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ـــه الس  ـــو ت ـــانتیاوو او امکانات ـــې آس ـــد مدن ـــا د ژون ـــايس  اړټی ـــه او اس ـــوه مهم ـــو ی ـــې د خلک ـــر ک ـــني ع ـــه اوس پ

ـــړۍ  د  ـــه برخمـــن شـــو او د ن ـــو ن ـــو خوندون ـــه پرمختلل ـــد ل ـــه اســـتفادې رسه د ژون ـــه پ ـــې ن ـــه هغ رســـې دی څـــو ل

ـــوه  ـــه ی ـــې ن ـــه جمل ـــاوو ل ـــايس اړټی ـــو د اس ـــیږو. د خلک ـــه ورس ـــاینې ت ـــی شوهوس ـــر وکول ـــه څی ـــو پ ـــورو هیوادون ن

ـــه د  ـــې وي اوخلکوت ـــت ک ـــه خدم ـــو پ ـــې د خلک ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــتان پ ـــد د افغانس ـــې  بای ـــنا ده چ ـــم بریښ ه

ـــانتیاوو  ـــزو آس ـــادي اوټولنی ـــي ، اقتص ـــه دالس ريس ،  د روغتیای ـــایلو ت ـــاط وس ـــز ارتب ـــه ای ـــنیو او د ډل ـــزو رس ټولنی

ـــږ  ـــه زمون ـــق رسه ب ـــه تحق ـــان پ ـــي . د دې آرم ـــی وموم ـــه وال ـــد ښ ـــو ژون ـــړي او د خلک ـــرې ک ـــې براب د تأمینولوزمین

ـــې  ـــد ټول ـــل ژون ـــاص يش او د خپ ـــه خ ـــارې ن ـــه تی ـــې رسه ، ل ـــه ګټ ـــه پ ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــږي چ ـــوادوال وتوانی هی

ـــړي . ـــانه ک ـــې روښ برخ

د کلیـــو د بیارغونـــې او پراختیـــا وزارت د مـــي پیوســـتون پروګـــرام د همـــدې اړټیـــا پـــه درک کولـــو رسه تـــل 

ـــق رسه د  ـــه تطبی ـــروژو پ ـــي پ ـــو پراختیای ـــو ټولګټ ـــې د زرګون ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــواد پ ـــو د هی ـــړې څ ـــې ک هڅ

ـــې  ـــه واک ک ـــوی پ ـــات د هغ ـــراخ امکان ـــد پ ـــه ژون ـــړي او د ښ ـــون ورک ـــور بدل ـــه ل ـــاینې پ ـــه د هوس ـــد ت ـــو ژون خلک

ـــارې  ـــې  د ښ ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــواد پ ـــق او د هی ـــه تطبی ـــروژو پ ـــګونو وړو پ ـــنا د لس ـــو د بریښ ـــړي . د اوب ورک

ـــې  ـــا ک ـــه ړن ـــپه پ ـــره ش ـــې ه ـــدي  چ ـــه کړی ـــه برخ ـــات ور پ ـــه دا امکان ـــو ت ـــو رسه خلک ـــه غځول ـــو پ ـــنا د مزی بریښ

ـــتون  ـــي پیوس ـــه د م ـــن يش . البت ـــه برخم ـــو ن ـــمیره ګټ ـــې ش ـــه  ب ـــنا ل ـــې د بریښ ـــد ک ـــل ژون ـــه خپ ـــړي او پ ـــره ک تی

ـــروژې  ـــي پ ـــاوخوا )۲۷۹۷( پراختیای ـــت ش ـــه لګښ ـــو پ ـــه د )۳۶۷۴۵۵۴۵۳۴( افغانی ـــه تراوس ـــل ن ـــه پی ـــرام ل پروګ

ـــق او  ـــآ تطبی ـــې عم ـــو ک ـــره کلی ـــه زیات ـــتان پ ـــه د افغانس ـــو ت ـــږ کلیوال ـــې زمون ـــه ک ـــه برخ ـــن پ ـــنا د تأمی د بریښ

ـــرام د  ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــک د م ـــډو خل ـــو اوبان ـــتان د کلی ـــوي دي. اوس د افغانس ـــپارل ش ـــه س ـــتنې ت ـــې اخس ګټ

ـــون  ـــوی بدل ـــې ل ـــد ک ـــل ژون ـــه خپ ـــق رسه پ ـــه تطبی ـــروژو پ ـــن پ ـــنا د تأمی ـــا د بریښ ـــره بی ـــه تی ـــروژو پ ـــي پ پراختیاي

ـــوي . احساس

ـــو  ـــه هغ ـــو ل ـــروت دی ي ـــې پ ـــوالۍ ک ـــه ولس ـــتان پ ـــت د کوهس ـــان والی ـــې د بدخش ـــې چ ـــا « کل ـــاوک ه د » پت

ـــو د  ـــړاو د اوب ـــخیص ک ـــوب تش ـــۍ لومړیت ـــل اساس ـــودو رسه خپ ـــه درل ـــو پ ـــې د ) ۹۵( کورنی ـــه دی چ ـــو څخ کلی

ـــد . ـــی ومون ـــه الس رس ـــئ ت ـــا ی ـــي ړن ـــق رسه ی ـــه تطبی ـــروژې پ ـــنا د وړې پ بریښ

