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نقض تقویم انتخاباتی 
قابل توجیه نیست 

بـی  برنـامه هـا 
نیـز برنـامه دارنـد

3 2

ــه  ــه روزان ــد ک ــی می گوین ــر افغان ــال احم ــووالن در ه مس
ــر بیمــاری ســوراخ قلــب در  ــه اث ــا 5 کــودک ب دســتکم 3 ت

ــد. ــان می دهن ــتان ج افغانس
ــروز در مراســم امضــای  ــی دی مســووالن هــال احمــر افغان
ــرای  ــر ب ــی کام ای ــرکت هوای ــا ش ــکاری ب ــۀ هم تفاهم نام
انتقــال کــودکان مبتــا بــه بیمــاری ســوراخ قلــب بــه کشــور 
ــر  ــه اث ــا 5 کــودک ب هندســتان؛ از جــان باختــن دســتکم 3 ت

ــد. ــر دادن ــب در هــر روز خب بیمــاری ســوراخ قل
ــی  ــد رییــس صحــی هــال احمــر افغان ــر ســلیم بهره من داکت

ــه بیمــاری  ــا ب ــودک مبت ــی 15 ک ــه 10 ال ــا روزان گفــت: »م
ســوراخ قلــب را از سراســر کشــور در جمعیــت هــال احمــر 

ــم«. ــت می کنی ــی ثب افغان
ــی از  ــر افغان ــال احم ــت ه ــت: »جمعی ــد گف ــر بهره من داکت
10 ســال بــه ایــن طــرف 10 هــزار و 600 کــودک مبتــا بــه 
بیمــاری ســوراخ قلــب را در داخــل و خــارج کشــور تــداوی 

کــرده اســت«.
وی بیــان داشــت: »مــا در ســال گذشــته میــادی 1930 طفــل 
مبتــا بــه بیمــاری ســوراخ قلــب را تــداوی کردیــم و تــاش 
ــودک  ــزار ک ــش  از 2 ه ــادی بی ــال جــاری می ــم در س داری
مبتــا بــه ســوراخ قلــب را در داخــل و خــارج کشــور تــداوی 

کنیــم«.
داکتــر بهره منــد افــزود: »ســاالنه 20 الــی 30 درصــد کــودکان 

مبتــا بــه بیمــاری ســوراخ 
مســووالن هــال احمــر افغانــی تفاهم نامــۀ همــکاری جهــت 
ــال و برگشــت کــودکان مبتــا بــه بیمــاری ســوراخ  انتق
ــه امضــا رســانند کــه  ــا شــرکت هوایــی کام ایــر ب قلــب را ب
ــت  ــال و برگش ــر انتق ــی کام ای ــرکت هوای ــاس آن ش ــه اس ب
کــودکان مبتــا بــه ســوراخ قلــب را بــرای ســه ســال آینــده 
بــه طــور رایــگان و یــک فــرد همــراه  آنهــا را بــا تخفیــف 50 

ــد. ــه دوش می گیرن ــتان ب ــور هندس ــه کش ــد ب درص
ــودک در افغانســتان  ــزار ک ــه 20 ه ــک ب ــه می شــود نزدی گفت

مبتــا بــه بیمــاری ســوراخ قلــب انــد.

ــن  ــۀ ای ــدی افغانســتان در آســتانۀ حمل ــچ تردی بی هی
ــر وزارت  ــون تدابی ــا کن ــی ت ــرار دارد، ول ــروس ق وی
ــرطها و  ــا، بش ــر کرون ــر خط ــه در براب ــت عام صح
شــروطها بــوده اســت. زیــرا از یــک طــرف آن گونــه 
کــه در رســانه ها آمــده اســت؛ هنــوز ســازمان 
ــه  ــوص ب ــن خص ــی در ای ــت کمک ــی بهداش جهان
افغانســتان نکــرده اســت و از جانــب دیگــر امکانــات 
ــت  ــان نیس ــاظ چن ــر لح ــه از ه ــت عام وزارت صح
کــه پیش گیــری از ایــن ویــروس را در تــوان داشــته 

ــت  ــد گف ــارف بای ــح و بی تع ــن رو صری ــد. از ای باش
ــای  ــر کمک ه ــد منتظ ــتان نبای ــت افغانس ــه حکوم ک
بیرونــی دســت زیــر االشــه بنشــیند و یــا هــم وزارت 
ــد.  ــنده کن ــریفاتی بسـ ــای تش ــه حرف ه ــت ب صح
حملــۀ ویــروس جدیــد کرونــا، یــک واقعیــت اســت 
ــد عینــی.  ــز یــک تهدی ــه افغانســتان نی و انتقــال آن ب
تهدیــد عینــی هــم مســتلزم اقدامــاِت فــوری و جــدی 
اســت و حکومــت قهــراً و قانونــًا مکلــف بــه انجــامِ 

ــد.... ــات می باش ــن اقدام ای

سوراخ قلب روزانه جان 3 تا 5 کودک را می گیرد

افغانستان همسایۀ ویروس جدیِد کرونا؛ وزارت صحت کرونا را جـدی بگیرد!

بـاخِت بارسلـونا 
جـان جوانـی را در کـاپیسا گـرفت

ولز: خلیل زاد تالش می کند از طالبان 

برای کاهش خشونت ها تعهد بگیرد

بانک جهانی:
افغـانستان پـس از صلـح به دریـافت 

کمـک های بیشتـری نیـاز دارد

مسـووالن محلـی در والیت کاپیسـا تاییـد می کنند 
کـه مـردی در ولسـوالی حصـۀ دوم ایـن والیـت 
پـس از یـک مشـاجرۀ لفظـی بـرادرش را بـه قتـل 

رسـانده و خـودش فـرار کرده اسـت.
سـخنگوی  کوهسـتانی،  شـورش  عبدالشـایق 
فرماندهـی پولیـس والیـت کاپیسـا بـه می گوید که 

ایـن رویـداد دو شـب پیـش رخ داده اسـت.
او می گویـد: »باشـنده گان محـل به پولیـس گفته اند 
کـه ایـن دو بـردار بـر سـر  بـرد و باخـت فوتبـال 
میـان تیم هـای بارسـلونا و والنسـیا مشـاجرۀ لفظی 
کرده انـد و پـس از آن ماجـرا بـه درگیـری کشـیده 

است«.
او تأکیـد کـرد کـه پولیـس تاکنـون بـه صـورت 
مسـتقل بـه ایـن نتیجـه نرسـیده اسـت و تحقیقات 

در ایـن مـورد جریـان دارد.
در شـبکه های اجتماعـی نیـز کاربـران انگیـزۀ ایـن 

قتـل را بـه باخـت بارسـلونا نسـبت داده اند.
طبـق معلومـات عبدالشـایق شـورش کوهسـتانی، 
ایـن مـرد، بـردارش را پـس از مشـاجرۀ لفظـی بـا 
ضربـات چاقـو زخمـی کـرده کـه در مسـیر انتقال 

بـه شـفاخانه جـان باخته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه تیم هـای بارسـلونا و والنسـیا دو 
شـب پیـش در هفتۀ بیسـت ویکم اللیـگا به مصاف 
هـم رفتنـد کـه تیـم والنسـیا توانسـت بـا ارایه یک 
بـازی درخشـان مهمـان خـود را بـا نتیجـه دو بـر 

صفـر شکسـت دهد.

معـاون وزیـر خارجـۀ امریکا  در آسـیای مرکزی و 
جنوبـی می گویـد کـه نماینـدۀ ویژۀ این کشـور در 
دیـدار بـا طالبـان در حـال تاش اسـت تـا از آن ها 

بابـت کاهش خشـونت ها تعهـد بگیرد.
در  امریـکا   خارجـه  وزیـر  معـاون  ولـز،  آلیـس 
آسـیای مرکـزی و جنوبـی پـس از سـفر بـه هنـد، 
یـک نشسـت خبـری  در  پاکسـتان  و  بنگادیـش 
ضمـن قدردانـی از اقدامـات پاکسـتان در راسـتای 
از  اسـام آباد  کـه  گفـت  افغانسـتان  رونـد صلـح 
اهرم هـای مهمـی بـرای ارتقـاع امنیـت و ثبـات در 

اسـت. برخـوردار  افغانسـتان 
براسـاس بیانیه منتشـر شده توسـط وزارت خارجه 
امریـکا، ولـز دربـارۀ رونـد صلـح افغانسـتان بـه 
خبرنـگاران گفـت: زلمـی خلیـل زاد و تیمـش در 
را تشـویق  طالبـان  آن هـا  دارنـد.  دوحـه حضـور 
می کننـد تـا بـرای کاهـش حمـات تعهـد دهند تا 
مـردم افغانسـتان بتواننـد بـا یکدیگـر بـر سـر میـز 

مذاکـره بنشـینند و ایـن رونـد ادامـه دارد.
ایـن در حالی اسـت کـه طالبـان اخیـراً در بیانیه یی 
خشـونت ها  کاهـش  طـرح  بـا  کـه  کـرد  اعـام 
موافقـت کـرده، امـا امریکایی هـا با طوالنـی کردن 
ایـن مذاکـرات بـه دنبـال اهـداف دیگری هسـتند.
طـرف  کـه  بودنـد  گفتـه  ایـن  از  پیـش  طالبـان 
امریکایـی می خواهـد در تعریف کاهش خشـونت 
وقـت بیشـتری را هدر دهـد در حالی کـه این تنها 
بخـش کوچکـی از مطالبه کابل اسـت کـه به عنوان 
ابـزاری برای جلوگیری از صلح اسـتفاده می شـود.
 برخـی رهبـران سیاسـی و احـزاب افغانسـتان نیز 
دولـت افغانسـتان را بـه تاش برای ایجـاد مانع در 

مسـیر صلـح متهـم می کنند.

رییـس بانـک جهانـی در افغانسـتان می گویـد که در 
صـورت برقـراری صلـح، افغانسـتان جهـت ادغـام 
مخالفـان مسـلح در جامعـه، بازسـازی کشـور و نیـز 
بازگشـت پناهجویـان نیازمنـد دریافـت کمک هـای 

است. بیشـتری 
بانـک جهانـی در تازه تریـن گـزارش خـود نوشـته 
زمینـۀ  در  پیشـرفت  بـرای  افغانسـتان  کـه  اسـت 
ادغـام  و  خدمات دهـی  گسـترش  اشـتغال زایی، 
مخالفـان مسـلح دولت در سـاختار جامعـه در فاصله 
سـال های 2020 تـا 2024 میـادی نیازمند دریافت 6 
تـا 8 میلیـارد دالر کمک هـای جامعۀ جهانـی خواهد 

. بود
هنـری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانسـتان 
می گویـد کـه بـا توجـه به ادامـۀ ایـن نیازهـا، جامعه 
جهانـی بایـد به طـور محتاطانـه و تدریجـی و نیز با 
دقـت و بـر اسـاس نیازمندی هـای افغانسـتان میـزان 

کمک هایـش را کاهـش دهد.
او افـزود: انتظـار مـی رود کـه پـس از دسـتیابی بـه 
توافـق صلـح و ایجاد ثبات سیاسـی در افغانسـتان در 
برخـی از بخش هـا نیـاز بـه تأمیـن هزینه های بیشـتر 

باشد.
رییـس دفتـر بانـک جهانی در افغانسـتان هشـدار داد 
کـه کاهـش ناگهانی کمک هـای خارجـی می تواند به 

چشـم انداز صلـح پایدار لطمـه بزند.
بانـک جهانی افـزود که باوجـود افزایـش درآمدهای 
دولـت طـی سـال های اخیـر هنـوز هم سـطح عواید 
کـه سـاالنه حدود 2.5 میلیـارد دالر اسـت با مصارف 
ایـن کشـور کـه حـدود 11 میلیـارد دالـر می باشـد 

اسـت. نامتوازن 
از  درصـد   75 حـدود  گـزارش  ایـن  براسـاس 
هزینه هـای افغانسـتان از طریـق کمک هـای خارجی 
تأمیـن می شـود و کاهـش ایـن کمک هـا در بخـش 
نظامـی و غیرنظامـی بـر روی خدمـات اساسـی کـه 
دولـت بایـد به مـردم ارایه دهـد و نیـز تحکیم صلح 

تأثیرگـذار خواهـد بـود.
بانـک جهانـی تاکیـد می کنـد کـه مـردم افغانسـتان 
زمانـی از توافـق صلـح سـود می برنـد که پـس از آن 
سـرمایه گذاری در بخـش خصوصـی افزایـش یافتـه 
عمومـی  خدمـات  بـه  دسترسـی  و  اشـتغال زایی  و 

یابد. افزایـش 

روزهای پایانی حکومت وحدت ملی و پایان نیافتن تنش ها
عبداهلل عبداهلل:

ادامۀ خودسری های ارگ قابل تحمل نیست



از آغـاز نیـز چنیـن بـود کـه سیاسـیوِن افغانسـتان یـک 
ایـن  حـاال  را.  دیگـری  راه  ارگ  و  می رفتنـد  را  راه 
نشـان  را  رونـد صلـح خـود  در  عمـًا  دوگانه سـرایی 
شـمول  بـه  افغانسـتان  مطـرِح  سیاسـیون  اسـت.  داده 
حامـد کـرزی رییس جمهوری پیشـین و عبـداهلل عبداهلل 
رییـس اجراییـۀ حکومـت تاریخ گذشـتۀ وحـدت ملـی، 
در حـال ایجـاد مجمعـی بـرای گفت وگوهـای صلـح 
انـد. بـه گفتۀ آنـان، این مجمـع برنامۀ صــلح را تدوین 
می کنـد و بـر اسـاس آن، گفت وگوهـای صلـح میـان 
جناح هـای سیاسـِی افغانسـتان و طالبـان پـس از آن کـه 

بـا امریکایی هـا بـه نتیجـه برسـند، آغـاز می شـود. 
بـر اسـاس گفته های این سیاسـیون، ارگ فقـط می تواند 
بخشـی از ایـن رونـد باشـد و نمی توانـد ُکِل روند صلح 
را در اختیـار داشـته باشـد. به گفتۀ این سیاسـیون، طرح 
آنـان بـرای صلـح برآمـده از دیدگاه هـای مـردم اسـت 
و آنـان بـه نماینده گـی از مـردم افغانسـتان می خواهنـد 
در چنیـن گفت وگوهایـی شـرکت داشـته باشـند. آنـان 
طالبـان  وسـیلۀ  بـه  خشـونت ها  کاهـِش  از  همچنیـن 
خشـونت ها  کاهـش  می گوینـد  و  می کننـد  حمایـت 

می توانـد زمینـه را بـرای آتش بـس فراهـم کنـد. 
ایـن طـرح و گفته ها دقیقـًا در مخالفت بـا آنچه که ارگ 
در نظـر دارد، قـرار می گیـرد. ارگ می خواهـد کـه روند 
صلـح فقـط در اختیـارِ این نهاد قرار داشـته باشـد و هر 
آنچـه را کـه می  گویـد، باید عملـی گـردد. ارگ با طرح 
کاهـش خشـونت ها موافـق نیسـت و خواهـان آتش بس 
از سـوی طالبـان برای آغـاز گفت وگوهای صلح اسـت. 
برخـی از تحلیل گـراِن نظامـی نیـز کاهـش خشـونت ها 
را بـه دلیـل عـدم پیمایـش مقـدار آن طرحـی عملـی 
نمی داننـد و بـه ایـن بـاور انـد که اگـر طالبان به راسـتی 
خواهـاِن صلـح انـد، بایـد بـه آتش بـس تـن در دهنـد. 
امـا طالبـان چنیـن نظـری ندارند. آنـان در حـال حاضر 
فقـط بـا امریکایی هـا می خواهنـد در مسـالۀ صــلح بـه 
نتیجـه برسـند و به دنبـال آن، اقدام های بعـدی را مطابق 
بـه شـرایط انجـام دهنـد. طالبان حتـا حاضر نیسـتند که 
طـرف مذاکـرۀ آنـان، حکومـت افغانسـتان و بـه ویـژه 
ارگ باشـد. آنـان حکومـت را به رسـمیت نمی شناسـند 
بـا  امریکایی هـا،  بـا  توافـق  صـورت  در  می گوینـد  و 
وارد  صلـح  مسـالۀ  در  افغانسـتان  سیاسـِی  جناح هـای 

گفت وگـو خواهنـد شـد. 
البتـه تقابـل ارگ بـا سیاسـیون کشـور، به ویـژه کرزی، 
از دیرزمانـی آغـاز شـده اسـت. ایـن تقابـل از آن جـا 
کلیـک خـورد که سیاسـیوِن افغانسـتان در نشسـت هایی 
شـرکت کردنـد کـه در مسـکو برگـزار شـد. در ایـن 
گفت وگوهـا نماینـده گان طالبـان نیـز حضـور داشـتند. 
علمـی«  »کنفرانس هـای  را  مسـکو  نشسـت های  ارگ 
توصیـف کـرد کـه هیچ کاربـرد عملی نـدارد. امـا تقابل 
ارگ و سیاسـیوِن کشـور در نشسـت اقتصـادی داووس 
در سـویس بـه نقطـۀ اوِج خـود رسـید. هرچنـد معلـوم 
نیسـت کـه در افغانسـتان چـه چیـزی و چـه زمانـی به 
نقطـۀ اوج می رسـد و چه زمـان فروکـش می کند؛ چون 
بارها سیاسـیوِن کشـور علیـه یکدیگـر موضع گیری های 
سـختی نشـان داده انـد ولـی وقتـی منافـع شخصی شـان 
ایجـاب کـرده، دوبـاره یخ هـا آب شـده اسـت. حاال هم 
نقطـۀ اوج تقابـل ارگ و سیاسـیون را بـه همین صورت 

