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مـردم از انتخـابات 
خاطـرۀ بـد داشتند

بـوِی بحـران 
بـه مشـام می رسـد

3

هـر نـوع تقلـب، تخلـف و بی قانونـی در انتخابـات بـه 
هـدف حفـظ قـدرت، بـه یـک حرکـِت مشـروع در نزد 
رادیـکاالِن سیاسـی در افغانسـتان تبدیـل شـده اسـت. 
همین مسـأله سـبب شـده کـه انتخابات ها در افغانسـتان 

یکـی پـِی دیگـر به مراتـب بدتـر برگـزار شـوند و بـه 
پـای صندوق هـای  در  انگیـزۀ حضـور  سـبب،  همیـن 
انتخابـات  رود.  شـده  کمتـر  مـردم  میـاِن  در  رای 
سـال  پارلمانـی  انتخابـات  و   2014 ریاسـت جمهوری 

گذشـته، بـا چنـان رسـوایی هایی همـراه بـود که سـبب 
شـد مـردم نتیجه گیـری کننـد کـه انتخابـات بـا توجه به 
سـطح بلنـِد فسـاد و تقلبی که در آن رخنه کـرده، معنایی 

نـدارد و راِی آن هـا قابـل محاسـبه نیسـت. ...

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری، 
عطف هــای  نقطــه  را  انتخابــات 
مردم ســاالری و یگانــه گزینــۀ بــرون 
رفــت از بحران هــای موجــود در 

امــا  مــی آورد،  به شــمار  کشــور 
ــی  ــد مل ــن رون ــه ای ــف ک ــا تأس ب
از همــان آغــاز بــا مشــکالت و 
نواقــص جــدی روبــه رو بــوده و 
ــی  ــای مل ــِب نگرانی ه ــروز موج ام

اســت.  بین المللــی شــده  و 
ــزدان ریاســت جمهوری  ــورای نام ش
ــی  ــی اصول ــف قبل ــاس موق ــر اس ب
بــر  مزیــد  تأکیــِد  بــا  و  خــود 
شــورا  ایــن  عمیــق  نگرانی هــای 

ــی  ــات ط ــالمت انتخاب ــوردِ س در م
به ویــژه  متعــدد،  ابالغیه هــای 
محتــوای اعالمیــۀ اخیــر مورخــۀ 
ــر  ــر تأخی ــی ب ــنبله 1۳۹۸ مبن 2۳ س
عملیــۀ انتخابــات بــرای ســامان دهی 
ــد،  ــنیده مان ــفانه ناش ــه متأس ــر ک بهت
همــگان  اســتحضار  بــه  اکنــون 
ــی  ــای انتخابات ــه داده ه ــاند ک می رس
ــت بررســی قــرار  ۶ میــزان را تح
می دهــد و منتظــِر اعــالم نهایــی 
نتایــج به واســطۀ کمیســیون مســتقل 
ــنی  ــا در روش ــد ت ــات می باش انتخاب
آن موضــع خویــش را اعــالم بــدارد.
بــرای شــورای نامــزدان، مفاهیــم 
کلیــدی انتخابــات ســالم، ثبــات 
ــه  ــام و نهادین ــروعیت نظ ــی، مش مل
دموکراتیــک  رویه هــای  ســازی 
ــا  ــت. ب ــی اس ــت اساس ــد اهمی واج
ــا  ــف آنه ــر آنچــه در مســیِر مخال ه
ــیر نمایــد هماهنگــی نمی نماییــم. َس

کابل؛ ۷، میزان ۱۳۹۸

صفحه 2

ــه  ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــر  ــا دو روز دیگ ــی ت ــواد انتخابات ــال م ــد انتق رون
ــال  ــد انتق ــون رون ــا کن ــت و ت ــد داش ــه خواه ادام
ــل شــده  ــات تکمی ــل و برخــی از والی ــواد از کاب م

اســت.
ــمارش آرا در  ــات و ش ــزاری انتخاب ــال برگ ــه دنب ب
ــو،  ــه این س ــنبه ب ــام روز ش ــی، از ش ــز رأی ده مراک
ــه  ــز ب ــن مراک ــی از ای ــواد انتخابات ــال م ــۀ انتق مرحل
ــاز  ــات آغ ــی کمیســیون مســتقل انتخاب ــر والیت دفات

ــده اســت. ش
وزارت هــای دفــاع و امــور داخلــه کشــور بــه گونهخ 
ــه مراکــز  ــد انتقــال مــواد انتخاباتــی ب مشــترک، رون
ــوالی های  ــد و از ولس ــده دارن ــر عه ــات را ب والی

ناامــن از طریــق هــوا انتقــال داده خواهنــد شــد.
مســتقل  کمیســیون  معــاون  مــل  عصمــت اهلل 
ــواد  ــال م ــد انتق ــن رون ــد، ممک ــات می گوی انتخاب
ــر  ــه روز را در ب ــات، س ــز والی ــه مراک ــی ب انتخابات

ــرد. بگی
 بــه گفتــۀ او، مــواد انتخاباتــی والیــت کابــل و چنــد 
والیــت دیگــر تکمیــل بــه مرکــز کمیســیون رســیده 
و از برخــی از والیت هــا از 20 الــی ۸0 درصــد 

رســیده اســت.
ــم  ــیت« ه ــت ش ــج »ریزل ــه اوراق نتای ــت ک  او گف
ــه ســرور  ــک ب ــتگاه های بایومتری ــق دس ــه از طری ک

ــت. ــس اس ــال پروس ــم در ح ــید آن ه می رس
ــد  ــات، بای ــیون انتخاب ــۀ کمیس ــاس برنام ــر اس  ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری در ۶ میــزان در 4۹42 
ــاد  ــر بنی ــا ب ــد ام ــزار می ش ــی، برگ ــز رای ده مرک
آخریــن آمــار کمیســیون در 4۹0۵ مرکــز رای دهــی 

ــزار شــد. ــد برگ ــن رون ای
 ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل 
انتخابــات افغانســتان اعــالم کــرده بــود کــه از ۵۳۷۳ 
مرکــز در 4۵00 مرکــز انتخابــات برگــزار شــده و از 
ــد. ــا حــال اطالعــی در دســت ندارن ــز ت ــه مراک بقی
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  چهارمیــن 
ــزار  ــزان برگ ــنبه ۶ می ــت ش ــتان در ۳4 والی افغانس

ــد. ش
شــمار  انتخابــات  کمیســیون  اســت  قــرار 
نشســت  یــک  در  امــروز  را  رأی دهنــده گان 
ــی  ــدول زمان ــاس ج ــر اس ــد و ب ــالم کن ــری اع خب
ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــت نتای ــرار اس ــات، ق انتخاب
ــی در  ــج نهای ــزان و نتای ریاســت جمهوری در 2۷ می

1۶ مــاه عقــرب اعــالم شــود.

اعالمیۀ مطبوعاتی شورای نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸

کمیسیون انتخابات:
رونـد انتقـال مـواد انتخـابـاتی 

تا چـهارشنبـه ادامـه دارد

انتخـابات هـاِی بـد در افغـانستان؛ چـرا؟

صفحه 3

یک کمیشنر کمیسیون رسیده گی به شکایت ها:

شـکایت هـا زیـاد جـدی 
نخـواهـد بـود
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ــات ریاســت جمهــوری افغانســتان برگــزار  ــن انتخاب چهارمی
شــد، امــا حضــور مــردم در پــای صنــدوق هــای رای نســبت 
بــوده  کمرنگ تــر  به مراتــب  قبلــی  انتخابات هــای  بــه 
ــان  ــت جمهوری نش ــات ریاس ــۀ انتخاب ــار تجرب ــت. چه اس
ــری  ــد از دیگ ــی بع ــا، یک ــۀ م ــا در جامع ــه انتخابات ه داد ک
ــا در  ــه انتخابات ه ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــزار ش ــر برگ بدت
کشــورهای دیگــر، یکــی پــِی دیگــر بهتــر برگــزار شــده و در 
نهایــت بــه عنــوان قاعــدۀ اصلــی بــازی سیاســی بــرای دســت 
ــا در  ــاز کــرده  اســت. ام ــت، جــا ب ــدرت و دول ــه ق ــن ب یافت
افغانســتان ایــن تجربــه برعکــس پیمــوده شــده اســت؛ چــرا؟

ــا در  ــا انتخابات ه ــورد ب ــه از برخ ــی ک ــه درک ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــتی ب ــناریو و سیاس ــم، س ــت آورده ای ــتان به دس افغانس
ــیار  ــکِل بس ــه ش ــتان ب ــات در افغانس ــار انتخاب زدودِن اعتب
زیرکانــه شــکل گرفتــه اســت تــا انتخابــات بــه عنــوان یــک 
قاعــده شــناخته نشــود؛ زیــرا حلقــات و گروه هــای رادیــکال 
در افغانســتان، از انتخابــات نگــران انــد و در آن قــدرت را از 
دســت رفتــه می داننــد. کســانی کــه بــه قــدرت نــگاهِ بســیار 
ســخت گیرانه و ناموســی دارنــد و آن را مســاوی بــا زنده گــی 
ــدۀ  ــاِی گردانن ــه روش ه ــد ک ــعی می کنن ــد، س ــرض کرده ان ف
ــات،  ــا ســازند. آگاهــی و انتخاب قــدرت در افغانســتان را خنث
ــی  ــدرت سیاس ــی در ق ــول و جابه جای ــرای تح ــزار ب دو اب
شــناخته می شــوند. از ایــن منظــر، ایــن دو پدیــده همــواره بــا 

ــده اند.  ــه ش ــه مواج ــدید در جامع ــای ش خصومت ه
هــر نــوع تقلــب، تخلــف و بی قانونــی در انتخابــات بــه هدف 
حفــظ قــدرت، بــه یــک حرکــِت مشــروع در نــزد رادیــکاالِن 
ــأله  ــن مس ــت. همی ــده اس ــل ش ــتان تبدی ــی در افغانس سیاس
ســبب شــده کــه انتخابات هــا در افغانســتان یکــی پــِی دیگــر 
ــزۀ  ــه همیــن ســبب، انگی ــر برگــزار شــوند و ب به مراتــب بدت
ــر  ــردم کمت ــاِن م ــای رای در می ــای صندوق ه ــور در پ حض
ــات  ــت جمهوری 2014 و انتخاب ــات ریاس ــده رود. انتخاب ش
پارلمانــی ســال گذشــته، بــا چنــان رســوایی هایی همــراه بــود 
ــا  ــات ب ــد کــه انتخاب ــری کنن ــردم نتیجه گی کــه ســبب شــد م
ــه  ــه در آن رخن ــی ک ــاد و تقلب ــِد فس ــطح بلن ــه س ــه ب توج
کــرده، معنایــی نــدارد و راِی آن هــا قابــل محاســبه نیســت. 

ــردم  ــور م ــدم حض ــِل ع ــن عام ــن و اصلی تری ــن مهم تری ای
در پــای صندوق هــای رای اســت کــه به دلیــل سیاســِت 
ــردم  ــته، م ــال گذش ــده  س ــت در هج ــی حکوم ــد انتخابات ض
بــه ایــن قناعــت رســیده اند کــه رای شــان را مصــرف نکننــد. 
ــت  ــکل گیری دول ــت جمهوری و ش ــتۀ ریاس ــات گذش انتخاب
ــی  ــی در رأِس آن درحال ــِن غن ــرار گرفت ــا ق ــی ب وحــدت مل
ــد  ــه فهمان ــردم این گون ــه م ــت، ب ــز نداش ــه رای الزم را نی ک

ــچ! ــی هی ــات در افغانســتان یعن کــه انتخاب
ــزدِ  ــه مرکــب از هــر دو نام ــج ســاِل گذشــته ک ــِت پن حکوم
ــات و  ــه انتخاب ــردم را ب ــاد م ــت اعتم ــود، نتوانس ــی ب مدع
دموکراســی برگردانــد. انتخابــات پارلمانــی گذشــته هــم، اوِج 

ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــوایی های انتخابات رس
ــرزی  ــان ک ــِی آقای ــب، سیاســت ضــد انتخابات ــن ترتی ــه ای  ب
ــتیزانۀ  ــِت دموکراسی س ــال و سیاس ــن هجده س ــی در ای و غن
ــات و دموکراســی  ــاِن دموکراســی در افغانســتان، انتخاب مدعی
ــی  ــر کمترکس ــه دیگ ــه زد ک ــان صدم ــردم چن ــاِن م را در می
انتخابــات را بــه عنــوان میکانیســمی موثــر بــرای تحقــِق ایــدۀ 

ــد.   ــردم« می شناس ــرای م ــردم ب ــِت م »حکوم
بنابرایــن حــاال کــه مــردم بــه ایــن پیمانــۀ انــدک در انتخابــات 
ــی و ســاخته گی  ــز جعل ــِج آن نی ــر نتای ــد، اگ شــرکت کرده ان
ــا  ــت. ام ــه حتمی س ــران و منازع ــوع بح ــاِل وق ــد، احتم باش
ــردد،  ــل گ ــز ح ــه نی ــت و منازع ــران، مدیری ــر بح ــا اگ حت
به قطــع می تــوان حکــم کــرد کــه در انتخابــاِت بعــدی 
ــد و  ــاِی رای نرون ــای صندوق ه ــه پ ــم ب ــر ه ــزار نف دوصده
ــه  ــرای همیش ــور ب ــن کش ــی در ای ــمِل دموکراس ــودک بس ک
دفــن شــود و در نهایــت، دوبــاره ابزارهــای خشــن و کشــنده 
ــن  ــفانه همی ــد. و متأس ــدرت روی کار بیای ــاِل ق ــرای انتق ب
ــه  ــت ک ــداِف کسانی س ــن اه ــی از مهم تری ــد، یک ــۀ ب نتیج
می خواهنــد انتخابــات را در افغانســتان نــاکام ســازند و 
ــدرت در  ــا ق ــد ت ــیِن آن گردانن ــی را جانش ــنت های قبیله ی س
ــرای همیــش حفــظ شــود و افغانســتان روِی  ــان ب دســتاِن آن

ــد.  ــاه و تحــول را نبین ــعه و رف توس

انتخـابات هـاِی بـد 
در افغـانستان؛ چـرا؟

انتخابـات ششـم میـزان، از منظـر جامعه شناسـی مسـایل 
زیـادی را بـه اثبـات رسـاند. در کنار این که ایـن انتخابات 
در برهـۀ حساسـی از تاریـخ کشـور اتفـاق افتـاد، نـوع 
برخـورد و نـگاهِ مـردم و کنش گـراِن انتخابات بـا آن قابل 
بررسـی و تأمـل اسـت. تـا دو هفتـه مانـده بـه برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، گمـان نمی رفـت کـه چنین 
انتخاباتـی در کشـور بـه واقعیـت بپیونـدد. بحـث صلـح 
امریـکا بـا طالبـان، احتمـال بـه تعویـق افتـادِن انتخابـات 
را بـاال بـرده بـود. امریـکا تـالش داشـت کـه بـا امضـای 
بـا طالبـان، زمینـۀ مشـارکِت سیاسـِی  توافق نامـۀ صلـح 
ایـن گـروه را در قـدرت فراهـم کنـد و خـود بـه شـکِل 
آبرومندانـه و بـدون آن کـه بـه سرنوشـت اتحاد شـوروِی 
پیشـین مبتـال شـود، از مخمصـۀ جنـِگ افغانسـتان بیرون 
شـود. امـا گفت وگوهـای صلـِح امریـکا بـا طالبـان ظاهراً 
بـا کشـته شـدِن یـک نظامی ارشـِد ایـن کشـور در حملۀ 
انتحـاری طالبـان، توسـط دونالـد ترامـپ رییس جمهوری 