ددې کيل یوتن اوسیدونکی عبدالرقیب چې شپږ ماشومان لري داسې وویل : 

ـــو  ـــي ناروغی ـــه درد ، تنف ـــرګو پ ـــتوين اوس ـــومان د س ـــځې او ماش ـــا ښ ـــره بی ـــه تی ـــک، پ ـــې د دې کي خل  » مخک

او نورواختـــه کیـــدل ، ځکـــه مونـــږ پـــه کي کـــې بریښـــنا نـــه درلـــوده او خلـــک مجبـــور وو چـــې د خپلـــو 

ـــل الس د  ـــه خپ ـــه پ ـــداره توګ ـــه دوام ـــړي او پ ـــتفاده وک ـــه اس ـــو ن ـــه تیل ـــې کیفیت ـــه ب ـــاره ل ـــه پ ـــئ ل ـــو د ړناي کورون

ـــړې  « ـــس ک ـــی تنف ـــو لوګ ـــو اوملپ ـــیطان څراغون ـــویو ش ـــوړو ش ج

د پتاوک ها کلې د پراختیايي شورا رییس شکر محمد داسې وویل: 

ـــته راوړې  ـــه الس ـــرام ن ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــۍ د م ـــاره )۹۵۰۰۰۰( افغان ـــه پ ـــل ل ـــروژې د متوی ـــنا پ ـــږ د بریښ » مون

ـــروژې  ـــې پ ـــړې رسه د خپل ـــه ورک ـــو پ ـــي ) ۳۵۸۲۸۳( افغانی ـــه يعن ـــه اضاف ـــډي ن ـــلنی ون ـــس س ـــم دل ـــو ه . خلک

ـــه  ـــې پ ـــړه چ ـــګ رسه  دا درک ک ـــه رات ـــنا پ ـــه د بریښ ـــو ت ـــو کورون ـــږ د خلک ـــته . مون ـــه واخس ـــې برخ ـــق ک ـــه تطبی پ

ـــورو  ـــو ک ـــک خپل ـــږ خل ـــه زمون ـــړه ، ځک ـــق ک ـــروژه تطبی ـــوره پ ـــې او ګټ ـــوه ټولګټ ـــې ی ـــل کي ک ـــوږ خپ ـــتیا م رښ

ـــوښ دي .«   ـــر خ ـــه ډی ـــه امل ـــګ ل ـــه رات ـــنا پ ـــه د بریښ نوت

ددې کيل یوه تن اوسیدونکی ګلخان چې )۷۵( کلن دی او د دې کيل دکاندار دی داسې وویل :

ـــه رس  ـــږي . ځک ـــه تیری ـــې څ ـــواد ک ـــه هی ـــږ پ ـــې زمون ـــږو چ ـــدې پوهی ـــوو او پ ـــوه ش ـــد پ ـــه ژون ـــږ اوس پ » مون

ـــون  ـــم اورو، تلویزوی ـــو ه ـــوو، رادی ـــتفاده ک ـــاره اس ـــو لپ ـــا کول ـــو د ړن ـــه د کورون ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــردې چ ـــره پ بی

ـــی  ـــتفادې رسه خپل ـــه اس ـــه پ ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــي ، میرمن ـــبق وای ـــې س ـــئ ک ـــا ی ـــه ړن ـــو پ ـــومان م ـــورو، ماش ـــم ګ ه

ـــه آســـانې اســـتفاده کـــوي   ـــورو بریښـــنایي وســـایلو څخـــه پ ـــه یخچـــال او ن ـــودوي ، ل ـــه ت ـــو کـــوې . اوب ـــي ات جام

ـــوی دی .« ـــورې ش ـــه زړه پ ـــا اوپ ـــر هوس ـــد ډی ـــه ژون ـــږ ت ـــدې کار رسه مون ـــې پ چ
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"عامـل بی ثبـاتی، بی سـوادی است"
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افغانســتان  رییس جمهــوری  اشــرف غنی 
ــوده و در  ــد ب ــات متعه ــه اصالح ــد ب می گوی
ایــن راه حاضــر اســت کــه جــاِن خــود را هــم 
ــه در  ــد ک ــن می گوی ــد. او همچنی ــان کنـ قرب
مبــارزه بــا فســاد نیــز هیــچ تعللــی بــه خــرچ 
نمی دهــد و کســانی کــه از راه هــای غیرمشــروع 
ــری رســیده اند، از  ــارد دال ــه دارایی هــای میلی ب
ــی  ــای غن ــند. آق ــته باش ــی نداش ــچ توقع او هی
ــه  ــردن ب ــت ک ــای خدم ــت ج ــد دول می گوی
ــانی  ــا کس ــیری" ت ــه "گاو ش ــردم اســت و ن م