بایـد ارزیابـی کرد. 
سـویس،  در  داووس  اقتصـادی  نشسـت  حاشـیۀ  در 
اشـرف غنی غاصـب قـدرت سیاسـی در کشـور، کرزی 
و عبـداهلل را بـه نداشـتِن طـرح و برنامه در روند صــلح 
متهـم کـرد و خـود را یگانه فـردی در افغانسـتان خواند 
کـه بـرای همـه چیـز و از جملـه صلـح، طـرح و برنامه 
دارد. البتـه برنامـۀ صلـِح آقـای غنـی نیز فقط یـک متِن 
رونوشـِت  کـه  اسـت  انگلیسـی  زبـان  بـه  کم سـوادانه 
سـخنان سـال های اخیـِر او در رابطـه به صلـح می تواند 
قلمـداد شـود. برنامـۀ آقای غنی نیـز در رابطـه با صلح، 
واقعیت هـای  بـر  مبتنـی  و  سنجیده شـده  طـرح  یـک 
سیاسـی و اجتماعـی کشـور نیسـت. مقاله یـی اسـت که 
هـر شـاگرد صنـف سـومی می توانـد آن را بنویسـد. بـه 
همیـن دلیـل، طـرح او هیـچ وقت از زمـاِن انتشـار تا به 
حـال جـدی پنداشـته نشـد و کسـی هـم بـه آن اعتنایی 
نکـرد. امـا سـخناِن آقـای غنـی در داووس واکنش هـای 
این جـا  بـه  و سـرانجام  برانگیخـت  را  سیاسـیون  تنـِد 
رسـید کـه همـۀ آن هـا دور هـم در خانـۀ آقـای محقـق 
جمـع شـوند و مجمعـی را بسـازند کـه در ظـرِف یـک 
هفتـه برنامـۀ صلـح را ارایـه کنـد. قـرار اسـت کـه ایـن 
برنامـه در صورتـی که واقعًا نوشـته و نهــایی شـود، به 
آقـای غنی نیز پیشـکش شـود تـا او بداند که سیاسـیوِن 
کشـور آن گونـه کـه او فکر می کنـد، فاقـد برنامه و طرح 
هـم نیسـتند. اما نتیجـۀ ایـن تقابل هـا و رویارویی ها چه 

می شـود؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه نتیجـۀ تقابل هـا بـه همـان چیزی 
ختـم می شـود کـه در ظرف چهل سـاِل گذشـته از مردم 
افغانسـتان قربانـی گرفتـه اسـت، یعنـی ادامـۀ جنـگ و 
کشـمکش های نظامـی بـرای حفظ و یا به دسـت آوردن 
قدرت. در چهل سـال گذشـته، مردم افغانسـتان همواره 
قربانـی چنیـن تقابل های سیاسـی یی شـده اند. هـر زمان 
کـه قـرار شـد این کشـور به صلـح نزدیک شـود، عاوه 
بـر این کـه برخی کشـورهای منطقـه و جهان نخواسـتند 
کـه صلح در افغانسـتان اسـتقرار یابد، سیاسـیوِن کشـور 
کـه به جناح هـای مختلف تعلق داشـتند نیـز مانع عملی 
شـدِن چنیـن امری شـدند. حتـا از زمان داکتـر نجیب اهلل 
آخریـن رییس جمهـوری حاکمیـت حـزب دموکراتیـک 
خلـق کـه با طـرح مصالحـۀ ملـی وارد صحنۀ سیاسـت 
کشـور شـد، تـا به امـروز، سیاسـیون کشـور در تقابل با 
یکدیگـر قـرار داشـته  و نتوانسـته اند که بـه تفکری ملی 
و همه جانبـه در رابطـه با نجاِت کشـور از چنگ هیوالی 
جنـگ و مصایِب آن دسـت پیـدا کنند. گاهی سیاسـیوِن 
بیـرون از حکومـت مانع چنیـن امری شـده اند، همچون 
زمـان داکتـر نجیـب اهلل؛ و گاهـی ارگ مانـع چنین امری 
شـده اسـت، همچـون زمـان فعلی. مسـلمًا تـا زمانی که 
سیاسـیون و نخبـه گاِن کشـور که به هر جنـاح و تفکری 
تعلـق دارنـد، ملـی نیندیشـند و وارد یـک تعامـل ملـی 
نشـوند، دسـت یافتن به صلـح امری غیرممکـن خواهد 
بود. سـخن احمدولی مسـعود طـراح وفاق ملـی این جا 
یـاد آدم می آیـد کـه گفـت: نخسـت سیاسـیوِن کشـور 
بایـد بـه وفـاق ملـی برسـند و مشـکات میان خـود را 
حـل کننـد، آن گاه می توانند به مسـایل کاِن کشـور و از 

جملـه صلـح عطـف توجه نشـان دهند. 
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ــن  ــن طــرف، ویروســی در کشــور چی ــه ای ــه ب ــک  هفت از ی
ــون حــدود دوهــزار و پنجصــد  ــا کن ــه ت ــه ک گســترش یافت
ــر  ــصت نف ــش از ش ــرده و بی ــاب ک ــود مص ــه خ ــر را ب نف
ــِر آن در  ــه اث ــر ب ــون نف ــازده میلی ــه ی ــک ب را کشــته و نزدی
ــه در  ــرار گرفته اندک ــن ق ــن در قرنطی ــاِن چی ــت ووه والی
ــز وجــود  ــه 62 شــهروند افغانســتان نی ــک ب میان شــان نزدی
دارد. آنــان از وضعیــت بــِد خودشــان و محرومیــت از غــذا، 
بــه شــبکۀ بی بی ســی گــزارش داده انــد. در کنــار ایــن 
مســأله، دولــت افغانســتان تــا هنــوز خطــر ویــروِس کشــندۀ 
کرونــا ـ کــه همســایۀ افغانســتان شــده اســت ـ را »جــدی« 
ــروس  ــن وی ــون ایســتگاه های بازرســِی ای ــا اکن ــه و ت نگرفت
ــه  ــول ب ــرده و آن را موک ــاد نک ــل ایج ــرودگاه کاب را در ف

ــت.  ــاخته اس ــی س ــاد بین الملل ــک نه ــکاری ی هم
ایــن خــود نشــان می دهــد کــه دولــت افغانســتان در زمینــۀ 
ــِی الزم برخــوردار  ــت و کارآی ــی، از خاقی بهداشــت عموم
ــا خــودش را  ــِد کرون ــروس جدی ــه وی ــی ک نیســت. در حال
از شــهر ووهــاِن چیــن بــه همــۀ نقــاط آن کشــور گســترش 
ــا  ــن و حت ــایۀ چی ــورهای همس ــماری از کش ــه ش داده و ب
ــن،  کشــورهای دور رســانده؛ افغانســتان در همســایه گی چی
منتظــر همکاری هــای بیرونــی بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ویــروس نشســته اســت. مســلم اســت کــه مــراودات 
هوایــی  مســافرت های  و  بازرگانــی  مناســبات  انســانی، 
ــال  ــازِ انتق ــد زمینه س ــی می توانن ــور، به راحت ــان دو کش می
ــل  ــاری و تحمی ــیوع بیم ــتان، ش ــه افغانس ــروس ب ــن وی ای
ــا  ــا گوی ــد. ام ــور گردن ــر کش ــنگین  ب ــیار س ــای بس هزینه ه
ــت افغانســتان مســجل نشــده  ــرای دول ــن خطــر ب ــوز ای هن

اســت.  
فقــط وزارت خارجــه بــا برگــزاری یک نشســت اضطــراری، 
ــای  ــه دانشــجویان و خانواده ه ــک ب ــتادن کم ــاِن فرس خواه
ــده در شــهر قرنطین شــدۀ ووهــان شــده،  افغانســتانِی گیرمان
ــه  ــری ب ــا چــه تدابی ــوز مشــخص نیســت ب ــه آن هــم  هن ک
ــد، خواهــد رســید. امــا  ــِد کمک ان ــان کــه به شــدت نیازمن آن
ایــن نکتــه مشــخص اســت کــه: کشــور پهنــاور و پُرجمعیِت 
ــه و  ــرار گرفت ــروس ق ــن وی ــِی ای ــۀ طبیع ــورد حمل ــن م چی
ــور در  ــن کش ــتان، ای ــه افغانس ــا ب ــال کرون ــورِت انتق در ص
نبــود تخصــص، تجهیــزات و تمهیــداِت الزم بــا یــک فاجعــۀ 
انســانی روبــه رو خواهــد گشــت. یقینــًا افغانســتان از لحــاظ 
ظرفیــت و امکانــات، بســیار فقیــر اســت و توانایــی قرنطیــن 
کــردِن حتــا یــک شــهِر کوچــِک خــود را هــم نــدارد. ورود 
ــه یــک  ــد ب ــی می توان ــه افغانســتان، به راحت ــروس ب ــن وی ای
ــر  ــردم را بدت ــردد و روزگار م ــی گ ــار منته ــِی فاجعه ب اپیدم

از جنــگ ســیاه ســازد!
بی هیــچ تردیــدی افغانســتان در آســتانۀ حملــۀ ایــن ویــروس 
قــرار دارد، ولــی تــا کنــون تدابیــر وزارت صحــت عامــه در 
برابــر خطــر کرونــا، بشــرطها و شــروطها بــوده اســت. زیرا از 
ــوز  ــه کــه در رســانه ها آمــده اســت؛ هن یــک طــرف آن گون
ــه  ــن خصــوص ب ــی بهداشــت کمکــی در ای ــازمان جهان س
افغانســتان نکــرده اســت و از جانــب دیگــر امکانــات وزارت 
صحــت عامــه از هــر لحــاظ چنــان نیســت کــه پیش گیــری 
از ایــن ویــروس را در تــوان داشــته باشــد. از ایــن رو صریــح 
ــد  ــتان نبای ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــد گف ــارف بای و بی تع
ــیند و  ــه بنش ــر االش ــت زی ــی دس ــای بیرون ــر کمک ه منتظ
یــا هــم وزارت صحــت بــه حرف هــای تشــریفاتی بســـنده 
کنــد. حملــۀ ویــروس جدیــد کرونــا، یــک واقعیــت اســت 
و انتقــال آن بــه افغانســتان نیــز یــک تهدیــد عینــی. تهدیــد 
ــت و  ــدی اس ــوری و ج ــاِت ف ــتلزم اقدام ــم مس ــی ه عین
ــه انجــامِ ایــن اقدامــات  ــًا مکلــف ب حکومــت قهــراً و قانون

می باشــد. 
ــای  ــیج نهاده ــا بسـ ــد ب ــوری و جــدی« می بای ــات ف »اقدام
ــور  ــی در کش ــکتورهای صح ــۀ س ــتراِک هم ــی و اش دولت
صــورت بگیــرد. نبــود امکانــات، نبایــد دلیلــی بــرای انتقــال 
ویــروس کرونــا بــه افغانســتان شــود. وزارت صحــت عامــه 
می بایــد در مواجهــه بــا ایــن خطــر بســیار جــدی، خاقیــت 
ــد  ــکار عمــل نشــان دهــد. حکومــت افغانســتان می بای و ابت
ایجــاد کلینیک هــای صحــی و مراکــز قرنطیــن در  بــا 
ایســتگاه های ورود مســافریِن خارجــی در فرودگاه هــا و 
ترمینال هــای زمینــی، ایــن خطــر را بــه حداقــل برســاند و از 

ــد.  ــری کن ــه افغانســتان جلوگی ــا ب ــوالِی کرون ورود هی

افغانستان همسایۀ ویروس جدیِد کرونا

وزارت صحت کرونا را جـدی بگیرد!

احمـد عمران

مردم افغانستان 
همواره قربانی 

تقابل های سیاسی  
شده اند. هر زمان که 
قرار شد این کشور 

به صلح نزدیک شود، 
عالوه بر این که برخی 
کشورهای منطقه و 
جهان نخواستند که 
صلح در افغانستان 

استقرار یابد، 
سیاسیوِن کشور که 
به جناح های مختلف 

تعلق داشتند نیز مانع 
عملی شدِن چنین امری 

شدند. حتا از زمان 
داکتر نجیب اهلل آخرین 
رییس جمهوری حاکمیت 
حزب دموکراتیک خلق 
که با طرح مصالحۀ ملی 
وارد صحنۀ سیاست 

کشور شد، تا به امروز، 
سیاسیون کشور در 

تقابل با یکدیگر قرار 
داشته  و نتوانسته اند 

که به تفکری ملی و 
همه جانبه در رابطه با 
نجاِت کشور از چنگ 

هیوالی جنگ و مصایِب 
آن دست پیدا کنند. 

گاهی سیاسیوِن بیرون 
از حکومت مانع چنین 

امری شده اند، همچون 
زمان داکتر نجیب اهلل؛ 
و گاهی ارگ مانع چنین 

امری شده است، 
همچون زماِن فعلی

بـی  برنـامه هـا 
نیـز برنـامه دارنـد
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مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گوینـد که نقض 
تقویـم اعـام نتیجـۀ نهایـی و  رسـیده گی بـه شـکایت ها 

انتخاباتـی قابـل توجیه نیسـت. 
مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـا اشـاره بـه ایـن 
موضـوع می گوینـد کـه اختافـات کمیسـیون های انتخاباتی 
نبایـد روی اعـام نتیجـۀ و رسـیده گی به شـکایت های تأثیر 

بگـذارد.  منفی 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مسـوولیت ها را بـه شـانۀ همدیگـر انداختـه و همدیگـر بـه 

می کننـد.  متهـم  مسـوولیت  از  گریـز  و  ناکاره گـی 
در  کـه  می گوینـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در  مسـووالن 
ایـن  بـه  انتخابـات  شـکایت های  کمیسـیون  کـه  فهرسـتی 
نهادهای فرسـتاده اسـت، ابهام وجـود دارد و برخی محاتی 
کـه پیـش از ایـن از طـرف کمیسـیون انتخابـات بازشـماری 

شـده اند، دوبـاره تکـرار آمـده اسـت. 
و  تفتیـش  خواهـان  مکتـوب  در  شـکایت های  کمیسـیون 
بازشـماری 5 هزار 378 محل شـده، اما اکمیسـیون انتخابات 
فورم هـای  در  محل هـا  بررسـی  از  پـس  کـه  اسـت  گفتـه 
انتخابـات  مختلـف و پراکنده یـی کـه از طـرف کمیسـیون 
بـه ایـن نهـاد گسـیل شـده اسـت، دریافـت کـه کمیسـیون 
شـکایت های خواهـان بررسـی 5 هـزار 576 محـل اسـت.
کمیسـیون انتخابات گفته اسـت کـه 1098 محل بازشـماری 
بازشـماری  بـرای  بـه تکـرار در مکتـوب  تفتیـش شـده  و 
فرسـتاده شـده اسـت.776 محـل تکـراری طی ایـن مکتوب 
بـه کمیسـیون انتخابات فرسـتاده شـده و نیـز 159 محل ذکر 

شـده در مکتـوب، اطاعـات ناقص داشـت.
شـفاف  انتخابـات  بینـاد  سـخنگوی  حبیـب زاده،  زبیـر 
مانـدگار،  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  تیفـا  یـا   افغانسـتان 
انتخاباتـی را  نقـض قانـون و ُکنـدکاری در کمیسـیون های 
قابـل نگرانـی می دانـد و تأکیـد می کنـد کـه به اسـاس قانون 

خـود  مسـوولیت های  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  بایـد 
کننـد.  رسـیده گی 

آقـای حبیـب زاده می گویـد که ُکنـدکاری در کمیسـیون های 
انتخابـات و اختافـات در رابطـه بـه بازشـماری محاتـی 
قـرار  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  فهرسـت  در  کـه 
دارد، سـبب نقـض تقویـم و اعـام نتیجـۀ نهایـی انتخاباتـی 
می گـردد و ایـن مـورد نگرانی هـا را جـدی سـاخته اسـت. 
بـه گفتـۀ او، آرایی که مشـکل دارد باید به در روشـنی قانون 
بـه آن رسـیده گی صـورت گیـرد،  در غیـر صـورت ایـن به 

یک مسـألۀ بـزرگ تبدیل خواهد شـد. 
پـس از اعام نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات، دسـته های انتخاباتی 
کمیسـیون  دفتـر  ایـن  بـه  شـکایت   500 16هـزار  حـدود 

