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د افغانسـتان د سـولې عايل شـورا وايي، د سـولې په بهیر 

کـې ابهام د سـتونزو د حـل الر نه ده.

د امریـکا د متحـده ایاالتونو له خوا د سـولې د روانو هڅو 

په لړ کې د افغانسـتان د سـولې عايل شـورا وايي، په دغه 

بهیر کې ابهام د سـتونزو د حـل الر نيش کېدای.

د دې شـورا منـيش امیـن الدین مظفري که څـه هم په دې 

اړه جزیـات نـه ورکـوي، خـو ټینـګار کوي چې ښـکېلې 

خـواوې باید لـه رامنځته شـوي فرصته اسـتفاده وکړي.

ښـاغيل مظفـري پـه دې اړه ازادي راډیـو ته وویـل: »ابهام 

او مجهولیـت د سـولې په بهیـر کې د حل الر نـه ده، کوم 

فرصتونـه چـې د سـولې لپـاره نـن سـبا رامنځتـه شـوي، 

تـر بـل هـر وخـت کايف دي او پـه دې اړه چـې کومـې 

خـرې شـوي، فکـر کوم د سـولې د بهیـر لپاره یـې ډېرې 

اسـانتیاوې رامنځته کـړي دي.«

دا څرګندونـې پـه داسـې حـال کې کېـږي چې د سـولې 

د مشـوريت بـورډ يـوه غـړي عبدالحکیـم منیـب پـه دې 

وروسـتیو کـې ویيل چې د سـولې پـه برخه کـې د امریکا 

د بهرنیـو چـارو وزارت ځانګړي اسـتازي زملـي خلیلزاد 

هڅې مبهمـې دي.

ښـاغلی منیـب چې د افغانسـتان د حج او اوقافـو وزارت 

مرسـتیال هم دی، ویيل یې دي چې ښـاغلی خلیلزاد باید 

پـه دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې د سـولې لپاره 

یې څـه ډول تـګالره پرمخ نیولې.

د افغانسـتان د سـولې لپـاره د امریـکا ځانګـړي اسـتازي 

زملـي خلیلـزاد چـې لـه طالبانـو رسه يـې د خپلـو لیدنو 

کتنـو پـه اړه څـو ځلـې لـه افغـان چارواکـو او سـیايس 

څېـرو رسه معلومـات رشیـک کړي، دا یې هـم ویيل چې 

امریـکا د افغانسـتان د تراژيـدۍ ختمولـو تـه بیـړه لري.

ښـاغيل خلیلـزاد چـې په قطر کـې یې څو ځلـې د طالب 

لـه اسـتازو رسه مذاکـرات کـړي، وييل یـې دي چې هیله 

لـري چـې د ولسـمرشۍ له انتخاباتـو وړاندې لـه طالبانو 

رسه د سـولې هوکړه ويش.

پـه ورتـه وخـت کـې ولسـمرش محمـد ارشف غنـي هـم 

ویـيل چـې د سـولې د هوکـړې او پـه ټولنیـز بهیـر کـې د 

طالبانـو د يوځـای کېـدو لپـاره پنځـه کالـه وخـت په نظر 

کې نیـول شـوی دی.

پـه ورتـه وخـت کـې د مرشانـو جرګـې دوهـم مرسـتیال 

محمـد اصـف صدیقـي وايـي، د سـولې پـه بهیـر کـې د 

زملـي خلیلـزاد پـه هڅو کـې ابهام وجـود نه لـري او ټول 

بایـد د دغـه مـيل بهیـر د بریا لپـاره هڅـې وکړي.

ده وویـل: »تـر دې مهالـه زه د سـولې د روانو هڅـو په لړ 

کـې کـوم ابهـام نه وینـم، ځکـه چې ښـاغيل خلیلـزاد د 

افغـان چارواکو، جهادي مرشانو، سـپني ږيـرو او د ټولنې 

لـه مختلفـو اقشـارو رسه لیـديل دي، دا شـان یـې عـريب 

هېوادونـو تـه هـم سـفرونه کـړي او د طالبانـو له اسـتازو 

رسه یـې کتـيل دي او معلومات یې له رسـنیو رسه رشیک 

کـړي دي.«

پـه ژنیـو کـې د سـولې پـه اړه د افغانسـتان چارواکـو لـه 

څرګندونـو وروسـته طالبانـو د تـل پـه څېـر بیا هـم ویيل 

چـې لـه افغـان حکومـت رسه خـرو تـه چمتـو نـه دي.
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صفحه 3

در  غزنــی  مــردم  نماینــده گان  از  برخــی 
انتخابــات  از تصمیــم کمیســیون  مجلــس 
ــی آن  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــر برگ ــی ب مبن
ــی  ــراز نگران ــخ ۳۱ حمــل اب ــه تاری ــت ب والی

کــرده و آن را غیــر عملــی می داننــد.
ایــن نماینــده گان می گوینــد کــه بــا توجــه بــه 
ــای  ــودن راه ه ــور ب ــوا و صب العب ــردی ه س
مواصالتــی در غزنــی، برگــزاری انتخابــات در 

آخــر حمــل ممکــن نیســت.
علــی اخالقــی، نماینــدۀ مــردم غزنــی دیــروز 
ــس از  ــت: پ ــس گف ــی مجل ــت علن در نشس
حملــه طالبــان بــاالی دفتــر والیتــی کمیســیون 
در غزنــی و آتــش زدن آن، چیــزی در آن 
دفتــر باقــی نمانــده اســت؛ لــذا توزیــع تذکــره 

ــد از ســر گرفتــه شــود. و اســتیکر بای
ــه  ــه ب ــد ک ــان می گوی ــی همچن ــای اخالق آق
و مســدود  غزنــی  در  برف باری هــا  دلیــل 
ــد  ــات در چن ــزاری انتخاب ــا، برگ ــدن راه ه ش

ــود. ــد ب ــن نخواه ــر ممک ــاه دیگ م
نفیســه عظیمــی، دیگــر نماینــدۀ مــردم غزنــی 
ــت:  ــس گف ــروز مجل ــی دی ــت علن در نشس
غزنــی یــک والیــت صعب العبــور و سردســیر 
اســت و مــردم در ایــن فصــل نمی تواننــد بــه 
ــد. ــدا کنن ــای صندوق هــای رأی حضــور پی پ

ایــن نماینــدۀ مــردم غزنــی از کمیســیون 
ــخ  ــمت تاری ــا در قس ــت ت ــات خواس انتخاب
ــد  ــی تجدی ــت غزن ــات والی ــزاری انتخاب برگ

ــد. ــر کن نظ
انتخابــات پارلمانــی در ســایر والیــت کشــور 
ــه  ــا ب ــد، ام ــزار ش ــزان برگ ــخ 28 می ــه تاری ب
دلیــل آنچــه مشــکالت امنیتــی و جنجــال بــر 

ــت  ــات آن والی ــدن انتخاب ــی ش ــر حوزه ی س
ــی  ــی در غزن ــات پارلمان ــد، انتخاب ــرح ش مط

برگــزار نشــد.
ــه  ــه اســت ک ــات گفت حــاال کمیســیون انتخاب
انتخابــات پارلمانــی والیــت غزنــی هــم زمــان 
ــخ  ــه تاری ــت جمهوری ب ــات ریاس ــا انتخاب ب
۳۱ حمــل ســال آینــده برگــزار خواهــد شــد.

نماینده گان غزنی در مجلس:
تصمیمکمیسیونانتخاباتعملینیست

د سولې شورا: 

ابهـام د سـولې په بهیـر کې 

 د ستـونزو د حـل الر نـه ده

باید خود نشانة تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید.
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گـاندی

ایتالف بزرگ ملی:

کـارکرد کمیسیـون انتخـابات قابـل قبـول نیست

80 درصد كارهای ورود اطالعات در دستگاه ها به پایان رسیده و ثبت انگشت نگاری نهایی شده است.
آقــای حق پرســت می افزایــد كــه قــرار اســت تــا یــک هفتــۀ دیگــر نتایــج ابتدایــی تمــام والیت هــا بــه غیــر از والیــت كابــل اعــالم شــود. او می گویــد: بــه دلیــل 

بیشــتر بــودن شــمار نامــزدان در والیــت كابــل، نتایــج آرای آن بــا تأخیــر اعــالم خواهــد شــد.
 حجم كارهای انتخاباتی كابل بسیار زیاد است و شمارش و بازشماری آرا بسیار زمان نیاز دارد. 

طعـم 
نتایـج اعـالم  در  تأخیـر  تلـِخ 

انتخـابات  



در  پارلمانــی  انتخابــات  نتایــج  درحالی کــه 
ــرد،  ــر می ب ــام به س ــتی و ابه ــی از بی سرنوش هاله ی
ــت  ــات ریاس ــم انتخاب ــات تقوی ــیون انتخاب کمیس
شــوراهای  و  والیتــی  شــوراهای  جمهــوری، 
ولســوالی را کــه بایــد در اوایــل ســال آینــده 
ــرار  ــورد دســتبرد ق ــان برگــزار می شــدند، م هم زم
ــی  ــای زمان ــا فاصله ه ــا را ب ــزاری آن ه داده و برگ
تصویــب کــرده اســت. کمیســیون انتخابــات دلیــِل 
ــار  ــزاری چه ــی برگ ــدم توانای ــر را ع ــن تأخی ای

انتخابــاِت هم زمــان دانســته اســت. 
ــات  ــات پــس از برگــزاری انتخاب کمیســیون انتخاب
پارلمانــی در 28 میــزان ســال روان، تــا هنــوز موفق 
نشــده کــه نتایــج آن را اعــالم کنــد. تــا اکنــون ایــن 
کمیســیون نتایــج نخســـتیِن فقــط پنــج والیــت را 
ــتند،  ــس داش ــی ها را در مجل ــن کرس ــه کمتری ک
ــِد  ــیار تُن ــای بس ــا واکنش ه ــه ب ــرده ک ــالم ک اع
ــده  ــه رو ش ــرض روب ــای معت ــان و نامزده ناراضی
ــی  ــات مدع ــیون انتخاب ــووالن کمیس ــت. مس اس
ــرای جــدا کــردن آرای ســفید و ســیاه،  ــد کــه ب ان
ــد  ــان، بتوانن ــه گفتۀش ــا ب ــد ت ــان دارن ــه زم ــاز ب نی
ــی  ــا طوالن ــد. ام ــن کنن ــی را تأمی ــت انتخابات عدال
ــات خــود دردســرهای  ــج انتخاب شــدِن اعــالم نتای
ــاور  ــه ب ــاده و باعــث شــده ک ــاد نه ــی را بنی تازه ی
ــیون  ــرد کمیس ــه عملک ــبت ب ــردم نس ــاد م و اعتم

ــار دیگــر خدشــه دار شــود. ــک ب ــات ی انتخاب
و  طوالنی تریــن  از  افغانســتان  انتخابــات   
ــمار  ــه ش ــان ب ــای جه ــن انتخابات ه جنجالی تری
ــه  ــا این هم ــج ب ــی نتای ــچ انتخابات ــی رود. در هی م
در  حتــا  نمی شــود.  اعــالم  تأنــی  و  تأخیــر 
کشــورهایی کــه دچــار مشــکالت سیاســی و 
امنیتــی انــد، برگــزاری و اعــالم نتـــایج انتخابــات 
در  نیســت.  جنجالــی  و  زمان گیــر  این همــه 
ــج در  ــالم نتای ــان، اع ــورهای جه ــیاری از کش بس
ــد  ــن رون ــان یافت ــس از پای ــاعاِت پ ــین س نخس
می شــود.  انجــام  آرا  شــمارش  و  رای دهــی 
ــد  ــالش می کنن ــه ت ــتند ک ــم هس ــورهایی ه کش
ــان  ــن زم ــر ای ــای مؤثرت ــتفاده از مکانیزم ه ــا اس ب
را بــه حداقــل برســانند. دلیــل ایــن امــر آن اســت 
ــر  ــات تأخی ــج انتخاب ــالم نتای ــدر در اع ــه هرق ک
ــام  ــال انج ــدازه احتم ــان ان ــه هم ــود، ب ــا ش رونم

می یابــد.  فزونــی  ســازمان یافته  تقلب هــای 
کمیســیون انتخابــات افغانســتان حتــا بــه صــورِت 
تقریبــی نیــز نمی توانــد تاریــخ اعــالم نتایــج 
انتخابــات را مشــخص ســازد. آنچــه کــه بر اســاس 
ــا آنچــه کــه  ــه، ت ــون در ایــن مــورد تذکــر رفت قان
ــمان  ــا آس ــن ت ــرد، از زمی ــام می پذی ــل انج در عم
ــیون  ــووالن کمیس ــد. مس ــان می ده ــاوت را نش تف
را  برنامه های شــان  در  تأخیــر  دلیــل  انتخابــات 
عنــوان می کننــد،  تأمیــن شــفافیت و عدالــت 
ــیون  ــت. کمیس ــن نیس ــًا چنی ــه واقع ــی ک در حال
انتخابــات زیــر نــامِ شــفافیت و عدالــِت انتخاباتــی، 
چنــد موضــوع اساســی را پنهــان نگــه مــی دارد تــا 

ــد.  ــال کن ــه را اغف ــان عام ــق اذه ــن طری از ای
و  اعضــا  توانایــی  عــدم  موضــوع،  نخســتین 
مســووالن کمیســیون در عرصــۀ مدیریــت انتخابات 
اســت. ایــن افــراد از نخســتین روزهــای بــه دســت 
ــد  ــان داده ان ــور نش ــاِت کش ــام انتخاب ــن زم گرفت
ــت  ــرای مدیری ــِت الزم را ب ــی و کفای ــه توانای ک
انتخابــات ندارنــد. گاهــی در درون کمیســیون چنان 
اختالف هایــی میــان اعضــای تصمیم گیرنــدۀ آن 
بــه وجــود آمــده کــه احتمــال فروپاشــی آن را دامن 
ــی  ــات در درون کمیســیون ناش زده اســت. اختالف
از بحث هــای قانونمندســازی روش هــای انتخاباتــی 
ــِل  ــا دالی ــن جنجال ه ــل بیشــتر ای ــوده اســت، ب نب
ــه  ــه چگون ــه اینک ــد و از جمل ــته ان ــری داش دیگ
ــع  ــه نف ــد ب ــات بتوانن ــیون انتخاب ــای کمیس اعض
طرف هــای مربوط شــان وضعیــت را تغییــر دهنــد. 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــالف آنچ ــم، خ ــوش نکنی فرام
ــتقل و  ــیونی مس ــات کمیس ــیون انتخاب ــه کمیس ک
بی طــرف اســت، چنــدان مســتقل و بی طــرف 
اصلــِی  عضــو  هفــت  حداقــل  نیســت.  هــم 
کمیســیون انتخابــات بــا جناح هــای مشــخصی 
ــتور  ــز دس ــا نی ــن جناح ه ــد و از همی ــه دارن رابط
از  زیــادی  تعــداد  آن،  بــر  افــزون  می گیرنــد. 
ــات  ــر کمیســیون انتخاب مســووالن رده هــای پایین ت
ــوز  ــی آن هن ــووالن والیت ــر مس ــمول اکث ــه ش ب
وفــادارِی خــود را نســبت بــه مســووالن پیشــین و 
به ویــژه ضیــا امرخیــل رییــس پیشــین داراالنشــای 
ریاســت  انتخابــات  کــه  انتخابــات  کمیســیون 
ــت  ــید، از دس ــد کش ــه گن ــاًل ب ــوری را عم جمه

ــل  ــای امرخی ــی آق ــن ناگهان ــد. راه یافت ــداده ان ن
در آســتانۀ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی بــه ارگ 
ــا و  ــاِس توانایی ه ــر اس ــه ب ــوری ن ــت جمه ریاس
ــوده و  ــِی ایــن فــرد ب شایســته گی های علمــی و فن
نــه هــم اینکــه آقــای غنــی بــه مشــوره های چنیــن 
فــردی احســاس نیــاز می کــرده اســت. تنهــا یــک 
هــدف می توانــد راه یافتــن آقــای امرخیــل را 
بــه خیــِل مشــاوران آقــای غنــی توجیــه کنــد کــه 
ــی  ــایل انتخابات ــتقیِم مس ــِت غیرمس ــم مدیری آن ه

ــت.  ــوده اس ب
موضــوع دوم، دخالت هــا و نفــوذ ارگ در مســایل 
ــه  ــج را ب ــالم نتای ــن اع ــه چنی ــی اســت ک انتخابات
تأخیــر افکنــده اســت. ارگ عمــاًل تــالش دارد کــه 
نزدیک تریــن افــراد بــه خــود را وارد پارلمــان 
ســازد. اگــر در فهرســت پنــج والیــت اعــالم 
ــم  ــه چش ــاح ارگ ب ــری از جن ــراد کمت ــده، اف ش
ــن نهــاد  ــا نیســت کــه ای ــه ایــن معن ــد، ب می خورن
ــد.  ــه بدان ــان یافت ــود را پای ــای خ ــام تالش ه تم
ــتی  ــن فهرس ــالم چنی ــل اع ــی از دالی ــاید یک ش
اغفــال اذهــان عمومــی باشــد، تــا بعــداً در چینــش 
ــی های  ــه کرس ــی ک ــِر والیت های ــورد نظ ــراد م اف
ــایبۀ  ــد، ش ــده گان دارن ــس نماین ــتری در مجل بیش
ســازمان یافته  تقلب هــای  مــورد  در  کمتــری 