آن را بدوشـــند. 
ــخنانی  ــه س ــباهت ب ــًا ش ــخنان، دقیق ــن س ای
رییس جمهــورِی  کــرزی  حامــد  کــه  دارد 
پیشــیِن افغانســتان در طــول بیشــتر از ســیزده 
ــر  ــا را ب ــواره آن ه ــود هم ــام داری خ ــال زم س
ــا از  ــم باره ــرزی ه ــای ک ــی آورد. آق ــان م زب
ــا  ــارزه ب ــر مب ــود در ام ــِر خ ــزمِ تزلزل ناپذی ع
فســاد ســخن گفــت و حتــا بــرای ایــن مبــارزه، 
ــزار  ــی برگ ــی و بین الملل ــزرِگ مل ــل ب محاف
کــرد و نهــاد و کمیســیون ســاخت. آقــای 
کــرزی نیــز همــواره می گفــت کــه "اگــر 
دولــت  وارد  شــوید،  پــول دار  می خواهیــد 
ــدن  ــول دار ش ــای پ ــت ج ــرا دول ــوید؛ زی نش
نیســت، بــرای پــول دار شــدن راه هــای دیگــری 

وجــود دارد."
ــت از  ــا دول ــا نه تنهـ ــن گفته ه ــا خــالِف ای  ام
"گاو شــیری بــودن" نجــات نیافــت، بــل بیشــتر 
بــه منبعــی تبدیــل شــد کــه برخــی افــراد فقــط 

ــول دار شــدن وارد آن می شــدند.  ــرای پ ب
فســاد موجــود در دولــِت افغانســتان، رابطه یــی 
تنگاتنــگ و گسســت ناپذیر بــا مافیــای پــول و 
ــزان  ــن می ــته، ای ــاید در گذش ــرمایه دارد. ش س
رابطــه چنیــن دقیــق و پابرجــا نبــود و دولت ها، 
ــه  ــی ک ــه میزان ــا، ب ــتبدادی ترین آن ه ــا اس حت
آلوده انــد،  فســاد  بــه  امــروز  دولت هــای 
ــر،  ــال اخی ــزده س ــی در پان ــد؛ ول ــد نبودن فاس
ــت ناپذیری  ــورِت گسس ــروت به ص ــاد و ث فس
ــب  ــه اســت. جال ــت تجمــع یافت ــاد دول در نه
این جاســت کــه همــان کســانی کــه دم از 
ــاد  ــت را نه ــد و دول ــاد می زنن ــا فس ــارزه ب مب
ــه  ــه ب ــتر از هم ــد، بیش ــذار می دانن خدمت گ
ــراً  ــر اخی ــد. مگ ــدوزی آلوده ان ــاد و زران فس
برخــی نهادهــای بین المللــی از دارایی هــای 

سرســام آورِ آقــای کــرزی در خــارج از کشــور 
ــرده برنداشــتند؟  پ

آقــای کــرزی کســی هســت کــه همــواره 
گفتــه کــه هیــچ ثروتــی نــدارد و در انتخابــات 
وقتــی   2009 ســال  جمهــوری  ریاســت 
حســاب دارایی هــای خــود را مــی داد، بــا 
ــغ  ــط مبل ــه فق ــرد ک ــالم ک ــال وقاحــت اع کم
ده هــزار دالــر در یکــی از حســاب های بانکــی 
ــا  ــروز ام ــور دارد. ام ــارج از کش ــود در خ خ
ــی از  ــرزی یک ــای ک ــه آق ــده ک ــخص ش مش
ــر  ــا دال ــت و میلیون ه ــور اس ــای کش میلیونره
او ریختــه شــده  بانکــِی  بــه حســاب های 
اســت. آیــا اقــوام و نزدیــکان آقــای کــرزی، از 
ــدن در  ــدوزی از راه وارد ش ــاد و ثروت ان فس

ــد؟ ــرا ان ــت مب دول
ــرزی  ــای ک ــوامِ آق ــکان و اق ــیاری از نزدی بس
ــه  ــدرت ب ــت و ق ــه دول ــیدن ب ــس از رس پ
افــرادی پــول دار و ثروتمنــد تبدیــل شــدند. این 
مســایل حــاال چیزهــای پـُـت و پنهانــی نیســتند 
ــد  ــه می دانن ــراد جامع ــن اف ــا عادی تری و حت
کــه این هــا این همــه ثــروت و پــول را از 

کجــا به دســت آورده انــد. 
در اطــراف آقــای غنــی نیــز بــه انــدازۀ کافــی 
راه  از  دارنــد کــه  افــرادی وجــود  چنیــن 
ــد؛  ــده ان ــد ش ــدرت، ثروتمن ــه ق ــیدن ب رس
فقــط کافی ســت کــه آقــای غنــی بــه خــودش 
و مــردم دروغ نگویــد و صادقانــه فهرســِت 
متحــدان سیاســِی  نزدیــکان و  دارایی هــای 
ــای  ــک را آق ــد. کدام ی ــی کنـ ــود را بررس خ
ــه  ــروع ب ــه از راه مش ــت ک ــد یاف ــی خواه غن
باشــد؟ حتــا  دارایی هایــی رســیده  چنیــن 
در مــورد شــخِص خــودش نیــز حــرف و 
حدیث هــای زیــادی بــر ســِر زبان هاســت. 
آقــای غنــی البتــه دارایی هایــش را مثــِل آقــای 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــد ول ــان نمی کن ــرزی کتم ک
ــه او از  ــل این ک ــی آورد. مث ــاهد م ــند و ش س

ــت!  ــده اس ــد ش ــد تول ــادر ثروتمن ــِن م بط
ــا  ــارزه ب ــه مبـ ــدی ب ــچ تعه ــی هی ــای غن آق
فســاد نــدارد و نــه هــم می توانــد داشــته 
باشــد؛ چــون فســاد موجــود یکــی از عوامــِل 
هســتِی او و موجودیــِت او در قــدرِت سیاســی 
رســیدن  نمی دانــد  کــه  کیســت  اســت. 
ــه  ــا چ ــتان ب ــی در افغانس ــدرِت سیاس ــه ق ب

