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جامعـۀ جهـانی صلـح را 
اولـویت داده  انـد

ارگپاسـخنمـیدهـد

36

ماندگار: سخنگوی ریاست حکومت 
اولیه  تفاهم  ایجاد  از  ملی  وحدت 
میان دولت افغانستان و گروه طالبان 

خبر می دهد.
ارگ  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
دیروز در یک نشست خبری گفت: 
آتش بس،  برقراری  جنگ،  پایان 
رساندن  آسیب  از  جلوگیری 
دادن  تضمین  و  غیرنظامیان  به 
از  تروریسم  با  مبارزه  برای  طالبان 
محورهای تفاهم اولیه است که میان 
به  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 

وجود آمده است.
دولت  می گوید:  صدیقی  آقای 
افغانستان از همه جزییات مذاکرات 
آگاه  طالبان  با  امریکایی ها  صلح 
است و این روند با هماهنگی دولت 

افغانستان و امریکا پیش می رود.
سخنگوی ریاست حکومت وحدت 
آینده  هفته  چند  تا  می گوید:  ملی 
روند صلح وارد مرحله دوم می شود 

که در این مرحله مذاکرات مستقیم 
آغاز  طالبان  گروه  با  دولت  بین 

خواهد شد.
دولت  اینکه  بیان  با  صدیقی  آقای 
و  با دقت  در روند صلح  افغانستان 
روند  افزود:  می کند،  عمل  احتیاط 

صلح اولویت دولت افغانستان است 
روند  این  در  کابل  تصمیم  هر  و 
و  کشور  این  مردم  منافع  براساس 
سال  هجده  دست آوردهای  حفظ 

اخیر است.
به  افغانستان  دولت  گفت:  او 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
متعهد  باشد  مردم  قبول  مورد  که 
افغانستان  امنیتی  ارگان های  و  است 
برنامه های  تدوین  مشغول  نیز 
انتخابات  امنیت  تأمین  برای  ویژه 

ریاست جمهوری هستند.
انتخابات  اینکه  به  اشاره  با  او 
هر  صلح  روند  و  ریاست جمهوری 
دو اولویت دولت این کشور است، 
به  افغانستان  آینده  افزود: چگونگی 
کشور  این  ملی  برنامه های  اجرای 

بستگی دارد.
تفاهم  بر  مبنی  صدیقی  اظهارات 
طالبان  با  افغانستان  دولت  اولیه 
گروه  که  شود  می  مطرح  حالی  در 
با  مستقیم  مذاکرات  هنوز  طالبان 
است  نپذیرفته  را  افغانستان  دولت 
و در هفت دور مذاکرات امریکایی 
نداشته  حضور  دولت  طالبان،  با  ها 

است.

صفحه 3

اظهاراتی  در  طالبان  کنندۀ  گفت وگو  هیأت  عضو  یک 
به خصوص  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  که  می گوید 
جاپان، قرار است خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

را تضمین کنند.
شیر محمد عباس استانکزی، عضو هیأت گفت وگو کننده 
طالبان در گفت وگو با یک رسانۀ جاپانی گفته است که 
قرار  جاپان،  به خصوص  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای 
است خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تضمین 

کنند.
امضای  از  است پس  قرار  این کشورها  است:  گفته  او 
نیروهای  خروج  افغانستان،  حکومت  با  توافق  یک 

امریکایی از افغانستان را ضمانت کنند.
ما  که  اساس طرحی  بر  گفت:  طالبان  گروه  این عضو 
برابر  در  توافق نامه  کرد، یک  توافق خواهیم  آن  دربارۀ 
که  امیدوارم  و  شد  خواهد  امضا  تضمین کننده گان 
کشورهای اروپایی و آسیایی این توافق را تضمین کنند. 
خروج  روند  آغاز  از  پس  که  کرد  تأکید  استانکزی، 
توافق نامه  مفاد  افغانستان، طالبان  از  امریکایی  نیروهای 

را با واشنگتن را عملی خواهد کرد.
از سخنانش گفت:  این عضو طالبان در بخش دیگری 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حضور نیروهای 
خارجی در افغانستان برای طالبان غیرقانونی و غیرقابل 

پذیرش است.
وی به امریکا هشدار داد: در صورتی که این انتخابات 
نیروهای  به  طالبان  شود،  برگزار  صلح  توافق  از  پیش 

آمریکایی در افغانستان حمله می کنند. 
هرگونه  برگزاری  افزود:  زمینه  همین  در  استانکزی 
غیرقانونی  خارجی،  نیروهای  اشغال  تحت  انتخابات 

است و ما نمی توانیم آن را بپذیریم. 
گفتنی است خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یکی 
از شروط اصلی طالبان برای حاضر شدن در میز مذاکره 

با حکومت افغانستان است.

بـه  ابتـا  علـت  بـه  بلـخ  در  کـودک  بیسـت 
بیماری هـای ناشـی از گرمـای هـوا جـان خـود را 

دادنـد. دسـت  از 
رییـس بخش کـودکان بیمارسـتان دولتـی ابوعلی 
آغـاز فصـل  بـا  بلـخ گفتـه اسـت کـه  سـینا در 
ایـن اسـتان ۲۰  تابسـتان و گـرم شـدن هـوا در 
از  ناشـی  بیماری هـای  بـه علـت شـیوع  کـودک 

گرمـا فـوت کـرده اسـت.
بـه  ابتـا  اسـت:  گفتـه  فـروغ  عبدالـرووف 
بیماری هـای تنفسـی و اسـهال مهمتریـن عوامـل 

اسـت. بـوده  کـودکان  ایـن  مـرگ 
او گفتـه اسـت: بـا گرم شـدن هـوا در این اسـتان، 
بیماری هـای فصلـی از جملـه اسـهال ۲۰ درصـد 
در میـان کـودکان افزایـش یافتـه اسـت و روزانـه 
بیـش از ۳۰۰ بیمـار برای درمان به این بیمارسـتان 

مراجعـه می کننـد.
میـزان دمـای هـوا هم اکنون در شـهر مزارشـریف 
مرکـز والیـت بلـخ بـه بیـش از ۴۰ درجه رسـیده 

ست. ا

ریاست حکومت وحدت ملی:
باطالبانبهتفاهماولیهرسیدهایم

استانکزی:
 جـاپانی هـا خـروج امریکـا 

از افغـانستان را تضمیـن مـی کننـد

هـوایگـرم
جان20کـودِکبلخـیراگـرفت

صفحه 2

 

55
روز
 از زمـان

 کاِر غیرقانونی غنی 
غنی یک ونیم سال قبل:

 »یک روز از زمان 

قانون اساسی، بیشتر 

ادامه نمی دهم!«

سال گذشته، 
شمارِش معکوِس 
ماندگار به پایان 

رسید اما در عمل 
زمان پایان کاِر 

رییس جمهور بنا به 
تفسیِر مورد اتکاِی 

آقای غنی، به جـوزای 
سال 98 ماند. حاال 
از اوِل جوزای سال 
پنجِم حکومت 55 
روز گذشته، ولی 
آقای غنی همچنان 

به حضور در قدرت 
ادامه  داده و  همۀ آن 
شعارها و فریادهایی 
را که یک ونیم ساِل 
قبل به راه اندخته 

بود که به هیچ 
عنوان یک روز از 

میعاد قانونی بیشتر 
به حضور در کرسی 

ریاست  جمهوری 
ادامه نمی دهد، به 
تاِق نسیان سپرده 

است. شاید او گمان 
نموده که مـردم آن 
شعارها و فریادها را 
نشنیده اند و یا شاید 
فراموش کرده اند...

رییس کمیسیون انتخابات:

»بـیطرف«و»امـانتدار«میمانیـم
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ــه  ــود ک ــده ب ــال 97  مان ــوزای س ــه جـ ــاه ب ــد م ــوز چن هن
ســخن از پایــان کارِ آقــای غنــی بــه میــان آمــد. جریان هــای 
حقوقــی و سیاســی چنــد مــاه قبــل از ایــن تاریــخ، به اســاِس 
خوانشــی کــه از قانــون اساســی داشــتند، مدعــی شــدند کــه 
ــال« اســت و  ــار س ــر ریاســت جمهورِی افغانســتان »چه عم

بایــد غنــی تــا ســه مــاهِ دیگــر قــدرت را واگــذار کنـــد. 
روزنامــۀ مانــدگار هــم بــه پیـــروی از ایــن خوانــِش حقوقــِی 
حقوق دانــان و سیاســیون از قانــون اساســی، روزشــمارِ 
معکــوِس پایــان عمــِر حکومــت وحــدت ملــی را بــه نشــر 
 رســاند. در جریــان نشــِر ایــن شــمارش معکــوس، فشــارها 
بــر آقــای غنــی شــدت گرفــت و بازهــم روزنامــۀ مانــدگار 
نشســتی بــه اشــتراِک حقوق دانــان دایــر کــرد و در آن جمعی 
از حقوق دانــان بــر پایــان کارِ آقــای غنــی بــه حســاِب 
چهارســاله گِی دورۀ ریاســت جمهوری تأکیــد کردنــد. آن 
ــود  ــده ب ــن ش ــانه ها ای ــتِر رس ــِث بیش ــا، حرف وحدی روزه
کــه عمــر حکومــِت آقــای غنــی بــه پایــان نزدیــک شــده و 

ــدرت باشــد.  ــذاری ق ــدارِک واگ ــد در ت او بای
اگرچــه دیدگاه هــاِی حقوقــِی مخالــِف آن ـ کــه یــک ســاِل 
ــود  ــز وج ــود ـ نی ــل ب ــت قای ــت وق ــرای حکوم ــر ب دیگ
داشــت؛ امــا بــه  رغــم آن، آقــای غنــی بیشــتر زیــِر این فشــار 
قــرار گرفتــه بــود کــه بایــد در ختــِم چهــار ســاِل حکومتــش 
و در نخســتین روز جــوزاِی 97  قــدرت را واگــذار شــود. در 
واکنــش بــه ایــن فضــا، آقــای غنــی در آن زمــان در چندیــن 
ــخ داد  ــرات پاس ــوال به ک ــن س ــه ای ــس ب ــت و کنفران نشس
ــرر در  ــِد مق ــتر از موع ــم بیش ــک روز ه ــه ی ــاد  زد ک و فری
قانــون اساســِی کشــور بــرای ختــم کار رییــس جمهــور، در 
قــدرت نمی مانــد و هرگــز خــاِف قانــون قــدرت را قبضــه 
نمی کنــد. از آن جــا کــه او دورۀ ریاســت جمهوری را بــر 
ــن  ــه ای ــت و ب ــال می دانس ــج س ــی پن ــون اساس ــاِس قان اس
بــاور بــود کــه زمــاِن کارش در جــوزای 98 ختــم می شــود، 
قانون پذیــری اش را بــار بــار در ســخنرانی هاِی مختلــف 

مطــرح کــرد. 
ســال گذشــته، شــمارِش معکــوِس مانــدگار بــه پایــان رســید 
امــا در عمــل زمــان پایــان کارِ رییس جمهــور بنــا بــه تفســیِر 
مــورد اتــکاِی آقــای غنــی، بــه جـــوزای ســال 98 مانــد. حاال 
از اوِل جــوزای ســال پنجــِم حکومــت 55 روز گذشــته، ولــی 
ــه  داده و  ــدرت ادام ــه حضــور در ق ــان ب ــی همچن ــای غن آق
 همــۀ آن شــعارها و فریادهایــی را کــه یک ونیــم ســاِل 
ــک روز  ــوان ی ــچ عن ــه هی ــه ب ــود ک ــه ب ــه راه اندخت ــل ب قب
ــت  ــی ریاس ــور در کرس ــه حض ــتر ب ــی بیش ــاد قانون از میع
 جمهــوری ادامــه نمی دهــد، بــه تــاِق نســیان ســپرده اســت. 
شــاید او گمــان نمــوده کــه مـــردم آن شــعارها و فریادهــا را 
نشــنیده اند و یــا شــاید فرامــوش کرده انــد و یــا شــاید هــم 
ــرده و حضــورش  ــی دل  خــوش ک ــه تفســیِر دادگاه عال او ب
در قــدرت را »مشــروع و قانونــی«  پنداشــته؛ همــان تفســیری 
کــه بــه فرمایــِش خــودِ آقــای غنــی و متناســب بــا نیازهــاِی 

سیاســِی وی صــادر شــده اســت. 
اکنــون در پنجــاه و پنجمیــن روز کارِ غیرقانونــِی آقــای 
ــه  ــم ب ــت جمهوری ه ــزدان ریاس ــم و نام ــرار داری ــی ق غن
ایــن ادامــۀ کار بارهــا اعتــراض کرده انــد، امــا ظاهــراً گــوِش 
ــه  ــه ک ــاِف آنچ ــی خ ــای غن ــت و آق ــنوایی در کار نیس ش
ــوده  ــم نم ــی را عقی ــرده و دموکراس ــل ک ــود، عم ــه ب گفت
ــۀ  ــرای ادام ــی ب ــای غن ــه آق ــده ک ــوم ش ــاال معل ــت. ح اس
کارش و بقـــا در قــدرت بــه هــر حرکــِت افتضــاِح دیگــری 
دســت خواهــد زد؛ از نادیــده گرفتــِن هشــدار نامــزدان 
ــاندن آن،  ــذال کش ــه ابت ــات و ب ــی انتخاب ــا مهندس ــه ت گرفت
ــه  ــا باج دهــی ب ــه ت ــی گرفت و از ســرکوب اعتراضــاِت داخل

میانجی گــراِن خارجــی.
بــا ایــن اوصــاف، دیده شــود کــه نامــزدان ریاســت جمهوری 
و جریان هــای سیاســی و نهـــادهای مدنــی تــا کجــاِی کار بــه 
ــد و  ــال می دهن ــی مج ــای غن ــکنانۀ آق ــاِی قانون ش بازی ه

حاصــِل ایــن بازی هــا دقیقــًا چــه خواهــد شــد!  