ــود.  ایجــاد ش
ســومین موضــوع امــا تقلب هــای خــودِ کمیســیون 
انتخابــات اســت کــه می توانــد دلیــل تأخیــِر 
اعــالم نتایــج باشــد. یکــی از نامزدهــای انتخابــات 
ــیون  ــی در کمیس ــان رای فروش ــه چن ــت ک می گف
انتخابــات وجــود دارد کــه بارهــا و بارهــا رای های 
ــروش  ــه ف ــول ب ــدل پ ــا در ب ــه نامزده ــف ب مختل
رســیده کــه حــاال بــه یــک جنجــال کالن تبـــدیل 
ــرای یــک کرســی  ــال ب ــۀ مث ــه گون شــده اســت. ب
ــرای  ــد ب ــه می توان ــد ک ــر رای خریده ان ــد نف چن
ــا  ــن رای ه ــه ای ــانی ک ــیون و کس ــای کمیس اعض
ــن  ــود. ای ــام ش ــکل آفرین تم ــد، مش ــه ان را فروخت
ــر  ــه اگ ــاور دارد ک ــی ب ــات پارلمان ــزد انتخاب نام
ــات اعــالم شــود، یــک درگیــری  نتایــج ُکل انتخاب

ــد.  ــد آم ــان خواه ــه می کالن در کشــور ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــوارد می ت ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ب
تأخیــر در اعــالم نتایــج انتخابــات پارلمانــی و 
تأخیــر در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــور  ــرای کش ــازه ب ــران های ت ــتن بحـ ــاًل آبس عم
می توانــد باشــد. هنــوز طعــم تلــِخ انتخابــات 
ــه شــهروندان  ــه اســت ک ــن نرفت ســال ۱۳9۳ از بی
ــند.   ــای بیشــتری باش ــر تلخی ه ــد منتظ کشــور بای
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طعـم 
نتایـج اعـالم  در  تأخیـر  تلـِخ 

انتخـابات  

 

اخیــراً کشــور کانــادا اعــالمِ آماده گــی کــرده اســت کــه 
ــی و  ــۀ پناهنده گ ــتان زمین ــیِک افغانس ــود و س ــل هن ــرای اه ب

شــهروندی را فراهــم می کنــد. 
علی رغــِم  افغانســتان  هنــودِ  اهــل  از  تــن  هــزاران 
ــون  ــد، اکن ــتان دارن ــه افغانس ــه ب ــی ک ــته گی هاِی فراوان دلبس
ــرده و  ــه از فرصــِت دســت داده اســتفاده ک ــد ک ــالش می کنن ت
ــن  ــن و آزادتری ــه قصــد یکــی از امن تری وطــِن  آبایی شــان را ب
ــاِی  ــاید فرداه ــد. ش ــرک بگوین ــادا ـ ت ــا ـ کان ــورهای دنی کش
ــِن  ــادا وط ــروه، کان ــن گ ــدِی ای ــل های بع ــرای نس ــر ب دیگ
ــان  ــراِت پدران ش ــوان خاط ــه عن ــتان ب ــردد و افغانس ــی گ اصل
ــا در  ــن روزه ــن رو در ای ــود. از همی ــپرده ش ــی س ــه فراموش ب
ــاده  ــه راه افت ــا و ســروصداهایی ب شــبکه های اجتماعــی بحث ه
ــواِن  ــتان از فراخ ــیِک افغاس ــود و س ــل هن ــرا اه ــه چ اســت ک

کانــادا اســتقبال می کننــد؟
واقعیــِت مســأله ایــن اســت کــه ایــن گــروه از مردمــاِن کشــور 
ــال های  ــد، از س ــِن خــاص ان ــوم و دی ــک ق ــه ی ــق ب ــه متعل ک
دور و دراز بــه ایــن طــرف در مشــکالت و تنگنا هــا قــرار 
ســاختاری  تعصبــاِت  و  توهین هــا  بــا  همــواره  و  داشــته 
مواجــه بوده انــد. امــا در ســی  ســال گذشــته، بــا رســیدن پــای 
افراطیــت بــه افغانســتان، ایــن گــروه بــا مشــکالِت شــدیدتر و 
ــن  ــه ای ــده اند. درحالی ک ــه رو ش ــر روب ــات روزافزون ت تبعیض
ــه عنــوان ســرزمیِن آبایی شــان  مردمــان قرن هــا در افغانســتان ب
ــاِت  ــان، خدم ــرادراِن مسلمان ش ــدوش ب ــرده و هم ــی ک زنده گ

ــد.  ــن ســرزمین صــورت داده ان ــه ای شــایانی را ب
در روزگاران گذشــته، در افغانســتان اکثریــِت مســلمان بــا 
اقلیت هــای مســیحی، یهــودی و ســیک و اهــل هنــود در کنــار 
هــم در فضــاِی دوســتی و برابــری زنده گــی کرده انــد؛ امــا حــاال 
ــد نشــاِن تاریخــی  ــودان و مســیحیاِن افغانســتان جــز چن از یه
چیــزی باقــی نمانــده و اهــل هنــود و ســیک هــم بــه دالیلــی 
ــد.  ــرار گرفته ان ــه واضــح اســت، در آســتانۀ کــوچ و ســفر ق ک
مظالمــی کــه در ایــن ســال ها بــر ایــن گــروه دینــی رفتــه، امــان 
ــز و  ــای تبعیض آمی ــت. برخورده ــوده  اس ــان را رب و طاقت ش
ــورت  ــی ص ــر دموکراس ــان در عص ــا آن ــه ب ــزی ک نفرت انگی
گرفتــه، حتــا در حاکمیــِت اســتبدادی عبدالرحمن خــان وجــود 
ــا گذشــِت  ــردم ب ــه م ــن معناســت ک ــن بدی ــته اســت. ای نداش
زمــان افراطی تــر شــده اند و ایــن گــروه دینــی را از چنــد 
ــا  ــه حت ــد ک ــرار داده ان ــی ق ــرف در خفقان ــن ط ــه ای ــال ب س
در انجــام مراســم دینــی و آتش ســپارِی ُمرده های شــان بــا 
ــاِن  ــد. چنانکــه در پارلم دشــواری و وحشــت مواجــه می گردن
ــرادری  ــری و ب ــت و براب ــۀ مل ــد خان ــه می بای ــتان ک افغانس
ــن گــروه  ــد ای ــر اینکــه بای ــی ب ــد شــد مبن ــی بلن باشــد، صدای
ــای  ــا واکنش ه ــه ب ــه البت ــأله یی ک ــد؛ مس ــه  بپردازن ــی جزی دین

ــه رو شــد. ــز روب شــدیدی نی
ــود و  ــل هن ــا اه ــز ب ــداوم و نفرت انگی ــاِی م ــن تبعیض ه ای
ــز افزایــش جنــگ و رشــد گروه هــای افراطــی و دیگرســتیز  نی
فرصتــی را فراهــم کــرد تــا کانــادا آمــاده شــود کــه ایــن پــارۀ 
ــرد. ایــن وضعیــت  ــاز بپذی ــا آغــوِش ب اجتمــاِع افغانســتان را ب
ــه در  ــی ک ــه آنان ــح دارد؛ اول اینک ــیار واض ــامِ بس ــا دو پیـ ام
ــه در  ــتند و همیش ــت نیس ــی راح ــل مذهب ــه دالی ــتان ب افغانس
ــوچ  ــری ک ــاِی دیگ ــه ج ــتی ب ــد، بایس ــر می برن ــض به س تبعی
ــه زیبندۀشــان  ــوی بســازند ک ــِی ن ــرای خــود زنده گ ــد و ب کنن
ــای  ــتان ج ــت افغانس ــردم و دول ــرای م ــه ب ــد. دوم اینک باش
ــامان  ــی س ــه گونه ی ــه را ب ــه جامع ــت ک ــف اس ــیار تأس بس
ــه دلیــل  ــاِن ایــن ســرزمین ب ــد کــه یــک بخــش از مردم داده ان
ــفر  ــِت س ــور رخ ــی رود، از کش ــا م ــر آن ه ــه ب ــی ک تبعیضات
ــه  ــد و ب ــاه می یابن ــر پن ــر دورت ــزاران کیلومت ــد و در ه می بندن
ایــن ترتیــب، کشــوری کــه روزگاری مهــد مردمانــی بــا ادیــاِن 
ــت و  ــیک یک دس ــود و س ــل هن ــن اه ــا رفت ــوده، ب ــف ب مختل

می گــردد. یک رنــگ 
ــایند و  ــان خوش ــرای افراطی ــاید ب ــی ش ــِی دین ــن یک رنگ  ای
ــت  ــه وضعی ــن اســت ک ــی ای ــا نگران ــل تحســین باشــد؛ ام قاب
پیش آمــده، بدآمــوزی داشــته و ســبب رشــد سیاســت های 
ــن در کشــور شــود. آن هــم در  ــر از ای ــِی تنگ ت قومــی و فرقه ی
حالــی کــه مســلمانِی همــۀ مــردم افغانســتان، ســبب نشــده کــه 

ــامِ دیــن نکشــند.  ــه ن ایــن مــردم همدیگرشــان را ب
ــض  ــی از تبعی ــرای رهای ــتان ب ــردمِ افغانس ــی از م ــه بخش اینک
ــان خبــر  ــرای آن از کشــور خــارج می شــوند، شــاید در ابتــدا ب
خوشــی باشــد، امــا قطعــًا دِل آنــان بــه صفــاِی دیــروزِ زادبــوم  
ــروج  ــن خ ــه ای ــد ک ــد. اُمی ــد ش ــگ خواه ــان تن و سرزمین ش
تقویــِت  بــرای  را  گروهــی، فرصت هایــی  دیــارِ  تــرِک  و 
ــد!  ــی در افغانســتان مســاعد نکنـ ــژادی و مذهب ــای ن تبعیض ه

اهلهنـودترِکدیارمیکنند

سومین موضوع، تقلب های 
خوِد کمیسیون انتخابات 
است که می تواند دلیل 
تأخیِر اعالم نتایج باشد. 
یکی از نامزداِن انتخابات 
می گفت که چنان 
رای فروشی در کمیسیون 
انتخابات وجود دارد که بارها 
و بارها رای های مختلف 
به نامزدها در بدِل پول به 
فروش رسیده که حاال به 
یک جنجاِل کالن تبـدیل 
شده است. به گونۀ مثال 
برای یک کرسی چند نفر 
رای خریده اند که می تواند 
برای اعضای کمیسیون و 
کسانی که این رای ها را 
فروخته اند، مشکل آفرین 
تمام شود. این نامزد 
انتخابات پارلمانی باور دارد 
که اگر نتـایج ُکل انتخابات 
اعالم شود، یک درگیری 
کالن در کشور به میان 
خواهد آمد
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ــه  ــد ک ــی ان ــی« مدع ــزرگ مل ــالف ب ــووالن در »ایت مس
مدیریــت  حکومــت  ســوی  از  انتخابــات  کمیســیون 
ــل  ــی »قاب ــای سیاس ــرای جریان ه ــرد آن ب ــود و کارک می ش

ــت. ــول« نیس قب
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــی ب ــزرگ مل ــالف ب ــخنگوی ایت س
می گویــد کــه تأخیــر در اعــالم نتایــج آرای انتخابــات 
ــودادن  ــت جل ــرای »حقیق ــدی اســت ب ــز ترفن ــی نی پارلمان
دروغ هــا« کــه توســط مســووالن کمیســیون انتخابــات 

می شــود. عملــی 
ــات،  ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــن، مع ــان باای همزم
ــت در  ــی را »مصروفی ــج ابتدای ــالم نتای ــر در اع ــل تأخی دلی
ــد کــه  ــد و می گوی ــوان می کن بازشــماری و تفتیــش آرا« عن
تــا آخــر همیــن هفتــه نتایــج آرای ابتدایــی تمــام والیت هــا 

ــود. ــالم می ش اع
ــیون  ــخنگوی کمیس ــاون س ــت، مع ــد حق پرس ــرزا محم م
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ انتخاب
80 درصــد کارهــای ورود اطالعــات در دســتگاه ها بــه 
پایــان رســیده و ثبــت انگشــت نگاری نهایــی شــده اســت.
ــک  ــا ی ــت ت ــرار اس ــه ق ــد ک ــت می افزای ــای حق پرس آق
ــر از  ــه غی ــا ب ــام والیت ه ــی تم ــج ابتدای ــر نتای ــۀ دیگ هفت
والیــت کابــل اعــالم شــود. او می گویــد: بــه دلیــل بیشــتر 
بــودن شــمار نامــزدان در والیــت کابــل، نتایــج آرای آن بــه 

تأخیــر اعــالم خواهــد شــد.
ــی  ــای انتخابات ــم کاره ــت: حج ــای حق پرس ــۀ آق ــه گفت  ب
ــماری آرای  ــمارش و بازش ــت و ش ــاد اس ــیار زی ــل بس کاب
کابــل بســیار زمــان نیــاز دارد. معــاون ســخنگوی کمیســیون 
مرکــز   600 آرای  بازشــماری  از  همچنــان  انتخابــات 

ــد. ــر می ده ــل خب ــی در کاب رأی ده
ــی  ــی آرای والیت های ــج ابتدای ــالم نتای ــر اع ــل تأخی او دلی
ــت،  ــده اس ــالم نش ــی آن اع ــج ابتدای ــون نتای ــه تاکن را ک
مصروفیــت در بازشــماری و تفتیــِش 5 تــا ۱0 مرکــِز 
نــوع  »دو  می کنــد:  تصریــح  و  می خوانــد  رأی دهــی 
تفتیــش و بازشــماری از ایــن مرکزهــای صــورت می گیــرد، 
ــیون  ــر، کمیس ــات و دیگ ــیون انتخاب ــوی کمیس ــی از س یک

انتخاباتــی«. شــکایت های 
او می گویــد کــه کمیســیون انتخابــات بــه »بــه هیــچ 

وجــه« آرای غیــر انگشــت نگاری شــده را »بــه نفــع« 
نامــزدان شــمار نکــرده و نخواهــد کــرد. بــه گفتــۀ معــاون 
ســخنگوی کمیســیون انتخابــات: »تنهــا آن عــده آرای غیــر 
انگشــت نگاری شــده شــمارش خواهنــد شــد کــه مشــخص 

در  انگشــت نگاری  سیســتم های  میــزان،   28 در  شــود 
آنجاهــا غیــر فعــال بــوده و یــا دچــار مشــکل شــده اســت«.
ــه کار  ــد ک ــی می گوی ــزرگ مل ــالف ب ــال، ایت ــن ح در عی
ــات  ــات پیــش و پــس از برگــزاری انتخاب کمیســیون انتخاب

پارلمانــی »مملــو از تقلــب، تخلــف، بی قانونــی و بــا 
ــت. ــوده اس ــراه ب ــی« هم ــف مدیریت ضع

ــی«  ــزرگ مل ــالف ب ــخنگوی »ایت ــا، س ــان اوری فضل الرحم
کــه  می گویــد  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در 
کمیســیون انتخابــات و حکومــت »دو روی یــک ســکه« انــد 
ــود  ــراد خ ــد اف ــالش کرده ان ــف ت ــای« مختل ــا »ترفنده و ب

ــد. ــان راه بدهن ــی های پارلم ــه کرس ــان را ب ش
ــیون  ــی: »کمیس ــزرگ مل ــالف ب ــو ایت ــن عض ــۀ ای ــه گفت ب
کار  می شــود.  مدیریــت  حکومــت  توســط  انتخابــات 
ــی اســت  ــدمِ برنامه های ــِق قدم به ق ــع تطبی کمیســیون در واق
ــده  ــل داده ش ــان تحوی ــرای ش ــت ب ــوی حکوم ــه از س ک

ــت«. اس
ــول«  ــل قب ــات را »قاب ــیون انتخاب ــا کار کمیس ــای اوری آق
ــی هــم در  ــر پ ــاور اســت کــه تأخی ــن ب ــه ای ــد و ب نمی دان
ــالش و  ــی« و ت ــف مدیریت ــات، »ضع ــج انتخاب ــالم نتای اع
فرصت یابــی بــرای »حقیقــت جلــوه دادن دروغ  هــا« اســت.
ــون  ــات تاکن ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
توانســته نتایــج ابتدایــی ۱2 والیــت را اعــالم کنــد. گفتنــی 
اســت کــه تاریــخ اعــالم نتایــج ابتدایــی چنــد بــار از ســوی 
کمیســیون بــه تعویــق افتیــد. ابتــدا نتایــج ابتدایــی قــرار بــود 
۱9 عقــرب اعــالم شــود، امــا اعــالم نتایــج در کابــل تــا ۱0 
قــوس و در والیــات دیگــر تــا 2 قــوس بــه تعویــق افتــاد.