شـکایت های انتخاباتـی ثبـت کردنـد. 
رونـد  پایـان  از  پـس  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
رسـیده گی بـه این شـکایت ها از سـوی دفاتر والیتـی، اعام 
کـرد کـه قـرار اسـت 6هـزار و 316 محـل رأی دهـی در 21 

والیت کشـور بازشـماری شـود.
امـا، کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه 1هـزار و 98 محـل 
بازشـماری شـده اسـت و ایـن کمیسـیون حاضـر نیسـت تا 

ایـن محـات را دوبـاره شـماری کند. 
مسـووالن در این کمیسـیون انتخابات با اشـاره به این مسألۀ 
نماینده هـای  محـات  ایـن  بازشـماری  در  کـه  می گوینـد 
کمیسـیون شـکایت های انتخابـات حضـور داشـته  و پـای 

ورق هـای بازشـماری شـده دسـت خط کرده انـد. 
فیفـا   یـا  افغانسـتان  عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  امـا، 
می گویـد کـه انتظـار نهادهـای ناظـر انتخابـات و مـردم این 
اسـت کـه رویکردهـای کمیسـیون انتخابـات در کمیسـیون 

نشـود.  تکـرار  انتخابـات  شـکایت های 
آزاد و عادالنـۀ  انتخابـات  بنیـاد   سـمیرا رسـا، سـخنگوی 
می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  افغانسـتان 

کـه کمیسـیون انتخابـات بـه حجـم بزرگـی از شـکایت های 
قانـون و کارشـیوه  های  بایـد در روشـنی  مواجـه اسـت و 

موجـود در ایـن نهـاد بـه آن رسـیده گی کنـد. 
کمیسـیون  کـه  مـی رود  انتظـار  کـه  می گویـد  رسـا  بانـو 
بـا  انتخابـات  کمیسـیون  ماننـد  انتخابـات  شـکایت های 
قضایایـی و شـکایت های انتخاباتـی برخورد دوگانه نداشـته 
باشـد در زمـان معیـن فیصله هـای خـود را بـه اسـاس قانون 

ببرد.  پیـش  بـه 
انتخابـات  شـکایت های  کمیسـیون  کـه  کـرد  تأکیـد  او 
ظرفیت هـای خـود را بـرای رسـیده گی بـه شـکایت هایی که 

اسـتناف طلـب شـده اند بـه کار ببـرد. 
تمـام  بـه  الزم  رسـیده گی  بـرای  هرچنـد  او،  گفتـۀ  بـه 
شـکایت ها کمیسـیون شـکایات بـه زمـان بیشـتر نیـاز دارد، 
امـا افـزود که در صورتـی که کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
بـه چالـش مواجـه می گـردد، بایـد یـک راه حـل سـومی را 

روی دسـت بیگیـرد.  
بـر اسـاس اطاعاتـی کـه شـرکت درمالـوگ پیـش از اعام 
نتیجـۀ ابتدایـی بیـرون داده بود؛ حـدود 110هـزار و 12رأی 
خـارج از زمـان رأی دهـی ثبت دسـتگاه های انگشـت نگاری 
شـده اسـت. هم چنـان دسـته انتخاباتـی »ثبـات و هم گرایی« 
ادعـا دارد کـه حـدود 137 هـزار و 630 رأی دیگـر پـس 
بـه گونـۀ غیرقانونی وارد سیسـتم مرکزی کمیسـیون مسـتقل 

انتخابات شـده اسـت. 

والیتـی  دفاتـر  کـه  می گوینـد  امـا  انتخاباتـی  دسـته های 
رأی  300هـزار  دربـاره  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
جنجالـی تصامیـم گوناگونـی را اتخـاذ کرده انـد و برخـی 
110هـزار  دربـاره  انتخابـات  کمیسـیون  والیتـی  دفاتـر  از 
رأی خـارج از زمـان فیصلـه کرده انـد کـه آرای این محات 
رأی دهی بازشـماری شـود، امـا برخی از دفاتـر والیتی دیگر 
ایـن کمیسـیون آرای خـارج از زمـان را اعتبـار داده اسـت. 
قانـون انتخابـات 36 روز کاری را بـرای ثبـت شـکایت های 
اعـام  برابـر  در  سیاسـی  احـزاب  و  انتخاباتـی  دسـته های 
نتیجـه ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری، رسـیده گی به 
ایـن شـکایت ها، ثبـت شـکایت های اسـتینافی و رسـیده گی 

بـه آن هـا در نظـر گرفته اسـت.
 بـر اسـاس مـاده 91 قانـون انتخابـات، نامـزدان معتـرض، 
احـزاب سیاسـی و طرف هـای دخیل در رونـد انتخابات پس 
از اعـام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری تنها سـه 
روز کاری فرصـت دارنـد تـا اعتراض شـان را در برابر اعام 
ایـن نتیجـه ثبـت کننـد؛ پـس از آن دفاتـر والیتی کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی 15 روز کاری فرصـت دارنـد تـا به 
ایـن شـکایت ها رسـیده گی و فیصلـه نهایی شـان را صـادر 
کننـد. در حـال حاضـر تمام مراحـل ثبت و شـکایت های به 
اتمام رسـیده  اسـت، اما کمیسـیون انتخاباتی عـدم کارایی را 

بـه دوش همدیگـر می اندازند. 

و همگرایی  ثبات  تیم  هواداران  و  اعضا  دیروز 
که بخشی از حکومت هم اند، در نشستی راجع 
به صلح و انتخابات انتقادها و گفته های خود را 

مطرح کردند. 
روز  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  تیم  اعضای 
تعیینات  انتخابات، صلح و  به  پیوند  گذشته در 
رییس  غنی،  محمداشرف   سوی  از  که  اخیر 
است  گرفته  صورت  ملی  وحدت  حکومت 

موضع گیری کردند.
ارگ  از  انتقاد  با  تیم  این  اعضای  از  شماری 
را  آن  و  خوانده  خودسرانه  را  اخیر  تعیینات 
نشان دهندۀ تعصب قومی، زبانی و مذهبی عنوان 

کردند.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
در  انتخاباتی  دستۀ  این  رییس  و  ملی  وحدت 
را  حکومتش  درصدی  پنجاه  شریک  سخنانی، 
ادامۀ این  به »خودسری« متهم کرد و گفت که 

خودسری قابل تحمل نیست.
اظهار  سخنانش  از  بخشی  در  اجرایی  رییس 
داشت که پیش از وقت نمی خواهد در رابطه به 
کند،  »قید و شرط« مطرح  گفت وگوهای صلح 
بلکه حین گفت وگوی مستقیم با طالبان از منافع 

افغانستان نماینده گی خواهد کرد.
تصمیم  سپیدار  زدن  دور  با  و  یکجانبه  ارگ 

می گیرد
ارگ  دیروز  نشست  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
توافقنامۀ  به »نقض«  ریاست جمهوری را متهم 
که  گفت  و  کرد  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد 
توافق نامۀ  از  موجود  حکومت  »مشروعیت« 
او  می شود.  ناشی  ملی  وحدت  حکومت 
انتخابات  نهایی  نتیجۀ  اعام  تا  که  کرد  بیان 
پا  ملی  وحدت  حکومت  ریاست جمهوری، 
برجا می ماند. داکتر عبداهلل گفت که ارگ »حق 
شد  مدعی  او  ندارد.  را  یکجانبه«  تصمیم گیری 
توافقنامۀ  به  به خاطر »مصلحت کشور« تن  که 
ایجاد حکومت وحدت ملی داد و آن تصمیم را 

»درست و به جا« عنوان کرد.
به گفتۀ رییس اجرایی این حکومت، در جریان 
جمهوری  ریاست  ارگ  گذشته،  سال  پنج 
»یکجانبه  مردم«،  »مصالح  درنظرداشت  بدون 
نشانگر  کار  این  و  کرد  عمل  خودسرانه«  و 
برابر  در  آنان  »بی تفاوتی«  و  »بی مسوولیتی« 
حکومت  ناکامی  او  است.  مردم  سرنوشت 
وحدت ملی را پذیرفت و آن را ناشی از »عمل 
حکومت  ایجاد  توافق نامۀ  به  شریکش«  نکردن 

وحدت ملی خواند.
جنرال  با  ارگ  برخورد  از  عبداهلل  داکتر 
حکومت  نخست  معاون  دوستم،  عبدالرشید 
لحاظ  به  دوستم  آقای  که  گفت  و  کرد  اشاره 
قانون موقف مشخص دارد و کسی او را عزل 
اگر  که  افزود  اجرایی  رییس  نمی تواند.  کرده 
به  تمام«  »صاحیت  با  بخواهد  دوستم  آقای 
انجام  جمهوری  ریاست  نخست  معاون  عنوان 

وظیفه کند، او از آقای دوستم حمایت می کند.
نام  تحت  که  مدعی شد  عبداهلل همچنان  داکتر 
ارگ  از سوی  ملی«  نهادهای  »نظم  اصاحات، 
برهم خورده است. او اظهار داشت که سرخط 
ریاست  ارگ  در  »فساد«  رسانه ها،  خبرهای 

جمهوری شده، اما آنان پاسخگو نیستند.
محمداشرف غنی در حاشیۀ نشست داووس به 
حامد  و  عبداهلل  داکتر  که  بود  گفته  خبرنگاران 
ورق«  »یک  حتا  پیشین  جمهور  رییس  کرزی، 
برنامه برای آیندۀ افغانستان ندارند؛ اکنون داکتر 
که  می گوید  سخن  این  به  واکنش  در  عبداهلل 
نیروی  آقای غنی »کشتن 45 هزار  برنامۀ خود 
در  رقم  این  افزایش  و  گذشته  سال  در  امنیتی 

سال جاری است.«
آقای عبداهلل بیان کرد که اجراآت اخیر ارگ خود 
نشانگر برنامۀ ارگ و شخص محمداشرف غنی 
و  غنی  محمداشرف  برنامۀ  که  گفت  او  است. 
ادارۀ امور ارگ بود که افغانستان را در فهرست 
ده فاسدترین کشورهای جهان از نظر نهادهای 

بین المللی قرار داد.
تصمیم های  که  کرد  تأکید  عبداهلل  داکتر 
»یک طرفۀ ارگ«، از یکسو »بی ثباتی« و از سوی 
دیگر، »فساد« را در کشور بیشتر ساخت که بار 
آن را مردم می پردازند. رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی گفت که ادامۀ »روش و رفتار« ارگ 
الزم«  »اجراآت  و  نیست  تحمل«  »قابل  برایش 
برای تطبیق توافق نامۀ حکومت وحدت ملی را 

هم روی دست خواهد گرفت.
مطرح  وقت  از  پیش  شرِط  و  قید  صلح،  برای 

نمی کنیم
در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
اظهار  صلح  گفت وگوهای  پیرامون  سخنانش 
داشت که پیش از وقت نمی خواهد برای تأمین 
در جریان  اما  کند،  مطرح  و شرط«  »قید  صلح 

از  و  باشد  می داشته  بحث  طالبان،  با  گفت وگو 
منافع مردم نمایند ه گی می کند.

رییس اجرایی تیم انتخاباتی اش را »همه شمول« 
و »افغانستان شمول« خواند و گفت که این تیم 
»طرف اصلی« مذاکره با طالبان بوده می تواند. به 
گفتۀ او، آتش بس زمینه یی برای موفقیت مذاکره 
می تواند باشد و افزود که حکومت وحدت ملی 
تنها با ارگ ریاست جمهوری خاصه نمی شود 

و مسألۀ صلح در انحصار ارگ هم نیست.
داکتر عبداهلل گفت: او کسی نیست که به خاطر 
صلح از »کرسی و مقامش بهراسد«، زیرا به باور 
رییس  است«.  باالتر  مقامی  هر  از  »صلح  او: 
و  سیاست مداران  با  اخیرش  نشست  اجرایی 
راستای  در  بزرگ«  »قدم  را  جهادی  فرماندهان 
صلح دانست و به مردم اطمینان داد که »منافع 
مانع  نمی تواند  سیاسی«  و  گروهی  شخصی، 
صلح شود. آقای عبداهلل سرنوشت انتخابات را 

نیز ممد صلح خواند.
پرتو  در  شکایت  به  رسیده گی  از  کمتر  چیزی 

قانون پذیرفتنی نیست
نتایج  به  سخنانش  از  بخشی  در  عبداهلل  داکتر 
به  رسیده گی  گفت  و  کرد  اشاره  انتخابات 
انتخابات  نهایی  نتیجۀ  اعام  و  شکایت ها 
او  کند.  کمک  نیز  صلح  پروسۀ  به  می تواند 
تا  دارد  انتظار  شکایات  کمیسیون  از  که  افزود 
پرتو  در  مستند  شکایت های  به  و  تقلب ها  به 
قانون رسیده گی کند. آقای عبداهلل اظهار داشت 
که چیز کمتر از رسیده گی به شکایات در پرتو 

قانون را نمی پذیرد.

تقرریهایرفیقانهوسلیقهیی
عبداهلل قرلق منشی مجلس سنا در این نشست: 
سلیقه،  براساس  اخیر  تقررهای  و  عملکردها 
تیمی و رفاقت صورت می گیرد و اکثریت اقوام 
افغانستان در این تقرری ها نادیده گرفته شده اند 
که چنین عملکردها بدون شک افغانستان را به 

طرف تباهی می کشاند.
به گفتۀ او: حق خواستن تعصب نیست و مردم 
عدالت  و  خواهان  و  می خواهند  را  خود  حق 
تعیینات  جلو  باید  بنابراین  هستند،  برابری  و 
صورت  تعصب  و  قوم  براساس  که  یکطرفه 

می گیرد، گرفته شود.
پیشین  عضو  همایون  همایون  حال،  همین  در 
مجلس نماینده گان و عضو ثبات و همگرایی در 
گفتند  می  که  بودند  نشست گفت: کسانی  این 
فساد  بین  از  برای  و  دارند  برنامه  صلح  برای 
برنامه دارند، اما بعداً مشخص شد که همه دروغ 
بیش نبود، افغانستان غرق در خون و فساد است 
و فساد به یک فرهنگ و امر عادی مبدل شده 

است.

برای  افغانستان  که  گفتیم  بارها  ما  افزود:  او 
دچار  شدت  به  کشور  نیست،  آماده  انتخابات 
آماده  و  دارد  اقتصادی  و  امنیتی  مشکات 
به  می خواست  که  فردی  اما  نیست،  انتخابات 
ما شاهد  برگزار شد و  انتخابات  برسد،  قدرت 
شرکت  انتخابات  در  اندکی  تعداد  که  بودیم 

کردند، ولی صندوق ها از تقلب پر شد.
وی همچنان گفت:  به کمک کمیسیون انتخابات 
این  نشد.  اما  برسد،  قدرت  به  خواست  می 
شخص باید بداند که مردم دیگر اجازه نمی دهند 

که تقلب و تخلف به کرسی بنشیند.
افغانستان آماده صلح هستند،  او: مردم  به گفتۀ 
برسند،  قدرت  به  می خواهند  که  کسانی  ولی 
صلح را به گونۀ دیگری تعریف می کنند و آن 

را به مردم انتقال می دهند.
در  نماینده گان  انعامی عضو مجلس  عبدالروف 
قانون  تنها حاکمیت  تاکید کرد که  این نشست 
برای مردم پذیرفتنی است و ما در انتخابات تنها 

و فقط تطبیق قانون را قبول داریم.
برنده  گذشته  انتخابات  انعامی،  آقای  باور  به 
نداشت و حکومت براساس یک توافق  سیاسی 
که قدرت بین دو تیم 50-50 تقسیم شده بود 
شکل گرفت، بنابراین اکنون باید رییس اجراییه 
استفاده  خود  قدرت  درصد   50 صاحیت  از 
کند و اگر اجازه دهد که ارگ هرآنچه که دلش 
بروکراسی  دچار  جامعه  دهد  انجام  بخواهد 

خواهد شد.
اسداهلل سعادتی معاون دوم تیم ثبات و همگرایی 
برنامه  این  اصلی  بحث  گفت:  نشست  این  در 
جریان  در  چون  اما  بود،  غنی  تعیینات  روی 
گفت،  باید  مورد  این  در  داریم.  قرار  انتخابات 
را  ابتدایی  نتیجه  انتخابات  کمیسیون  زمانی که 
اعام کرد، تیم مقابل فکر کرد که بازی به نفع 

تقلب کاران پایان یافته است.
ما  که  می دهیم  اطمنیان  اما  کرد:  تاکید  او 
برنامه های در برابر سناریوی تقلب کاران داریم 
به  تقلب کاران  که  می دهیم  اطمینان  مردم  به  و 
قدرت نخواهد رسید و اجازه نخواهیم داد که 

بار دیگر تقلب به کرسی بنشید.
وحدت  حکومت  کرد:  تاکید  سعادتی  آقای 
سیاسی  توافق نامه  که  داشت  مبنای  یک  ملی 
تیم  دو  بین   50-50 قدرت  آن  براساس  بود 
ملی  وحدت  حکومت  که  اکنون  بنابراین  بود، 
پا برجاست، باید جلو تعیینات خودسرانه ارگ 

گرفته شود.
با جنجالی شدن انتخابات پیشین افغانستان، بر 
اساس توافق نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی 
میان دو تیم پیش تاز ایجاد شد، اما عدم عملی 
شدن مواد این توافق نامه پیوسته به عنوان عامل 

ناکام شدن این حکومت گفته شده است.