امریـکا لغـو و متوقف شـد. 
هنـوز واقعـًا مشـخص نیسـت کـه دلیـل اصلـِی توقـِف 
گفت وگوهـای صلـح، کشـته شـدن یـک نظامـِی ارشـد 
امریـکا بوده و یا کشـته شـدِن ایـن فرد بهانـۀ آن را فراهم 
کـرده تـا گفت وگوهـای صلـح متوقف گـردد. امـا هرچه 
باشـد، توقـف گفت وگوهـای صلـح، موضـوع برگـزاری 
انتخابـات را از شـک و گمـان بیـرون کـرد و آن را در 
اولویـِت برنامـۀ جامعـۀ جهانـی و حکومـت قـرار داد. به 
محـض توقـف گفت وگوهـای صلـح، امریـکا 2۹ میلیون 
دالـر را بـرای برگـزاری انتخابات افغانسـتان کمـک کرد. 
ایـن کمـک پیـش از توقـِف گفت وگوهای صلـح به هیچ 
صـورت محتمـل به نظر نمی رسـید؛ زیـرا امریـکا چندان 
موافـق برگـزاری انتخابـات پیـش از رسـیدن بـه صلح با 
طالبـان نبـود. حـاال امـا ورق هـا برگشـته و گفت وگوهای 
صلـح ظاهـراً از آجنـدای تمـام طرف هـای ذیربـط بیرون 
کشـیده شـده اسـت. حکومـت افغانسـتان نیز اعـالم کرد 
کـه موضـوع صلـح پـس از برگـزاری انتخابـات توسـط 

حکومـِت بعـدی دنبـال خواهد شـد. 
بـا توجـه بـه چنیـن فضایـی، از آغـاز مشـخص بـود کـه 
برگـزار  می شـود،  بـرده  انتظـار  کـه  آن گونـه  انتخابـات 
بـرای  کـه  روزی   ۶0 مـدِت  طـول  در  شـد.  نخواهـد 
بـود،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  انتخاباتـی  کمپاین هـای 
از  بسـیاری  سـوی  از  مالحظه یـی  قابـِل  جنب وجـوِش 
نامـزداِن انتخابـات صـورت نگرفـت. برخـی از نامـزدان 
حتـا از محـدودۀ کابـل بیرون نشـدند و تا آخریـن لحظه، 
بـه برگـزاری انتخابـات اُمیـد چندانـی نداشـتند. تیم هایی 
هـم که موفق شـدند بـرای پیکارهای انتخاباتـی به برخی 
نقـاط کشـور سـفر کننـد، بـه جـز دو دسـتۀ انتخاباتـی 
حکومتـی کـه از امکانـاِت دولتـی بهـره می گرفتنـد، بـا 
موانـع و چالش هـای فراوانـی روبـه رو بودنـد. حکومـت 
حتـا از رفتـن برخـی نامـزدان بـه والیت هـای کشـور بـه 
بهانه هـای گوناگـون جلوگیـری کـرد. شـورای نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری به دلیـِل احتمال سوءاسـتفادۀ 
دو دسـتۀ مشـخص از امکانـات دولتـی بـه نفـِع خـود 
از آن در روزهـای شـمارش  انتخابـات و پـس  در روز 
آرا، موضـوع تحریـِم آن را در دسـتور کار داشـتند. امـا 
بـا وصـِف چنیـن وضعیـت نابسـامانی، در ششـم میـزان 

شـد.  برگـزار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
انتخابـات سـاِل روان هرچنـد از نظر تأمین امنیت نسـبت 

بـه انتخابات هـای گذشـته رضایت بخش تـر بـود و نشـان 
بیشـتری  توانایی هـای  امنیتـی کشـور  نیروهـای  کـه  داد 
به دسـت آورده انـد، امـا از نظـر مشـارکت در نازل تریـن 
سـطِح خود در هجده سـاِل گذشـته قرار داشـت. به باورِ 
بسـیاری از نهادهـای ناظر و بر اسـاِس آمـار ابتدایی یی که 
از سـوی کمیسـیون انتخابات نیز تأیید شـده، در انتخابات 
سـال روان ریاسـت جمهـوری شـمار رای دهنـده گان بـه 
کمتـر از دو و نیـم میلیـون نفـر می رسـد. در حالـی کـه 
کمیسـیون انتخابـات پیـش از آن، از نُه میلیـون رای دهنده 

سـخن می گفـت که واجـد شـرایط رای دهـی اند. 
انتخابـات ششـم میزان از نظـر گسـترده گی ـ یعنی این که 
در اکثـر نقـاط کشـور برگـزار شـده ـ مشـکِل چندانـی 
نـدارد؛ ولـی سـطح مشـارکت از همیـن حاال نتایـِج آن را 
در سـایۀ ابهـام قـرار می دهـد. یکـی از اصل های اساسـی 
برگزاری انتخابـات موفق، میزان مشـارکِت رای دهنده گان 
اسـت و اگـر رای دهنـده گان حاضـر نشـوند کـه از راِی 
خـود اسـتفاده کننـد، بـه معنـای آن اسـت کـه انتخابـات 
بـا تحریـم مواجـه شـده اسـت. دالیل زیـادی بـرای عدم 
مشـارکت در انتخابـات می توانـد وجود داشـته باشـد؛ اما 
1. بی عالقه گـی مـردم بـه نتایـج انتخابـات؛ 2. تجربه های 
تلـخ گذشـته؛ ۳. تهدیدهـای امنیتـی؛ 4. بی تأثیـر بـودن 
رای مـردم در نتیجـۀ انتخابـات، از مهم تریـن فکتورهـای 
تأثیرگـذار بـر حضـورِ کمرنِگ مـردم در انتخاباِت ششـم 

میـزان می توانـد تلقی شـود. 
متأسـفانه انتخابات ششـم میزان نه تنها تجربۀ موفقی را در 
زمینـۀ کاهـش تقلب و مهندسـی آرا به نمایش نگذاشـت، 
بـل چهـرۀ دیگـری از تقلـب و جعـل کاری را نشـان داد. 
تیـم »دولت سـاز« بـه رهبـری محمـد اشـرف غنی که هیچ 
اُمیـدی بـه گرفتـن رای مـردم نداشـت، از یک سـال بـه 
این سـو زمینه هـای تقلب و مهندسـی را فراهم کـرده بود. 
ایـن دسـتۀ انتخاباتـی افـزون بـر اسـتفاده های غیرقانونـی 
از امکانـات دولتـی و پخـش میلیون هـا دالـر بـرای خرید 
رای، انتخابـات را از طـرف یـک تیـِم سـایه کـه در رأِس 
آن ضیـا امرخیـل قـرار داشـت، مدیریت کرد. آقـای غنی 
در زمـان انتخابـات پارلمانـی، شـرایط را بـرای تقلـب در 
انتخابـات ششـم میـزان فراهم کـرده بـود. او در آن زمان، 
با اسـتفاده از امکاناتی که در کمیسـیون انتخابات داشـت، 
چنـد میلیـون اسـتیکر را بـه نامـزدان انتخابـات پارلمانـی 
بـه فـروش رسـاند تـا از آن هـا در زمـان مناسـبش، یعنی 

انتخابات ششـم میـزان اسـتفاده کنند. 
رونـد  در  فنـی  مشـکالت  از  نبایـد  حـال،  همیـن  در 
مشـکالتی  کـرد.  نیـز چشم پوشـی  انتخابـات  برگـزاری 
کـه در سیسـتم های بایومتریـک و فهرسـت نام هـا وجـود 
داشـت، عمـاًل زمینـه را بـرای دسـته  های متقلـب فراهـم 
کـرد کـه از چنیـن فضایـی بـه نفـِع خـود اسـتفاده کننـد. 
وقتـی نـام نامـزد انتخابـات در فهرسـت رای دهنـده گاِن 
مرکـزی کـه ثبـت نـام کـرده وجـود نداشـته باشـد، و یـا 
یکـی از نامـزدان انتخابات بدون اسـتیکر اجازه پیــدا کند 
کـه در برابـر چشـم رسـانه ها و ناظـران رای دهـد و بـه 
آن افتخـار کنـد، معلـوم اسـت کـه وضعیـت انتخابات در 
مناطـِق دوردسـت و تحـت نفـوذ عامـالِن تقلـب چگونه 

اسـت.  بوده 
بـا چنیـن تصویـری کـه از انتخابات ششـم میـزان وجود 
دارد، بایـد گفـت کـه روزهـای دشـواری در انتظـار مردم 
افغانسـتان اسـت؛ روزهـاِی پُرالتهـاب و نگران  کننـده کـه 

ممکـن اسـت بـه بحرانـی مهارناپذیر مبدل شـود. 

از آغــاز مشــخص بــود که 
انتظار  کــه  آن گونه  انتخابات 
برده می شــود، برگزار نخواهد 
شــد. در طول مدِت 60 روزی 
که برای کمپاین های انتخاباتی 
در نظــر گرفتــه شــده بود، 
جنب وجــوِش قابِل مالحظه یی 
نامزداِن  از  بســیاری  از سوی 
انتخابات صورت نگرفت. برخی 
از نامزدان حتا از محدودۀ کابل 
آخرین  تــا  و  نشــدند  بیرون 
لحظه، به برگــزاری انتخابات 
اُمید چندانی نداشتند. تیم هایی 
برای  شــدند  موفق  کــه  هم 
پیکارهــای انتخاباتی به برخی 
نقاط کشور سفر کنند، به جز دو 
دستۀ انتخاباتی حکومتی که از 
امکاناِت دولتی بهره می گرفتند، 
فراوانی  چالش های  و  موانع  با 
روبــه رو بودنــد. حکومت حتا 
به  نامــزدان  از رفتــن برخی 
بهانه های  به  کشور  والیت های 
گوناگــون جلوگیــری کــرد. 
انتخابات  نامــزدان  شــورای 
به دلیــِل  ریاســت جمهوری 
احتمال سوءاســتفادۀ دو دستۀ 
به  دولتی  امکانات  از  مشخص 
نفــِع خــود در روز انتخابات و 
پس از آن در روزهای شمارش 
آرا، موضوع تحریــِم آن را در 
دستور کار داشتند. اما با وصِف 
نابســامانی،  وضعیت  چنیــن 
انتخابات  میــزان  ششــم  در 

ریاست جمهوری برگزار شد

احمـد عمران

بـوِی بحـران 
بـه مشـام می رسـد
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تهدیـدات امنیتـی، عـدم اعتماد مردم نسـبت به شـفافیت 
بـودن  بی طـرف  بـه  نسـبت  اعتمـاد  عـدم  انتخابـات، 
کمیسـیون های انتخابـات و کمرنگ بـودن کمپاین نامزدان  
باعـث حضـور کمرنـگ مـردم در انتخابـات شـش میزان 

است شـده 
تـا روز انتخابـات برخـی از رهبـران سیاسـی به ایـن باور 
اکثریت شـان  نمی شـود و  برگـزار  انتخابـات  بودنـد کـه 
طرفـی  از  می دادنـد  ترجیـح  را  صلـح  گفت وگوهـای 
هـم، فضـای عمومـی و بین المللـی برضـد انتخابـات بود 
و ایجـاد فضـای بی بـاوری در انتخابات هـای گذشـته از 
دالیـل حضـور کمرنـگ مـردم در روز انتخابـات خوانده 

است. شـده 
تحلیل گـران سیاسـی می گوینـد کـه در کنـار تهدیـدات 
انتخاباتـی، حضـور  مبـارزات  بـودن  امنیتـی و کمرنـگ 
گلبدیـن  تورسـن،  آقـای  جلیلـی،  ماننـد  چهره هـای 
حکمیتـار و.... میـزان مشـرکت مـردم در انتخابـات را بـه 

آورد. پاییـن  شـدت 
شـهال فرید اسـتاد دانشـگاه کابل در گفت وگو بـا روزنامۀ 
مانـدگار دلیـل کمرنـگ بودن حضـور مـردم در انتخابات 
را تهدیـدات بلنـد امنیتـی، بی بـاوری مـردم نسـبت بـه 
برگـزاری انتخابـات و کمرنـگ بـودن مبـارزات انتخاباتی 

از سـوی نامـزدان عنـوان می کند.
بانـو فریـد می گویـد، حتـا یـک روز پیـش از انتخابـات 
مـردم باورمنـد نبودنـد کـه انتخابـات برگـزار می شـود، 
چـون توجـه رهبـران سیاسـی، نامـزدان و جامعـۀ جهانی 
بـه گفت وگوهـای صلـح متمرکـز شـده بـود و باورهـا 
ایـن بـود کـه گفت وگوهـا نتیجـه خواهـد داد و انتخابات 

نخواهد شـد. برگـزار 
او تأکیـد کـرد، مـردم از انتخابـات مجلـس نماینـده گان 
نیـز خاطـرۀ بـد داشـتند و باورشـان ایـن بـود کـه تقلب 
و  مـردم  انتخـاب  نـه  را می زنـد  اول  و تخلـف حـرف 

نمی دارنـد. نگـه   را  مـردم  رأی  حرمـت  کمیسـیون ها 
کمیسـیون  بـودن  مسـتقل  افـزود،  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
انتخابـات نیـز زیر سـوال اسـت. تمامی این موارد سـبب 
شـد تـا مـردم عالقـۀ بـرای شـرکت در انتخابات نداشـته 
باشـند و نتیجـه حضـور کمرنگ مـردم در انتخابات شـد.
 باایـن حـال، عـارف رحمانی عضـو مجلـس نماینده گان 
دلیـل حضـور کمرنـگ مـردم در انتخابـات را تهدیـدات 

ملـی،  وحـدت  حکومـت  از  مـردم  نارضایتـی  امنیتـی، 
بی بـاوری مـردم نسـبت بـه دموکراسـی نوپـا و وجـود 
تقلـب و تخلـف در انتخابـات عنـوان می کنـد که دسـت 
بـه دسـت هـم داده و سـبب حضـور کمرنـگ مـردم در 

انتخابـات شـد.
مبـارزات  بـودن  کمرنـگ  کـرد،  تاکیـد  رحمانـی  آقـای 
انتخاباتـی و سـفر نکـردن نامـزدان بـه هـدف مبـارزات 
انتخاباتـی بـه والیـات و ولسـوالی ها علت دیگـر حضور 

کمرنـگ مـردم در انتخابـات بـود.
او افـزود، حضـور چهره هـای ناشـناخته ماننـد جلیلی که 
خواهـان امـارات اسـالمی اسـت، آقـای تورسـن که خود 
را صـد در صـد برنده می دانـد و گلبدین حکمیتـار میزان 

مشـرکت مـردم در انتخابـات را به شـدت پایین آورد.
تمیـم عاصـی معاون پیشـین وزارت دفاع ملـی در صفحه 
فیس بوکـش نگاشـته اسـت، در انتخابـات شـش میـزان 
رای  میلیـون   2 از  بیشـتر  چیـزی  تخمینـی  به صـورت 
اسـتعمال شده اسـت. ایـن مجمـوع رأی تـا هنـوز از فیلتر 
کمیسـیون شـکایت انتخاباتـی و جـدا سـازی رأی پـاک 
و ناپـاک نگذشـته اسـت. اگـر ایـن کار صـورت بگیـرد 
مجمـوع رأی اسـتعمال شـده به کمتـر از 2 میلیـون تنزیل 
خواهـد کـرد که متاسـفانه این میـزان مشـارکت چند معنا 

دارد.
ایـن انتخابـات بـه احتمـال زیاد برنـده قاطع نداشـته و به 
دور دوم خواهـد رفـت و هرحکومتـی کـه از پروسـه این 
انتخابـات برآید نهایت شـکننده، ضعیف و از مشـروعیت 

برد. رنج خواهـد 
درایـن انتخابـات یـک کاندیـد می توانـد به احتمـال زیاد 
افغانسـتان  رییس جمهـور  میلیـون   1 از  کم تـر  رأی  بـه 
شـود. آیـا شـخصی کـه بـا کم تـر از یـک میلیـون رأی 
پیـروز انتخابـات گـردد. نماینده گـی از ۳4 میلیـون تـن 

می توانـد؟ کـرده 
 برآمـد هـر نوع حکومتـی از این انتخابـات یک حکومت 
وحـدت ملـی جدید و یـا در نهایت ایتالفـی خواهد بود. 