55 روز از زمان کاِر غیرقانونی غنی 
غنی یک ونیم سال قبل:

 »یک روز از زمـان قانون اساسی، 
بیشتـر ادامـه نمی دهـم!«

سیاسِی  جناح های  از  شماری  و  امریکا  درحالی که 
با  توافِق صـلح  به  را  طالبان  که  دارند  تاش  کشور 
در  آشکار  گونۀ  به  ارگ  اما  کنند،  نزدیک  حکومت 
اظهارات  است.  گرفته  قرار  صلح  روند  با  مخالفت 
اخیِر سرور دانش معاون دومِ ریاست جمهوری نشان 
از این مخالفِت آشکار دارد، هرچند که نشانۀ مخالفت 
از سوی اشرف غنی  آغاز گفت وگوهای قطر  از  پس 
رییس حکومت وحدت ملی به نحوی تبارز یافته بود. 
گروهِ  طالبان  که  نیست  این  سِر  بر  اصًا  بحث 
حکومت  با  توافق نامه  امضای  آمادۀ  و  صلح خواه 
افغانستان و یا امریکاست. طالبان در بهترین تعریف 
متعصب  افراط گراِی  جنایت پیشۀ  گروه  یک  ممکن، 
ماقبل  دورۀ  به  را  افغانستان  می خواهد  که  است 
تاریخ ببرد؛ به دوره یی که از تمدن و مدرنیت خبری 
زنده گی  حیوانی  گونۀ  به  هنوز  انسان ها  و  نیست 
لنگی هاِی  و  سفید  لباس های  به  نباید  می کنند. 
گران قیمِت نماینده گاِن طالبان در قطر نگاه کرد؛ این 
را  خود  سنتی،  برِق  و  زرق  این  با  می خواهد  گروه 
و  سرشت  درحالی که  دهد،  نجات  اتهـام  مظاِن  از 
 18 متأسفانه  اما  است.  قبیله یی  و  بدوی  خوی شان 
کرزی  حامد  زمان  در  چه  ارگ  سیاست ورزِی  سال 
و چه حاال به گونه یی بوده که باعث نشده طالبان از 
معادالت سیاسی و نظامِی کشور حذف شوند. کرزی 
در تمام دورۀ حکومت داری اش و غنی در سال های 
نخست، عمًا پروژه های طالب پرورانه داشتند. وقتی 
غنی در زمانی که رییس انتقال مسوولیت ها از نظامیاِن 
خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان بود، به صراحت 
اعام کرد که موجودیِت اکثریت زندانیان مربوط به 
یک قوم در زندان های افغانستان مورد قبوِل او نیست، 
رهایی طالبان از همان زمان آغاز شد و تا هنوز ادامه 
دارد. مگر همین چند روز پیش به بهانۀ فیصلۀ لویه 
به هزار  نزدیک  جرگۀ مشورتی صلح، شاهد رهایی 
نبودیم؟ این زندانیان چه  طالب از زندان های کشور 

شدند و حاال چه می کنند؟ 
طالباِن  اکثریِت  که  می دهند  نشان  موثق  گزارش های 
خود  سنگرهای  به  دوباره  زندان ها  از  شده  رها 
رهایی  با  که  نمی دانست  غنی  آقای  آیا  برگشته اند. 
این زندانیان روحیۀ طالبان را در کشتِن افراد بی گناه 
و  ننگرهار  غزنی،  حمات  مگر  می کند؟  تقویت 
رها شده  طالباِن  غیراز  دیگری  افراد  توسط  بادغیس 

صورت گرفته است؟ 
برخی منابع ادعا دارند که در این حمات، طالباِن رها 
شده نقش بارز داشته اند. این ادعا نمی تواند بی اساس 
بدون  حمات شان  هم زمانِی  و  طالبان  رهایی  باشد، 
سوال  اما  دارند.  نزدیک  رابطۀ  یکدیگر  با  تردید 
سازِ  او  اطرافیاِن  و  غنی  حاال  چرا  که  این جاست 
ارگ  استدالِل  گویا  داده اند؟  سر  صلح  با  مخالفت 
این است که بحث نظام و تغییر حکومت فعلی، خط 
و  مصالحه  هیچ  این خصوص  در  نباید  و  اند  سرخ 

سازشی انجام شود. معلوم نیست واقعًا از چه زمانی 
برای آقای غنی و ارگ، مردم ساالری به عنوان خط 
مشخص  که  جایی  تا  زیرا  است.  شده  مطرح  سرخ 
است، سیاست های ناکامِ او بود که طالبان را تا جایگاه 

فعلی باال کشید.
 اگر آقای غنی اراده یی به نابودِی طالبان داشت و به این 
گروه به چشم دشمن نگاه می کرد، آن ها هیچ حمایِت 
برگشِت  خواهان  افغانستان  مردم  نداشتند.  مردمی 
طالبان به قدرت سیاسی نیستند و نه در گذشته چنین 
خواستی داشتند. طالبان در اثر برخی معادالِت قدرت 
در منطقه، وارد عرصۀ سیاسی و نظامِی کشور شدند 
و متأسفانه این معادالت همچنان به قوِت خود باقی 
از  پس  که  فعلی  نظام  در  که  می رفت  انتظار  است. 
شکست و سقوط طالبان ایجاد شد، معادالِت حمایت 
و منابع تغذیۀ طالبان و گروه های افراط گرا خشکانده 
جدید  نظام  شکل گیری  نخسِت  سال های  در  شود. 
و  پاشید  فرو  هم  از  گروه  این  که چگونه  می دیدیم 
از  به شدت  مردم  سال ها  آن  در  شد.  کوبیده  هم  در 
سیاسی  خبط های  اما  می کردند.  حمایت  فعلی  نظام 
دریچۀ  از  را  مسایل  عمدتًا  که  افغانستان  زمام داراِن 
تنِگ مسایل قومی دنبال می کردند، نگذاشت که این 

وضعیت قوام یابد. 
صلِح  طرح  با  مخالفت  در  که  غنی  آقای  هم  حاال 
افغانستان  مردم  منافع  خاطر  به  گرفته،  قرار  امریکا 
نیست. او خواهان فروگذارِی قدرِت سیاسی نیست و 
می خواهد بازهم با سیاست های ناکامِ خود کشور را 
اداره کند. اگر طالبان به غنی روی خوش نشان دهند 
کنند،  امضا  را  صلح  توافق نامۀ  او  موجودیِت  در  و 
آقای غنی هیچ مخالفتی با تغییر نظام ندارد. او حاضر 
است که از جمهوریت و ارزش هاِی مردم ساالرانه به 
بهای موجودیِت خود در قدرت سیاسی بگذرد. امروز 
نه  داده،  فعلی را سر  نظامِ  از  ندای حمایت  که غنی 
برای  بل  مردم ساالرانه،  ارزش های  از  حفاظت  برای 
در  که  قدرتی  همان  است؛  خود  قدرِت  از  حفاظت 
پنج ساِل گذشته برای مردم افغانستان فقط درد و رنج 
هدیه کرده و هر روز در پاِی آن خوِن ده ها جواِن این 

سرزمین ریخته است. 
سیاسی،  شرایط  بدترین  در  افغانستان  لحظه  همین 
تا  فقر  و  ناامنی  دارد.  قرار  خود  امنیتِی  و  اقتصادی 
استخواِن مردم نفوذ کرده است. مردم نای برای نفس 
کشیدن ندارند، اما آقای غنی و اطرافیاِن او که طی این 
سال ها بر کرسی زمام داری کشور لم داده اند، همچنان 
در پی افزایش خشونت و درگیری ها در کشور اند. 
این به معنای تأیید توافق با طالبان نیست، ولی باید 
راهی جست وجو شود که هم بتوان از شر وضعیِت 
فعلی نجات پیدا کرد و هم گروه های مسلح را از ادامۀ 

جنگ منصرف ساخت. 

ارگ  مخـالفِت 
ِح صـلح با طر

حاالهمآقایغنیکه
درمخالفتباطرحصلِح
امریکاقرارگرفته،بهخاطر
منافعمردمافغانستان
نیست.اوخواهان

فروگذارِیقدرِتسیاسی
نیستومیخواهدبازهم
باسیاستهایناکاِمخود
کشورراادارهکند.اگر

طالبانبهغنیرویخوش
نشاندهندودرموجودیِت
اوتوافقنامۀصلحراامضا
کنند،آقایغنیهیچ
مخالفتیباتغییرنظام
ندارد.اوحاضراستکه
ازجمهوریتوارزشهاِی
مردمساالرانهبهبهای
موجودیِتخوددرقدرت
سیاسیبگذرد.امروزکه
غنیندایحمایتازنظاِم
فعلیراسرداده،نهبرای
حفاظتازارزشهای
مردمساالرانه،بلبرای
حفاظتازقدرِتخود
است؛همانقدرتیکه
درپنجساِلگذشتهبرای
مردمافغانستانفقطدرد
ورنجهدیهکردهوهرروز
درپاِیآنخوِندههاجواِن
اینسرزمینریختهاست

احمد عمران



سال l11 شمارۀ مسلسل l2533  سه شنبه 25 سرطان/ تیر l1398 13 ذوالقعدة الحرام l1440 16 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

مسووالن در کمیسیون انتخابات می گویند که متعهد به 
برگزاری انتخابات شفاف و سالم اند.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می گوید 
اصل  به  توجه  با  کنون  تا  را  مسوولیت های شان  که 
»بی طرفی« و »امانت داری« انجام داده اند. بانو نورستانی 
انتخابات  کمیسیون  ریاست  مسوولیت  وقتی  که  افزود 
را به عهده گرفت، این نهاد با مشکات زیادی سردچا 

بود.
انتخابات که دیروز در مراسم سپردن  رییس کمیسیون 
اعتبارنامه به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صحبت 
روشنایی  در  مکلفیت های شان  که  داشت  بیان  می کرد، 
قانون انجام خواهند داد. او به مردم و نامزدان انتخابات 
را  کاری های شان  که  سپرد  تعهد  ریاست جمهوری 
و  »امانت داری«  »شفافیت«،  »بی طرفی«،  رعایت  با 

»صداقت« انجام خواهند داد.
از سوی هم، عصمت اهلل مل، معاون کمیسیون انتخابات 
در این نشست در مورد فعالیت های این نهاد معلومات 
تعدیل  طرح  مطابق  کمیسیون  که  گفت  مل  آقای  داد. 
قانون انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای ولسوالی ها با سیستم »MDR« یا »نماینده گی 

چندبُعدی« برگزار شود.
تأمین  برای  که  افزود  انتخابات  کمیسیون  معاون 
انتخابات،  روند  در  »دقت«  و  »سرعت«  »شفافیت«، 
از  استفاده  چگونه گی  روی  بحث هایی  و  مطالعه 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  انتخابات  در  تکنالوژی 
سیستم  از  انتخابات  روز  در  که  گرفته  تصمیم  و  داده 
فهرست  که  شود  استفاده  گونه یی  به  بایومتریک 
بایومتریک  ماشین های  در  رأی دهنده گان  الکترونیکی 
ثبت شود و پس از وارد کردن مشخصات رأی دهنده، 
و  فورمه  عکس  رأی گیری،  از  پس  و  رأی دهی  محل 

فورمۀ نتایج خانه پُری شده به کمیسیون فرستاده شود.

این مقام کمیسیون انتخابات می گوید که کارشیوۀ جدیِد 
و ویژۀ استخدام کارمندان دایمی برای این نهاد ساخته 
اند که بربنیاد آن، حدود 19 بست رتبه اول و دوم در 
رفت  رقابت  به  کمیسیون  این  والیتی  و  مرکزی  دفاتر 
او گفت که در روند  استخدام گردیدند.  و جهره هایی 
نام نویسی تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری در 
۳۳ والیت، ۳18۲۲8 تن و در والیت غزنی، ۲۴511۳ 

تن نام نویسی کردند.
موافقت  مالیه  وزارت  که  داشت  اظهار  مل  عصمت اهلل 
انتخابات  برگزاری  بودجۀ  از  بخشی  که  است  کرده 
داشت  بیان  مل  آقای  می پردازد.  را  جمهوری  ریاست 
که بخش دیگر از بودجۀ برگزاری انتخابات را حامیان 

افغانستان از طریق UNDP می پردازند.
نهاد  این  که  کرد  تصریح  انتخابات  کمیسیون  معاون 
الیحه ها،  برنامه ها،  مراحل  طی  و  بودجه یی  لحاظ  به 
کارشیوه ها و منابع انسانی »آمانده گی عام و تام« دارد تا 
انتخابات را به موقع برگزار کند. او از نامزدان خواست 
تا به خاطر تأمین شفافیت، از روند برگزاری انتخابات 

نظارت کنند.
عصمت اهلل مل در اخیر سخنانش گفت که اعتبارنامه های 
نامزدان همچنان مجوز اخذ کارت شناسایی برای ناظران 
به گفتۀ مل، مجموعۀ الیحه ها و  نیز می باشد.  نامزدان 
کارشیوه های مصوب کمیسیون انتخابات نیز به نامزدان 
توزیع می شود تا نامزدان کارهای و فعالیت های شان را 
در  را  کمیسیون  اجراات  نیز  و  سازند  عیار  آن  بربنیاد 

روشنایی آن تحت نظارت داشته باشند.

نجرابی اعتبارنامه نگرفت
انتخابات  نامزد  نجرابی،  فاروق  غام  میان،  این  در 
کمیسیون  اعتبارنامۀ  نخواست  جمهوری  ریاست 
انتخابات را بگیرد. آقای نجرابی در نشست دیروز وقتی 

اعتبارنامه اش  تا  را خواندند  نامش  مسووالن کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  »اوضاع  که  گفت  کند،  دریافت  را 

نامساعد« است. 
آقای نجرابی افزود، تازمانی که ادارۀ موقت ایجاد نشود، 
بحران  به  را  افغانستان  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
می برد. آقای نجرابی می گوید که اگر در چنین شرایطی 
انتخابات برگزار شود، فقط می تواند بقای حکومت غنی 

را تضمین کند.

بودجۀ انتخابات تصویب شد
از  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  بااین،  همزمان 
سوی  از  انتخابات  برگزاری  بودجۀ  شدن  تصویب 
حکومت و جامعۀ جهانی خبر می دهند. این کمیسیون 
مورد  بودجۀ  که  گفتند  خبرنامه یی  نشر  با  روز گذشته 

نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۰ ماه سرطان 
منظور شده است.

