
رییــس  داوودزی،  عمــر 
عالــی  شــورای  دبیرخانــۀ 
صلــح می گویــد کــه طالبــان 
بهانــه  ایــن  بــا  همیشــه 
خواهــان  اول  گام  در  کــه 
مذاکــره بــا ایــاالت متحــده و 
ســپس بــا دولــت افغانســتان 
ــل را  ــا کاب ــره ب اســت، مذاک
می انداخــت،  تعویــق  بــه 
بــه منظــور اتمــام چنیــن 
بهانه هایــی دولــت افغانســتان 
ــازه  ــده اج ــاالت متح ــه ای ب
مذاکــره مســتقیم بــا طالبان را 

ــرد. ــادر ک ص
بــا  کــه  داوودزی  آقــای 
پاکســتانی  رســانۀ  یــک 

گفــت  می کــرد،  صحبــت 
کــه پــس از دیــدار مقامــات 
ــن  ــان، ای ــا طالب ــی ب امریکای
گــروه خواســته های خــود 
را بــر روی میــز قــرار داد 
را  آن  متحــده  ایــاالت  و 
و  افغانســتان  دولــت  بــا 
ــن کشــور  سیاســت مداران ای

بــه اشــتراک گذاشــت.
ــام  ــن مق ــال، ای ــن ح در عی
رســمی اشــاره کــرد کــه 
توافــق میــان واشــنگتن و 
ایــن صــورت  بــه  کابــل 
بــود کــه پــس از چنــد دوره 
میــان  اجــاس  برگــزاری 
نماینــده گان امریــکا و طالبان، 

ــورت  ــه ص ــا ب ــن دیداره ای
دولــت  میــان  رو  در  رو 
ــام  ــان انج ــتان و طالب افغانس
ــود  ــد خ ــا امی ــا م ــود، ام ش
و  نداده ایــم  دســت  از  را 
امیدواریــم بــه زودی کابــل و 
طالبــان بــر ســر میــز مذاکــره 

بنشــینند.
انتظــار می رفــت کــه طالبــان 
مذاکــرات  دوم  دور  در 
ــا  ــی ب ــی در ابوظب ــد ملیت چن
نماینــده گان کابــل دیــدار 
ــان  ــا طالب ــد، ام ــته باش داش
درخواســت  ایــن  رد  بــا 
اعــام کردنــد کــه از ســوی 
خــود  رهبــران  شــورای 
ــل را  ــا کاب ــره ب ــازه مذاک اج

ندارنــد.
داوودزی  حــال،  ایــن  بــا 
کــه  می دهــد  اطمینــان 
ــت افغانســتان  ــان و دول طالب
بــا  آینــده  مــاه  چنــد  در 
یکدیگــر دیــدار خواهنــد 
ــال  ــان از س ــرد. او همچن ک
2019 میــادی بــا عنــوان 
در  صلــح  تحقــق  ســال 
ــت  ــرد گف ــاد ک ــتان ی افغانس
کــه در ســال جدیــد میــادی 
ــده  ــای معاه ــواه امض ــا گ م
ــم  ــتان خواهی ــح افغانس صل

ــود. ب

ــس  ــی در بادغی ــووالن محل  مس
نیروهــای  کــه  می گوینــد 
قاطــع  حمایــت  مأموریــت 
حوالــی ســاعت 10 دو شــب 
پیــش عملیاتــی را در منطقــۀ 
جونــد،  ولســوالی  بــِز  پنــج  
یکــی از خطرناکتریــن مناطــق 
ــدازی  ــان راه ان ــرل طالب ــر کنت زی

کردنــد.
عبــداهلل افضلــی، معــاون شــورای 
والیتــی بادغیــس بــه خبرگــزاری 
ســام وطنــدار گفــت، نیروهــای 
قاطــع  حمایــت  مأموریــت 
نخســت ایــن ســاحه را بمبــاران 
عملیــات  ســپس  و  کردنــد 
زمینی شــان را در ایــن ســاحه 

ــد. ــه راه انداختن ب
شــورای  معــاون  گفتــۀ  بــه 
نیروهــای  بادغیــس،  والیتــی 
از  تــن   40 حــدود  خارجــی 
نیروهــای داعشــی را کــه 30 تــن 
ــهروند خارجی انــد، از  آنــان ش
ــا  ــان رهــا کــرده و ب ــدان طالب زن
خــود بردنــد. گفتــه می شــود 
کــه 5 زن نیــز شــامل ایــن افــراد 

ــتند. هس
آقــای افضلــی می گویــد کــه 
گــروه  خارجــی  عضــو   30
ــورهای  ــهروندان کش ــش ش داع
اوزبیکســتان، قزاقســتان، روســیه، 
ــد  ــور دیگرن ــد کش ــن و چن چی
ــاه پیــش  ــان 6 م کــه گــروه طالب

آنــان را از ولســوالی گــرزواِن 
ــرده و  ــیر ک ــاب اس ــت فاری والی
ــال داده  ــوالی انتق ــن ولس ــه ای ب

ــد. بودن
ســخنگوی  شــهابی،  جمشــید 
ــات  ــز عملی ــس نی ــی بادغی وال
نیروهــای مأموریــت حمایــت 

می کنــد. تأییــد  را  قاطــع 
بــه گفتــۀ آقــای شــهابی، در 
نتیجــۀ عملیــات هوایــی و زمینی 
نیروهــای مأموریــت حمایــت 
ــان و 10  ــن از طالب ــع، 18 ت قاط
ــدند و  ــته ش ــش کش ــو داع عض
حــدود 40 داعشــی دیگــر از 
ــت  ــا بازداش ــن نیروه ــوی ای س

شــده اند.

بادغیــس  والــی  ســخنگوی 
ــات  ــه زودی عملی ــد، ب می افزای
ــای  ــوی نیروه ــترده یی از س گس
ــج   ــۀ پن ــور در منطق ــی کش امنیت
ایــن  جونــد  ولســوالی  بــز 
می شــود  راه انــدازی  والیــت 
گونــۀ  بــه  ســاحه  ایــن  تــا 
ــان  ــود هراس افگن ــل از وج کام

شــود. پاک ســازی 
از  یکــی  مجاهــد،  ذبیــح اهلل 
ــز  ــان نی ــروه طالب ــخنگویان گ س
خــود  توییتــری  حســاب  در 
موضــوع رهاســازی زندانیــان  
ــدان ایــن گــروه را  داعــش از زن

ــت. ــرده اس ــد ک تأیی

چاپ همزمان در کابل و هراتسال l10 شمارۀ مسلسل l2413 دوشنبه 24 جدی/دی l1397 7 جمادی االول l1440 14 جنوری 2019

صفحه 7

www.mandegardaily.com

اگر ولسوالی های سقوط شده 
پاک سازی نشوند برگزاری 

انتخابات ناممکن است

تلفـات ملـکی
افزایش یافته است

36

صفحه 2

صفحه 7

داوودزی:

امید خود را برای گفت وگوهای 
مستقیم با طالبان از دست نداده ایم

نیـروهای خـارجـی
 40 عضو داعـش را با خـود بردنـد

سرور دانش:

ناکارایی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
مایۀ سرافکنده گی دولت شده است

صفحه 3

افزایش 
تلفـات ملـکی

معارف 
افغانستان 

و نجات 
از سندرِم 
بی خیالی

نـد  و ر
صـلح
 پایـان 
جنـگ 

یو و دو سنار



حـاال پـس از نزدیـک به سـه مـاه کـه از برگزاری 
انتخابـات پارلمانـی کشـور می گـذرد، بـا آن همـه 
اتفاق هـای ناگـوار و اتهام هایـی کـه علیـه اعضای 
بـر  مبنـی  شـده،  مطـرح  انتخابـات  کمیسـیون 
رسـمًا  کمیسـیون  ایـن  پولـی،  کاِن  معامله هـای 
از شـهرونداِن کشـور عذرخواهـی کـرده و گفتـه 
دلیـل تأخیـر در اعام نتایـج اولیه، بازشـماری آرا 
و بیـرون کـردِن آرای سـیاه از سـفید بوده اسـت. 
ناظـر،  نهادهـای  درحالی کـه گزارش هـای موثـِق 
عکـِس ایـن قضیـه را نشـان می دهـد. نهادهـای 
ناظـر بـر انتخابات ادعـا دارند که تأخیـر در اعام 
نتایـج اولیه بـرای دسـت کاری صندوق هـای رای 
و تقلـب بـه نفـع کسـانی کـه از آن ها پـول گرفته 
شـده، اسـت. حاال باید حـرِف کدام یـک را قبول 
کـرد و یـا به اصطـاح حـاال بایـد قسـِم مـا را 
قبـول کـرد و یـا ُدمِ خـروس را؟ آیـا بایـد حرِف 
کمیسـیون انتخابـات را کـه رونـد ملـی انتخابات 
را بـه گنـد کشـیده، قبـول کرد کـه این کمیسـیون 
طـی ایـن مـدت مصـروِف شفاف سـازی آرا بوده 
و یـا از نهادهـای ناظـر و نامـزداِن معتـرض را که 
میـان  دالـر  میلیون هـا  مـدت  ایـن  در  می گوینـد 
اعضـای کمیسـیون انتخابـات و برخـی نامزدهـا 

پاییـن و باال شـده اسـت؟ 
انتخابـات  کمیسـیون  کـه  می رسـد  نظـر  بـه   
اگـر بخشـی از تعلـل در اعـام نتایـج را بـرای 
بازشـماری  ایـن  داده،  انجـام  آرا  بازشـماری 
خـود بـرای انجـامِ تقلب هـای تـازه بـوده اسـت. 
اعضـای ارشـد کمیسـیون انتخابـات حداقـل در 
سـه مرحله توانسـتند که آرای انتخابـات پارلمانی 
وسـیلۀ  بـه  اول  مرحلـۀ  کننـد:  دسـت کاری  را 
افـراد خـود در محل هـا و مراکـز رای دهـی، در 
مرحلـۀ دوم وقتـی صندوق هـا بـه کمیسـیون های 
سـوم  مرحلـۀ  در  و  شـد  داده  انتقـال  انتخاباتـی 
در  تقلـب  از وجـود  معتـرض  نامزدهـای  وقتـی 
رونـد برگـزاری انتخابات شـکایت کردند و روند 
ایـن سـه  یافـت. در تمـام  بازشـماری آرا آغـاز 
مرحلـه، کمیسـیون مرکـزی انتخابـات به صـورِت 
سیسـتماتیک موفق شـد که در فهرسـت برنده گان 

تغییراتـی را کـه می خواسـت اعمـال کنـد. 
همیـن حـاال در بسـیاری از والیت هـای کشـور 
اعتراض هـای  اولیـه  نتایـِج  اعـام  بـه  نسـبت 
گسـترده وجـود دارد که در انتخابات های گذشـته 
دیـده نشـده بـود. ایـن اعتراض هـا بـدون شـک 
هوایـی و از سـِر تفنـن صـورت نمی گیرنـد. آن 
عـده از نامزدانـی کـه می دانسـتند کـه رای الزم را 
نیاورده انـد، خودشـان میـدان را خالـی کرده انـد 
تظاهـرات  راه انـدازی  و  سـروصدا  دنبـال  بـه  و 
نیسـتند؛ ولـی کتلـۀ وسـیعی از نامـزادان با اسـناد 

و شـواهدی کـه در دسـت دارنـد، مدعـی انـد که 
رای شـان ضایع شـده اسـت. در کنار ایـن نامزدان 
معتـرض، نهادهـای ملـی و بین المللـِی ناظـر بـر 
انتخابـات نیـز بـه انـدازۀ کافی از وضعیـت تصور 
در  کـه  می داننـد  و  دارنـد  اختیـار  در  روشـن 

کمیسـیون انتخابـات چـه گذشـته اسـت. 
دقیـق  تقلـب  بـر  مبنـی  حرف وحدیت هـا  اگـر 
انتخاباتـِی  شـکایات  کمیسـیون  چـرا  نمی بـود، 
حـوزۀ هـرات تصمیـم گرفت کـه رییـس و یکی 
از کارمنـدان ارشـِد ایـن کمیسـیون را بـه دلیـل 
انجـام تقلـب و دسـت کاری در آرای نامـزدان بـه 
دادسـتانی معرفـی کنـد؟ هرچنـد ایـن افـراد بـه 
دلیـل تعلـِل نهادهـای عدلـی و قضایـی همچنـان 
بـه وظایف شـان ادامـه می دهنـد کـه ایـن خـود 
کـه  می شـود  معلـوم  امـا  اسـت،  سـوال برانگیز 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی هرات قـادر نبوده 
در برابـر تخلفـاِت ایـن افـراد همچنان خاموشـی 
اختیـار کنـد. معرفـی کـردِن ایـن دو فـرد هـم به 
دادسـتانی بـرای تأمیـن عدالـت صـورت نگرفتـه 
اسـت. کمیسـیون شـکایات هرات ایـن دو فرد را 
در یـک نمایـش تلویزیونـی بـه دادسـتانی معرفی 
کـرد کـه در حقیقـت هیـچ پیامـدی را بـرای ایـن 
افـراد ندارد و صرفًا سـروصداهای اعتـراض علیه 
تقلـب را در ایـن والیـت خامـوش می سـازد. در 
غیـر ایـن صـورت، همـه می داننـد که هیـچ تغییر 
فهرسـت های  در  کـه  نیسـت  قـرار  آن چنانی یـی 
اعام شـده وارد شـود. امـا جالب این جاسـت که 
ارگ در برابـر این همـه فجایـع ُمهـر خاموشـی بر 
لـب زده و نظاره گِر مسـایل اسـت و بدتـر از همه 
کـه می خواهد به وسـیلۀ همین متخصصـاِن تقلب 
و دسـت کاری آرا انتخابـات ریاسـت جمهوری را 

نیـز برگـزار کند. 
بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  البتـه 
مهندسـی  و  تقلـب  در  متخصـص  افـراد  وسـیلۀ 
شـاگرداِن  نحـوی  بـه  می تواننـد  همـه  کـه  آرا 
پیشـین  دبیرخانـۀ  رییـس  امرخیـل  ضیاءالحـق 
کمیسـیون انتخابـات باشـند، بـه نفـع آقـای غنـی 
در  کـه  دارد  نیـاز  افـرادی  چنیـن  بـه  او  اسـت. 
تقلـب و دسـت کاری آرا تخصـص داشـته باشـند 
و نـه در برگـزاری انتخابات شـفاف و عادالنه. در 
موجودیـِت چنیـن افـرادی اسـت کـه آقـای غنی 
و امثـاِل او می تواننـد در انتخابـات بـه صـورِت 
نیم بنـد خـود را پیــروز اعام کنند. اگـر این افراد 
نباشـند، شـاید یـک روز هـم آقـای غنـی و امثاِل 
او نتواننـد در برابـر آرای مـردم مقاومـت کننـد، 
بـا  انتخابـات سـال 2009  همان گونـه کـه او در 
گرفتـن سـه درصـد آرا در پایین تریـن رتبـه قـرار 

گرفـت. 

امـا موجودیـت کمیشـنران فعلـی، جفـای بزرگی 
بـه حِق نامـزدان مردمی و توانمند اسـت. نامزدانی 
کـه هـوای تغییر و دگرگونی در سـر دارند و واقعًا 
می خواهنـد کشورشـان را از مصیبت هـای وارده 
نجـات بخشـند؛ آنانـی کـه می خواهند افغانسـتان 
را بـه وادی امن، ترقی، سـعادت و پیشـرفت نایل 
سـازند؛ آنانـی کـه می خواهنـد عدالـت بـه اندازۀ 
جغرافیـای افغانسـتان گسـترش پیـدا کنـد، دیگـر 
کسـی با فیـر تفنگ کشـته نشـود، بـرای لقمه نانی 
دسـت بـه گدایـی و دزدی نزند و از بی سـرپناهی 
او  امثـاِل  و  غنـی  آیـا  نخوابـد.  جـاده  روی  در 
می تواننـد ایـن آرزوهای مـردم را بـرآورده کنند؟ 
امنیـت،  افغانسـتان  انـد کـه در  قـادر  آن هـا  آیـا 

عدالـت و رفـاه بیاورند؟ 
از  شـمه یی  حداقـل  بایـد  می بـود،  چینـن  اگـر 
می بودیـم.  شـاهد  سـال  پنـج  ایـن  در  را  آن هـا 
تهـی  ناامنی هـا،  گسـترش  در  غنـی  آقـای  بلـی 
و  بـی کاری  افزایـش  مـردم،  دسـترخوان  کـردِن 
رکـود اقتصـادی می توانـد شـهکار بیافرینـد. اگـر 
مـردم افغانسـتان بـه همیـن چیزهـا نیـاز دارنـد، 
پـس حتمـًا آقـای غنـی را بایـد انتخابـات کننـد 
امـا اگـر آروزهای شـان چیزهـای دیگـری اسـت، 
بایـد در سـایۀ یـک انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه 
موفق شـوند بـه کسـانی رای بدهند کـه می توانند 
افغانسـتان را از وضعیـِت خطرنـاِک فعلـی نجات 

بخشـند. 

برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری به وسیلۀ 
افراد متخصص در تقلب و 

مهندسی آرا که همه می توانند 
به نحوی شاگرداِن ضیاءالحق 

امرخیل رییس دبیرخانۀ 
پیشین کمیسیون انتخابات 
باشند، به نفع آقای غنی 

است. او به چنین افرادی نیاز 
دارد که در تقلب و دست کاری 

آرا تخصص داشته باشند 
و نه در برگزاری انتخاباِت 

شفاف و عادالنه. در موجودیِت 
چنین افرادی است که آقای 
غنی و امثاِل او می توانند در 
انتخابات به صورِت نیم بند 

خود را پیـروز اعالم کنند. اگر 
این افراد نباشند، شاید یک 
روز هم آقای غنی و امثاِل او 
نتوانند در برابر آرای مردم 
مقاومت کنند، همان گونه که 
او در انتخابات سال 2009 
با گرفتن سه درصد آرا در 
پایین ترین رتبه قرار گرفت
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ــان  ــت بامی ــارِف والی ــه از ســوی ریاســت مع ــی ک ســروِی تازه ی
ــوِع  ــت از مجم ــن والی ــه در ای ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش انج
ــه  ــا ـ ک ــد آن ه ــد، 16 درص ــب برون ــه مکت ــد ب ــه بای ــانی ک کس
شــامِل 23 هــزار و 30 کــودِک دختــر و پســر بیــن ســنیِن 7 تــا 18 
ســال می شــوند ـ از نعمــِت آمــوزش و کســِب ســواد محروم انــد. 
اگرچــه رییــس معــارف والیــت بامیــان، فقــر و مشــکاِت ســنتِی 
حاکــم در ایــن والیــت را دلیــِل عمــدۀ ایــن محرومیــت می  دانــد؛ 
امــا فعــاالن مدنــِی بامیــان، کــم کاری ریاســت معــارف و دور بودِن 
ــِت  ــِت محرومی ــن عل ــتاها را عمده تری ــا روس ــب ب ــۀ مکات فاصل

ــد. ــوان می کنن ــی از آمــوزش عن کــودکاِن بامیان
ــل،  ــی از تحصی ــودکاِن بامیان ــدی ک ــِت 16 درص ــلمًا محرومی مس
ــِر  ــل در سرتاس ــت از تحصی ــروارِ محرومی ــۀ خ ــتی از نمون مش
افغانســتان اســت. بامیــان اگرچــه والیتــی فقیــر و محــروم اســت، 
امــا دســت کم موانــِع ســنتِی قرارگرفتــه در مقابــِل تحصیــل 
کــودکان به ویــژه دختــران، در ایــن والیــت کمتــر اســت و شــوق 
ــت  ــر سنت هایی س ــه ب ــاِل غلب ــا در ح ــوزِی بامیانی ه ــه علم آم ب
ــر  ــب منج ــان از مکات ــِت کودکان ش ــه محرومی ــد ب ــه می توانن ک

گــردد. 
فرامــوش نبایــد کــرد کــه افغانســتان دارای 34 والیــت اســت کــه 
ــنت های  ــوازاِت س ــه م ــی ب ــر و ناامن ــا فق ــن والیت ه ــِر ای در اکث
ــل عمــل  ــِر تحصی ــی در براب ــی و پیشــامدرن، همچــو مانع قبیله ی
ــوان گفــت کــه شــمارِ محرومــان  ــا ایــن حســاب می ت می کنــد. ب
ــت؛  ــام آور اس ــی و سرس ــی میلیون ــور، رقم ــل در کش از تحصی
چنان کــه بــر اســاِس ارزیابــی تــازۀ وزارت کار و امــور اجتماعــی، 
3.7 میلیــون کــودک در افغانســتان بــه دلیــل جنــگ و فقــِر 
اقتصــادی از رفتــن بــه مکتــب محروم انــد و از این میــان 1.9 

ــاقه اند.  ــای ش ــامِ کار ه ــروِف انج ــز مص ــودک نی ــون ک میلی
ایــن رقــم نه تنهــا می توانــد میــزاِن کــم کاری و بی کفایتــِی 
ــش  ــه نمای ــال ها ب ــن س ــی ای ــارف را ط ــت و وزارِت مع حکوم
ــزه کاری و  ــی، ب ــۀ جنــگ، ناامن ــِل ادام ــد دلی ــل می توان بگــذارد، ب
گســترش جرم وجنایــت در کشــور را آشــکار ســازد. ســه میلیــون 
ــت و وزارت  ــه حکوم ــت ک ــی اس ــر، رقم ــزار نف و هفت صده
ــل  ــد آن را تحم ــی می توانن ــندرمِ بی خیال ــا س ــط ب ــارف، فق مع
ــر ایــن صــورت، حکومتــی کــه همــت و  ــد. چــرا کــه در غی کنن
ــن  ــه ای ــد ک ــد، می دان ــته باش ــعور داش ــر ش ــرور و از آن باالت غ
رقــم می توانــد ســال بــه ســال ســیِر صعــودی بــه خــود بگیــرد و 

ــد. ــه کن ــی را تغذی ــوادی و ناامن ــر، بی س ــِل فق ــۀ باط چرخ
ــارِف افغانســتان فقــط  ــک طــرف، مشــکات در مع ــه ی ــا ب این ه
ــر در  ــِم دیگ ــالۀ مه ــود. مس ــه نمی ش ــام خاص ــداد و ارق ــه اع ب
ــِت آمــوزش و پــرورش اســت؛ همــان چیــزی  ــا، کیفی معــارف م
ــم و  ــِل عل ــه اه ــی ک ــرای آن های ــش ب ــیار پایین ــِب بس ــه ضری ک
ــی  ــِت ُکل ــرای دریاف ــت. ب ــه آور اس ــوز و گری ــد، جگرس خبرن
ــه  ــی ب ــدمِ اول نگاه ــد در ق ــب، بای ــوزش در مکات ــت آم کیفی
ــدمِ دوم  ــت و در ق ــا انداخ ــاِت آن ه ــی و ادبی ــای درس کتاب ه
ــان  ــی و اشراف ش ــۀ آگاه ــان و درج ــِس معلم ــیوۀ تدری ــد ش بای
بــر موضوعــات را مــورد بررســی قــرار داد. متأســفانه کتاب هــای 
درســِی افغانســتان بــه اندازه یــی دچــار خطــا و لغــزش و 
بدقواره گی ســت کــه هیــچ ویراســتاری قــادر بــه رفــع و اصــاِح 
ــو  ــی از ن ــک کارِ تیم ــه در ی ــر آن ک ــود، مگ ــد ب ــا نخواه آن ه
بازنویســی و ویرایــش شــوند. در قــدمِ دوم، اکثریــِت کســانی کــه 
ــی  ــه معاش ــوند و مظلومان ــده می ش ــم« خوان ــتان »معل در افغانس
ــرای  ــی ب ــِش کاف ــا از دان ــد، ی ــت می کنن ــر دریاف ــور و نمی بخ
تدریــس بی بهــره انــد و یــا هــم بــه هــر دلیلــی، انگیــزه و نیــروی 
ــم  ــه می بینی ــت ک ــد. از همین جاس ــی را ندارن ــرای معلم الزم ب
ــادر  ــوز ق ــرار دارد، هن دانش آمــوزی کــه در صنــف 12 مکتــب ق

ــت.  ــتن نیس ــدن و نوش ــت خوان ــه درس ب
این همــه درحالی ســت کــه در ســالیاِن گذشــته بــه وزارت معــارف 
ــر  ــِب پروژه هــا و برنامه هــاِی گوناگــون صدهــا میلیــون  دال در قال
ــای  ــه نام ه ــر ب ــا نف ــت و صده ــق گرف ــی تعل ــِک بین الملل کم
ــا و  ــس و مشــاور، خــود را صاحــِب لک ه ــن و ریی ــر و معی وزی
ــوان  ــه بت ــی ک ــچ کارِ زیربنایی ی ــا هی ــاختند ام ــر س ــا دال میلیون ه
ــورت  ــد، ص ــر« را ده ــِد »تغیی ــرد و نوی ــاد ک ــار از آن ی ــا افتخ ب
ندادنــد. دلیــل آن نیــز، ســندرمِ بی خیالــی و بی پروایــِی حکومــت 
بــود کــه یــک بخــِش ســنگیِن آن را وزراِی ُقلــدری چــون حنیــف 
ــروز،  ــِر ام ــد. اگرچــه وزی ــاروق وردک حمــل می کردن ــر و ف اتم
ــه و اکادمیــک اســت،  ــای میرویــس بلخــی شــخصیتی فرهیخت آق
امــا ســایۀ ســندرمِ بی خیالــی بــر ایــن وزارت بــه دالیــِل سیاســی 
ــد و انتظــارِ  ــد. امی ــان ســنگینی می کن ــراوان همچن و ســاختارِی ف
مــا از وزیــِر جدیــد ایــن اســت کــه بــا ابتــکار و قاطعیــت بتوانــد 
ســاختارِ فســادآلودِ معــارف را درهــم بشــکند و سیســتِم جدیــدی 

را مبتنــی بــر شایسته ســاالری و تعهـــد بنیــان بگــذارد.  

معارف افغانستان 
و نجات از سندرِم بی خیالی

انتخابات برگزاری 
تقلب! متخصصاِن  با 



ــت وحــدت  ــاون دوم ریاســت حکوم ــش، مع ــرور دان س
ــردم  ــی در حــق م ــد کمیســیون های انتخابات ــی می گوی مل
ــان  ــدی آن ــن ناکارآم ــتر از ای ــردم بیش ــد و م ــا کرده ان جف

نمی پذیرنــد. را 
آقــای دانــش کــه دیــروز در نشســت »کنگــرۀ ملــی 
ــل ســخن مــی زد، گفــت  ــی« در کاب مســاعدت های حقوق
کمیســیون های  کمیشــنران  ناکارایــی  و  ضعــف  کــه 
دولــت  و  مــردم  ســرافکنده گی«  »مایــۀ  انتخاباتــی 

افغانســتان شــده اســت.
آقــای دانــش همچنــان افــزود کــه رهبــری کمیســیون های 
دموکراســی  مشــق  و  مدنــی  صحنه هــای  انتخاباتــی 
ــت  ــای دوس ــا و طعنه ه ــزار »توهین ه ــه اب ــتان را ب افغانس

ــد. ــرده ان ــدل ک و دشــمن« مب
او اظهــار داشــت کــه اگــر حکومــت در پــی اصاحــات 
انتخابــات  نباشــد،  انتخاباتــی  کمیســیون های  در 
ریاســت جمهوری بــه سرنوشــت بدتــر از انتخابــات 

پارلمانــی مواجــه خواهــد شــد.
ــی  ــای دولت ــی نهاده ــه برخ ــان این ک ــا بی ــش ب ــای دان آق
نــه  تنهــا وظیفــۀ قانونــی خــود را انجــام نمی دهنــد، 
ــت:  ــد، گف ــم روا می دارن ــا ه ــردم جف ــق م ــه در ح بلک
»از نمونه هــای روشــن آن، جفــای آشکاری ســت کــه 
ــی در  ــیون های انتخابات ــوی کمیس ــا از س ــن روزه در ای
مــورد انتخابــات پارلمانــی در حــق مــردم صــورت گرفتــه 

اســت«.
آقــای دانــش از تأخیــر در اعــام نتایــج انتخابــات 
ــایۀ  ــه س ــت ک ــان داش ــرد و بی ــاد ک ــز انتق ــی نی پارلمان
اتهامــاِت تقلــب، تخطــی و فســاد، اعتبــار و حیثــت دولــت 
و مــردم افغانســتان نیــز زیــر پرســش رفتــه اســت. بــه گفتۀ 
ــد:  معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت ملــی می گوی
ــه  ــده ک ــث ش ــات باع ــیون های انتخاب ــدی کمیس »ناکارآم
پرافتخارتریــن صحنه هــای مشــق دموکراســی و مشــارکت 
ــزار توهین هــای دوســت و دشــمن و  ــه اب ــی مــردم ب مدن
ــل  ــردم افغانســتان تبدی ــرای م ــوع ســرافکنده گی ب یــک ن

شــود.«
او ُهشــدار داد کــه کمیســیون های انتخاباتــی بایــد بداننــد 
ــز شــده اســت و  ــردم افغانســتان لبری ــر م ــه کاســۀ صب ک
ــای  ــا و ناکارآمدی ه ــد ضعف ه ــن نمی توانن ــتر از ای بیش
ــدت  ــت وح ــت حکوم ــاون ریاس ــد. مع ــان  را بپذیرن ش
ــه  ــا اصاحــات همه جانب ــی از »حکومــت« خواســت ت مل
را روی دســت گیــرد و از اتــاف حقــوق مــردم افغانســتان 
جلوگیــری کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت، انتخابــات 
ریاســت جمهوری بــه سرنوشــت بدتــر از انتخابــات 

ــد. ــد ش ــی مواجــه خواه پارلمان
ــی را  ــت انتخابات ــردن عدال ــار ک ــاد و برکن ــا انتق تنه

تأمیــن نمی کنــد
شــماری از نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات افغانســتان 
ــاد  ــا انتق ــه تنه ــد ک ــا می گوین ــدگار ام ــۀ مان ــه روزنام ب
و برکنــار کــردِن کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی 

عدالــت انتخاباتــی را تأمیــن نمی کنــد.
ــۀ  ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــس بنی ــید، ریی ــف رش یوس
کمیســیون  کمیشــنران  بــا  کــه  می گویــد  افغانســتان 
ــون اساســی و ناقضــان  ــه عنــوان ناقضــان قان ــات ب انتخاب
ــف  ــۀ یوس ــه گفت ــود. ب ــورد ش ــهروندان برخ ــوق ش حق
ــیون  ــنران کمیس ــات، کمیش ــون انتخاب ــاد قان ــید، بربنی رش

ــد. ــده ان ــزل ش ــات ع انتخاب
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــا ب ــس فیف ریی
انتخابــات  انتخاباتــی، کمیشــنران کمیســیون  عدالــت 
ــوند.  ــی ش ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــد ب بای
انتخابــات  کمیســیون  کمیشــنران  کــه  می گویــد  او 
ــوان  ــه عن ــود ب ــای خ ــرای ابق ــی ب ــای ویژه ی مهارت ه

همــه کارۀ کمیســیون دارنــد.
یوســف رشــید در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
گفــت: کمیشــنران خــاف تمــام رویه هــا و کارشــیوه های 
ــات  ــی آرای انتخاب ــج ابتدای ــه نتای ــی ک ــی، در حال اصول
پارلمانــی را اعــام کــرده نتوانســته انــد، اقــدام بــه 
ــرده  ــت جمهوری ک ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی نام نام نویس
انــد. بــه گفتــۀ او، کمیشــنران کمیســیون انتخابــات تــاش 
دارنــد برخــی از نامــزداِن ریاســت جمهوری به ویــژه 
ــا  ــد ت ــع کنن ــی را تطمی رییــس حکومــت و رییــس اجرای

ــد. ــان رأی دهن ــای آن ــه ابق ب
آقــای رشــید حکومــت را متهــم بــه ســطحی نگری 
ــات  ــیون انتخاب ــنران کمیس ــردِ کمیش ــه کارک ــد ب در پیون
ــت،  ــن کارِ حکوم ــل ای ــه دلی ــی دارد ک ــان م ــد و بی می کن
ــوی  ــی از س ــات پارلمان ــه در انتخاب ــای آنچ ــرِس افش ت
ــد. ــت می باش ــده اس ــال ش ــیون اعم ــه کمیس ــت ب حکوم
او در بخشــی از ســخنانش گفــت آنچــه بــرای شــفافیت و 
ــده  ــات ریاســت جمهوری ســال آین ــودِن انتخاب ــه ب عادالن
مهــم اســت، کیســتی رهبــری آینــدۀ کمیســیون انتخابــات 
ــدۀ  ــری آین ــا در رهب ــت ت ــاز اس ــۀ او: نی ــه گفت ــت. ب اس
کمیســیون انتخابــات چهره هایــی گماشــته شــود کــه هــم 
تخصــِص انتخاباتــی داشــته باشــند، هــم تعهــد مســلکی و 

ــری. ــت در تصمیم گی ــم قاطعی ه
ایــن مســوول نهــاد ناظــر بــر انتخابــات ریاســت جمهوری، 
همچنــان مدعــی اســت کــه اطاعــات آنــان نشــان 