هیـچ کس بـه تنهایی خود پیـروز میـدان نخواهد بود.
ایـن انتخابـات پیـام واضح بـه حکومت و حاکمـان دارد. 
از مـردم دهـات افغانسـتان بیگانـه اند و تنها چنـد پای گاه 
محـدود در شـهرها دارنـد؛ بنابرایـن تـا دیـر نشـده بـا 
جوانـان غـرب زده و بـی ریشـه خـود را به باد فنـا ندهید 

و دوبـاره بـه مـردم رجـوع کنید.
در همیـن حـال، حامـد علمـی آگاه سیاسـی در صفحـه 
فیس بـوک خـود دلیـل کمرنـگ بـودن حضـور مـردم در 
انتخابـات را بی بـاوری برشـفافیت پروسـه،  تاثیر گذاری 
پروسـه مذاکـرات صلـح بـا طالبـان، تهدیدهـای امنیتـی، 
بسـته بـودن مراکـز رأی دهـی خصوصـا در والیـات پـر 
نفـوس ماننـد بلـخ، فاریـاب و  ..، بی بـاوری بـر ظرفیـت 
نتایـج  از  مایوسـیت  انتخابـات،   مسـتقل  کمیسـیون 
انتخابـات دور گذشـته ریاسـت جمهوری و پارلمانـی، بـه 
تعویـق افتـادن انتخابـات بـرای چندیـن بار، مجزا شـدن 
انتخابـات ریاسـت جمهوری از شـوراهای والیتـی، نبـود  
اسـتراتژی مـدون تبلیغاتـی اعـم از حکومت و کمیسـیون 
انتخابـات،  تهدیـد بـر تحریم انتخابـات توسـط نامزدان، 
عـوارض تخنیکـی و تقاضـای عکـس زنـان عنـوان کرده 

. است.
ایـن درحالی سـت کـه کمیسـیون انتخابات آمـار تخمینی 
2۵۹۷ مرکـز از 4۹0۵ مرکـز رای گیـری را که بـه آن مواد 

انتخاباتی ارسـال شـده بود را شـام شـنبه اعـالم کردند.
انتخابـات، در 2۵۹۷  بـه گفتـۀ مسـووالن در کمیسـیون 
مرکـز، آمـاری کـه از طریـق تلفـن از مسـئوالن محلـی 
 ۹۹۸ و  هـزار   ۵1 و  میلیـون  یـک  کرده انـد،  دریافـت 
نفـر شـرکت کردنـد. نظـر بـه ایـن آمـار تخمینـی میـزان 
مشـارکت مـردم در انتخابات نسـبت بـه دوره قبلی پایین 

بـوده اسـت.
گفتنی سـت کـه آمـار اعـالم شـده از سـوی کمیسـیون 
انتخابـات، آمـار تخمینـی اعالم شـده اسـت و مسـووالن 
جمع بنـدی  ایـن  کـه  انـد  کـرده  تاکیـد  کمیسـیون  در 

اسـت. تخمینـی  و  غیرمعیـاری 

مسـووالن در کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های 
انتخاباتـی دیروز یکشـنبه، هفتم میزان در یک نشسـت 
ثبـت شـده  خبـری در کابـل در مـورد شـکایت های 
از رونـد برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری خبـر 

دادند.
آنـان گفتنـد کـه تـا کنـون 22۷۵ شـکایت از سراسـر 
کشـور در ایـن کمیسـیون ثبت شـده و این شـکایت ها 
نهایـی نیسـت و مردم، احـزاب سیاسـی، نهادهای ناظر 
و نامـزدان می تواننـد تـا شـام امـروز دوشـنبه، ۸ میزان 

در ایـن کمیسـیون شـکایت درج کنند.
امـا یـک کمیشـنر ایـن کمیسـیون در ایـن نشسـت بـه 
مـردم اطمینـان داد که این شـکایت ها »جـدی« نخواهد 

کمیسـیون  کمیشـنر  و  الیاسـی، سـخنگو  قاسـم  بـود. 
رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی در این نشسـت 
گفـت کـه بیشـترین آمار شـکایت از شـهر کابـل بوده 

کـه میـزان آن تـا ۸۷۷ شـکایت می باشـد.
آقـای الیاسـی گفت که بـه لحاظ موضوع بنـدی، ممکن 
اسـت ایـن شـکایت ها محـدود شـود. او افـزود کـه 
ممکـن اسـت چندین شـکایت در مـورد نبـود نام های 
رأی دهنـده گان در فهرسـت بـوده باشـد. ایـن کمیشـنر 
کمیسـیون انتخابـات اظهـار داشـت کـه شـکایت های 
انتخاباتـی در 22 موضـوع جداگانه دسـته بندی خواهد 

. شد
قاسـم الیاسـی گفـت کـه مهمتریـن شـکایت از نبـود 

چاپـی  فهرسـت  در  رأی دهنـده گان  از  بسـیاری  نـام 
بیـان  الیاسـی  آقـای  اسـت.  شـده  ثبـت  دیجیتالـی  و 
داشـت کـه بررسـی جرایـم انتخاباتـی را در اولویـت 

داد. خواهنـد  قـرار  کارهای شـان 
در سـوی دیگـر، قطب الدیـن رویـدار، کمیشـنر دیگـر 
انتخاباتـی در  بـه شـکایت های  کمیسـیون رسـیده گی 
ایـن نشسـت گفت که بـا مردم افغانسـتان تعهـد دارند 
و بربنیـاد قانـون تمـام شـکایت ها را بـا اسـتقاللیت و 
مطابـق زمان بندی کمیسـیون بررسـی و اعـالم خواهند 

. کرد
آقـای رویـدار نیـز بیـان داشـت کـه تـا سـاعت پنـج 
امـروز دوشـنبه، شـکایت می پذیرنـد. او اظهار داشـت 

کـه ثبـت شـکایت در شـفافیت نتیجۀ انتخابـات مهم و 
تأثیرگـذار و بـه همیـن دلیـل از نهادهـا و جریان هـای 
دخیـل در پروسـۀ انتخابـات خواسـت تا شـکایت های 

شـان را در ایـن نهـاد ثبـت کنند.
قطب الدیـن رویداد گفـت که اطالعات دقیـق در مورد 
میـزان شـکایت را فـردا پـس از شـام اعـالم می کننـد. 
آقـای رویـدار افـزود کـه سـه روز پـس از آن، نوعیت 
شـکایت ها را بـا رسـانه های و مـردم شـریک خواهنـد 
کـرد. ایـن کمیشـنر کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی 
در پاسـخ بـه یکـی از خبرنـگاران گفـت کـه بـه مردم 
اطمینـان می دهـد که شـکایت ها زیاد »جـدی« نخواهد 

. بود
انتخابـات  شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون 
تـا بیسـت ودوم مـاه جـاری فرصـت دارد تـا بـه ایـن 
شـکایات رسـیده گی کنـد. قـرار اسـت فیصلـۀ نهایـی 
ایـن کمیسـیون دربـارۀ ایـن شـکایت ها بـه تاریـخ 2۳ 
میـزان بـرای اعـالم بـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
سـپرده شـود. قـرار اسـت پـس از ایـن، نتیجـه ابتدایی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در 2۷ میزان اعالم شـود.

انتخابـات  دور  چهارمیـن  کـه  اسـت  گفتنـی 
جـاری،  هفتـۀ  شـنبۀ  روز  کشـور  ریاسـت جمهوری 
ششـم میـزان در سراسـر کشـور برگزار شـد. قـرار بود 
بیـش از ۹ میلیـون تن در ایـن انتخابات اشـتراک کنند، 
امـا در روز انتخابـات دیـده شـد کـه حضور مـردم در 
مراکـز رأی دهـی بسـیار کمرنـگ بـود. آمـا تخمینـی 
کمیسـیون انتخابـات نیـز نشـان می دهـد کـه بیـش از 
یک ونیـم میلیـون تـن در ایـن انتخابات اشـتراک کرده 

. ند ا

یک کمیشنر کمیسیون رسیده گی به شکایت ها:

شـکایت هـا زیـاد جـدی نخـواهـد بـود

آگاهان در پاسخ به عدم حضور مردم در انتخاباِت 6 میزان:

مـردم از انتخـابات خاطـرۀ بـد داشتند
ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد
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منفعتگرایـی
وسودجویـی

یبنتام ا ر درآ
جرمی بنتام در سال 1۷4۸ در انگلستان دیده به جهان 
و حقوق«ِ  اخالق  اصول  بر  »درآمدی  کتاب  گشود. 
در  سپس  و   1۷۸0 سال  در  نخستین بار  برای  بنتام 
سال 1۷۸۹ به طبع رسید. دلبسته گی اصلِی بنتام در 
عمده  پرسِش  این  قانون گذاری،  به ویژه  و  حقوق 
قوانینی  که چه  نمود  تعیین  می توان  که چگونه  بود 
باید تصویب، اصالح یا لغو شوند؟ آنچه بنتام آن را 
تنها نقش فرعی را در  »اخالق شخصی« می خواند، 

این مسأله ایفا می کند.  
»دربارۀ  مقاله  نوشتِن  ضمن   1۷۷۶ سال  در  بنتام 
تلقی  عمده  اصِل  عنوان  به  را  اصل  این  حکومت«، 
بیشترین  برای  خوش بختی  »بیشترین  که  می کند 
در  است«.  نادرستی  و  درستی  معیار  که  است  افراد 
بر  خالص  لذات  غلبۀ  عنوان  به  این جا خوش بختی 
تسنیق  و  تقریر  عنوان  به  و  تلقی گشته  آالم خاص 
ُکلی و اساسی نظریۀ فایده مندی ابراز می گردد. باید 
فایده مندی  نظریۀ  مبتکِر  و  مبدع  بنتام  داشت  عنوان 
باستان،  یونان  در  وی  از  پیش  که  چرا  نمی باشد؛ 
اپیکور و در قرن هجدهم هلوسیبوس در فرانسه و 
از آن دفاع کرده بودند.  انگلستان  تاکر در  هارتل و 
بنابرین نقش عمدۀ بنتام نه در ابداع سودگروی بود 
دادِن  سامان  در  بلکه  لذت گروانه؛  محاسبۀ  در  نه  و 
با  رابطه  در  به ویژه  منفعت  اصل  تطبیقات  مشروِح 

قانون گذاری و نظام های مدنی و جنایی بود.
اصل ُکلی فلسفۀ بنتام بر منفعت گرایی و سودجویی 
که  بود  باور  این  بر  اخالقی  بنیاد  این  است.  استوار 
میزان و معیار کردار، یعنی عمل نیک و بد و موجبات 
آن چه در عالم اخالق و چه در عالم سیاست، رنج، 
خوشی و لذت است. از این رو می بایست عملی را 
از  لذت حاصل  و  که خوشی  نمود  اتخاذ  و  اختیار 
آن بیشتر، بادوام تر و مؤثرتر و شامل حال جماعت 
بیشتری باشد. عمل شر و عملی که باید از آن دوری 
و  فایده  و  برآید  آن  از  رنجی  که  است  آن  جست، 
لذتی را برای انسان در پی نداشته باشد. شاید بتوان 

این اصل را خودخواهی نامید. چرا که سود و خوشِی 
داشته  نباید  مزاحمت  و  منافات  یک دیگر  با  افراد 
باشد. از این رو خودخواهی با غیر خودخواهی کاماًل 

سازگار بلکه الزم و ملزوم یک دیگر اند.  
جهان  در  اخالق  فلسفۀ  یگانه  بنتام  جرمی  دیدۀ  به 
سودگرایی بوده و از همین رو عمل اخالقی درست 
و صواب در هر وضع و حالی، عملی است که لذت 
و سعادت کلی را به حد اعلی درجه گسترش دهد. 
وی سعادت را حالتی قرین خوشی و سرور می داند. 
از  رنج.  و  درد  غیاب  یعنی  لذت  کوتاه  عبارتی  در 
باشد،  افزون تر  قدر  هرچه  لذت  این  میزان  این رو 
و  نفس سودمندی  بنتام  است.  توجیه پذیرتر  و  بهتر 
لذت گرایی را محور و مرکز ثقل اندیشۀ خود ترسیم 
می نماید؛ بی آن که به منبع و منشا این لذت و خوشی 
بنتام  فلسفه  در  این رو  از  باشد.  داشته  نیم نگاهی 
این  و  بوده  چه  لذت  سرمنشا  که  نمی نماید  فرقی 

لذت گرایی از کجا نشات بگیرد.  
لذت  پی جویی  بر  مبنتی  اخالق  به  بنتام  رویکرد 
بلکه  فرد،  خود  لذت  پی جویی  نه  ولی  است، 
مالک  بنتام،  زعم  به  کل.  لذت  بیشترین  پی جویی 
انسان ها،  کردار  و  اعمال  مورد  در  داوری  معیار  و 
نتایج احتمالی آن هاست ونه اصول و قواعدی دینی 
یا مجموعه یی از اصول الزام آور که فارغ از نتیجۀ آن 
می بایست آن ها را مورد متابعت و نصب العین قرار 
داد. بنتام در حصول بیشترین میزان سعادت کلی یا 
به نحوۀ  بیشترین مقدار مجموع سعادت  به عبارتی 
توزیع آن توجهی ندارد. اگر از دریچه نگاه بنتام به 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  شود،  نگریسته  جهان 
بهتر است تعداد بیشتری از افراد از سعادت مندی و 
خوشی برخوردار باشند یا تعداد اندکی از بیشترین 
داده  ارجح  فرض  دومین  الجرم  خوشی.  میزان 
خواهد شد. بنتام در تطبیق بی طرفانۀ محاسبۀ لذت 
بیان می دارد: »هرکس یک نفر به حساب می آید نه 

بیش از یک نفر«. 

بنتام در تعریف لذت بیان می دارد: »در این باب به 
نازک اندیشی و متافیزیک نیاز نداریم. الزم نیست به 
آثار افالطون یا ارسطو مراجعه و استناد کنیم. لذت و 
الم همان چیزهایی هستند که هر کس احساس شان 
مطلوب  لذت  برای  را  ویژه گی  بنتام هفت  می کند«. 
مطرح می نماید. این ویژه گی ها عبارت اند از: شدت، 
مدت، قطعیت یا عدم قطعیت، دوری و نزدیکی )نقد 
و نسیه(، باروری )به دنبال خود لذت های دیگر را 
نیز بیاورد(، خلوص )فراغت از احساس های مخالف 
شمول  دامنۀ  و  بودن(  الم  کم  یا  بی الم  یعنی  لذت. 
قرار  خود  حیطۀ  در  را  جامعه  افراد  بیشترین  یعنی 

دهد.  
پرسش مهم این است که آیا در نظریۀ بنتام، منفعت 
اصیل  هدف  یک  ابزار  یا  است  اصیل  هدف  جمع، 
دیگر؟ به نظر می رسد بنتام در تزاحم منفعت شخصی 
با منفعت جمعی، منفعت شخصی را مقدم و مرجح 
برمی شمارد. هرچند که کلمات وی در این باره کاماًل 
منفعت  یک جا  در  که  چرا  نیست؛  و صریح  روشن 
می دهد،  قرار  هم  عرض  در  را  جمعی  و  شخصی 
اگرچه منافع شخصی را مقدم و اصیل تر برمی شمارد. 

وی در این باره عنوان می دارد:  
در  انسان  یک  که  منافعی  که  پذیرفت  باید   ”قطعًا 
هر فرصت و هر زمانی معیار سنجش قرار می دهد، 
این وجود در هیچ  با  منافع شخصی خویش است. 
به  توجه  برای  انگیزه هایی  آدمی  که  نیست  فرصتی 
در  آدمی  اوالً  باشد.  نداشته  دیگران  خوش بختی 
و  همدلی  اجتماعی  صرفًا  انگیزۀ  از  شرایطی  هر 
بسیاری  انسان در  ثانیًا  برخوردار است.  خیرخواهی 
دوستانه  روابط  اجتماعی  نیمه  انگیزه های  مواقع،  از 
و عالقه مندی به حسن شهرت و اعتبار را داراست«. 