ــر را  ــن تأخی ــل ای ــات، دلی ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
مســایلی مثــل رســیده گی بــه شــکایت ها، تأمیــن شــفافیت 
ــد،  ــوان کــرده ان ــج سیســتم انگشــت نگاری عن ــت نتای و ثب
امــا احــزاب سیاســی و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات، دلیــل 
ایــن تأخیــر را مداخلــۀ حکومــت و نیــز ناتوانــی و ضعــِف 

ــد. ــوان می کنن ــن کمیســیون عن ــدان ای ــی کارمن مدیریت
ــه تاریــخ 28 و 29 میــزان  ــات پارلمانــی در کشــور ب انتخاب
ــزار  ــروان برگ ــای ف ــا مشــکالت و تقلب ه ــاری ب ــال ج س
شــد. پیــش از برگــزاری انتخابــات، احــزاب و جریان هــای 
افغانســتان،  انتخابــاِت  بــر  ناظــر  نهادهــای  سیاســی، 
رســانه ها و نیــز فعــاالن جامعــۀ مدنــی از ضعــف و 
ــات  ــیون انتخاب ــنران کمیس ــی کمیش ــی و بی تجربه گ مدیریت
ــِت  ــه مدیری ــه ب ــد ک ــه بودن ــرده و گفت ــی ک ــراز نگران اب

ــت. ــرون اس ــی بی ــنران کنون ــوان کمیش ــات از ت انتخاب

ــی  ــت برنامه ی ــح و امنی ــورد صل ــتان در م ــت افغانس دول
نــدارد تــا بربنیــاد آن در کشــور صلــح تأمیــن شــود؛ فقــط 
ــه ایــن فکــر کــرده شــده اســت  در نشســت های جهانــی ب
ــور  ــی چط ــای جهان ــت آوردن کمک ه ــه دس ــرای ب ــا ب ت
دروغ بافتــه شــود از آن بــه نفــع شــخصی اســتفاده صــورت 

گیــرد.
و  مجلــس  نماینــده گان  مدنــی،  فعــاالن  از  شــماری 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــب ب ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــان سیاس آگاه
ــه  ــته، ب ــال گذش ــده س ــده در هف ــزار ش ــت های برگ نشس
ــتان  ــت افغانس ــوی حکوم ــم از س ــۀ منظ ــود برنام ــل نب دلی
ــرای امنیــت، صلــح و اقتصــاد افغانســتان  ــی ب هیــچ موثریت

ــت. ــته  اس نداش
ــۀ  ــد کــه حکومــت افغانســتان یــک برنام ــد دارن ــان تأکی آن
ــا فســاد و  ــارزه ب ــت، اقتصــاد، مب ــح، امنی ــرای صل منظــم ب
قاچــاق مــواد مخــدر نــدارد. بــه بــاور آنــان، حکومــت تنهــا 
ــد  ــن چن ــا بافت ــی و ب ــت های جهان ــور در نشس ــا حض ب
ــد و در نهایــت،  ــی را جلــب می کن دروغ، کمک هــای جهان
نهادهــای  و  افغانســتان  حکومــت  ســوی  از  کمک هــا 

ــی رود. ــاراج م ــه ت ــی ب جهان
ــن  ــه ای ــی ب ــایل نظامی-سیاس ــل اگاه مس ــق اهلل امرخی عتی
بــاور اســت کــه جامعــه جهانــی عمــداً مــردم افغانســتان را 
بــه تکدی گــری عــادت داده  و ایــن عــادت ســبب شــده تــا 
دیگــر بــرای رشــد اقتصــاد کشــور هیــچ برنامه یــی وجــود 

نداشــته  باشــد.
جنــرال امرخیــل کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت 
می کــرد، گفــت: در هفــده ســال گذشــته کشــورهای جهــان 
ــا  ــد؛ ام ــادی کردن ــای زی ــتان کمک ه ــت افغانس ــه حکوم ب
ایــن پول   هــا بــه جــای مصــرف در جهــت بهبــود زنده گــی 

مــردم، حیــف و میــل شــده اســت.
ــرای  ــم ب ــۀ منظ ــچ گاه برنام ــت هی ــرد: حکوم ــد ک او تأکی

بهبــود اقتصــاد کشــور نداشــته  اســت تــا کمک هــای 
ــی  ــل تمام ــاند، ب ــرف برس ــه مص ــا ب ــی را در آن ج جهان

پول هــای کمــک شــده دزدی شــد.
ــا در  ــا م ــت: حت ــان گف ــی همچن ــی سیاس ــن آگاه نظام ای
ــا  ــتیم ت ــۀ نداش ــدام برنام ــز ک ــت نی ــح و امنی ــورد صل م
ــط در  ــیم. فق ــح برس ــه صل ــرده ب ــل ک ــاس آن عم براس
ــور  ــه چط ــم ک ــر کردی ــن فک ــه ای ــی ب ــت های جهان نشس
ــت  ــه دس ــی را ب ــای جهان ــم و کمک ه ــم دروغ ببافی بتوانی
ــم. ــتفاده کنی ــود اس ــخصی خ ــع ش ــه نف ــاورم و از آن ب بی
ــاور او: »هیــچ گاه دل ســوزی بــرای وطــن و وطــن دار  ــه ب ب
نداشــتیم، از کمک هــای جهانــی حتــا یــک کارخانــه 
ــی  ــه خودکفای ــدم ب ــک ق ــا ی ــم ت ــاد نکردی ــدی ایج تولی
نزدیــک شــویم. بنابرایــن، تــا ایــن مشــکالت حــل نشــود، 
افغانســتان  بــرای  ســودی  هیــچ  نشســت های  چنیــن 

ــت«. ــد داش نخواه
باایــن حــال، عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــتان در گفت وگ افغانس
در ســال های گذشــته، تشــخیص اصلــی از درد و مشــکالت 
ــی و  ــۀ جهان ــی جامع ــت. یعن ــه اس ــورت نگرفت ــردم ص م
حکومــت افغانســتان بــه اولویت هــای و نیازمندی هــای 

ــد. ــی نبرده ان ــتان پ ــردم افغانس ــی م اصل
او گفــت: دولــت افغانســتان می خواهــد صلــح بیــاورد، امــا 
نمی دانــد کــه بــا کــی صلــح کنــد، یعنــی صلــح، جنــگ و 
امنیــت نــزد حکومــت افغانســتان تعریف مشــخصی نــدارد، 

ــد. ــش را نمی دان ــد مفهوم ــه می خواه ــی را ک ــا صلح حت
آقــای رفیعــی تأکیــد کــرد: در برنامه  ریــزی و برنامه گــذاری 
برنامه گــذاری  دارد،  وجــود  هــم  مشــکل  عیــن  هــم 
ــته  ــال گذش ــده س ــد، از هف ــوده باش ــش ب ــه بخ ــه نتیج ک

ــت. ــته اس ــود نداش ــو وج بدین س
ــت ک  ــری س ــث دیگ ــک بح ــاد ی ــاله فس ــزود: مس او اف

ــته ریشــه سیســتماتیک  ــفانه در طــول 40 ســال گذش متاس
ــده   و  ــوب ش ــای خ ــی برنامه ه ــع تمام ــرده و مان ــدا ک پی

ــت. ــده  اس ــی ش ــادی مافیای ــدر و اقتص ــواد مخ م
رییــس مجمــا می گویــد: »مســأله اساســی منافــع کشــورهای 
ــرای  ــی ب ــی و جهان ــوی منطقه ی ــه ق ــت. برنام ــه اس منطق
ــدارد و برنامــه منظــم  حــل مشــکالت افغانســتان وجــود ن
بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مبــارزه علیــه دهشــت افگنی 

و تروریســم، وجــود نــدارد«.
ــت های  ــوارد، نشس ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــاور او: ب ــه ب ب
ــود،  ــی نش ــوارد عمل ــن م ــر ای ــداده و اگ ــه ن ــی نتیج جهان

همچنــان چنیــن نشســت ها بیهــوده خواهــد بــود.
ــس  ــو مجل ــروح عض ــاروق مج ــالم ف ــم، غ ــویی ه از س
برگــزار شــده در  نماینــده گان می گویــد: نشســت های 
ــع   ــون مناف ــوده، چ ــق نب ــل موف ــن دلی ــه ای ــتان ب افغانس
ــن  ــوده، بنابرای ــاد ب ــم در تض ــترک کننده باه ــورهای اش کش

ــت. ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ب
او بــه ایــن بــاور اســت: تــا زمانی کــه یــک اجمــاع جهانــی 
ــع  ــع مشــکالت افغانســتان ایجــاد نشــود و مناف ــر رف از به
ــچ  ــه هی ــد، ب ــتجو نکنن ــتان جس ــح افغانس ــود را در صل خ

ــد. ــد ش ــع نخواه ــر واق ــی موث ــوان نشســت های جهان عن
ــه ســاده گی  آقــای مجــروح گفــت: مشــکالت افغانســتان ب
ــه اجمــاع بــه خاطــر رفــع  حــل نمی شــود و جهــان هــم ب
مشــکالت افغانســتان نخواهنــد رســید. بنابرایــن، مــن 
ــاه را  ــت و رف ــح، امنی ــه صل ــتان ب ــردم افغانس ــیدن م رس

ــم. ــد می دان ــیار بعی بس
ــود،  ــن ش ــکا تامی ــع امری ــه مناف ــای ک ــد دارد: هرج او تأکی
ــور برعکــس،  ــن ط ــد و همی ــه می بین ــیه صدم ــع روس مناف
ــه یــک اجمــاع کار بســیار مشــکل  پــس رســیدن جهــان ب
اســت و بــه همیــن اســاس رســیدن افغانســتان بــه صلــح و 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــاه بعی رف

ــی  ــد: »پول های ــده گان می گوی ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
ــی  ــوده، یعن ــاری نب ــه افغانســتان ســرازیر شــد، اختی ــه ب ک
بیشــتر ایــن پول هــا بــه دســترس کســانی قــرار گرفــت کــه 
ــری  ــرباز گی ــود س ــرای خ ــا ب ــول ه ــن پ ــته اند از ای توانس

کننــد«.
او می افزایــد: »از ســویی هــم کشــورهای کــه در افغانســتان 
ــرف  ــه مص ــتان ب ــه در افغانس ــی ک ــد، پول های ــع دارن مناف
ــر  ــه خاط ــل ب ــت، ب ــادی نیس ــر آب ــه خاط ــانند، ب می رس

ــع شــان اســت«. ــن مناف تأمی
ایــن عضــو مجلــس گفــت: حکومت هــای کــه در افغانســتان 
ــک  ــای کم ــتند، پول ه ــفانه نتوانس ــد، متاس روی کار آمدن
ــر  ــه دردآورت ــفانه از هم ــد و متاس ــت کنن ــده را مدیری ش
ایــن اســت کــه مــردم افغانســتان هــم نتوانســتند در 
تصمیم گیری هــای کــه قانــون بــه آن حــق داده  اســت، 
به خاطــر بهبــود اوضــاع اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی 

ــد. ــت بگیرن ــم درس ــرده، تصمی ــتفاده ک ــور اس کش
ایــن درحالــی  اســت کــه بعــد از ســقوط طالبــان در ســال 
ــد. از آن  ــرون آم ــی بی ــزوای سیاس ــتان از ان 200۱، افغانس
زمــان بــه بعــد مــردم افغانســتان بارهــا گــواه توافــق نظــر و 
ــد. ــه افغانســتان بوده ان ــرای کمــک ب ــی، ب ــاع بین الملل اجم
برجســته ترین نمونه هــای ایــن اجمــاع را می تــوان در 
ــه  ــرد ک ــی جســتجو ک ــی و منطقه ی ــای بین الملل کنفرانس ه
بــرای کمــک بــه بازســازی افغانســتان و بررســی مرحلــه بــه 

مرحلــۀ مشــکالت کشــور برگــزار شــده اســت.
ــس،  ــدن، روم، پاری ــن، لن ــو، برلی ــن، توکی ــای ب کنفرانس ه
ــوا،  ــون در جین ــم، اکن ــو در بلجی ــران نات ــت های س نشس
نشســت علمــای جهــان اســالم در مالزیــا و ده هــا نشســت  
منطقه یــی در مــورد صلــح و امنیــت در افغانســتان از جملــه 
نشســت هایی انــد کــه در هفــده ســال گذشــته مــردم 

ــد.  ــواه آن بوده ان ــتان گ افغانس
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رسول خان امین
اضطراب و ترس

تــرس یــک واژۀ عمومــی اســت کــه واکنــش مــا در برابــر عامــل خطــر اســت. 
ــد می ترســیم، همین طــور  ــکاِن بلن ــک م ــادن از ی ــا از افت ــال: م ــوان مث ــه عن ب
کــه از امتحــان دادن درحالــی کــه آماده ایــم هــم می ترســیم. امــا نــوِع ترس هــا 
در اینجــا متفــاوت اســت. در اولــی از یــک چیــزِ معلــوم و در دومــی از یــک 
چیــز نامعلــوم می ترســیم. اضطــراب یــا همــان دلشــوره، تــرس از یــک چیــز 
ــا  ــه آی ــن ک ــه ای ــم و ن ــت آن  را می دانی ــه عل ــه ن ــزی ک ــوم اســت؛ چی نامعل
ــن  ــر ای ــان درگی ــات زنده گی م ــا در بســیاری از اوق ــه. م ــا ن ــد ی ــاق می افت اتف
نیســتیم کــه ببینیــم می ترســیم یــا اضطــراب داریــم، زیــرا ضرورتــی نمی بینیــم 
و فقــط دنبــال ایــن هســتیم کــه آن را از بیــن ببریــم؛ امــا حقیقــت چیــز دیگری 
اســت. اگــر مــا از چیــزی بترســیم کــه علــت آن را می دانیــم، بــا رفــع علــت، 
ترس مــان از بیــن مــی رود؛ ولــی در مــورد اضطــراب اگــر تمــام آماده گی هــای 
الزم را هــم داشــته باشــیم، بازهــم اضطــراب داریــم. بنابرایــن بهتریــن راه ایــن 
اســت کــه بعــد از تالش هــای الزم، نتیجــه را بــه خــدا بســپاریم و دیگــر بــه 

چیــزی فکــر نکنیــم .

ترس از سخنرانی
ــرای انجــام و  ــه انجــامِ کاری کــه عــادت نداریــم، ب اصــوالً مــا زمانــی کــه ب
ــت در  ــرس از ســخنرانی و صحب ــه رو می شــویم. ت ــرس روب ــا ت شــروع آن ب
مــالی عــام نیــز یکــی از ایــن ترس هاســت. یکــی از ریشــه های تــرس مربــوط 
ــخنرانی  ــگاه س ــه جای ــی ب ــم وقت ــا نمی دانی ــه م ــأله ک ــن مس ــه ای ــود ب می ش
ــد. بســیاری از ســخنرانان  ــا بیفت ــرای م ــرار اســت ب ــم، چــه اتفاقــی ق می روی
ــرس  ــم ت ــک ه ــع کوچ ــک جم ــردن در ی ــدا از صحبت ک ــته در ابت برجس
داشــتند و بســیار بــرای آن هــا دشــوار بــوده اســت؛ ولــی بــه مــرور زمــان و 
بــا کســب مهارت هایــی در ایــن زمینــه و تمریــن توانســتند بــر تــرِس خــود 

غلبــه کننــد.
مســلماً اولیــن ســخنرانی مــا قــرار نیســت کــه بی نقــص و از هــر نظــر عالــی 
باشــد و یــا بــر ترس مــان بــه کلــی غلبــه کــرده باشــیم، بلکــه همیــن کــه بــا 
تــرس خــود روبــه رو شــدیم، یــک قــدم بــه هــدف  نزدیک تــر می شــویم. اگــر 
شــما هــم تــرس از ســخنرانی یــا صحبــت در جمــع داریــد، تــا زمانــی کــه بــا 
ــه رو نشــوید نمی توانیــد آن  را در خــود از بیــن ببریــد. هــر  تــرس خــود روب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد، ب ــق بیندازی ــه تعوی ــان را ب ــا ترس ت ــی ب ــدر رویاروی چق
میــزان تــرس در ذهــِن شــما بــزرگ و بزرگ تــر می شــود. بنابرایــن بــر تــرس 
خــود، بــا ارایــۀ ســخنرانی های گوناگــون در هــر موقعیتــی کــه برای تــان پیــش 

ــد. ــه کنی ــد، غلب می آی
بـــرخی از افـــراد همیــن کــه بــه صحبت کــردن در جمــع فکــر می کننــد، دچار 
اضطــراب و نـاآرامـــی شــده و هنگامــی کــه در مقام عمل شــروع به ســخنرانی 
ــه  ــروع ب ــان ش ــود، دست های ش ــدیدتر می ش ــان ش ــش قلب ش ــد، تپ می کنن
لــرزش می کنــد، و بــه صورتــی گسسـتـــه و لکنــت وار شــروع بــه صحبــت 
ــع  ــرای جم ــردن ب ــدی و صحبت ک ــتادن روی بلن ــما از ایس ــر ش ــد. اگ می کن
میترســید، بدانیــد کــه تنهــا نیســتید. در ســال ۱97۳ در آمریــکا پژوهــش جالب 
توجهــی در مــورد تــرس انجــام شــد، و از 2500 نفــر امریکایــی خواســته شــد 
کــه هــر کــدام فهرســتی از عمدهتریــن زمینههــای تــرِس خــود را بنویســند. 
ــزان 4۱ درصــدی  ــرد، می ــان را بســیار متعجــب ک ــان کار آنچــه محقق در پای
پاســخگویان بــود کــه همه گــی بزرگ تریــن مــورد تــرس خــود را ســخنرانی 
در برابــر گروهــی از مــردم میدانســتند. تــا حــدی کــه بســیاری از آن هــا قبــول 
ــه  ــد. درحالی ک ــی میکردن ــرگ تلق ــر از م ــتی هولناکت ــن کاری را سرنوش چنی
ــرس از  ــر، ت ــات دیگ ــد. در تحقیق ــر کردن ــرگ را ذک ــرس از م ــد ت ۱8درص

ســخنرانی جــزو پنــج تــرس بــزرِگ انسانهاســت.