ــین  ــای پیش ــاش دارد چهره ه ــت ت ــه حکوم ــد ک می ده
کمیســیون انتخابــات را دوبــاره بــه ایــن کمیســیون بیاورد، 
ــدن  ــرای آم ــختی ب ــرط های س ــا پیش ش ــن چهره ه ــا ای ام

بــه کمیســیون انتخابــات گذشــته انــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــید ب ــف رش ــا یوس ام
ــد  ــنهاد می کن ــد. او پیش ــوخته« ان ــای س ــا »مهره ه چهره ه
کــه حکومــت در همــکاری بــا احــزاب سیاســی، جامعــۀ 
مدنــی و نهادهــا مرتبــط بــا انتخابــاِت افغانســتان مشــورت 
ــه  ــی را ک ــتی از چهره های ــا فهرس ــن جریان ه ــا ای ــد ت کن
ــا  ــتند ت ــد را بفرس ــیون می دانن ــنری کمیس ــتۀ کمیش شایس
ــات  ــیون انتخاب ــرای کمیس ــای ب ــا چهره ه ــان آن ه از می

گزینــش شــود.
ــن  ــم ای ــد میکانیس ــت می توان ــه حکوم ــد ک او می افزای
ــات  ــون انتخاب ــان تقنیــن در قان کار را براســاس یــک فرم

ــد. ــل کن تعدی
تجدیــد نظــر در اســتفادۀ از سیســتم انگشــت نگاری 
و خریــد سیســتم های جــدی و معیــاری، نام نویســی 
رأی دهنــده گان در سیســتم جدیــد پیــش از برگــزاری 

ــته  ــلکی و شایس ــِد مس ــراد جدی ــش اف ــات، گزین انتخاب
ــای  ــه نهاده ــم کمیســیون ب ــدان مته ــی کارمن ــز معرف و نی
ــۀ  ــدم مداخل ــت و ع ــاع حکوم ــی و اجم ــی و قضای عدل
افــراد مقــرر شــده از ســوی دو جنــاح حکومــت در امــور 
ــای  ــاور آق ــه ب ــه ب ــوارد دیگــری اســت ک ــات از م انتخاب
یوســف رشــید، می توانــد بــرای ســامت انتخابــات 

ــد. ــر باش ــوری موث ــت جمه ریاس
کــه  می شــوند  مطــرح  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــی گــزارش  ــع حکومت ــل از منب ــه نق رســانه های کشــور ب
داده انــد کــه ســران حکومــت و جامعــۀ جهانــی بــه ایــن 
ــات ریاســت جمهوری 29  ــا انتخاب ــد ت ــیده ان ــه رس فیصل
ــس از  ــد و پ ــت کنن ــد مدیری ســرطان را کمیشــنران جدی
اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی، اعضــای فعلــی 

ــد. ــد ش ــزل خواهن ــی ع ــیون های انتخابات کمیس
یــک منبــع پیــش از ایــن بــه روزنامــۀ مانــدگار گفتــه بــود 
ــل را  ــات کاب کــه کمیشــنران اعــام نتایــج ابتدایــی انتخاب
بــه گــروگان گرفتــه انــد چــون می داننــد پــس از ایــن کار 

عــزل خواهنــد شــد.

اعضــای شــورای والیتــی غزنــی و رییــس کمیســیون 
ــر  ــه اگ ــد ک ــت ُهشــدار می دهن ــن والی ــات ای انتخاب
مســیر های  و  غزنــی  ســقوط کردۀ  ولســوالی های 
اســت  مخالفــان  دســت  در  کــه  ولســوالی هایی 
تــا زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
مخالفــان  وجــود  از  والیــت،  ایــن  پارلمانــی  و 
پاک ســازی نشــود، برگــزاری انتخابــات در ایــن 

ــود. ــد ب ــن نخواه ــت ممک والی
ــات  ــی زاده، رییــس کمیســیون انتخاب  ناظر حســین نب
ــن  ــات در ای ــزاری انتخاب ــه برگ ــی ک ــت غزن والی
والیــت را بــا وضــع امنیتــی موجــود ناممکــن 
ــوالی ها  ــه ولس ــی ک ــا موقع ــد: ت ــد و می گوی می دان
و مســیر های ولســوالی های غزنــی و بخش هایــی 
ــزاری  ــد، برگ ــان باش ــرل طالب ــت کنت ــز تح از مرک
ــال  ــی در س ــت جمهوری و پارلمان ــات ریاس انتخاب

ــود. ــد ب ــن نخواه ــی ممک ــش رو در غزن پی
ــی در  ــردم غزن ــق م ــورد تواف ــی زاده در م ــای نب آق
مــورد چگونــه برگــزار شــدن انتخابــات پارلمانــی در 
ایــن والیــت گفــت: تــا فعــا کــه مخالفــان برگــزاری 
ــی دســت  ــه توافق ــان ب ــی و موافق ــات حوزه  ی انتخاب
ــزار  ــه برگ ــی چگون ــات در غزن ــه انتخاب ــد ک نیافته ان

گــردد.
بــه گفتــۀ او، دفتــر مرکــزی انتخابــات از کابــل هــم 
ــه  ــرده ک ــادر نک ــا ص ــرای آنه ــی ب ــال فرمان تابح
ــون اساســی  ــق قان ــت، مطاب ــن والی ــات در ای انتخاب
ــا  ــی برگــزار گــردد ی ــر حوزه ی ــات غی و ســایر والی

حوز  ه یــی.

در همیــن حــال، حســن  رضــا یوســفی عضو شــورای 
والیتــی غزنــی، ضمــن اشــاره بــه توطیه هــای 
ــی از  ــردم غزن ــردن م ــرای محــروم ک ــه ب ــادی ک زی
ــزاری  ــه خبرگ ــات وجــود دارد، ب شــرکت در انتخاب

آوا می گویــد: ســقوط شــهر غزنــی طــی ســال 
ــک  ــت، ی ــلِح دول ــان مس ــت مخالف ــه دس ــاری ب ج
نقشــۀ از پیــش طراحــی شــده بــود کــه مــردم غزنــی 
ــات  ــک انتخاب ــتراک در ی ــرای اش ــان ب را از حق ش

ــد. ــروم کنن ــری مح ــفاف و سراس ش
ــرای  ــی ب ــدی و قاطع ــًا ارادۀ ج ــۀ او، فع ــه گفت ب
بهبــود وضــع امنیتــی غزنــی و آغــاز عملیــات بــرای 
ســقوط  مســیرهای  و  ولســوالی ها  بازپس گیــری 
کــردۀ غزنــی مشــاهده نمی شــود؛ چــرا کــه گروهــی 
می خواهنــد تــا وضــع امنیتــی غزنــی در همیــن 
ــری  ــفاف و سراس ــات ش ــا انتخاب ــد ت ــت بمان حال
ــا  ــه برخی ه ــود. اینگون ــزار نش ــت برگ ــن والی در ای
بــدون انتخابــات و یــا در نتیجــۀ نمایشــی خنــده آور 
زیــر نــام انتخابــات، از حــوزۀ غزنــی در پارلمــان راه 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن پی
ایــن عضــو شــورای والیتــی غزنــی از رییــس 
اجرایــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی و مســوالن 
ــون  ــه قان ــات خواســت کــه اگــر ب کمیســیون انتخاب
ــزاری  ــۀ برگ ــد، زمین ــاور دارن ــفاف ب ــات ش و انتخاب
ــر حوزه یــی و شــفاف سراســری  ــات غی یــک انتخاب

ــد. ــم کنن ــات فراه ــایر والی ــل س ــی مث را در غزن
ــا  ــات از آنج ــأله انتخاب ــه مس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
در غزنــی بحرانــی شــده اســت کــه برخــی خواهــان 
ــایر  ــاف س ــر خ ــی ب ــات حوزه ی ــزاری انتخاب برگ

ــده اند. ــاب ش ــون انتخ ــاف قان ــر خ ــات و ب والی
اســتدالل ایــن جمــع ایــن اســت کــه رأی گیــری در 
ــت،  ــن نیس ــی ممک ــن غزن ــق ناام ــیاری از مناط بس
پــس بهتریــن راه ایــن اســت کــه انتخابــات در ایــن 
والیــت حوزه یــی برگــزار گــردد، امــا جمعــی دیگــر 
ــات  ــایر والی ــل س ــات مث ــزاری انتخاب ــان برگ خواه

ــتند. ــی هس ــر حوزه ی ــون و غی ــق قان مطاب
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سرور دانش:

ناکارایی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
مایۀ سرافکنده گی دولت شده است

اعضای شورای والیتی و رییس انتخابات غزنی:

اگر ولسوالی های سقوط شده پاک سازی نشوند
 برگزاری انتخابات ناممکن است

روح اهلل بهزاد

 اگر حکومت در پی اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی نباشد، انتخابات ریاست جمهوری به
سرنوشت بدتر از انتخابات پارلمانی مواجه خواهد شد

 کمیشنران کمیسیون انتخابات تالش دارند برخی از نامزداِن ریاست جمهوری به ویژه رییس حکومت
و رییس اجرایی را تطمیع کنند تا به ابقای آنان رأی دهند

 ناکارآمدی کمیسیون های انتخابات باعث شده که پُرافتخارترین صحنه های مشق دموکراسی و
 مشارکت مدنی مردم به ابزار توهین های دوست و دشمن و یک نوع سرافکنده گی برای مردم

افغانستان تبدیل شود
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ــر دوری  ــای زی ــد، از مورده ــتفاده می کنی ــز اس ــوخ طبعی و طن ــی از ش وقت
کنیــد:

اول: نگوییــد قصــد داریــد یــک داســتاِن خنــده دار تعریــف کنیـــد. اگــر انتظار 
مخاطبــان را بــاال ببریــد، آن هــا ناامیــد خواهنــد شــد.

ــا شــوخ طبعی نیســت و  ــن چیزه ــد، ای ــتفاده نکنی ــه اس ــش و کنای دوم: از نی
ــد. ــده باش ــد آزاردهن می توان

ــن  ــه مطمی ــر این ک ــد مگ ــان نگذاری ــک از مخاطب ــِر هیچ ی ــوم: سر به س س
ــگ کــرده باشــید. ــا او هماهن ــًا ب ــدارد و قب باشــید مشــکلی ن

ــد و  ــی نگویی ــت فکاه ــا معلولی ــن ی ــیت، دی ــژاد، جنس ــارۀ ن ــارم: درب چه
ــد. ــخره نکنی ــراد را مس ــای اف ــا و ارزش ه باوره

ــِت  ــد، دق ــخن می گویی ــر س ــی دیگ ــرادی از فرهنگ ــا اف ــی ب ــم: وقت پنج
ــت،  ــوب اس ــگ خ ــک فرهن ــه در ی ــوخ  طبعی ک ــید. ش ــته باش ــی داش خاص

ــود. ــده نش ــا فهمی ــه و حت ــر پذیرفت ــای دیگ ــت در جاه ــن اس ممک
ــد دقیقــه صــرف  ــی چن ــان: وقت ــن ســخنران و مخاطب ــل بی 5. ســاختن پُ
ــا  ــه آن ه ــد، بافاصل ــان می کنی ــود و مخاطب ــن خ ــترک بی ــِل مش ــاختن پُ س
ــد،  ــا شــما را یکــی از خودشــان می دانن ــازید. آن ه را طــرف دارِ خــود می س
ــما را  ــتباه ش ــوند، اش ــر می ش ــما پذیرات ــراِت ش ــا و نظ ــل صحبت ه در مقاب
راحت تــر می بخشــند و احســاس می کننــد شــما بــه دلیــل پیش زمینــۀ 
ــر هســتید. ــاِت بیشــتر و خوش برخوردت ــا آن هــا، دارای معلوم مشــترک تان ب

شروع های ممنوع در سخنرانی
1. کالم تــان را بــا عذرخواهــی شــروع نکنیــد: بعضی از ســخنرانان ســخِن 
ــی الزم را  ــا توانای ــی و ی ــی کاف ــه آماده گ ــی از این ک ــا عذرخواه ــود را ب خ
ــب  ــه مخاط ــن کار ب ــا ای ــد و ب ــروع می کنن ــد، ش ــب ندارن ــان مطل ــرای بی ب
ــاده  ــی را آم ــه مطلب ــد ک ــل نبوده ان ــرای او ارزش قای ــه ب ــد ک ــن می کنن تلقی
ــت.  ــی اس ــب کاف ــه مخاط ــه ب ــرای ارای ــی ب ــِب قدیم ــان مطال ــد و هم کنن
ــار  ــود را کن ــرارِی خ ــۀ تک ــای فروتنان ــات و عذرخواهی ه ــن تعارف بنابری

ــد. ــته و دل زده نکنی ــان را خس ــته و مخاطب گذاش
2. مقدمــه و معرفــِی خــود را طوالنــی نکنیــد: ایــن کار باعــث ســر رفتــِن 
ــش  ــما کاه ــخنرانی ش ــه س ــا ب ــز آن ه ــود و تمرک ــان می ش ــۀ مخاطب حوصل

ــد.  ــوش نمی دهن ــما گ ــخنرانی ش ــه س ــر ب ــم دیگ ــد و کم ک می یاب
ــال: اگــر  ــد: به طــور مث ــردی نگویی ــا غیرکارب ــی و ی ــای بدیه 3. مطلب ه
در یــک ســمینار آمــوزش ســخنرانی بخواهیــم در مــورد تاریخچــۀ ســخنرانی 
صحبــت کنیــم، یادمــان باشــد مخاطبــان پــول نداده انــد کــه تاریخچــه را یــاد 

ــد. ــردی می خواهن ــد. آن هــا مطلب هــای به دردبخــور و کارب بگیرن
4. از جلــب توجــه نامطلــوب به شــدت خــودداری کنیــد: هرگــز در ایــن 
دام نیفتیــد کــه توجــه مخاطــب را بــه هــر قیمتــی جلــب کنیــد. یادتــان باشــد 
مــا از جلــب توجــه مطلــوب حــرف زدیــم. هیــچ آدمِ عاقلــی ســخنرانی اش را 
بــه خاطــر جلــب توجــه بــا جمــات و کارهــای ناخوشــایندی کــه احســاس 
بــدی را در مخاطــب به وجــود مــی آورد شــروع نمی کنــد. ولــی همچنــان از 
ایــن نــوع ســخنرانان در کشــور عزیــِز مــا افغانســتان دیــده می شــود. یکــی از 
دوســتانم تعریــف می کــرد کــه در ســمیناری شــرکت کــرده بــود و ســخنران 
ــًا  ــود، اص ــدا می ش ــم پی ــعور ک ــم و ش ــا فه ــا آدمِ ب ــن روزه ــت: ای می گف

شــما یــک آدمِ بافهــم و شــعور در ایــن جمــع نشــانم بدهیــد!... 
ــن  ــون ممک ــد: چ ــروع نکنی ــان را ش ــه حرف ت ــی و لطیف ــا فکاه 5. ب
اســت مخاطبــان بــه لطیفــۀ شــما نخندنــد و یــا برای شــان تکــراری و بی مــزه 
باشــد و بــا ایــن کار ارزش و اعتبــارِ شــما به شــدت کاهــش می یابــد. یــادآور 
ــوخ طبعی  ــز و ش ــا طن ــروع ب ــد و ش ــرق می کن ــز ف ــا طن ــه ب ــوم لطیف می ش

،پســندیده و یکــی از روش هــای خــوِب آغــاز ســخنرانی اســت.
ــون  ــد: چ ــف نکنی ــد تعری ــش از ح ــرکت تان بی ــا ش ــان ی 6. از خودت
عــاوه بــر این کــه مخاطبــان را دل زده می کنــد، ممکــن اســت بــه مخاطبــان 
ایــن حــس دســت دهــد کــه شــما آدمِ خودشــیفته یی هســتید و منزلــِت شــما 

ــد.  ــان کاهــش ده ــگاه مخاطب و شــرکت تان را در ن
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در  افغانســتان  کــه  اســت  نیم قــرن  از  بیــش 
منجــاِب مشــکاتی از قبیــِل ناامنــی، فقــر و فســاد 
ــرای  ــب ب ــه اغل ــا ک ــت. از آن ج ــه اس ــرو رفت ف
برطــرف کــردِن ایــن مشــکات راه حل هــاِی 
نادرســت اتخــاذ  گردیــده، ناامنــی و فقــر و فســاد 
کشــورِ  می رســد  بــه  نظــر  تــداوم  یافته انــد. 
ــه  ــده ک ــی از مشــکات ش ــار دورِ باطل ــا، گرفت م
به راحتــی نمی توانــد خــود را از مـــدارِ بســتۀ 
آن هــا خــارج ســازد. بیــرون شــدن از ایــن چرخــۀ 
باطــل، مســلمًا نیازمنــد کنــار گذاشــتِن تعصــب و 

ــت. ــته اس ــتباهاِت گذش ــن از اش ــد گرفت پن
کذایــی،  راه حل هــاِی  و  مشــکات  از  برخــی 