نقد اندیشه های بنتام
 1. آن گونه که بیان گشت، کار خیر و اخالقی از منظر 
بنتام، کاری است که با خوشی و لذت قرین باشد. 
که  دارد  اطالق  فعلی  به  اخالقی  غیر  و  شّر  کار  و 
با درد و رنج  نبوده و  از لذت و خوشی برخوردار 
و  فایده مندی  اصل  در  داوری  مالک  است.  آمیخته 
فایده بخشی بنتام، یگانه اصل لذت جویی است. تنها 
دو مفهوم لذت و درد است که پیش روی دیده گان 
ارزیابی  می گیرد.  قرار  بنتام  فلسفۀ  ذی ربط  افراد 
منظر  از  متعالی  و  مترقی  امور  و  اخالقیات  تمامی 
سود و لذت، به ناقص و تک بعدی بودن این فلسفه 
صحه می گذارد؛ چرا که دستورات اخالقی و انسانی، 
دامنه یی بس فراخناک تر از آن دارد که تنها از دریچۀ 
باریک و محدود لذت گرایی و لذت جویی نگریسته 

شود.
عدم  بنتام،  فایده مندی  فلسفۀ  ایراد  عمده ترین   .2
توجه به سعادت اخروی و کمال ابدی است؛ یعنی 
لذایذ  بر  را  خود  تمرکز  کانون  صرفًا  نظریه  این 
کماالت  برای  را  حسابی  و  ساخته  معطوف  دنیوی 
جاویدان و سعادت ابدی نمی گشاید. حال آن که اگر 
به سعادت بشری و ابدی او نیز توجه گردد، بسیاری 
از حساب گری های فلسفۀ سودمندی درهم ریخته و 
با بطالن روبه رو خواهد گشت. هم چنین این نظریه 
توجهی  و خوشی  لذت  منشا  به  این که  به  توجه  با 
و  توجیه پذیر  آن  منشای  ورای  را  لذت  و  نمی کند 
بوده و خود  فاسد  تالی  دارای  بر می شمارد،  مقبول 

زمینه ساز بی اخالقی و انحطاط خواهد گشت. 
افراد  انگیزه های  که  نکته  این  داشت  اذعان  باید   .۳ 
به اخالقیات  پای بندی  اعمال اخالقی و  ارتکاب  از 
دفاع  قابل  و  موجه  بدانیم،  شخصی  منافع  صرفًا  را 
افعال  از  بسیاری  واقع،  عالم  در  که  چرا  نیست؛ 
آدمی از روی عاطفۀ انسانی و دالیل اجتماعی انجام 
منفعت  یا  و  منفعت شخصی  به سبب  نه  می پذیرد، 

جمعی. 
4. دیدگاه اصالت منفعت در مقام استدالل و جدل 
و  عقالنیت  از  و  نبوده  برخوردار  کافی  پشتوانۀ  از 
صالبت منطقی برخوردار نیست. باید اذعان داشت 
ارایه گشته است،  بنتام  نفع گرایی که توسط  دیدگاه 
پیش از او توسط قدما ابراز گردیده؛ بنابراین اندیشۀ 
شمار  به  نوینی  و  جدید  فلسفی  تفکر  یک  وی 
نمی آید. اما نفع گرایی در تفکر قدما بیشتر در قالب 
االهیاتی بوده و در فلسفۀ اخالق بنتام تنها در بعد و 

شکل دنیوی اش هبوط می نماید.
منفعت  تعارض  و  تزاحم  موارد  در  بنتام  دیدگاه   .۵
متقن  حل  راه  ارایۀ  به  جمعی،  منفعت  با  شخصی 
تزاحم  موارد  در  هم چنین  نمی پردازد.  مشخصی  و 
گانه،  هفت  مالک های  تنافی  و  مساوی  منفعت 

راه حلی از سوی این نظریه ارایه نمی گردد.

در مصاحبـه بـا خارجـی، سـعی شـود که یک پرسـش برای سـهولِت 
ترجمـه بـه چنـد قسـمِت خیلـی کوتاه تقسـیم گـردد و زیـر لغات و 
جمالتی که بسـیار سیاسـی و یا جنجال برانگیز اسـت، خط کشـیده و 
دوبـاره پرسـیده شـود تا از درک و پاسـِخ آن به صورِت دقیـق اطمینان 

حاصـل گردد. 
مصاحبـه نخسـت کلمـه بـه کلمه یادداشـت و بعداً با دقت به پرسـش 
و پاسـِخ مفهومـی برگردانـده شـود. بـه همیـن ترتیـب، اگـر امـکان 
داشـت در صـورت یـارِی وقـت مصاحبه بـار دیگر با ترجمـان مرور 
شـود و در اخیـر ماننـد مصاحبۀ گرفته شـدۀ نشـریه، متـن مصاحبه با 
نـوارِ ثبـت شـده در اختیـار مدیر مسـؤول یا متصدی نشـریه گذاشـته 

. شود
هــرگاه مصـاحـبــه برای نـشرات صــوتی صــورت می گـیـرد، در 
آن صـورت بازهـم دو حالـت دارد: یکـی این کـه مصاحبـه از جایـی 
گرفتـه شـده یـا به زبـان خارجی صـورت گرفتـه و ترجمـه می گردد، 
یـا این کـه مصاحبه کننـده بـا یـک خارجـی در موجودیـِت ترجمـان 

می نماید.  مصاحبـه 
در هـر دو حالـت، ترجمـان بایـد تسـلط کامل بـه هر دو زبان داشـته 
باشـد. ترجمـان می توانـد از طـرِف مصاحبه کننده و یا مصاحبه شـونده 
تعییـن  گـردد. مصاحبه کننـده بایـد آگاه باشـد کـه مصاحبه شـونده بـه 
کـدام زبان هـا آشـنایی دارد و آیـا بـرای مصاحبه به ترجمـان نیاز دارد 
یـا خیـر. اکثـراً زعمـا و سیاسـیون ترجمان هـای مسـلکی در اختیـار 

باشند. می داشـته 
عیب بزرِگ این نـــوع مصاحـبه هـــا آن است که حالـــت روانـــی 
و حـرکات بدنـِی مصاحبه شـونده بـه مخاطبـان بیـان نمیشـود و اگـر 
ترجمـان حاضـر در مصاحبـه باشـد، بایـد متوجـه بـود کـه ترجمـۀ 

هم زمـان  مهـارِت زیـاد می خواهـد.
امـا اگـر ترجمـه بعـد از ثبت مصاحبـه صورت گیـرد، در ایـن حالت 
وقـِت بیشـتر بـرای ترجمه موجود می باشـد و بعـد از ترجمۀ مصاحبه 
یـک گوینـده می توانـد آن را روخوانی نمایـد. اگر در ثبـت ترجمه از 
صداهـاِی دو گوینـده یکـی مصاحبه کننـده و دیگری مصاحبه شـونده، 
اسـتفاده شـود، بهتـر اسـت. و اگـر مصاحبه کننـده و مصاحبه شـونده 
یـک زن و دیگـری مـرد باشـند، بهتـر اسـت تـا از گوینـده گاِن زن و 
مـرد اسـتفاده صـورت گیـرد. بـه همیـن ترتیب اگـر مصاحبـه با طفل 
می باشـد، از یـک گوینـدۀ ُخردسـال بایـد کار گرفـت. همچنـان برای 
رادیـو جالـب اسـت اگر مـــطابِق وظیفـه و قیافۀ مصاحبه شـــونده و 

مـــصاحبه کننده، گوینـده  انتخـاب نماید.
اگـر مصاحبه کننـده برای نشـر وقِت کافـی دارد و تهیه کننـده موافقت 
می نمایـد، خـوب خواهـد بـود کـه حالـِت روانـی و حـرکات بدنـِی 
مصاحبه شـونده را در مقدمـۀ کوتـاهِ آن به دقـت بگنجانـد. البتـه ایـن 
بیـان واقعیـت، مسـتلزم مهـارت و تجربـه و موقـِف مصاحبه شـونده 

می باشد. 
ترجمـۀ مصاحبه هـای تلویزیونی ماننـد ترجمۀ مصاحبه هـای رادیویی 
اسـت و عـالوه بـر نکته هایـی  کـه در ترجمـۀ مصاحبه هـای رادیویی 
بیـان گردیـد، در مصاحبه هـای تلویزیونـی جای قرار گرفتـِن ترجمان 
مهـم اسـت و بایـد ایـن تعییـن جـای قبـل از جریـان ثبت مشـخص 
دوسـت  تهیه کننـده گان  و  مصاحبه کننـده گان  از  عده یـی  می شـود. 
ندارنـد کـه چهـرۀ ترجمان در صفحـۀ تلویزیون نمایان شـود. بنابراین 
در بیـرون از سـاحۀ ضبـط کمـره جایـی بـرای ترجمـان بایـد مد نظر 

گرفت. 
اگـر مصاحبـۀ تلویزیونی بعد از ثبت ترجمه شـد، بازهـم از دو حالت 
خالـی نیسـت. یکـی این کـه مصاحبه را به زبـان خارجی گذاشـته، در 
زیـر آن ترجمـه اش را می نویسـند و روی صفحۀ تلویزیـون می آورند؛ 
و یـا این کـه متـن مصاحبه ترجمـه گردیده و توسـط گوینـده خوانده 

می شـود کـه در آن صـورت تصویـر گوینده پخش نمی شـود.
اصـول تخنیکـِی نشـر ایـن نـوع مصاحبه ها طوری اسـت کـه در آغازِ 
هر پرسـش و پاسـخ بـرای چنـد ثانیه صـدای اصلـِی مصاحبه کننده و 
مصاحبه شـونده انعـکاس داده می شـود و بعداً صدای گوینـده که متِن 
ترجمه شـده را می خوانـد، پخش می شـود که در اصطـالح تلویزیونی 
بـه آن وایـس اوور  یـا مکـس دون  می گوینـد. در ایـن نـوع ترجمه ها 
نیـز ماننـد رادیـو اگـر از دو گوینـده اسـتفاده شـود، بهتر اسـت و اگر 
صـدای گوینـده بـا موقف، سـن، چهـره و شـخصیت مصاحبه شـونده 

تطابق داشـته باشـد، یک کارِ مسـلکی انجام شـده اسـت.

خالصۀ فصل
•  دیدگاه های متفاوت در ترجمۀ مصاحبه وجود دارد.

•  مصاحبه برای رسانه های چاپی دو حالت می داشته باشد.
•  مصاحبه می تواند کلمه به کلمه و یا مفهومی  باشد.

•  در ترجمـۀ مصاحبه هـای رادیویـی، حالـت روانـِی مصاحبه شـونده 
بیـان شـده نمی تواند.

•  ترجمۀ مصاحبه ها به دو حالت صورت می گیرد. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش پنجاه وپنجـم

معصومه نعمتی
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ناتاشا امیـری 

بخش نخست

می توان این الهامات را چون 
به نوعی صدا و ندا تشبیه 

شده اند، انرژی خاص با 
ارتعاشاتی معین پنداشت. 

همین که فیزیِک کوانتوم هم 
کم کم اعتقادات خردمنداِن 

پیشین را دربارۀ انرژی حیاتی 
تأیید می کند، کافی ست که 

باور داشته باشیم ارتعاشات 
حوزۀ انرژِی بیرونی می تواند 
بر حوزۀ انرژی انسان تأثیر 
بگذارد. صرف نظر از صورت 

ظاهرِی میوس ها می شود 
این طور فرض کرد که آن ها 
همان ارتعاشاِت خردی برتر 

یا بی نهایتی ناشناخته در 
کاینات هستند که می توانند 
از طریق دو نادی موجود در 

کالبد انرژیایی انسان )که یکی 
با جهاِن درون ذهن ارتباط 

دارد و دیگری با جهاِن بیرون 
و مدام انرژی حیاتی را مثل 

جریان خون در رگ ها در بدن 
می گرداند(، پیام های خود را 

به نویسنده منتقل کنند

از  پُر  کنارمان  کتابخانۀ  می نشینیم.  میز  پشِت  نیمه شب 
کتاب هایی است که به دقت خوانده شده و نوشته هایش 
برای  مدادمان  نوِک  ماست.  ذهِن  بایگانی  در  حال 
حک کردِن کلمات روی سفیدی کاغذ تیز است... سکوت 

بر همه جا حکم فرماست... همه چیز آماده است... 
دست مان  حرکِت  نگذشته،  نوشتن  از  لحظه  چند  اما 
اند.  روی کاغذ متوقف می شود، کلمات بی مایه و سرد 
از خودمان سوال می کنیم قضیه چیست؟ موضوع مورد 
نظرمان که کاماًل روشن است؛ یک تصادف، یک خیانت، 
خیال  که  نیست  آنی  می نویسیم،  آنچه  چرا  اما  قتل... 

می  کردیم؟
ورق را پاره و دوباره تالش می کنیم. واقعًا داریم از تمام 
انگار  اما  می گیریم.  کمک  نوشتن  برای  ذهنی مان  قوای 
محفوظات چون از سطحی ترین الیۀ روان، از همان جا 
که اغلب افکار مزاحم هم ذهن را درگیر می کند تراوش 
می شوند؛ نمی توانند تنها عامِل الزم برای نوشتن باشند. 
مکنوناِت  اما  کرده اند  تکمیل  را  فکر ی مان  خط  گرچه 
درونِی ما نیستند، چیزهایی هستند که دیگر نویسنده گان 

پیش از ما به رشتۀ تحریر درآورده اند.
 جای تردید نیست که فکر، فعل و انفعالی سطحی است، 
افکار  و  ناب  فلسفی  ایده های  از  انباشته  هم  هرچه قدر 
به ظاهر بکر باشد. در این جایگاه خبری از ناشناخته های 
چیز  ما  نوشتۀ  همین  برای  پس  نیست.  روان  اعماق 
جدیدی ندارد و تنها تقلیدی است از آن چه پیشتر بوده. 
عده یی اعتقاد دارند هر مطلبی فقط در صورتی که تقلیدی 
نباشد، دارای خالقیت است. ما هم قصد داریم داستانی 
جدید خلق کنیم و کلمات نوشته  شدۀ مان، ادراکی تازه از 
موضوع ارایه دهد، نه این که تکرار معناهای پیشین باشد. 
باز نوک قلم را روی کاغذ می لغزانیم. واقعًا داریم زحمت 
کیلوگرامی  پنج صد  هالتری  کردن  بلند  شاید  می کشیم. 
چیز  هیچ  است.  ناامیدکننده  هم  نتیجه  باشد!  راحت تر 
نه  و  شخصیت ها  نه  و  صحنه ها  نه  درنمی آید،  درست 

زبان... 
و  می شویم  بلند  میز  پشت  از  کالفه  و  خسته  عاقبت 
فکر می کنیم آن چیزی که برای نوشتن کم داریم، واقعًا 

چیست؟

کیفیت توصیف ناپذیر
اجزا ی  هماهنگی  و  سوخت رسانی  پیچیدۀ  مراحل  اگر 
گمان  جاده،  در  راننده گی  وقت  ببریم،  یاد  از  را  موتر 
که  هنگامی  داریم.  آن  راندن  در  مهمی  نقش  می کنیم 
در  ناگزیریم  و  اجزا حاصل می شود  از  یکی  در  نقصی 
حاشیۀ راه متوقف شویم، تازه به خود می آییم که ما فقط 
یک مجری در هدایت آن بودیم و اگر آن نقص برطرف 
نشود، توانایی ما در راننده گی هیچ دردی را دوا نمی کند. 
 همۀ ما قادریم چیزهایی بنویسیم، اما این دلیل نمی شود 
که عامل دیگری، هرچند هم نتوانیم ماهیتش را به درستی 
وقتی  باشد.  نکرده  ما کمک  به  کار  این  در  کنیم،  درک 
پیچیده  به قدری  روند تفکر دربارۀ موضوعی مشخص 
باشد که نتوان تفکیک شده بیانش کرد، وضعیت دشوار 
ایجاد مراحل منطقی و فازبندی شده برای روند ناشناختۀ 
نگارش داستان که شرط الزم برای نوشتن است، بیشتر 
ذهنی  کیفیات  که  دلیل  این  به  بیشتر  می شود.  آشکار 
برای  ندارند.  را  متعارف  شکل  به  علمی  تبیین  قابلیت 
برای  اما  است،  مفهوم  گذرانده اش  سر  از  که  شخصی 
دیگران دسترسی به آن مثل شراکت در رویاهای شخصی 
تجربه کننده است، یعنی تقریبًا امری محال. شکل گیری 
آفرینشی از این دست بر مبنای تجربه یی ملموس است؛ 
تجربه یی که در اغلب مواقع به سختی ادراک می شود. اما 
کتمان آن از طرف کسانی که تجربۀ مشابه آن را نداشتند، 
غیرمستقیم عنوان می کند آن ها چیزی را که دیگری حس 
کرده، حس نکرده اند. اما این فقدان ناشی از عدم تجربۀ 

آن ها ست نه فقدان خود تجربه.
لزوم پیدایش چنین پدیداری ناشی از ضرورت راه یابی 
به چیزی ناب، متفاوت و نوین است؛ چیزی که بتواند 
وقایع یک داستان را از واقعیت بیرونی اش متمایز کند. 
شکلی جدید و جلوه یی نوظهور به آن ببخشد، طوری 
که حتا در صورت تکراری بودن مضمون، به نظر برسد 
دانش  حا لت  دراین  است.  داده  رخ  بار  نخستین  برای 
محدود بیرونی نقش یک کاتالیزور را بازی می کند و با 
صیقل نهایی متن، آن را آماد ۀ روانه شدن به بازار می کند. 
اما این قدرت شهود است که با اتکا به دانشی نامحدود، 

از متنی معمولی، ابرمتن می سازد.
به قدری سریع رخ می دهد که حس  اغلب  این روند   
ثانیه. جریانی  هزارم  از  کمتر  شاید  زمانی  در  نمی شود؛ 
شکل  به  وقوعش  اما  نیست  هم  همیشه گی  و  مداوم 
برای  الزم  سوخت  که  مخزنی  مثل  درست  متناوب 
برای  کلما ت  بی پایان  سیل  با  می کند؛  تأمین  را  حرکت 
است،  بیرونی  واقعیت  فاقد  است. چون  همراه  نگارش 
می توان اذعان داشت در پروسه یی تمامًا شهودی، اتفاق 
کند نمایش داده  اما باید مثل فلمی با دورِ  افتاده است. 