ــای  ــرد؟ مگــر آق ــی صــورت می گی راهکارهای
ــارزات  ــان مب ــر را در زم ــا دال ــی میلیون ه غن
انتخاباتــِی خــود مصــرف نکــرد؟ ایــن پول هــا 

ــد؟ ــده بودن ــا آم از کج
 اگــر واقعــًا کســی صادقانــه بخواهــد کار کنـــد 
و در خدمــِت مردمــش باشــد، بــدون شــک بــه 
ــد.  ــت نمی یاب ــدرت دس ــروت و ق ــه ث این هم
و  پذیرفته شــده  کامــاًل  مســالۀ  یــک  ایــن 

ــت.  منطقی اسـ
آقــای غنــی چقــدر حاضــر اســت بــرای 
جلوگیــری از فســاد، قــدرت را تقســیم کند؟ او 
هیــچ اراده یــی بــرای تقســیم و توزیــِع قــدرت 
نــدارد و کیســت کــه ندانــد کــه یکــی از 
عوامــل افزایــش فســاد، تمرکــز قــدرت اســت. 
بــه گفتــۀ آن دانشــمند انگلیســی، "قــدرت 
فســـاد مــی آورد و قــدرِت مطلــق بــدون 
ــن  ــار چندی ــا انحص ــق". آی ــاد مطل ــک فس ش
کمیســیون و نهــاد در دســِت یــک نفــر، خــود 
ــد باشــد؟  ــت نمی توان ــۀ فســادپذیری دول زمین
اکثــِر  رأِس  در  غنــی همیــن حــاال  آقــای 
ــرار دارد،  ــی ق ــیون های دولت ــا و کمیس نهاده
بــه حــدی کــه معــاون اوِل او به صراحــت 
فریــاد می زنــد کــه در حکومــت هیــچ کاره 
ــت  ــی سیاس ــای غن ــم آق ــن نمی دان ــت. م اس
ــه  ــده ک ــا اصــاًل خوان ــده و ی را در کجــا خوان
بــه  و  می دانــد  جامع الکمــاالت  را  خــود 
ــل  ــی ارزش قای ــران ذره ی ــعورِ دیگ ــم و ش فه
نیســت. او از کجــا بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه 
رییس جمهــوری بایــد در رأس اکثــِر نهادهــا و 
ــد و  ــته باش ــرار داش ــی ق ــیون های دولت کمیس

ــرد؟   ــود بگی ــارِ خ ــدرت را در انحص ق
ــر  ــح ب ــن و واض ــِل روش ــه دالی ــا هم این ه
ــه  ــی ب ــه اراده ی ــی ن ــای غن ــن اســتند کــه آق ای
اصالحــات و مبــارزه بــا فســاد دارد و نــه هــم 
ــرد. اگــر  می خواهــد چنیــن امــری تحقــق پذی
ــاِل  ــزده س ــول پان ــتان در ط ــام داراِن افغانس زم
ــارزه  ــرِک الزم را در مب ــن تح ــته کمتری گذش
ــروز  ــک ام ــدون ش ــتند، ب ــاد می داش ــا فس ب
دســتاوردهای کشــور در ایــن عرصــه این قــدر 
ــی  ــد: ماه ــم گفته ان ــود. از قدی ــرم آور نمی ب ش

از ســـر بگنـــدد نه ز دم! 
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دولـت پاکسـتان قصـد دارد که مهاجراِن افغانسـتانی را پـس از عید 
قربـان، از پاکسـتان اخـراج کنـد و برنامه هایی جدی یی بـرای تطبیِق 
ایـن خـروج نیـز تدارک دیـده اسـت. گفتنی سـت که در هفـت ماه 
گذشـته، نزدیـک بـه سـه صدهزار مهاجـِر افغانسـتانی از پاکسـتان 
اخـراج شـده اند. امـا اینـک ایـن اخـراِج سیل آسـا و بسـیار جـدِی 
مهاجـراِن افغانسـتانی از پاکسـتان درحالـی صـورت می گیـرد کـه 
هنـوز دولِت افغانسـتان برنامۀ درسـتی برای اسـکاِن بی جاشـده گاِن 

داخلـی نیـز روی دسـت ندارد. 
اگرچـه گفته می شـود کـه به مهاجـراِن داوطلـِب عودت به کشـور، 
یـک نمـره زمیـن از جانـِب دولـت اعطـا می گـردد، امـا تجـارب 
ایـن زمین هـا یـا هرگـز توزیـع نمی شـوند و یـا  نشـان داده کـه 
پروسـۀ واگـذارِی آن هـا، آن قـدر پُرپیچ و خـم اسـت کـه مهاجریـِن 
بی بضاعـت و بی واسـطه، از دریافـِت آن منصـرف شـده و مافیـای 

زمیـن همـه را می بلعـد. 
همچنیـن گفته می شـود که به هر فـردِ مهاجر دوصد دالـر امریکایی 
داده می شـود کـه ایـن نیـز فقـط می توانـد ُمسـکنی یک شـبه بـرای 