ــد:  ــرار ان ــن ق ــاالً از ای اجم
1. ناامنــی و جنــگ: در حــوزۀ امنیــت، افغانســتان 
و  خشــونت  کــه  روبه روســت  دشــمنانی  بــا 
ــر روز  ــت و ه ــه اس ــان نهفت ــت در ذاِت آن وحش
ــا  ــر خصــم، جان ه ــا تی ــذت ب ــِر شــعف و ل از س
و بنیان هــای جامعــه را هــدف قــرار داده و از 
ــه   ــورِت کلیش ــا به ص ــت ام ــد. دول ــا درمی آورن پ
و بی نتیجــه، از درِ صلــح و دوســتی بــا آنــان 
ــه  ــت ک ــه اس ــم ده ــش از یکم ونی ــد. بی درمی-آی
ــرات  ــِل مذاک ــۀ باط ــار چرخ ــتانی ها گرفت افغانس
و گفت وگوهــای صلــح انــد. گمــان مــی رود 
ــه  ــح هزین ــۀ صل ــون در پروس ــا کن ــه ت ــه ک آن چ
شــده اســت، اگــر در بخــش زیرســاخت ها و 
نوســازی ســرک ها بــه کار گرفتــه می شــد، در 
ــاهراه ها  ــتان از ش ــتِ کم افغانس ــر دس ــال حاض ح
ــود  ــِی اســتندرد برخــوردار ب و ســرک های ترانزیت
ــر در  ــح اگ ــۀ صل ــارف پروس ــه مص ــا این ک و ی
مقابلــه بــا تروریســتان و جنگ طلبــان بــه کار 
ــدان  ــل در حــال حاضــر می ــه می شــد، حداق گرفت
و داســتاِن جنــگ یک طرفــه گردیــده بــود. آن چــه 
ــد  ــل اســت و می بای ــل تأم ــان قاب ــن می ــه در ای ک
ــرد،  ــز ک ــر آن متمرک ــکار را ب ــه اف ــش از هم بی
پاســخ گو نبــودِن مســوولین در برابــر ایــن رســوایی 
اســت. چــه رهبــران بپذیرنــد یــا نپذیرنــد، دولــت 
در مقابــل طالبــان و در ُکل در تأمیــن امنیــت 
شــهروندان بــا شکســت افتضاح آمیــز روبــه رو 
گردیــده  و تــا اکنــون هیــچ برنامــۀ اصاحــِی 
ملموســی در ایــن رابطــه اتخــاذ نتوانســته  اســت. 
2. فقــر، فســاد و بــی کاری: فقــر، فســاد و 
بــی کاری، از دیگــر مشــکاِت عمیــق جامعــۀ 
افغانســتان اســت. در ایــن میــان، بــی کاری نه تنهــا 
ــی و  ــوارِض سیاس ــه ع ــادی بلک ــای اقتص پیامده
فرهنگــی فراوانــی دارد. بــه همیــن دلیــل همــواره 
در تمامــی کشــورها و جوامــع مختلــف، یکــی از 
مطالبــات اصلــی مــورد توجــه مــردم و از وظایــف 
ــتغال زایی  ــی، اش ــوولین حکومت ــای مس و برنامه ه
بــوده اســت. در حقیقــت حضــور در جامعــه، 
انجــام وظایــف و برعهــده گرفتــِن نقش هــای 
ــتلزمِ  ــۀ اول مس ــراد در وهل ــط اف ــی توس اجتماع
ــغل  ــتن ش ــراد و داش ــی اف ــای اساس ــن نیازه تأمی
ــت.  ــه اس ــب در جامع ــتغال مناس ــترِش اش و گس

انــواع  فقــر،  و  بــی کاری  برعــاوۀ  متأســفانه 
عمیق تریــن  در  اقتصــادی  و  اداری  فســادهای 
افغانســتان  اداری  نظــام  و  سیســتم  الیه هــای 
نفــوذ کــرده اســت. حضــور فســاد در بدنــۀ 
خللی ســت  بزرگ تر یــن  شــک  بــدون  نظــام، 
ــردم  ــاد م ــور اعتم ــت و همان ط ــرد دول ــه کارک ک
ــدوش  ــتان را مخ ــام اداری افغانس ــه نظ ــبت ب نس
ــاد و  ــا فس ــه ب ــوولین در مقابل ــت. مس ــرده  اس ک
مشــکاِت اقتصــادی تــا اکنــون هیــچ برنامــۀ 
ــد.  ــت نگرفته ان ــی روی دس ــوس و محسوس ملم
نــه این کــه هیــچ برنامــه و طرحــی در برابــر 
ــه در  ــته اند، بلک ــت نداش ــایل روی دس ــن مس ای
ــد.  ــی هــم ندارن ــان و برنامه ی ــچ پ ذاِت خــود هی
ــدون  ــت ب ــه دول ــن، آن اســت ک اســف بارتر از ای
این کــه احســاس مســوولیت کنــد، بــر طبــل 
باطــل می-کوبــد و بی شــرمانه از  همیــن دورِ 
و  می گویــد  نیــز ســخن  پیشــرفت  و  تحــول 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن فرآینــد مخــرب 
مکــرر، ســرمایه های عظیــم مــادی و معنــوِی 
کشــور بــه هــدر مــی رود و آن چــه باقــی می مانــد، 
ــاد در  ــعۀ فس ــت خورده و توس ــای شکس تجربه ه
ــط  ــی و رواب ــاالری دولت ــای دیوان س چرخ دنده ه

ــت.  ــم اس ــادی حاک اقتص
3. مشــکل کجاســت؟ بــدون تردیــد آن چــه  کــه 
ــلمات  ــد، از مس ــح گردی ــوارد 1 و 2 تصری در م
ــرات  ــاری در کشــور اســت و به ک ــاِت ج و واقعی
ــی و  ــان بررس ــران و کارشناس ــوی تحلیل-گ از س
کنــدوکاو گردیده انــد، امــا نتیجه یــی به دســت 
ــه  ــت ک ــی این جاس ــش اصل ــت. پرس ــده اس نیام
چــرا مــا نمی توانیــم از ایــن وضعیــت عبــور 
کنیــم؟ چــرا مســوولین و رهبــران مســوولیت پذیر 
ــا و  ــی اعتراض ه ــرا تمام ــتند؟ چ ــخ گو نیس و پاس
ــان  ــان همچن ــت و حاکم ــر اس ــا بی اث دادخواهی ه
بــه  می شــود  چه گونــه  می کننــد؟  خودســری 

ــان بخشــید؟ ــا پای ــن خودســری ها و تک روی ه ای
 راه حــِل هــر مشــکلی در درجــۀ نخســت، مســتلزم 
شــناخت دقیــق و مبتنــی  بــر تحلیــل علمــی اســت، 
ــر  ــه ب ــا تکی ــدی و ب ــۀ بع ــۀ راه حــل در مرحل ارای
بــدون  اســت.  امکان پذیــر  تحلیلــی  چنیــن 
ــۀ  ــه منزل ــی ب ــه راه حل ــی هرگون ــناخِت علم ش
انداختــن تیــر در تاریکــی خواهــد بــود و چه بســا 
ــن رو  ــد. از ای ممکــن اســت نتیجــۀ معکــوس ده
ــه وضعیــت  ــر اســت کــه ب ــه نظــر می رســد بهت ب
کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافته نظــر افکنیــم و 
مطابــق الگــو و پیشــرفِت آن هــا اقــدام نماییــم. اگر 

ــا و ســاختارهای  ــک بررســی ســطحی از نظام ه ی
امریــکا،  قــدرت  سیاســِی کشــورهایی چــون 
ــم،  ــت آوری ــا و... به دس ــان، بریتانی ــه، آلم فرانس
می بنیــم کــه در تمــام این کشــورها نظام هــای 
سیاســی بــه  صــورِت حزبــی اداره می شــوند. 
کوتاه مــدت  در  نه تنهــا  احــزاب  کــه  چــرا 
پاســخ گو  بایــد  هــم  بلندمــدت  در  بلکــه 
بلندمــدت  در  پاســخ گویی  ضــرورت  باشــند. 
درون حزبــی  کارشناســان  می شــود  موجــب 
سیاســت مداران  گوش به فرمــاِن  و  مرعــوب 
حتــا هنگامــی کــه بــر ســِر قــدرت هســتند، 
چارچــوب  در  بایــد  سیاســت مداران  نباشــند. 
منافــع درازمــدِت حزبــی تصمیم گیــری کننــد، 
ــته  ــار گذاش ــزب کن ــورت از ح ــن ص ــر ای در غی
ــفانه در  ــی متأس ــِم کنترل ــن میکانیس ــوند. ای می ش
ــه  ــت مدارانی ک ــدارد. سیاس ــود ن ــا وج ــور م کش
ــا افتخــار  ــدرت می رســند، ب ــه ق ــا ب ــۀ م در جامع
اعــام می کننــد کــه وامــدار هیــچ گــروه و 
حــزب سیاســی نیســتند؛ یعنــی بــرای هزینه هــای 
مســوولیتی  هیــچ  تصمیمات شــان  بلندمــدِت 
ــی از  ــام انتخابات ــه نظ ــی ک ــا زمان ــد. ت نمی پذیرن
ریاســت جمهوری گرفتــه تــا پارلمــان و حتــا 
ــد،  ــزب نباش ــر تح ــی  ب ــی مبتن ــوراهای والیت ش
ــات  ــردِن مقام ــخ گو ک ــرای پاس ــی ب ــچ تاش هی

ــود.  ــد ب ــش نخواه ــی ثمربخ سیاس
قانــون انتخابــات کشــور، نیازمنــد اصاحــات 
اساســی اســت. نظــام کنونــی مبتنــی  بــر انتخــاب 
فــردی، بایــد در جهــت نظــام مبتنــی  بــر تحــزب 
ــِی  ــزاب سیاس ــر، اح ــوی دیگ ــد. از س ــر یاب تغیی
ــد  ــد، بای ــور دارن ــور حض ــه در کش ــددی ک متع
ــای  ــا و مرام نامه ه ــر برنامه ه ــه ب ــای تکی ــه ج ب
ــض،  ــًا متناق ــی و بعض ــعارهای کل ــر ش ــی  ب مبتن
بهــره  بــا  را  ســازگاری  و  منســجم  رویکــرد 
گرفتــن از نظــر کارشناســاِن خبــره در حوزه هــای 

مختلــف در خصــوص همــۀ جنبه هــای زنده گــی 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ارایــه دهنــد. البتــه 
در کنــار احــزاب متشــکل و منســجم، وجــود 
ــی  ــی آزاد و رقابت ــانه های گروه ــات و رس مطبوع
ــه  ــل وادار ب ــا را در عم ــا آن ه ــت ت ــروری اس ض
پاســخ گویی کنــد. بــا ادامــۀ وضــع موجــود، 
در  ریشــه  عمدتــًا  کــه  افغانســتان  مشــکات 
مســایل بلندمــدت دارد، همچنــان تــداوم می یابــد 
و اشــتباهاِت گذشــته به صورت هــای مختلــف 

ــد. ــد ش ــرار خواهن تک
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نوشــتار و کتابــت، مــرز بیــن تاریــخ و ماقبــل تاریــخ اســت. 
ــال را در  ــزار س ــتر از پنج ه ــان بیش ــِی انس ــور تاریخ حض
ــتر از  ــان بیش ــِی انس ــل تاریخ ــور ماقب ــرد. حض ــر نمی گی ب
یــک میلیــون ســال می توانــد باشــد. ســوال ایــن اســت  کــه 
چــرا حضــور تاریخــِی انســان این همــه مطــرح اســت، امــا 
ــدان  ــان، چن ــا آن همــه زم ــل تاریخــِی بشــر ب حضــور ماقب

مطــرح نیســت. 
ــی،  ــخ و در دورۀ تاریخ ــل تاری ــای ماقب ــان در دوره ه انس
انســان بــوده  اســت؛ پــس چــه باعــث شــده   کــه حضــور 
انســان در دورۀ تاریخــی این همــه قابــل توجــه باشــد و در 
دوره هــای ماقبــل تاریــخ چنــدان مــورد توجــه قــرار نگیرد؟ 
اگــر قــرار باشــد کــه حضــور خــودِ انســان اهمیــت داشــته 
 باشــد، در دوره هــای ماقبــل تاریــخ و تاریــخ انســان حضــور 
داشــته  اســت؛ بنابرایــن رخــدادی مهــم بایــد رخ داده  باشــد 
کــه حضــور انســان در دورۀ تاریخــی این همــه مهــم شــده 
ــور  ــه حض ــد ک ــد باش ــه می توان ــداد چ ــن رخ ــت. ای  اس
ــالۀ  ــور میلیون س ــر از حض ــان بااهمیت ت ــالۀ انس چندهزارس

انســان شــده  اســت؟
ــی  ــت!... از زمان ــوده  اس ــط ب ــتار و خ ــداد، نوش ــن رخ  ای
 کــه انســان خــط را اختــراع کــرد، تاریــخ را رقــم زد. پیــش 
ــان  ــد در جه ــورِ تاریخ من ــان حض ــتار، انس ــط و نوش از خ
نداشــت. بــا رخــداد نوشــتار رویدادهــا، دانــش و اطاعــات 
ــان از  ــی انس ــن آگاه ــرد. بنابرای ــال ک ــِل انتق ــت و قاب را ثب
حضــور تاریخــی اش بــر اســاس رویدادهای گذشــته بیشــتر 
ــال  ــده انتق ــه آین ــته گان ب ــاِت گذش ــش و اطاع ــد؛ دان ش
ــش و  ــر دان ــل ب ــر نس ــۀ ه ــه تجرب ــر این ک ــت؛ مهم ت یاف

ــدون شــد.  ــزوده و م ــات اف اطاع
ــس  ــت. پ ــان اس ــدن هم زم ــروع تم ــخ و ش ــروع تاری ش
ــم  ــز رق ــخ، بلکــه تمــدن را نی ــا تاری خــط و نوشــتار نه تنه
ــن  ــد ای ــه بای ــی دارد ک ــد ویژه گ ــدن چن ــت. تم زده  اس
ــکل  ــدن ش ــک تم ــا ی ــند ت ــم باش ــار ه ــا در کن ویژه گی ه
ــهری.  ــبات ش ــدرت و مناس ــوزش، ق ــش و آم ــرد: دان بگی
ــاز دارد.  ــتار نی ــه نوش ــاز ب ــواردِ تمدن س ــن م ــۀ ای ــر س ه
اگــر بــه تمدن هــای بشــری از یونــان، روم، اروپــا، امریــکا 
ــتار  ــا نوش ــن تمدن ه ــۀ ای ــم، در محــور هم ــه کنی و... توج
ــوزش  ــم و آم ــی عل ــت؛ یعن ــته  اس ــرار داش ــت ق و کتاب

ــت.  ــوده  اس ــا ب همان ج
ــه  ــا هم ــه تمدن ه ــم ک ــم بگویی ــاس می توانی ــن اس ــر ای ب
نوشــتاری انــد. نمی تــوان از تمدنــی فاقــد نوشــتار و کتابــت 
ســخن گفــت. اندیشــۀ منظــم و منطقــی در نوشــتن شــکل 
می گیــرد. درســت اســت  کــه بــدون نوشــتار نیــز می تــوان 
اندیشــید امــا نمی تــوان آن چنان کــه الزم اســت، اندیشــه را 
ــوب  ــک چارچ ــرد و در ی ــم ک ــته بندی و منظ ــی، دس منطق

منطقــی بــه عنــوان کتــاب ارایــه کــرد. 
ــار اندیشــه را دســته بندی،  ــوان در گفت ــه نمی ت از آن جایی ک
ــار  ــوان توســط گفت ــن نمی ت ــرد؛ بنابرای ــن ک منظــم و تدوی
ــه از  ــار دارد ک ــل اعتب ــار، نق ــرد. در گفت ــه ک ــد اندیش تولی

ــفاهی و  ــت ش ــود. معرف ــت می ش ــلی روای ــه نس ــل ب نس
ــاری فاقــد چارچــوب فکــری اســت؛ از نظــر فکــری،  گفت
ــه ســنت اســت  ــد؛ بیشــتر اســتوار ب ــد اندیشــه نمی کن تولی
و  مکتــوب  اندیشــۀ  برنمی تابــد.  را  تحول پذیــری   کــه 
نوشــتاری، منطقــی، منظــم و مــدون اســت  کــه بــه صــورت 
انتقــادی و تجربــی در پیشــینه و بســتر تاریخــی خویــش بــه 

ــردازد.  ــش می پ ــن خوی ــل و تدوی ــول، تکام تح
موقعــی  کــه بــه فلســفه و علــم می پردازیــم، شــروع 
ــفه  ــه فلس ــرای این ک ــرا؟ ب ــتان؛ چ ــان باس ــم از یون می کنی
ــان مکتــوب و  ــه عنــوان معرفــت عقلــی و علمــی در یون ب
ــدون از  ــادی و م ــی، انتق ــر منطق ــی تفک ــد. یعن ــدون ش م
یونــان آغــاز شــد؛ توســط چــه؟ توســط اندیشــیدن مکتــوب 