در خبرنامۀ کمیسیون انتخابات آمده است که از مجموع 
جمهوری  ریاست  انتخابات  بودجۀ  دالر  میلیون   1۴9
پیشرو، 9۰ میلیون دالر آن از سوی دولت و 59 میلیون 

دالر دیگر از سوی جامعۀ جهانی تأمین می شود.
نهادهای  از  همچنان  انتخابات  کمیسیون  مسووالن 
داخلی و بین المللی و مردم خواسته است تا »وجایب 
انتخابات  روند  در  را  اخاقی« خویش  و  قانونی  ملی، 
انتخاباتی را در امر برگزاری  ادا کرده و کمیسیون های 
قرار  که  است  گفتنی  کنند.  همکاری   شفاف  انتخابات 
است انتخابات ریاست جمهوری در ۶ میزان سال روان 

برگزار شود. 

مسووالن ریاست حکومت وحدت ملی می گویند که در 
مورد اتهامات سوءاستفادۀ جنسی از بانوان توسط برخی 

از مشاوران این نهاد، باید دادستانی کل پاسخ دهد.
یکی از سخنگویان ریاست حکومت وحدت ملی، در 
اتهام  برابر  در  ارگ  اقدامات  که  پرسش  این  به  پاسخ 
سوءاستفادۀ جنسی از بانوان، توسط برخی از مشاوران 
نباید پاسخ  هر موضوعی را  این نهاد چیست؟ گفت: 
می کرد،  ماندگار صحبت  روزنامۀ  با  که  او  دهد.  ارگ 
گفت: در ارگ، نهادهای ادارۀ امور، مشاوریت شورای 
مورد  این  در  است  بهتر  و  دارند  فعالیت  نیز   امنیت 

دادستانی ُکل جزییات ارایه کند.
وحدت  حکومت  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
ملی اما دیروز در یک نشست خبری گفت: دولت برای 
پی گیری اتهامات اخیر مبنی بر »سوءاستفاده جنسی« از 

زنان متعهد است.
آقای صدیقی افزود: نباید این مسأله وارد فضای تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری شود. مسووالن در نهادهای 
حامی خبرنگاران اما از این برخورد ارگ و ارایه نکردن 

پاسخ روشن به خبرنگاران انتقاد کرده می گویند که این 
در  اطاعات  به  دسترسی  قانون  نقض  نشان دهندۀ  کار 

حکومت وحدت ملی است. 
این در حالی است که از یک ماه گذشته تا اکنون بیش از 
چندین اتهام از طرف مشاوران پیشین در ارگ و شورای 

امنیت، به مشاوران در این نهاد وارد شده است.
بیرونی  و  داخلی  رسانه های  با  مصاحبه های  در  آنان 
گفته اند که در زمان مسوولیت های شان در ارگ از طرف 
برخی مشاوران مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار گرفته اند. 
است.  داشته  دنبال  به  را  تند  واکنش های  کار  این 
مسووالن در دادستانی با اشاره به واکنش ها، می گویند 
که اتهامات سوءاستفاده جنسی در ارگ را با بی طرفی و 

جدیت کامل بررسی می کند.
که  گفت  کل  دادستانی  سخنگوی  رسولی،  جمشید 
جنسی  اتهامات  هرگونۀ  بررسی  آماده  کل  دادستانی 
است و هر پرونده یی که به این نهاد مواصلت کند، آن 

را در روشنایی قانون دنبال می نماید.
سخنگوی دادستانی کل، همچنان در خصوص پیشرفت 

کار در بررسی پرونده جنرال حبیب اهلل احمدزی گفت 
اختیار  در  را  و شواهدی  سند  هیچ گونه  تاکنون  او  که 

دادستانی قرار نداده است.
حبیب اهلل  اتهام  »موضوع  می گوید:  رسولی  آقای 
احمدزی، تحت بررسی است که از سوی اداره دادستانی  
کل تعقیب می شود واحمدزی دوبار به دادستانی جلب 

شده است.«
سخنگوی دادستانی ُکل بیان کرد که حبیب اهلل احمدزی 
به خاطر شفافیت  و  آمد  دادستانی کل  به  قبل  هفته  دو 
دیدبان  چون  بی طرف  نهادهای  او،  پروندۀ  بررسی  در 
شفافیت، شورای علما، نمایندۀ رسانه ها، شبکه زنان و 

جامعه مدنی این موضوع را نظارت می کنند. 
ریاست   پیشین  مشاور  احمدزی،  حبیب اهلل  جنرال 
حکوت وحدت ملی نزدیک به دو ماه پیش، ادعا کرده 
قبال  در  بانوان  از  ارگ  درون  در  حلقه هایی  که  بود 

کرسی رشوۀ جنسی در خواست می کنند.
آقای احمدزی ادعا کرد که سند و مدارک کافی در این 
مورد در دست دارد، اما تا زمانی که یک دادگاه بی طرف 

تشکیل نشود، مدارک خود را شریک نمی کند. 
مشاور  وردک  مریم  احمدزی،  آقای  اتهامات  از  پس 
و  تأیید  را  اتهامات  این  نیز  امنیت،  شورای  در  پیشین 

خواستار بررسی آن به صورت بی طرفانه شد. 
استراتژیک  روابط  مشاور  نادر،  زهرا  فرخنده  همچنان 
در  بدخشان  مردم  پیشین  نمایندۀ  کوفی  فوزیه  غنی، 

مجلس، خواهان بررسی این اتهامات شدند.  
افغانستان  در  ملل متحد  سازمان  نماینده  هم،  سویی  از 
کننده  نگران  حکومت  در  را  جنسی  سوءاستفاده  نیز، 
این  بررسی  عدم  در صورت  که  کرد  تاکید  و  خوانده 

اتهامات، نهادهای حکومتی زیر سوال قرار می گیرند.
سوءاستفادۀ جنسی از زنان در نهادهای حکومتی حرف 
بشر  حقوق  کمیسیون  پیش  چندی  نیست،  جدیدی 
افغانستان گفت که 85 درصد از زنان در محل کارشان 

مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. 
زنان  با  مصاحبه  طریق  از  که  نهاد  این  را  نظرسنجی 
انجام داده است، نشان می دهد که از 15۳۰ خانم 1۳۰7 
جنسی  آزار  مورد  کارشان  محل  در  گفته اند  آنان  تن 
85.۴ درصد کل مصاحبه  این شمار  که  قرار گرفته اند 

شوندگان را تشکیل می دهند
انگشت  نیز  اجتماعی  صحفات  کاربران  همه،  این  با 
انتقاد به طرف ارگ بلند کرده و آن را کانون »سکس و 

مشروب« خوانده  اند. 
است:   نوشته  توییترش  صفحه  در  مایار،  خان  داوود 
»یعنی به اندازه  یی سکس و مشروب در ارگ و ادارات 
دولتی آزاد است که مسوولین در ماقات اول تقاضای 

سکس و مشروب دارند«.
دو روز پیش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی 
ننگ  لکۀ  را  بانوان  از  جنسی  سوءاستفاده  نشستی  در 
حکومت برشمرد و تأکید کرد تا این موارد با جدیت 

بررسی شوند.

ارگ پاسـخ نمـی دهـد

رییس کمیسیون انتخابات:

»بـیطرف«و»امـانتدار«میمانیـم
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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7. قابل اعتماد باشید
آیا همیشه همان چیزی که منظورتان هست را به فرزندتان می گویید؟ آیا 
برنامه ریزی می کنید و به این برنامه می چسبید؟ »زیاد طول نمی کشد، امروز 
برنامه را فردا تماشا  برایت مقداری کیک به خانه می آورم، می توانی آن 
کنی، می توانی آن را بعد از شام داشته باشی«. قول های معمول و معصومانه 
که در ابتدا واقعًا به آن ها اعتقاد داریم و در آخر شکسته می شوند، چرا که 
ما سرمان شلوغ است یا ذهن مان درگیر جای دیگری است. اما برای یک 
کودک، شکستن این قول ها اعتماد را از بین می برد و در واقع آن ها شروع 

به نشنیدن حرف هایی که می گوییم می کنند. 

۸. صادق باشید
آرام  برای  هیچ وقت  آیا  هستید؟  صادق  فرزندتان  با  همیشه  شما  آیا 
کردن شان به آن ها دروغ مصلحتی می گویید؟ حرف هایی ازاین دست: »فردا 
دوباره برمی گردیم، االن در جیبم پولی نیست، به آن خانم بگو که من در 
خانه نیستم، مغازه بسته بود، به برادرت نگو که این را برای تو گرفته ام.« 

این دروغ های کوچک، بزرگ می شوند و کودکان نیز احمق نیستند، آن ها 
به زودی درمی یابند که مادر و پدر آدم هایی هستند که دروغ می گویند یا 
کسی  حرِف  به  باید  آن ها  چرا  نقص اند.  و  بی عیب  که  هستند  آدم هایی 
گوش بدهند که همیشه واقعیت را نمی گوید؟ شما بودید گوش می دادید؟!

 
۹. دقیـق باشید

ببینند، همه ُمدل  به خاطر ترس مان از این که کودکان ممکن است آسیب 
حرف را به آن ها گفته و طوری حرف ها را ارایه می دهیم که با ما همکاری 
کنند. »اگر باالتر بروی می افتی، اگر شیرینی بخوری دندان هایت می افتند، 
برگر سمی است و تو را مریض می کند، این فیلم برای تو کابوس ایجاد 
را  تو  سیگار  دود  می سوزانند،  را  مغزت  کمپیوتری  بازی های  می کند، 

می کشد.«
به  تبدیل  پدر  و  مادر  درنمی آیند،  آب  از  راست  واقعیت ها  این  وقتی 
این  کرد.  پیشنهاد  و  توصیه  تقاضای  آن ها  از  نباید  که  آدم هایی می شوند 
دوران  در  همکاسی های شان  به  توصیه  برای  کودکان  که  زمانی  قضیه، 
خود  دیدگاه های  می شود.  خطرناک  به شدت  می کنند،  مراجعه  نوجوانی 
اگر  اما  بگذارید،  اشتراک  به  فرزندتان  با  را  دقیق  موضوعاِت  مورد  در 
آن ها  ترساندن  در  دهند،  ادامه  شما  به حرف  دادن  به گوش  می خواهید 
و توصیه کردن با عنوان »واقعیات«، بسیار محتاط باشید. حرف تان را با 
عنوان »نوع تفکر« خود بیان کنید و به آن ها کمک کنید که دیدگاه دیگران 

و خودشان را جست وجو و کندوکاو کنند. 
 

۱۰. بازیگوش باشید
روش  پهلوبه پهلو،  فعالیت های  مخصوصًا  فرزندان مان،  با  کردن  بازی 
فوق العاده یی برای به حرف آوردن آن هاست و همان طور که قبًا گفتیم، 
بهترین راهی که کودکان را به شنیدن حرف های ما مشتاق می کند، گوش 
دنیای  در  باشید که  نداشته  انتظار  آن ها  از  آن هاست.  به حرف های  دادن 
دنیای  به  بلکه شما  بپیوندند،  دارید  که دوست  کارهایی  و  به شما  شما، 
آن ها بپیوندید. عاشِق چه چیزهایی هستند؟ مجذوب آخرین بازی، کتاب، 
ورزش و هنری شوید که عاشق آن هستند. در فضای آن ها باشید، اشتیاِق 

خود را به اشتراک بگذارید و اجازه دهید رابطه جریان یابد.
 

۱۱. »نه«ها را کم و »بله«ها را پیدا کنیـد
منفی  بار هزارم در یک روز جواب  برای  به درخواسِت شما  اگر فردی 
بدهد، چه حسی نسبت به آن فرد پیدا می کنید؟ آیا اگر آن ها درخواستی از 
شما بکنند، با آن ها همکاری می کنید؟ نه. من هم همین طور. اگر فرزند شما 
چیزی را مطالبه کند که شما با آن موافق نیستید )به دالیل غیراختیاری(، 
به جای گفتن بی مقدمۀ »نه«، بگردید و »بله« را پیدا کنید و انتخاب هایی را 
ارایه دهید که برای هر دوی شما قابل  قبول است. این نشان می دهد که 

شما به آن ها گوش می دهید و در تاشید که به آن ها کمک کنید. 
منبع:

www.rokna.net

راه هایی موثر برای این که 
فرزندتان به حرِف شما گوش دهد 

بررسی   ذهــنی  آمــاده گـی های  که  زمانی 
آماده گِی  به  خبرنگاران  است  الزم  گردید، 
جسمی و فیزیکی متوجه شوند که در چنین 
آماده گی یی، اولین مسأله نمای خودِی خبرنگار 
در محل کنفرانس است. لباس به اساِس محِل 
کنفرانس باید در نظر گرفته شود. اگر خبرنگاران 
قرارگاه  یک  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  به 
دشمن  دسِت  از  تازه  که  محلی  یا  و  نظامی 
تصرف شده می روند، باید لباِس متناسب با آن 
محل بپوشند و اگر در یک کنفرانس مطبوعاتِی 
ملکِی یک کشــور  مقامات  یا  رییس جمهور 
اشـتراک مــی نمایند، لباس مـنظم و مـطابق 
با شــأِن کنفرانس دهنده و یا لباس رسمی به 

تن کنند.
مسالۀ تنظیِم زمان برای اشتراک در کنفرانس 
مطبوعاتی بسیار مهم است؛ زیرا تنظیم وقت 
قبل از جریان کنفرانس، موقع را مساعد می سازد 
تا خبرنگار به وقت و زماِن تعیین شده به محل 
برسد. مسافت راه، زمان بازرسی وسایل، وقت 
کافی برای کسب معلومات بیش تر، وقت کافی 
برای تنظیم وسایل، دریافت معلومات دربارۀ 
موضوع  مقام،  و  وظیفه  اشتراک کننده گان، 
سخنرانی، فارمت یا شکل برگزاری کنفرانس، 
برگه های معلوماتی، یادداشت های مهم، عکس 
اشتراک کننده گان و اگر خارجی باشد تلفـظ نام 
و حروف نام  و تخـلص، همۀ نکاتی است که 
خبرنگار به آن نیاز دارد و این معلومات وقتی 
برآورده می شود که خبرنگار وقت تر به محِل 
مصاحبه حاضر شده و برای جست وجوی این 