دردهـای طوالنـی و دوامـدارِ این جمعیِت محروم باشـد.
 ادارۀ عـودت مهاجریـن، همـواره وعده های مقطعـِی فراوانی از این 
سـنخ و جنـس بـه مـردم می دهنـد کـه به جـرأت می تـوان گفت که 
حتـا اگـر همۀ ایـن وعده هـا تحقق یابنـد، بازهم پاسـخ گوی معضل 

مهاجـرت و مهاجرین در کشـور نخواهد بود.
خانواده هایـی کـه از پاکسـتان بـه کشـور بـاز می گردند، کسـانی اند 
کـه سـالیاِن سـال را بیـرون از کشـور زنده گی کرده انـد و دیگر هیچ 
سـرمایه و پشـتوانه یی بـرای آن هـا در ایـن آب وخاک نمانده اسـت. 
مسـلمًا رسـیده گی به مشـکالِت این جمعیِت میلیونـی، نیازمند نگاهِ 
علمـی و جامعه شناسـانۀ حکومـت بـه این معضل اسـت. نگاهی که 
به جـای ماهـی دادن بـه آن هـا، ماهی گیری را بـه ایشـان بیاموزاند و 

بـرای خوداتکایـِی آنـان در آینده هـای دور، برنامه بریزد. 
مهاجـران هرگـز بـا چندصـد دالـری کـه از دولـت یـا مؤسسـه یی 
چـرِخ  نمی تواننـد  می کننـد،  دریافـت  کشـور  بـه  ورود  بـدِو  در 
دشـوارِ زنده گـی  را بچرخاننـد و روی پـای خود بایســتند. مسـلمًا 
حمایـت از مهاجـران، مسـتلزم داشـتِن یـک برنامۀ منسـجم و منظم 
و بلندمـدت اسـت تـا مهاجریـن پس از بازگشـت به میهـن، مرحله 
بـه مرحلـه مـورد حمایـت قـرار گیرنـد و آبـرو و عزت شـان حفظ 

شـود و هرگـز سـربارِ جامعـه نگردند.
امـا متأسـفانه دیـده می شـود کـه نـگاه دولت بـه مهاجـران و پدیدۀ 
مهاجـرت، یـک نـگاهِ روزمـره و غیرعلمی اسـت و از ایـن رهگذر، 
کمک های شـان بـه مهاجریـن نیـز حقارت بـار و گداپرورانـه تنظیم 

شـده است. 
حکومـت افغانسـتان بایـد از اقدامـاِت مقطعـی و خوش باوری های 
بی بنیـاد، گـذر کنـد و بـه حـِل اساسـِی مسـالۀ مهاجـرت در میـاِن 
افغانسـتانی ها همـت گمـارد. افغانسـتان پـس از سـوریه، بیشـترین 
میـزاِن مهاجـر را در سـطِح جهـان دارد و ایـن مهاجـرت هـر روز 
افزایـش می یابـد. انگیزه هـای مهاجـرت در میـان شـهرونداِن مـا، 
بسـیار متنـوع و بـا خاسـتگاه های متفاوت اسـت؛ اما ناامنـی و عدم 
ثبـات، یقینـًا بزرگ تریـن دلیِل مهاجرت از کشـور را شـکل می دهد. 
مهاجـراِن افغانسـتانی از اقشـارِ بی سـواد و کم درآمـد کـه بیشـتر به 
دنبـاِل نـان و کارند، شـروع و بـه قشـرهای تحصیل کـرده و متمول 
کـه بیشـتر بـه دنبـاِل رفـاه و خدمـاِت اجتماعی انـد، ختم می شـود. 
افـراد بسـیار زیـادی هسـتند که فقط بـه دنبـاِل یک لقمه نان کشـور 
را تـرک می کننـد و اشـخاصی نیـز هسـتند کـه به رغِم برخـورداری 
از ثـروت و مرتبـۀ بلنـِد اجتماعـی، کشـور را تـرک می کننـد تـا در 
جایـی نفـس بکشـند کـه نه تنهـا بـوی خـون و بـاروت نمی دهـد، 
بلکـه مکانـی امـن بـرای فرزنـدان و همـۀ سـرمایه های مـادی و 

معنوی شـان اسـت. 
از ایـن رو، دولـت وحـدِت ملـی اگـر ادعـای خدمت گـزاری بـه 
مـردم و کشـور را دارد، بایـد از ریشـه بـه معضـِل مهاجـرت در 
میـاِن افغانسـتانی ها نـگاه کنـد و بـه چاره یابـِی علمـی و عملـی در 
ایـن خصـوص دسـت یـازد. عجالتـًا بـرای رهنمایـی دولت مـردان 
ناامنـی،  و  کـه جنـگ  کـرد  می تـوان خاطرنشـان  امـر  متولیـاِن  و 
افغانسـتاِن  در  مهاجـرت  بزرگ ترین خاسـتگاهِ  و  اصلی تریـن 
بحـران زده اسـت و دیگـر انگیزه ها و خاسـتگاه ها نیز سـری در این 
بیشـه دارنـد. یعنی اگـر دولت بتوانـد در خصوِص تأمیـن امنیت به 
یـک پیـروزِی پایـدار دسـت یابد، معضـِل مهاجرت را نیـز به نحوی 
مهـار کـرده و مجـاِل پرداخـِت علمـی و جامعه شناسـیک بـه ایـن 