ــتاری.  و نوش
این کــه می گوییــم اندیشــیدن آغــاز شــد؛ ایــن بــه ایــن معنــا 
ــه انســان نمی اندیشــید. انســان پیــش از نوشــتار  نیســت  ک
می اندیشــید. امــا اندیشــیدن مــدون، منطقــی و منظــم نشــده  
ــخ و  ــل شــود. طــوری  کــه تاری ــه نوشــتار تبدی ــود کــه ب ب
ــا نوشــتار آغــاز می شــود؛ اندیشــیدن منطقــی و  تمــدن را ب

ــا نوشــتار شــروع می شــود.  ــز ب منظــم نی
ــم  ــی و منظ ــه اندیشــیدن منطق ــن ک ــای م ــن ادع ــاید ای ش
ــا  ــب، حت ــرای شــما جال ــاز شــده  اســت، ب ــا نوشــتار آغ ب
ــرای  نادرســت باشــد. امــا مــن دلیــل دارم. چــرا نوشــتن ب
ــرای  ــت؟ ب ــوار اس ــخت و دش ــرده، س ــن ک ــما از گفت ش
این کــه نوشــتن چارچــوب منطقــی، مســتدل و منظــم 
ــت  ــما خش ــه ش ــت  ک ــن اس ــل ای ــار مث ــد. گفت می خواه
ــه  ــتار ب ــار شــود. نوش ــم انب ــاالی ه ــا ب ــد ت ــاپ می کنی پرت
ــر و  ــن خشــت ها تعمی ــا ای ــه کســی ب ــا اســت  ک ــن معن ای
ــویم  ــه می ش ــم، متوج ــت کنی ــر دق ــازد. اگ ــاختمان بس س
ــاوت  ــدر تف ــاختمان چه ق ــک س ــا ی ــت ب ــار خش ــه انب ک
ــتاری  ــیدن نوش ــاری و اندیش ــیدن گفت ــبت اندیش دارد. نس

ــد.  ــاختمان باش ــت و س ــار خش ــبت انب ــد نس می توان
فــرق  اندیشــه  منطقی کــردِن  و  مــدون  تــا  اندیشــیدن 
ــان  ــا زب ــید و ب ــوان اندیش ــان می ت ــا زب ــر ب ــد. اگ می کن
ــط  ــیدن فق ــا اندیش ــرد ام ــان ک ــه را بی ــن اندیش ــبتًا ای نس
ــدون  ــوب و م ــم، دارای چارچ ــی، منظ ــتار، منطق ــا نوش ب
تدویــن  بحــث  نیســت؛  اندیشــیدن  بحــث  می شــود. 
ــت.  ــوب اس ــک چارچ ــم در ی ــی و منظ ــیدن منطق اندیش
و  توســعه نیافته  کشــورهای  بیــن  باشــد  قــرار  اگــر 
ــن  ــم، ای ــر بگیری ــاوت را در نظ ــتین تف ــعه یافته، نخس توس
تفــاوت، فرهنــگ شــفاهی و فرهنــگ مکتــوب اســت. 
ــدوی  ــای ب ــگ جامعه ه ــاری فرهن ــفاهی و گفت ــگ ش فرهن
اســت. هــر جامعه یــی  کــه بــدوی اســت، فرهنــگ شــفاهی 
و گفتــاری دارد. جامعه هــای مــدرن، توســعه یافته و متمــدن 
فرهنــگ نوشــتاری و مکتــوب دارد. در جامعه هــای متمــدن 
ــتادان و...  ــان، اس ــدان، ادیب ــت مدارن، منتق ــخنرانی سیاس س
ــی،  ــداد اجتماع ــر روی ــتند. ه ــده اس ــوب و نوشته ش مکت
سیاســی و فرهنگــی بــا نوشــتار مســتند و تاریخ منــد 

بــدوی،  و  توســعه نیافته  جامعه هــای  در  امــا  می شــود. 
ــتادان و...  ــان، اس ــدان، ادیب ســخنرانی سیاســت مداران، منتق

نوشته شــده و مکتــوب نیســت. 
حتــا در جامعه هــای بــدوی افــراد ترجیــح می دهنــد 
ــرای افــراد  کــه نوشــته نکننــد و صحبــت کننــد. نوشــتن ب
در جامعه هــای بــدوی از ســویی تکلیــف اســت و از 
ــم در  ــی و منظ ــیدن منطق ــازِ اندیش ــا امتی ــراد ب ــویی اف س
نوشــتار آشــنایی ندارنــد. بنابرایــن هــر کــس از هرجــا کــه 
ــخنی  ــد س ــرد و چن ــرار می گی ــو ق ــت بلندگ ــد، پش می رس
ــان ها  ــت. انس ــکل نیس ــه مش ــن ک ــخن گفت ــد. س می گوی
ــل  ــه تحصی ــا افرادی ک ــد؛ حت ــه می توانن ــخن گفت ــه س هم
ندارنــد، ممکــن در برخــی مــوارد، نســبت بــه یــک 
تحصیل کــرده بهتــر خطابــه ارایــه کنــد؛ یعنــی خوش صــدا 
باشــد، حــرکات و ادا انجــام بدهــد و بلیــغ و فصیــح باشــد. 
امــا نوشــتن کاری هــر کــس نیســت. نوشــتن مطالعــه الزم 
ــدن  ــی متم ــه جامعه ی ــی الزم دارد و ب ــینۀ فرهنگ دارد، پیش
ــار و  ــر گفت ــت ب ــه اصال ــی  ک ــت. در جامعه ی ــد اس نیازمن
ــراد  ــوان توقــع داشــت کــه اف ــودن اســت، نمی ت شــفاهی  ب
بنویســند؛ زیــرا چنان کــه گفتــه  شــد، نوشــتن فقــط عملــی 
نیســت  کــه یــاد گرفتــه  شــود؛ نوشــتن عمــل تــوام بــا تفکــر 
اســت. بنابرایــن نوشــتن اندیشــیدن اســت؛ اندیشــیدن 
خیلــی منطقــی، منظــم و جــدی نســبت بــه اندیشــۀ 

ــفاهی.  ــاری و ش گفت
ــۀ  ــی جامع ــبات فرهنگ ــه مناس ــر ب ــاس اگ ــن اس ــر ای ب
ــگ  ــه فرهن ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــگاه کنی ــتان ن افغانس
ــاری و شــفاهی اســت.  غالــب در جامعــۀ مــا فرهنــگ گفت
ــدوی  ــا مناســبات فرهنــگ ب ــی ب ــا جامعه ی ــن نظــر، م از ای
ــتاری  ــی نوش ــدون و منطق ــۀ م ــه اندیش ــوز ب ــتیم. هن اس
ــاری  ــا گفت ــی م ــم. محفل هــای علمــی و ادب دســت نیافته ای
ــفاهی  ــاری و ش ــا گفت ــاد م ــد و انتق ــت؛ نق ــفاهی اس و ش
دانشــگاه های  و  مکتب هــا  درســی  نصــاب  در  اســت؛ 
ــاری و  ــا گفت ــدارد؛ درس ه ــوز جایگاهــی ن ــا نوشــتار هن م
ــاپ هایی  ــا و ورکش ــًا کاره ــود؛ اص ــه می ش ــفاهی ارای ش
در برنامه هــای درس هــای گفتــاری وجــود نــدارد کــه 
دانش آمــوز و دانشــجو مکلــف بــه نوشــتن شــود و نوشــتن 

ــد.  ــه درس بدان ــق ب ــتاری را متعل ــای نوش و ارایه ه
در  دانشــگاه ها  اســتادان  درس هــای  از  تعــدادی  حتــا 
ــه  ــتاد ک ــود اس ــت. خ ــاری اس ــفاهی و گفت ــتان ش افغانس
کتــاب  درســی نمی نویســد؛ نوشــته نمی توانــد. معلــوم 
ــاس  ــه اس ــه چ ــد، ب ــام می ده ــه انج ــاری را ک نیســت گفت
ــجو  ــه دانش ــد. ب ــام می ده ــوب انج ــند مکت ــه س ــر چ و ب

می گویــد گپ هــای مــرا یادداشــت بگیریــد. 
ــا و  ــی در مکتب ه ــای درس ــاپ کتاب ه ــر چ ــن اگ بنابرای
ــم کــه  ــم بگویی ــم، می توانی در دانشــگاه ها را در نظــر نگیری
ســنت فرهنگــی تدریــس در مکتب هــا و دانشــگاه های 
ــا  ــن ادع ــد ای ــاید بگویی ــاری اســت. ش ــفاهی و گفت ــا ش م
ــد؛  ــم نکنی ــول ه ــا را قب ــن ادع ــر ای ــت. اگ ــت نیس درس

ــت دارد؟  ــرا واقعی ــت دارد. چ ــا واقعی ــن ادع ــفانه ای متأس
ــگاه های  ــا و دانش ــتن در درس مکتب ه ــه نوش ــرای این ک ب
مــا جایگاهــی نــدارد. معلــم صحبــت می کنــد. دانش آمــوز 
امتحــان  روز  فقــط  می کنــد.  صحبــت  دانشــجو  و 
دانش آمــوز و دانشــجو مکلــف اســت چنــد ســطر بنویســد. 
حتــا تعــدادی از معلم هــا امتحــاِن خــود را نیــز تقریــری و 

شــفاهی می گیرنــد. 
ــه شــود  ــد ارای ــا در کتاب هــای درســی طــوری بای درس ه
کــه دانش آمــوز و دانشــجو، در هرچنــد درس یــک تکلیــف 
ــت وجو  ــوع را جس ــد. موض ــته  باش ــتاری داش و کار نوش
کنــد، بنویســد و ارایــه کنــد. بســیاری ها را دیــده ام از 
ــوع  ــک موض ــد ی ــد بای ــده اند، می گوین ــارغ ش ــگاه ف دانش
ــرا؟  ــی چ ــر بپرس ــم. اگ ــته نمی توان ــا نوش ــم ام را بنویس
ــت.  ــوده  اس ــات نب ــی اش ادبی ــتۀ درس ــه رش ــد ک می گوین
ــد  ــد بای ــات بخوانن ــه ادبی ــط کســانی  ک ــد فق ــال می کنن خی
ــا  ــفانه ادبیات خوانده ه ــه متأس ــند! درحالی ک ــد بنویس بتوانن
نیــز نوشــته نمی تواننــد و می گوینــد نوشــتن اســتعداد 

خــدادادی اســت. 
ــی و  ــی، فرهنگ ــل ادب ــد محف ــاه چن ــاید هرم ــل ش در کاب
آموزشــی-علمی برگــزار می شــود امــا همــۀ ایــن محفل هــا 
پایــان محفل هــا چنــد  برگــزار می شــود. در  شــفاهی 
ــود.  ــام می ش ــل تم ــود؛ محف ــه می ش ــلفی گرفت ــس ِس عک
از محفــل نــه ســندی می مانــد و نــه محفــل براینــد ادبــی، 
ــه  ــل و برنام ــه محف ــی دارد. در صورتی ک ــی و علم فرهنگ
ــد.  ــا نمی مان ــه ج ــندی ب ــه س ــًا ک ــد؛ طبع ــتاری نباش نوش
ــا عکــس  ــد ت ــد، چن ــا می مان ــه از محفل ه ــندی ک ــا س تنه

اســت. 
ــه  ــتند ک ــی اس ــر مدع ــو، دو نف ــن س ــه ای ــال ب ــد س از چن
رییــس اتحادیــۀ نویســنده گان افغانســتان و رییــس اجرایــی 
ایــن اتحادیــه اســتند. از یکــی از این هــا پرســیدم »شــما کــه 
ــۀ نویســنده گان  ــام اتحادی ــه ن ــی را ب ــد اتحادیه ی ــا داری ادع
افغانســتان تأســیس و مدیریــت کرده ایــد، چــه دســتاوردی 
داریــد؟ اثــری از شــاعران و نویســنده گان چــاپ کرده ایــد؟ 
مجله یــی راه انداخته ایــد؟ ســیمینارهای علمــی و فرهنگــی 

ــۀ ایــن ســمینارها کجــا اســت؟«   برگــزار کرده ایــد؟ مقال
ــی  ــد؛ اتحادیه ی ــم!... حــاال فکــر کنی ــد عکــس داری می گوی
ــار  ــا چه ــت و گوی ــنده گان اس ــۀ نویس ــش اتحادی ــه نام ک
ــچ نوشــته  ــن مــدت هی ســال از فعالیتــش می گــذرد، در ای

ــده  اســت.  ــه نمان ــن اتحادی ــی از ای و مکتوب
ــفاهی گری  ــر ش ــش ب ــه اصالت ــا ک ــۀ نویســنده گاِن م اتحادی
و بدوی گــری اســت؛ تنهــا حاصــِل چهــار ســال فعالیتــش 
ــران  ــاب، از دیگ ــن حس ــا ای ــت. ب ــس اس ــع عک ــه قط س
نمی تــوان شــکایت کــرد کــه چــرا نمی نویســند. بــه 
کســی برنخــورد، از نظــر فرهنگــی هنــوز فرهنــِگ بــدوی 
ــگ  ــرا فرهن ــت؛ زی ــم اس ــا حاک ــی م ــبات فرهنگ در مناس

ــه دارد.   ــا غلب ــی م ــبات فرهنگ ــر مناس ــفاهی ب ش

فرهنِگ 
شفاهی 

نشاِن بدویت 
با نگاهی به مناسبات 

فرهنگی افغانستان
 شروع تاریخ و شروع تمدن هم زمان است. خط و نوشتار نه تنها تاریخ، بلکه تمدن را نیز رقم زده  است. تمدن چند ویژه گی دارد

 که باید این ویژه گی ها در کنار هم باشند تا یک تمدن شکل بگیرد: دانش و آموزش، قدرت و مناسبات شهری. هر سۀ این موارِد
 تمدن ساز به نوشتار نیاز دارد. اگر به تمدن های بشری از یونان، روم، اروپا، امریکا و... توجه کنیم، در محور همۀ این تمدن ها

 .نوشتار و کتابت قرار داشته  است؛ یعنی علم و آموزش همان جا بوده  است
 بر این اساس می توانیم بگوییم که تمدن ها همه نوشتاری اند. نمی توان از تمدنی فاقد نوشتار و کتابت سخن گفت. اندیشۀ منظم و
 منطقی در نوشتن شکل می گیرد. درست است  که بدون نوشتار نیز می توان اندیشید اما نمی توان آن چنان که الزم است، اندیشه را

منطقی، دسته بندی و منظم کرد و در یک چارچوب منطقی به عنوان کتاب ارایه کرد یعقوب یسـنا



ســوی  از  گرفتــه  صــورت  بررســی های 
ــر  ســازمان مردم نهــاد انگلیســی »اقــدام در براب
خشــونت مســلحانه« نشــان داده کــه در ســال 
ــر  ــر غی ــادی در افغانســتان 4260 نف 2018 می
ــر  ــه اکث ــدند ک ــی ش ــا زخم ــته ی ــی کش نظام
ایــن افــراد قربانیــان حمــات انتحــاری بــوده 

ــد. ان
در ادامــۀ گــزارش روزنامــۀ گاردیــن کــه 
تلفــات  مــورد  در  جهانــی  آمارهــای  بــه 
غیرنظامیــان اشــاره شــده، آمــده اســت: در 
ســال گذشــته 22 هــزار نفــر در سراســر جهــان 
ــدند  ــی ش ــا زخم ــته ی ــی کش ــق جنگ در مناط
کــه در مقایســه بــا ســال 2017 کــه ایــن تعــداد 
31 هــزار نفــر بــوده کاهــش را در ایــن بخــش 

ــتیم.  ــواه هس گ
ایــن گــزارش می افزایــد: در طــول ســال 2018 
میــادی 78 درصــد از تلفــات غیرنظامیــان ثبت 
شــده در افغانســتان براثــر انفجــار بمــب کنــار 
ــن در  ــت. همچنی ــده اس ــادث ش ــی ح جاده ی
ــر  ــه براث ــرادی ک ــداد اف ــی تع ــازه زمان ــن ب ای
ــی داعــش«  حمــات »گــروه تروریســتی وهاب
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــده ان ــته ش کش
ســال گذشــته )2017( حــدود 90 درصــد 

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــمار  ــان ش ــن، همچن ــزارش گاردی براســاس گ
شــهروندان افغانســتان کــه براثــر حمــات 
ــود را از  ــان خ ــی ج ــای خارج ــی نیروه هوای
دســت دادنــد تقریبــًا دو برابــر شــده و از 238 
ــال  ــر در س ــه 463 نف ــال 2017 ب ــر در س نف
2018 افزایــش یافتــه و دلیــل اصلــی ایــن امــر 
عملیــات  و  هوایــی  بمباران هــای  افزایــش 
ایتــاف تحــت  نظامــی زمینــی نیروهــای 
ــت. ــوده اس ــتان ب ــکا در افغانس ــری امری رهب