معلومات وقِت کافی داشته باشد. 
بخش دیگرِ آماده گی مربوط به آماده گی وسایل 
و امکانات است. نخستین نکته یی که به ذهِن 
ما می رسد، عبارت از محل کنفرانس و وسیلۀ 
حمل ونقل باید باشد. از مسوولیِن رسانه باید 
کنفرانس  پوشش  آیا جهت  که  شود  پرسیده 
مطبوعاتی، وسایل ترانسپورت در اختیار است 
آیا  که  شود  سنجیده  مسأله  این  بعداً  نه.  یا 
رسانۀ ما کمره و آالت ضبط صوت یا تصویر 
اضافی در اختیار دارد. به همین ترتیب، وسایل 
اضافی مانند چارجر کمره و آلۀ ضبط صوت، 
سیم و لین ارتباطی، چپ کمره ، نوار اضافی 
و موبایل همراه با چارجر دقیقاً بررسی گردد 
مطمین  باید  آن  دسترسی  و  بودن  فعال  از  و 
از  بسیاری  در  که  کرد  باید  خاطرنشان  شد. 
کنفرانس های مطبوعاتی استفاده از تلیفون های 
همراه ممنوع می باشد که دانستن این موضوع 

نیز برای خبرنگار مهم است.
خبرنگار قبل از اشتراک در کنفرانس مطبوعاتی 
باید از موجودیِت ترجمان آگاه باشد، همچنان 

مطمین شود که سیستم پخش صدا یا تصویر به 
کدام طریقه پخش می شود، چون سیستم های 
به  کار می برند.  به  کنفرانس ها  را در  متفاوت 
بکس  سوند  یا  صدا  جعبۀ  با  ترتیب،  همین 
باید آشنا بود که به کدام سیستم کار می کند؛ 
چون در ایاالت متحدۀ امریکا و سایر کشورها 
سیستم های متفاوت استعمال می شود. بنابراین 
و  اضافی  ساکت های  و  فلش  نوار،  سیم، 
قابل استعمال به سیستم های مختلف را نباید 

فراموش کرد.
هرگاه کنفرانس مطبوعاتی در یک اتاق یا تاالر 
بسیار  تلویزیونی  ثبت  برای  نور  تنظیم  باشد، 
اهمیت دارد. به همین ترتیب، مسیر نور باید 
کنفرانس  گرداننده گان  شود.  گرفته  نظر  مد 
مطبوعاتی شاید تجربۀ کافی در عکس برداری 
را  خطابه  میز  ناخودآگاه  یا  و  باشند  نداشته 
طوری تنظیم کنند که از پشت سرِ سخنرانان 
یا  و  بتابد  تاالر  داخل  به  آفتاب  تیزِ  شعاع 
چراغ های بزرگ از عقب میزِ خطابه نورافگنی 
نماید که در این صورت، باید مشوره های الزم 
را به گرداننده گان داد و یا مجبوراً کمرۀ عکاسی 
و فلم برداری را در نقطه یی جابه جا نمود که نور 

آفتاب مستقیماً به روی لنز نتابد.
مسالۀ دیگر که حایز اهمیت است، عبارت از 
حضور خبرنگاران و نکاتی ست که خبرنگار 
از  قبل  مطبوعاتی  کنفرانس  دایر شدِن  هنگام 
آغاز سخنرانی در نظر می گیرد. مهم ترین اصل 
مطبوعاتی،  کنفرانس  محل  یا  تاالر  داخل  در 
عبارت از جایگاه خبرنگاران است. مصاحبه گر 
هرچه به میز خطابه نزدیک باشد، بهتر است؛ 
چون اول سخنان را به خوبی شنیده و یادداشت 
می نماید و دیگر این که چانس پرسش را نسبت 
به دیگران بیش تر می تواند داشته باشد. همچنین 
برای  مایکروفون  نوعیِت  از  کنفرانس  در 
پرسش خبرنگاران نیز باید باخبر بود. در اکثر 
مایکـروفوِن  مطـبوعاتــی،  کـنفرانـس هـای 
قرار  مــصاحبه کننده گان  خــدمت  در  سیار 
دارد و در عده یی از کنفرانس ها، مایکروفون را 
در یک نقطه نصب می کنند و پرسش کننده گان 
مجبورند در قطار طوالنی منتظر نوبت  باشند. 
دیگر  مهِم  مسایل  از  یکی  دو حالت،  هر  در 
همان جایگاه مسوولین تخنیکی در تاالر است 
که بایــد یک خـبرنگار کامًا از موقعیِت آن ها 

باخبر باشد.
مطبوعاتی،  کنفرانس های  از  بسا  در 
مایکروفون های خبرنگاران را بر سرِ میز خطابه 
کنفرانس  به  زودتر  هرکه  و  می کنند  جابه جا 
داخل شد، موقعیِت بهتر را انتخاب می تواند، 
پخش  جبعۀ  کنفرانس ها  از  عده یی  در  ولی 

صدا و یا بلندگو برای این منظور در نظر گرفته 
از جبعۀ صدا  می شود. در صورت اخذ صدا 
باید ساکت و سیم های مورد قبول را به کار برد 
و اگر جبعه نباشد، استفاده از بلندگو مستلزم 
تجربۀ زیاد است؛ چون از فاصلۀ نزدیک و یا 
بسـیار دور، صدای مورد قبول را نمی توان ثبت 

کرد.
آلۀ  نوعیِت  از  مطبوعاتی،  کنفرانس  آغاز  در 
شنوایی یا گوشی نیز آگاهی باید داشت؛ زیرا 
سخنان  مطبوعاتی  کنفرانس های  از  بسا  در 
کنفرانس دهنده و یا مهمان باید ترجمه گردد 
و ترجمان توسط گوشی به خبرنگاران ترجمۀ 
هم زمان می نماید و اگر گوشی مناسب در اختیار 
کنفرانس صورت  از  درست  برداشِت  نباشد، 
کنفرانس های  در  همچنان  نمی تواند.  گرفته 
مطبوعاتی معمول است که برگه های معلوماتی 
معلوماِت  آن  در  که  می کنند  توزیع  قبًا  را 
و  موضوع  کنفرانس دهنده،  دربارۀ  مختصر 

همچنان شماره های تماس درج می باشد.
اگر خبرنگار به رادیو و یا هم رسانه های چاپی، 
یا مصاحبه  از کنفرانس مطبوعاتی گزارش و 
از  یکی  نیز  صحنه پردازی  می نماید،  ترتیب 
شیوه های معمول است که مصاحبه گر در مقدمۀ 
گزارش از فضای حاکم در کنفرانس می نویسد 
و خواننده گان را با جماِت مناسب به داخل 
می کشاند. عاوتًا  مطـبوعاتی  کـنفرانس  متن 
و  موضع گیری ها  و  بدنی  ژست های  دانستن 
برای  می تواند  کنفرانس دهنده گان  حرکاِت 

نوشتن یک گزارش یا مصاحبه جالب باشد.
کنفرانس مطبوعاتی را می توان با مقدمۀ کوتاه و 
یا هم با عنوان درشت و به گونۀ پرسش و پاسخ 
به نشر رسانید و یا هم در گزارش خبری یک 
رپ یا بستۀ خبری و یا هم یک پکیچ صوتی 
یا تصویری تهیه نمود، این بسته گی به رسانه و 
متصدی برنامه یا صفحه دارد که از خبرنگاران 
برای  نشر  ترتیب  نوع  چه  و  می خواهند  چه 

کنفرانس مطبوعاتی در نظر گرفته اند.
مدتی  باید  کنفرانس،  آغاز  از  قبل  خبرنگاران 
در  جواب ها  و  سوال ها  و  سخنرانی  که  را 
یا  و  تهیه کننده گان  چون  بدانند؛  می گیرد  بر 
و  بدانند  باید  صفحه  یا  و  برنامه  متصدیاِن 
نظر  مد  را  نشر  آخرِ  همچنان خبرنگار وقت 
ممکن  مطبوعاتی  کنفرانس های  در  گیرد. 
نیست که به همۀ خبرنگاران فرصت پرسش 
مهیا شود، اما پرسش ها از سایر خبرنگاران را 
می توان در گزارش و یا خبر به نشر رسانید، 
اما نباید آن پرسش به حیث پرسش شخصی 
مطرح گردد، بلکه گفته شود که »در پرسش 

یکی از خبرنگاران چنین گفت«. 
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هرگاه کنفرانس مطبوعاتی در 
یک اتاق یا تاالر باشد، تنظیم 

نور برای ثبت تلویزیونی 
بسیار اهمیت دارد. به همین 
ترتیب، مسیر نور باید مد نظر 

گرفته شود. گرداننده گان 
کنفرانس مطبوعاتی شاید 

تجربۀ کافی در عکس برداری 
نداشته باشند و یا ناخودآگاه 

میز خطابه را طوری تنظیم 
کنند که از پشت سِر 

سخنرانان شعاع تیِز آفتاب 
به داخل تاالر بتابد و یا 

چراغ های بزرگ از عقب میِز 
خطابه نورافگنی نماید که در 
این صورت، باید مشوره های 
الزم را به گرداننده گان داد 
و یا مجبوراً کمرۀ عکاسی و 
فلم برداری را در نقطه یی 
جابه جا نمود که نور آفتاب 
مستقیماً به روی لنز نتابد.

مسالۀ دیگر که حایز اهمیت 
است، عبارت از حضور 

خبرنگاران و نکاتی ست که 
خبرنگار هنگام دایر شدِن 
کنفرانس مطبوعاتی قبل از 

آغاز سخنرانی در نظر می گیرد

بخش چهارم
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شکل گیری  و  ایران  در  روشن فکری  مفهوم 
فرهنگ روشن فکرِ ایرانی

ُمدرن  مصداِق  و  مفهوم  با  ایرانیان  آشنایی 
روشن فکری )روشن فکر به مثابۀ گونۀ غربی آن(، 
بازمی گردد به اعزام نخستین دانشجوها و طلبه هایی 
که در زمان حکومِت قجری برای تحصیل علم و 
غالبًا  )اروپا و  به فرنگ  دانِش مدرن  به  دست یابی 
حوزۀ تمدنی فرانسه( رفتند. دانشجویان که در ابتدا 
شد،  افزوده  ایشان  تعداد  به  بعدها  و  بودند  اندک 
روشن فکر  مفهومِ  برای  را  دووجهی  موقعیِت  یک 
با  دانشجوها  یک سو  از  آوردند.  به وجود  ایرانی 
یک رویکرد خودکم بینانۀ محزون از عقب مانده گی 
به شکل یک آرمان شهر  به غرب  فناورانۀ خودی، 
در  چندوچونی  هیچ  بدون  و  کرده  نگاه  تمدنی 
فلسفۀ کاربری فناوری، عواقب و معایب و مضرات 
آن، خود را سرسپردۀ غرب می یافتند. در این شکل 
که  است  آن  نتیجه  طبیعی ترین  علم،  تحصیل  از 
روشن فکری  به  ایرانی  تفکر  گرایش  و  برخورد 
الگوبرداری  یک  با  و  باشد  می بیند،  آنچه  هر  نیز 
می دیده  که  آن گونه  به  را  روشن فکری  فیزیکال 
که  )آن چنان  کند.  بازتولید  خود  جامعۀ  در  است، 
در  روشن فکری  گرایش  از  گونه  این   شد،  گفته 
از  فانتزی  الگویی  و  بوده  شایع  پیرامونی  جوامع 

روشن فکر را اختیار کرده است.(
از سوی دیگر، برخوردی که جامعۀ خودی با این 
از  برخوردی  می کرد،  برگشته  فرنگ  از  نخبه های 
جنس خودی نبود؛ بلکه عامۀ مردم روشن فکر را به 
به دلیل تحصیل  عنوان یک دیگری می شناخت که 
امتیازات خاصی را بر عوامی داشتند  علوم ُمدرن، 

که بعضًا رنگ مکتب خانه را هم نمی دیدند.
این ویژه گی اجتماعی برای روشن فکری در ایران 
از همان ابتدا روشن فکرها را به عنوان یک پایگاه 
به  ایران  در  را  برنتافت و روشن فکری  فراطبقه یی 
عنوان  به  اروپایی  روشن فکرنماهاِی  تجربۀ  شکل 
توصیف  جامعه  با  بی ارتباط  و  کوچک  طبقۀ  یک 
مذهبی  ارزش گذاری های  و  دینی  زمینه های  کرد. 
هم عامِل دیگری بود که روشن فکرهای ایرانی را 
سکوالر  شکل  به  دین  با  را  رابطۀشان  عمومًا  که 
تعریف کرده بودند، به یک جمِع کوچک واگذاشت. 
هدایت  عدم  و  اجتماعی  نیازهای  نکردن  برآورده 
کردن جامعه به دست روشن فکر، باعث طرد شدن 
متقابِل مردم و روشن فکرها از جانب دیگری گشت 

که طبیعتًا به تخریب هر دوی آن ها منجر شد.
غربی  آنچه  دلیل  به   روشن فکری  پایگاه  دوری 
نام  شدن  غربی  کردن،  غربی  غرب گرایی،  بودن، 
به  جامعه  که  بود  اخطاری  واقع  در  شد،  گذاشته 
روشن فکرها می داد تا ایشان را از »دیگری غرب« 
حفاظت کند که البته با فاصله یی که در میان ایشان 
می گشت،  هم  عمیق تر  روز  هر  و  بود  شده  ایجاد 
راه به جایی نبرده و در آخر در فرهنگ عامه واژۀ 
روشن فکری به عنوان یک انِگ اجتماعی به معنای 
بی خبر بودن و ناآگاه بودن کاربرد یافت چنان که: 
در تکه کام ها و... نیز مشاهده می شده و می گردد. 
روشن فکربازی  روشن فکربازی،  مثال:  عنوان  به 
درآوردن، تمسخر تیپ های روشن فکری به عنوان 

سمبول ازخودبیگانه گی. 
روشن فکر در چهارچوب فرهنگی ایران یک طبقۀ 
بی رابطه با عامۀ مردم است که نه می خواهد و نه با 
شرایط ظاهری و عملِی خود می تواند که به فرهنِگ 

عامه مردم نزدیک شود.
شکل گیری فرهنگ روشن فکری در ُخرده فرهنگ ها 
و اقلیت های مختلِف ایرانی با بار ارزش گذاری های 
متفاوتی که بر دوش خود می کشد، فاصلۀ بسیاری 
این  دارد.  مردم  عامۀ  فرهنگ  ارزش گذاری های  با 
و  روشن فکری  فرهنگ  بین  که  اجتماعی  فاصلۀ 
تنها  گرفته،  شکل  ایرانی  جامعۀ  در  عامه  فرهنگ 
جامعه  همبسته گی  عدم  و  ناسازگاری  به  مربوط 
به روشن فکر نیست، بلکه پایگاه روشن فکری هم 
الگوهای خاِص خویش که بیشتر شبیه یک  با آن 
الگوی فیزیکال است تا یک متود اندیشه، نخواسته 
نداده  نشان  جامعه  با  شدن  یکی  به  هم  رغبتی  و 

است.
عدم ارتباط روشن فکر با مردم را می توان در تمام 
ظواهر فرهنگی اطراف خویش به وضوح نشان داد 
که چه طور باعث از هم گسیخته گی روشن فکر از 

جامعه و بالعکس شده و می شود.
باید  ایران،  در  روشن فکری  مفهوم  بررسی  در    
یک  تمامِ  و  تام  نمایندۀ  که  فردی  مصداق های 

تعامِل شهر و فرهنگ 
و شکل گیری فرهنِگ 
روشن فکری

روشن فکر روشن گر بوده و با آثار و عملکرد خویش 
داده،  نشان  جامعه  به  را  تأثیرگذار  و  موجز  انتقاد  راه 
مورد تأکیـد قرار نداد. چنان که می بینم برخورد جامعۀ 
تا  و  است  محبت  و  مهر  سر  از  ایشان  با  نیز  ایرانی 
سالیـان سال از ایشان با احترام یاد داشته و خوانش های 
آسیب شناختی  بررسی  می دهد.  به دست  را  متفاوتی 
پایۀ کلیت و مفهوم روشن فکر  بر  پایگاه روشن فکری 
و روشن فکری است و نباید با تاکید بر مصـداق های 
فردی موفق و تأثیرگذار که هم اکنون نیز کم نیستند، از 
شناخت معایب ُکلی روشن فکری در ایران غافل گشت.