بخش چهـارم

سخنرانی 
و فن بیان

سوم: نقص جنبش های اسالمی معاصر 
ــالمی در  ــای اس ــر، جنبش ه ــای اخی     در قرن ه
گوشــه و کنــار مختلــِف جهــان اســالم پدیــد آمــد 
ــوف  ــوی تص ــه  س ــردم را ب ــی از آن، م ــه برخ ک
اجتمــاع  از  جســتن  دوری  و  خلوت گزینــی  و 
فــرا خوانــد و برخــی دیگــر، به زعــم این کــه 
ــرای مســلمانان ســودی رســانیده باشــد، دســت  ب
ایجــاد مؤسســات خیریــه زد و تعــدادی  بــه 
ایجــاد  راه  از  اجتماعــی  بــه اصالحــات  هــم 
ــت و  ــت پرداخ ــه فعالی ــگاه ها ب ــدارس و دانش م
ــی،  ــای اصالح ــن فعالیت ه ــر، ضم ــی دیگ بعض
برنامه هــای سیاســی و رســیدن بــه  قــدرت را نیــز 
ــا از نظــر حــزب  ــرار داد ام ــۀ کاری اش ق در برنام
ــد  ــا نمی توان ــن راه ه ــک از ای ــچ ی ــر، هی التحری
بــه  معنــای واقعــی آن گــِره از کار فروبســتۀ امــت 

ــاید. بگش
ــن حــزب، اصالحــات اجتماعــی،  ــاور ای ــه ب     ب
ــی و  ــای سیاس ــی، فعالیت ه ــای قلب ــه و صف تزکی
ــی در  ــای آموزش ــه برنامه ه ــیدن ب ــت بخش کیفی
ــوب دارد  ــۀ مطل ــی نتیج ــف، زمان ــطوح مختل س
کــه مســلمانان اســتقاللیت سیاســی داشــته باشــند 
و در سیاســت گذاری های داخلــی و خارجــی، 
پیمان نامه هــا و معاهــدات بین المللــی  امضــای 
از  اســتراتژیک،  قراردادهــای  و  منطقه یــی  و 
خودارادیــِت کامــل و واقعــی در ســطوح مختلــف 

ــند. ــوردار باش برخ
تربیتــی  برخــالف روش  التحریــر      حــزب 
اخوان المســلمین و رســیدن بــه  قــدرت از راه هــای 
ــا درنظرداشــت  ــه ب ــاور اســت ک ــن ب ــه  ای ــرم، ب ن
ــی  ــور سیاس ــای ک ــی و گِره ه ــای جهان چالش ه
ــای  ــم از راه ه ــا نمی توانی ــالمی، م ــع اس در جوام
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــیم بلک ــدرت برس ــه  ق ــرم ب ن
بــه  قــدرت از قــوۀ قهریــه بایــد کار گرفــت. 

)6/20شــعبان۱405(
جنبش هــای  برخــالف  حــزب  ایــن      
رادیــکال و ســنت گرای اســالمی بــه اســتفاده 
از فن آوری هــای جدیــد تأکیــد کــرده و آن را 
ــر از زنده گــی انســان معاصــر  بخــش جدایی ناپذی
می دانــد کــه بــه  هیــچ دیــن و آیینــی رابطــه 

ــدارد. ن

چهــارم: نفــوذ اســتعمار 
در دســتگاه های آموزشــی کشــورهای اســالمی
ــانه یی  ــتردۀ رس ــات گس ــتعمار از راه تبلیغ     اس
به حــدی در کشــورهای اســالمی نفــوذ کــرده 
اســت کــه در ســاختار نصاب هــای آموزشــی 
در ســطوح مختلــف، خالقیت هــای فرهنگــی، 
و  خارجــی  و  داخلــی  سیاســت گذاری های 
ایجــاد مؤسســات خدمــات عامــه، حتــا در ایجــاد 
ــش  ــه گان نق ــط نخب ــی توس ــازمان های اجتماع س
ــام  ــت، آزادی و تم ــرف هوی ــر ط ــته و از ه داش
ارزش هــای فــردی و اجتماعــی مســلمانان را 

ــت. ــرده اس ــلب ک س
ــدِن  ــته ش ــد از بس ــرف بع ــلمانان از یک ط     مس
بــاب اجتهــاد در عرصه هــای علــوم دینــی ماننــد: 
تفســیر و فقــه و حدیــث و غیــره، عقــب ماندنــد 
و از جانــب دیگــر در بخــش علــوم معاصــر ماننــد 
علــوم زمین شناســی، گیاه شناســی، اختراعــات 
ــار  ــع سرش ــتفاده از مناب ــدرن، اس ــافات م و انکش
طبیعــی نفــت و گاز، نســبت بــه  قدرت هــای 
ــبب  ــر س ــن ام ــد. ای ــس ماندن ــب پ ــی رقی سیاس
گردیــد تــا بخشــی از مســلمانان به خاطــر فراگیری 
علــوم معاصــر بــه  کشــورهای غربــی ســفر کنــد و 
تعــدادی از مؤسســات غربــی با اهداف اســتعماری 
و  سیاســی  پیمان نامه هــای  امضــای  طریــق  از 
دیپلماتیــک در کشــورهای اســالمی به فعالیــت 
تحصیل یافتــه گان  بــرای  چنانچــه  بپــردازد؛ 
سیاســی  دســتگاه های  در  غربــی  موسســات 
وابســته بــه اســتعمار نســبت بــه تحصیل کــرده گان 
ــتر و  ــتغال بیش ــای اش ــی، زمینه ه ــات محل موسس
ــق،  ــن طری ــد و از ای ــر مســاعد گردی ــِد باالت درآم
حــس بدبینــی و بی اعتمــادی نســبت بــه نهادهــای 
آموزشــی محلــی در اندیشــۀ عوام النــاس بــه  
ــان آمــد. بدیــن ترتیــب، بخشــی از موسســات  می
ــۀ   ــه  گون ــی را ب ــی غرب ــای آموزش ــی، نهاده محل
ــا  ــد و بخشــی ب ــق دسیســۀ اســتعمار خواندن مطل
تأثیرپذیــری از موسســات غربــی، راه تقلیــد و 
دنبالــه روی را در پیــش گرفتنــد و رفته رفتــه از 
ــالمی را  ــع اس ــد جوام ــه بای ــی ک ــیر واقعی ی مس

ــد. ــاز ماندن ــد، ب ــی می کردن ــدان راهنمای ب
ــال  ــش و رج ــم و دان ــل عل ــان اه ــۀ می     فاصل
سیاســی در کشــورهای اســالمی، یکــی دیگــر از 
عوامــل و انگیزه هایــی اســت کــه باعــث گردیــده 
ــاز و  ــورد نی ــی  م ــی و فقه ــای عقیدت ــا ارزش ه ت
ــع  ــی جوام ــاب آموزش ــان، در نص ــای زم مقتض
اســالمی از ســطوح پاییــن تــا بــاال در نظــر گرفتــه 

نشــود. 
   ایــن امــر، یکــی از بیماری هــای اجتماعــی 
ــط  ــزب، فق ــر ح ــاِن آن از نظ ــه راه درم ــت ک اس
اســتقاللیت سیاســی کشــورهای اســالمی پیــش از 

ــر اســت.  ــر موضــوع دیگ ه

ــع  ــر جوام ــی ب ــکار غرب ــم اف ــم: تهاج پنج
اســالمی

    گســترش فســاد اخالقــی زیــر نــام آزادی فــرد، 
ــی  ــات دولت ــردان در مؤسس ــان و م ــالط زن اخت
و  اجتماعــی  نظام هــای  ترویــج  غیردولتــی،  و 
اقتصــادی بــر مبنــای اندیشــۀ سیکوالریســم، 
ــا  ــق باوره ــوص مطاب ــای مخص ــۀ تعریف ه ارای
ــی  ــای اجتماع ــی از واژه ه و برداشــت های غیردین
دموکراســی،  مدرنیســم،  پلورالیســم،  به ســان 
ــوی  ــه  س ــن ب ــرای رفت ــره ب ــر و غی ــوق بش حق
ــای  ــق ارزش ه ــد مطاب ســاختارهای سیاســی جدی
ــل  ــه حداق ــود ک ــی ب ــه توطیه های ــی از جمل غرب
ــوری  ــقوط امپرات ــد از س ــر بع ــرن اخی ــک ق در ی
عثمانــی، بــر کشــورهای اســالمی گســترش یافت.
    امــروزه طــوری  کــه مشــاهده می شــود، مراکــز 
پخش و نشــر فســاد اخالقــی در کشــورهایی مانند: 
مصــر، ترکیه، کشــورهای آســیای میانه، کشــورهای 
جنــوب آســیا و برخــی شــهرهای اســالمی دیگــر 
در حاشــیۀ خلیــج فــارس و اطــراف دریــای 
غربــی  کشــورهای  به تمــام  نســبت  مدیترانــه 
بیشــتر دیــده می شــود. درحالی  کــه مســلمانان 
فراتــر از احــکام قوانیــن وضعــی، به ُحرمــت 
شــرعی زنــا و شــراب و مجــازات اخــروی و 

آســیب های اجتماعــی آن باورمندنــد.
    یکــی از مجراهــای تجارتــی برخــی کشــورهای 
ــداد  ــیه و یک تع ــن، روس ــد: چی ــالمی مانن غیراس
ــز فســاد  ــی، ایجــاد مراک ــر افریقای کشــورهای فقی
ــۀ  ــت و دامن ــالمی اس ــورهای اس ــی در کش اخالق
ــالمی  ــورهای اس ــی در کش ــاد اخالق ــیع فس وس
مراتــب  بــه  غربــی  کشــورهای  بــه  نســبت 

گســترده تر اســت.
    ایــن امــر یکــی از انگیزه هــای سیاســی  و 
وســایل موثــر بــوده اســت کــه همــواره از ســوی 
ــه کار  ــلمانان ب ــر مس ــب در براب ــای رقی قدرت ه
بســته شــده و مســلمانان در طــول تاریــخ سیاســی 
ــش  ــن چال ــری از ای ــرای جلوگی ــان، ب و فکری ش

ــد.  ــرده ان ــت وجو نک ــی جس ــزرگ،  راه حل ب

ششــم: وجــود شــکاف عمیــق میــان اســالم و 
مســلمانان

    وقتــی بــه تاریــخ اســالم نظــر می افکنیــم، 
بــا وجــود آن کــه رجــال سیاســی در دورۀ خلفــای 
سیاســی  قلمــرو  می کردنــد  ســعی  راشــدین 
ــالمی  ــوت اس ــر و دع ــا فک ــا ب ــالم را یک ج اس
ــد  ــا و بع ــان اموی ه ــا در زم ــد، ام ــعه بدهن توس
از آن، عباســی ها بــه  فتوحــات اســالمی ادامــه 
ــه  فکــر  ــرد ب ــه ایجــاب می ک ــان ک ــد و آن چن دادن
تــوازن میــان مدیریــت سیاســی شــهرها و پخــش 
و نشــر اندیشــه و دعــوت اســالمی نشــدند. ایــن 
ــد  ــی مانن ــرزمین های بزرگ ــد س ــبب گردی ــر س ام
هنــد چنــد قــرن بعــد از ورود مســلمانان بــه ایــن 
کشــور، از احــکام شــرعی، در حــد نســبی و 

ــد. ــی یابن ــدک، آگاه ان
    عامــل دیگــر، دور ماندن مســلمانان از اســالم در 
ــر و دارهــا و کشــمکش های سیاســی  گذشــته، گی
ــا  ــرف و تنش ه ــی از یک ط ــای جهان ــا قدرت ه ب
ــدر  ــای مقت ــان دودمان ه ــی می ــای داخل و چالش ه
بــرای احــراز قــدرت از ســوی دیگــر بــود؛ 
چنان چــه ســید جمال الدیــن افغانــی از یکــی 
ــوان  ــه عن ــری ب ــی و از دیگ ــتعمار خارج ــه اس ب
ــن دو  ــت و ای ــرده اس ــر ک ــی تعبی ــتبداد داخل اس
عامــل را باعــث عقب مانده گــی مســلمانان در 

ــت. ــرده اس ــی ک ــا معرف ــام عرصه ه تم
    فاصلــه میــان اســالم و مســلمانان باعــث 
ــر،  ــرن اخی ــل در یــک ق ــا حداق ــده اســت ت گردی
و  اســالم  از  نادرســت  و  ناقــص  قرائت هــای 
ــای  ــر مبن ــد و ب ــود بیای ــالمی به وج ــریعت اس ش
آن، اســتعمار گروه هــای مذهبــی و سیاســی و 
ــه از  ــاورد ک ــای آموزشــی یی را به وجــود بی نهاده
طریــق آن، اســالم و مســلمانان را ســرکوب کــرده 

ــد. ــی کن ــزت معرف ــام و بی ع و بدن
    امــروز شــناختی کــه از اســالم در جوامــع 
اســالمی وجــود دارد و دین مدارانــی  کــه بــا 
صــدای رســا بــرای حمایــت و پاســداری از 
ارزش هــای دینــی گلــو پــاره می کننــد، یــا تفســیر 
می کننــد  ارایــه  دیــن  از  سیاســی یی  خشــک 
ــاخته  ــی س ــای سیاس ــه آن، نظام ه ــبت ب ــه نس ک
ــد و  ــر می نمای ــر، کامل ت ــی بش ــۀ وضع و پرداخت
ــد  ــغ می کنن ــی را تبلی ــص تعبدی ی ــوم ناق ــا مفه ی
و  تحصیل کــرده  جــوان،  نســل  قناعــت  کــه 
ــالم و  ــت اس ــه  حقانی ــد ب ــر را نمی توان پژوهش گ
قــرآن فراهــم کنــد. از همین جاســت کــه در هیــچ  
ــالم  ــوان اس ــالمی، نمی ت ــورهای اس ــک از کش ی
را به صــورت اصلــی آن در زنده گــی عقیدتــی، 
اجتماعــی، خانواده گــی، سیاســی، فرهنگــی و 

اقتصــادی آن جســت وجو کــرد.
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بهتریــن راه بــرای فهمیــدن اعترافــات ویتگنشــتایْن در 
نظرگرفتــن آن هــا همچــون وســیله یی معنــوی اســت 
ــًا ســتایش  ــه او عمیق ــرای خودســازی. دو اندیشــمندی ک ب
بوده انــد،  اثرگــذار  دیدگاهــش  بــر  احتمــاالً  می کــرد، 
یعنــی ســنت آگوســتین و تولســتوی کــه هــر دو در 
اعتــراف  از  مشــابه  تصــوری  خودزنده گی نامه های شــان 
ــات ســنت آگوســتین  ــی اعتراف ــد. هــدف غای ــه کرده ان ارای
ــس  ــۀ نف ــد ویتگنشــتاین، تزکی و تولســتوی، درســت به مانن
بــود، یعنــی خودســازی از طریــق پاالیــش و ریاضتــی کــه 

از اعتــراف منتــج می شــود. 
خواســِت ویتگنشــتاین بــه خودســازی بــه ســال های پیــش 
ــه  ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــز ب ــردد. ری ــوزگاری او بازمی گ از آم
ــق  ــخصیت از طری ــر ش ــهیل تغیی ــی تس ــتاین در پ ویتگنش
ــه  ــگاه او ب ــیوۀ ن ــه »ش ــود ک ــی ب ــارکت در فعالیت های مش
زنده گــی و بــه خویــش را تغییــر می دادنــد«، ازجملــه 
ــب  ــت موج ــن اس ــه ممک ــجاعت ک ــی ش ــش عموم نمای
برانگیختــن خودســازی شــود، مثــاًل »قــرار گرفتــن در 
خطــر  بــه  پیوســته  زنده گــی اش  کــه  موقعیت هایــی 
ــدف،  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــتاین، ب ــاد«. ویتگنش می افت
ــرای یکــی از خطرناک تریــن ِســمت ها در  در ســال ۱9۱6 ب
ارتــش داوطلــب شــد. آخریــن پســت دیدبانــی در ســرزمین 
ــه او  ــود ک ــاری ب ــدۀ دو معی ــن کار دربرگیرن ــس. ای هیچ ک
ــد:  ــی می دی ــز از خودفریب ــرای گری ــی ب ــون ابزارهای همچ
ــت  ــی می توانس ــن تجربه ی ــه چنی ــی ک ــهامت و ریاضت ش

ــزد.  برانگی
بــه ایــن دالیــل بــود کــه ویتگنشــتاین از ایــن معرفــت، کــه 
هــر شــب را بــا احتمــال مــرگ بــه صبــح می رســاند، ســِر 
ــروز  ــت: » دی ــن نوش ــال ۱9۱6 چنی ــد. او در س ــوق آم ش
ــرگ  ــودم، از م ــت زده ب ــد. وحش ــدازی ش ــمتم تیران ــه  س ب
ترســیده بــودم. اکنــون شــوقی وصف نشــدنی بــه زنده گــی 
دارم«. چراکــه »تنهــا مــرْگ معنــای واقعــی زنده گــی را 
بــدان می بخشــد«؛ او در روزنوشــت های جنگــش هــم 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. اگرچــه او براســاس 
ــر  ــا اگ ــود، ام ــو ب ــردی ترس ــودش ف ــع خ ــای رفی معیاره
ــم  ــزی ک ــم، چی ــر بگیری ــر را در نظ ــی متعارف ت معیارهای
ــان های  ــه نش ــن نکت ــواه ای ــت. گ ــان نداش ــک قهرم از ی

ــرد. ــت ک ــرای شــجاعت دریاف ــه ب افتخــاری اســت ک
ــد فلســفه اش،  ــز، درســت به مانن شــخصیت ویتگنشــتاین نی
دشــوارفهم اســت. الیزابــت انســکوم9، کــه به نظــر بســیاری 
ــر از  ــی دیگ ــود، و یک ــر خ ــوف عص ــته ترین فیلس برجس
ــود،  ــاگرد او ب ــن ش ــاالً بهتری ــری و احتم ــده گان فک نماین
دربــارۀ »هــر ادعایــی از جانــب هــر کــس مبنــی  بــر فهمیدن 
ویتگنشــتاین عمیقــًا تردیــد« می کنــد. امــا قــدر مســلم یــک 
چیــز را درمــورد ویتگنشــتاین می توانیــم بفهمیــم و آن 
اینکــه: او در پــِی تغییــر خویــش بــود، و اعتــراف را همچون 