اندک  لحظات  آن  در  وقایعی  چه  فهمید  بتوان  تا  شود 
اتفاق افتاده است.

فرضیه یی به نام تخیل 
در  پا  هم  علت شان  که  وقایعی  با  مواجهه  در  هرچند 
بر  منطق حاکم  از  تبعیت  به  نمی توان  دارد،  ناشناخته ها 
از  می توان  اما  کرد،  کشف  را  عّلی  رابطه یی  شناخته ها 
الگوی علیت برای توجیه و قابل فهم تر کردِن ناشناخته ها 
بهره جست. بنابراین صندوقی را فرض کنید که کلیدی 
ناهشیا ر  ضمیر  در  صندوق  این  است.  بسته  را  قفلش 
روان قرار دارد ) بر فرض اعتقاد به اصالت ذهن که یک 
واقعیت روانی متمایز از واقعیت مادی و از فعالیت های 
آستانۀ  به سه شعبۀ هشیار،  تقسیم روان  مغزی است و 
هشیاری و ناهشیار(، جایی که بخش وسیعی از دستگاه 
روانی را تشکیل می دهد و اطالعات درباره اش به اندازۀ 
میزا ن درک انسان های غار نشین از مکانیسم عمل موشک 

است. 
نه حتا می دانیم وجود  از آن داریم،  نه درِک درستی  ما 
دارد. در مجموع آنچه دربارۀ خود می دانیم، تنها بخش 
کوچکی از ماهیت وجودی  مان است. به یقین که روان 

جهان  مثل  درست  است،  مجازی  و  رویت  غیرقابل 
آن چه  از  واقعی تر  جهان  این  گاهی  اما  کمپیوتر.  درون 
تشریح  سالون  در  شاید  می آید.  نظر  به  هستیم  ما خو د 
انسان مشتی نسج و رگ و چربی و خون مشاهده شود 
استقرار گاه  و  مکان  از  اثری  وجودش  جای  هیچ  در  و 
از  بخشی  که  نمی شود  دلیل  این  اما  نشود،  پیدا  انرژی 
کالبد  پای  رد  باشد.  نبوده  انرژی  از  متشکل  وجودش 
انرژیک ) بیوپالسمیک( را به شکل هالۀ گرد سر انسان ها 
در نقاشی های روم، یونان و مصر باستان می توان یافت. 
انسا ن،  انرژیکی  یا حوزۀ  کالبد  این  اند  معتقد  هاله بینان 
متشکل از ۷ الیه، ۷ مرکز مدور و ۳ نادی ست که کالبد 
سه  مردم  اغلب  در  است.  کرده  احاطه  را  او  فیزیکی 
با  اما  است،  فعال  پایینی  و  مدور  انرژی  مرکز  چهار  یا 
گسترش علم و ارتقا تحصیالت، مراکز باالتر مثل پنجم و 
ششم که با منبع الهام، خالقیت، کشف و شهود در ارتباط 

است، فعال می شوند. 
 از همین طریق یک روز رویداد خالقۀ نوشتن، ناگهانی 
و بی مقدمه، درست در لحظه یی بروز می کند که انتظارش 
را نداشته ایم : با فعال شدن مرکز خالقیت، کلید نیز برای 
درون  از  آن چه  می چرخد.  صندوقچه  در  کردن  باز 
صندوقچه به بیرون تراوش می کند، جریان تخیل است. 
 شفاف ترین تعریف، تخیل را نیروی انگیزشی ناشناخته 
و ناخودآگاه می داند که سلطه بر آن بسیار اندک است و 

برنامه ریزی تعمدی و سازمان دهی از پیش تعیین شد ه یی 
برایش در کار نبوده است. 

ارتعاشات الهام بخش 
اگر بتوان آن حس عجیب را زیر میکروسکوپ گذاشت 
کرد،  بررسی  زیاد  درشت نمایی  با  را  اجزایش  تمام  و 
در آخر این سوال پیش می آید که آن عامل نادیدنی که 
بانی تمام این مراحل است و کلید را در قفل به حرکت 

وامی دارد، چیست؟
هنر،  نه گانۀ  الهه های  و  ایزدبانو  به  یونان  اساطیر  در   
الهام بخش  که  برمی خوریم  museها  یا  دختران زیوس 
درک  این  به  بیشتر  بررسی  با  بودند.  هنر  جویند ه گان 
اسرار  توضیح  منظور  به  تالشی  اسطوره  که  می رسیم 
فراطبیعی  امور  توسط  پیرامون،  واقعیت های  و  زنده گی 
است و این که انسان در تالش ایجاد صلحی روانی میان 
به  که  پدیده هایی  تبیین  هم چنین  و  و خودش،  طبیعت 
علت شان واقف نبوده، به تعبیرات فراطبیعی روی آورده؛ 
دانش  پس  که  هست  این هم  اثبات کنند ۀ  امر  همین  اما 
بسیاری  توجیه کنندۀ  نمی تواند  هنوز  بشری  محدود 

چیزها باشد.

می آفریند،  خود  شکل  به  ر ا  همه چیز  انسان  چون 
نویسنده گان هم در مواجهه با صداها، نداها یا ارتعاشاتی 
الهام بخش که گمان می کردند در امر نوشتن به کمک شان 
می آید، به میوس ها متوسل می شدند و به آن ها صورتی 
بر فرض  در جایی  که  ماورایی می بخشیدند  اما  انسانی 
این  با  نویسنده گان  شاید  دارند.  حضور  هلیکون  کوه 
ناشناختۀشان  برای حس  می کوشیدند  تخیلی  توجیهات 
و  زیبا  داستانی  نداشتند،  تردیدی  وجودش  در  که 

توجیه پذیر بسازند. 
می توان این الهامات را چون به نوعی صدا و ندا تشبیه 
شده اند، انرژی خاص با ارتعاشاتی معین پنداشت. همین 
که فیزیِک کوانتوم هم کم کم اعتقادات خردمنداِن پیشین 
را دربارۀ انرژی حیاتی تأیید می کند، کافی ست که باور 
داشته باشیم ارتعاشات حوزۀ انرژی بیرونی می تواند بر 
از صورت  بگذارد. صرف نظر  تاثیر  انسان  انرژی  حوزۀ 
آن ها  که  کرد  فرض  این طور  می شود  میوس ها  ظاهری 
در  ناشناخته  بی نهایتی  یا  برتر  خردی  ارتعاشات  همان 
کاینات هستند که می توانند از طریق دو نادی موجود در 
کالبد انرژیایی انسان )که یکی با جهان درون ذهن ارتباط 
انرژی حیاتی را  بیرون و مدام  با جهان  دارد و دیگری 
مثل جریان خون در رگ ها در بدن می گرداند(، پیام های 

خود را به نویسنده منتقل کنند.
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افغانسـتان  تاریـخ  طـول  در  کـه  نیسـت  شـکی 
معاصـر،  تاریـخ  از  برهـه  هـر  در  به خصـوص 
افغانسـتان شـاهد اتفاقـات، دشـواری ها و جنگ های 
خانمان سـوز داخلـی و خارجی بوده اسـت. همزمان 
بـا ایـن اتفاقـات، سرنوشـت مـردم دچار پسـتی ها و 
بلندی هـای زیادی شـد. تحوالت اجتماعی، سیاسـی 
بـه مسـیر  را  اخیـر کشـور  و فرهنگـی صـد سـال 
دیگـری قـرار داد. بـا توجه بـه آنچه که ذکـر گردید، 
یکـی از مسـایل داغ و پُر تشـنج داخلـی، همانا دورۀ 

جهـاد و مقاومـت مـردم افغانسـتان می باشـد.
شـهید احمد شـاه مسـعود از جملـه رهبـران جهادی 
در دورۀ جهـاد و مقاومـت بود که در طول سـال های 
جهـاد در برابـر متجـاوزان و دفـاع از  کابـل و دولت 
مجاهدیـن، شـدیدترین حمـالت نیـروی مهاجـم را 
دفـع کـرد و بـار دشـوار جنـگ داخلـی را بـه دوش 
کشـید. او بـرای ایجـاد صلح سراسـری در کشـور از 
هـر امکانـات و فرصتـی اسـتفاده کـرد. بـرای خاتمه 
دادن جنـگ و برقراری صلـح از هر مصلح و میانجی 
غیرمنصفانه تریـن  و  سـخت ترین  و  کـرد  اسـتقبال 

شـرایط را پذیرفت.
احمدشـاه مسـعود رسـمًا از 1۹ سـاله گی بـه مبـارزه 
در راه اسـالم علیـه نظـام کمونیسـتی وقـت، آغاز به 
فعالیـت کـرد. مسـعود بـا کودتـای داوود در سـال 
می دانسـت،  کمونیسـتی  کودتـای  را  آن  کـه   1۹۷۳
ضـد  بـر  و  پیوسـت  اسـالمی  مبـارزان  صـف  بـه 
حکومـت داوود بـه فعالیـت آغـاز کرد چـون داوود 
در حکومـت خویـش، کمونیسـت ها را مقامـات بلند 

داد و مسـلمانان مبـارز را سـرکوب کـرد. 
جوانـان  نهضـت  توسـط  کـه  کودتـا  اولیـن  طـرح 
مسـلمان سـاخته شـده بود، افشـا شـد کـه در نتیجه 
بـه  مسـعود  جملـه  از  تعـدادی  و  کشـته  تعـدادی 

پاکسـتان فـرار شـدند.
بـار دیگـر در سـال 1۹۷4 مسـعود بـا چنـد تـن از 
همراهانـش اقـدام بـه کودتای کـه صرفًا در پنجشـیر 
بـود و پیـروزی نسـبی را در پی داشـت، کـرد. اما در 

نهایـت بـه شکسـت مواجه شـد.
زمانـی که در سـال 1۹۷۹ قوای شـوروی وارد خاک 
افغانسـتان شـدند، جهـاد علیه تجاوز قوای شـوروی 
آغاز شـد. مسـعود در تابسـتان سـال 1۹۷۹ با حدود 
۳0 تـن از مجاهدیـن هم رزمـش وارد پنجشـیر شـده 
و جنـگ علیـه قـوای سـرخ شـوروی را از همانجـا 
آغـاز کـرد. هـر چنـد او در طـول ده سـال مبـارزه 
علیـه نظـام متجاوزگـر شـوروی، سـختی های زیادی 
را متحمـل شـد امـا حضـور او در جنگ سـبب شـد 
کـه به یک حسـاب ۷ بار و به حسـاب دیگـر 11 بار 
ارتش سـرخ شـوروی، طعم تلخ شکسـت را بچشد. 
موفقیـت مسـعود در جنگ علیـه متجـاوزان این بود 
کـه وی اسـاس یک جنـگ پارتیزانی را گذاشـت که 
هـدف آن دفاع از کشـور بود و درسـت بودن تئوری 
خـود را در سـال 1۹۹2 کـه نیروهایـش پیروزمندانـه 

وارد کابـل شـد، به اثبات رسـاند.
بـا شکسـت قـوای سـرخ شـوروی و تشـکیل اولین 
دولت اسـالمی، مسـعود به عنـوان وزیر دفـاع تعیین 
شـد و به مدت 10 سـال به همین سـمت باقی ماند. 
در ایـن وقـت مسـعود درگیـر جنـگ بـا گروه هـای 
مختلـف کـه بـرای مقاصـد مختلـف می جنگیدنـد، 

بیـن سـال های 1۹22 تـا 1۹۹۶ گردیـد. 
ابتـدای ایـن جنـگ توسـط حکمتیـار آغـاز گردیـد، 
چـون وی مدعـی بـود کـه دولـت اسـالمی کـه بـه 
اثـر و نتیجـه پیـروزی جهـاد تاسـیس شـده بـود، بـا 
کمونیسـت ها ائتـالف کـرده اسـت و اینگونـه برضد 
آنـان اعـالن جنـگ داد و اسـم آن را جهاد گذاشـت.

تـا سـال 1۹۹4 کـه مسـعود مصـروف جنگ بـا چند 
جبهـه بود، طالبـان ظهور کردند. در بـه وجود آوردن 
طالبـان، پاکسـتان نقـش مهـم داشـت چون پاکسـتان 
نتوانسـت حکمتیـار را به قدرت برسـاند . این نیروی 
جدیـدی کـه تحت نـام طالبان از قندهار سـر باز زده 
بودنـد ابتدا بـا نیروهای دولتی از در مـدارا در آمدند 

و مخالفین دولت را از سـر راه برداشـتند.
طالبـان والیـات مختلـف را یکـی پـی دیگـر گرفتند 
تـا اینکـه سـرانجام در سـال 1۹۹۶ جنگ سـختی در 
گرفـت و طالبـان موفـق به فتح کابل شـدند. مسـعود 
در ایـن وقـت بـه پایـگاه اصلـی خـود پناه بـرد و به 
تجدیـد قـوا پرداخت. بعـد از این روزهای دشـوار و 
سـخت مسـعود شـروع شـد، حتا تـا جایی کـه همه 

او را تنها گذاشـتند.
مسـعود با عقب نشـینی طـرح جدیدی را بـرای دفاع 
از کشـور سـاخت که چنین بود: »مقاومـت در داخل 
و فشـار از بیـرون« بـه همین لحـاظ ایـن دوره را که  
از سـال 1۹۹۶ تـا 2001 در بـر  می گرفـت به نام دوره 

مقاومت شـناخته شد. 
بـرای ایجـاد این طـرح دفاعی، وی ابتـدا از نیروهای 
داخلـی انتحـادی تشـکیل داد کـه قباًل با آنهـا درگیر 
جنـگ بود و اسـم این اتحـاد را »جبهـه متحد ملی و 

اسـالمی برای نجات افغانسـتان« گذاشت . 
مسـعود مطابق بـه تیـوری، جبهه مقاومـت در داخل 
را تشـکیل داد و ظاهراً در آن موفق هم شـد؛ تا اینکه 
طالبـان دانسـتند کـه تاب و تـوان شکسـتن مقاومت 
را ندارنـد. سـپس پاکسـتان نیروهای احتیاطـی که از 
داوطلبـان خارجـی و اتبـاع خودشـان تشـکیل شـده 
بـود، وارد میـدان کـرد. از جملـه کشـورهای چـون 
روسـیه، تاجیکسـتان، اوزبیکیسـتان، چین، عربسـتان 
دیگـر...  تعـداد  و  انگلسـتان  امریـکا،  سـعودی، 
نیروهـای جهـت کمـک بـرای طالبان فرسـتاده شـد 
و  جالـب از همـه اینکـه  اسـم ایـن جنـگ را جهـاد 
بین المللـی فقـط  تیـغ مجاهدیـن  بـا  گذاشـتند کـه 

شدند. کشـته  مسـلمانان 
کـه  مقاومـت  تئـوری  دوم  بخـش  تطبیـق  بـرای 
نام گـذاری کـرده  بیـرون«  از  »فشـار  را  آن  مسـعود 
بـود. علمـای  بیشـتر  بـه مراتـب  بـود، دشـواری ها 
را  نفـر  هـزاران  تبلیغات شـان  بـا  روزانـه  پاکسـتان 
از  ایـن بخـش  افغانسـتان می دیدنـد. در  در جنـگ 
برنامـه مقاومـت مسـعود تحـت فشـار بیشـتری و از 
عـدم حمایـت برخـوردار بود. امـا او هیچ گاهی سـر 
تسـلیم فـرود نیـاورد و گفت اگـر یک نفر هـم زنده 

بمانـد، مقاومـت خواهـد کـرد.
 ۹ تاریـخ  بـه  سـاله گی   4۹ سـن  در  او  سـرانجام 
سـپتامبر سـال 2001، توسـط دو تـن عـرب کـه بـه 
ظاهـر خبرنـگار بودند، به شـهادت رسـید و اینگونه 
سـفر پـر از فـراز و نشـیب وی در دورۀ جهـاد و 

مقاومـت خاتمـه یافـت.
در نتیجـه گفتـه می توانیـم کـه احمـد شـاه مسـعود، 
مقاومـت  و  دوره جهـاد  مقـاوم  و  فرمانـده شـجاع 
بیشـتر از سـی سـال عمـر خـود را صـرف خدمـت 
بـه راه وطـن و آزادی کـرد. وی بـا وجود مشـکالت 
و دشـواری های کـه در طـول مبارزه علیـه متجاوزان 
متحمـل شـد، بـرای یـک افغانسـتان قـوی، مرفـه و 
منتخـب  و  معتـدل  اسـالمی  نظـام  دارای  کـه  آزاد 
باشـد، نهایـت تـالش بـه خـرج داد و در کنار سـایر 
وجدانـی  و  ایمانـی  دینـی،  وظیفـه  هم قطارانـش 
خویـش را بـه بهتریـن نحـوه انجـام داد. او بـرای 
آهـداف و آرمان های که به سـر داشـت برای اسـالم، 
افغانسـتان، مـردم و آزادی جنگیـد تـا اینگونه نشـان 
داده باشـد کـه مبارزان واقعی هیچ گاهی سـر تسـلیم 

فـرود نمی آورنـد، حتـا بـه قیمـت جـان شـان!
بهترین ها همیشـه پیروز نمی شـوند، بلکه کسـانی که 
مبـارزه می کننـد و کسـانی کـه بیـش از همـه مطمین 

هسـتند که چـه کار می کننـد، پیروز می شـوند!