 

نتیجه گیـری
به  اعتقادی  در حالت ُکلی و به  صورِت عام، نگارنده 
و  پایان  بر  بنا  را  که یک جریان  فرجام گرایانه  اندیشۀ 
جریان  که  است  معتقد  و  نداشته  می سنجد،  نتیجه اش 
روشن فکری نه تنها که نباید منوط به نتیجه باشد، بلکه 
باید بنا بر هدف خویش که عمومی کردن آگاهی است، 
در خال روزمره گی خود و مرور زمان به ساِن پدیده یی 
قرار گیرد. زیرا که جریان  زنده مورد بحث و تحقیق 
اندیشه  موزیِم  در  شی ء  یک  مانند  که  روشن فکری 
نگه داری می شود، نه تنها ارزش عمل گرایانه ندارد بلکه 

اعتباری نیز به تحرکات اجتماعی کنونی نمی دهد.
عملکرد  با  بتواند  که  است  زنده  اجتماعی یی  جریان 
هستی،  منطقی  فلسفۀ  بر  بنا  حاضر  زمان  در  خویش 
در پی هر کنشی یک واکنش اجتماعی را در بر داشته 
باشد. اندیشۀ روشن فکر نیز بر طبق همین قاعدۀ ُکلی تا 
زمانی اثرگذاری خویش را حفظ می کند که تنها به یک 
مجموعه از عادات و شمایِل عوام فریبانه مبدل نگردیده 
و  بیدار  »وجـدان  باید  این که  از  را  خویش  هدف  و 

هوشیار« جامعه باشد، حفظ نماید.
پایگاه روشن فکر ایرانی تا نتواند که به ذاِت خویش که 
ُکلیت  برای  بودن  راهنما  و  روشن گری  رسالت  همانا 
نفع  به  خود  داشته های  از  و  بازگردد  است،  جامعه 
بگذرد،  ایرانی  جامعۀ  در  اجتماعی  طبقات  آرمان های 
نخواهد  ایرانی  را در جامعۀ  بودن  فایده  به  مفید  توان 

داشت.
در مبحث رابطۀ انتقادهای روشن فکری و اخاق گرایی 
از آن جا که بحثی جداگانه و مجزا است، تنها با توجه 
چگونه گی  همانا  که  مطلب  این  نگارش  هدف  به 
شکل گیری طبقۀ روشن فکری در شهر است، می توان 
آن جا  تا  انتقادی  مباحث  که  نمود  اشاره  نکته  این  به 
رعایت  با  بتواند  که  است  موثر  اجتماعی  شؤون  در 
جامعه  متعالی  ارزش های  به  احترام  و  اخاقی  حریم 

چهارچوب  در  طرف،  دو  متقابل  سیاسی  باورهای  و 
خرد سخن گوید؛ زیرا از این طریق است که می تواند 
هم برای حوزۀ قدرت و هم برای جامعه سازنده باشد 
و به انسجام اجتماعی و تولید نظم نویِن شهری برای 

اجتماع نایل شود.
 پاس داشتن رویکرد اخاق گرایانه به هیچ وجه نافی 
روح انتقادی روشن فکر و بیان گزندۀ آن نیست که صد 
زبان  با  جامعه  معایِب  کوچک ترین  است  آشکار  البته 
تلِخ طنز و انتقادی روشن فکر به ساِن بحرانی اجتماعی 

رخ می نمایاند.
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تهران: نشر نی
•  هانتینگتون، سموئل )1۳8۲(، سامان سیاسی، ترجمه 

از محسن ثاثی، چاپ سوم، تهران: نشر علمی
•  فکوهی، ناصر )1۳8۳(، انسان شناسی شهری، چاپ 

اول، تهران: نشر نی
•  اویسی، آرش )1۳88(، طبقۀ فراسوی طبقه، فصلنامۀ 

سینما و ادبیات/ شمارۀ ۲1/ تابستان
•  مارکس، کارل )1۳78(، گروندریسه، ترجمه از باقر 
پرهام و احمد تدین، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه

مرتضی ارشاد 

بخش چهارم و پایانی

دوری پایگاه روشن فکری 
به دلیل آنچه غربی بودن، 

غرب گرایی، غربی کردن، غربی 
شدن نام گذاشته شد، در 

واقع اخطاری بود که جامعه به 
روشن فکرها می داد تا ایشان 
را از »دیگری غرب« حفاظت 
کند که البته با فاصله یی که 
در میان ایشان ایجاد شده 
بود و هر روز عمیق تر هم 

می گشت، راه به جایی نبرده و 
در آخر در فرهنِگ عامه واژۀ 

روشن فکری به عنوان یک انِگ 
اجتماعی به معنای بی خبر بودن 

و ناآگاه بودن کاربرد یافت 
چنان که: در تکه کالم ها و... نیز 
مشاهده می شده و می گردد. به 

عنوان مثال: روشن فکربازی، 
روشن فکربازی درآوردن، 

تمسخر تیپ های روشن فکری به 
عنوان سمبول ازخودبیگانه گی.
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بودجه  تمویل  به  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
انتخابات از سوی حکومت به دیده شک نگرسته و 
می گویند که جامعه جهانی به خاطر اولویت دادن به 
صلح، از تمویل انتخابات ریاست جمهوری ابا ورزیده 

است.
ملی  شورای  مجلس  دو  از  حکومت  پیش  روز  دو 
خواسته تا رخصتی های تابستانی خود را تا تصویب 
سال  وسط  بودجه  چارچوب  در  انتخابات  بودجه 

دولت، معطل قرار دهند.
از 8  بیش  که  کرده  اعام  مالیه  این وزارت  از  پیش 
میلیارد افغانی معادل ۶۰ میلیون دالر امریکایی، بودجه 

انتخابات آینده ریاست جمهوری را تامین می کند.
با این وجود، شماری از نماینده گان مجلس می گویند 
سبب  حکومت  سوی  از  انتخابات  بودجه  تأمین  که 
تنقیص در سایر موارد بودجه خواهد شد و مشکات 

زیادی را بر زنده گی مردم تحمیل خواهد کرد.
مورد  این  در  مجلس  عضو  یک  عظیمی  نفیسه 
گفت: »با تأمین بودجه انتخابات از سوی حکومت، 
تغییرات جدی در بودجه ملی به وجود خواهد آمد؛ 
زیرا وزارت مالیه این پول را از پروژه های انکشافی 

تنقیص خواهد کرد.«
به گفتۀ بانو عظیمی: عدم اجرای پروژه های انکشافی 
دولت در سال جاری، باالی اقتصاد و زنده گی مردم 
اهداف  از  منفی می گذارد؛ زیرا یکی  تأثیر  افغانستان 
اقتصادی  رشد  به  توجه  انکشافی  پروژه های  تطبیق 

شهروندان است.
قرار بود، جامعه جهانی و شرکای انتخاباتی افغانستان 
بودجه انتخابات را تمویل کنند؛ اما گفته می شود که 
مایل  مذاکرات صلح، جامعه جهانی  تشدید  دلیل  به 

نیست در حال حاضر انتخابات را تمویل کند.
این خصوص  در  بشردوست  رمضان  وجود،  این  با 
امریکا؛  یعنی  افغانستان  در  جهانی  »جامعه  گفت: 

به  کند  تمویل  را  افغانستان  انتخابات  امریکا  اگر 
اما  است؛  آسان  برایش  نخود  یک  خریداری  اندازه 
عدم تمویل انتخابات از سوی امریکا چنین برداشت 
می شود که این کشور می خواهد کسانی را بیاورد و 

در ارگ داخل کند.«
علی اکبر جمشیدی نیز با اشاره به اینکه نظام سیاسی 
افغانستان وابسته به حمایت جامعه جهانی است؛ ولی 
تمویل  را  انتخابات  بودجه  جهانی  جامعه  که  زمانی 
انتخابات  بر  را  صلح  آنان  که  است  واضح  نمی کند 

ترجیح داده و قصد ندارند انتخابات را برگزار کنند.
عظیم کبرزانی عضو دیگر مجلس اما می گوید، دولت 
انتخابات  برگزاری  تعهد  اجرای  منظور  به  افغانستان 
خود تاش دارد به هر شکل ممکن بودجه انتخابات 
را از در آمد داخلی تأمین کند؛ اما بدون شک در سایر 
بخش های مالی به ویژه تطبیق پروژه های انکشافی با 

مشکل مواجه خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این حکومت افغانستان 

با تعویق انتخابات زیر عنوان هر بهانه را نپذیرفته و با 
احتمال تشکیل حکومت موقت در نتیجه توافق صلح 

با طالبان نیز مخالفت کرده است.
با این وجود، نماینده گان می گویند که احتمال تشکیل 
توافق  نتیجه  در  انتخابات  تعویق  و  موقت  حکومت 

احتمالی صلح با طالبان، قوت گرفته است.
اعامیه یی  در  انتخابات  کمیسیون  حال،  همین  در 
گفته است که این کمیسیون متعهد است تا انتخابات 
شفاف، عادالنه و سرتاسری را در ۶ میزان سال 1۳98 

برگزار نماید.
در اعامیه آمده است: »خوشبختانه بودجه مورد نیاز 
 1۳98/۴  /۲۰ تاریخ  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
منظور شده...باید متذکر شد که از مجموع 1۴9 میلیون 
دالر بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، مبلغ 
افغانستان و 59  از جانب دولت  آن  دالر  میلیون   9۰
تأمین  از جانب جامعه جهانی  آن  دیگر  دالر  میلیون 

می شود.«

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دورۀ پیش از 
تولد نوزاد و تا دو سالگی آن را »فرصت طایی« برای 
رشد سالم کودک توصیف کرده می گوید پس از دو ساله 
شدن کودک، تاش ها برای رشد سالم آن »هیچ« سودی 

در قبال نخواهد داشت.
در  رسانه ها  به  آگاهی دهی  مراسم  در  که  فیروز  آقای 
بارۀ آجندای ملی تغذیه صحبت می کرد، گفت که نباید 
فرصت پیش از تولد و تا دو سالگی نوزاد، برای رشد 
سالم آن از دست داده شود. وزیر صحت عامه می گوید: 
»از روزی که یک مادر تخمه در بتنش القاح می شود تا 
زمانی که یک کودک به دو سالگی می رسد، همین یک 
داده  انجام  که  را  است؛ هرکاری  بسیار طایی  فرصت 
آن  از  بعد  بدهیم.  انجام  باید در همین وقت  می توانیم 
مداخله،  انتروینشن،  نوع  هیچ  شد  ساله  دو  کودک  که 
تداوی و هیچ چیز فایده ندارد و سوءتغذی هم بعد از 

دو سالگی برگشت نمی کند«.
شدن  باردار  روز  از  که  دارد  تأکید  عامه  وزیر صحت 
مادر تا دو سالگی نوزاد، هزار روز را در برمی گیرد و 
کماالتی  تمام  از  باید  و  است  طایی  دوره ی  یک  این 
که برای رشد سالم کودک وجود دارد، کار گرفته شود. 
داکتر فیروزالدین فیروز گفت: »تاثیرات آن چیست؟ اول 
این که اگر یک کودک در این دوره برایش توجه نشود، 
مقاومت اش پایین می آید، معافیت اش کم می شود، اول 

تمام بیماری های ساری سر او غلبه می کند. تحقیق نشان 
در  می برند،  رنج  شکر  بیماری  از  که  کسانی  می دهد 
طفولیت مصاب به  سوءتغذی بوده اند. نه به تنها امراض 
غیرساری هم مصاب می شود.  امراض  به  بلکه  ساری، 

عامل آن همین سوءتغذی است«.
وزیر صحت عامه هم چنین گفت که اگر به هزار روز 
نخست زندهگی نوزاد توجه الزم صورت نگیرد، ذهن 
این نوزاد هم از رشد کامل می ماند. به گفتۀ او، این نوزاد 
قابل به درک کردن و درس خواندن نخواهد شد و یا 

قادر به ادامۀ روند آموزش و تحصیل نمی شود.
چگونگی  روی  نیز  اقتصاد  که  کرد  تأکید  فیروز  آقای 
رشد سالم نوزادان تأثیر دارد. به گفتۀ او، هرگاه از نگاه 
امکانات اقتصادی در هزار روز نخست زندهگی نوزاد 
توجه الزم صورت نگیرد، این نوزاد در آینده باردوش 
اجتماع خواهد بود. وزیر صحت عامه می گوید که این 
باروری آن  ابتدا دچار مشکل قدکوتاهی شده و  نوزاد 
نیز نسبت به آدم های نورمال به مراتب کم تر خواهد بود.
آمارهای  طبق  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
ارایه شده از سوی مقام های دولتی، هم اکنون بیش از 
افغانستان زیر خط فقر زندهگی  55 درصد شهروندان 
می کنند. براساس این آمارها، افغانستان از جمله بیست 
نگاه  از  وضعیت  بدترین  که  است  جهان  در  کشوری 

امنیت غذایی دارد.