ــت.  ــدف می دانس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــیله یی ب وس
چیــز  »هیــچ  می نویســد:   ۱9۳8 ســال  در  ویتگنشــتاین 
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ــرِف  ــی اش را ص ــامِ جوان ــال از ای ــش س ــتاین ش ویتگنش
کــه  یک بــار  کــرد.  روســتایی  دبســتانی  در  تدریــس 
ــه از  ــک زد ک ــدر ُکت ــربچه یی را آن ق ــد، پس ــی ش عصبان
هــوش رفــت. لودویــِک گناهــکار دانش آمــوز را بــه دفتــر 
ــداً  ــه چــاک. بع ــرد و زد ب ــر ک ــرد، پزشــک را خب ــر بُ مدی
ــردن  ــه گ ــزی ب ــه دروغ چی ــیدند، ب ــه از او پرس ــم هرچ ه
ــود  ــِی او ب ــر معلم ــی ب ــۀ پایان ــاق نقط ــن اتف ــت. ای نگرف
ــه  ــه ب ــوفی ک ــفه ورزی اش: فیلس ــر فلس ــازی ب ــۀ آغ و نقط
ــناخِت  ــد در ش ــه می توان ــد، چگون ــران دروغ می گوی دیگ

ــد؟  ــادق باش ــودش ص ــا خ ــت ب حقیق
ســال ۱9۳7 بــود و لودویــک ویتگنشــتاین تــازه بــه منــزل 
فانیــا پاســکال، معلــم روســی اش، در کمبریــج رســیده بــود. 
ــد  ــراف کن ــی اعت ــه نقشــش در واقعه ی ــا ب ــود ت ــده ب او آم

کــه بیــش از یــک دهــه، وجدانــش را عــذاب مــی داد.
شــجاعت  اعتراف کــردن  کــه  می دانیــم  اغلب مــان 
از  حاکــی  اعتــراْف  کــه  زمانــی  به ویــژه  می خواهــد، 
رفتــاری تأســف بار یــا َمنشــی ناخوشــایند باشــد. اعتــراف 
ــه از  ــویم ک ــه رو ش ــی روب ــا چیزهای ــد ب ــان می کن مجبورم
خودمــان و دیگــران پنهــان اســت. مواجهــه بــا خودفریبــی 

ــت. ــز هس ــخصی نی ــر ش ــد تغیی ــن نیازمن همچنی
ــه  ــی ک ــا، ویتگنشــتاین، همان ــب گزارش ه ــر اســاس اغل ب
ــد ش،  ــتم می دانن ــرن بیس ــوف ق ــن فیلس ــیاری بزرگتری بس
فــردی بــود عمیقــًا صــادق کــه بی دریــغ از خــودش 
ــرف  ــرش را ص ــتر عم ــه بیش ــی ک ــرد؛ کس ــاد می ک انتق
ــه  ــت ک ــب نیس ــن عجی ــاخت. بنابرای ــی س خوددگرگون
او اعتراف کــردن را راهــی بــرای گریــز از خودفریبــی 

نســت. می دا
علی رغــم تمــام احترامــی کــه ویتگنشــتاین در تاریــخ 
اندیشــه برانگیختــه، شــخصیتش در هاله یــی از رمــز و 
ــی  ــرنخ زنده گی نامه ی ــد س ــال، چن ــن  ح ــا ای ــت. ب راز اس
در این جــا راه گشاســت. او، کــه درس آمــوزگاری دورۀ 
ابتدایــی خوانــده بــود، در ســال ۱9۱9 یک راســت از ارتــش 
ــا  ــال ۱920 ت ــت و از س ــش رف ــه اتری ــتان ب اتریش مجارس
۱926 در آن جــا تدریــس کــرد. او، کــه معتقــد بــود تمامــی 
مســایل فلســفی را در کتــاِب در شــرِف انتشــارش بــه نــام 
رســالۀ منطقی فلســفی )۱92۱( حــل کــرده اســت، تمامــی 
تمرکــزش را بــر بهبــودِ خــود معطــوف ســاخت. او بــا الهام 
ــتوی از  ــه تولس ــوزی، ک ــدۀ خودآم ــرش رمانتیک ش از نگ
ــود،  ــدان رســیده ب ــان ب خــالل کار و زنده گــی میــان دهقان

شــروع بــه تدریــس در مناطــق روســتایی فقیــر کــرد.
ــال ۱9۳0  ــون در س ــای گوناگ ــتاین در موقعیت ه ویتگنش
بــرای دوســتان یــا اعضــای خانــواده اعتــراف کــرد؛ 
ــره  ــی چهره به چه ــوب و گاه ــی مکت ــه گاه ــی ک اعترافات
بودنــد. پیــش از آنکــه در آن روزِ ســال ۱9۳7 بــه مالقــات 
پاســکال بــرود، بــا او تمــاس گرفــت و گفــت بایــد فــوراً 
ببینــدش. ویتگشــتاین بــا اشــاره بــه اعتــراف ژان ژاک 
ــه در  ــرد ک ــراف ک ــان اعت ــدن روب ــارۀ دزدی ــو درب روس
خــالل اقامتــش در اوترتــال، آخریــن روســتایی کــه در آن 
ــاری  ــل بدرفت ــی را به دلی ــود، دختربچه ی ــرده ب ــس ک تدری
ــه بدنــی کــرده اســت. هنگامــی کــه مدیــر مدرســه او  تنبی
ــود،  ــرده ب ــت ک ــوز بازخواس ــودِ دانش آم ــور خ را در حض

ــود. ــرده ب ــکار ک ــتاین کارش را ان ویتگنش
ایــن چیــزی اســت کــه پاســکال می گویــد، امــا ری 
مانــک، نویســندۀ کتــاب تحسین شــدۀ ویتگنشــتاین: وظیفــۀ 
نابغــه، تردیــدی جــدی در روایــت پاســکال دارد. او توجــه 
ــا مجــزا،  ــط، ام ــی مرتب ــزارش واقعه ی ــه گ ــا را ب خواننده ه
ــتاین  ــتان ویتگنش ــی از دوس ــات یک ــد ه ــان روالن از زب
ــر  ــد موثق ت ــر می کن ــه او فک ــی ک ــد؛ گزارش ــب می کن جل

اســت. 
ــکار  ــا ان ــتاین ب ــه ویتگنش ــی آورد ک ــر م ــه خاط ــات ب ه
ــر«  ــۀ هیدبای ــب »واقع ــر دادگاهِ متعاق ــش در محض اتهامات
شــهادت دروغ داد. در ســال ۱926، پســربچۀ نحیــف 
یازده ســاله یی بــه نــام یــوزف هیدبایــر بعــد از آنکــه 
ویتگنشــتاین او را کتــک زد، غــش کــرد و از هــوش رفــت. 
ویتگنشــتاین کالس را تعطیــل کــرد، پســربچه را بــه دفتــر 
مدیــر مدرســه بــرد تــا پزشــک معاینــه اش کنــد، و ســپس 
ــا  ــد ی ــر مان ــیدن دکت ــر رس ــا او منتظ ــه آی ــت. این ک گریخ
ــرار کــرد، محــل منازعــه اســت. ویتگنشــتاین  ــه ف بالفاصل
تبرئــه شــد، همکارانــش از او دفــاع کردنــد و حتــا خواســته 
شــد تدریســش را ادامــه دهــد. امــا ایــن اتفــاق نقطــۀ پایــان 
ــر  ــرد دیگ ــاس می ک ــگار احس ــود. ان ــی اش ب ــغل معلم ش
ــتاین  ــه ویتگنش ــر از این ک ــردد. صرف نظ ــد بازگ نمی توان
ــر  ــرده، به نظ ــراف ک ــا اعت ــن روایت  ه ــک از ای ــه کدام ی ب
ــرده  ــنگینی می ک ــش  س ــر وجدان ــتر ب ــه بیش ــد آنچ می رس

ــت. ــوده اس ــی اش ب ــه بی صداقت ــوده، بلک ــونتش نب خش
ــال  ــش در س ــق در اعترافات ــگام تعم ــتاین هن ویتگنش

ــت: ۱۹۳۷ نوش
ــی  ــردم و اعتراف »ســال گذشــته... خــودم را جمع وجــور ک
کــردم. ایــن کار مــرا بــه آب هــای زالل تــری رســاند... امــا 
ــدارم.  ــودم ن ــش از آن ب ــه پی ــا آنچ ــی ب ــون... فاصله ی اکن
خــارج از انــدازه بی شــهامتم. اگــر نتوانــم ایــن موضــوع را 
ــا  ــرتاپا در آن آب ه ــودم را س ــاز خ ــد ب ــم، می بای ــل کن ح

غوطــه ور ســازم.« 
در یکــی از کتاب هــای خاطــرات شــخصی از ویتگنشــتاین، 
افــراد  دیگــر  و  پاســکال  دربرگیرنــدۀ خاطــرات  کــه 
ــه اوســت، یکــی از نماینــده گان میــراث  فکــری  نزدیــک ب
ویتگنشــتاین بــه نــام راش ریــز عبــارت »خــارج از انــدازه 
بی شــهامت« را چنیــن تفســیر می کنــد: ایــن عبــارت راجــع 

ــخیص  ــتاین در تش ــه ویتگنش ــختی هایی ک ــه س ــت ب اس
ــه  ــی ک ــت. خودفریبی ی ــیده اس ــش کش ــِی خوی خودفریب
ناشــی از »تزلــزل اراده« بــوده و »تنهــا بــه  یــاری شــهامت 
قابــل  اصــالح اســت«. شــهامت مــورد نیــاز بــرای اعتــراف 
کمــک می کنــد تــا اعترافــات ویتگنشــتاین را، بــا اســتفاده 
از اســتعارۀ مانــک، همچــون جراحــی خویــش بــرای غلبــه 
بــر تــرس ببینیــم. ویتگنشــتاین بی صداقتــی بــا دیگــران را 

ــت.  ــش می دانس ــا خوی ــی ب ــای بی  صداقت همت
ــه  ــی آورد ک ــاد م ــرات به ی ــان خاط ــن در هم ــز همچنی ری
ویتگنشــتاین، به   شــیوه یی کــه در انتقــاد از خود هــای 
نکنــد  بــود  نگــران  بــود،  مرســوم  ســخت گیرانه اش 
از  پژواکــی  انتقــاد  ایــن  باشــد.  »هیــوال«  یک جــور 
ــالۀ  ــت فیلســوف در رس ــارۀ اصال ــون را درب بحــث افالط
ــروی  ــد در پی ــقراط می گوی ــود دارد. س ــدروس در خ فای
ــر  ــی ب ــی مبن ــگاه دلف ــوار پرستش ــر دی ــه ب ــی ک از فرمان
ــت.  ــه اس ــا رفت ــه خط ــده ب ــته ش ــش نوش ــناختن خوی ش
ــبت  ــه نس ــی ک ــت، زمان ــوده اس ــد: »بیه ــان می کن او اذع
ــایل  ــه مس ــتم، ب ــت هس ــتن در جهال ــت خویش ــه طبیع  ب
دیگــر موجــودات بپــردازم«. بدیــن ترتیــب ســقراط تأکیــد 
ــتن  ــه خویش ــا، بلک ــه این چیز ه ــی »ن ــه بررس ــد ب می کن
ــۀ  ــه«. مواجه ــا ن ــتم ی ــوال هس ــم هی ــا بدان ــردازم ت می پ
ــد  ــت همانن ــش، درس ــی خوی ــا بی صداقت ــتاین ب ویتگنش
ــرای خودشناســی، جســت وجویی  جســت وجوی دلفــی ب

ــت.  ــرای اصال ــود ب ب
ــدر  ــقراط، همان ق ــد س ــتاین مانن ــزد ویتگنش ــفه در ن فلس
ــا  ــت ب ــرای صداق ــی ب ــود، تمرین ــری ب ــی فک ــه تالش ک
ــان  ــود. ویتگنشــتاین در یادداشــتی، از می ــز ب خویشــتن نی
ــگ  ــوان فرهن ــا عن ــش ب ــس از مرگ ــه پ یادداشــت هایی ک
ــد دشــواری فلســفه »بیــش  و ارزش منتشــر شــد، می گوی
ــوط  ــه اراده مرب ــد، ب ــوط باش ــه مرب ــه اندیش ــه ب از آنک
اســت«. دربــارۀ اعتــراف نیــز چنیــن چیــزی صــادق اســت. 
ــف  ــخیص و تعری ــرای تش ــش ب ــد بین ــتاین فاق ویتگنش
نقایــص خــود نبــود، بلکــه همچنــان کــه ریــز می گویــد، 
برایــش دشــوار بــود بپذیــرد »همچــون شــخصی غیراصیــل 
رفتــار کــرده اســت... چراکــه اراده نداشــته«. ویتگنشــتاین 
ــام  ــت »کاری انج ــاز داش ــی نی ــز از خودفریب ــرای گری ب

ــراف. ــی اعت ــد شــجاعت اســت«، یعن ــه نیازمن دهــد ک
ــای  ــن دغدغه ه ــرت مهم تری ــب مغف ــا و طل ــرش خط پذی
ویتگنشــتاین نبودنــد؛ دغدغه هــای او گریــز از خودفریبــی 
و تغییــر خویــش بودنــد. اعتــراف چنیــن نقشــی را بــازی 
می کنــد، زیــرا مســتلزم شــهامت و ریاضــت اســت، یعنــی 
مهــار خــود. انتظــارات ویتگنشــتاین از خــودش بــاال بــود: 
ــا  ــی این ه ــید: »معن ــراف از او پرس ــگام اعت ــکال هن پاس
ــی؟« و او  ــال برس ــه کم ــی ب ــی می خواه ــت؟ یعن چیس
ــال  ــه کم ــم ب ــه می خواه ــه ک ــواب داد: »البت ــه ج مغروران

برســم.« 
ویتگنشــتاین فلســفه را نیــز بــه همیــن شــیوه تزکیــۀ نفــس 
می دیــد. او در ســال ۱9۳۱ نوشــت: »فلســفه ورزی، بیــش 
از هــر چیــز، کار روی خویشــتن اســت«. ریــز می نویســد 
یادداشــت های  و  نامه هــا  از  بســیاری  در  ویتگنشــتاین 
ــه  ــا توج ــد »ب ــه می خواه ــرده ک ــراز ک ــخصی اش اب ش
بــه ضعف هایــش از شــّر خودفریبــی خــالص شــود 
و بدیــن ترتیــب زنده گــی جدیــدی درپیــش گیــرد«. 
هــدْف تبدیل شــدن بــه انســانی جدیــد بــود. ویتگنشــتاین 
ــد  ــراف می بای ــد: »اعت ــال ۱9۳۱ می نویس ــن در س همچنی

بخشــی از زنده گــی جدید تــان باشــد.« 

از  او  بینــش  نیســت«.  خــود  فریب نــدادن  از  دشــوارتر 
ــترس  ــارج از دس ــه خ ــرای همیش ــاالً ب ــل احتم ــودِ اصی خ
می مانــد، درســت ماننــد الگوهــای اصالــت، کــه او از خــالل 

ــود. ــنا ب ــا آش ــا آن ه ــور ب ــه و کیرکگ ــته های نیچ نوش
اصالــت در تاریــخ فلســفه اغلــب همچــون آرمانــی پنداشــته 
شــده اســت کــه می بایــد بــه  ســوی آن ســفر کنیــم، امــا ایــن 
ــرای  ــیله یی کارا ب ــه وس ــدن آن ب ــِع تبدیل ش ــوع مان موض
ــر  ــد ب ــک کن ــد کم ــراف می توان ــود. اعت ــازی نمی ش خودس
ــه  ــر ســر راه تبدیل شــدن مان ب ــه ب ــره شــویم ک موانعــی چی

ــتاده اند. ــل ایس ــی اصی خودهای
ــازی  ــتاین ب ــرای ویتگنش ــی را ب ــن نقش ــراْف چنی ــر اعت اگ

ــد.  ــم بتوان ــا ه ــرای م ــاید ب ــرد، ش ک

پی نوشت ها
ایــن مطلــب را جاناتــان بیــل نوشــته و در تاریــخ ۱8 ســپتامبر 
بــا عنــوان »Wittgenstein’s Confession« در   20۱8
وب ســایت نیویورک تایمــز منتشــر شــده اســت. وب ســایت 
ترجمــان آن را در تاریــخ 2۱ مهــر ۱۳97 بــا عنــوان »آمــده ام 
ــتاین را  ــه ویتگنش ــی ک ــرای دروغ ــم؛ ماج ــراف کن ــا اعت ت
ــر  ــور منتش ــۀ آرش رضاپ ــرد« و ترجم ــی ک ــوف مهم فیلس

کــرده اســت. 
ــرای خــود  ــل )Jonathan Beale( مقطــع دکت ــان بی جانات
ــاند.  ــام رس ــه اتم ــگ ب ــگاه ریدین ــال 20۱4، در دانش را، س
ــی  ــی و ضدعلم گرای ــیر علم گرای ــۀ او تفس ــوع پایان نام موض
ــان  ــراه ی ــه  هم ــت. او، ب ــوده اس ــتاین ب ــفۀ ویتگنش در فلس
ــتاین و  ــام ویتگنش ــه ن ــی را ب ــد، مجموعه مقاالت ــز کی جیم
ــی )Wittgenstein and Scientism(  گزینــش  علم گرای
و ویرایــش کــرده و انتشــارات راتلــج در ســال 20۱7 آن را 