روزهای پایانی حکومت وحدت ملی و پایان نیافتن تنش ها
عبداهلل عبداهلل:

ادامۀ خودسری های ارگ قابل تحمل نیست

نهادهای ناظر به کمیسیون های انتخاباتی:

نقض تقویم انتخاباتی قابل توجیه نیست 
ابوبکر صدیق

ناجیه نوری 
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در اواخـر قرن هفدهـم اصطاح ایده آلیسـت را الیب نیتس 
بـرای اشـاره بـه فیلسـوفی به کار گرفـت که اولویـت را به 
ذهـن بشـری می دهـد و اهمیـت کمتـری بـرای حـواس 
قایـل اسـت و بـا ماده گرایـی مخالفـت مـی ورزد.)1( بـه 
عبـارت دقیق تـر، تفکـر آلمانـی در قالب اصالـِت معنوی یا 
ایده آلیسـم از اواسـط قـرن هجدهـم تا سـال 1848 شـکل 
گرفـت. اعتقـاد بـه ایـن امـر کـه حقیقـت قصـوا در عالـم 
“روح” یـا “معنـا” اسـت نـه داده های حسـی، تمایز سـنت 
فلسـفِی آلمـان از روش فلسـفه در دیگـر مناطـق اروپا بود. 
)2( به طـور کلـی در دنیای اندیشـۀ فلسـفی مغرب زمین دو 
فلسـفۀ مهـم یعنـی فلسـفۀ جزیره و فلسـفۀ قاره یـی وجود 
داشـت. فلسـفۀ جزیره یا آنگلـو آمریکن یا آنگلوساکسـون 
جزیـرۀ  آن  زادگاه  کـه  می شـود  گفتـه  فلسـفه هایی  بـه 
انگلیـس اسـت. جریـان تجربه گرایـی کـه بنیان گـذاران آن 
همگـی اهـل انگلسـتان بودنـد، پـس از آنکـه بـه دسـت 
زمینه سـاز  یافـت،  را  خـود  صـورت  افراطی تریـن  هیـوم 
پوزیتویسـم منطقـی و فلسـفۀ تحلیلـی کـه شـاید بتـوان 
گفـت پُرنفوذتریـن جریـان فلسـفۀ معاصـر اسـت گردیـد. 
در فلسـفۀ تحلیلـی، دو شـاخۀ اصلـی وجـود دارد که وجه 

مشـترِک آن هـا زبـان کاوی و تحلیل هایی 
اسـت کـه می خواهـد از طریـق کشـف 
زبـان  کژتابی هـای  و  افسـون گری ها 
فرآینـد  در  زبـان  سـهم  تعییـن  مـآالً  و 
معرفـت، بـه واقعیت نایل شـود. بـه بیان 
دیگـر، مدعـای مشـترک دو گـروه یـاد 
شـده این اسـت که کلیۀ مسـایل فلسـفی 
ریشـه در مسـایل مغالطـات زبانـی دارد؛ 

از ایـن رو اگـر بتـوان اسـتعمال و کاربـرد صحیـح الفـاظ 
و تعبیـرات زبانـی را نشـان داد، قـدرت بـر حـل مسـایل 
فلسـفی نیـز حاصـل می شـود. از همسـانی در ادعـای یـاد 
شـده که بگذریم، تفاوت دو شـاخۀ مورد بحث در فلسـفه 
تحلیلـی در ایـن اسـت که در یک شـاخه فیلسـوفان در پی 
آن هسـتند کـه زبـان ایده الـی پدیـد آورند کـه بهتـر بتواند 
واقعیـات را بازنمایـی کنـد. سـروکار ایـن گـروه بیشـتر با 
مباحـث منطقـی اسـت و صورت سـازی هایی کـه در حوزۀ 
منطـق صـورت می گیـرد، دل مشـغولی اصلـی آن هاسـت. 
بـه ایـن لحـاظ اسـت کـه منتقدان هـا بـه زبـان مصنوعـی 
می پردازنـد چـرا کـه زبان های طبیعـی نمی تواننـد ویژه گی 
منطقـی قضایـا را به خوبـی منعکـس سـازند. در زبان هـای 
مصنوعـی صـورت منطقی و ژرف سـاخت جمـات معلوم 
می شـود. بـه ایـن ترتیـب، زبان هـای مصنوعـی در حقیقت 
آن  ایـن رو  از  هسـتند؛  طبیعـی  زبان هـای  ایده آلیزاسـیون 
آن هـا  اصلـی  دغدغه هـای  کـه  را  فیلسـوفانی  از  گـروه 
ایـن نـوع زبان کاوی هاسـت، پیـروان مکتـب زبـان ایـده آل 
کارنـاپ،  همچـون  منطقـی  پوزیتویسـت های  می نامنـد. 
آیـر و... در ایـن گـروه جـای می گیرنـد. شـاخۀ دیگـر کـه 
پیـروان آن را طـرف داران مکتـب زبـان عـادی می نامنـد، 
بـر خـاف گـروه اول اعتقـادی بـه بازسـازی زبـان عادی 
ندارنـد بـه اعتقـاد این گروه از فیلسـوفان مسـایل فلسـفی 
ناشـی از کاربـرد اشـیاء زبانـی کـه متعلـق بـه زبـان عادی 
انـد، در متـون فلسـفی می باشـد. مکتـب زبان عـادی خود 
مشـتمل بـر دو شـاخۀ متمایـز اسـت: یـک شـاخه کـه بـه 
مکتـب آکسـفورد مشـهور اسـت، مشـتمل بـر فیلسـوفانی 
هماننـد آشـین، رایل، استراوسـون و... اسـت. شـاخۀ دیگر 
مربـوط بـه ویتگنشـتاین در دورۀ دوم حیـات فلسـفی او 
می باشـد و بـه مکتـب ویتگنشـتاین دوم یا متأخـر نام بردار 
اسـت. بـه ایـن مکتـب، کمبریج هم گفتـه می شـود. پیروان 
مکتـب آکسـفورد همانند پوزیتویسـت ها الگوی شـان علوم 
تجربـی اسـت و تنهـا قضایـای علـوم تجربـی را معنـادار 
می داننـد. سـایر قضایـا از نظـر آنان یـا بی معنا هسـتند و یا 
توتولوژیـک. امـا ویتگنشـتاین در مقابل این گـروه با طرح 
نظریه هـای بازی هـای زبانـی ضمـن به رسـمیت شـناختن 
حوزه هـای غیرتجربـی در علوم اظهار داشـت کـه هر زبانی 
منطق خاِص خود را دارد و مشـکات فلسـفی زمانی پدید 
می آیـد کـه یـک شـی ء زبانـی از خانـۀ زبانـی خـود بیرون 
بـرده شـود و در جـای دیگـری قـرار گیـرد و فلسـفه هایی 
کـه در نقـاط دیگـر اروپـا همچون آلمـان و فرانسـه ظهور 
کـرده اسـت و شـامل شـاخه هایی همچون پدیدارشناسـی، 
کـه  جریان هایـی  همـه  و  هرمنوتیـک  اگزیستانسیالیسـم، 
بـا پیشـوند “نـو” شـروع می شـود مثـل نوتوماسـی گری، 
قاره یـی  فلسـفۀ  و...  نوهگلی اندیشـی  و  نوکانتی اندیشـی 
یـا کانتینتـال یـا بـر اروپـا نامیـده می شـود.)3( بـا توجه به 
ایـن توضیحـات مشـخص گردیـد کـه فیلسـوفان جزیـره 
بـه طبیعت گرایـی تمایـل دارنـد، در مقابـل سـنت فلسـفی 
عاقه منـد  ایده آلیسـم  بـه  آلمـان  به خصـوص  و  قاره یـی 
اسـت. از ایـن رو ایده آلیسـم در مقابـل طبیعت گرایـی)4( 
قـرار دارد. طبیعت گرایـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه معنـا و 
ارزش هـای معنـوی از امـور و فرآیندهـای مـادی پدیـدار 
می شـوند و یـا بـه آن تقلیل می یابنـد. امـا همان گونه که در 
سـطور قبل در تقسـیم فلسـفه بـه جزیـره و قاره یی اشـاره 

نمودیـم در فلسـفۀ انگلیـس یا جزیـره تقدم ادراک حسـی 
و اعتبـار روش هـای تجربی از بدیهیات شـمرده می شـود و 
در آلمـان و یـا فلسـفۀ قاره یـی اولویـت بـا معنـا و یـا ایده 
اسـت و همیـن امـر باعـث جدایـی میـان فلسـفۀ آلمـان و 
جریـان اصلـی تفکـر اجتماعـی در اروپـا بـود. عـاوه بـر 
ایـن، در همیـن زمـان اروپـا از فیلسـوفان و نویسـنده گان 
آلمـان درس می گرفـت. مکتـب آلمانی ایده آلیسـم تاریخی 
سـبب غنـای بی حد قواعـد و معیارهای پژوهـش اجتماعی 
گردیـد ولـی بـه عنـوان حکمت عملـی هیچ سـودی بر آن 
مترتـب نبـود. ایده آلیسـم آلمـان کوششـی اسـت در پهنـۀ 
تاریـخ اندیشـه برای دسـتیابی به دانشـی یکپارچـه و کامل 

از حقیقـت و تجربـه همچـون یـک تمامیـت بـود. )5(
همان طـور که گفتـه شـد، الیب نیتس اصطاح ایده آلیسـت 
را بـرای فیلسـوفی کـه اولویـت را به ذهن بشـری می دهد، 
بزرگتریـن  را  افاطـون  وی  ایـن رو  از  گرفـت.  بـه کار 
بـا  را  یونانـی  فیلسـوف  ایـن  و  می خوانـد  ایده آلیسـت 
تردیدهایـی دربـارۀ وجود جهـان مادی مرتبط می سـاخت. 
ایـن جنبـۀ اخیر کانـت را تحت تأثیـر قـرار داد و در نتیجه 
تأثیرگذاری هـای او، ایدیالیسـم در عمومی تریـن شـکل آن 
در برابـر واقع گرایـی)6( قـرار گرفت. کانـت در پی آن بود 
کـه در مناقشـه بیـن واقع گرایـان و ایدیالیسـت ها وسـاطت 
کنـد و بـه شـیوۀ خود بـر آن فایق آیـد. ولـی وی خود این 
امـر را تصدیـق کرد که فلسسـفۀ وی شـکلی از ایدیالیسـم 
مشـخص اسـت و دیگـری فلسـفۀ تاریـخ. یکـی دیگـر از 
اصـول بنیـادی مکتـب ایده آلیسـم )اصالت معنا( این اسـت 
کـه بـرای فهـم گذشـته  ها تاریخ نـگار بایـد همـان معنایـی 
درک  معاصـر خویـش  رویدادهـای  از  گذشـتگان  کـه  را 
می کردنـد، از آن رویدادهـا برداشـت کنـد. ایده آلیسـت ها 
بـا ایـن نگـرش کـه حقیقـت خودنمایانگری عقـل بی کران 
اسـت، بـر آن بودنـد کـه بـا بـاز پیمـودن رهگـذر تفکـر 
فلسـفی می تـوان سـیر خودفرانمایـی ایـن عقـل را ردیابی 
کـرد. اینکـه اصل نهایـی در نزد هگل عقـل بی کران و روح 
بی کـران اسـت یا حقیقـت نـزد ایده آلیسـت های متافیزیک، 
فرآینـد خودفرانمایی یـا خودنمایانگری اندیشـۀ بی کران یا 
عقـل اسـت، به ایـن معنا نیسـت که جهـان بـه فرآیندی از 
اندیشـه تقلیـل می یابـد، بلکه ایدیالیسـت ها اندیشـۀ مطلق 
یـا عقـل را همچـون یـک فعالیـت می انگارند؛ یعنـی عقل 
خـاق کـه خـود را در جهـان می نهـد یـا در جهـان فـرا 
می نمایانـد و جهـان در بردارنـدۀ تمامـی حقیقتـی اسـت 
کـه مـا آن را دارای آن می بینیـم. ایده آلیسـم متافیزیکـی بـر 
آن نیسـت کـه حقیقـت تجربـی فـرآوردۀ ایده هـای ذهنـی 
اسـت، بلکـه بـر این باور اسـت که جهـان و تاریخ بشـری 
فرانمـودی عینـی از عقـل آفریننـده اسـت. ایـن بـاور در 
نگـرش ایده آلیسـتی آلمـان وجـود داشـت و از آن گریـزی 
نبـود؛ زیرا این فلسـفه ضـرورت دگرگونی فلسـفۀ انتقادی 
بـه ایده آلیسـم را پذیرفته بـود و این بینش ایده آلیسـت های 
نوکانتـی بـود. معنـای ایـن دگرگونـی ایـن بـود کـه جهان 
در تمامیـِت خـود بایـد فـرآوردۀ اندیشـۀ آفریننـده یا عقل 

شود. شـمرده 
 جنبـش ایده آلیسـم آلمـان، فلسـفۀ انتقـادی کانـت را در 
ایده آلیسـت های آلمـان توانسـتند بـا گسـترش  برداشـت. 
دادن و دگرگونـی فلسـفۀ کانـت از آن نیز فراتـر روند؛ زیرا 
بـه نظـر آنان اگـر حقیقـت فرآیندی یگانه باشـد کـه از راه 
آن اندیشـه یـا عقـل مطلق خـود را می نمایانـد، پس چیزی 

فهمیدنـی  و  فهمیدنـی  اسـت 
اسـت بـرای ذهـن بشـر اگر که 
ایـن ذهـن را همچـون بـرداری 
مطلـق  اندیشـۀ  کـه  بنگاریـم 
به وسـیلۀ آن در خویـش تأمـل 
می کنـد و ایـن یعنـی انگاشـتن 
واقع گرایـی  از  شـکلی  نیـز  و 
اسـت و تأثیـر عظیمی بر سـنت 
گذاشـت  آلمانـی  ایدیالیسـم 
هـگل  طریـق  از  به ویـژه  کـه 
موضعـی غالـب در آغـاز قـرن 
بیسـتم در فلسـفۀ غرب داشت. 
بـر  ایده آلیسـت ها  تأکیـد   )7(
معنـوی  یـا  روحـی  ویژه گـی 
ایـن  کـه  اسـت  ایـن  به خاطـر 
علـوم  ممیـز  فصـل  عامـل 
فرهنگـی بـود. لـذا در جامعه و 
تاریـخ بایـد روح نهادهـا واجد 
اهمیـت خاصـی دانسـته شـود. 
بنـا بـه سـنت ایده آلیسـتی هـر 
مفهـوم وحـدت دهنده یـی کـه 
داده هـای تجربـی اخـص از آن 
قـرار داده می شـدند یا تحت آن 
عنـوان بودنـد، به دلیـل تفکیک 
از قوانیـن کلـی پوزیتویسـت ها 
منحصـر  روح  نماینـدۀ  بایـد 
بـه فـرد یـا تمامیـت فرهنگـی 
خاصـی باشـد، ممتـاز در حـد 
خویـش و فاقـد قـدر مشـترک 
بـا هـر روح دیگـر. ژرف تریـن 
تاریـخ و  خمیـره و درون  مایـۀ 
بودنـد  جامعـه همیـن روح هـا 
امـا چـه کسـی می توانسـت بـه 
خـود جرأت دهـد کـه آن ها را 
مطالعـه یا بـا هم مقایسـه کند؟ 
هـر روح بی همتـا و بـه گفتـۀ 

گوتـه، وصف ناپذیـر بـود؛ لذا از نظـر متفکران ایده آلیسـت 
آلمـان روح هیـچ تمدنـی برای اهـل تمدن هـای دیگر قابل 

نیسـت.  فهم 
اصـِل  چنـد  بـر  ایده آلیسـم  مکتـب  در  اجتماعـی  تفکـر 
بنیـادی بنـا شـده اسـت: فرض بـر این بـود که بیـن جهان 
پدیدارهـا و عالـم روحـی یا معنـوی یا دنیای علـوم طبیعی 
پُرنشـدنی وجـود  و دنیـای فعالیت هـای بشـری شـکافی 
دارد؛ بنابرایـن آلمانی هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بایـد 
میـان علـوم طبیعـی و علـوم فرهنگـی فرقی بـارز بگذارند. 
بـه ایـن سـبب عقیـده بـر آن بـود کـه برخـاف تصـور 
فرهنگـی  علـوم  در  کسـی  نـدارد  امـکان  پوزیتویسـت ها 
درصـدد  و  کنـد  پیـروی  طبیعـی  علـوم  روش  از  بتوانـد 
کشـف قوانیـن کلـی برآیـد؛ از ایـن رو ایده آلیسـت ها کـه 
بـه کارهـای آدمـی توجـه داشـتند، در دو راسـتای عمـده 
افتادنـد: یکـی تاریـخ کـه موضـوع آن جزییـات معیـن و 
ذهـن بشـر همچون بـرداری بـرای اندیشـۀ مطلـق- رابطۀ 
بیـن ایده آلیسـم متافیزیکـی و اندیشـۀ کانـت اسـت. )8( 
ایدیالیسـم خـود به شـعباتی تقسـیم می گـردد. هگل گرایی 