طوری  آن  است.  سوءتغذی  فقر  عمدۀ  پیامدهای  از 
میان  در  مزمن  سوءتغذی  می گوید  وزارت صحت  که 
درصد  سی وشش  به  اکنون  شصت درصد  از  کودکان، 

رسیده است.

کارهای غیرموثر پس از دو سالگی
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه همچنان می گوید 
که اقدامات اساسی و سازنده باید در هزار روز نخست 
زندهگی نوزاد صورت گیرد و در غیرآن، اقدامات بعدی 
پس از دو سالگی نوزاد، موثریت زیاد نخواهد داشت. او 
گفت: »وقتی که طفل مریض شد و به ما مراجعه کرد، 
کار ما آن وقت موثر نیست. به خاطر این که طفل دوساله 
و به سوءتغذی مصاب شده یا بیماری دیگر می گیرد و 
به ما مراجعه می کند، بعد از آن هرنوع تداوی که انجام 
می دهیم شاید یک مقدار مفید باشد اما اصلی نیست. کار 

اصلی از همان روز اول باید صورت گیرد«.
عنعنات  از  برخی  به دلیل  که  گفت  عامه  صحت  وزیر 
داده  باردار  زنان  به  سالم  و  درست  غذای  ناپسند، 
نمی شود. به گفتۀ او، براساس این فرهنگ، »نان خوب« 
هم به پدر خانواده داده می شود و پس مانده ها به مادر 
ظالمانه  را  کار  این  فیروز  فیروزالدین  می گیرد.  تعلق 
و  برعکس شود  باید  مساله  این  و گفت  کرد  توصیف 
فیروز  آقای  شود.  داده  بادار  مادران  به  غذا«  »بهترین 
می گوید که این بهترین کاری است که برای مادر، نوزاد، 

اقتصاد و آینده کشور باید صورت گیرد.
وزیر صحت عامه هم چنین از مشکل کم خونی در میان 
وزارت صحت  که  گفت  او  کرد.  اشاره  باردار  مادران 
عامه برای رفع این مشکل تابلیت های آهن به دختران 
صنف هفتم تا دوازدهم توزیع می کند، اما تبلیغات های 
منفی در بارۀ این تابلیت ها مانع رفع این مشکل می شود. 
آقای فیروز می گوید که تبلیغات منفی طوری است که 
دختران  عقامت  باعث  تابلیت ها  این  از  استفاده  گویا 
می شود. او این تبلیغات را ناروا، غیرانسانی و غیراسامی 
تابلیت ها  این  از  استفاده  او،  گفته ی  به  کرد.  توصیف 
باعث رفع کم خونی در مادران باردار، رسیدهگی خون 

به مغز و یادگیری بهتر در کودکان می شود.

وزیر صحت:
»فرصتطالییبرایرشدسالمکودک«درافغانستاننادیدهگرفتهمیشود

اعضای مجلس: 

جامعـۀجهـانیصلـحرااولـویتدادهانـد

کشتارغیرنظامیان
هزینۀمرگبارصلح؟

عبدالمتین فرهمند
پنج  در  که  می گوید  )پنتاگون(  امریکا  دفاع  وزارت 
نتیجۀ خشونت ها  ماه نخست سال ۲۰19 میادی در 
دیگر  تن  کشته و۲۲1۳  غیرنظامی  افغانستان، 95۰  در 

زخمی شده اند.
نام  این کشور زیر  به کنگره  دفاع  در گزارش وزارت 
به  تلفات وارده  افغانستان«  ثبات در  امنیت و  »تقویت 
غیرنظامیان از تاریخ ۳1 دسمبر سال ۲۰18 تا ۳1 می 
۲۰19 ثبت شده است. براساس معلومات ناتو، ائتاف 
زخمی،   55 و  کشته   ۶۰ مسوول  امریکا  رهبری  به 
و  افغانستان مسوول ۶8 کشته و 9۰ زخمی  نیروهای 
گروه های تروریستی مسئول 778 کشته و 1971 زخمی 

دانسته شده اند.
جوانب نامعلوم درگیر در جنگ افغانستان مسوول ۴۴ 
حال،  همین  در  اند.  شده  عنوان  زخمی   97 و  کشته 
گروه مصونیت و دادخواهی افراد ملکی در افغانستان 
گزارش داده است که تنها در ماه جاری 19۰ غیر نظامی 
افغانستان کشته و در حدود ۳۰۰ نفر دیگر در جریان 

خشونت ها جان باخته اند.
صرف نظر از آمارهای ضد و نقیضی که درباره میزان 
سوی  از  اخیر  ماه های  طی  به ویژه  غیرنظامیان  کشتار 
می شود  ارایه  جنگ  درگیر  طرف های  یا  مستقل  منابع 
و بدون توجه به اینکه اکثر قربانیان غیر نظامی توسط 
نیروهای کدامیک از طرف های جنگ، کشته شده اند، 
واقعیت تلخ تر این است که کشتار افراد بی گناه ملکی 
در پی تشدید گفت وگوهای صلح امریکا با طالبان به 

نحو چشم گیری افزایش یافته است.
این امر، این پرسش های مهم را مطرح کرده که آیا میان 
کشتار غیرنظامیان و جدی تر شدن گفت وگوهای صلح، 
ارتباطی محکم و معنادار وجود دارد؟ آیا این بخشی از 
هزینه های مرگباری است که باید برای رسیدن به صلح 
پرداخت؟ صلحی که با تشدید جنگ و افزایش کشتار 
و تلفات باالی غیرنظامیان، همراه است، چگونه صلحی 
است و چطور می توان انتظار داشت که عوامل مسبب 
صلح  توافقات  مفاد  به  متعهد  آینده  در  جنایات،  این 
شان باشند؟ این پرسش ها جدی است و پاسخ به آنها 
می تواند دربارۀ آینده روند جاری صلح، شفاف سازی و 
ابهام زدایی کند و تصویر روشن تری از آینده، ارایه دهد.
علی رغم  که  است  این  تأمل  قابل  نکته  میان،  این  در 
غیرنظامیان  کشتارهای  از  تکان دهنده  آمارهای  انتشار 
و حتا ارتکاب مستقیم حمله های عمدی علیه اهداف 
غیرنظامی از سوی طالبان، نیروهای خارجی و نظامیان 
رویکرد  در  تغییری  هیچ  از طرف ها  یک  هیچ  دولتی، 
صلح شان ایجاد نمی کنند. این امر، پرده از این حقیقت 
اینکه خون و جان غیرنظامیان  بر می دارد:  تکان دهنده 
برای هیچ کدام از جبهه های جنگ، ارزشی ندارد و آنها 
برای رسیدن به اهداف خود، ریختن خون غیرنظامیان 
را قابل توجیه می دانند؛ کاری که طالبان با صراحت و 
بی پرده مرتکب می شوند و ابراز تأسف و عذرخواهی 
هم نمی کنند؛ اما نیروهای خارجی و دولتی، تنها به یک 
تأسف و معذرت خواهی یا در نهایت، وعده تحقیقی که 

هرگز انجام نمی شود، بسنده می کنند.
رسانه های  تبلیغاتی  پوشش  با  که  صلحی  بنابراین، 
امن  کشورهای  لوکس  تاالرهای  در  جمعی  اغواگر 
پُرنشاط  و  خندان  چهره های  میان  خارجی  مرفه  و 
افغانستان و طالبان و امریکایی، منعقد شود، هیچ ارج 
زیرا  داشت؛  نخواهد  افغانستان  مردم  برای  اهمیتی  و 
آثار و ثمرات چنین صلحی در خیابان های ناامن کابل 
همواره  ولسوالی های  و  والیات  مرگبار  شاهراه های  و 
آشوب زده هلمند و ننگرهار و پکتیا و بدخشان و قندوز 

و... مشهود نیست.
افغانستان نمی توانند  امریکا و دولت  اینکه   نکتۀ آخر 
تلفات غیرنظامیان و نسبت دادن بخش  آمار  انتشار  با 
بزرگ این کشتارها به طالبان، خود را از مسوولیت های 
مسوول  آنها  کنند.  تبرئه  فاجعه بار،  جنگ  این  سنگین 
مبارزه با طالبان، مدیریت جنگ، حفاظت از جان و مال 
غیر نظامیان و بهبود شرایط زنده گی امن و باثبات برای 
مردم افغانستان هستند و وقتی طالبان علی رغم حضور 
امنیتی،  نهادهای عریض و طویل  و  نیروهای خارجی 
همچنان می توانند جان غیرنظامیان بیشتری را بگیرند، 
پیمانانش در  امریکا و هم  برای  این شکستی شرم آور 
ناتو است که نتوانسته اند از عهده مهار یک گروه مزدور 
تروریستی برایند و امنیت مردم افغانستان را تأمین کنند.
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خوشبختانه بحث های روشنفکری دینی، آهسته آهسته، 
در میان عموم مسلمانان جا باز کرده و خیلی از مسلمانان 
را مسأله دار ساخته است. کافی است که شما با جوانان 
دیندار بنشینید و به حرف های دل شان گوش دهید و از 
شک ها و تردیدهای شان و از سوال ها و مسأله های شان 
بپرسید و دغدغه های شان را پی جویی کنید، به این نکته 
رسانه های  و  چاپ  صنعت  کرد.  خواهید  پیدا  تفطن 
دیداری و شنیداری و پایگاه های انترنتی و ...، انفجاز 
و  نظریه  و  ایده  هر  و  است  شده  سبب  را  اطالعات 
آوری،  سرسام  سرعت  با  را  بدیعی  و  جدید  اندیشۀ 
در میان آدمیان این کرۀ خاکی، دهن به دهن و گوش 
به گوش می نماید و محافظه کاران دینی و غیردینی را 
که خود را محافظ دین و دنیای مردم بیسواد و درس 
نخوانده می دانند، شکنجه می کند و عذاب می دهد. به 
این ظاهرگرایان و محافظه کاران  همین دلیل است که 
دینی، بی مهابا بر روشنفکران دینی می تازند و از هیچ 
آنها  علیه  تروری  و  تهدیدی  و  توهینی  و  تهمتی  نوع 
دریغ نمی کنند و در وادی این فحاشی ها و بد زبانی ها 
آموزه های  که  می روند  پیش  آنقدر  جان ستانی ها،  و 
گهربار اخالقی – دینی را هم نادیده می گیرند و پردۀ 
برزمین  را  خود  شخصیت  و  می درند  را  خود  آبروی 

می زنند. 
این ظاهرگرایان و محافظه کاران، دیری ست که مغالطۀ 
دیگری را باب کرده اند و دارند آن را تکرار می کنند. 
در این مغالطه گفته می شود: »ایمان عامیانه یی مردم با 
ارزشترین ایمان است. مردم با این ایمان خود، ایمن اند 
و آرام. اما عده یی از روشنفکران دینی که معلوم نیست 
از کجا آب و نان می خورند و از کی فرمان می برند، آمده 
اند و با مطرح ساختن بحث های جدید دینی، بنیان این 
ایمان عامیانۀ مردم را متزلزل می سازند و ذهنیت های 
مومنان را مشوش می نمایند و هویت شان را مخدوش 
می کنند«. این گروه از آدمیان عنوان می کنند: »ما حافظ 
ایمان عامیانه یی مردم عام هستیم و حق داریم از این 
روشنفکران  این  برای  اما  نماییم،  دفاع  عامیانه  ایمان 
دینی چه کسی حق داده است که به دین و ایمان مردم 
شیطانی  پاسخ های  و  پرسش ها  با  و  باشند  داشته  کار 
خود، تیشه به ریشۀ دین و ایمان دینی این مردم بیسواد 
و بیچاره بزنند؟«. این گروه باری با روشنفکران دینی از 
در لطف هم داخل می شوند و برای روشنفکران دینی 
خود  میان  در  را  خود  »بحث های  که  می دهند  اجازه 
مطرح نمایند و با تردیدها و تشکیک های خود، خود 
پاسخ دست  و پا نمایند و بحث ها و بررسی های خود 
را به میان عام مردم نکشانند و آرامش دینی مردم را بر 

هم نزنند و...«. 
قبول  به  تلقی  مردم  عامیانه یی  ایمان  مغالطه،  این  در 
نهایی می شود و حفظ این ایمان عامیانه هدف متعالی 
روشنفکران  ایده،  دو  این  کمک  با  و  می گردد  عنوان 
دینی، به عنوان مخرب این دین و ایمان عامیانه معرفی 
و  مردم  دلسوز  صفت  به  هم  خودشان  و  می گردند 
مغالطه  این  با  می شوند.  شناخته  مردم  ایمان  پاسدار 
است که این ظاهرگرایان و محافظه کاران، نه تنها مقام و 
منزلت و تقوا و دل سوزی خود را به کرسی می نشانند، 
در  پیشاپیش  را  دینی  روشنفکران  طرف  یک  از  بلکه 
اذهان مسلمانان می کوبند و از طرف دیگر، حمایت و 
تأیید عموم این مردم عادی و عامی را که از این دست 

مغالطه ها را نمی دانند و نمی شناسند، جلب می کنند. 
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از  یکی  در  محافظه کاران،  و  ظاهرگرایان  که  گفتیم   

و  محافظت  را  خود  هم وغم  تمام  خود،  مغالطه های 
پاسداری از ایمان عامیانه مردم عادی دانسته اند و این 
ایمان و دین عامیانه را آخرین گام دین داری تلقی کرده 
اند و به همین دلیل، هیچ گونه بحث های روشنگرانه و 
ورشنفکرانه را تحمل کرده نمی توانند، چون می اندیشند 
و  دین  روشنفکرانه،  و  روشنگرانه  بحث های  این  که 
ایمان این مردم عادی و عامی را متزلزل می سازد و آنها 
را به وادی شک و تردید پرت می کند و آرامش شان را 
می ستاند و ذهنیت شان را مشوش می کند و هویت شان 
را مخدوش می نماید. بگذارید این مغالطه را »مغالطۀ 