ــه چــاپ رســانده اســت. ب

مد و مه/ ۲۳ مهر ۱۳۹۷

جاناتان بیل

ترجمه: آرش رضاپور
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هـدف در ایـن یادداشـت، بررسـی و شـناخت عوامـل موثر 
اعتمـاد اجتماعـی زنـان در کشـور می باشـد کـه بـر کـدام 
موثـر هسـتند؟ چـون  زنـان  اجتماعـی  اعتمـاد  بـر  میـزان 
سـطح اعتمـاد اجتماعـی زنـان در حـد پاییـن قـرار دارد؛ به 
طـوری کـه دیـده می شـود سـطح اجتماعـی زنـان کشـور 
میـزان  نـازل،  توسـعۀ  سـطح  آنـان،  درآمـد  بـه  بسـته گی 
مناسـبات بیـن اعضـای خانـواده، گـراف آسـایش رفـاه در 
بهره گیـری  رقـم  عنعنه پسـندی و  بـه  خانواده هـا، گرایـش 
افزایـش  بـه  منجـر  ُکل  در  جمعـی  رسـانه های  از  بیشـتر 
پـس  می گـردد.  کشـور  زنـان  بیـن  در  اجتماعـی  اعتمـاد 
جهـت جلوگیـری از کاهـش اعتمـاد اجتماعـی در جامعـه 
بایـد برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران در تدویـن برنامه هـای 
شـان توجـه جدی تری بـه روابـط و اعتماد اجتماعـی را در 

جامعـه مبـذول بدارنـد.
روابـط  تعامـالت،  بسـتر  عنـوان  بـه  می تـوان  را  اعتمـاد 
اجتماعـی و کانـون مفهـوم سـرمایۀ بشـری شناسـایی کـرد. 
اعتمـاد بـه معنـای بـاور بـر مبنـای ایـن احتمـال اسـت که 
دیگـران کارهـای بـه خصوصـی را انجـام می دهنـد و یـا از 
انجـام آن پرهیـز م  کننـد کـه مـورد پذیـرش و انتظـار مـا 

می باشـد. 
مفهـوم اعتمـاد ممکـن اسـت بـرای پیش بینـی رفتـار یـک 
همـکار بـا توجـه بـه تعهـدات و الزامـات او در مذاکـرات 
و تعامـالت مرتبـط باشـد؛ در حالـی کـه او ممکـن اسـت 
بـا رفتـار فرصت طلبانـه در کمیـن وارد آوردن آسـیب بـه 
راسـتای  اخـالق عـام در  پذیـرش  از  دیگـران در جامعـه 
همـکاری و هم نوایـی افـراد جلوگیـری کنـد و ایـن امـر 
باعـث ایجـاد مشـکالت زنـان در جامعه گـردد بنابـر آن، با 
چنیـن عملـی ممکـن می گـردد کـه اعتمـاد اجتماعـی زنان، 
دامنه دارتـر شـود. در جامعه یـی کـه اعتمـاد اجتماعـی زنان 
بـه مراقبت هـای شـدید،  تمایـل  دچـار گسسـت اسـت ـ 
افزایـش معامـالت اقتصـادی و اجتماعـی را می طلبـد بنابـر 
آن، ضـرور نیسـت در عرصـۀ اعتمـاد اجتماعـی زنـان مانع 
تراشـی کنیـم و از همکاری های اجتماعـی آن امتناع ورزیم. 
اعتمـاد اجتماعـی زنـان در جامعـه در برگیرنـدۀ اجـزای ـ 
صداقـت، تعهـد و امانـت داری اسـت و معنـای پذیریش را 
افـاده می دهـد. صداقـت به معنـای تطابـق و هماهنگی میان 
اعمـال و گفتـار بـا اعتقـادات و گرایشـات درونـی و عـدم 
تظاهـر بـه رفتـار و یـا گفتـار شـخص می باشـد. تعهـد بـه 
معنـای پای بنـدی بـه قـول، وعده هـا و عمـل بـه آنهـا بـر 
انتظـارات متقابل اسـتوار اسـت. پذیرش به معنـای احترام و 
ارزش بـرای طـرف مقابـل و اظهارات او به بـاور، توانایی ها 
و شایسـته گی های الزم بـرای حـل و فصل مطلوب مسـایل 

در موقعیـت موجود اسـت. 
منظـور از بررسـی عوامل موثـر اعتماد اجتماعی بـر زنان در 
کشـور ایـن اسـت که آنـرا در دو سـطح )اعتماد شـخصی و 

اعتمـاد تعمیـم یافته( مشـخص کنیم:
-   اعتمـاد شـخصی، داشـتن اعتمـاد به نزدیـکان و اعضای 
خانـواده، بسـته گان و دوسـتان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
ایـن اعتمـاد بیشـتر در روابـط فـرد بـا نزیـکان، دوسـتان و 
آشـنایان وجـود دارد؛ امـا اعتماد تعمیم یافتـه فراتر از اعتماد 

است.  شـخصی 
-   اعتمـاد تعمیـم یافتـه، داشـتن ُحسـن ظـن در روابـط 
اجتماعـی جـدا از تعلـق آنـان به گروه هـای قومـی، قبیله یی 
و جامعـه اسـت که این امـر منجر به گسـترش روابط بیرون 

گروهـی می شـود. 
در واقـع، تحـوالت اخیـر و تلفیـق جامعـه سـنتی و جدیـد 
در کشـور مـان باعـث تغییـر وضعیـت حقوقـی، اقتصـادی 
و اجتماعـی زنـان شـده و مسـایل تازه یـی را در خانواده هـا 
بـه  دیگـر  جوامـع  زنـان  کـه  چـرا  اسـت؛  کـرده  ایجـاد 
نقش هـای  از  گذشـته  در  کـه  نمونه هایـی  و  تعریف هـا 
برای شـان،  و  نمی کننـد  بسـنده  داشـت،  وجـود  زنانه گـی 
نقش هـای جدیـدی را مطـرح می سـازند کـه انتظـار دارنـد. 
بـه عبـارت دیگـر، آگاهـی زنـان نسـبت بـه  تحـوالت در 
سـطح جهـان و موقعیـت سـایر زنـان در جوامـع دیگـر بـر 
آگاهـی آنـان و موقعیت شـان در خانـواده و جامعه مسـتقیمًا 

تأثیرگـذار اسـت.
زنـان  بیـن  عنعنه یـی  خانواده هـای  در  زنـان  موقـف  بـه 
تحصیـل یافتـه و تحصیـل نکـرده بـا روش هـای معمـول، 
کـه  نمی کنـد  فرقـی  حتـا  و  نمی شـود  مشـاهده  تفاوتـی 
تحصیـالت و عوایـد ماهـوار خانـم در چه سـطحی اسـت. 
مضـاف بـه آن میـان زنانی کـه از حقوق شـان آگاهـی دارند 
یـا ندارنـد، تمایـزی در ایـن خصـوص مالحظـه نمی گردد. 
در هـر حـال، این زنان هسـتند کـه با درجـۀ تحصیلی و هر 
میزانـی از آگاهـی و تفکـر، انجـام کارهای منـزل را از جمع 
وجایـب منحصـر بـه خـود تلقـی می کننـد و ایـن تکلیفـی 
اسـت کـه جامعـه بـرای آنان وضـع کـرده و الجرم بـه جبر 

فرهنـگ بایـد از آن متابعـت کنند. 
در توضیـح مطالـب فـوق می تـوان گفت که گـذار از جامعۀ 
سـنتی بـه جامعه مـدرن، فقط بخشـی از ناهنجـاری مربوط 
بـه حضـور زنـان در صحنه هـای اجتماعـی و موقعیت هـای 
اجتماعـی آنـان تغییـری وارد نمی کنـد؛ امـا همانطوری کـه 
از  تعریـف  تحـوالت،  ایـن  خـالف  بـر  می شـود  دیـده 
انجـام کارهـای خانه گـی بـه  نقش هـای زنانه گـی به ویـژه 
قوتـش کما فی السـابق باقـی می ماند و انجـام کارهای خانه، 
همچنـان وظایـف خـاص و اصلـی آنـان تلقی می شـوند. 

نقـش زن و مـرد تقریبًا هنوز به شـکل سـنتی مـورد پذیرش 
اسـت و ارزش هـای جدیـد دنیـای مــدرن آنچنـان قـدرت 

عـام نیافتـه و مـورد پذیـرش عمومی قـرار نگرفته اسـت.  

از  وسـیعًا  افغانسـتان  در  جنسـیت  لحـاظ  از  تعامـل  در 
طریـق ارزش هـای کـه ناشـی از رسـوم خانـواده بر اسـاس 
می گـردد. مشـخص  می باشـد،  شـاهی  پـدر  سـاختارهای 
و  مراتـب  سلسـلۀ  بـه  توجـه  بـا  گسـترده  خانواده هـای 
نقش هـای مرکـزی در نظم اجتماعی و تأسـیس تشـخصات 
اجتماعـی سـهم بارزی دارنـد. بدین ترتیب، خانـوادۀ پدری 
نقطـۀ عطف و اسـاس تشـخص زن و مرد و فکتـور کلیدی، 
جــز تشـکیل دهنده در آنگونه سـاختار اجتماعی می باشـد. 
علی الرغـم برابـری از لحاظ جنسـیت، زنده گی زنان کشـور 
هنـوز  باالتـر از تصـورات حاکـم در زمینۀ امتیـاز نقش های 
بیـن زن و مرد نسـبت به برابـری آن، تحت تأثیـر قرار دارد.
زنـان کشـور تاهنـوز از جمـع افـراد مسـاوی الحقوق، بدون 
تفاوت هـای اتنیکـی، منطقه یی، وضـع اجتماعـی، اقتصادی، 
سـطح معـارف، زنده گـی در خانـوادۀ شـهری و روسـتایی 

فاصلـۀ زیـاد دارند. 
بـه هـر حال، حیـات زنان در خانـواده و فضـای خانواده گی 
سـپری می شـود کـه عرصۀ اصلـی فعالیـت آنان  را تشـکیل 
می دهـد. حقـوق وظایف آنان از طریق سیسـتم های رسـمی 
و غیررسـمی کـه بالترتیـب جـای و مقام آنـان را در خانواده 

و جامعـه وضاحت بخشـیده، مشـخص می کند.  
یکـی از اصلی تریـن اهـداف بیـن زنـان و مـردان افزایـش 
سـهم قدرت و تأثیرگـذاری زنان در تمامی شـئون اجتماعی 
و سیاسـی اسـت؛ امـا دنیـای سیاسـت مردانه اسـت و نقش 
زنان در سـاختار اجتماعی، کـنـــد و دشـــوار اسـت.  آنان 
در حـوزۀ خصوصـی و خانـواده، نقـش کلیـدی داشـته؛ اما 
حضـور شـان در امـر مشـارکت سیاسـی بـا موانـع جـدی 

اسـت.  روبه رو 
کمبـود وقـت و مسـوولیت های خانواده گـی زنـان، باعـث 
کـم رنـگ بـودن آنـان در عرصه هـای کاری می گـردد کـه 
اصلی تریـن عوامـل عـدم مسـاوات بیـن زنـان و مـردان در 

تقسـیم عادالنـۀ کار در خانـه و جامعـه را می سـازد. 
چـون نوع جنسـیت در سیاسـت مهم نیسـت، برای رشـد و 
توسـعۀ اجتماعـی باید نیروهای انسـانی به کار گرفته شـود. 
اسـتعداد، عقالنیـت و احسـاس مسـوولیت ها خصوصیـت 

انسـانی اسـت نه جنسیتی. 
اگـر بخواهیـم بـه این سـوال پاسـخ بدهیـم کـه زن چگونه 
بایـد مشـارکت کنـد؟ ایـن را باید بدانیـم آزادی بـرای زنان 
کـه  چـرا  دانسـت  مـردان  یک جانبـۀ  تحفـۀ  نمی تـوان  را 
مذهبـی  تفکـر  مردسـاالری،  فرهنـگ  اسـت.  طبیعـی  امـر 
مردسـاالرانه و زن سـتیزی عاملـی شـده کـه زنـان کشـور را 
بـه عنـوان یـک متاع و شـی بـدل کـرده و راه های حـل این 
نیسـت کـه زنـان منتظـر مـردان بنشـینند تـا بـر آنـان ارفاق 

 . کنند
مثـاًل: برای شـان یک وزارت خانـه را ایجاد کننـد. زنان باید 
خودشـان در جهت کسـب آزادی و در جهت تحقق عدالت 
و تطبیـق حقوق بشـر مبـارزه کننـد. آزادی و دموکراسـی را 
نـه تحفـه از مـردان؛ بلکـه محصـول مبـارزه و تـالش شـان 
ارزش یابـی کننـد. بنابرایـن، نخسـتین مسـأله تنهـا از جهت 
تضمیـن حضور و مشـارکت سیاسـی آنان امکان پذیر شـدن 
ایجـاد نظـام دموکراتیـک می باشـد کـه مسـتلزم قانونیت بر 
مبنـای اصـول حقـوق بشـری را ممکـن می سـازد. فقـط از 
طریـق یـک مبـارزۀ تاریخـی، تحقـق ارزش هـای انسـانی و 
کسـب هویـت ممکـن و میسـر می گـردد نـه بـا دادن یـک 
یـا ده چوکـی وزارت چـرا کـه آزادی همچـو بلوغ انسـانی 
اسـت و آزادی ظرفیـت اسـت کـه انسـان بایـد در خـود آن 

بپروراند.  را 
عنعنه گرایـی بـر گرفتـه شـده از ارزش هـای سـنتی اسـت. 
عنعنـه یا رسـوم و عـادات به معنـای انتقال میـراث فرهنگی 
خـاص گـروه ویـژه در طـی نسل هاسـت. سـنت بـه مفهوم 
دقیـق، اصطـالح بی طرفـی اسـت که به طـور معمـول برای 
بـرده می شـود و  بـه کار  انتقـال رژیـم شـاهی  بـه  اشـاره 
مقصـود این اسـت که وجـوه فعالیت و سـلیقه یـا اعتماد از 
یـک نسـل به نسـل بعـدی منتقل شـده و بـه ایـن ترتیب به 

صـورت دایمـی در می آینـد. 
باورهـای سـنتی حاکـم بـر جامعـه افغانسـتان، زنـان را از 
پرداختـن بـه سیاسـت و امـور مربـوط بـه تصمیم گیری ها و 
فعالیت های سیاسـی بازداشـته اسـت. طبـق این بـاور، گفته 
می شـود کـه زنـان بایـد در انقیـاد مـردان باشـند و در هـر 

امـری از دسـتور آنـان متابعـت کنند. 
در جدیدترین اعالمیۀ شـورای علمای سراسـری افغانسـتان 
نیـز آمـده اسـت: »در خلقـت بشـر، مـرد اصـل و زن فـرع 
می باشـد و زنـان نبایـد بـدون محـرم شـرعی شـان سـفر 
کننـد و از اختـالط بـا مـردان بیگانه در عرصه هـای مختلف 
کاری ماننـد: تعلیـم، تحصیـل، بـازار، دفاتـر و سـایر شـئون 

زنده گانـی، دوری جوینـد«. 
از وارد  زنـان  باورهـا، محرومیـت  اینگونـه  نتیجـۀ قطعـی 
شـدن در حـوزۀ عمومـی به ویـژه پرداختـن بـه سیاسـت و 
تعیین سرنوشـت سیاسـی کشـور اسـت. بـا این حـال، زنان 
افغانسـتان از دسترسـی شـان به حقوق سیاسـی بـا توجه به 
پشـتوانه های تعهـدات بین المللـی و مـواد منـدرج تسـجیل 

شـدۀ قانـون اساسـی، در عمـل محـروم می گردنـد.
مشـارکت سیاسـی و اجتماعی زنان که متعهد به مسـوولیت 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا توضیح ایـن مطلب که 
مسـوولیت مشـترک مرد و زن مسـلمان اسـت قرار داد شده 
اسـت چـه ایـن کـه خداونـد متعـال در آیـه ۱7 سـورۀ توبه 
بـرای مردان و زنان مسـلمان نسـبت به یکدیگـر آن را ثابت 
دانسـته کـه مسـاعی در امـر بـه معـروف و نهـی از منکر به 

خـرج دهند. 
واضـح اسـت کـه یکـی از مصادیـق امر بـه معـروف و نهی 
از منکـر در حیطـۀ امـور سیاسـی خالصه می شـود. بنابر آن، 
هـر زن و مـرد مسـلمان می تواند بـرادر و خواهـر هم کیش 
خـود را بـه انجـام معروف سیاسـی امـر و از ارتـکاب منکر 
سیاسـی نهـی کند. امور مسـلمانان، بدون شـک شـامل امور 
سیاسـی آنـان نیـز می شـود. همچنـان حدیـث پیامبـر)ص( 
تأکیـد بـر زنـان دارد، اینکـه فرمودنـد: »من اصبح و انسـی« 
ترجمـه: )کسـی کـه صبح و شـام کنـد( نه فرمود مـردی که 
صبـح و شـام نمایـد. بنابـر آن، نـه تنهـا زن و مرد مسـلمان 
می توانـد نسـبت بـه امور سیاسـی یکدیگـر توجـه و اهتمام 
داشـته باشـند؛ بلکـه بـر آنـان الزم اسـت کـه چنین باشـند؛ 
زیـرا در غیـر ایـن صـورت، از زمـره مسـلمانان محسـوب 

نخواهند شـد.
سـرمایۀ اجتماعـی بـه هـر نـوع قابلیـت، مهـارت و توانایی 
اطـالق می شـود کـه فـرد می توانـد در جامعـه بـه صـورت 
اکتسـابی و یـا نسـبی به آن دسـت یابـد و از آن در روابطش 
بـا سـایر افـراد و گروه ها بـرای پیش برد موقعیـت خود بهره 
ببـرد، هـر فرد در ابتـدا باید سـرمایه اجتماعـی اش را جهت 
سـو  و  سـمت  شـبکه ها،  و  گروه بندی هـا  بـه  شـکل دهی 
دهـد؛ امـا توانایـی آن توسـط اشـکال دیگـر سـرمایه متعلق 