کـه نماینـدۀ بنیـادی ایدیالیسـم بـود، در آغـاز قرن بیسـتم 
و  بریتانیـا  در  کیـرد  ادوارد  چـون  دیگـر  نماینده گانـی 
دبلیو.تـی. هریـس در امریـکا نیـز داشـت. اشـکال بومـی 
ایدیالیسـم مطلـق را در انگلسـتان برادلـی و بزانکـت و در 
امریـکا رویـس مطرح کردنـد. اما ایدیالیسـم مطلق از همان 
آغـاز قـرن بیسـتم و در واقـع قبـل از آن مـورد مخالفـت 
قـرار  واقع گرایـی  و  شـخص گرایی)10(  عمل گرایـی)9(، 
نیمـۀ  در  توجهـی  قابـل  به طـور  ایدیالیسـم  گرفت.تأثیـر 
نخسـِت قـرن بیسـتم کاهش یافـت، هرچند که نشـانه هایی 
از تجدیـد حیـات آن در دهه هـای 1980 و 1990 به چشـم 

می خـورد.
 ایدیالیسـم مطلـق همان طـور کـه گفتـه شـد، شـکلی از 
ایدیالیسـم اسـت کـه از شـلینگ و هـگل مایه گرفته اسـت 
و شـامل هگل گرایـی)11( نیـز می شـود. ایدیالیسـم مطلـق 
جهـان محسوسـات را تنهـا جزیـی از واقعیـت می دانـد. 
شـناخت بشـری یا آنچـه بدین عنـوان خوانده می شـود، به 
شـدت جزیی و پاره پاره اسـت. شـناخت حقیقی متشـکل 
یکدیگـر همخوانـی  بـا  کامـًا  کـه  اسـت  گزاره هایـی  از 
دارنـد. آنچـه حقیقـی اسـت، جنبه یـی از آگاهـی ابـدی یا 
روح مطلـق اسـت. ایدیالیسـم مطلـق تمایلـی بـه وحـدت 
وجـود و جمع گرایـی دارد و بـا کسـانی کـه می خواهند در 
متافیزیـک بـه شـخص گرایی و در سیاسـت بـر اشـخاص 

تنهـا تأکیـد کننـد، مخالف اسـت. )12(
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ریموند چندلر سـتارۀ سـینما نبود؛ نویسـنده یی بـود که برای 
تأمیـن زنده گـی اش مجبور شـد در عیـن بیـزاری از هالیوود، 
بـه نوشـتِن فیلم نامه برای سـینما روی بیاورد و هنـگام اکراِن 
ویـژۀ ایـن فیلم هـا نیز طـوری بی سـروصدا بیاید و بـرود که 
کمتر کسـی متوجه حضورِ او و همسـرش در سـالون سـینما 
بشـود! بعدهـا اما کنجـکاوی دربـارۀ چندلر آن قـدر زیاد بود 
کـه از راز ایـن دیـر آمدن به سـالون و زود رفتن رمزگشـایی 
شـد؛ ظاهـراً تمـامِ ماجرا این بود که چندلر دوسـت نداشـت 
کسـی او را بـه همـراه همسـرش کـه در کنار او بسـیار پیــر 
دیـده می شـد، ببیند... بـه همین سـاده گی! اما رمز شـهرت و 

افسانه  شـدِن چندلـر بـه این سـاده گی نخواهـد بود. 
شـهرت افسـانه یِی چندلـر بـرای دوسـت دارانش کـه شـاید 
تعـداد آن هـا بـه انـدازۀ طـرف داراِن یـک سـتارۀ سـینما نبود 
امـا به دلیـل عمق شـیفته گی چیـزی ازآن کـم نداشـت؛ دقیقًا 
او یعنـی نوشـتن داسـتان های پولیسـی بـود.  ناشـی از کارِ 
کاری کـه گویـا چندلـر اگرچـه خـودش آن را جـدی گرفته 
بـود، امـا تصـور نمی کـرد دیگـران آن را خیلـی مهـم تصور 
کننـد؛ امـا عادت داشـت که بیشـتر مواقع با دقت و وسـواس 
آن را انجـام مـی داد. یکـی از معروف تریـن و محبوب تریـن 
ادبیـات  کارآگاهـاِن  شـریف ترین  و  طناز تریـن  البتـه  و 
پولیسـی جنایـی را بـه نـام فیلیـپ مارلـو خلـق کـرد؛ مردی 
تلخ اندیـش و تنهـا حاضرجـواب کـه در موقـع الزم بسـیار 
جـذاب و طنازانـه سـخن می گفـت و گاه چـون شه سـواری 
بـرای نجـات دختـراِن در حال سـقوط ظاهر می شـد. چندلر 
سـبکی جادویی در نوشـتن داشـت، اسـتاد دیالوگ نویسـی و 
توصیفاتـی متفـاوت و عجیـب و غریـب امـا تأثیرگـذار بود. 
توصیفاتـی کـه از جملـه ویژه گی هـای جذابیت بخـِش آثـار 
اوسـت و در سـبک کارش بـه همـراه دیالوگ نقشـی کلیدی 
داشـت؛ امـا از قضـا هنگامـی کـه بـا مجلـۀ بلـک ماسـک 
همـکاری داشـت، سـردبیر مجلـه میانـۀ خوبـی با ایـن قبیل 
توصیفـات در متـن داسـتان حتـا از نوع سـاده اش نداشـت و 
معتقـد بـود باید مسـتقیم به عمـل شـخصیت ها پرداخت؛ در 
غیـر این صـورت بایـد آن ها را بـه عنوان اضافـاِت کار حذف 
کـرد. سـردبیر آن دورۀ نقاب سـیاه با توصیفـات مخالف بود، 
بـه همیـن دلیـل چندلر کـه نهایـت اسـتفاده را از توضیحات 
ادبـی و اصطاحـات عامیانـه می کـرد، نمی توانسـت چنـدان 

خـود را بـا شـرایط حاکـم در ایـن نشـریه وفـق دهد.
چندلـر خـود در این بـاره گفتـه: »مدت ها پیـش، هنگامی که 
بـرای مجـات عاّمه پسـند می نوشـتم، در داسـتانی این جمله 
را گذاشـتم »او از ماشـین خارج شـد و در پیاده رو آفتابی قدم 
زد، تـا این که سـایۀ سـایه بان ورودی یـک در روی صورتش  
افتـاد، مثـل قطـرات یـک آب خنـک«. مدیـران مجلـه، موقع 
چـاپ ایـن داسـتان، ایـن جملـه را درآوردنـد. آن هـا معتقـد 
بودنـد کـه خواننـده از چنیـن جماتـی خوشـش نمی آیـد. 
مـن کوشـیدم بـه آن هـا نشـان دهم کـه  اشـتباه می کننـد. نظر 
مـن این بـود کـه خواننده تصـور می کنـد که موقـع خواندن 
تنهـا بـه عمـل آدم هـا اهمیـت  می دهـد و بـس. امـا چیـزی 
کـه بـرای مـن و خواننـده گان اهمیـت دارد ـ اگرچـه خـود 
خواننـده گان آن را نمی داننـد ـ خلـق احساسـات از ورای 

دیالـوگ و توصیف اسـت.«
ریمونـد چندلـر، بـه سـال 1889 در شـهر شـیکاگوي امریکا 
دوران  مـادرش،  و  پـدر  جدایـی  به دلیـل  امـا  شـد،  متولـد 
کودکی او تا سـن 22 سـاله گی بـا مادربزرگش در انگلسـتان 
سـپري شـد. چندلـر تحصیـات مقدماتـی اش را در کالـج 
والویـج بـه پایان رسـاند و در آن جا قانون بین المللی فرانسـه 
و آلمـان را مـورد مطالعـه قـرار داد. در ایـن سـال ها چندلـر 
بـه عنـوان دسـتیار مدیـر تـدارکات در بعضی فروشـگاه های 
زنجیره یـي محـل سـکونتش فعالیـت می کـرد. عـاوه بر این 
در مقام جانشـین اسـتاد در کالج والویج مشـغول به کار بود. 
مهم تریـن فعالیت هـای ادبی او در این دوران، انتشـار اشـعار 
و مقاالتـی در نشـریات مطرحـی هم چـون آکادمی و وسـت 
منیسـتر بـود کـه نـام او را در برخـی محافـل ادبـی آن زمان 
مطـرح سـاخت. او در 1912، قبل از بازگشـت بـه امریکا در 
حـدود 27 شـعر و یـک داسـتان بلنـد بـا نـام »افسـانۀ بـرگ 
رز« منتشـر کـرده بـود کـه کارنامۀ ادبـی قابل قبولـی برای او 

می شد. محسـوب 
چندلـر پس از بازگشـت به امریکا در یک موسسـۀ ورزشـی 
بـه فعالیـت پرداخـت و سـپس بـه عنـوان کتـاب دار در یک 
سـوپرمارکیت مشـغول بـه کار شـد. در زمـان جنـگ جهانی 
کانـادا  ارتـش  در   ،1918 تـا   1917 سـال های  مابیـن  اول، 
خدمـت کـرد و سـپس به نیـروی هوایـی امریکا انتقـال داده 

. شد
بانکـی  در   1922 تـا   1918 سـال های  فاصلـۀ  در  چندلـر 
در سانفرانسیسـکو مشـغول بـه کار بـود و عـاوه بـر ایـن، 
مقاالتـی هـم در دیلی اکسـپرس می نوشـت. در سـال 1922 
در مقـام حسـاب دار به اسـتخدام کمپانـی نفتی دانبـی درآمد 
و تـا 1932 در آن جـا کار می کـرد و ایـن تقریبـًا بهتریـن و 
پردرآمدتریـن شـغلی بـود کـه او تـا ان زمان به دسـت آورده 
بـود. امـا در ایـن سـال به دلیل افراط در نوشـیدن مشـروبات 
الکولـی و هم چنیـن غیبـت زیـاد، از کار بـر کنـار شـد. گویا 
چندلـر در اوایـل دهـۀ 30 دچـار حالتی از افسـرده گی شـده 
بـود و روی آوردن او بـه مشـروبات بـه همیـن دلیـل بـوده 
در  روسـایش  دیوانه گی هایـش  ترتیـب،  ایـن  بـه  اسـت. 
شـرکت نفتـی را کم وبیـش بـه ایـن نتیجه رسـاند تـا عذر او 
را بخواهنـد. پـس از ایـن چندلر کـه همـواره از خواننده گان 
داسـتان ها و نشـریات عامه پسـند بـود، به نوشـتن روی آورد 

و مارلـو را خلـق کـرد.
مالـی  حمایـت  بـا  و  بـود  چهل وپنج سـاله  ایـام  ایـن  در 
همسـرش تمـام وقـت خـود را صرف نوشـتن کـرد. او پیش 
از هرچیز شـروع به خواندن دقیق آثار نویسـنده گان پولیسـی 

جنایـی که در نشـریات معروف به عامه پسـند قلـم می زدند، 
هماننـد دشـیل همـت، ارل اسـتنلی گاردنـر و... پرداخـت. 
سـپس دسـت به کار نوشـتن شـد و سـر انجـام چندمـاه بعد 
داسـتان “باج گیرهـا آزاد نشـوند” را در مجلۀ معـروف نقاب 
سـیاهBlack Mask منتشـر کرد. دورۀ کاری چندلر در این 
نشـریه هم زمـان با دشـیل همـت بود کـه او نیز داسـتان های 
کوتـاه زیـادی در نقـاب سـیاه بـه چـاپ رسـانده بـود. البته 
همـت پیش کسـوت چندلـر بـه حسـاب می آمـد و پیـش از 
او، کار نوشـتن داسـتان های پولیسـی جنایـی را کـه آن زمان 
هنـوز قـدر و منزلـت واقعی شـان آشـکار نشـده و آثـاری 

عامه پسـند محسـوب می شـدند، آغـاز کـرده بـود.
دشـوار  چنـدان  مسـأله  ایـن  درک  چندلـر  بـرای  ظاهـراً 
نبـود کـه آثـار همـت یـک سـر و گـردن باالتـر از دیگـر 
همتایـان اوسـت و اگـر قـرار اسـت بـرای شـروع کار از 
نویسـنده یي بیامـوزد، او کسـی نیسـت جـز  دشـیل همـت. 
بنابرایـن بیـش از هـر نویسـندۀ ادبیـات پولیسـی جنایـی از 
دشـیل همـت تأثیـر پذیرفـت و از همیـن رو آشـکارا همـت 
را اسـتاد خـود می نامیـد. هـر چنـد کـه بعدهـا برخـی از 
عاقه منـدان ادبیـات پولیسـی بـرای چندلـر مقامـی باالتر از 
همـت در نظـر گرفتنـد، امـا بـا ایـن حـال نمی تـوان انـکار 
کـرد کـه داسـتان های چندلـر فاقـد آن اسـتحکام سـاختاری 
داسـتان های همـت هسـتند؛ امـا آن چـه چندلـر را جذاب تـر 
توصیفـات  در  او  منحصربه فـرد  می سـازد، جـادوی سـبک 
در  کـه  اوسـت  طنازانـۀ  و  عالـی  دیالوگ هـای  و  جـذاب 
هیچ یـک از نویسـنده گان دیگـر ادبیـات پولیسـی، حتـا آثـار 
همـت، نمی تـوان در ایـن سـطح سـراغ گرفت. به هـر حال، 
ظهـور تکنیـک منحصربه فـرد چندلـر تـا حد زیـادی مدیون  
تقلیـد، بازپـروری و بسـط الگوهایی بود که پیشـتر از سـوی 
دیگـر نویسـنده گان  داسـتان های کارآگاهـی بـه کار رفته بود: 

یـک نـوع کارآمـوزِی خودآگاهانـه و تعمـدی در دوره یي از 
زنده گـی کـه بیشـتر نویسـنده گان در آن بـه سـبک و بلـوغ 

یافته انـد.  دسـت  شخصی شـان 
چندلـر داسـتان نویس ُکنـدی بـود. بـه طـوری کـه در فاصلۀ 
سـال های 1933 تـا 1939 در مجموع 19داسـتان در مجات 
چـاپ کـرد کـه 11 تـا از آن هـا متعلـق بـه مجلۀ نقاب سـیاه 
Dime Detectiveچـاپ  آن در   داسـتان  بـود و هفـت 
 Detective Fictionشـده بـود و یکی دیگـر در هفته نامـۀ
بـه  بعدهـا هنگامـی کـه  او  بـود.  یافتـه  انتشـار   Weekly
داسـتان های کوتـاه در دل  ایـن  از  پرداخـت،  رمان نویسـی 
رمان هـای خـود بهره گرفت. داسـتان های  کوتاهـی که او در 
ایـن دورۀ ده سـاله نوشـت، در اغلـب مـوارد، طرح واره هایی 
بـرای رمان هـای آتـی  او بودنـد، داسـتان های کوتاهـی کـه 
او  طوالنی تـر  رمان هـای  از  فصل هایـی  هم چـون  بعدهـا 

بـه کار گرفته شـدند.
در آن روزگار تلقـی نویسـنده گان ادبیـات جنایـی پولیسـی 
از  آثـار را نمونه هایـي  ایـن  اغلـب مخاطبان شـان،  هماننـد 
ادبیـات عامه پسـند محسـوب می کرد که در نشـریات خاص 
عامـۀ مـردم نیز منتشـر می شـدند. چندلـر اما اگرچـه کارش 

را بـا خوانـدن و نوشـتن در ایـن نشـریات آغـاز کـرد؛ امـا 
حقیقـت این اسـت کـه داسـتان کارآگاهـی بـرای او، چیزی 
سـرگرم کنندۀ  نیـات   بـا  تجـاری  محصـول  یـک  از  فراتـر 
عامه پسـندانه بـود. ایـن واقعیـت وقتـی روشـن می شـود که 
توجـه داشـته باشـم کـه او خیلـی دیـر و پس از پشـت سـر 
گذاشـتن مشـاغل و حرفه هـای طوالنـی و موفـق بسـیار بـه 
نوشـتن روی آورد. او نخسـتین و بهتریـن رمانـش، خـواب 
بـزرگ را در سـال 1939، هنگامـی کـه پنجـاه سـاله بـود 
نوشـت، در حالـی کـه پیـش از آن بـه مـدت ده سـال روی 

ایـن ُفـرم داسـتانی کار کـرده بود.
در 1939 چندلـر از داستان نویسـی برای مجـات کناره گیری 
کـرد. در همیـن سـال، اولیـن رمـان او بـا نام خـواب بزرگ 
منتشـر شـد و شـخصیت فیلیپ مارلو را به عنوان کارآگاهی 
خصوصـی بـه خواننده گانـش معرفـی کـرد. کارآگاهـی بـا 
حـدود 40 سـال سـن و قـد بلنـد و چشـمان خاکسـتری که 
دارای تحصیـات دانشـگاهی بـود و عاقـۀ زیـادی بـه حل 
مسـایل شـطرنج و هم چنین موسـیقی کاسـیک داشـت. نام 
فیلیـپ مارلـو از روی نام نویسـندۀ قرن 16 کریسـتوفر مارلو 
اقتبـاس شـده بود کـه البته کریسـتوفر برخـاف فیلیپ مارلو 