عوام پسندانه« بنامیم.
عوام پسندانه بودن این مغالطه، چند دلیل دارد. نخست 
اینکه دین و ایمان دینی مال مردم عامی و عادی تلقی 
می گردد. دوم اینکه ایمان و دین عامیانه، ارزشمندترین 
تصور  اینکه  سوم  می شود.  پذیرفته  دین  و  ایمان 
می شود، دین و ایمان دینی تک الیه یی و تک مرتبه یی 
است و نمی توان این دین و ایمان را سرزندهگی داد و 
تکامل بخشید و نشاط آفرین ساخت. چهارم اینکه گفته 
می شود رسالت این ظاهرگرایان و محافظه کاران و سایر 
این  از  که  است  این  اندیشمندان  و  عالمان  و  مومنان 
ایمان حراست و پاسداری کنند و کاری نکنند و چیزی 
نگویند که این ایمان را سست و متزلزل سازد. پنجم 
اینکه کار روشنفکران دینی چیزی نیست جز تضعیف 
و تخریب این ایمان و دین عامیانه. به همین دالیل بود 
کردم.  عنوان  عوام پسندانه«  »مغالطۀ  را  مغالطه  این  که 
»روشنفکران  اینکه  بر  مبنی  شان  اندیشۀ  کلیت  چون 
دینی حق ندارند که دین و ایمان دینی مردم را تضعیف 
ایمان  و  دین  محور  بر   ،» و...  کنند  تخریب  و  نمایند 

دینی عوام می چرخد و انسجام پیدا میکند. 
خواندن  عوام پسندانه«  »مغالطۀ  بر  مبنی  باال  استدالل 
مغالطه یی مورد بحث، ما را به فرض ها و پیش فرض های 
این ظاهرگرایان و محافظه کاران نیز راه می برد. سوال 
در  دینی،  روشنفکری  فعالیت های  چرا  که  است  این 
راستای تخریب ایمان عوام تعریف می گردد و به همین 
دلیل کوبیده می شود و رد می گردد؟ بدون تردید، این 
اندیشه بر فرض ها و پیش فرض های تکیه کرده است که 
ما در پاراگراف باال به آنها شاره نمودیم. نخست اینکه 
دین و ایمان دینی مال مردم عامی و عادی تلقی میگردد 
)به همین دلیل است که کارهای روشنفکری دینی را 
دست برد این ایمان تلقی می کنند(. دوم اینکه ایمان و 
دین عامیانه، ارزشمندترین ایمان و دین پذیرفته می شود 
)به همین دلیل کارهای روشنفکری دینی را نکوهش 
می کنند و خیانت عنوان می نمایند(. سوم اینکه تصور 
می شود، دین و ایمان دینی تک الیه یی و تک مرتبه یی 
است و نمی توان این دین و ایمان را سرزندهگی داد 
و تکامل بخشید و نشاط آفرین ساخت )به همین دلیل 
و  اصالح  را  دینی  روشنفکری  فعالیت های  که  است 
بازسازی اندیشه دینی تعریف نمی کنند(. چهارم اینکه 
گفته می شود، رسالت این ظاهرگرایان و محافظه کاران 
و سایر مومنان و عالمان و اندیشمندان این است که از 
این ایمان حراست و پاسداری نمایند و کاری نکنند و 
چیزی نگویند که این ایمان را سست و متزلزل سازد 
پاسدار  و  محافظ  را  خود  که  است  دلیل  همین  )به 
ایمان مردم جا زده اند و یک سره بر روشنفکران دینی 
می تازند و شخصیت آنها را می درند(. پنجم اینکه کار 
روشنفکران دینی چیزی نیست جز تضعیف و تخریب 
ایمان و دین عامیانه )به همین دلیل است که در  این 
حق روشنفکران دینی از هیچ نوع تهمتی و توهینی و 

تهدیدی و تروری دریغ نمی کنند(.
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استدالل ها،  این  و  پیش فرض ها  و  فرض ها  این  آیا   
قناعت  که  اند  برخوردار  قدرتی  و  قوت  چنان  از 
خواننده گان را فراهم نمایند؟ چه خللی/ خلل های را 
می توان در این استدالل ها سراغ گرفت؟ از این فرض 
آغاز می نماییم که: »دین و ایمان دینی مال مردم عامی 
و عادی تلقی می گردد و کار روشنفکری دینی، دخالت 
عوام  دین  و  ایمان  این  در  دست برد  نوعی  و  بی جا 
پنداشته می شود«. دو مسأله را در این خصوص باید از 
هم تفکیک کرد. یکی دین و ایمانی دینی به عنوان یک 
مسألۀ وجودی و زیستی، دیگری دین و ایمانی دینی 
به عنوان یک موضوع تحقیقی و علمی. دین و ایمان 
به عنوان یک مسألۀ وجودی و زیستی، عبارت  دینی 
از این است که شخصی دین و ایمان دینی را انتخاب 
می کند و زنده گی خود را بر اساس الزامات و مقتضیات 
بر  را  متدینانه  و  مومنانه  زیستی  و  می دارد  ترسیم  آن 
می گزیند؛ اما دین و ایمان دینی به عنوان یک موضوع 
و  محققی  که  است  این  از  عبارت  علمی،  و  تحقیقی 
برای  می گزیند  بر  را  دینی  ایمان  و  دین  دانشمندی، 
تحقیق کردن و پژوهیدن. توجه به این تفاوت به این 
معنا نیست که کسی که دین و ایمان دینی را انتخاب 

باشد که  نمی تواند کسی  برای زنده گی کردن،  می کند 
دین و ایمان دینی را بر می گزیند برای پژوهیدن، کما 
اینکه کسی که دین و ایمان دینی را بر می گزیند برای 
پژوهیدن، نمی تواند کسی باشد که دین و ایمان دینی 
همین  به  کردن.  زنده گی  برای  باشد  کرده  انتخاب  را 
می تواند  شخص  یک  که  کرد  فرض  می توان  اساس، 
هم دیندار باشد و زیستی مومنانه را انتخاب کند و هم 
روی دین و ایمان دینی خود تحقیق کند و روی این 

مسایل پژوهش نماید.
حاال سوال این است که: »آیا دین و ایمان دینی، به هر 
دو معنای که گفته آمدیم، فقط مال مردم عادی و عامی 
است یا نه؟«. بنده به این باور هستم که هیچ دلیل/دالیل 
مقنع و مکفی وجود ندارد که دین و ایمان دینی را به 
هر دو معنای که گفتیم، مال مردم عادی و عامی بداند. 
همه می توانند دیندار باشند و همه می توانند روی دین 
و ایمان دینی خود و دیگران، پژوهش نمایند و تحقیق 
و  ما  فیلسوفان  عالم.  باشند و خواه  عامی  کنند، خواه 
دیندار  هم  و...  ما  فقیهان  و  ما  متکلمان  و  ما  عارفان 
تحقیق  دینی  مسایل  و  موضوعات  روی  هم  و  بودند 
می کردند و بحث می نمودند و جرح و تعدیل می کردند 

و نقد و انتقاد می نمودند. هیچ کسی هم حق نداشت که 
کس دیگری را بگوید: »شما حق ندارید که روی دین 
و ایمانی دینی بحث نمایید، تا مبادا دین و ایمان دینی 

مردم عادی متزلزل شود و از بین برود«. 
خودش  روشنفکر،  و  دانشمند  یک  که  نماییم  فرض 
پژوهش  و  تحقیق  موضوع  اما  نباشد،  متدین  و  مومن 
خود را دین و موضوعات دینی انتخاب نماید، آیا این 
دانشمند و روشنفکر، حق ندارد که تحقیقات خود را 
ضعف  پروای  تحقیقات  این  در  و  دهد  انجام  آزادانه 
نتایج  و  باشد  نداشته  را  مومنان  دینی  ایمان  قوت  و 
تحقیقات و انتقادات خود را آزادانه بگوید و بنویسد؟. 
چه کسی این حق را دارد که یک محقق را از تحقیقات 
دلیل که  این  به  آنهم  دارد،  باز  آزادانه و بی طرفانه اش 
شود؟  تباه  و  گردد  ضعیف  مردم  دین  و  ایمان  مبادا 
برای یک محقق، مهم این است که تحقیقات خود را 
نتایج  و  بدهد  انجام  بی طرفانه  و  مسووالنه  و  آگاهانه 
بگوید  را  پژوهشی خود  و  تحقیقی  و دست آوردهای 
ایمان  تحقیقات،  این  اساس  به  اینکه  نه  بنویسد،  و 
چه کسی قوی می گردد و ایمان چه کسی از بین می رود. 
تحقیقات  جلو  نمی تواند  مصحلت اندیشی ها  نوع  این 
از  را  دانشمندان  و  بگیرد  را  غیردینی  و  دینی  عالمان 
پژوهش باز دارد و جلو رشد دانش و دانایی را بگیرد.

و  دینی  حقوق  از  آدمیان  تمام  که  نکنیم  فراموش 
شامل  این حقوق  هستند.  برخوردار  یک سانی  مذهبی 
و  عقیده  انتخاب  حق  مذهب،  و  عقیده  داشتن  حق 

تغییر  و مذهب، حق  عقیده  بیان  و  ابراز  مذهب، حق 
دینی،  شعایر  و  مراسم  اجرای  حق  مذهب،  و  عقیده 
و  تعلیم  حق  مذهب،  و  عقیده  از  دفاع  و  تبلیغ  حق 
تعلم احکام و معتقدات دینی، حق نقد آموزه های دینی 
می شود. هم عوام این حق را دارند و هم ظاهرگرایان و 
محافظه کاران و هم روشنفکران دینی و... هیچ کسی حق 
ندارد و نمی تواند هیچ کسی دیگری را از استفاده از این 
حقوقش باز دارد و منع کند. به همین دلیل، دین داری 
تنها حق مردمان عوام نیست، بلکه حق همه است، کما 
اینکه نقد آموزه های دینی نیز حق همه می باشد. تمام 
این حق های دینی از قوت یک سانی برخوردار هستند 
بر  میان  از  و  نمی کند  را محدود  یکی دیگری  و هیچ 
اگر مردمان عادی و عامی  به همین اساس،  نمی دارد. 
حق دین داری یک نواخت دارند، روشنفکران دینی، هم 
حق دین داری دارند و هم حق فهم و نقد و بازسازی 

آموزه ها و باورهای دینی را. 
روی  را  پژوهش  و  تحقیق  حق  همه  براین،  عالوه 
متدین  و  مومن  خود  خواه  دارند،  دینی  موضوعات 
از  که  دارند  حق  همه  همچنان  نباشند.  خواه  باشند 
دینی  عالمان  تحقیقات  دست آورهای  و  نتایج  آخرین 

و  عالقه  مورد  موضوعات  خصوص  در  غیردینی  و 
مطالعه و تخصص شان، آگاهی حاصل کنند. این حق را 
هیچ کسی از هیچ کسی نمی تواند بگیرد، آنهم به دالیل 
واهی و نگرانی های بی اساس و موهوم. درست است 
به  که  نمی خواهند  متدینان،  و  مومنان  از  عده یی  که 
فرا دهند  بکر، گوش  سواالت و جواب های جدید و 
مومن و  اما صدها جوان  ماند،  ایمان شان محفوظ  تا 
متدین دیگر، به هیچ وجه این را نمی خواهند و عالقه 
دارند دل به دریا بزنند و حرف  و حدیث های جدید 
تازه کنند و طراوت  را  ایمان خود  دینی را بشنوند و 
برهانند. چه  و سنگ واره گی  یک نواختی  از  و  بخشند 
دلیلی وجود دارد که این جوانان شجاع و جستجوگر 
و سخت کوش را به فراموشی بسپریم و حقوق شان را 
پامال نماییم و تمام هم وغم خود را متوجه حفظ ایمان 

موروثی و تقلیدی عوام مردم نماییم؟ 
 با توجه با نکاتی که گفته آمدیم، می توان، دین و ایمان 
باورمند بود که همه حق  دینی را مال همه دانست و 
دارند دیندار باشند و همه حق دارند که آموزه های دینی 
را بپژوهند و بفهمند و به نقد بکشند و همه حق دارند 
این تحقیقات و مطالعات، آگاهی حاصل  نتایج  از  که 
نمایند و استفاده کنند و هیچ کسی هم حق ندارد کسانی 
را که از این حقوق حقۀ خود استفاده می کنند، باز دارند 

و محروم کنند. 
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اداره شفاخانه 1۰۲ بستر خیر خانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 
نماید تا در پروسه داوطلبی حفریک حلقه چاه آب آشامیدنی به عمق )18۰(
متر  تضمین افر مبلغ   1۳۰۰۰۰یکصدسی هزارافغانی   به شکل پول نقد / بانک 
 M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCB نمبرتشخیصیه  دارای  گرنتی( 
شرایط  مطابق   را  خویش  سربسته  های  افر  و  نموده  -W18-1۳98اشتراک 
قابل  غیر  پول  افغانی   5۰۰ مبلغ  پرداخت  مقابل  در  دری   لسان  به  شرطنامه  

بازگشت ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند. 
وصول شرطنامه و تسلیمی افر ها الی ساعت  1۰:۳۰ بجه و سی دقیقه قبل از 
ظهر اعتبار از نشر اعان مدت بیست یک روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب 
االجل تسلیمی آفر  میباشد  صورت میگرد آفر گشایی  روز  سه شنبه تاریخ 15 
اسد1۳98  ساعت 1۰:۳۰ بجه قبل از ظهر در  صالون کنفرانس شفاخانه 1۰۲ 
بستر خیر خانه   منزل دوم تدویر میگردد افر های دیر رسیده وا نترنتی  پزیرفته 
میباشد وتصفیه حسابات  اسناد ضروری  ارایه  با  اهلیت   ،شرایط   نمی شود  

مالیاتی ازمعیار اهلیت شمرده می شود.
ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

1. 1 شفاخانه 1۰۲بسترخیرخانه. شهر کابل شماره تماس:۰798۲۳58۰۳ 
شماره  کابل  عامه  صحت  وزارت   – ها  شفاخانه  اصاحات  پروژه   .۲

تماس:۰7۰۰89۲888 

اداره شـفاخانه والیتـی زابـل از تمام داوطلبان واجد شـرایط دعـوت می نماید 
تـا در پروسـه داوطلبـی )۲7( قلـم موادغذایـی تضمیـن افـر مبلـغ   85,۰۰۰  
M۰PH- افغانـی به شـکل پـول نقـد / بانـک گرنتـی( دارای نمبرتشـخیصیه
G۰۲-1۳98- GDCM-HRP-ZBL-NCB اشـتراک نمـوده و آفـر های 
سربسـته خویـش را مطابـق  شـرایط شـرطنامه  بـه لسـان دری  در مقابـل 
پرداخـت مبلـغ 5۰۰ افغانی پـول غیر قابل بازگشـت ، طبق قانـون وطرزالعمل 

تـدارکات ارایـه نمایند. 
وصـول شـرطنامه و تسـلیمی آفـر ها الـی سـاعت  1۰:۰۰ ده بجه قبـل از ظهر 
اعتبـار از نشـر اعان حداقل مدت بیسـت یـک روز تقویمی کـه آخرین معیاد 
ضـرب االجـل تسـلیمی آفـر  میباشـد  صـورت میگـرد آفر گشـایی  روز سـه 
شـنبه تاریـخ 15 اسـد1۳98  سـاعت ده 1۰:۰۰ بجـه قبل از ظهر در  شـفاخانه 
والیتـی زابـل لـب دریا تدویـر میگردد آفر های دیر رسـیده وا نترنتـی  پزیرفته 
نمی شـود  ،شـرایط  اهلیت  با ارایه اسـناد ضروری میباشـد وتصفیه حسـابات 

مالیاتـی ازمعیار اهلیت شـمرده می شـود.
ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

1. 1 شفاخانه والیتی زابل شماره تماس:۰7۰۰89798۰ 
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل شـماره 

تمـاس:۰7۰۰89۲888 

د افغانسـتان د برشي حقونو خپلواک 

کمېسـیون پـه دې هېواد کـې د جګړو 

لـه املـه د ملکـي تلفاتو پـه کچه کې 

زیاتوالـی د اندېښـنې وړ بويل.