ــه گــزارش ســازمان ملــل  گاردیــن در ادامــه ب
اســتناد کــرده و می نویســد: گــزارش ســازمان 
ــان افغانســتان  ــات غیرنظامی ــورد تلف ــل درم مل
در ســال 2018 نشــان می دهــد کــه ســال 

ــورد  ــا، رک ــی ه ــته و زخم ــار کش ــته آم گذش
ــرده اســت  ــت ک ــدی را در افغانســتان ثب جدی
و علــت ایــن امــر افزایــش حمــات انتحــاری 
گــروه تروریســتی تکفیــری داعــش علیــه 
اهــداف غیرنظامــی در افغانســتان بــوده اســت. 
در همیــن رابطــه »ایــوان اورتــون« رییــس 
اخبــار  رغــم  بــه  می گویــد:   )AOAV(
خــوب جهانــی در مــورد کاهــش تلفــات 
غیرنظامیــان، امــا در افغانســتان شــاهد قربانــی 
ــهروندان  ــی از ش ــار جاده ی ــب کن ــن بم گرفت
ــا  ــرد آماره ــد ک ــتیم. او تأکی ــور هس ــن کش ای
ــر  نشــان می دهــد 90 درصــد افــرادی کــه براث
ایــن نــوع بمب هــا کشــته شــدند عمومــًا 
شــهروندان غیرنظامــی را شــامل می شــود.
ــه  ــا ارای ــه ب ــی در ادام ــۀ انگلیس ــن روزنام ای
آمــاری می نویســد:  42 درصــد از تلفــات 
غیرنظامیــان در افغانســتان در نتیجــه بمــب 
کنــار جاده یــی، 32 درصــد ناشــی از حمــات 
هوایــی و 15 درصــد نیــز ناشــی از ســایر انــواع 

ــوده اســت.  ــی ب ــات نظام عملی
رییــس ایــن ســازمان مردم نهــاد انگلیســی 
ــش  ــاف کاه ــد: برخ ــد می کن ــه تأکی در ادام
تلفــات غیرنظامیــان بــه صــورت جهانــی، 
همچنــان در برخــی مناطــق ماننــد یمــن، 
ــرل(  ــت کنت ــمیر تح ــی و )کش ــتان،  لیب افغانس
ــان  ــات غیرنظامی ــش تلف ــواه افزای ــز گ ــد نی هن
هســتیم کــه در ایــن میــان افغانســتان در ســال 

ــت. ــورد دار اس ــه رک ــن زمین 2018 در ای
ــات  ــش تلف ــل کاه ــه دلی ــه ب ــون در ادام اورت
ــرد  ــاره ک ــی اش ــۀ جهان ــان در عرص غیرنظامی
و می گویــد: دلیــل اصلــی کاهــش تلفــات 
غیرنظامیــان در ســال گذشــته میــادی بــه 
دلیــل شکســت گــروه تروریســتی وهابــی 
ــت.  ــوده اس ــوریه ب ــراق و س ــش در ع داع

از ســوی دیگــر، »لیــام مکــدوال« ســخنگوی 
در  متحــد  ملــل  ســازمان  )دفتــر  یونامــا  
افغانســتان( در ایــن رابطــه می گویــد: گــزارش 

تلفــات  مــورد  در  ملــل  ســازمان  جدیــد 
غیرنظامیــان در مــاه اپریــل ســال جــاری 
براســاس  شــد.  خواهــد  منتشــر  میــادی 
آخریــن گــزارش ســازمان ملــل، 8 هــزار نفــر 
ــال  ــپتامبر س ــا س ــوری ت ــای جن ــاه ه ــن م بی
ــت  ــود را از دس ــان خ ــتان ج 2018 در افغانس
ــار  ــد. حمــات انتحــاری و بمب هــای کن دادن
ــوان  ــن تلفــات عن جاده یــی عامــل نیمــی از ای
شــده اســت و همچنــان ســازمان ملــل نگرانــی 
خــود را در مــورد حملــه بــه شــهروندان 
غیرنظامــی در افغانســتان را ابــراز کــرده اســت. 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــل ب ــازمان مل ــخنگوی س س
ــی  ــاد انگلیس ــازمان مردم نه ــزارش س ــورد گ م
ــار  ــلحانه اظه ــونت مس ــر خش ــدام در براب اق
ــار  ــه آم ــرد ک ــد ک ــا تایی ــد، ام ــر نمی کن نظ
جدیــدی  رکــورد   2018 ســال  در  تلفــات 
ــته  ــش از آن داش ــال پی ــار س ــه چه ــبت ب نس

ــت.  اس
ــران  ــل نگ ــازمان مل ــه س ــت ک ــدوال گف مک
هــدف قــرار دادن شــهروندان و اســتفاده از 
ــال  ــت و در س ــی اس ــار جاده ی ــای کن بمب ه
ــی  ــار جاده ی ــای کن گذشــته اســتفاده از بمب ه
مهمتریــن عامــل افزایــش تلفــات غیرنظامیــان 

ــت.  ــوده اس ــتان ب در افغانس
ــان براســاس گــزارش ایــن نهــاد اقــدام  همچن
ــن  ــال 2018 در یم ــونت در س ــر خش در براب
ــور  ــن کش ــی ای ــردم غیرنظام ــر از م 1800 نف
ــد و امــا تلفــات  جــان خــود را از دســت دادن
ــه 5  ــر ب ــزار نف ــان در ســوریه از 8 ه غیرنظامی

ــه اســت.  ــر کاهــش یافت نف
مداخله گرانــه  سیاســت های  کــه  گفتنــی 
در طــول 17 ســال  افغانســتان  در  امریــکا 
گذشــته باعــث افزایــش بحــران و ناامنی هــای 
ــاله  ــر س ــده و ه ــور ش ــن کش ــترده در ای گس
جــان هــزاران تــن از شــهروندان ایــن کشــور 

می گیــرد. را 

تکنالــوژی  و  مخابــرات  پیشــین  وزیــر 
ــا از او  ــه دادگاه ه ــت ک ــه اس ــی گفت معلومات
دســت بــردار نیســت و دوبــاره بــه دادگاه فــرا 

ــت. ــده اس ــده ش خوان
عبدالــرزاق وحیــدی، در برگــۀ فیس بــوک خود 
نگاشــته اســت کــه نهادهــای عدلــی و قضایــی، 
ایــن بــار پرونــدۀ او را در زمــان ماموریــت اش 
ــاز  ــه ب ــی و اداری وزارت مالی ــت مال در معینی
کرده انــد کــه از ســال 1389 تــا ســال 1394 را 

ــرد. ــر می گی در ب
کتــاب  »می خواســتم  اســت:  نگاشــته  او 
ــف  ــود را وق ــا خ ــردم ت ــاش ک ــم. ت بنویس
ــا  ــراً مافی ــا ظاه ــم. ام ــک نمای ــط آکادمی محی

ــر  ــای آخ ــن روزه ــت. ای ــردار نیس ــت ب دس
چیــز  دو  گویــا  ملــی  حکومــت وحــدت 
دســت از ســر مــن بــر نمــی دارد. یکــی 
ــری  ــت و دیگ ــرماخوردهگی اس ــزش و س ری
بــا  غنــی.  اشــرف  نمایشــی  محکمه هــای 
ــر واقعــی کــه  ــی و غی ــف« خیال »الیحــه وظای
ــت و  ــر اس ــاره کمت ــک کاغذپ ارزش آن از ی
ــربرآورده  ــا س ــاره از کج ــت یکب ــوم نیس معل
ــت،  ــم نیس ــی ه ــچ مرجع ــد هی ــورد تایی و م
تــاش می کننــد تــا پــای مــرا هــم بــه پرونــده 

تــازه ای بکشــانند«.
روز  کــه  اســت  گفتــه  وحیــدی  آقــای 
چهارشــنبه هفتــه جــاری)26 جــدی( در مرکــز 

ــر اینکــه جریــان  عدلــی و قضایــی مشــروط ب
ــا  ــده از تلویزیون ه ــورت زن ــه ص ــه ب محکم
ــر  نشــر گــردد، منحیــث مســوولی کــه در براب
ــت پاســخ گو می باشــد، حاضــر  ــون و عدال قان

ــد. ــد ش خواه

23 هـزار کـودک بامیـانی
 از تحصیـل محـروم  اند

وزیر پیشین مخابرات افغانستان دوباره به دادگاه فراخوانده شد
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نتایــج یــک ســروی کــه بــه تازه گــی توســط ریاســت معــارف والیــت بامیــان انجــام 
ــاله در  ــا 18 س ــودک 7 ت ــزار و 233 ک ــوع 172ه ــه از مجم ــد ک ــان می ده ــده، نش ش

ــد. ــوزش محــروم مانده ان ــودِک واجــد شــرایط از آم ــزار ک ــان، بیشــتر از 23ه بامی
ــران، بســیاری از کــودکان محــروم از آمــوزش  ــن ســروی نشــان می دهــد کــه دخت ای

ــد. ــکیل می دهن را تش
ــز  ــودک، در مراک ــزار ک ــش از 149 ه ــر بی ــال حاض ــروی، در ح ــن س ــاد ای ــر بنی ب
آموزشــی رســمی و غیررســمی بامیــان ســرگرم فراگیــری دانــش  انــد کــه 86 درصــد 
ــن  ــر در ای ــال دیگ ــد اطف ــا 16 فیص ــد، ام ــان می ده ــرایط را نش ــد ش ــودکان واج ک

ــد. ــروم  ان ــوزش مح ــت از آم والی
ریاســت معــارف بامیــان دیــروز اعــام کــرد کــه از جمــع 149 هــزار کــودک مشــغول 

آمــوزش در ایــن والیــت، 53 فیصــد پســر و 47 درصدشــان دختــران هســتند.
ــن  ــر ای ــار بیانگ ــن آم ــد: »ای ــان می گوی ــت بامی ــارف والی ــس مع ــن، ریی ــوب آروی ای
ــه  ــم و تربی ــه تعلی ــی ب ــز آموزش ــه مراک ــد ب ــه بای ــانی ک ــوع کس ــه از مجم ــت ک اس
ــودک  ــزار و 30 ک ــامل 23 ه ــه ش ــد ک ــند، 16 درصــد محروم ان ــته باش دسترســی داش

ــوند.« ــر می ش ــر و پس دخت
ــدۀ  ــل عم ــت را دالی ــن والی ــم در ای ــنتی حاک ــکات س ــر و مش ــن، فق ــای آروی آق
ــت دانســت. ــن والی ــه در ای ــم و تربی ــه تعلی ــودک ب ــزار ک ــش از 23 ه ــت بی محرومی
ــت  ــوی ریاس ــور از س ــارف کش ــاخص های وزارت مع ــاس ش ــر اس ــروی، ب ــن س ای

ــان انجــام شــده اســت. ــارف بامی مع
از میــان بیــش از 172 هــزار کــودک 7 تــا 18 ســاله در بامیــان، 149 هــزار دختــر و پســر 
هــم اکنــون مصــروف آموزش انــد امــا بیــش از 14 هــزار دختــر واجــد شــرایط تعلیــم 

و تربیــه و بیــش از 8 هــزار پســر دیگــر از آمــوزش محــروم مانده انــد.
ــار مشــکات دیگــر، کــم کاری ریاســت معــارف و دور  ــان، در کن ــی بامی فعــاالن مدن
بــودن فاصلــۀ مکاتــب بــا روســتاها را از دالیــل عمــدۀ محرومیــت کــودکان بامیانــی در 

ــد. ــوان می کنن ــت عن ــن والی ای
بامیــان، بیــش از 350 مکتــب ابتدایــی، متوســطه و لیســه دارد کــه بیــش از 149 هــزار 

ــد. ــر و پســر در آن هــا آمــوزش می بینن متعلــم دخت
بــر اســاس ارزیابــی تــازۀ وزارت کار و امــور اجتماعــی، شــهدا و معلــوالن افغانســتان 
3.7 میلیــون کــودک در ســطح افغانســتان بــه دلیــل جنــگ و فقــر اقتصــادی از رفتــن بــه 
مکتــب محــروم  انــد کــه از ایــن میــان 1.9 میلیــون کــودک مصــروف انجــام کار هــای 

شــاقه اند.

ــې د  ــاور دي چ ــه دې ب ــس پ ــړي او رئی ــمېر غ ــو ش ــې ی ــو جرګ ــتان د مرشان د افغانس

ــه  ــه پ ــو هېوادون ــیمي د ځین ــکا او د س ــې د امری ــه چ ــه پروس ــولې روان ــتان د س افغانس

هڅــو پــر مــخ وړل کېــږي، هــر ډول خــرې او پرمختــګ يــې بایــد د افغــان حکومــت او 

ــه وي. ــه پــټ ن خلکــو ن

دوی د یکشــنبې پــه ورځ د جرګــې پــه عمومــي غونــډه کــې وویــل، د افغانســتان د ســولې 

پروســه یــو حســاس پــړاو تــه رســېدلی او کــه دقــت په کــې ونــه يش او د افغانســتان ګټــې 

ــل ناوریــن رسه  ــوه ب ــه ی ــه ل ــواد ب ــه ونیــول يش، هې ــام کــې ون ــه پ او ارزښــتونه په کــې پ

مــخ کــړي.

د مرشانــو جرګــې رئيــس عبدالهــادي مســلمیار پــه دې اړه د جرګــې د یــو شــمېر غــړو لــه 

بحثونــو وروســته وویــل: »پیغــام بــه مــو ښــکېلو هېوادونــو تــه دا وي چــې د افغانســتان 

د ولــس، حکومــت او نظــام پرتــه، د ســولې اړونــد بحــث کــول او یــا تصمیــم نیــول بــه د 

افغانســتان لپــاره د د یــو بــل ناوریــن بحــث وي. بایــد داســې تصمیــم ونیــول يش، هرڅــه 

چــې مخــې تــه راځــي، بایــد لــه افغــان حکومــت رسه رشیــک او حکومــت مکلــف دی 

چــې پــه اړه یــې لــه ملــت رسه مشــوره وکــړي.«

د مرشانــو جرګــې ځینــو غړیــو لــه دې ډلــې ګل احمــد اعظمــي وویــل، کومــې خــرې 

چــې د ســیمې پــه کچــه د افغانســتان د ســولې پــه اړه کېــږي، ټولــې لــه خلکــو او حتــي 

لــه افغــان حکومتــه پټــې دي.

دا په داســې حــال کــې ده چــې لــه طالبانــو رسه د افغــان حکومــت د ســولې د مذاکراتــو 

پــه اړه د امریــکا ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل زاد پــه وروســتیو شــاوخوا درې میاشــتو 

ــورو  ــو ن ــتان او ځین ــتان، تاجکس ــر، ازبکس ــو، قط ــد امارات ــريب متح ــتان، ع ــې پاکس ک

هېوادونــو تــه ســفر کــړی او د یــادو هېوادونــو لــه چارواکــو رسه یــې لــه لیدلــو وروســته 

حکومــت تــه د خپلــو هڅــو او پرمختګونــو پــه اړه راپــور ورکــړی دی.

رسبېــره پــر دې د افغانســتان د ســولې د عــايل شــورا د داراالنشــاء رئيــس محمــد عمــر 

داوودزي تېــره اوونــۍ پاکســتان تــه ســفر وکــړ.

ښــاغيل داوودزي پــه خپــل دغــه څلــور ورځنــي ســفر کــې د پاکســتان د بهرنیــو چــارو د 

وزیــر شــاه محمــود قریــي او د هغــه هېــواد لــه یــو شــمېر ســیايس او مذهبــي مرشانــو 

رسه وکتــل.

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا وايــي، لــه ښــاغيل داوودزي رسه د پاکســتاين 

چارواکــو خــرې، هیلــه بخښــوونکې وي.

ــه  ــو ت ــمیار ازادي رادی ــاعیل قاس ــد اس ــړي محم ــاوي غ ــوي پ ــورا د اجرائی ــه ش د دغ

ــې د  ــده دی چ ــه دې عقی ــفره رايض دی. دی پ ــل س ــه خپ ــاغلی داوودزی ل ــل: »ښ ووی

ــد  ــات اړون ــځ د افغانســتان د ســولې او ثب ــوځ ترمن پاکســتان د حکومــت، سیاســت او پ

یــوه هم غــږي رامنځتــه شــوې او لــه ســیايس پلــوه عمومــي روحیــه هــم داســې ده چــې 

ــه برابرولــی يش.« ــه زمین ــه ګټ کولــی يش، د افغانســتان د ســولې پ

ښــاغلی قاســمیار وايــي، د ســولې د مشــوريت عــايل بــورډ جوړېــدل، د دې ښــکارندويي 

کــوي چــې د ســولې پروســه لــه خلکــو پټــه نــه ده.