معارفافغانستان؛...
را بیاموزنـد کـه در زنده گـی آنـان کاربرد گسـترده یی داشـته 

باشد. 
نیازهـای  اسـاس  بـر  آموزشـی  مـواد  ترتیـب،  همیـن  بـه 
گروه هـای خاص سـواد آمـوزان از جملـه زنان، دکانـداران، 
کشـاورزان و غیـره تهیـه خواهـد گشـت. وزارت معارف بر 
وفـق پـالن بـه اسـتخدام آمـوزگاران سـواد آمـوزی دایمـی 
اقـدام خواهـد کـرد که به اهـداف معارف عصری در کشـور 

ممـد واقع گـردد. 
بـرای ارتقـای کیفیت تدریـس در کورس های سـواد آموزی 
ـ قبـاًل ریاسـت تربیـه معلـم در چارچـوب معینیـت سـواد 
آمـوزی فعالیت داشـت کـه در آینده وزارت معـارف در نظر 
دارد تـا یک انسـتیتوت مسـتقل تربیـه معلم سـواد آموزی را 
تأسـیس کنـد. گسـترش یـک دیتابیـس )بانـک معلوماتی( و 
سـاختارهای مراقبتـی و ارزیابـی از جملـه اهـداف دیگـری 
ایـن برنامه هـا اسـت کـه بـه موثریـت، هدف منـدی و تحقق 

برنامه هـای سـواد آمـوزی خواهـد افزود.
نصـاب واحـد تعلیمـی، معیـاری اسـت کـه اهداف اساسـی 
تعلیـم و تربیـه عمومـی و خصوصـی را تثبیـت کـرده و بـر 
اسـاس آن وزارت معـارف ـ مفـردات تعلیمی کتب درسـی، 
طـرز آمـوزش و ارزیابـی، مـواد و وسـایل درسـی و ممـد 
درسـی را تهیـه و تنظیـم می نمایـد. نصاب واحـد تعلیمی در 
تمـام موسسـات تعلیمـی و تربیتـی دولتـی و خصوصی طور 

یک سـان تطبیـق می شـود. 
نصـاب  رشـد  تدویـن،  تهیـه،  منظـور  بـه  معـارف  وزارت 
تعلیمـی، مواد درسـی و تنظیـم امور مربوط بـه آن، بوردهای 
علمـی، دوره هـای تعلیمی و ادارۀ انکشـاف نصـاب تعلیمی، 
نصـاب  کـرد.  خواهـد  ایجـاد  را  نشـرات  و  درسـی  مـواد 
ثانـوی، تخنیکـی ـ  واحـد تعلیمـی ـ دوره هـای متوسـطه، 
اسـالمی،  رسـمی  تعلیمـات  هنـری،  و  حرفـوی  مسـلکی، 
تربیـه معلـم، سـواد آمـوزی و سـواد حیاتی، تعلیمـات پیش 
از مکتـب و تعلیـم غیر حضـوری و تعلیـم از راه دور مطابق 
نیازمندی هـای جامعـه و رعایـت معیارهـای پذیرفتـه شـده 
بـا در نظـر  بین المللـی تهیـه و تدویـن مـی دارد و  علمـی 
داشـت تجـارب به دسـت آمده به صـورت متـداوم، تجدید 

انکشـاف می دهـد. و 
بـرای تحقـق در امـر جـا افتـادن معـارف متـوازن، وزارت 
معـارف جمهـوری اسـالمی افغانسـتان بایـد بـه یـک اداره 
مــدرن ، هدف منـد، موثـر، حسـاب ده و دارای بودجـه کافی 
تبدیل شـود و فرصــت های آموزشـی را در سراسر کشور و 
بـدون هیچ گونـه تبعیض بـرای اطفـال، نوجوانـان و جوانان 

کشـور فراهم سـازد. 
تعلیمـی  موسسـات  تعلیمـی،  موسسـات  در  تدریـس 
تربیتـی،  و  تعلیمـی  پروگرام هـای  و   داخلـی  خصوصـی 
مراکـز سـوادآموزی و سـواد حیاتـی  بـه یکـی از زبان هـای 
رسـمی دولـت هر یک فارسـی و پشـتو عملی گـردد. تعیین 
زبـان تدریـس از جملـه دو زبـان رسـمی دولـت بر اسـاس 
زبان هـای رایـج ـ اکثریـت اهالـی محـل تحقـق یابـد. فـرا 
گرفتـن زبان هـای رسـمی، فارسـی و پشـتو در مکاتـب و 

می باشـد.  حتمـی  تعلیمـی  موسسـات 
در مناطقـی کـه اکثریـت مـردم بـه یکـی از زبان هـای سـوم 
پشـه یی،  ترکمنـی،  اوزبیکـی،  یـک:  هـر  کشـور  رسـمی 
نورسـتانی، بلوچـی، پامیری و سـایر زبان ها تکلـم می نمایند 
عـالوه بـر تدریس زبان فارسـی و پشـتو زمینـۀ تدریس زبان 

سـوم منحیـث مضمـون درسـی فراهـم می گـردد.  
مـواد  و  کتـب  معلـم،  تربیـه  عرصـۀ  در  معـارف  وزارت 
درسـی بـه منظـور تدریـس  زبان های سـوم رسـمی کشـور 
برنامه هـای موثـری را طـرح و تطبیق خواهد نمـود. تدریس 
موسسـات تعلیمـی بین المللـی بـه زبانـی صـورت می گیـرد 
کـه موسسـۀ تعلیمـی بـه موافقـۀ وزارت معـارف جمهوری 
از  یکـی  تدریـس  و  نمـوده  تعییـن  افغانسـتان  اسـالمی 
زبان هـای رسـمی، احکام و اساسـات دین مقدس اسـالم در 
ایـن نـوع موسسـات تعلیمی بـرای شـاگردان کشـور مطابق 
طرزالعمـل جداگانـه کـه از طـرف وزارت معـارف ترتیـب، 

تنظیـم شـده، تحقـق می پذیـرد. 

نتیجه گیری
معـارف افغانسـتان؛ ابهـام یـا احتیـاط در روشـنایی وضـع 
موجـود می توانـد بـه عنـوان راهـکار مناسـب و مفیـد برای 
دسـت اندرکاران و مسـووالن معـارف کشـور جهت توسـعه 
نهادهـای تعلیمـی و تربیتـی کشـور مـورد اسـتفاده گسـترده 

گیرد. قـرار 
اسـالمی  معـارف جمهـوری  وزارت  اسـتراتژی  و  پالیسـی 
افغانسـتان مبتنـی بـر اهداف و تعهـدات ملـی و بین المللی و 
بـر اسـاس نیازهای موجـود نظـام تعلیمی و تربیتـی طراحی 
گردیـده کـه بـا آرزوها و امیدهـای مردم و منسـوبان معارف 
کشـور سـازگار بـوده کـه نتایـج بـه دسـت آمـده از آن در 
مطابقـت با اسـتراتژی معـارف در این مقطـع تنظیم می گردد.
مرتبـط به موضوع، دیدگاه وزارت معارف در بردارندۀ رشـد 
قـوای بشـری، اساسـات دیـن مقدس اسـالم، تعهـدات ملی 
و بین المللـی و احتـرام بـه حقـوق بشـر اسـت که دسترسـی 
عادالنـه بـه تعلیـم و تربیـۀ بـا کیفیت بـرای همۀ شـهروندان 
وطـن را ممکـن خواهد سـاخت که در توسـعه پایدار، رشـد 
اقتصـادی، ثبـات و امنیـت کشـور نقـش فعاالنه یـی را بازی 

ید. نما
جمهـوری  معـارف  وزارت  امـر،  ایـن  تحقـق  بـرای 
اسـالمی افغانسـتان بایـد بـه یـک اداره مــدرن، هدف منـد، 
و  شـود  تبدیـل  کافـی  بودجـه  دارای  و  حسـاب ده  موثـر، 
بـدون  و  کشـور  سراسـر  در  را  تعلیمـی  فــرصــت های 
هیچ گونـه تبعیـض بـرای اطفـال، نوجوانان و جوانان کشـور 

سـازد.  فراهـم 
 

فرح دیبا انوری
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صفحه 6

مقدمه
نگرشـی بـر معارف افغانسـتان در نزدیک به دو دهـه اخیر همانا 
مطالعـۀ فـراز و فـرود معارف کشـور بـوده که در روشـنایی آن 
بـه زوایـای تاریـک مرتبط به ایـن بحث پرداخته خواهد شـد و 
هـدف از آن، یقینـًا ارایه راهکارهـا برای دسـت اندرکاران تعلیم 

و تربیـه در امر توسـعه معارف اسـت.
روحیـۀ تعلیـم و تربیـه در همـۀ دوره هـا و همۀ جوامع انسـانی 
وجـود داشـته اسـت؛ بـه گونه یـی کـه می تـوان گفـت بـدون 
آمـوزش و پـرورش، زنده گـی بـرای انسـان ها ممکـن و میسـر 

نمی باشـد. 
تحقیـق موجـود برخـالف بسـیاری از پژوهش هـا بـه محـور و 
نقـش اقشـار جامعـه در تغییـر و توسـعه معـارف تمرکـز دارد. 
در تهیـه این نوشـته تالش شـده اسـت تـا حد ممکن بسـیاری 
از هنجارهـای قـراردادی و معمولـی تاریخ نویسـی، زدوده و بـا 
سـاختارهای جدیـد هماهنـگ گـردد کـه نشـانه یی از تفـاوت 
تحقیـق و نـوع دیـد و نگرشـی بـر معـارف افغانسـتان را بازگو 

می کنـد. 
بـدون شـک تحلیـل ایـن بحـث در کشـور مسـتلزم مطالعـه 
پیشـینۀ آن بـوده و مـا را بـه چنیـن نتایـج می رسـاند کـه نقطـۀ 
روشـنی در آن به مشـاهده نمی رسـد. چون گراف سـیر معارف 
نامتـوازن افغانسـتان، از هـر جهـت نزولی تصور می شـود و در 
هـر دوره یـی، دسـتیابی را بـه اهداف معـارف ممکن نسـاخته با 
توجـه بـه حساسـیت زمانی در مراحـل مخلتف، رقم بیسـوادان 
بـه عـوض آنکـه کاهـش یابـد، برعکـس افزایـش یافته اسـت. 
ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه نسـبت بـه آینـده و چشـم انداز آن 

باشـیم.  بدبین 
موضوعـات مطروحـه مقالۀ معارف افغانسـتان؛ ابهـام یا احتیاط 
بـه جهـات مثبـت و منفـی آن اشـاره دارد و به پرسـش های زیر 

نیـز پاسـخ می دهد:  
1-  اِعمـال نفـوذ سیاسـی محافل حاکـم در کانون هـای تعلیمی 

تربیتی؟  و 
2-  بهره گیـری از تجـارب متخصصـان در تهیـه نصاب درسـی 

آن؟ مقایسه  و 
۳-  پیشـرفت نسـبی نهادهـای تعلیمی، تحصیـالت عالی و فنی 

در راسـتای آموزش و پرورش؟
4-  درج مضامیـن در نصـاب بـا توجـه بـه نیازهای مبـرم ملی، 

منطقه یـی و جهانـی؟ 
جنـگ در 40 سـال اخیر تمامـی عرصه های زنده گـی اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی را متضـرر سـاخته اسـت. معـارف نیـز تا 
حـد زیادی، متالشـی و بر شـیرازۀ آن آسـیب فـراوان وارد آمده 
کـه اداره موقـت نیـز از نبـود نیـروی بشـری قـادر بـه عرضـه 
خدمـات تعلیمـی و تربیتـی نبوده و نقص جـدی در آن با توجه 

بـه احصائیه هـای ذیـل مشـاهده می گردید. 
کمتـر از یـک میلیـون پسـر در ۳400 بـاب مکتـب تعلیمـات 
عمومـی توسـط 20۷00 معلـم، مصـروف فراگیـری آمـوزش 
مـردم  نیازمندی هـای  پاسـخ گوی  معـارف،  سیسـتم  و  بودنـد 
نبـود. نصـاب تعلیمـی واحـد، ملـی، معیـاری و کتـب درسـی 
موجـود نبـود. بیـش از چنـد بـاب دارالمعلمیـن در مرکـز و 
والیـات کشـور با داشـتن کمیت ناچیـز محصالن جنـس ذکور 
و انـاث را زیر پوشـش درسـی داشـت که قریب بـه اتفاق آن را 
قشـر ذکور تشـکیل مـی داد. ۳۸ بـاب مکاتب تعلیمات مسـلکی 
و حرفـوی قسـمًا فعال بـود که 1۵00 تن متعلم و ۵0 تن اسـتاد 
از طبقـه ذکـور در آن مصـروف تدریـس و فراگیـری بودنـد. 
سـاالنه فقـط 22000 تن شـاگرد از قشـر ذکـور در کورس های 
سـواد آمـوزی، اساسـات سـواد حیاتـی می آموختنـد. فقـط 1۵ 
موسسـۀ تحصیـالت عالـی ظرفیـت جـذب ۷۹00 تـن محصل 

را دارا بـود. 
ارقـام  آمـار و  ایـن  انتخابـی،  و  انتقالـی  ادارۀ  بـا شـکل گیری 
افزایـش هفـت برابـر یافت کـه در مجمـوع شـاگردان اناث ۳۷ 
% در نهادهایـی تعلیمـی جـذب شـدند. از جمـع 1۷0000 تـن 

معلـم ۳0 % آن را خانم هـا احتـوا می کـرد. 
تعـداد مـدارس رسـمی تعلیمات اسـالمی به ۵۵0 بـاب افزایش 
یافتـه و 1۳۶000 تـن طالـب در آن مصـروف کسـب علـوم 
اسـالمی شـدند کـه ۹ % شـان را قشـر انـاث تشـکیل مـی داد. 
ادارۀ تعلیمـات اسـالمی از ریاسـت به سـطح معینیـت تعلیمات 
اسـالمی ارتقـا یافـت. شـاخه یی از جامعـه ازهـر کشـور مصـر 
)انسـتیتیوت علوم اسـالمی االزهـر( برای بار نخسـت در تاریخ 
معاصـر افغانسـتان در کابـل افتتاح و تدریجًا به شـهرهای بزرگ 