از خلق وخویـی خشـن و عصبـی برخـوردار بود.
ریمونـد چندلـر اولیـن رمانـش “خواب بـزرگ” را در سـال 
1939 و صرفـًا در عـرض سـه مـاه بـه نـگارش درآورد. دو 
بخـش از ایـن رمـان یعنی “جریـان حق السـکوت” و “ناپدید 
شـدن” را از روی دو داسـتان “قاتـل زیـر بـاران” و “پرده” به 
قلـم خـودش که پیش از آن در “ماسـک سـیاه” منتشـر شـده 
بودنـد، در ایـن رمـان مـورد اسـتفاده قـرار داد. شـیوه یي که 
بعدتـر در مـورد دو رمـان دیگـرش یعنـی “بدرود خوشـگل 

مـن” و “بانویـی در دریاچـه” نیـز بـه کار گرفت. 
زنده گـی چندلـر در انگلسـتان و همچنیـن تجربـۀ مشـاغل 

گوناگـون بـرای او نتایجـی را نیـز بـه همـراه داشـت کـه به 
شـکلی خاقه بـه اعتای داستان نویسـی اش انجامیـد. چندلر 
خـودش را پیـش از هـر چیـز، یـک نویسـندۀ سـبک مدار 
قلمـداد می کـرد. فاصلـه اش از زبـاِن امریکایـی ایـن فرصت 
را بـه او داد تـا زبـان امریکایـی را بـه همـان شـکلی کـه در 
آثـارش دیـده  می  شـود، بـه کار ببـرد. از این جنبـه، موقعیت 
نویسـنده یی   نیسـت:  ناباکـوف  بـه  بی شـباهت  چنـدان  او 
کـه بـه زبـان غیـر مـادری می نویسـد، نوعـی سـبک مداری 
او  بـرای  نمی توانسـت  زبـان   شـرایط.  زور  و  ضـرب  بـه 
نمی توانسـتند  واژه گان  کنـد،  عمـل  ناخـودآگاه  شـکل  بـه 
بـدون مسـأله زایی بـر او ظهـور کننـد. نگـرش غیرتأّملـی و 
عوامانـه اش بـه تجربـۀ ادبـی از این بـه بعد ممنوع می شـود، 
و او در زبانـش نوعـی تراکـم و مقاومـت مـادی احسـاس 
می کنـد: حتـا آن کلیشـه ها و قراردادهایـی کـه  بـرای گویندۀ 
بومـی در حکـم واژه گان نیسـتند بلکـه نوعـی ارتبـاط فوری 
دارنـد و در  او  ناجـور در دهـان  بازتابـی   بی واسـطه اند،  و 
میـان گیومه هـای نقـل قـول مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. 
اسـت؛  ناهمگـون  مصالـح  از  کاژهایـی  او  جمـات 
گفتـاری،  حـاالت  زبان شـناختی،  پاره هـای  از  کاژهایـی 

گونـۀ محاوره یـي، نام هـای مـکان و گفته هـای محلی اسـت؛ 
همـه بـا زحمـت زیـاد در یـک توهـم  گفتار پیوسـته نوشـته 
می شـود. در ایـن وضعیـت، موقعیـت زیسـتۀ نویسـندۀ زبان 
قرضـی، مظهـری  از موقعیـت نویسـندۀ مـدرن بـه طـور عام 
اسـت. در ایـن موقعیت، واژه هـا ابژه هایی برای او می شـوند. 
داسـتان کارآگاهـی، بـه عنـوان فرمـی هنـری فاقـد محتوای 
ایدیولوژیـک، بـدون  هیچ گونـه دیـدگاه فلسـفی، اجتماعـی 
یـا سیاسـی، بـه چنیـن تجربه گرایـی سـبک مدارانه یي اجـازۀ 

ظهـور می دهـد.
فیلم نامه نویسـی  بابـت  را  ادگار  جایـزۀ  چندلـر   1946 در 
دریافـت کـرد و هشـت سـال بعـد در 1954 ایـن جایـزه را 
به خاطـر رمان نویسـی کسـب کـرد. وی در آخرین سـال های 
داسـتان های  نویسـنده گان  »انجمـن  به ریاسـت  عمـرش، 

اسـرارآمیز امریـکا« انتخـاب شـد.
آثـار چندلـر اغلـب در سـینما مـورد اقتبـاس قـرار گرفتـه، 
هماننـد: بـدرود، خوشـگل مـن )ادوارد دمیتریـک، 1944(، 
خـواب بـزرگ )هوارد هاکـس، 1946(، کوکـب آبـی )جرج 
مارشـال، 1946(، خانمـی در دریاچـه )رابـرت مونتگمـری، 
1946(، سـکۀ طـای قدیمـی برشـیر )جـان بـرام، 1947( 
مارلـو )پل بـوگارت، 1969( و خداحافظـی طوالنی )رابرت 
آلتمـن، 1973( ...  امـا در این میان، بهترین اقتباس سـینمایی 
از رمان هـای چندلـر بـه سـال 1946 بـاز می گـردد کـه در 
ایـن سـال کمپانـی بـرادران وارنر فیلمـی را بر اسـاس رمان 
خـواب بـزرگ تهیه کرد کـه کارگردانی آن را هـوارد هاکس 
برعهـده گرفـت و در آن همفـری بـوگارت عهـده دار ایفـای 
نقـش فیلیـپ مارلـو شـد. فیلم نامۀ ایـن فیلم را نویسـنده گان 
لـی  و  فاکنـر  ویلیـام  هم چـون  بزرگـی  فیلم نامه نویسـان  و 

براکـت نوشـته اند.
بازیگران سرشناسـی چـون همفری بـوگارت، رابرت میچام، 

دیـک پـاول و الیـوت گلد و جیمـز گارنر ایفاگـر نقش مارلو 
بوده انـد. امـا در ایـن میان، تنهـا و تنها همفری بـوگارت بود 
کـه توانسـت شـمایل دوسـت داشـتنی مارلـو را همان گونـه 
جادویـی روی پـرده زنـده کنـد، هرچند کـه او تنهـا یک بار 
در نقـش مارلـو ظاهر شـد و البته کوتاهی قامـت او در قیاس 
بـا توصیفـی کـه چندلـر از مارلـو داده، مـورد انتقـاد برخـی 
قـرار گرفـت. بـا ایـن حـال امـا امـروزه از میـان فیلم هایـی 
کـه از آثـار چندلـر اقتبـاس شـده، خـواب بـزرِگ هاکـس و 

بـوگارت در نقـش مارلـو از همـه ماندگارتر بوده اسـت.
جالب تریـن نکتـه در مورد اقتبـاس از آثار چندلـر این که: در 
فیلـم »زمانی برای کشـتن« سـاختۀ هربرت لیـدز )1942( که 
بـر اسـاس رمـان »پنجرۀ مرتفـع« اثـر چندلر جلـوی دوربین 
رفـت، شـخصیت فیلیـپ مارلـو جـای خـود را بـه کارآگاه 
دیگـری بـه نـام »مایـک شـین« کـه توسـط »بـرت هالیدی« 

خلق شـده بـود، داد!  

 چندلر خودش را پیش از هر چیز، یک نویسندة سبک مدار قلمداد می کرد. فاصله اش از زباِن امریکایی این فرصت را به او داد تا
 زبان امریکایی را به همان شکلی که در آثارش دیده  می  شود، به کار ببرد. از این جنبه، موقعیت او چندان بی شباهت به ناباکوف
 نیست: نویسنده یی  که به زبان غیر مادری می نویسد، نوعی سبک مداری به ضرب و زور شرایط. زبان  نمی توانست برای او به
 شکل ناخودآگاه عمل کند، واژه گان نمی توانستند بدون مسأله زایی بر او ظهور کنند. نگرش غیرتأّملی و عوامانه اش به تجربۀ ادبی
 از این به بعد ممنوع می شود، و او در زبانش نوعی تراکم و مقاومت مادی احساس می کند: حتا آن کلیشه ها و قراردادهایی که 
 برای گویندة بومی در حکم واژه گان نیستند بلکه نوعی ارتباط فوری و بی واسطه اند، بازتابی  ناجور در دهان او دارند و در میان
گیومه های نقل قول مورد استفاده قرار می گیرند

حمیدرضا امیدی سرور
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د افغانسـتان د اقتصـاد وزارت وایـي چـې د افغانسـتان 

نیامیـي وګـړي )۱۴ ملیونـه کسـان(  درې وختـه کايف 

خـوړو تـه الس رسـی نـه لـري او د سـختې بېوزلـی 

لـه کبلههـره ورځ کړیـږي. پـه ورتـه وخـت کـې، پـه  

افغانسـتان کـې د امریـکا د بیـا رغونې ځانګـړي مفتش 

دفـر یـا )SIGAR( د روان کال د جنـوری پـه ۱۴مـه و 

ویـل چـې ۵۵سـلنه افغانـان د ورځـې یـو ډالـر عاید نه 

لـري او افغانسـتان اوس هـم د نړۍ تر ټولـو فقیر هیواد 

دی.

دا خـره پـه داسـې وخـت کـې کیـږي چـې آکسـفام ) 

هغـه جهـاين سـازمان چـې په نـړۍ کـې د فقـر کمولو 

او د بېوزلـو او شـتمنو ترمنـځ د نابرابـرۍ پـه کمولو کې 

کار کـوي( د روان ۲۰۲۰ز کال د جنـورۍ پـه ۲۰مـه 

د داووس پـه نړیوالـه اقتصـادي ناسـته کـې خـرداری 

ورکـړ چـې پـه نـړۍ کـې د بېوزلـو او شـتمنو ترمنـځ 

واټـن ورځ تـر بلـې ډيریـږي او دغـه سـتونزه دې کچې 

تـه رسـیدلې چې د نـړۍ ۲۱۵۳ شـتمن د ټولـې نړۍ د 

۴.۶ ملیـارده کسـانو پانګـه لـري چـې د نړۍ ۶۰ سـلنه 

جـوړوي. نفوس 

پـه غونـډه کې د دغـه سـازمان اسـتازي )امیتـاب بهار( 

و ویـل چـې د غریبـو او شـتمنو ترمنـځ واټنپـه نـړۍ 

کـې ژورې ریښـې زغلـويل او دا ناممکنـه ده چـې دغه 

فاصلـه دې راکمـه يش، مګـر دا چـې پـه دې اړه ټینګـه 

اراده ويش او د نابرابـری د لـه منځـه وړلـو پـه اړه عميل 

اقدامـات او پالسـۍ وضـع يش، خـو په همـدې وخت 

کـې، د نـړۍ ډیـر کـم دولتونـه دي چـې دېمسـئلې تـه 

ژمـن دي.

نـه نـړۍ غریبـه ده او نه هـم افغانسـتان، دا حاکـم نظام 

او اقتصادي-سـیايس سیسـتم )Capitalism( دی چـې 

نـړۍ او افغانـان یـې د فقـر او بېوزلـی له دایمـي بحران 

رسه مـخ کـړي دي. اللـه )ج(د ځمکې په مخ د انسـاين 

ژونـد د اړتیـاوو د پـوره کولـو لپـاره کايف مـواد )خواړه، 

اوبـه، هـوا او...( ځـای په ځـای کـړي او دا ظرفیت یې 

پـه ځمکـه کې ایښـی چې پـه تلپاتـې توګه د بـر اړین 

احتیاجـات رفـع کـړي. خـو دا بر/انسـان دی چـې د 

ځمکـې د مـوادو او پانګـې په ویـش کې ظلـم کوي او 

پـه عادالنـه ډول یې نه ویـي، نو دا انسـان او د هغه له 

 )Capitalism( فکـره زیږیدلی اقتصـادي پانګوال-نظـام

دی چـې د دا ډول بحرانونـو باعـث کیږي.

کپیټلیـزم لـه انسـانانو څخـه لیـوان جـوړوي او داسـې 

روحیـه ورکـوي چې لـه هرڅه د مخـه، د هر فـرد مادي 

ګټـه ده او بـس. پـه کپیټلیزم کـې قناعت، ایثـار او انفاق 

)د صدقـې ورکـړه( نشـته او حتـی دا ډول مفاهیمـو تـه 

پـه منفـي سـرګه ګـوري. د موثقـو رپوټونـو لـه مخې، 

هیـواد  فاسـد  ټولـو  تـر  نـړۍ  د  هـم  اوس  افغانسـتان 

دی او جالبـه خـو دا ده چـې فسـاد د دولـت پـه لـوړو 

پوړیـو )ارګ ماڼـۍ، د تدارکاتـو اداره، مالیـې وزارت، 

دفـاع وزارت، کورنیـو چـارو وزارت او...( کـې خپـل 

وروسـتي رسحـد تـه رسـیدلی دی. 

انسـانان د خپلـو افـکارو او ژورو مفاهیمـو رسه سـم 

عمـل کـوي، کـه انسـانان د یـوې سـاملې جهان-بینـی 

او مفاهیمـو پـه اسـاس ژونـد وکـړي، نـو بیـا دا ډول نه 

وحـي کیـږي. کـه یـوازې فسـاد پـه افغانسـتان کـې 

لـرې يش او شـته امکانـات پـه شـفاف او عادالنـه ډول 

پـه دیـرش ملیونـه کسـانو و ویشـل يش، نـو هـر وګړی 

بـه د متوسـط ژونـد څښـن يش. افغانسـتان کـې چـې 

هـره د پنځـوس میلونـو ډالـرو پـروژه تطبیـق کیـږي، نو 

پـه اوسـط ډول، د هغـې پروژې شـل میلونه په رشـوت 

او فسـاد کـې لګـول کیږي. کـه افغان لوړ پـوړي دولتي 

چارواکـي او شـتمن خپـل ذکات او صدقـات پـه پـوره 

معنـی رسه پـه خـوار و غریـب و ویي، نـو د فقر کچه 

بـه ډيـره را ټیټـه يش. خو حاکـم پانګوال نظـام اجازه نه 

ورکـوي چـې شـتمن دا کار وکـړي، ځکـه چـې د سـبا 

لـه فقـره ویري.

بلـه لویـه سـتونزه دا ده چې د افغانسـتان پـه بیت املال 

بانـدې واکمنـه کـړی، نـه یـوازې دا چـې فسـاد کـوي، 

بلکـې فسـاد یې قانومنند او سـازماين کـړی دی او دغه 

د افغـان یتیـم پیسـې اروپـا او امریـکا تـه انتقالـوي او 

هلتـه ور بانـدې پانګـه اچونـه کـوي. ډيـری عـايل رتبه 

چارواکـو او شـتمنو په دوبـی، ترکیه، ازبکسـتان، اروپا، 

امریـکا، کنـاډا او نـورو هیوادونـو کـې مجلـل کورونـه 

اخیسـتي او هلتـه یـې لـوی کاروبـار روان دی.

پـه پانګـوال نظام کـې اصالً فقر نـه ورکیـږي او ورځ تر 

بلـې ډيریـږي. د آکسـفامد هندي څانګې مر ښـاغلی 

بهـار وایـي: »دا دولتونـه دي چـې د نابرابـری بحـران 

یـې را منـځ تـه کـړی، دوی بایـد د دې پـه ضـد عاجـل 

اقـدام وکـړي او پـای تـه یې ورسـوي.«افغان شـتمن او 

لوړپـوړي دولتـي چارواکـي خپله پانګه ذخیـره کوي او 

د هـر هغـه اقـدام مخـه نیـي چـې عـام ولـس تـه یـې 

لویـه ګټـه او دوی ته یې ډيـر لږ تـاوان وي. د دوی دغه 

کار د عـادي خلکـو د بربـادی سـبب کیـږي، خو دوی 

یـې پـروا نـه کوي. 

کـه کپیټلیسـتي اقتصـادي نظـام پـه افغانسـتان او نـړۍ 

کـې له منـځ والړ نه يش، نو اوسـنی د فقیرو او شـتمنو 

ترمنـځ لـوی واټـن بـه ال پسـې ژور يش چـې کیـدی 

يش پـه یـوه بـري فاجعـه بـدل يش. همـدا اوس هـم 

یـو شـمیر پانګـوال او لـوی دولتـي چارواکـي دي چې 

د جګـړې د ختـم مخالفیـن دي، ځکـه چـې جګړه کې 

د دوی شـخيص ګټـه ده، یعنـې د دوی ګټـه د زرګونـه 

انسـانانو د مـرګ سـبب کیـږي، خـو بیـا یـې هـم پـروا 

کوي.  نـه 

دا ډیـره پوچـه او غیـر واقعـي نظریـه ده چـې د ځمکې 

مـواد کـم او د انسـان اړتیا ډيره ده. دا مفکـوره د کپیټلیزم 

د مفکرینـو ده. اصـيل مشـکل د ځمکې د ثـروت ویش 

او د پانګـې دوران دی. کـه د کپیټلیزم په ځای، د اسـالم 

سـیايس-اقتصادي نظـام په افغانسـتان او سـیمه واکمن 

يش، نـو ډیـر ژر بـه دغـه سـتونزه تـر ډيـره بریـده حـل 

يش. ځکـه چـې یو خـو اسـالم د پانګې د ذخیـره کولو 

مامنعـت کـوي، بـل یـې دولـت، چارواکـي او پانګوال 

د عـام ولـس پـه وړاندې ځـان مسـئول ګڼـي او یوازنی 

هـدف یې شـخيص ګټه نـه وي. 