ــزوری  ــنی کم ــتان اوس ــې د پاکس ــي چ ــم واي ــورا دا ه ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

اقتصــادي وضعیــت تــه پــه کتــو، هغــه هېــواد منلــې چــې د افغانســتان ســوله د پاکســتان 

ــو ترمنــځ د  ــه ده، لــه همــدې املــه غــواړي چــې د حکومــت او طالبان ــه ګټ د اقتصــاد پ

ــاره هڅــې وکــړي. ــو لپ ســولې د مذاکرات

تلفـات ملـکی
افزایش یافته است
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ــان  ــرت مورخ ــارۀ بصی ــی درب ــر جالب )1939( نظ
ــدار،  ــورخ نام ــن م ــوود، ای ــه داد. کالینگ ــره ارای خب
تفــاوت میــان آشــنایان و ناآشــنایان بــا تاریــخ 
ــر«  ــان متبح ــان »جنگلبان ــاوت می ــه تف ــبیه ب را ش
نــاآگاه« در جنــگل میدانســت. در  و »مســافران 
حالــی کــه مســافران بــا خــود فکــر می کننــد 
ــبزه نیســت«،  ــر از درخــت و س ــزی غی ــا چی »اینج
و  میشناســند  را  نادیدنــی  خطــرات  جنگلبانــان 
ــری البهــای ســبزهها  ــاش، بب ــد »مراقــب ب میگوین

ــت«. ــرده اس ــن ک کمی
ــان از  ــه مورخ ــت ک ــن اس ــوود ای ــور کالینگ منظ
طریــق آشــنایی بــا افــراد، مکان هــا و ایده هــا، 
ــه  ــاص چ ــی خ ــه در وضعیت ــد ک ــوالً می دانن معم
ــا حداقــل مــوارد مهمــی را  پیــش خواهــد آمــد- ی
ــد.  ــن می کنن ــده تبیی ــایل پیش آم ــا مس ــاط ب در ارتب
اندیشــه های کالینگــوود حاکــی از فهــم عمیــق او از 
ــه  ــد در جامع ــان می توانن ــه مورخ ــت ک ــی اس نقش
ایفــا کننــد. درک آن هــا از رفتارهــای انســانی، 
وضعیت هــای پایــدار یــا ناپایــدار اقتصــادی و 
ــۀ  ــِی منطق ــی- سیاس ــایل اجتماع ــی و مس فرهنگ
ــًا  ــه صرف ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــا ب ــی از دنی خاص
از رویدادهــای گذشــته خبــر ندارنــد. همچــون 
جنگلبانــی کــه می توانــد ببــری را در البهــای 
ــای  ــه ه ــد توصی ــان میتوانن ــد، مورخ ــبزه ها بیاب س
ــده  ــی و آین ــهای کنون ــورد چالش ــودمندی در م س

ــد. ــه کنن ارای
بــرای 2500 ســال، مفهــوم مــورخ بــه  مثابــۀ مفســر 
ــل  ــود. اص ــرده ب ــوش ک ــا خ ــوم ج ــان عم در اذه
ــرای  ــه روزگار باســتان بازمی گــردد. ب ایــن قضیــه ب
ــًا  ــز را صرف ــگ پلوپون ــخ جن ــیدید، تاری ــال توس مث
نمی دانســت،  حماســی  مبارزه یــی  تاریخ نــگاری 
بلکــه آن را  »بــرای همــۀ دوران هــا« ســودمند 
اصلــی  انگیزه هــای  کــه  کتابــی  می شــمرد، 
بلندپروازی هــای سیاســی و کشــمکش های انســانی 
ــه انســان انســان  ــی ک ــا زمان ــد و »ت ــا می کن را برم
ــان  ــن رو، مورخ ــود. از ای ــد ب ــد خواه ــت« مفی اس
معمــوالً خــود را  افــرادی نمی داننــد کــه جزییــات 
می چیننــد  یکدیگــر  کنــار  را  خــاص  اتفاقــی 
بلکــه چنیــن می پندارنــد کــه ابــزاری مفهومــی 
تــا  می گذارنــد  خوانندهگان شــان  اختیــار  در  را 
ــون  ــای پیرام ــاوت دنی ــاع متف ــیلۀ آن اوض ــه وس ب
ــا،  ــرای قرن ه ــد. ب ــش رو را درک کنن ــایل پی و مس
منزلــۀ  بــه  تاریــخ  از  متفکــران  و  دولت مــردان 
ــکات  ــرای مش ــی ب ــن راه حل ــرای یافت ــزاری ب اب
می بردنــد.  بهــره  بن بســت ها  از  برون رفــت  و 
وقتــی نیکولــو ماکیاولی شــهریار )1532( را نوشــت، 
ــی  ــه نمونه های ــان ب ــات بی ام ــا ارجاع ــش را ب نظرات
از گذشــته بیــان کــرد. سیاســت مداران قــرن نوزدهــم 
اروپــا معمــوالً تحصیل کــرده بودنــد و از قیاس هــای 
ــره  ــکات روزم ــع مش ــرای رف ــی ب ــی و روم یونان

اســتفاده می کردنــد. مــورخ عصــر ویکتوریــا، جــی. 
ــی  ــا جای ــت ت ــر رف ــم فرات ــن ه ــیلی، از ای آر ِس
ــب  ــر مکت ــوده »مگ ــزی نب ــخ چی ــت تاری ــه گف ک
زمــام داری«، اظهارنظــری جســورانه در بــاب آن چــه 
سیاســت مداران  اختیــار  در  می توانــد  قانــون 

ــذارد. بگ
 گذشته، حال و آیندۀ ناتمام

مورخــان پیشــگو نیســتند. قیاس هــای آنهــا ممکــن 
باشــد.  اشــتباه  اظهارات شــان  و  نا بهجــا  اســت 
بــا وجــود ایــن، ایــدۀ تاریــخ بهمثابــۀ چــراغ 
راهنمــا بــرای فهــم مناســبات حــال و آینــده، 
ــی  ــت. منطق ــی اس ــگ غرب ــر فرهن ــی از تفک بخش
ــزن  ــا مخ ــته تنه ــال، گذش ــر ح ــه ه ــت. ب ــم اس ه
اطاعــات در مــورد بایدهــا و نبایدهــا اســت: چیــز 
ــم. در  ــک بجویی ــه آن تمس ــه ب ــم ک ــری نداری دیگ
ــاس  ــر اس ــی ب ــًا تصمیمات ــره ، دایم ــی روزم زندهگ
ــت  ــن اس ــد ممک ــم. هرچن ــود می گیری ــتۀ خ گذش
ــا  ــند، ام ــم نباش ــه ه ــبیه ب ــًا ش ــت کام دو موقعی
الگوهــا و درس هایــی از گذشــته را مــد نظــر قــرار 
می دهیــم کــه می تواننــد در تصمیم گیــری بهتــر 

ــد. ــا کمــک کنن ــه م ب
در دهه هــای اخیــر، اوضــاع بــه شــدت تغییــر 
ــارۀ مــورخ  ــج درب ــدگاه ســابقًا رای کــرده اســت. دی
-در مفهــوم مــدرن آن- به مثابــۀ »سیاست پیشــه«، 
دیگــر جایگاهــی نــدارد و اغلــب بــه دیــدۀ تردیــد 
بــه آن می نگرنــد. در ســال 1969، مــورخ ســلطنتی، 
جفــری اِلتــون، بــه آن هایــی حملــه کــرد کــه در پــی 
ــروزه  ــد. ام ــخ بودن ــرای تاری ــرد«ی ب ــن »کارب یافت
چنــان  موضوعاتــی  روی  دانشــگاهی  مورخــان 
ــد و در مســایلی تبحــر  ــی کار میکنن خــاص و جزی
پژوهشــگراِن همتای شــان  تعــداد  کــه  یافته انــد 
کــه قــادر بــه فهــم آن انــد حتــا بــه صــد نفــر هــم 
ــم  ــات مه ــه جزیی ــد ک ــی می گوین ــد. برخ نمی رس
ــه  ــد. ب ــخ خــودش را تکــرار نمی کن هســتند و تاری
اختصــار می تــوان گفــت کــه »زمینــه« یــا اوضــاع و 
احــوال از هــر چیــزی مهمتــر اســت. چــون هیــچ دو 
ــاش  ــن ت ــًا یکســان نیســتند، بنابرای ــی دقیق وضعیت
بــرای یافتــن شــباهت میــان رویدادهــا ممکــن 
ــی  ــان و مکان ــد. از زم ــف بینجام ــه تحری ــت ب اس
تظاهــر  و  گرفــت  »عبــرت«  نمی تــوان  دیگــر 
می انجامــد.  ساده ســازی  بــه  کاری  چنیــن  بــه 
نظــر  مورخــان  از  بســیاری  اکنــون  نتیجــه،  در 
توســیدید را نمی پســندند. امــکان بســط پیامدهــای 
ــتفاده از  ــای تاریخــی و اس ــی از رویداده مجموعه ی
آنهــا بــرای فهــم مشــکات سیاســت های امــروزی 
ــازگار  ــای پذیرفته  شــدۀ دانشــگاهی ناس ــا هنجاره ب

اســت.
غنــای  از  نگــرش،  ایــن  زیــاد  احتمــال  بــه 
ــع  ــد و مان ــی می کاه ــی و اجتماع ــای سیاس بحث ه
از ارایــۀ نظــرات مورخــان در فضــای عمومــی 
می شــود. مورخانــی مثــل گراهــام آلیســون، آنــدرو 

ارهــارت، نایــال فرگوســن و مارتیــن فرامپتــون 
رواج  کشــیده اند.  چالــش  بــه  را  نگــرش  ایــن 
ــخ  ــخ را »تاری ــارۀ تاری ــدگاه قدیمــی درب ــارۀ دی دوب
کاربــردی« )applied history( می خواننــد. امــا 
ــذاران کمــک  ــه قانون گ ــد ب ــه می توان ــخ چگون تاری
ــرای کســانی  ــی ب ــم تاریخــی چــه فایده ی ــد؟ فه کن
ــی دســت  ــا مشــکات کنون ــد ب ــه می خواهن دارد ک
و پنجــه نــرم کننــد و بــرای مشــکات بعــدی مهیــا 

ــوند؟ ش
اساســًا تاریــخ بــه مــا میآمــوزد کــه امــور زودگــذر 
ــی  ــل اصل ــن عل ــی یافت ــم و در پ ــده بگیری را نادی
ــواره  ــان هم ــیم. مورخ ــکات باش ــدت مش و بلندم
بــه دنبــال منشــاء یــک وضعیــت می گردنــد و 
بــه علت هــا پی برنــد. در  تــا  تــاش می کننــد 
ــرۀ  ــروه خب ــر گ ــر از ه ــد  بهت ــان بای ــع، مورخ واق
دیگــری علــت و معلــول را تشــخیص دهنــد. 
ــت را  ــک وضعی ــدۀ ی ــل ایجادکنن ــوان عوام ــر بت اگ
شناســایی کــرد، می تــوان قضاوت هــای مفیــدی 
ــیوۀ  ــک ش ــودن ی ــز ب ــال موفقیت  آمی ــارۀ احتم درب
عمــل خــاص شــکل داد، یــا از طلــب یــک راه حــل 
ســاده دســت برداشــت. بــرای مثــال، یکــی از عوامل 
ــدرت  ــاء ق ــی دوم، خ ــگ جهان ــریع جن ــم تس مه
ــی  ــس از فروپاش ــرقی پ ــزی و ش ــای مرک در  اروپ
روســیه  و  مجارســتان  اتریــش-  امپراتوری هــای 
ــه  ــر ب ــن ام ــود. ای ــی اول ب ــگ جهان ــان جن در پای
بی ثباتی هایــی دامــن زد کــه دولت هــای منطقــه 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــرل آن ب ــرای کنت ــر ب ناگزی
ــدود  ــا نامح ــی نازی ه ــد جاه طلب ــد. هرچن پرداختن
بــود امــا آنچــه بــه آنهــا اجــازه داد تــا کار خــود را 
دنبــال کننــد ایــن بــود کــه در خایــی ژئوپولوتیــک 
ــی  ــن خای ــود کــه چنی ــد ب ــد. بعی فعالیــت می کردن
ــزرگ  ــدرت ب ــان دو ق ــتار می ــگ و کش ــدون جن ب

ــود. ــر ش ــوروی، پُ ــان و ش ــه، آلم منطق
ــا  ــار کشــورها ب ــی تاریخــی از چگونگــی رفت آگاه
ــر عقب نشــینی قدرت هــای  ــی و تأثی ــای منطقه ی رقب
ــر  ــه سیاســت گذاری در نقــاط پُ قدیمــی می توانــد ب
ــد. درگیری هــای  آشــوب جهــان معاصــر کمــک کن
بیــن  منطقه یــی  قدرت نمایــی  بــرای  ادامــه دار 
ــروج  ــال خ ــه دنب ــران، ب ــعودی و ای ــتان س عربس
بخشــی از نیروهــای امریکایــی از خاورمیانــه، مثــال 
ــت.  ــو اس ــوب و هیاه ــوع آش ــن ن ــاخصی از ای ش
همیــن طــور احتمــال همیشــگی جنــگ میــان ایــران 
و اســراییل. توســیدید عقیــده داشــت کــه کشــورها 
ــود وارد  ــت خ ــت و منفع ــرس، حیثی ــت ت ــه عل ب
ــدازۀ  ــه ان ــم ب ــروز ه ــر او ام ــوند. نظ ــگ میش جن
دوران باســتان معتبــر اســت. اگــر دولت هــای غربــی 
ــان گروه هــای قومــی  ــا دشــمنی های بلندمــدت می ب
در بالــکان- کــه پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
ــه  ــد- مقابل ــه خشــونتی گســترده انجامی شــوروی ب
ــد. ــظ می ش ــان حف ــزاران انس ــان ه ــد، ج می کردن
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شهرزاد اکبر

نـد صـلح و ر
یـو  پایـان جنـگ و دو سنـار

ایـن جنـگ خونیـن را بایـد پایـان داد و از دیـد مـن بهتریـن تـاش 
ممکـن بـرای پایـان جنـگ، در وضعیـت کنونـی و بـا در نظرداشـت 
شـرایط جهانـی و داخلـی، آزمایـش امـکان گفت وگـو و راه حـل 
سیاسـی اسـت. بـه همیـن دلیـل هـم مـن از هر تـاش فراگیـر برای 
پایـان جنـگ حمایت می کنـم. با وجود ایـن، با توجه بـه رویدادهای 
اخیـر، نگرانـم کـه محصـول ایـن روند هـر چه باشـد به جـز صلح. 
دو سـناریو را بـه عنـوان بهتریـن و بدتریـن سـناریوهای محتمـل که 
البتـه مبتنـی بـر فهـم ناقـص مـن انـد فقـط بـه منظـور بحـث ارایـه 
می کنـم. وضعیـت واقعـی پـس از جنـگ، به احتمـال زیـاد پیچیده تر 

از ایـن دو سـناریوی سـاده شـده خواهـد بود:
1. در بهتریـن وضعیـت، پایـان جنـگ و ایجـاد امـکان صلـح پایدار: 
کاهش قابل توجه در خشـونت و کشـتار. عبور طالبان از گروه نظامی 
بـه یـک حـزب سیاسـی. سـهم گیری طالبـان چـون سـایر نیروهـای 
سیاسـی در روندهـای دموکراتیـک. گسـترش امـکان سـفر، آموزش 
و دسترسـی بـه خدمـات بـرای عـدۀ بیشـتر شـهروندان افغانسـتان. 
افزایـش سـرمایه گزاری. ادامه و بهبـود تاش ها بـرای حکومت داری 
خـوب. کاهش وابسـتگی بـه عوامـل بیرونـی، حمایـت بین المللی و 
عسـاکر خارجـی بـرای امنیـت و ثبـات سیاسـی. بـه راه انـدازی یک 
رونـد ملـی دراز مدت بـرای التیـام و رسـیده گی به درخواسـت های 
قربانـی  نیـز  ایـن وضعیـت  در  البتـه  و خانواده های شـان.  قربانیـان 
خواهیـم پرداخـت: دیـدگاه طالبـان با همـه خطرات جـدی اش برای 
یـک جامعـۀ بـاز، مشـروعیت سیاسـی خواهـد یافـت، بـه توجـه به 
پیشـینۀ حل منازعات در افغانسـتان و سـنت ناپسـند فرهنگ معافیت 
17 سـال اخیـر، روند عدالـت انتقالی حداقل به زودی محتمل نیسـت 
و حتـا آنانـی کـه در راه انـدازی حمـات انتحـاری دخیـل بودند، به 
احتمـال زیـاد وارد فضای سیاسـی و صاحب قدرت سیاسـی شـوند، 
تعابیـر تندروانـه یـک نشـانی جدیـد و نیرومنـد سیاسـی خواهنـد 
یافـت و صف بندی هـا و شـکاف های سیاسـی جدیـد در حکومت و 
نیروهـای امنیتـی شـکل خواهـد گرفت که مهـار و مدیریـت آن نیاز 
بـه تدبیـر و پخته گـی دارد. بـر عاوه، برخـی از حلقـات کوچک در 
میـان طالبـان و عده یـی از گروه هـای تروریسـتی حداقـل تـا مدتـی 
بـه خشـونت ها دوام خواهنـد داد. بـا وجـود ایـن، بـا توجه بـه همۀ 
عوامـل و در تحلیلـی واقع بینانـه، چنیـن وضعیتـی می توانـد در کنـار 
پایـان جنـگ و کاهش خشـونت و خون ریـزی گسـترده، راه را برای 