کشـور توسـعه یافت.
نصـاب درسـی ملـی بـرای تمامـی مکاتـب عمومی و اسـالمی 
تهیـه شـد. کتـب جدید بـرای تعلیمات اساسـی صنـوف اول تا 
نهـم ـ تألیـف، چـاپ و توزیـع گردیـد. توقـع می رود کـه تهیه 
و تألیـف کتـب درسـی بـرای دورۀ ثانـوی تعلیمـات عمومـی، 
از  گـردد.  تکمیـل  آینـده  سـال های  در  و  اسـالمی  تعلیمـات 
آنجایـی کـه تعـداد مراکـز تربیـه معلـم در اوایـل معـدود بـود 
و بعـداً بـه 42 بـاب افزایـش یافت. حداقــل یک مرکـز در هر 
والیـت بـا تسـهیالت خوابگاه ذکـور و اناث کـه در آن 42000 
تـن مصـروف تحصیـل بودنـد کـه ۳۸ % آن را زنـان دربـر می 

. فت گر
برعـالوه در سـطح ولسـوالی ها ۷۳ بـاب مرکـز تربیـه معلـم 
در جـوار مکاتـب ایجـاد گردیـده کـه از ایـن طریـق معـارف 
افغانسـتان موفـق بـه ارتقـای درجه تحصیلـی معلمان مسـلکی 
بـا اسـتفاده از برنامه هـای داخـل خدمـت گردید. شـمولیت در 
تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی ـ 1۳ برابـر افزایـش یافتـه کـه 
بـه تعـداد 20000 تـن شـاگرد و در ۶0 بـاب مکتـب تعلیمـات 
تخنیکـی و مسـلکی زیر پوشـش گرفـت. بیشـتر از ۹۵000 تن 
شـاگرد سـند فراغت از صنـف 12 را به دسـت آوردند. در یک 
دورۀ ۹ ماهـه بیشـتر از 2۵0000 سـواد را آموختنـد که ۶2 % آن 
را قشـر انـاث تشـکیل مـی داد. جهـت تقویـت اشـتراک مردمی 
بـه منظـور بهبود کیفیت معارف ۸۵00 شـورای مکاتب تأسـیس 
گردیـده و 4۵00 مکتـب بـه کمـک و سـهم گیری فعـال مـردم 

محـل اعمـار گردید.
و  یونامـا  چـون:  بین المللـی  نهادهـای  اخیـر  سـال های  طـی 
صنـدوق وجهـی اطفـال بهنـام یونیسـف ـ تحقیقاتـی را جهت 
عـدم  و  امنیـت  جنگ هـا،  بـر  مبنـی  ارقـام  و  آمـار  دریافـت 

دسترسـی کـودکان و شـهروندان افغانسـتان بـه امـور تعلیمی و 
صحـی راه انـدازی و تأکید داشـتند که نبود امنیـت و درگیری ها 
زمینـۀ مـرگ و میـر آمـوزگاران و عـدم دسترسـی مـردم را بـه 
بخش هـای بهداشـتی و آموزشـی موجـب گردیـده اسـت کـه 

عامـل نگرانـی موسسـات بین المللـی و جهانـی می باشـند: 

الف( عدم امنیت و نبود تسهیالت
براسـاس نهادهـای آموزشـی ملـل متحـد؛ هـر نـوزاد جهـان 
از آغـاز تولـد یعنـی شـیر خواره گـی تـا 1۸ سـالگی کـودک 
و سـپاه رشـد یابنـدۀ مـردم جهـان می باشـند کـه بـه نیازهـای 
رونـی  و  بهداشـتی، سـالمت جسـمانی  پرورشـی،  آموزشـی، 
کـودکان کشـور توجه الزم نشـده اسـت. خالصه وضـع کنونی 
کـودکان افغانسـتان، میـراث پُـر از درد، غـم و انـدوه و ریشـه 
دارد در تاریـخ کـه امیـد اسـت روزی ایـن سـپاه بالنـدۀ وطـن، 
و  آورنـد  بیـرون  گورسـتان ها  از  را  مقصریـن  اسـتخوان های 

محاکمـۀ دادخواهانـه کننـد.
موجودیـت تهدیدهـای بلنـد امنیتـی، عدم تسـهیالت آموزشـی 
و کمبـود معلمـان مسـلکی از قشـر زنـان از جمع بیشـتر از 12 
میلیـون کـودک وطـن که واجد شـرایط رفتن به مکاتب هسـتند 
42 % کـه رقـم ۵ میلیـون را می سـازد، محـروم از دسترسـی بـه 

تعلیـم و تربیه می باشـند.
۶000 مکتـب بـدون تعمیـر و سـایر تسـهیالت ضروری اسـت 
و صدهـا بـاب مکتـب دورتـر از منـازل رهایشـی قـرار دارنـد 
کـه رفت وآمـد اطفـال بـه آن به ویـژه دختـران را دشـوار کـرده 
اسـت. از جملـه 412 ولسـوالی و نواحـی شـهری در بیشـتر 
از 200 ولسـوالی و ناحیـه حتـا یـک متعلـم دختـر در صنـف 
و  ولسـوالی   24۵ در  و  نبـوده  موجـود  آن  از  باالتـر  و  دهـم 
ناحیـه یـک معلـم مسـلکی زن موجـود نمی باشـد. بایـد گفتـه 
شـود کـه 11 میلیـون هموطنـان مـا هنـوز هـم از نعمت سـواد 
محـروم می باشـند. از جملـه مکاتـب کـه در سـال های پیـش 
از اثـر مشـکالت امنیتـی مسـدود گردیـده بـود. تعـدادی از آن 
مجـدداً بازگشـایی گردیـده کـه در آن بیشـتر از 200000 تـن 
شـاگرد مصـروف فراگیـری در پروسـه هایی درسـی گردیدنـد 
بـا آنهـم مناطـق نوار مـرزی در جنـوب کشـور همـواره از این 
رهگـذر بـه پیکـر اش آسـیب هایی چشـم گیر وارد آمـده اسـت 
کـه جبـران ناپذیـر و پذیرفتنـی نیسـت و حتـا گـردن بریـدن و 
شـهادت شـاگردان و آموزگاران مکاتب را مردم شـریف کشـور 
شـاهد اند کـه در ایـن اواخر سـخنگویان وزارت هایـی معارف 
و امور داخله جمهوری اسـالمی افغانسـتان، آتش کشـیده شدن 
مکاتـب را نیـز طـرف تائیـد قـرار داده انـد و سـکتور امنیتی را 
بـه تأمیـن امنیـت فزیکی آن نهادهایی آموزشـی و پرورشـی فرا 
می خواننـد و تأکیـد بـر عملکـرد یک دسـت شـوراهای دفاع از 
مکاتـب را مطـرح کـرده و از ایـن طریـق موفق خواهند شـد از 

شـهادت محافظـان و آتش سـوزی مکاتـب در مرکـز و والیات 
کشـور ممانعـت بـه عمـل آورند.  

ب(  دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت 
فقـط 2۷ % از 1۷0000 تـن معلمـان در معارف کشـور کمترین 
شـرایط یـک معلم مسـلکی یعنی فراغت از صنـف چهاردهم را 
دارا می باشـند. در تعـداد زیـادی از مکاتـب محدودیت صنوف 
درسـی منجـر به افزایش سـاعات درسـی و ازدحـام در صنوف 

شـده کـه کیفیت تدریس را متضرر سـاخته اسـت. 
و  اسـت  موجـود  درسـی  مـواد  و  کتـب  کمبـود  هـم  هنـوز 
بیشـتر از 2 % فارغـان صنـوف نهـم زمینـه حـق شـمولیت را 
در مکاتـب تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی کسـب نکـرده انـد. 
بنابـر عـدم موجودیـت شـرایط الزم ـ شـکاف موجـود میـان 
فراغـت و کاریابـی، نهایـت بی حـد و حصـر اسـت. بر حسـب 
ارقـام رسـمی فقط یـک کمیت ناچیـزی از فارغـان صنوف 12 
بـه دانشـگاه ها و موسسـات تحصیـالت عالـی راه یافتـه انـد و 
متباقـی بـه مشـکل می تواننـد شـامل پروسـه هایی کاری، جذب 

ند.  گرد

ج(  نبود مدیریت سالم 
ظرفیت هـای  تقویـت  به خاطـر  کـه  کوشـش هایی  وجـود  بـا 
در  اجراییـوی  توان منـدی  ـ  گرفتـه  صـورت  کاری  و  کادری 
حـوزۀ تعلیـم و تربیـه در سـطح مرکـز و والیـات هنـوز هـم 
ناکافـی اسـت. نبـود مشـوقات مـادی و معنـوی، نبود پرسـونل 
متخصـص و معـاش ناچیز ـ عواملی هسـتند که جلـو نیروهای 
محـک  افغانسـتان،  معـارف  بـه  در خدمت گـزاری  را  بشـری 

می زنـد. کمبـود سـاختمان، محـل نامناسـب کاری و تجهیـزات 
پیچیده گـی   – معلوماتـی  تکنالـوژی  به خصـوص  نیـاز  مـورد 

دیگـری را بـر مشـکالت افـزوده اسـت. 
رشـد سـرمایه بشـری مطابق به اصـول و اساسـات دین مقدس 
اسـالم، احتـرام بـه ارزش هـای ملـی و حقـوق بشـر از طریـق 
فراهـم آوری زمینۀ دسترسـی مسـاویانه همۀ شـهروندان کشـور 
بـه تعلیم و تربیه با کیفیت غرض ارج گــذاری و مشارکت شـان 
در رشـد متـوازن، رشـد اقتصـادی، صلـح و امنیـت در کشـور، 
دیـدگاه و نگـرش مسـووالن وزارت معارف جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان را در برنامه هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و دراز 
مـدت قـادر خواهـد سـاخت تـا از مجـاری قانونـی بـا طـرح 
و پیریـزی پـالن کامـل اسـتراتژیک بـه اهـداف تعلیـم و تربیـه 

عصـری و مدیریـت عالـی در ایـن مقطـع نایـل آید. 
در روشـنایی تجـارب قبلـی بـه گونه یـی زیـر، طرح و رسـیدن 
بـه اهـداف اسـتیراتژیک از جمـع اولویت هـا شـمرده می شـود 

کـه بـه شـرح آن می پردازیـم:
تداوم پروسـه اصالحات و توسـعه در ادارات مربوط به معارف، 
تقویـت مسـایل مربـوط به ادارۀ نظـارت و ارزیابـی در چوکات 
سیسـتم جدید ُرتب و معاشـات که مشـوق عمده بـرای ارتقای 
کیفیـت و زمینه سـاز بهبـود معیشـت بـوده، راه انـدازی و تطبیق 
ایـن سیسـتم، تغییـرات الزم و افزایـش مناسـب در معاشـات 
تمامـی منسـوبان معارف را تسـهیل می دارد. افزایـش آمار کمی 
و کیفـی محصـالن در موسسـات نیمـه عالی منجملـه نهادهایی 
را  خصوصـی  و  دولتـی  کانون هایـی  در  مسـلکی  و  اسـالمی 

می کند.  تضمیـن 
در ایـن مقطـع بـه سـاختارهای تعلیمـات تخنیکـی، مسـلکی و 
زیربناهـا، نیـاز مبـرم محسـوس می باشـد کـه بـه جزئیـات آن 
قانـون معارف جمهوری اسـالمی افغانسـتان در ذیـل می پردازد:

دسترسـی بـه تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی از طریـق توسـعه 
تربیـه  و  تعلیـم  و  جـذب  افزایـش  تخنیکـی،  انسـتیتوت های 
شـاگردان در تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی، افزایش شـمولیت 
دختـران در تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی، رشـد قابلیت هـای 
اساسـی معلمـان ذکـور و انـاث جهـت بهبـود کیفیـت تدریس، 
آمـوزش و ارتقـای نتایـج پیشـرفت تعلیمـی شـاگردان، فراهـم 
نمـودن نصـاب و مـواد آموزشـی عصـری و بـا کیفیـت جهـت 
بهبـود تدریـس، آمـوزش و ارتقـای نتایـج پیشـرفت تعلیمـی 
شـاگردان مطابـق بـا ضروریـات بـازار یـا مارکیـت کار، تجهیز 
اسـاس  بـر  موجـود  مسـلکی  و  تخنیکـی  مراکـز  مکاتـب، 
بنیـاد  بـر  مسـلکی  و  تخنیکـی  تعلیمـات  معیارهـای عصـری 

جهانـی.  و  منطقه یـی  نورم هـای 
بـرآورده شـدن  در  آمـوزی  ادارات سـواد  تـالش  و  کوشـش 
اسـالمی  جمهـوری  دولـت  معـارف  اسـتراتژیکی  اهـداف 

اسـت:  متمرکـز  افغانسـتان 

بـه افزایـش میزان سـواد 4۳ % قشـر انـاث و ۵4 % قشـر ذکور، 
آمـوزش حداقـل سـه میلیـون و شـش صـد هـزار بیسـواد در 
ایـن مرحلـه و بهبـود ارایـه آموزش هایـی فنـی و حرفه یـی. بـه 
مقصـود ارایـه خدمـات بـه سـواد آموزانـی بومـی کـه در مـرز 
هایی سـرحدی مسـکون هسـتند. وزارت معارف، توجه خاصی 
را بـه آن مناطـق مبـذول خواهد کـرد. تالش دیگری مسـووالن 
معـارف کشـور تشـویق و سـهم گیری بخـش خصوصـی، مردم 
محلـی و نهادهـای دیگـر از جملـه مسـاجد و متنفذیـن محلـی 
معطـوف می باشـد که سـواد آموزان بیشـتری را جـذب نمایند. 
چنانچـه میـزان سـواد در میـان زنان بسـیار پایین اسـت ) 1۳% 
زنـان و %۳2 مـردان( لــذا بـه منظـور افزایـش مشـارکت آنان، 
برنامه هـای سـواد آمـوزی و برنامه هـای آگاهـی عامـه رشـد و 
توسـعه داده شـود و تعـداد معلمـان انـاث در برنامه های سـواد 
آمـوزی افزایـش یابـد. همچنـان رهبـری معـارف در نظـر دارد 
کـه بـا فراهم سـازی مشـوقات دیگـری ماننـد غـذا، خدمـات 
صحـی و اعطـای تخـم بـذری زراعتـی و غیره، مشـارکت زنان 
را در برنامه هـای سـواد آمـوزی تشـویق و ترغیب کنـد. نصاب 
برنامه هـای سـواد آموزی را گسـترش داده و کتاب های درسـی 

و رهنمـای معلـم سـواد آمـوزی چـاپ و توزیـع گردد.
وزارت معـارف همـواره  یـک نصاب واحد را بـرای برنامه های 
سـواد آمـوزی تطبیـق خواهـد نمـود و از طریـق رشـد مـواد 
درسـی جدیـد تـالش خواهد کـرد تـا برنامه های سـواد آموزی 
بـا زنده گـی روزمـره سـواد آمـوزان تناسـب بیشـتری داشـته 
باشـد و آنهـا بتواننـد عـالوه بـر آموختـن سـواد و حسـاب، 

مهارت هایـی... 