په اسـالمي اقتصـادي نظام کې پانګه پـه دوران کې وي 

او د خلکـو ترمنـځ الس پـه الس کیـږي. لـه بـل اړخه، 

حاکـم نظـام؛ ټولنـه د ذکات، صدقې، ایثـار او انفاق په 

ورکـړې او د غریبـو پـه الس نیـوي روزي او تشـویقوي 

یـې، پانګـوال د ذکات او صدقـې پـه ورکـړې مکلـف 

دي او پـه دې بانـدې احسـاس د خوشـالۍ کـوي. البته 

دا ادعـا یـوه خیـايل خـره نـه ده. دې اقتصـادي نظـام 

وکولـی شـول چـې کابـو زر کالـه د لوی منځنـي ختیځ 

اقتصـادي مشـکل حـل کړي، هغـه وخت چـې اروپا په 

تـوره تیـاره کـې ژونـد کاوه. اوس هـم اصيل سـتونزه په 

حاکـم سـیايس-اقتصادي نظـام کـې ده چې افغانسـتان 

او نـړۍ یـې د غربـت لـه سـر بحـران رسه مـخ کـړې، 

کـه د دې نظـام پـه ځـای، اسـالمي سـیايس-اقتصادي 

نظـام حاکـم نـه يش، نـو دا بحـران بـه ال پسـې ژور او 

و پړسـیږي، تـر دې چـې اوس د نـړۍ عـادي خلـک د 

شـتمنو په شـتون ناراضه دي او پوښـتي چـې ملیارډران 

دې موجـود وي او کـه نـه وي؟ 

آکسـفام پـه ۱۹۴۲ کـې تاسـیس شـوه چـې یـو نړیوال 

سـازمان دی چـې پـه نړۍ کـې د نابرابـی او د فقـر د را 

کمولـو پـه برخـه کـې کار کوي.

نصرت اهلل حقپال

د برشي حقونو کمېسیون:

 پـر ښځـو جنسـي تېـري کوونـکي

 بایـد اشـد مجـازات شـي

نیاميي افغانان درې وخته خواړه نه لري؛ 

عوامل  او د حل الر یې څه ده؟

د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون وايــي چــې 

ــازات  ــد مج ــه اش ــو ت ــو عامالن ــي تجاوزون ــځو د جن ــر ښ پ

غــواړي.

ــه  ــرون، د جنــورۍ پ ــد شــکر اللــه مشــکور پ د دې ادارې ویان

ــر  ــوه مرکــزي ســیمه کــې پ ــه ی ــان پ ۲۵مــه وویــل چــې د بامی

یــوې ځوانــې نجلــۍ د جنــي تجــاوز رپــوټ ورتــه رســېدلی 

او پــه اړه یــې څېړنــه کــوي.

زړه  بامیــان موضــوع واقعــاً  »د  ښــاغيل مشــکور وویــل: 

ــو  ــري حقون ــتان د ب ــف وړ ده. د افغانس ــې او د تاس بوږنونک

خپلــواک کمېســیون معلومــات ترالســه کــړي. زمــوږ غوښــتنه 

دا ده چــې عــديل اوقضايــي ادارې دا موضــوع پــه جــدي ډول 

ــازات يش.« ــد مج ــې اش ــالن دې ی ــړي او عام وڅې

پــه بامیــان کــې د ازادي راډیــو خریالــه د چارواکــو پــه حوالــه 

ــوالدي  ــیمه دره ف ــزي س ــه مرک ــت پ ــه والی ــې د دغ ــي چ واي

کــې د جمعــې پــه ماسپښــین ناپېژنــدل شــوو کســانو پــر یــوې 

نابالغــې نجلــۍ چــې پــه کاریــز کــې یــې کايل مینځــل، جني 

تیــری کــړی دی.

پــه بامیــان کــې چارواکــو ویــيل چــې نجلــۍ پــه روغتــون کــې 

تــر درملنــې النــدې ده. تیــري کوونکــي لــه ســیمې تښــتېديل 

دي.

ــرون ازادي  ــد پ ــیون ویان ــو کمېس ــري حقون ــتان د ب د افغانس

راډیــو تــه وویــل چــې دوی تــه د روان هجــري ملریــز کال پــه 

ــوې  ــه ش ــې معلوم ــو ک ــه څېړن ــې پ ــتو ک ــپږو میاش ــو ش لومړی

چــې پــر ښــځو د تشــدد پېښــې اتــه فیصــده زیاتــې شــوې دي.

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــفانه، پ ــل: »متاس ــکور ووی ــاغيل مش ښ

تېــرکال پــه نســبت پــر ښــځو د جنــي تجاوزونــو پېښــې هــم 

زیاتــې شــوې دي. د افغانســتان دولــت بایــد پــه دې مــورد کــې 

د ښــځوپرضد د تاوتریخــوايل د مخنیــوي قانــون عمــيل کړي.«

ــه افغانســتان کــې لــه ښــځو رسه د تاوتریخــوايل د مخنیــوي  پ

قانــون نســبتاً نــوی دی.

ــتان د  ــې د افغانس ــد ک ــه اول بن ــادې پ ــمې م ــون د اوولس د قان

ــوی دي. ــور ش ــم خپ ــون ۴۲۶ حک ــزا د قان ج

د افغانســتان د جــزا قانــون حکــوم کــوي چــې کــه یــو وګــړی 

پــر نابالغــې ښــځې جنــي تجــاوز کــوي، بایــد پــه دوامــدار 

ــځه  ــه ښ ــه هغ ــه دې کبل ــرې ل ــه چې ــوم يش او ک ــس محک حب

ــږي. ــړه يش، مجــرم اعدامې م

ایــا پــه افغانســتان کــې پــر ښــځو د جنــي تجــاوز عامــالن لــه 

قانــون رسه ســم محاکمــه او مجــازات شــوي دي؟

ــوازې  ــل، هــو، خــو ی ــد ووی ــو کمېســیون ویان د بــري حقون

پــه هغــو مــواردو کــې چــې دوی ثبــت کــړي، تعقیــب کــړي او 

عــديل ادارو تــه یــې ســپاريل دي.

ــه هغــو ســیمو کــې  ــه کــړه، د افغانســتان پ خــو نومــوړي زیات

چــې د دوی ماموریــن کار نــه يش کــوالئ، د جګــړې ســیمې 

ــې  ــه داس ــته هلت ــت نش ــت حاکمی ــتان د حکوم دي، د افغانس

ــه پاتــې کېــږي. ــه ثبت ډېــرې زیاتــې پېښــې شــته چــې ل

پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــر ضــد د تشــدد تعریــف هــم پــه 

خلکــو کــې ډېــر نــه دی پېژنــدل شــوی.

لــه ښــځو رسه د خشــونت، پــه ځانګــړي ډول د جنــي 

ــو  ــو او محدودیتوتن ــزو باورون ــرې پېښــې د ټولنی ــو ډې تجاوزون

ــږي. ــې کې ــې پات ــم پټ ــه ه ــه امل ل

روزنامـه نگـاری... 
رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی بخواهیـم یا نخواهیـم جهان مـا را تغییر داده 
اسـت؛ بـه سـرعت بـرق و باد. بـه نظـر می رسـد انسـان در آغازین سـال های 
قـرن بیسـت ویکم، ناخواسـته وارد دهلیـزی با شـیب تنـد و مناظـر بدیع و در 
عیـن حـال ُگنگ و نامفهوم شـده اسـت که به مـرور جهان ما را شـکل خواهد 
داد. شـیِب ایـن تغییـرات بـه حدی اسـت که پس از مدتی اگر شـنیدید کسـی 

می گویـد: »من در شـبکه هسـتم، پس هسـتم!« تعجـب نکنید.
بـه بـاور اسـتاد توکلـی: مـا بنا بـه برداشـت خودمـان می توانیـم در بـارۀ آن و 
خـوب و بـد بودنـش قضـاوت کنیـم، اما قـادر بـه متوقف کـردن آن نیسـتیم. 
اگـر تحوالت بشـری تـا پایان قرن بیسـتم در طول حرکت انسـان بوده اسـت، 
ایـن تحـوالت بـا آمـدن وب 1 و 2 بـه صـورت عرضـی در سـاخت و سـازِ 
انسـان های جدیـد اسـت. بـه باور او: شـما اکنـون قادریـد در جهـان واقعی با 
»کلیـد« از در عبـور کنیـد، در حالـی کـه بـا یـک »کلیـک« از وسـط صخره هـا 
بـه جهـان مجـازی وارد می شـوید؛ جهانـی که انسـان هایش متفـاوت و متنوع، 

چشـم اندازش فریبنـده و زمـان در آن متوقـف اسـت!
چنانـی کـه از نـام کتـاب نیـز پیـدا اسـت، دغدغـۀ آقـای سـلطان آبادی آینـدۀ 
روزنامه نـگاری در رسـانه های اجتماعـی اسـت و در بخش هـای متنـوع ایـن 
کتـاب کـه بـه یکـی یـا چنـد رسـانۀ اجتماعـی اختصـاص یافتـه، در آغـاز 
بـه ظرفیت هـای موجـود در روزنامه نـگاری اشـاره می کنـد کـه در خدمـت 
رسـانه های اجتماعـی می باشـد و در ادامـه بیـان می کنـد کـه روزنامه نـگاران 

چـه بهره گیری هـای از رسـانه های اجتماعـی برداشـته می تواننـد؛ امـا حجـم 
زیـادی از کتـاب اختصـاص یافته بـه بیان تاریخچۀ مطرح شـدن این رسـانه ها 
و وضعیتـی کـه تـا سـال تألیـف  کتـاب -1393- داشـته اند را در بـر می گیـرد. 
مولـف ایـن کتـاب در بخشـی از مقدمـۀ خود یادآور شـده اسـت: رسـانه های 
اجتماعـی در حـال تغییـر روزنامه نـگاری هسـتند. تکنالوژی هـای مربـوط بـه 
رسـانه های اجتماعـی، طیـف وسـیعی از شـهروندان را قـادر سـاخته کـه در 
جمـع آوری، پاالیـش و توزیـع اخبـار مشـارکت داشـته باشـند. بـا پیدایـش 
رسـانه های اجتماعـی، اخبار دیگر بـه طور انحصاری در اختیـار روزنامه نگاران 
و رسـانه های جریـان اصلـی قـرار نـدارد، بلکـه از زیسـت بومی بـر می خیـزد 
کـه در آن، روزنامه نـگاران منابـع و شـهروندان بـه رد و بـدل کـردن اطاعات 
می پردازنـد. در ایـن زیسـت بوم جدیـِد رسـانه یی، افـراد غیرروزنامه نـگار یـا 
همـان شـهرونداِن روزنامه نـگار بـه عنـوان منابعـی جدیـد بـرای سـازمان های 
خبـری جریـان اصلـی عمـل می کننـد. حـال ایـن کار ممکن اسـت یا بـا تهیۀ 
اخبـار و اطاعـاِت مسـتقیم و داوطلبانـه انجـام شـود و یـا هـم با ارسـال نظر، 
عکـس و تصاویـر ویدیویـی کـه از میـان آن هـا می تـوان دسـت بـه انتخاب و 
بازنشـر زد. البتـه روزنامه نـگاران در ابتـدا ایـن منابـع جدیـد را تهدیـدی برای 
حرفـۀ خـود می دانسـتند، امـا بـه تدریـج در حـال بهره منـدی از مزایـای آن 

. هستند
چـاپ نخسـت »روزنامه نـگاری در رسـانه های اجتماعی« را انتشـارات ثانیه در 
1100 نسـخه منتشـر کرده کـه کار ویرایـش آن را امید جهان شـاهی انجام داده 

و حسـین توکلـی بـر آن طرح جلد ریخته اسـت.
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در بـاره کـودکان و نوجوانـان نُـه تـا پانـزده سـال )دوره 
دوم و سـوم( تصمیـم هایـی گرفته می شـود کـه از جمله 
واگـذاری کـودک بـه والدیـن و سرپرسـتان قانونـی بـا 
گرفتـن تعهد بـه تأدیب و تربیت کـودک و نوجوان و در 
صـورت صاحیت نداشـتن والدین، واگـذاری کودک به 
افـراد و مؤسسـات دیگر اسـت. در مورد نوجـوان پانزده 
تـا هجـده سـال ، مـاده 89 مقـرر مـی دارد: »در صورت 
ارتـکاب جرایـم تعزیـری از سـوی این گـروه، مجازات 
نگهـداری در کانـون اصـاح و تربیـت، جـزای نقدی و 

ارائـه خدمـات عمومـی در نظر گرفته شـده اسـت.«
بـه موجـب تبصـره 2 مـاده 88 ایـن قانـون در مـورد 
آن،  از  قبـل  و  سـال  پانـزده  تـا  دوازده  پسـر  کـودکان 
یعنـی نـه تـا دوازه سـال نیـز همـان تصمیم هـای مندرج 
در مـاده 88 گرفتـه می شـود. قابـل تجدیـد نظـر بـودن 
ایـن تصمیم هـا از سـوی دادگاه اطفـال هـر چند بـار که 
مصلحـت کودک اقتضا کنـد، قابل تبدیل بـودن مجازات 
نگهـداری در کانـون و جـزای نقـدی به مـوارد دیگری، 
کـه بـه مصلحت کـودک و نوجـوان باشـد، قابـل تبدیل 
بـودن مجـازات حـدود و قصـاص بـه جرایـم تعزیـری 
در مـورد کـودکان بالـغ کمتـر از هجده سـال در صورت 
شـبهه در کمـال عقـل و رشـد کـودکان از جملـه مـوارد 
مهـم و قابـل توجـه در الیجـه جدیـد اسـت )توکلـی و 

مصلـح ، 1397: 182(.
همچنیـن بـر اسـاس بنـد 1 مـاده 4 قانـون رسـیدگی به 
تخلفـات افغانسـتان مصـوب 1383 کودک کسـی اسـت 
کـه هجـده سـال تمـام نداشـته باشـد. در بنـد 2 کـودک 
غیر ممیز کسـی دانسـته شـده اسـت که هفت سـال تمام 
نداشـته باشـد. در بند سـه کـودک ممیز، کودکی دانسـته 
شـده کـه بیـش از هفـت سـال تمـام و کمتـر از دوازده 
سـال تمام سـن داشـته باشـد. براسـاس بند 4 ایـن ماده، 
کودکانـی کـه در فاصلـه سـنی دوازده تـا هجـده سـال 
باشـند، نوجـوان بـه حسـاب می آیند. سـر انجام مـاده 5 
قانـون مذکـور مقرر می دارد: »شـخصی« که سـن دوازده 
سـالگی را تکمیـل نکـرده باشـد،  در صـورت ارتـکاب 

جـرم مسـئولیت جزائـی بـه او راجع نمی شـود.«
بـر اسـاس مـاده 93 قانـون جـزای افغانسـتان مصـوب 
بیسـت  از  کمتـر  افـراد  بـرای  اعـدام  مجـازات   1355
سـال قابـل اجرا نیسـت؛ امـا در فرمـان شـورای انقابی 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان مصـوب سـال 1360 
مـاده مزبـور اصاح و سـن اعـدام به هجده سـال کاهش 

پیـدا کـرد )توکلـی و مصلـح ، 1397: 181(.
بـه تاریـخ 18 آذر/قـوس سـال 1398 قانـون حمایـت از 
کـودکان در پارلمـان افغانسـتان به تصویب رسـید که در 
مـاده سـوم بلوغ را 18 سـالگی می داند، و پائیـن تر از آن 
کـودک به شـمار می رود )باشـگاه خبرنـگاران جوان، 18 

آذر 1398، کد خبـر: 7166638(.
نتیجه گیری

موارد ذیل را میتوان به عنوان نتیجه گیری ذکر کرد:
1.  از سـاخت »بلـغ« در قـرآن کریـم، بـه معانـی بلـوغ 

جنسـی بـه کار نرفتـه اسـت.
2.  واژه هـای کاربـردی هم معنـای بلـوغ در قـرآن کریـم 

عبارتنـد از: »الحلـم«، »رشـد«، »أشـد« و »النکاح«.
3.  آیـات بلـوغ در قـر آن کریـم عبارتنـد از: آیـات بلوغ 
ُحُلـم  ﴿النـور: 58﴾ و ﴿النـور: 59﴾، آیـات بلـوغ أَُشـّد 
)بلـوغ عقلی و جنسـی( ﴿األنعام: 152﴾، ﴿اإلسـراء: 34﴾ 
و ﴿الکهـف: 82﴾،  آیات بلوغ أَُشـّد )پختگی( ﴿یوسـف: 
22﴾؛ ﴿القصـص: 14﴾ و ﴿األحقاف: 15﴾ و  ﴿الحج: 5﴾ 