بـه آنهـا محـدود می گردد. 
سـرمایۀ  از  می تواننـد  زنـان چگونـه  اینکـه  در خصـوص 
برخـوردار  جامعـه  در  اجتماعـی  اعتمـاد  یـا  و  اجتماعـی 
شـوند و بـرای پیش بـرد موقعیـت خـود در روابـط شـان 
بـا افـراد دیگـر بهره منـد گردنـد در توضیـح ایـن مطلـب 
می تـوان گفـت، در خانواده هـا نیـز وقتـی هر کـدام از زن یا 
شـوهر سـرمایۀ اجتماعـی به دسـت می آورنـد، این سـرمایه 
می توانـد ابـزاری بـرای پیش بـرد موقعیت و اهـداف آنها در 

شـود.  خانواده 
باعـث  می توانـد  زنـان  توسـط  اجتماعـی  کسـب سـرمایۀ 
تغییـر در موقعیـت آنها در خانـواده و تحـول در چگونه گی 
نقـش شـان گـردد به ایـن معنا کـه سـرمایه های اجتماعی به 
عنـوان فرصتـی بـرای زنـان عمـل می کننـد آنـان را را قادر 
می سـازد تـا در رفـاه و آسـایش اعضـای خانـواده، محیـط 
ماهـول و جامعـه بـه گونـۀ بهینـه، کارهـای نافـع را انجـام 

 . هند د

بل
کا

ه 
گا

ش
ان

 د
اد

ست
-ا

ن
می

ا ا
ـز

اف
ح 

رو
ل 

م
هن

پو

عنعنه گرایی بر گرفته شده 
از ارزش های سنتی است. 
عنعنه یا رسوم و عادات 
به معنای انتقال میراث 

فرهنگی خاص گروه ویژه 
در طی نسل هاست. سنت 
به مفهوم دقیق، اصطالح 
بی طرفی است كه به طور 

معمول برای اشاره به 
انتقال رژیم شاهی به كار 

برده می شود و مقصود این 
است كه وجوه فعالیت و 

سلیقه یا اعتماد از یک نسل 
به نسل بعدی منتقل شده 
و به این ترتیب به صورت 

دایمی در می آیند. 
باورهای سنتی حاكم بر 

جامعه افغانستان، زنان را از 
پرداختن به سیاست و امور 

مربوط به تصمیم گیری ها 
و فعالیت های سیاسی 

بازداشته است. طبق این 
باور، گفته می شود كه زنان 
باید در انقیاد مردان باشند 

و در هر امری از دستور 
آنان متابعت كنند



-   د کابل د سیند اصيل حوزه

ــاوخوا ۶۰۰۰۰  ــوزه ش ــيل ح ــو اص ــیند د اوب ــل د س د کاب

مربــع کیلومــره ده. د کابــل ســیند لــه کابــل ښــاره شــاوخوا 

ســل کیلومــره لېــرې د اونــۍ لــه غاښــي رسچینــه اخــيل، د 

لوګــر ســیند، د پنجشــېر ســیند، د لغــان ســیندونه )الیشــنګ 

ــتیاالن دي. د  ــده مرس ــې عم ــیند ی ــړ س ــګار( او د کون او الین

ــًا د افغانســتان پــر ۹ ســلنه  کابــل ســیند د اوبــو حــوزه تقریب

ځمکــه پرتــه ده او د هېــواد شــاوخوا څلوېښــت پــه ســلو کــې 

نفــوس پــه کــې راټــول دي )د نفوســو تراکــم پــه دې حــوزه 

کــې پــه هــر کیلومــر مربــع کــې  تــر ۹۳ پورتــه دی(

د کابــل د ســیند مســیر پــر دریــو مهمــو برخــو وېشــل کېــدای 

يش:

الــف: برنــۍ برخــه چــې لــه پغانــه تــر پــل چرخــي پــورې 

د کابــل د اســتوګنې ســاحه پــه کــې شــامله ده. د دې فرعــي 

ــې او  ــان، قرغ ــدان، پغ ــه )دمی ــې اوب ــًا ټول ــوزې تقریب ح

ــزې  ــیمه یی ــه د س ــوه برخ ــای – ی ــر ځ ــاي پ ــه( ځ ــر اوب لوګ

ــاوخوا  ــار او ش ــل د ښ ــه د کاب ــوه برخ ــاره او ی ــه پ ــې ل کرن

ــوازې د موســمي  ــاره - مرصفېــږي، ی ــه پ ســیمو د څښــاک ل

ــه ښــکته ځــي. ــدار اوب ــو مق ــر مهــال ی اورښــتونو پ

ــو د مدیریــت هــر ډول تاسیســات  ــه دې ســاحه کــې د اوب پ

ــه ښــکتنیو برخــو بانــدې  ــه کېــږي د ســیند پ چــې را منــځ ت

منفــي اغیــز نــه يش درلــودای. د شــاه تــوت بنــد پــه همدغــه 

ډول تاسیســاتو کــې راځــي.

بــر عکــس کــه پــه دې ســاحه کــې الزم تاسیســات جــوړ يش 

ــو  ــمي تغییرات ــر د موس ــو د بهی ــې د اوب ــوالی يش چ ــو ک ن

ــې  ــوي ک ــه مخنی ــو پ ــیالوونو د تخریبات ــرول او د س ــه کنټ پ

مرســته وکــړي.

ــه همدغــو تاسیســاتو  ــد ل ــه چارآســیا کــې د شــاه تــوت بن پ

ــر  ــو پ ــکته د اوب ــي ښ ــل چرخ ــه پ ــې ل ــو دی چ ــه ی څخ

ــودای. ــه يش درل ــزه ن ــه اغی ــدار خاص ــي مق مجموع

همــدا راز د شــايل پــه ډنــډ کــې د پــروان کانــال یــو مقــدار 

ــر څخــه راګــرزوي. امــکان  ــه اصــيل بهی ــه د پنجشــېر ل اوب

لــري چــې د دغــو اوبــو یــوه برخــه پــه راتلونکــي کــې د کابل 

ــه  ــل ســیند تغذی ــه د کاب ــر ښــاره راورســېږي او د ښــار دنن ت

کــړي.

پــه شــکردره کــې د شــاه و عــروس بنــد هــم د کرنــې او هــم د 

کابــل د څښــاک د اوبــو د تأمیــن پــه موخــه شــاوخوا یــو ســل 

او اتیــا زره مکعــب مــره اوبــه زېرمــه کوي.

ــم  ــد مه ــرژۍ د تولی ــې د ان ــه ک ــه دې برخ ــر پ ــیند دبهی د س

ــه یــې د  ــد دی چــې ټولــې اوب ــر د برېښــنا بن بنســټ د ماهیپ

برېښــنا لــه تولیــد وروســته د ســیند اصــيل بهیــر تــه لوېــږي.

ب: منځنــۍ برخــه چــې د کابــل او ډرونټــې تــر منځــه پرتــه 

ــې رسه د  ــه ډرونټ ــیند او ل ــېر س ــې د پنجش ــو ک ــه نغل ده. پ

لغــان ســیندونه د کابــل لــه ســیند لــه اصــيل بهیــر رسه یــو 

ځــای کېــږي. د نغلــو د برېښــنا بنــد، د رسويب د برېښــنا بنــد 

او د ډرونټــې د برېښــنا بنــد هغــه عمــده تاسیســات دي چــې 

ــو  ــې د ی ــه رسويب ک ــديل دي. پ ــه رغې ــر دې برخ ــیند پ د س

بــل برېښــناکوټ رغــول هــم د دولــت پــه کاري پالنونــو کــې 

ــد  ــه اوبــو څخــه یــوازې د انــرژي د تولی ــه ل شــامل دي. دلت

پــه موخــه کار اخیســتل کېــدای يش ځکــه چــې د ورېښــمین 

تنګــي پــه اوږدو کــې د کرنــې وړ ځمکــې نــه شــته. کــه لــه 

ورېښــمین تنګــي وروســته د لغــان د کڅونــو د خړوبولــو لــه 

پــاره تاسیســات ایجــاد هــم يش، د ســیند د اوبــو پــر عمومــي 

رژیــم د پــام وړ اثــر نــه يش ښــندالی.

مربــع   ۱۳۰۰۰ پــر  حــوزه  فرعــي  ســیند  د  پنجشــېر  د 

کیلومــرو پرتــه ده. د دې حــوزې د کرنیــزو ځمکــو مجموعــه 

تــر ۱۳۰۰ مربــع کیلومــرو کمــه ده چــې شــاوخوا نهــه ســوه 

ــه د  ــږي. ک ــې خړوبې ــوا راهیس ــه پخ ــې ل ــره ی ــع کیلوم مرب

پنجشــېر او غوربنــد پــر ســین د اوبــو د مدیریــت تاسیســات 

جــوړ يش نــو پــه نغلــو کــې د دغــه ســیند پــر جریــان ډېــر 

ــندالی يش. ــز ښ ــم اغی ک

ــان  ــېر او لغ ــه: د پنجش ــکتنۍ برخ ــیند ښ ــل س ج – د کاب

اوبــه تقریبــًا ټولــې د ډرونټــې تــر بنــده رســېږي. پــه ډرونټــه 

ــه اصــيل  ــه د ســیند ل ــو مقــدار اوب ــال ی کــې د ننګرهــار کان

بهیــر څخــه اړوي. لــه جــالل ابــاد رسه د کونــړ ســیند هــم د 

کابــل لــه ســیند رسه یــو ځــای کېــږي.

ــع ده.  ــړ د ســیند فرعــي حــوزه ۱۱۶۰۰ کیلومــره مرب د کون

لــه دې جملــې یــوازې نهــه ســوه مربــع کیلومــره ځمکــه تــر 

ــو لــوړ  ــر ټول ــړ د ســیند ت کرنــې النــدې راتــالی يش. د کون

ــر  ــې ت ــې دی چ ــد ک ــه تولی ــنا پ ــت د برېښ ــادي ارزښ اقتص

ــري ــت ل ــات ظرفی ــو زی ۲۲۰۰ میګاواټ

د کونــړ پــر ســیند د اوبــو د زېرمــه کولــو تاسیســات بــه د کابل 

ســیند پــه ښــکتنۍ برخــه )پښــتونخوا( کــې د ســېالوونو پــه 

مدیریــت کــې خــورا ګټــور ثابــت يش.

له پاکستان رسه د اوبو وېش

ــر  ــې ت ــو ک ــزو اړیک ــه دوه اړخی ــتان پ ــتان او افغانس د پاکس

ــه دي  ــرې ن ــرې ات ــمي خ ــوع رس ــر موض ــو پ ــه د اوب اوس

شــوي. د ۲۰۱۳ کال پــه اګســت کــې د افغانســتان د مالیــې 

وزیــر ډاکټــر حــرت عمــر زاخېلــوال او د پاکســتان د مالیــې 

وزیــر ښــاغيل محمــد اســحق ډار د کونــړ پــر ســیند د برېښــنا 

د یــو ســرې پــروژې د ګــډ کار خــره وکــړه چــې تــر هغــې 

وروســته نــه افغانســتان او نــه پاکســتان دا موضــوع تعقیــب 

کــړې ده.

کــه د کابــل د اوبــو د حــوزې طبیعــي جوړښــت تــه وګــورو، 

ــر رس کومــه  ــو پ ــه اوس د اوب ــه افغانســتان رسه ن پاکســتان ل

ــوالی  ــدا ک ــې پی ــې ک ــه راتلونک ــې پ ــه ی ــري او ن ــتونزه ل س

يش. کــه افغانســتان د کابــل ســیند د اوبــو لــه حــوزې 

ــې د  ــډ کرښ ــه ډیورن ــړي ل ــم وک ــتفاده ه ــي اس ــه اعظم څخ

ــه يش  ــر ن ــام وړ توپی ــې د پ ــدار ک ــه مق ــو پ ــتونکو اوب اووښ

ــالی. رات

باملقابــل، کــه چېــرې افغانســتان او پاکســتان د خپلــو ګــډو 

ــه د  ــو ت ــې دواړو لوری ــاره د کرښ ــه پ ــو ل ــادي منافع اقتص

اوبــو او ځنګلونــو پــر مدیریــت پــه ګــډه کار وکــړي، د شــتو 

امکاناتــو پــه کارولــو کــې رسه همــکاري وکــړي نــو ګټــه بــه 

ــه ورســېږي. یــې د کرښــې د دواړو غــاړو ولســونو ت

د پاکســتان او افغانســتان تــر منــځ د اوبــو مدیریــت کېــدای 

ــو فــوق العــاده اغیزمــن مــوډل  ــو ی يش د نړۍوالــو همکاری

هــم واويس. د کابــل د اوبــو پــر حــوزه کــه د انــرژي د تولیــد 

تاسیســات رغېــږي نــو دواړه هېوادونــه تــرې ګټــه اخیســتالی 

ــه برنــۍ برخــه  ــو پ ــل د اوب ــر دې، کــه د کاب ــره پ يش. رس بې

کــې د طبیعــي آفاتــو، د چاپېریــال د ککړتیــا او د ژواک د 

چاپېریــال د تخریــب مخــه نیــول کېــږي نــو هاغومــره یــې 

ــه ښــو  د دې حــوزې د ښــکتنۍ برخــې اوســېدونکي هــم ل

نتایجــو برخــه مــن کېــږي.

ــه  ــه وي چــې – ل ــه ګټ ــو د ولســونو پ ــه د دواړو هېوادون دا ب

ــو او د  ــه رسه د اوب ــو رسه رسه – دواړه دولتون ــورو اختالفات ن

ژواک د چاپېریــال پــه ســامل مدیریــت کــې همــکاري وکــړي.

سیايس لوبې او زهرپاشنې

افغــان سیاســتوال عمومــًا د کونــړ پــر ســیند او پــه مجمــوع 

ــې  ــه ک ــه برخ ــت پ ــوزې د مدیری ــو د ح ــل د اوب ــې د کاب ک

ــه  ــه توجی ــه پلم ــوهنې پ ــتان د الس ــړي د پاکس ــه ناغې خپل

ــه  ــې پ ــوي چ ــه ک ــم هڅ ــتوال ه ــتاين سیاس ــوي. پاکس ک

افغانســتان کــې د خپلــو نــاوړه سیاســتونو د توجیــه لــه پــاره 

لــه کرښــې اخــوا ولســونو او عامــه افــکارو تــه د پاکســتان پــر 

طبیعــي رسچینــو د هنــد د بــراليس کېــدو ډار تلقیــن کــړي.

پاکســتاين مطبوعــات، سیاســيون او اســتخبارايت کــړۍ 

ــې  ــکالتو ک ــي مش ــادي او امنیت ــیايس، اقتص ــتان س د پاکس

ــې د  ــوي چ ــګار ک ــر ټین ــه ډې ــش ځک ــر نق ــتان پ د افغانس

ــي. د  ــې وین ــواښ ک ــرين ګ ــه به ــا پ ــیايس بق ــتان س پاکس

پاکســتان د ایجــاد لــه وختــه تــر دې دمــه، د پاکســتان دولــت 

هڅــه کــړې چــې پــه خپــل ګاونــډ کــې بــې ثبــايت رامنــځ تــه 

کــړي، لــه ګاونډیــو هېوادونــو او ولســونو رسه، پــه یــو ډول 

نــه یــو ډول، د تخاصــم فضــا ګرمــه وســايت چــې پــه کــور 

دننــه د بېالبېلــو قومونــو د حــق غوښــتنې متایــالت کنټــرول 

کــړي. لــه همــدې املــه، رسه لــه دې چــې د پاکســتان دولــت 

ــا هېڅکلــه نــه  عمــاًل د اوبــو د مســئلې پــر رس د خــرو اړتی

ده احســاس کــړې پــه غیــر مســتقیم ډول پــر خپلــو طبیعــي 

ــيل  ــل داخ ــی د خپ ــتان برالس ــو د افغانس ــو او رسچین زېرم

ــاره ګــواښ ګڼــي. ــه پ امنیــت ل

ــال  ــا فع ــر ش ــوی ت ــات او د هغ ــتاين مطبوع ــې پاکس دا چ

اســتخبارايت الســونه د کورنیــو عامــه افــکارو د بوخت ســاتلو 

پــه موخــه پــه افغانســتان کــې هــر اقتصــادي پرمختــګ او د 

ــیمه  ــر س ــتان پ ــدل د پاکس ــيل کې ــروژې پ ــي پ ــرې زېربنای ه

ییــز امنیــت د هنــد د نادوســتانه بریــد پــه توګــه معــريف کــوي 

ــه مشــخصه ده. ــوه ثابت ــا کلــن تاریــخ ی د پاکســتان د اوی

ــوه  ــاره دغــه ی ــه پ ــو ل ــو د ناریښــتینوايل د ثابتول د دې تبلیغات

ــمنیو  ــو دښ ــه ټول ــتان ل ــې پاکس ــاره کايف ده چ ــه اش ــي ت ټک

رسه رسه دې تــه حــارض دی چــې پــه کشــمیر کــې لــه هنــد 

ــزه همــکاري وکــړي  ــاره دوه اړخی ــه پ ــش ل ــو د وې رسه د اوب

خــو پــه افغانســتان کــې یــوه خــورا کوچنۍ پــروژه د شــکونو 

پــه یــو پــراخ جــال کــې پوښــي.

لــه بــده مرغه پــه افغانســتان کــې د عامــه افــکارو جوړوونکې 

ــې  ــو ک ــو مطبوعات ــه کورنی ــات او پ ــورين مطبوع ــړۍ )ک ک

ــره،  ــه اړه ک ــو پ ــه واقعیتون ــواد دنن ــان( د هې ــال کارپوه فع

مســتند مالومــات نــه لــري، یــا یــې د الس تــه راوړلــو هڅه نه 

کــوي، نــو تــر ډېــره بریــده پــر بهرنیــو رسچینــو تکیه کــوي. د 

افغانســتان او پاکســتان تــر منــځ د اړیکــو پــه ارتبــاط، بهرنــۍ 

ــه پرتلــه د اســتخبارايت  ــو پ رسچینــې هــم د افغــاين واقعیتون

ــه  ــتخباراتو - ل ــتاين اس ــاص ډول د پاکس ــه خ ــو – او پ کړی

خــوا د خپرېدونکــو مالوماتــو اخیســتلو تــه ډېــر متایــل لــري. 