معارف
افغانستان؛
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ششـم میـزان انتخابات ریاسـت جمهوری در 
افغانسـتان برگـزار گردید. رسـانه ها در مرکز 
از  از والیت هـا پوشـش ویژه یـی  و برخـی 
رونـد رأی دهـی داشـتند. در ایـن میـان امـا 
یـک مـورد خشـونت و نـه مـورد شـکایت 
از عـدم دسترسـی بـه اطالعـات در دیدبـان 

رسـانه های نـی ثبـت گردیـد.
خبرنـگار محلـی سـالم وطنـدار در والیـت 
رییـس  بـرادر  از سـوی  کـرد  ادعـا  پـروان 
شـواری والیتـی آن جا توهین و تهدید شـده 

. ست ا
از  حمایـت  دیدبـان  خبرنامـۀ  اسـاس  بـر 
رسـانه های آزاد افغانسـتان کـه بـه روزنامـۀ 
نـوری،  مقبـول  اسـت:  فرسـتاده  مانـدگار 
والیـت  در  سـالم وطندار  محلـی  خبرنـگار 

پـروان بـه دیدبـان رسـانه های نـی می گوید: 
صبح شـنبه ششـم میـزان، در یکـی از مراکز 
مرکـز  در  جبل السـراج  لیسـۀ  در  رأی دهـی 
آن ولسـوالی، بـرادر رییـس شـورای والیتی 
شـده  سـایت  وارد  محافظانـش  بـا  پـروان 
بودنـد زمانـی کـه ایـن خبرنگار می خواسـته 
آقـای  ادعـای  بـه  بگیـرد  عکـس  آنـان  از 
نـوری، بـه طرف او هجـوم برده گوشـی اش 
را گرفتنـد و خـودش را تهدیـد و توهیـن 

کردنـد. 
او می افزایـد: »وقتـی مـن خواسـتم از آنـان 
عکـس بگیـرم، به سـوی مـن هجوم بـرده و 
بـا تهدیـد و توهین تلفنـم را گرفتند و باالیم 
دسـت بلنـد کردنـد«. بنابرایـن ادعـا، تلفـن 
آقـای نـوری بـا مداخلـۀ نیروهـای امنیتـی 

دوبـاره برایـش داده شـده اسـت.
نـی گفتـه بـا تماس هـای مکـرر موفـق بـه 
از سـوی شـواری والیتـی  پاسـخ  دریافـت 

نشـده اند. پـروان 
در پایـان روز هـم، سـید اسـماعیل سـادات 
مسـوول رادیـوی محلـی سـیمای صلـح در 
والیـت سـمنگان کـه از رونـد انتخابـات به 
تلویزیـون 1 از ایـن والیـت گـزارش می داد 
گفتـه کـه بعد از تمام شـدن رونـد رأی دهی، 
در مرکـز لیسـۀ اجانـی ملکه، مسـوالن مرکز 
مربوطـه، مانـع رسـانه ها در جریان شـمارش 

شدند. آرا 
والیت هـا،  برخـی  در  حـال،  همیـن  در 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کارت اعتباری 
بـه خبرنـگاران توزیـع نکـرده بـود کـه ایـن 

مـورد در آغـاز روز باعـث عـدم دسترسـی 
والیـت  نُـه  در  اطاعـالت  بـه  خبرنـگاران 
درمیانـی  پـا  بـا  معضـل  ایـن  امـا  گردیـد. 
گردیـد. مرکـز حـل  در  امنیتـی  مسـووالن 

نـی حمایت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان 
از توجـه  ویـژۀ نهادهای امنیتـی در امر تأمین 
امنیـت  به ویـژه  و  انتخابـات  رونـد  امنیـت 
خبرنـگاران و رسـانه ها سـپاس گزار اسـت.

همزمان باایـن، کمیتۀ »مصونیـت خبرنگاران 
افغـان« اعـالم کـرد کـه باوجـود تهدیدهای 
گروه هـای  سـایر  و  طالبـان  گـروه  جـدی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری  تروریسـتی در 
کمـال  در  روزنامه نـگاران  و  خبرنـگاران 
گزارش دهـی  انتخابـات  رونـد  از  آرامـش 

کردنـد .
در روز انتخابـات هیـچ واقعـه خشـونت بار 
مصونیـت  کمیتـۀ  در  برابرخبرنـگاران  در 

خبرنـگاران ثبـت نشـده اسـت.
براسـاس معلومـات ایـن کمیتـه، اگرچـه در 
برخـی از والیات ومراکـز رأی دهی در اوایل 
معلومـات  بـه  دسترسـی  مشـکالت  صبـح 
بـر  کـه  داشـت  وجـود  خبرنـگاران  بـرای 
فدراسـیون  و  کمیتـه  ایـن  تالش هـای  اثـر 
کشـور  رسـانه یی  نهاد هـای  و  ژورنالیسـتان 

رفـع گردیـد.
کمیتـۀ مصونیـت اعالم کـرد کـه خبرنگاران 
در هماهنگـی بـا نیروهـای امنیتـی توانسـتند 
در طـول روز از اشـتراک مـردم در مراکـز و 
نماینـد و  محـالت رأی دهـی گزارش دهـی 
ایـن نشـانه خوبی بـرای آیندۀ دموکراسـی و 
مردم سـاالری در کشـور محسـوب می گردد. 
در اعالمیـه کمیتۀ مصونیـت خبرنگاران گفته 
شـده کـه خبرنـگاران در برخـی از والیـات 
شـبکه های  قطـع  و  بـرق  نبـود  مشـکل  بـا 
مخابراتـی مواجـه بودنـد، زیـرا طالبـان بـه 
شـرکت های مخابراتـی هشـدار داده بـود تـا 
آنتن هـای خـود را خامـوش سـازند، امـا بـا 
آنهـم خبرنـگاران از تمـام ممکن برای نشـر 

کردنـد. اسـتفاده  گزارش های شـان 

عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات  موسسـۀ  یـا  فیفـا 
کمیسـیون های  از  اعالمیه یـی  در  افغانسـتان 
بررسـی  در  کـه  اسـت  خواسـته  انتخاباتـی 
ناپـاک،  و  پـاک  آرای  تفکیـک  و  تخلفـات 
مکانیسـم شـفاف و روشـن را در نظـر گیرنـد.
بـر بنیـاد گـزارش فیفـا، میـزان مشـارکت بـه 
در  میـزان،   ۶ انتخابـات  در  زنـان  خصـوص 
تمامـی والیـات کشـور، پاییـن گـزارش شـده 
اسـت. هرچنـد در مناطـق مرکـزی، از اوایـل 
الـی اواسـط روز، مشـارکت نسـبتا بـاال بـوده، 
ولـی در نیمـه دوم روز، میـزان مشـارکت در 
ایـن مناطـق نیـز پاییـن گـزارش شـده اسـت.
در اعالمیـه آمـده اسـت: رقـم مراکـز بـاز در 
سراسر کشور از سـوی کمیسیون انتخابات، در 
آخریـن بروز رسـانی، 4،۵00 مرکز اعالم شـد، 
حـال آنکـه یافته هـای کلـی فیفا نشـان می دهد 
کـه حـدود ۳،۸۹1 مرکز در سراسـر کشـور باز 
بـوده وبـه کمیسـیون گـزارش داده انـد. قابـل 
ذکـر اسـت کـه تمـاس کمیسـیون و نهادهـای 
ناظـر بـا تعـدادی از والیـات و ولسـوالی ها به 
دلیـل قطع شـبکه های مخابراتـی، در طول روز 
ممکـن نبـود، لـذا رقـم درسـت مراکز بـاز، در 
حـال حاضرقابـل تاییـد نمی باشـد. البتـه بایـد 
از ولسـوالی ها،  تعـدادی  ذکـر نمـود، کـه در 
نرسـیدن مـواد انتخاباتـی، باعـث بسـته ماندن 
عنـوان  بـه  اسـت.  گردیـده  رای دهـی  مراکـز 
آب  دو  و  مونـدول  ولسـوالی های  در  مثـال، 

والیـت نورسـتان، ۵0 محـل رای دهی، شـامل 
10 مرکـز رای دهـی، بسـته و از اخـذ رای بـاز 
مانـده انـد. در مجمـوع، از۵2 مرکـز در والیت 
نورسـتان، ۳1 مرکـز بـاز و 21 مرکـز آن بسـته 

اسـت. بوده 
طبـق اعالمیـه، عـدم هماهنگی و ارتبـاط موثر 
کمیسـیون بـا مراکـز رای دهـی از جدی تریـن 
مـوارد کـه باعـث اخـالل و سـکتگی جـدی 
والیـات،  از  بعضـی  در  رای دهـی،  درجریـان 
حتـا کابـل، گردیـد. بـه عنـوان مثـال، تصامیم 
کمیسـیون در مـورد حـل مشـکالت تخنیکـی 
در  بخصـوص  رای دهـی،  فراینـد  اصولـی  و 
قسـمت رای دهنـده گان کـه اسـامی شـان، در 

یکـی از، )لیسـت و یـا دسـتگاه بایومتریـک(، 
موجـود نبـود، تـا حـدود سـه سـاعت بعـد از 
اتخـاذ آن، به مسـئولین مراکـز و محالت، ابالغ 

بود. نشـده 
بـر بنیـاد اعالمیـۀ فیفـا، کارمنـدان اخـذ رای، 
از طرزالعمـل واحـد، در ثبـت و طـی مراحل، 
نمی کردنـد.  پیـروی  رای گیـری،  امـورات 
رای،  مراکـز  از  بعضـی  در  مثـال،  عنـوان  بـه 
حتـا در شـهر کابـل، کارمند مسـوول دسـتگاه 
بایومتریـک، بعضـًا از تذکـره هویـت عکـس 
گرفتـه و بعضـًا هم از برچسـپ عقـب تذکره. 
کمیسـیون،  طرزالعمـل  براسـاس  آنکـه  حـال 
بایـد عکـس برچسـپ گرفتـه می شـد، نـه از 

تذکـره هویـت.
در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت: عمـل نکـردن 
طـور  بـه  هرچنـد  بایومتریـک،  دسـتگاه های 
باعـث  مختلـف  والیـات  در  ولـی  محـدود، 
ایجـاد اخـالل و یا هم توقف جریـان رای دهی 
گردیـد. بـه عنـوان مثـال در والیـت هلمنـد، 
دلیـل  بـه  از مراکـز و محـالت رای،  بعضـی 
عمـل نکـردن دسـتگاه هـای بایومتریـک، رای 

گیـری در آن مختـل گردیـد.
امنیتـی هرچنـد  فیفـا، چالـش  اعالمیـۀ  طبـق 
پراکنـده، ولـی بـه صـورت سراسـری، رونـد 
کشـور  مختلـف  بخش هـای  در  را  انتخابـات 
متاثر سـاخت. حـوادث امنیتـی از والیات های 
مختلـف کشـور، از ابتـدای روز، حتـا پیـش از 
آغـاز پروسـه رای دهـی، از والیـات ننگرهـار، 
غرنـی، کابل، قندهـار، هرات، لغمـان، و بامیان 
گـزارش داده شـد. به عنـوان مثـال، در والیت 
بامیـان، در ولسـوالی کهمـرد و شـیبر، ۵ مرکـز 
بـه دلیل نـا امنـی بسـته و کارمندان کمیسـیون 
امـن  امنیتـی در مکان هـای  نیروهـای  توسـط 
منتقـل شـدند. در والیـت جوزجـان نیـز، در 
نیـز  درزاب،  و  قرقیـن  آقچـه،  ولسـوالی های 
تعـدادی از مراکـز بـه دلیـل حمـالت مخالفان 
دیگـر،  نمونه یـی  در  بازمانـدن.  رای  اخـذ  از 
بـه  بدخشـان،  والیـت  بهـارک  ولسـوالی  در 
دلیـل سـقوط ولسـوالی بـه دسـت مخالفیـن، 
رای دهـی، حوالـی سـاعت چهـار متوقـف و 

صندوق هـا و مـواد بـه والیـت تالقـان منتقـل 
است. شـده 

فیفـا همچنـان نوشـته اسـت کـه قطـع ارتبـاط 
بـا  انتخابـات  کمیسـیون  تمـاس  مخابراتـی، 
دفاتـر سـاحوی آن در والیـات سـرپل، تخـار، 
بادغیـس،  نیمـروز،  بغـالن، کنـدز،  نورسـتان، 
غـور، فـراه، جوزجـان، ولسـوالی های هـرات، 
ولسـوالی های لوگـر و والیات دیگـر را مختل 

و در مـواردی ناممکـن سـاخت.
ارزیابـی هـای کلـی و ابتدایـی نشـان می دهـد 
بـا  کشـور،  سراسـر  در  رای دهـی  رونـد  کـه 
سـکتگی ها، و نواقـص مواجـه بـود. لـذا، فیفا 
جهـت تامیـن شـفافیت در محاسـبه و اعـالم 
کمیسـیون های  از  نهایـی،  و  ابتدایـی  نتایـج 
در  کـه  می کنـد  تقاضـا  انتخاباتـی، صمیمانـه 
و  پـاک  آرای  تفکیـک  و  تخلفـات  بررسـی 
ناپـاک، مکانیسـم شـفاف و روشـن را در نظـر 
گیـرد. فیفـا از کمیسـیون ها میخواهـد کـه بـه 
در  ناظـر  نهاد هـای  از  بعضـی  ارقـام  و  آمـار 
جمع بنـدی روز انتخابـات اتـکا نکـرده و خود 
بـه طـور شـفاف و آمـاری، گزارشـات خود را 
بـه طـور مسـتقل، ارایـه نمایـد. همچنـان فیفا 
خاطـر نشـان می سـازد، کـه هرگونـه آمـار و 
از  انتخابـات  نتیجـه  مـورد  در  نتیجه گیـری 
جانـب فیفـا، نادرسـت بـوده و فیفـا خواسـتار 
از  متقلـب  نهادهـای،  یـا  و  اشـخاص  پیگـرد 
امنیتـی در زمینـه می باشـد. سـوی نهادهـای 

غزين کې لسګونو کسانو د وليس 

خلکو پر وژل کېدو اعرتاض وکړ

در انتخابات 6میزان یک مورد خشونت 

و نُه مورد شکایت از عدم دسترسی به اطالعات ثبت شده است

فیفا به کمیسیون های انتخاباتی:

در تفکیک آرای پاک و ناپاک مکانیسم روشنی داشته باشید

ــت غــزين لســګونو  ــويب والی د افغانســتان د جن

اوســېدونکو پــه خواجــه عمــري ولســوالۍ کــې 

ــر  ــد کــې د ولــي خلکــو پ ــي بری ــوه هوای ــه ی پ

ــون وکــړ. ــدو اعــرايض الری وژل کې

الریــون کوونکــي د دولــت او بهرنیــو ځواکونــو 

پرضــد شــعار ورکاوه او ددغــې ولســوالۍ پــه ده 

ــانو  ــپږو کس ــویو ش ــې د وژل ش ــي کيل ک حاج

مــړي لــه ځــان رسه د غــزين مرکــز تــه راوړي وو.

اعــراض کوونکــو ویــل چــې دغــه کســان 

ملکيــان دي او تېــر ماښــام د بهرنیــو ځواکونــو د 

بــې پیلوټــه الوتکــې پــه بریــد کــې وژل شــوي او 

ــوي دي. ــان ش ــور ټپي ــه ن پنځ

ــون  ــدې د الری ــو وړان ــه ننوت ــه ل ــار ت ــزين ښ غ

ــوې  ــم ش ــخړه ه ــځ ش ــو ترمن ــو او پولیس کوونک

چــې د پولیســو پــه ډزو کــې څلــور کســان ټپيــان 

ــوي دي. ش

اعــراض کوونکــو ونــه ویــل چــې پــه بریــد کــې 

ــه،  ــه ن ــه اوښــتې ک ــه هــم مــرګ ژوبل ــو ت طالبان

خــو د غــزين وايل وحیداللــه کلیمــزی وایــي، پــه 

دغــه بریــد کــې پنځــه مخالفــان هــم وژل شــوي 

دي.

ــې  ــل چ ــه ووی ــو ت ــزي ازادي راډی ــاغيل کلیم ښ

ــه  ــې پ ــه ی ــږي او وروســته ب ــړل کې ــه څې پېښــه ب

اړه پرېکــړه ويش.

ــو کــې  ــه عملیات ــو پ ــو ځواکون ــي او بهرنی د دولت

ولــي مــرګ ژوبلــې پــه وروســتیو میاشــتو کــې 

ډېــر اعراضونــه راپــارويل.

د ښــکېلو غــاړو ترمنــځ د جګــړې توندېــدو رسه 

ــوړه شــوې  ــې کچــه هــم ل د ولــي مــرګ ژوبل

ــه وار وار ملکیانــو  ده. کــه څــه هــم حکومــت پ

تــه د تلفاتــو اوښــتو د مخنیــوي ژمنــه کــړې، خــو 

ښــکاري چــې ال هــم دغــه ســتونزه موجــوده ده.

ــو  ــه عام ــان ل ــې طالب ــه دا ده چ ــت نیوک د دول

خلکــو او د هغــوی لــه کورونــو د ســپر او د ځــان 

ــل  ــدا الم ــيل او هم ــاره کار اخ ــوب لپ د خوندیت

ــه يش. ــه رامنځت ــږ چــې ولــي مــرګ ژوبل کې