، آیـت بلـوغ  نَِکاَح ﴿النسـاء: 6﴾ . 
4.بلوغبیولوژیکی:

الـف. بلـوغ حلـم: همه فقهـای مذاهب خمسـه، در بلوغ 
حلـم و تعریـف آن، اتفـاق دارنـد که احتام نشـانه بلوغ 

در پسـر و دختر اسـت.
ب. بلـوغ إنبـات: فقهـای ثاثـه و شـیعه بـر مبنـای فقـه 
پسـر  و  دختـر  در  بلـوغ  عامـت  را  إنبـات  الحدیـث 
می داننـد،  حنفیـه برمبنـای فقـه القـرآن، إنبـات را عامه 

نمی دانـد. بلـوغ 
ج. حیـض و قدرت آبسـتن شـدن: همه مذاهـب در زن، 

قـدرت آبسـتن شـدن را عامت بلـوغ می دانند.
د. قـدرت آبسـتن کـردن: همـه مذاهـب قـدرت آبسـتن 

کـردن را در مـردان عامـت بلـوغ می داننـد.
هــ: کلفتـی صدا و بلند شـدن قـد و قوی شـدن مفاصل: 
روایـات شـاذی مبنـی بـر اینکـه عامـت بلـوغ باشـند، 
وجـود دارد،  امـا فقهـاء بـه آن ها فقه شـان را بنـاء نکرده 

ند. ا
5.بلوغسنی:

الـف. مذاهـب ثاثـه : در صـورت عـدم تجربـه احتـام 
بـرای دختـر و پسـر، 15 سـالگی را در بلوغ مـدار اعتبار 

قـرار داده اند.
ب.  حنفیـه و در یـک قولی امام مالـک، در صورت عدم 

تجربـه احتام، 18 سـالگی را مدار بلوغ قـرار داده اند.
ج. شـیعه جعفـری: در صـورت عـدم تجربـه احتـام، 
بنابـر فقـه الحدیث و اجماع، 15 سـالگی را در پسـر و 9 

سـالگی را در دختـر مـاک قـرار داده انـد.
6. بلـوغ نـکاح: فقهـای همـه مذاهـب، نـکاح را بر حلم 
و احتـام و در نتیجـه بلـوغ، در فقـه القـرآن شـان تعبیر 

اند. کـرده 
7. بلـوغ رشـد: همـه فقهـای مذاهـب رشـد، را مرحلـه 
باالتر از بلوغ جنسـی دانسـته اند، و در تعبیر ان اختاف 

بررسی بلوغ 
با رویکرد فقه القرآنی 
در منابع شیعه 
و سنی و قانون

دارنـد، مالکـی، شـافعیه و حنابلـه از آن تعبیـر بـه بلـوغ عقل و 
دیـن، و مـال، و در حنفیـه فقط بـر بلوغ عقل و شـیعه با حنفیه 

اسـت. نظر  هم 
8. بلوغ أشـد: فقها أشـد را هم معنای رشـد در مورد عام مردم 
دانسـته اند، و أشـد در مورد عیسـی و موسـی علیه السـام به 
معنـای بلـوغ پختگـی، اسـت کـه معیـار آن سـن 20 و سـی و 
چهـل دانسـته شـده اسـت، در تعبیـر قرآنی بـه توجه بـه اینکه 
چهل سـالگی را یک مرحله بعد تر از أشـد دانسـته اسـت، 30 

سـالگی نزدیک مـی نماید. 
9.  در قانـون جمهـوری اسـامی ایـران و افغانسـتان، کـه یکی 
مبتنـی بـر فقـه جعفـری و دیگـری مبتنی بـر فقه حنفی اسـت، 
در نخسـتین طفل کسـی اسـت که به حد بلوغ شـرعی نرسیده 
باشـد، امـا در قانـون جدیـد، سـن کـودک را تا هجده سـالگی 
باالبـرده اسـت، در قانـون افغانسـتان نیـز سـن کـودک تـا 18 
سـالگی بـاال رفتـه اسـت، کـه موجـب بـر انگیختـن جنجال ها 

شـده است.
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دکتور هجرت اهلل جبرئیلی
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آمریــت شــفاخانه والیتــی غــور  ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی 
نمایــد تادرپروســه داوطلبــی مقــدار) 15 قلــم اغذیــه شــامل 8 قلــم حبوبــات 5 قلم 
میــوه وتــرکاری یــک قلــم نــان خشــک و یــک قلــم گوشــت گاو( مورد ضــرورت 
/1399/MOPH/GDCM/HRP/GHPH/MOF/NCB  دارای نمبرتشخیصه
G03اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطــه را 
ازشــفاخانه حــوزوی / والیتــی غــور وهمچنــان درمرکز از پــروژه ریفورم شــفاخانه 
هــا - وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپی رنگــه جــواز فعالیت  و 
فــورم تصفیــه حســابات مالیاتی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویش را 
مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه طبق قانــون وطرزالعمل تــدارکات طور سربســته 
ازتاریــخ نشــر اعــان مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر 
روز یکشــنبه تاریــخ 27دلــو ســال مالــی 1399 درشــعبه   مدیرایت اداری  شــفاخانه   
والیتــی  غــور واقــع شــهر فیروزکــوه بســپارند آفرهــای دیر رســیده وانترنیتــی قابل 

پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد می باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ 220000 
دوصــدو بیســت هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روز یکشــنبه تاریــخ 
27 دلــو ســال مالــی 1399 ســاعت 11 قبــل ازظهــر درســالون کنفرانســهای  آمریت 
شــفاخانه .غــور منزل ســوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئت مؤظف 

دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی غور  نمبرتماس   0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریــت شــفاخانه والیتــی غــور  ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد 
تادرپروســه داوطلبــی مقدار)1قلــم گازمایــع و1 قلــم ذغــال ســنگ( مــورد ضــرورت 
/1399/MOPH/GDCM/HRP/GHPH/MOF/NCBنمبرتشــخیصه دارای 

G04اشــتراک نموده ، نقل چاپ شــده ویاســافت کاپی شــرطنامه مربوطه را ازشــفاخانه 
حــوزوی / والیتــی غــور وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت 
صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفیــه 
حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق منــدرج 
شــرایط شــرطنامه طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر 
اعــان الــی ســاعت 9 بجــه قبــل ازظهــر روز یکشــنبه تاریــخ 4حــوت ســال مالــی 
1399   درشــعبه   مدیرایــت اداری  شــفاخانه   والیتــی  غــور واقــع شــهر. فیروزکــوه 
بســپارند آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائه 

اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ 45000 چهــل 
وپنــج هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روز یکشــبنه تاریــخ 4حــوت ســال 
مالــی 1399 ســاعت 10 قبــل ازظهــر درســالون کنفرانســهای  آمریــت شــفاخانه .غــور 

منــزل ســوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی/  غور  نمبرتماس   0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

ــی  ــوت م ــرایط دع ــد ش ــان واج ــام داوطلب ــور  ازتم ــی/ غ ــفاخانه والیت ــت ش آمری
نمایــد تادرپروســه داوطلبــی مقــدار)20 قلــم تیــل وروغنیــات( مــورد ضــرورت دارای 
G04/1399/MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCBاشــتراک  نمبرتشــخیصه 
نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطــه را ازشــفاخانه حــوزوی 
والیتــی غــور وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفورم شــفاخانه هــا - وزارت صحت عامه 
باارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفیه حســابات مالیاتی 
آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه 
طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعــان مــدت )21( 
روز تقویمــی الــی ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر روز دوشــنبه تاریخ28دلوســال مالــی 
1399درشــعبه مدیریــت اداری  شــفاخانه والیتــی  غــور واقــع شــهرفیروزکوه بســپارند 
آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد 

مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ  300000 ســه 
صــد هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روزدوشــنبه تاریــخ 28دلــو ســال مالی 
1399ســاعت 11 قبــل ازظهــر درســالون کنفرانســهای  آمریــت شــفاخانه غــور منــزل 

ســوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی غور  نمبرتماس   0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریــت شــفاخانه والیتــی غــور  ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی 
نمایــد تادرپروســه داوطلبــی مقــدار)13 قلــم مواد شــوینده( مــورد ضــرورت دارای 
ــخیصه  G06/1399/MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCBاشتراک  نمبرتش
ــفاخانه  ــه را ازش ــرطنامه مربوط ــی ش ــافت کاپ ــده ویاس ــاپ ش ــل چ ــوده ، نق نم
حــوزوی / والیتــی غــور وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - 
وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگه جــواز فعالیــت  و فورم 
ــش را  ــای خوی ــد ، آفره ــن دوره  بدســت آورن ــی آخری ــه حســابات مالیات تصفی
مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه طبق قانــون وطرزالعمل تــدارکات طور سربســته 
ازتاریــخ نشــر اعــان مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر 
روز ســه شــنبه تاریــخ 29 دلو ســال مالــی 1399 درشــعبه مدیرایت اداری  شــفاخانه 
والیتــی  غــور واقــع شــهر. فیروزکوه بســپارند آفرهــای دیر رســیده وانترنیتــی قابل 

پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصورت پــول نقــد ویابانک گرانتــی قابل قبــول مبلــغ . 170000 یک 
صدوهفتــاد هــزار افغانــی بوده جلســه آفرگشــایی به روز ســه شــنبه تاریــخ 29 دلو 
1399ســاعت 11قبــل ازظهــر درســالون کنفرانــس هــای  آمریــت شــفاخانه .غــور 

منــزل ســوم به حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی غور  نمبرتماس   0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریــت شــفاخانه والیتــی غــور  ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد 
تادرپروســه داوطلبــی مقــدار)12 قلــم اوراق مدیــکل ریــکارد یــک قلــم اوراق اخــذ 
MOPH/  فیــس و20 قلــم قرطاســیه جــات( مــورد ضــرورت دارای نمبرتشــخیصه

ــده  ــاپ ش ــل چ ــوده ، نق ــتراک نم G07/1399/GDCM/HRP/GHPH/NCBاش
ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطــه را ازشــفاخانه حــوزوی والیتــی غــور وهمچنــان 
درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت 
ضــم کاپــی رنگــه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  
بدســت آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه طبــق قانــون 
وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعان ســاعت 9 بجه قبــل ازظهر 
ــی 1399 درشــعبه   مدیریــت اداری  شــفاخانه    روز شــنبه تاریــخ 3 حــوت ســال مال
والیتــی  غــور واقــع شــهر فیروزکــوه بســپارند آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل 

پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبول مبلــغ  60000شــصت 
هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی به روز شــنبه تاریــخ 3 حوت ســال مالــی 1399 
ســاعت 10 قبــل ازظهــر درســالون کنفرانــس هــای  آمریــت شــفاخانه .غور منزل ســوم 

به حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی غور  نمبرتماس   0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریــت شــفاخانه والیتــی/ غــور  ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد 
تادرپروســه داوطلبــی مقدار)9 قلم البســه جــات( مورد ضــرورت دارای نمبرتشــخیصه  
نقــل   ، نمــوده  G05/1399/MOPH/GDCM/HRP/GHPH/NCBاشــتراک 
چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطــه را ازشــفاخانه حــوزوی والیتــی غــور 
وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه باارائــه 
ــه حســابات مالیاتــی  درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفی
آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه 
طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعــان الــی ســاعت 
9 بجــه قبــل ازظهــر روز پنجشــنبه تاریــخ اول حــوت ســال مالــی 1399   درشــعبه   
مدیرایــت اداری  شــفاخانه   والیتــی  غــور واقــع شــهر. فیروزکــوه بســپارند آفرهــای 
دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائه اســناد می باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ 45000 چهــل 
وپنــج هــزار افغانــی بوده جلســه آفرگشــایی بــه روز پنجشــنبه تاریــخ اول حوت ســال 
مالــی 1399 ســاعت 10 قبــل ازظهــر درســالون کنفرانســهای  آمریــت شــفاخانه .غــور 

منــزل ســوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی غور  نمبرتماس 0799544540  
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

موضــوع: اعــان تــدارکات)15( قلــم مــواد غذایــی 
مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غــور

ــنگ  ــال س ــم ذغ ــدارکات)2( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــور ــی غ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض ــع م وگازمای

موضـوع: اعـان تـدارکات مقـدار)172620( لیترتیل دیـزل و )19( 

قلم سـایر روغنیـات وفلترهای مـورد ضـرورت شـفاخانه والیتی غور

موضــوع: اعــان تــدارکات)13( قلــم مــواد شــوینده 
مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غــور

موضــوع: اعــان تــدارکات)33( قلــم اوراق طباعتــی 
وقرطاســیه مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غــور

ــورد  ــه م ــم البس ــدارکات )9( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــور ــی غ ــفاخانه والیت ــرورت ش ض

هارون مجیدی

روزنامـه نگـاری 
در رسـانه هـای اجتمـاعی

بـا بـه میـان آمـدن انترنـت و رسـانه هایی کـه از دل آن 
متولـد شـدند، پایـان کار رسـانه های چاپـی بـه یکـی 
شـد .  مبـدل  حـوزه  ایـن  فعـاالن  دل مغشـولی های  از 
سـال های درازی سـت که پیرامـون انقراض رسـانه های 
چاپـی صحبـت می شـود، اما ایـن رسـانه ها همچنان به 
عمـر خـود ادامـه داده و در بسـا مـوارد، خوراک هـای 
جملـه  از  دیگـر  رسـانه های  بـرای  خوش مزه یـی 
تلویزیـون، وبسـایت ها و شـبکه های اجتماعـی تولیـد 
کـرده اسـت. انسـان های زیـادی هسـتند کـه هـر روز 
اطاعـات تـازه و یـا پهلوهـای ناگفته شـدۀ رویدادها را 

می کننـد. جسـت وجو  روزنامه هـا  البـه الی  در 
کارکـرد  حتـا  اجتماعـی  رسـانه های  شـدن  مطـرح 
رسـانه های دیگـر نظیـر رادیـو و تلویزیـون را نیـز بـا 
امـا و اگرهـای فراوانـی روبه رو کـرده، اما تاریخ نشـان 
داده کـه هیـچ رسـانۀ جدیـد، جـای رسـانۀ پیشـین را 
نگرفتـه، بلکـه در دسـته بندی مخاطبان رسـانه ها کمک 
کـرده و امـروزه گـواه مخاطبـان خاصی بـرای هر تیپ 
این کـه کسـانی هـم  بـر  از رسـانه ها هسـتیم؛ عـاوه 
هسـتند کـه از همه رسـانه ها اسـتفاده می برنـد و تغذیۀ 

می کننـد. اطاعاتـی 
ایـن پیش بیـان را آوردم تا بگویم کتاِب »روزنامه نگاری 
محمـود  توسـط  کـه  اجتماعـی«  رسـانه های  در 
سـلطان آبادی نوشـته شـده، آمـده اسـت تـا بگویید که 
آیـا رسـانه های اجتماعی عمـِر روزنامه نـگاری را پایان 
یافتـه اعـام می کند و یـا روزنامه نگاری سـبب تقویت 

و بـا کیفیـت شـدن ایـن رسـانه ها می گـردد؟
در البـه الی ایـن کتـاب از مطـرح شـدن ایـن بـاور نیز 
سـخن رفتـه کـه سـال 2040، پایـان عمـر رسـانه های 
چاپـی خواهـد بود، امـا مطالب فصل هـای مختلف این 
کتـاب مـا را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه ایـن بـاور 
چنـدان راه صـواب نرفته و رسـانه های چاپـی و فعاالن 
این رسـانه ها بـا بهره گیـری از امکانـات و ظرفیت های 
شـبکه های  به شـمول  دیگـر  رسـانه های  در  موجـود 

اجتماعـی، بـه پویایـی خـود ادامـه می دهند.
در  اجتماعـی  رسـانه های  در  روزنامه نـگاری  کتـاِب 
بخش هـای  کـه  شـده  ارایـه  بخـش   7 و  بـرگ   208
هفت گانـۀ آن شـامل مباحثـی چـون مفهوم رسـانه های 
روزنامه نـگاری،  و  اجتماعـی  شـبکه های  اجتماعـی، 
و  میکروباگ هـا  روزنامه نـگاری،  و  وباگ هـا 
روزنامه نـگاری،  و  پادکسـت ها  روزنامه نـگاری، 
ویکی هـا و روزنامه نـگاری و اجتماعـات محتوامحـور 

می باشـد. روزنامه نـگاری  و 
دکتـر احمـد توکلـی یکـی از اسـتادان ژورنالیسـم در 
حـوزۀ زبـان فارسـی کـه کتاب هـای زیـادی در ایـن 
حـوزه نیـز تألیف کـرده، در پیش گفتاری بـر این کتاب 
نوشـته اسـت:...                          ادامـهصفحـه6