موضـوع و حـِل بنیـادی آن را به تدریـج دریافـت خواهـد کـرد.
بـه هـر صـورت، اکنون کـه پاکسـتان در نظـر دارد مهاجریـن افغاِن 
مقیـم پاکسـتان را پـس از عیـد قربـان به شـکِل جدی اخـراج کند، 
بایـد دولـت هرچـه زودتـر دسـت به کار شـود تـا از ایـن اخـراِج 
غیرمنطقـی و فاجعه بـار جلوگیـری کنـد. مقامـاِت دولـت بایـد در 
رای زنـی بـا سـازمان بین المللـی مهاجـرت، بـه حکومـِت پاکسـتان 
تفهیـم کننـد کـه آماده گـِی پذیـرِش به یک بـارۀ مهاجریـن را ندارند 
و اگـر اخراجـی هـم در کار اسـت، بایـد تدریجـی و متناسـب بـا 

کمک هـای سـازمان ملـل و توانایـِی دولـت افغانسـتان باشـد. 
می توانـد  سیل آسـا،  اخـراِج  ایـن  مسـلمًا  ایـن صـورت،  غیـر  در 

بحرانـی هم طـراز بـا پدیـدۀ جنـگ در کشـور ایجـاد کنـد! 

حل مشکِل مهاجرین 
به یک راهـبرد مـلی نیـاز دارد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1856   یک    شنبه         14سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   1ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   4 سپتمبر  2016

آقای غنی چقدر حاضر است برای جلوگیری از فساد، قدرت را تقسیم كند؟ او هیچ اراده یی به تقسیم و توزیِع قدرت ندارد و 
كیست كه نداند كه یکی از عوامل افزایش فساد، تمركز قدرت است. به گفتۀ آن دانشمند انگلیسی،  قدرت فسـاد می آورد 
نفر، خود زمینۀ فسادپذیری دولت  نهاد در دسِت یک  انحصار چندین كمیسیون و  آیا   . و قدرِت مطلق بدون شک فساد مطلق 

نمی تواند باشد؟ 
آقای غنی همین حاال در رأِس اكثِر نهادها و كمیسیون های دولتی قرار دارد، به حدی كه معاون اوِل او به صراحت فریاد می زند كه 

در حکومت هیچ كاره است!

غنی مغالطه می کند!

ACKU
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حلقاتـی در ریاسـت جمهـوری بـا ارایـۀ طرح هـای پیچیده 
و غیـر عملـی، در تـالش هسـتند کـه انتخابـات پارلمانـی 

نشـود. برگزار 
شـماری از نماینـده گان مجلـس و نهادهای حامـی برگزاری 
در  کسـانی  می گوینـد:  مطلـب  ایـن  ابـراز  بـا  انتخابـات 
ریاسـت جمهوری عمداً چنیـن طرح های حساسـیت برانگیز  
را طـرح می کننـد تـا بن بسـت در پروسـه بیشـتر از پیـش 

یابد. ادامـه 
بـه بـاور آنـان: طرح جدیـد قانـون انتخابات کـه کاپی طرح 
قانـون انتخابـات زمـان حکومـت ظاهرشـاه و داکتـر نجیب 
اسـت، به منظـور برگزارنشـدن انتخابات ارایه شـده اسـت.

ایـن واکنش هـا پـس از آن ابـراز می شـود کـه دفتر ریاسـت 
جمهـوری در اول سـنبله در گـزارش نشسـت کابینـه اعالم 
حوزه هـای  آن  در  کـه  انتخابـات  قانـون  طـرح  کـه  کـرد 
انتخابـات پارلمانـی تک نماینده یـی شـده، "در اصول"مـورد 
رییـس  دوم  معـاون  دانـش  سـرور  و  گرفتـه  قـرار  تاییـد 
جمهـوری مؤظـف شـده  آن را "تصحیح و نهایـی" کند؛ اما 
در گـزارش دفتـر رییـس جمهوری هیچ توضیحـی در مورد 

چگونگـی ایـن طرح داده نشـده اسـت.
و امـا ایـن طـرح از نظـر بسـیاری "مبهـم" دانسـته شـده و 
سـوال های زیـادی را در مـورد ایـن طـرح بـه میـان آورده. 

از جملـه ایـن کـه کشـور چگونـه بـه 2۵0 حـوزه بـرای 
انتخـاب 2۵0 عضـو مجلـس نماینـدگان تقسـیم می شـود؟ 
سـهم حداقلـی 2 نماینـده زن از هـر والیت، که بعـداً از آن 
بـه سـهم 2۵ درصـدی زنـان در مجلـس تعبیر شـد، چگونه 
تامیـن می شـود؟ دشـواری های حقوقـی، فنـی و عملـی آن 

چگونـه حـل می شـود؟
براسـاس قانـون انتخابـات ۱۳۸۳، هـر والیتـی یـک حـوزه  
انتخابـی پارلمانـی در نظـر گرفتـه شـده کـه هـر یـک از 
دارای 2  بـر حسـب جمعیـت  ایـن حوزه هـا )والیت هـا( 
تـا ۳۳ کرسـی در مجلـس اسـت. در واقـع، از 2۵0 کرسـی 
مجلـس، 2۴0 کرسـی آن بیـن ایـن والیت ها تقسـیم شـد و 
۱0 کرسـی دیگـر بـه کوچی هـا اختصـاص داده شـد. حـاال 
بـه  ایـن  شـود،  تصویـب  تک نماینـده ای  حوزه هـای  اگـر 
آن معناسـت کـه سراسـر افغانسـتان بـه 2۵0 حوزه تقسـیم 
خواهـد شـد و ممکن اسـت پـس از ایـن از هر حـوزه تنها 

