر 

ــد. ــه دســت آورده ان ــروش ب ــد ف ــرارداد و تعه ق
ســخنگوی وزارت زراعــت گفــت کــه در میــان محصوالت 
بــه نمایــش درآمــده در ممبــی، بیش تریــن فــروش را 
ــگ و شــیرین بویه داشــته اســت. ــد هین ــی مانن ــات طب نبات
رســتمی می گویــد کــه تاجــران هنــدی محصــوالت 
بیش تــر  دارد،  کــه  کیفیتــی  خاطــر  بــه  را  افغانســتان 

. ند می پســند
وزارت  رســانه های  دفتــر  کــه  خبرنامه یــی  یــک  در 
ــده اســت: در  ــتاده آم ــدگار فرس ــۀ مان ــه روزنام زراعــت ب
ــه  ــد، در ۵۷ غرف ــاح ش ــروز افتت ــه دی ــی ک ــگاه ممب نمایش
ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. محصــوالت افغانســتان ب
ــران،  ــی، زعف ــات طب ــک، نبات ــوه ی خش ــازه، می ــوۀ ت می
ــش  ــه نمای ــد ب عســل و محصــوالت دیگــر کشــور در هن

ــود. ــده ب ــته ش گذاش

ــي،  ــیون واي ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس
ــه  ــر دې مهال ــې ت ــواد ک ــول هې ــه ټ ــه پ ــزين پرت ــه غ ل
ــو لکــو ۲۳ زرو  ــږدې ی ــاره ن ــو لپ د راتلونکــو انتخابات

ــړې. ــه ک ــوم لېکن ــي ن ــانو تقویت کس
ــې د  ــوم لیکن ــي ن ــه داســې حــال کــې چــې د تقویت پ
ــې دي، د  ــه شــپږ ورځــې پات ــه رســېدو ت ــای ت ــر پ بهی
ــو ۲۲  ــو لک ــي، ی ــیون واي ــواک کمېس ــو خپل انتخابات

ــړې ده. ــه ک ــوم لېکن ــانو ن زرو او ۶۹۰ کس
د دغــه کمېســیون مرســتیال ویانــد عبدالعزیــز ابراهیمي 
د یکشــنبې د ورځــې ماسپښــین د دغــو څزګندونــو تــر 
ــان  ــه پ ــیون پ ــل، کمېس ــه ووی ــو ت ــګ ازادي راډي څن
کــې نــه لــري چــې دا بهیــر د نــورو ورځــو لپــاره هــم 

وغځــوي.
دی وایــي: د بهیــر د غځولــو لپــاره تــر اوســه کــوم بــل 
انتخــاب نــه لــرو، هــدف همــدا دی چــې مونــږ بایــد 
ــر  ــورې دا بهی ــې پ ــې نېټ ــر ۸م د رسطــان د میاشــتي ت
بشــپړ کــړو، ټــول وګــړي کــوالی يش چــې پــه همــدې 
مــوده کــې نــوم لیکنــه وکــړي او د رأیــې ورکوونــې لــه 

حقــه برخمــن يش.
د تقویتــي نــوم لیکنــې بهیــر د افغانســتان پــه ۳۳ 
ــزين  ــو د غ ــې خ ــو ک ــه ۴۵۸ مرکزون ــې پ ــو ک والیتون
والیــت چــې عمومــي نــوم لیکنــه ده، پــه ۲۴۷ 

مرکزونــو کــې پــه عمومــي ډول پیــل شــوې ده.
د ولــي جرګــې د انتخاباتــو لپــاره پــه غــزين والیــت 
ــه و  ــر ن ــې بهی ــوم لیکن ــو د ن ــې ورکوونک ــې د رأی ک

ــوی. ــررسه ش ت

د نــوم لیکنــې پــه تقویتــي بهیــر کــې هغــه کســان چــې 
د تېــر کال د نــوم لیکنــې لــه پروســې پاتــې وي، تــازه 
۱۸ کلــن شــوي او یــا لــه بهــره راســتانه شــوي کســان 
ــا  ــې ســوځېديل او ی ــو کســانو چــې پېژندپاڼ او د کوم

ورکــې شــوې وي، شــامل دي.
لــه  انتخاباتــو خپلــواک کمېســيون د معلوماتــو  د 
مخــې، تېــر کال د ولــي جرګــې پــه انتخاباتــو کــې د 
ګــډون پــه هــدف لــه غــزين پرتــه پــه ټــول هېــواد کــې 
ــه  ــوم لیکن ــانو ن ــوه زرو کس ــه س ــه او پنځ ــه ميلیون نه

ــړې وه. ک
پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ازادو او عادالنــه 
انتخاباتــو بنســټ فیفــا پــه دغــه بهیــر کــې د کســانو د 
ــدوي  ــه موضــوع اندېښــنه څرګن ــې پ ــوم لیکن کمــې ن
ــپړ  ــل بش ــې خپ ــه ک ــه دې برخ ــیون پ ــي، کمیس او واي

ــه دی ادا کــړی. مســؤلیت ن
د دغــه بنســټ اجرائیــوي رئيــس یوســف رشــید 
ــوم  ــي ن ــه چــې دامهــال د تقویت ــه شــک پرت ــل: ل ووی
ــه  ــره ټيټ ــر ورو مخکــې ځــي او شــمېره ډې ــې بهی لیکن
ده، کمېســیون بایــد پــه پاتــې ورځــو کــې هــم مطالعــه 
وکــړي او کــه چېــري پــه راتلونکــو ورځــو کــې دا بهیــر 

ــوي. ــه وغځ ــد پروس ــږي، بای چټکې
ټــاکل شــوې چــې ولســمرشیز انتخابــات د روان کال د 

میــزان د میاشــتې پــه شــپږمه نېټــه تــررسه يش.
ــواک کمېســیون ډاډ ورکــوي چــې دا  ــو خپل د انتخابات
ــفاف ډول  ــووايل او ش ــپړ چمت ــه بش ــه پ ــات ب انتخاب

ــررسه يش. ت

افغانستان از نمایشگاه ممبی به ارزش ۷۵ میلیون 
دالر پیمان و تعهد فروش را به دست آورد

د انتخاباتو کمېسیون:

نږدېیولکو۲۳زروکسانوتقویتينوملېکنهکړې

قطعۀ نظامی ویژۀ برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی در کابل ایجاد می شود