هغــه زهــر چــې پاکســتاين اســتخارايت حلقــات یــې د خپلــو 

ــو  ــاره د پاکســتاين او نړۍوال ــه پ ــو ل ــي ګټ ــو تاکتیک لنډمهال

مطبوعاتــو لــه الرې خپــروي او هڅــه کــوي د افغانســتان او 

هنــد پــر همکاریــو د شــک څــادر وغــوړوي، پــه اوږده مهــال 

کــې د کرښــې د دواړوو خــواوو د ولســونو پــه تــاوان دي.

ــوې  ــدای يش د ی ــړۍ کې ــتخبارايت ک ــتاين اس ــم پاکس ــا ه بی

ــنې  ــر پاش ــه زه ــر دغ ــه خاط ــو پ ــې د درلودل ــي حرب تاکتیک

ــه افغانســتان کــې مطبوعــايت  ــويل خــو پ ــه وب ــه ګټ ــه خپل پ

ــعوري  ــر ش ــه غی ــه پ ــه امل ــتوايل ل ــو د نش ــن د مالومات فعالی

ډول د همدغــو زهــرو د بیــا خپرولــو لــه الرې د خپــل هېــواد 

ــه رضر رســوي. ــو ت منافع

ــې  ــدا دی چ ــم هم ــی ه ــوري ټک ــو مح ــړې ی د رواين جګ

ــو او  ــې مثبت ــاد يش چ ــت ایج ــې ذهنی ــې داس ــو ک ــه خلک پ

ــوري.  ــرګه وګ ــه س ــک پ ــم د ش ــه ه ــو ت ــو اقدامات رغوونک

اوبــه، د یــوې حیــايت طبیعــي شــتمنۍ پــه صفــت، د هــر چــا 

لــه پــاره مهمــه او حساســه موضــوع ده. کــه لــه کرښــې اخــوا 

وګــړو تــه دا احســاس ورکــړ يش چــې پــه افغانســتان کــې د 

اوبــو د مدیریــت هــر بــری د هنــد او پاکســتان پــه مقابلــه کــې 

د هنــد پــه ګټــه متامېــږي نــو هغــه خلــک کــه لــه افغانســتان 

رسه خواخــوږي هــم ولــري د هنــد رسه د دښــمنۍ پــه خاطــر 

د افغانســتان د مرشوعــو منافعــو قربانــول ورتــه ســتونزمن نــه 

برېښــي.

پــه کــور دننــه هــم، کــه د افغانســتان وګــړو تــه دا شــک پیــدا 

يش چــې د افغانســتان د اوبــو مدیریــت د پاکســتان لــه پــاره 

ګــواښ بلــل کېــدای يش نــو د ځــوايب اقداماتــو لــه وېــرې 

ــوه  ــه ی ــدل ورت ــروژو ناکامې ــزو پ ــه ډول رغنی ــن د دغ ممک

ــاين ښــکاره يش. الزمــه قرب

ــئلې  ــو د مس ــې د اوب ــه اړیکــو ک ــتان پ ــتان او پاکس د افغانس

ــه  ــتان ل ــادول د پاکس ــو ایج ــه دې اړه د وضاحتون ــاد او پ ابع

خــوا پــه افغانســتان کــې د پــالن شــوې روانــې جګــړې رسه 

ــوه ارزښــتمنه وســیله ده. ــې ی د مقابل

افغــاين مطبوعاتــو تــه پــه کار ده چــې د ځمکنیــو واقعیتونــو 

د دقیقــې څېړنــې لــه الرې د هېــواد د دښــمنانو پــه الس لــه 

ــه  ــد ون ــر ض ــو پ ــتان د منافع ــه د افغانس ــې پرت ــې خوښ خپل

يش. کارول 
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آیــا انتخابــات در تاریــخ تعیین شــده برگــزار خواهــد 
؟ شد

ــاد  ــر بنی ــتان، ب ــت جمهوری افغانس ــات ریاس انتخاب
انتخابــات تــا پنــج  مــاه  زمان بنــدی کمیســیون 
ــد برگــزار شــود؛  دیگــر، یعنــی ۳۱ حمــل ۱۳98 بای
ــده گان،  ــاری تصمیم گیرن ــای رفت ــا چندگانه گی ه ام
پرســش های جــدی و قابــل تأملــی را بــه میــان 

ــت. آورده اس
بحــث صلــح بــا طالبــان یکــی از مواردی ســت 
کــه ایــن روزهــا جــدی گرفتــه شــده اســت. 
نشســت مســکو بــا تــالش روســیه، گماشــتن 
ــرای  ــکا ب ــدۀ امری ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب زلمــی خلی
مذاکــرات صلــح افغانســتان بــا طالبــان، تعییــن 
هیــأت ۱2 نفــری حکومــت افغانســتان به خاطــر 
ــان، شــماری  ــا طالب ــح ب ــای صل پیشــبرد گفت وگوه

ــت. ــات اس ــن اقدام از ای
ــت  ــش ماه فرص ــل زاد ش ــی خلی ــرای زلم ــکا ب امری
داده اســت تــا بحــث صلــح بــا طالبــان را یک طرفــه 
ــان گذشــته و  ــن زم ــاه از ای ــه دو م ــک ب ــد. نزدی کن
ــت.  ــده اس ــان نیام ــه می ــی ب ــرفت چندان ــوز پیش هن
ــۀ  ــس از ارای ــل زاد پ ــای خلی ــری آق ــتی خب در نشس
برنامــۀ صلــح حکومــت افغانســتان در نشســت 
ژنیــو، تأکیــد کــرد کــه بایــد صلــح بــا طالبــان قبــل 
و  آیــد  به دســت  ریاســت جمهوری  انتخابــات  از 
ــور  ــه دارد. رییس جمه ــه عجل ــن زمین ــکا در ای امری
ــخ 6 و 7  ــه تاری ــه ب ــو ک ــت ژنی ــا در نشس ــی ام غن
قــوس در ســویس برگــزار شــد، برنامــۀ صلــح 
حکومــت افغانســتان را ارایــه کــرد و گفــت رســیدن 
ــت. ــر اس ــر زمان گی ــال دیگ ــج س ــا پن ــح ت ــه صل ب

تصمیم گیرنــده گان  رفتارهــای  چندگانه گــی  امــا 
ــوز  ــات هن ــت انتخاب ــه سرنوش ــد ک ــان می ده نش
ــک و  ــا ش ــات ب ــیون انتخاب ــت. کمیس ــن اس ناروش
تردیــد زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
را ۳۱ حمــل اعــالم کــرد؛ امــا پرســش ایــن اســت که 
آیــا انتخابــات در زمــان تعیین شــده  برگــزار خواهــد 
شــد؟ چــرا امریــکا تــالش دارد تــا صلــح بــا طالبــان 
پیــش از انتخابــات ریاســت جمهوری بــه دســت 

آیــد؟ آیــا حوصلــۀ امریــکا از حضــور در افغانســتان 
بــه ســر آمــده اســت؟ و چــرا رییس جمهــوری 
افغانســتان رســیدن بــه صلــح را تــا پنــج ســال دیگــر 

ــرد؟ ــف ک ــر توصی زمان گی
پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ها دشــوار اســت. 
ــۀ  ــه هزین ــن اســت ک ــت ای ــوان گف ــا آنچــه می ت ام
حضــور امریــکا در افغانســتان نســبت بــه ســال های 
ــده اســت. صــف کشــورهای  ــر ش ــته چندبراب گذش
سیاســت های  ضــد  کــه  منطقــه ی ی  قدرتمنــد 
ــن  ــر می شــود. ای ــکا هســتند، هــر روز طوالنی ت امری
ــکا  ــور امری ــت حض ــه صداق ــان ب ــورها همچن کش
به خاطــر مبــارزه بــا هراس افگنــی در افغانســتان 
مشــکوک اند. روســیه، چیــن، ایــران و پاکســتان 
ــان را  ــا طالب ــه ب ــه رابط ــتند ک ــورهایی هس از کش
پذیرفته انــد؛ یعنــی طالبــان اکنــون بــه گروهــای 
ــی  ــای منطقه ی ــه حمایت ه ــی تقســیم شــده  ک مختلف

ــد. دارن
از طــرف دیگــر سیاســت هایی کــه آقــای غنــی 
افزایــش  پیــش گرفــت، ســبب  نظــام  در درون 
ــزاب  ــت. از اح ــده اس ــترده ش ــای گس نارضایتی ه
جنبش هــای  متنفــذ،  شــخصیت های  سیاســی، 
مردمــی گرفتــه تــا شــهروندان عــادی اکثــراً از 
ــان  ــد. همچن ــای آن ناراضی ان ــت و کارکرده حکوم
کــه  داد  نشــان  نیــز  ملــی  شــورای  انتخابــات 
مشــکالت  بــا  هنــوز  انتخاباتــی  کمیســیون های 

مواجه انــد.  جــدی 
رییس جمهــوری امــا به خوبــی می دانــد کــه بــا 
ــودن و  ــانس ب ــح ش ــد صل ــه رون ــان ب ــدن طالب آم
تــداوم کارش دشــوار و حتــا ناممکــن اســت. بــه این 
ــالش  ــت ت ــت جمهوری و در ُکل حکوم ــل ریاس دلی
ــود؛  ــزار ش ــات برگ ــا انتخاب ــرد ت ــد ک ــدی خواه ج
امــا امریــکا کــه پشــتیبان عمــدۀ حکومــت افغانســتان 
اســت، خواهــان صلــح بــا طالبــان تــا پیــش از 
ــه  ــد ک ــان می ده ــوارد نش ــن م ــت. ای ــات اس انتخاب
ســایۀ ســنگیِن صلــح بــر انتخابــات افغانســتان، آینــدۀ 

ــاخته اســت. ــم س ــات را ناروشــن و مبه انتخاب

ــای  ــه بم ه ــت ک ــرده اس ــالم ک ــایدر، اع ــس انس ــۀ بزن مجل
ریختــه شــده بــر موضــع گــروه طالبــان در افغانســتان نتیجــۀ 

ملموســی را در پــی  نداشــته اســت. 
ایــن مجلــه در گزارشــی کــه 29 نوامبــر منتشــر کــرده اســت، 
ــاه نخســت ســال  ــی در ۱0 م ــزوده کــه نیروهــای امریکای اف
ــترین  ــته بیش ــال گذش ــه پنج  س ــبت ب ــالدی، نس ــاری می ج

ــد.   ــان ریخته ان ــروه طالب ــع گ ــا را برموض بم ه
بزنــس انســایدر، نوشــته اســت کــه بم هــای اســتفاده شــده از 
طــرف نیروهــای ناتــو بــه رهبــری امریــکا در افغانســتان بــر 

نتیجــۀ جنــگ تأثیــر نداشــته اســت. 
در ادامــۀ ایــن گــزارش آمــده اســت: هــر چنــد در ایــن مــدت 
ــده  ــه  ش ــان ریخت ــروه طالب ــع گ ــر مواض ــاد ب ــای زی بم ه
اســت، امــا تأثیــر بــر تلفــات نظامیــان افغانســتان و امریکایــی 

نداشــته اســت.
ایــن گــزارش در حالــی منتشــر می شــود کــه مقامــات 
ــل  ــن راه ح ــح و یافت ــه صل ــت یابی  ب ــرای دس ــی ب امریکای
بــرای پایــان جنــگ در افغانســتان تالش هــای جــدی  را آغــاز 

کرده انــد. 
بزنــس انســایدر در در ادامــه نوشــته اســت کــه نیروهــای ناتو 
بــه رهبــری امریــکا در ده مــا نخســت  ســال 20۱8 دو برابــر 
ــد.  ــم اســتفاده کرده ان ــر پنج ســال گذشــته در افغانســتان ب ه
ــان  ــالدی نظامی ــر  ســال جــاری می ــوری – اکتوب ــاه  جن از م
ناتــو بــه رهبــری امریکایــی 5982 بم بــرای حمایــت هوایی و 
رهایــی ســاحات تحــت محاصــره اســتفاده شــده کــه نســبت 

ــش را نشــان می دهــد. ــه  ســال های گذشــته افزای ب
در ایــن مــدت بیــش از 6584 حملــه هوایــی صــورت گرفتــه 
ــین  ــدون سرنش ــای ب ــط هواپیماه ــه 78۳ آن توس ــت ک اس

انجــام  شــده اســت. 
ادارۀ ترامــپ گفتــه کــه حمــالت زمانبــدی شــده بــرای جنگ 
افغانســتان از میــدان هوایــی نظامیــان امریکایــی از قطــر بــه 
قندهــار صــورت می گیــرد. مرکــز نیروهــای نظامــی امریــکا 
)KC۱۳5( گفتــه کــه حمــالت هوایــی را بــاالی گــروه  
طالبــان و ســایر گروه هــای تروریســتی در افغانســتان افزایــش 

می دهــد. 
در ســال 20۱5 حکومــت افغانســتان بــه 75 درصــد از خــاک 
ایــن کشــور تســلط داشــته، امــا در ســال 20۱8 ایــن مقــدار 
بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت و در همیــن مــدت بیــش از 
28529 تــن از نیروهــای امنیتــی – دفاعی افغانســتان را کشــته 

شــده اند. 
نیروهــای ناتــو بــه رهبــری امریــکا بــاور دارنــد کــه حمــالت 
ــش  ــتان افزای ــش در افغانس ــروه داع ــر گ ــی را در براب هوای

ــاالی  ــا ب ــتر بم ه ــته بیش ــال های گذش ــا در س ــد، ام می دهن
مواضــع گــروه طالبــان ریختــه شــده اســت. 

هم چنــان، دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا چنــد مــاه 
پیــش گفتــه بــود کــه اگــر مــا در برابــر طالبــان در افغانســتان 
مبــارزه نکنیــم، ممکــن آنــان بــرای جنــگ اینجــا بیاینــد. او 
گفــت کــه گفت وگوهــا بــرای صلــح افغانســتان جریــان دارد. 
امــا او مطمیــن نیســت کــه آیــا ایــن گفت وگوهــا نتیجــۀ را 
در پی خواهنــد داشــت یــا نــه. در ادامــۀ ایــن گــزارش آمــده 
ــا  ــکا در ماه ه ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز متی ــه جیم ــت ک اس
گذشــته گفتــه بــود کــه رونــد گفت وگوهــای صلــح قــدم بــه 

قــدم بــه پیــش مــی رود.
از ســویی هــم، ســیگار یــا نهادهــای بازرســی ایــاالت متحــدۀ 
ــال  ــر س ــازی افغانســتان در ۱5 نوامب ــور بازس ــکا، در ام امری
ــا اکنــون  جــاری میــالدی گفــت کــه کــه از  ســال 20۱5  ت
28529 نظامــی افغاســتان و 58 ســرباز امریکایــی در جنــگ 

افغانســتان کشــته  شــده اســت.  
ایــن در حالــی اســت کــه جنــرال جــوزف دانفــورد، فرمانــدۀ 
ــان  ــروه  طالب ــه گ ــت ک ــه اس ــو گفت ــای نات ــترک نیروه مش

ــد. ــگ را نمی بازن جن
از ســویی هــم، مرکــز مطالعــات نــورس، گفتــه کــه از اکتبــر 
ــزار و 40۱  ــمار دو ه ــال 20۱8 ش ــر س ــا اکتب ــال 200۱ ت س
ــی وزارت  ــروی غیرنظام ــش نی ــکا، ش ــش امری ــروی ارت نی
ــی، 58  ــکار امریکای ــزار و 97۳ پیمان ــه ه ــکا، س ــاع امری دف
هــزار و 596 نیــروی نظامــی افغانســتان، یکهــزار و ۱4۱ 
ــکا، 42 هــزار  ــری امری ــه رهب ــالف ب ــروی کشــورهای ایت نی
تروریســتی، ۳8  گروه هــای  از  مخالــف  نیــروی  و ۱00 
ــگار  ــی افغانســتان، 54 خبرن ــزار و ۳40 شــهروند غیرنظام ه
رســانه های بین الملــل و 409 نیــروی ارگان هــای بشردوســتانه 
جــان خــود را در جنــگ طوالنی افغانســتان از دســت داده اند. 
پیــش از ایــن، دفتــر ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان یــا 
ــات ملکــی در افغانســتان  ــورد تلف ــا در گزارشــی در م یونام
ــا  ــه در آن ه ــاری ک ــای انتح ــداد بم گذاری ه ــه تع ــه ک گفت
غیرنظامیــان کشــته شــده اند، در 9 مــاه نخســت امســال 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــی در س ــن دوره زمان ــه همی نســبت ب

ــته اســت. داش
ــار جاده یــی 2۱ درصــد  ــن، تلفــات بم  هــای کن ــان باای همزم

ــد.  ــش را نشــان می ده افزای
ــوع  ــردو ن ــه در ه ــزوده ک ــد اف ــل متح ــازمان مل ــر  س دفت
ایــن حمــالت در ســال جــاری بیــش از ۱000 فــرد ملکــی 
افغانســتان کشــته و بیــش از 2500 نفــر زخمــی شــده اند کــه 

ــود. ــامل می ش ــز ش ــودکان را نی ــان و ک ــادی زن ــمار زی ش

صلـح  سنگیـِن  سـایۀ 
ی ریاست جمهـور انتخـابات  بر 

مجلۀ بزنس انسایدر:
بم های های ریخته شده بر طالبان نتیجه بخش نبوده است

ملک مبارز
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