بـاز کند. صلح آفرینـی 
2. در بدتریـن وضعیـت، پایـان جنـگ بـا طالبـان بـا هزینـۀ بـه بـاد 
دادن دسـتاوردها و گسـترش اختنـاق یـا نسـخۀ دیگـری از تسـلیم: 
تقسـیم قدرت سیاسـی بـا طالبان و فراتـر از آن، تـن دادن به اکثریت 
خواسـت های آنهـا بـا هزینـۀ بـه خطـر انداختـن و یا تخریـب قانون 
اساسـی، نهادهـا و دسـتاوردهای 17 سـال گذشـته. در ایـن سـناریو، 
طالبـان فقـط در مراحـل نهایـی بـا حکومت و مـردم افغانسـتان وارد 
گفت وگـو خواهنـد شـد و چون خـروج نیروهـای بین المللـی تقریبًا 
تضمیـن شـده اسـت و حکومت، رهبران سیاسـی و جامعـۀ مدنی نیز 
بـا غفلـت و پراکنده گـی عمـل کـرده اند، طالبان دسـت بـاال خواهند 
داشـت. خواسـت های طالبـان همین اکنون نیـز، تا آنجا کـه می دانیم، 
بـاز تعریـف روابـط افغانسـتان با جهـان و منطقـه، بازنویسـی قانون 
اساسـی، وضـع محدودیت هـا بر حقوق فـردی شـهروندان و فعالیت 
رسـانه ها، تعییـن شـرایط سـخت گیرانه بـرای فعالیـت اجتماعـی و 
اقتصـادی زنـان، منزوی سـاختن زنـان از نقش هـای تصمیـم گیرنده 
در حکومـت و قـدرت سیاسـی، قـدرت بخشـی بـه سـاختارهایی 
چـون »شـوراهای علمـا و متنفذیـن« و جابه جایـی گسـترده در بدنـۀ 
حکومـت اسـت. تغییـرات در نظـام آموزشـی و محتـوای آن نیـز بـا 
حضـور قدرت منـد طالبـان در حکومـت محتمـل اسـت. محصـول 
چنیـن وضعیتـی نیـز کاهـش خشـونت خواهـد بـود، امـا بـا هزینـۀ 
سـنگین. در چنیـن وضعیتـی احتمـال شـکل گیری منازعـات جدیـد 
مـی رود. بـر عـاوه، زمینه برای گسـترش نفـوذ برخی از کشـورهای 
منطقـه در افغانسـتان، تضعیـف حکومـت داری بـا ورود گروهی یک 
جمـع غیـر مسـلکی جدیـد و عمیق تـر شـدن شـکاف ها در بدنـۀ 
حکومـت، گسـترش اختنـاق، کاهش فضا بـرای نیروهـای دموکرات 
و دگراندیـش، مهاجرت هـای گسـتردۀ شهرنشـینان و یـک عقب گرد 
تاریخـی دیگـر فراهـم خواهد شـد. طالبان نیـز، اگر خواهـان قدرت 
سیاسـی در یـک کشـور نیرومنـد و بـا ثبـات انـد، بایـد خـود مانـع 

شـکل گیری این سـناریو شـوند. 
امیـدوارم، سـخت امیـدوارم که بـا این دومین سـناریو و یـا وضعیتی 
بسـیار نزدیـک بـه آن )پایـان جنـگ امـا حفـظ نیم بنـد و ظاهـری 
دسـتاوردها و تحمیـل محدودیت های گسـترده بـر آزادی های فردی 
شـهروندان( روبـه رو نشـویم، امـا شـتاب امریکایی ها بـرای »صلح«، 
نـا منسـجم عمـل کـردن نیروهـای تحـت چتـر قانـون اساسـی کـه 
شـامل حکومـت، احزاب سیاسـی و نهادهـای جامعۀ مدنی می شـود، 
عـدم ارایـۀ دیدگاه هـای جامـع در مـورد افغانسـتاِن »پـس از صلـح« 
از سـوی نیروهـای سیاسـی مـا و جـدی نگرفتـن رونـد صلـح از 
سـوی مـا شـهروندان افغانسـتان و سیاسـیون مـا، منـزوی سـاختن 
زنـان، جوانـان و خانواده هـای قربانیـان از رونـد سـخت نگران کننده 
اسـت و سـناریوهایی را کـه بازنـدۀ آن مردم افغانسـتان انـد، محتمل 
می سـازد. نقـش مـا در پیش گیـری از ایـن وضعیت، نزدیک تر شـدن 
به سـناریوی نخسـت و راه گشـایی به سـوی صلح پایدار چیسـت؟

رابرت کروکرافت/ برگردان فرهاد نیک اندیش

مطالعۀ گذشته واقعاً
 به فهم حال کمک می کند؟

بخش نخست
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کرد نام  ثبت  ــزد  نام چهارمین 

ــۀ رســمی  ــه گون عنایــت اهلل حفیــظ، دیــروز ب
انتخابــات  در  شــرکت  بــرای  را  خــود 
ریاســت جمهوری ســال آینــده ثبــت نــام 

ــرد. ک
آقــای حفیــظ چهارمیــن نامــزد انتخابــات 
ــا  ــا ایــن دم، ب ریاســت جمهوری اســت کــه ت
دو معــاون خــود در دفتــر مرکــزی کمیســیون 

ــام کــرده اســت. ــت ن ــات ثب انتخاب
انتخابــات  نامــزدان  نــام  ثبــت  رونــد 
ریاســت جمهوری، بــه تاریــخ 13 مــاه جــاری 

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــۀ رس ــه گون ب
تاکنــون لطیــف پــدرام، حکیــم تورســن، ســید 
ــرادی  ــظ اف ــت اهلل حفی ــی و عنای ــوراهلل جلیل ن
ــت جمهوری  ــات ریاس ــه در انتخاب ــتند ک هس

ثبــت نــام کــرده انــد.

مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد 
ــات  ــی انتخاب ــته های معلومات ــن بس ــه 73 ت ک
ریاســت جمهوری پیــش رو را دریافــت کــرده 
ــامل  ــز ش ــو نی ــان دو بان ــن می ــد و در ای ان

هســتند.
ایــن  ســخنگوی  معــاون  پیــش،  روز  دو 
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــت ب کمیســیون در صحب
گفــت کــه تاریــخ ثبــت نــام نامــزدان بــه هیــچ 

ــد. ــد ش ــد نخواه ــوان تمدی عن
بر اســاس تقویــم جدیــد کمیســیون انتخابات، 
قــرار اســت انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ــوالی و  ــوراهای ولس ــی، ش ــوراهای والیت ش
ــان  ــی هم زم ــی والیــت غزن ــات پارلمان انتخاب
ــزار  ــده برگ ــا هــم در 29 ســرطان ســال آین ب

شــود.

عبدالخلیل مینوی

شــاه محمــود قریشــی، وزیــر خارجــۀ 
ــا از  ــان خواســته اســت ت پاکســتان از طالب
موضــع تنــد شــان دســت بکشــند و بــرای 
ــاده  ــا حکومــت افغانســتان آم گفت وگــو ب

شــوند.
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــد دارد ک او تأکی
بحــران هفــده ســالۀ افغانســتان بایــد از راه 

سیاســی وارد عمــل شــد .
رســانه های پاکســتانی از قــول قریشــی 
ــا  ــم ت ــا« می خواهی ــا از »افغان ه ــد م گفته ان
باهــم بنشــینند و مشــکات شــان را حــل 
ــم  ــا« باه ــه »افغان ه ــی ک ــا زمان ــد و ت کنن
ــان  ــد، خارجی ــو نکنن ــینند و گفت وگ ننش
ــرد. ــد ک ــدک خواهن ــک ان ــان کم برای ش
ارشــد  دیپلومــات  ایــن  گفته هــای 

پاکســتانی در ظاهــر امــر یــک حــرف 
ــه  ــد ک ــده اســت و نشــان می ده دلگرم کنن
ایــن کشــور در صحنــۀ دیپلوماتیــک بــرای 
حــل بحــران افغانســتان آمــاده اســت مگــر 
ــان سیاســی افغانســتان و شــماری از  آگاه
سیاســیون در پاکســتان بــه ایــن بــاور انــد 
ــتان  ــک پاکس ــتگاه دیپلوماتی ــه کاش دس ک
و نظامیــان آن کشــور بــا هــم موضــع 

می داشــتند.  مشــترک 
ــک پاکســتان  ــا تأســف موضــع دیپلوماتی ب
ــا موضــع نظامیــان و ادارات اســتخباراتی  ب
شــاید  دارد  فاحــش  فــرق  کشــور  آن 
ــی  ــل دایم ــه ح ــتان ب ــیون در پاکس سیاس
ــند،  ــته باش ــه داش ــتان عاق ــران افغانس بح
ــه  ــد ک ــان ان ــن نظامی ــتان ای ــا در پاکس ام
ــه  ــت ب حــرف آخــر را در سیاســت و دول

زبــان می آورنــد. 
باعــث  نظامیــان  عملکــرد  و  سیاســت 
ــک  ــود ی ــتان خ ــه پاکس ــت ک ــده اس ش
در  صلــح  رونــد  اصلــی  اخال کننــدۀ 

باشــد. افغانســتان 

در  را  خــود  منافــع  همــواره  پاکســتان 
ــات  ــن و بی ثب ــتان ناام ــک افغانس ــس ی پ
ــی  ــی سیاس ــراً، بی ثبات ــت. ظاه ــده اس دی
افغانســتان کلیــد موفقیــت پاکســتان در 
رســیدن بــه اهدافــش در افغانســتان اســت 
پاکســتان  را  سیاســی  بی ثباتــی  ایــن  و 
ــاختن  ــن س ــق ناام ــد از طری ــط می توان فق

ــت آورد. ــه دس ــتان ب افغانس
سیاســی  حــل  از  حالــی  در  قریشــی 
ــد و از  ــخن می گوی ــتان س ــران افغانس بح
رهبــران طالبــان خواســته تــا بــا حکومــت 
افغانســتان وارد گفت وگــو شــوند کــه 
ایــن کشــور میزبــان رهبــران طالبان اســت. 
شــورای کویتــه طالبــان کــه مــا هبــت اهلل 
ــال  ــتان فع ــرار دارد در پاکس در رأس آن ق

ــن  ــر سیاســی ای ــی کــه دفت اســت، در حال
گــروه در دوحــه قطــر یــک دفتــر نمادیــن 
و نمایشــی اســت چــرا پاکســتان شــورای 
ــد  ــرار نمی ده ــار ق ــت فش ــه را تح کویت
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــو ب ــا وارد گفت وگ ت
ــر  ــام دیگ ــرای انج ــه ب ــی ک ــود در حال ش
پاکســتان  اســتخبارات  فعالیت هــا، 
ــان دارد  ــری طالب ــه رهب ــی ب ــی آن دسترس
پاکســتان هیــچ گاه نخواســته تــا رونــد 
افغانســتان،  در  صلــح  گفت وگوهــای 
جــای و موقعیــت خــود را پیــدا کنــد.
ــرای  ــر از ماج ــۀ پُ ــن برنام ــان در ای  طالب
ــران  ــد رهب پاکســتان، نقــش محــوری دارن
ــد  ــر می برن ــتان به س ــروه در پاکس ــن گ ای
تأمیــن  در  کشــور  آن  اســتخبارات  و 
ــا و  ــرای آنه ــت ب ــاد معیش ــت و ایج امنی

اســت.  پیشــگام  خانواده های شــان 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان سیاســی ب آگاه
پاکســتان همیشــه تــاش کــرده اســت 
تــا آنانــی کــه وارد دریچــۀ قضایــا در 
دهلیــز  از  بایــد  می شــوند  افغانســتان 

ــد  ــور کنن ــتان عب پاکس
در  صلــح  از  پاکســتان  خارجــۀ  وزیــر 
رهبــران  از  مگــر  می گویــد  افغانســتان 
اســتفادۀ  و  حمایــت  همچنــان  طالبــان 

می کنــد. ابــزاری 
بارهــا رســانه های منطقــه و کشــورهای 
غربــی مطــرح ســاخته اند کــه طالبــان 
اهــداف  در  پاکســتان  بــرای  وســیله 
ــن  ــد و ای ــور در منطقه ان ــردی آن کش راهب
ــتعمال  ــان را اس ــی طالب ــا زیرک ــور ب کش
ــه در  ــوان حرب ــه عن ــان ب ــد و از آن می کن
کار  افغانســتان  به ویــژه  دیگــران  برابــر 

 . د می گیــر
ــوع  ــور مخل ــرف دیکتات ــز مش ــا پروی باره
ــز، ســابق مشــاور  پاکســتان و ســرتاج عزی
آن  وزیــر  نخســت  بین المللــی  امــور 
کشــور مطــرح کرده انــد کــه طالبــان عامــل 
بازدارنــده بــرای نفــوذ هنــد در افغانســتان 
ــا در  ــردی م ــع راهب ــرای مناف ــی ب و عامل
عزیــز  ســرتاج  بــاری  حتــا  منطقه انــد 
گفــت کــه صلــح افغانســتان از مســیر 
ــر  ــی در براب ــد، یعن ــور می کن ــمیر عب کش
صلــح پاکســتانی در کشــمیر، صلــح در 
ــن  ــه ای ــد. ب ــد ش ــن خواه افغانســتان تأمی
ــی  ــه در پ ــان داد ک ــتان نش ــب، پاکس ترتی
صلــح  رونــد  در  بــزرگ  معامله هــای 

ــت.  ــتان اس افغانس
پاکســتان بارهــا تأثیــر و نفــوذش بــر 
طالبــان را بــه ُرخ دولــت افغانســتان و 
کشــورهای غربــی کشــیده اســت چنانچــه 
حاضــر کــردن طالبــان بــه ابوظبــی و انجــام 
مذاکــرات بــا نماینــدۀ وزارت خارجــۀ 
حضــور  و  نظــارت  در  آنهــم  امریــکا 
جنــراالن اســتخبارات پاکســتان ثابــت کــرد 
ــیر  ــان از مس ــا طالب ــردن ب ــدا ک ــه راه پی ک

پاکســتان امکان پذیــر اســت. 
ــد  از طــرف دیگــر، ایــن پاکســتانی ها بودن
ــان  ــک جری ــوان ی ــه عن ــان را ب ــه طالب ک
کامــًا افغانــی بــه روســیه و چیــن معرفــی 
ــازه  ــت ت ــروه هوی ــن گ ــه ای ــد و ب کردن
ــرد  ــر عملک ــه ب ــی ک ــیدند، در حال بخش
طالبــان و روابــط بیرونــی آنــان نقــش 

ــد.  ــظ کردن ــود را حف ــی خ نظارت
بــا  مذاکــرات  بن بســت  در  پاکســتان 
بــدون  و  دارد  اساســی  نقــش  طالبــان 
ــن گــروه  ــا ای منفعــت خــود نمی گــذارد ت
حرکــت و پیشــرفتی از خــود نشــان دهــد؛ 
ــل بحــث اســت عــدم صداقــت  آنچــه قاب
پاکســتان در روابطــش بــا افغانســتان و 
ــع  ــی مناف ــن کشــور در پ ــان اســت ای جه
ــه  ــیدن ب ــت و در رس ــود اس ــردی خ راهب
ایــن اهــداف طالبــان را یافتــه اســت، اگــر 
ــراغ  ــا س ــت ت ــرور نیس ــد ض ــادق باش ص
از دوحــه گرفــت، رهبــران  را  طالبــان 
ایــن گــروه در پاکســتان و بــه فرمــان انــد، 
ــوش زد  ــان گ ــرای آن ــد ب ــتان می توان پاکس
ــان  ــد، آن ــول نکردن ــح را قب ــر صل ــد اگ کن
ــر از  ــان غی ــران طالب ــد رهب ــراج کن را اخ
پاکســتان جــای دیگــری ندارنــد مگــر 

پاکســتان ایــن کار را نمی کنــد.
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