لـه  جګـړې  د  کـې  افغانسـتان  پـه 

زیاتـوايل رسه د ملکـي وګـړو د مرګ 

ژوبلـې کچـه هـم لـوړه شـوې ده.

د افغانسـتان د برشي حقونو خپلواک 

 ۲۰۱۹ روان  د  وایـي،  کمېسـیون 

میـادي کال په لومړيو پنځو میاشـتو 

کسـان  ولـي  شـااوخوا ۹۳۰  کـې 

وژل شـوي او تـر ۲۸۰۰ ټپیـان دي.

رئیـس  اجرائيـوي  کمېسـیون  دې  د 

موسـی محمودي د دوشـنبې په ورځ 

ازادي راډيو تـه وویل: د امریکا د دفاع 

وزارت او د برشي حقونو د کمېسـیون 

شـمېرو تـه پـه کتـو ویـای شـو چې 

پـه هېـواد کـې اوس هم ملکـي مرګ 

ژوبلـه جریان لـري او د برشي حقونو 

کمېسـیون په دې اړه سخت اندېښمن 

دی، نـو ملکـي وګـړو تـه هـر ډول 

زیـان رسـول، له بـرشي، اسـامي او 

د جګـړې لـه اصولـو رسغړونـه ده او 

تاسـې ګـورئ چـې د جګړې ښـکېل 

اړخونـه لـه بـده مرغـه دې برخـې تـه 

جـدي پاملرنـه نـه کوي.

خـو د امریـکا دفاع وزارت د یکشـنبې 

پـه ورځ کانګـرس تـه پـه خپـل کلني 

لومړیـو  د  کال  د ۲۰۱۹  راپـور کـې 

پنځـو میاشـتو د ۹۵۰ ولـي وګړو د 

وژل کېـدو او ۲۲۱۳ د ټپي کېدو خرب 

ورکـړی دی.

بـرش  د  شـمېره  شـوې  وړانـدې  دا 

لـه  کمېسـیون  خپلـواک  د  حقونـو 

لـري. تفـاوت  رسه  شـمېرو 

دا  ژوبلـې  مـرګ  د  وګـړو  ولـي  د 

ډېسـمرب  د  کال   ۲۰۱۸ د  شـمېره 

میاشـتې لـه ۳۱مـې تـر ۲۰۱۹ کال د 

مـې میاشـتې تـر ۳۱مـې نېټـې پورې 

ده. ثبـت شـوې 

د امریـکا د دفـاع وزارت د راپـور پـه 

اسـاس، پـه دې شـمېر ملکـي مـرګ 

ژوبلـه کـې اتیا په سـلو کې مسـؤلیت 

يـې د ترهګـرو ډلو پر غـاړه دی، ځکه 

د دوی پـه وینـا، تـر ډېـره دغو کسـانو 

تـه د مخالفـو وسـله والو ډلـو په مبي 

چاودنـو او انتحاري حملـو کې مرګ 

ژوبله اوښـتې ده.

د  ویـل شـوي چـې  کـې  راپـور  پـه 

پـه حملـو کـې ۷۷۸  ډلـو  ترهګـرو 

ولـي افغانـان وژل شـوي او ۱۹۷۱ 

نـور ټپيـان شـوي دي.

همدا شـان پـه افغانسـتان کـې د ناټو 

د غـوڅ ماتـړ ماموریـت د چارواکـو 

پـه وینا، په تېـرو پنځو میاشـتو کې په 

افغانستان د مېشـتو بهرنیو ځواکونو د 

عملیاتو لـه امله ۶۰ تنـه ملکیان وژل 

شـوي او ۵۵ نور ټپیـان دي.

نـورو ملکـي  د ۶۸  ترڅنـګ،  د دې 

افغانانـو د وژنـې او ۹۰ تنـو د ټپـي 

امنیتـي  افغـان  پـر  مسـؤلیت  کېـدو 

دی. شـوی  اچـول  ځواکونـو 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې پـه 

وروسـتیو کـې پـه کابل او غزين ښـار 

کـې د وسـله والـو طالبانـو د موټربـم 

حملـو لـه امله لسـګونه ولـي وګړو 

تـه مـرګ ژوبله واوښـته.

میـدان  او  بغـان  پـه  د  همـدا شـان 

وردګ والیتونو کـې د بهرنیو او افغان 

ځواکونـو پـه عملیاتـو کـې هـم یـو 

شـمېر ولـي وګـړي زیامنن شـول.

پـه ورته وخت کـې د افغانسـتان دفاع 

مـرګ  ملکـي  د  چـې  وايـي  وزارت 

ژوبلـې مسـؤلیت تـر ډېره وسـله والو 

طالبانـو تـه ورګرځي.

د دې وزارت مرسـتیال ویاند فواد امان 

ازادي راډيـو تـه وویـل: په افغانسـتان 

کـې د ملکـي تلفاتـو عاملیـن وسـله 

وال طالبـان او نـورې ترورېسـتي ډلې 

دي، تاسـو شـاهد یاسـت چـې دوی 

پـه ښـارونو او د خلکو د اسـتوګنو په 

سـیمو کې انتحـاري حملې کـوي او 

همداشـان ولـي وګـړي د جګړې په 

میدانونـو کـې د سـپر په توګـه کاروي 

او د خلکـو پـه کورونـو کـې مورچې 

جوړوي.

خـو د وسـله والو طالبانـو ویاند ذبیح 

اللـه مجاهـد بیـا ردوي چـې ګوندې 

د ملکیانـو پـه وژلـو کـې دې تـر ډېره 

دوی پـړه وبلـل يش.

نومـوړي ازادي راډيـو تـه وویـل چې 

دوی هڅـه کـوي چـې د جګـړې او 

حملـو پـر مهـال ملکیانو ته زیـان ونه 

رسېږي.

د افغانسـتان د بـرش حقونـو خپلواک 

کمېسـیون بیـا د جګـړې لـه ښـکېلو 

اړخونـو غـواړي چـې د جګـړې پـر 

مهـال د ولي وګـړو ژوند تـه پاملرنه 

وکـړي او بـرشي حقونـو تـه درنـاوی 

وکـړي.

د افغانسـتان د بـرش حقونـو خپلواک 

کمېسـیون وايـي چې د پخوا پـه پرتله 

د جګـړې له امله ماشـومان او مېرمنې 

هـم اغېزمنې شـوي دي.

د دې راپـور لـه مخـې، د افغانسـتان 

پـه سـویيل، سـویل ختیـځ، شـال، 

شـال ختیځ او مرکز کـې ډېر تلفات 

ملکي کسـانو تـه اوښـتي دي.

روند  و  انتخابات  پروسۀ  در  خوبی  پیشرفت های 
گواه  و  گرفته  است  گفت وگوهای صلح صورت 

حضور خوب زنان در نشست قطر بودیم.
سفیر اتحادیه اروپا با ابراز این مطلب در کنفرانس 
انتخابات  در  زنان  مشارکت  »افزایش  روزۀ  سه 
شده  برگزار  گذشته  روز  که  ریاست جمهوری« 
بود گفت، امیدوار هستیم که مردم افغانستان گواه 

برگزاری یک انتخابات خوب باشند.
در  زنان  حضور  اروپا،  اتحادیه  سفیر  گفتۀ  به 
انتخابات پارلمانی کمرنگ بود، اما اکنون حضور 
و  نامزد  عنوان  به  پیش رو  انتخابات  در  زنان 
شرکت شان به عنوان رأی دهنده گان امیدوار کننده 
به  روند  این  در  فعالیت شان  و  حضور  و   است 
ارج  و  مردم ساالری  دموکراسی،  تقویت  معنای 

گذاشتن به مسایل حقوق بشری خواهد بود.
نقش  زنان  که  صلح  درگفت گوهای  افزود،  او 
موافقت نامه ها  در  شفافیت   %8۰ داشتند، 
در  شفافیت  این  حالی  که  در  می شود.  دیده 
گفت وگوهای صلح که زنان نقش چندانی ندارند، 
دیده نمی شود، بنابراین ما خواهان حضور پُررنگ 

زنان در گفت وگوهای صلح هستیم.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
سرنوشت  گفت:  نشست  دراین  ملی  وحدت 
انتخابات ریاست جمهوری  برگزاری  به  افغانستان 
 1۳9۳ انتخابات  تکرار  و  دارد  بسته گی  »خوب« 
را  آن  تحمل  دیگر  مردم  که  بود  خواهد  فاجعه  

ندارند.
داکتر عبداهلل با اشاره به تخلفات و تقلبات صورت 
گرفته در انتخابات سال 1۳9۳ گفت، تکرار فاجعه 
افغانستان  مردم  برای  دیگر   ۲۰1۴ سال  انتخابات 

قابل تحمل نیست.
از  یکی   ۲۰1۴ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
افغانستان  تاریخ  در  انتخابات ها  جنجالی ترین 
اتهام های  انتخابات،  این  در  می رود.  حساب  به 
مطرح  گسترده  صورت  به  سازمان یافته  تقلب 
شد. انتخابات سال ۲۰1۴ در دو دور برگزار شد. 
آقای  و  عبداهلل  داکتر  انتخابات،  این  دوم  دور  در 
با  ریاست جمهوری  کرسی  تصاحب  برای  غنی 
آن،  جنجالی شدن  دلیل  به  که  کردند  رقابت  هم 
را  آن  نهایی  برنده  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اعام نتوانست. دو طرف دراین دور یک دیگر را 

به انجام تقلب گسترده متهم  کردند. سرانجام پس 
وزیر خارجه  به وساطت جان کری،  از جنجال ها 
پیشین امریکا، حکومت وحدت ملی با مشارکت 

دو تیم تشکیل شد.
این  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
کنفرانس همچنان گفت که خیر، صاح و سامت 
انتخابات ریاست جمهوری  برگزاری  به  افغانستان 
حتا  و  ندارد  دیگری  وجود  راه  و  دارد  بسته گی 
جز  به  نیز  نیستند  باورمند  انتخابات  به  که  آنانی 

پذیرفتن انتخابات راه دیگری ندارند.
و  مهم  را  انتخابات  در  زنان  سهم  عبداهلل،  داکتر 
این  فداکاری  با  زنان  کرد،  تأکید  خوانده  ارزنده 
حق را به دست آوردند و در انتخابات های گذشته 
باید  پس  کرده اند.  بازی  درستی  به  را  نقش شان 
داشته  قرار  توجه  محراق  در  ملی  روند  دراین 

باشند.
و  زنان  امور  وزارت  سهم  عبداهلل،  داکتر  گفتۀ  به 
مورد  در  آگاهی دهی  در  آن  مربوط  ریاست های 
انتخابات بسیار مهم است، اما این سهم به معنای 

حمایت از یک نامزد مشخص نیست.
او همچنان گفت، نباید ریاست امور زنان والیات 
این خصوص سلیقۀ برخورد کنند. هر رییس  در 
حق دارد که به نامزد مورد نظر خود رأی بدهد، 
اما هیچ ادارۀ حکومتی حق ندارد به نفع یک نامزد 

مشخص کمپاین کند.
در عین حال، حوا علم نورستانی رییس کمیسیون 
انتخابات در این کنفرانس گفت که اکنون زنان در 
کمیسیون انتخابات و در سطوح بلند این کمیسیون 

نقش اساسی و تصمیم گیرنده دارند که می تواند در 
برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم کمک کند.

در  زنان  فعال  مشارکت  می گوید،  نورستانی  بانو 
به  نسبت  زنان  که  داد  نشان  گذشته  انتخابات 
سرنوشت شان احساس مسوولیت می کنند و زنان 
نسبت به هر کس دیگری دغدغده های امروزی را 
در سر دارند و نقش سازندۀ در انتخابات داشتند.

رییس کمیسیون انتخابات، برگزاری یک انتخابات 
احزاب  همکاری  به  وابسته  را  سالم  و  شفاف 
و  انتخابات  نامزدان  مدنی،  نهادهای  سیاسی، 

حضور پُررنگ مردم دانست.
بااین حال، دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان در 
این کنفرانس گفت، رأی دادن و حضور درانتخابات 
به معنای حمایت از قانون، مردم ساالری و حقوق 

بشر است.
وزیر وزارت امور زنان می گوید، برنامۀ آگاهی دهی 
عام در ۲۲۴ ولسوالی و ۳۴ والیت انجام خواهد 
در  زنان  سهم  و  مشارکت  شک  بدون  که  شد 

انتخابات را بلند خواهد برد.
بانو نظری، از وزارت امور حج و اوقاف، نهادهای 
تا  خواست  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها  امنیتی، 
برای  عامه  آگاهی دهی  برنامۀ  اجرایی  در  را  آنان 
همکاری  و  حمایت  انتخابات  در  زنان  مشارکت 

کند.
ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار 
انتخابات  این  در  شود.  برگزار  روان  سال  میزان 
هژده تن برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری 

رقابت می کنند.

د برش حقونه: 
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