یـک نفـر نماینـده بـه مجلس بـرود.
گزینـش  کمیتـه  عضـو   و  تیفـا  رییـس  ایـواب زاده  نعیـم 
می گویـد: در شـرایط فعلی امنیـت تامین نیسـت و مرزهای 
ولسـوالی ها و قریه هـا مشـخص نشـده و زورمنـدان حاکـم 

هسـتند؛ پـس ایـن طـرح مشـکالت زیـادی دارد.
او، اجرایـی ایـن طـرح در شـرایط فعلـی را غیـر ممکـن 

دانسـته گفـت: حکومـت با پیشـنهاد طرح های غیـر اجرایی 
در صـدد سـنگ انداختـن در راه برگـزاری انتخابات اسـت.
ایـواب زاد تاکیـد کرد: در ریاسـت جمهوری کسـانی حضور 
دارنـد کـه برگـزاری انتخابـات برای شـان بسـیار بی ارزش 

اسـت و هیـچ اراده برای برگـزاری انتخابـات ندارند.
چنیـن  عمـداً  ریاسـت جمهور  در  شـماری  افـزود:  وی 
طرح هـای را کـه می داننـد حساسـیت برانگیز اسـت و مانع 

می کننـد. پیشـنهاد  را  می شـود  انتخابـات  برگـزاری 
بـه گفتـه او: بـا تاسـف تیـم ریاسـت جمهوری در صـدد 
عملـی نشـدن برگـزاری انتخابـات انـد؛ زیـرا از برگـزاری 
انتخابـات بـه دلیـل افشـاگری ها، پیشـینه حکومـت وحدت 
جنـگ  و  قـدرت  انحصـار  سیاسـی،  سـاختارهای  ملـی، 

سیاسـی هـراس دارنـد.
درهمین حال موسـی فریور اسـتاد دانشـگاه کابـل می گوید: 
ایـن طـرح به هدف برگزار نشـدن انتخابات پیشـنهاد شـده؛ 
زیـرا طراحـان آن می داننـد کـه عملـی شـدن این طـرح در 

افغانسـتان غیر ممکن اسـت.
بـرای  اراده  هیـچ  درحقیقـت  کـرد:  تاکیـد  فریـور  اسـتاد 
برگـزاری انتخابـات وجـود نـدارد و ایـن طـرح مغلـق و 
پیچیـده و کهنـه تنهـا بـه هـدف فریبانـده خارجـی؛ مـردم 
افغانسـتان و حامیـان برگـزاری انتخابـات طرح ریزی شـده 

. ست ا
وی همچنـان گفـت: طـرح بـه هـدف گریـز از برگـزاری 
گروه هـای  و  رهبـران  هم انداختـن  جـان  بـه  و  انتخابـات 

اسـت. پیشـنهاد شـده  و  سیاسـی طرح ریـزی 
وی تاکیـد کـرد: جنـگ، ناامنـی و نبـود ارقـام مشـخص از 
انتخاباتـی را غیـر ممکـن  جمعیـت، اجرایـی طـرح تـک 
می کنـد و بـه منظـور سـنگ انداختـن پیـش  پـای انتخابات 

اسـت. ارایه شـده 
غالم فـاورق مجـروح عضـو مجلـس نماینـده گان می گوید:  
حکومـت بـا ارایـه طـرح جدیـد قانـون انتخابات کـه کاپی 
طـرح قانـون انتخابـات زمـان حکومـت ظاهرشـاه و داکتـر 
نجیب اسـت، در صـدد در انحصار درآوردن مجلس اسـت.
بـه گفتـه ایـن نماینـده مجلـس: در زمـان داکتـر نجیـب که 
نفـوس کمتـر بـود، این طـرح جواب گو بـود؛ امـا اکنون که 
جمعیـت بیشـتر شـده و ایـن طرح بـه هیچ عنوان پاسـخ گو 

نخواهـد بود و مشـکالت زیـادی دارد.
بـه بـاور مجـروح: عیـب بـزرگ ایـن طـرح مانـع شـدن 
شـدن  وارد  و  مجلـس  بـه  کوچـک  اقـوام  نماینـده گان 

اسـت. پارلمـان  بـه  زورمنـدان 
او تاکیـد کـرد: ایـن طـرح میـدان را بـرای آمـدن زورمندان 
بـه مجلـس فراهـم خواهـد کـرد و از ورود افـراد ضعیف و 
اقوامـی کـه در یـک ولسـوالی یـا والیـت جمعیتـی کمتری 

دارنـد؛ جلوگیـری خواهـد کرد.
هـم  ظاهرشـاه  زمـان  در  افـزود:  مجلـس  نماینـده  ایـن 
زورمنـدان و نماینـده اقـوام کـه نفـوس بیشـتری داشـتند؛ 
براسـاس ایـن طـرح وارد پارلمان می شـدند و فضـا را برای 

افـراد عـادی و اقـوام کوچـک تنـگ کـرده بودنـد.
وی همچنـان گفـت: درحقیقـت حکومـت بـا اجرایـی این 
طـرح در صـدد وارد کـردن زورمنـدان محلـی بـه مجلـس 
اسـت تـا در آینـده بتوانـد از آنـان بـه راحتی بـرای مقاصد 

خـود اسـتفاده کند.
در حـال حاضر هـر یک از ۳۴ والیت افغانسـتان حوزه های 
در  والیـت  هـر  سـهم  کم تریـن  هسـتند.  چندنماینـده ای 
مجلـس 2 کرسـی و بیشـترین سـهم ۳۳ کرسـی اسـت کـه 
سـهم زنـان هـر والیـت در مجلـس حداقـل یـک کرسـی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. حـاال اگـر ایـن حوزه هـا از 
والیت هـا کوچک تـر شـود، چـه مکانیسـمی در نظـر گرفته 

خواهـد شـد و سرنوشـت سـهم زنـان چطـور می شـود؟
مشـکالت فنـی تک حـوزه ای شـدن حوزه هـای انتخاباتـی 

مـورد انتقـاد واقع شـده اسـت.

ناجیه نوری  

طرح کنونی قانون انتخابات کاپی 
از طرح های حکومت ظاهرشاه و داکتر نجیب است

------- ابوبکر صدیق
امیـر حبیـب اهلل کلکانـی و هفتـده تن 
از یارانـش که توسـط نادرخـان اعدام 
شـده بودنـد، از اقـوام مختلف کشـور 

بودنـد نـه از یـک قوم. 
تاریخ نـگار،  محمـدی،  محمـد  غـالم 
مـورد  در  زیـاد  نگاشـته های  کـه 
حبیـب اهلل  کارکردهـای  و  حکومـت 
کلکانـی دارد، در مصاحبـه بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: حبیـب اهلل کلکانی 
و هفده تـن از یارانـش کـه از اقـوام و 
والیـات مختلـف بودنـد، اما درسـت 

شناسـانده نشـده انـد. 
آقـای محمدی می افزاید: سیدحسـین، 
محمـد  دربـار  وزیـر  شـیرزادخان 
صدیـق خـان رییـس تنظیـم از والیت 

پـروان بودنـد.
 محمـد مسـعود خـان، معیـن وزارت 
هنـود  اهـل  مسـلمانان  از  عدلیـه، 
افغانسـتان؛ ملـک محسـن خـان، والی 
محمـد  سـید  دامـن؛  کـوه  از  کابـل، 
خـان، یـاور والـی از کوه دامـن، غالم 
قـادر خـان چندولـی از غزنـی؛ جنرال 
از کابـل و سـپه سـاالر  سـمندر خـان 

عبدالوکیـل خـان خروطـی، از خوانیـن حسـین کـوت بودنـد.
بـه گفتـه ایـن تاریخ نـگار، عبدالغیاث خـان از سـرای خوجه والیت پـروان، محمـد جان خان 
از سـرک میـان ماهیپـر و سـروبی، احمدخـان الکـوز ی قندهاری، جنـرال حلیم بیـک خان -که 
سـمت قطعـه مشـر قطعـن را داشـت- از والیـت نورسـتان؛ نایـب سـاالر محمـد ایـوب خان 
بوینـه قلعه یـی و پسـران محمـد کریم خـان قلعه  مـراد بیگـی بودنـد که همـراه با حبیبـاهلل خان 

بـه دار زده شـده بودند.
بـه گفتـه او، بیـش از ۱70 تـن دیگـر  جدا از ایـن افراد، نیز توسـط  نادرخان بـه دلیل همراهی 
شـان بـا کلکانـی  بـه قتل رسـانید، همه از اقـوام و والیت هـای مختلف بودند و  اسمامی شـان 

دارد. وجود 
ایـن تاریـخ نـگار بـاور دارد کـه حکومـت هـا امیـر حبیـب اهلل کلکانـی را خاینانـه از  تاریـخ 
محـروم کردنـد و از طـرف حاکمـان وقـت در گزینه سـیاه تاریخ قـرار داده شـدند  و در مورد 

آنـان درسـت قضاوت نشـده اسـت. 

یک نشـریه امریکایی در بررسـی وضعیت فعلی افغانسـتان 
و در توصیف اشـرف غنی رئیس جمهور نوشـته اسـت که 
اشـرف غنـی مشـاورانی از قـوم و قبیلـه اش را گـرد آورده 

اسـت و از پشـتون گرایـی حمایـت می کند.
نشـریه آمریکایی »واشـنگتن پسـت« در گزارشـی نوشـت: 
»اشـرف غنی« رئیس جمهور افغانسـتان، از یک سـو با فقر و 
خشـونت مخالفان مسـلح و از سـوی دیگر با مخالفت های 

درون حکومـت و انتقادهـای تنـد همگانی روبرو اسـت.
در گزارش آمده اسـت که غنی به مدیر مسـتبد متهم اسـت 
و بدنبـال اداره امـور افغانسـتان بـدون تفویـض اختیـارات 
کافـی بـه مقامـات دولت اسـت همچنین احساسـی نسـبت 

به مـردم عادی نـدارد.
واشـنگتن پسـت افـزود: حکومـت وحـدت ملـی در ایجاد 
اشـتغال و تأمیـن امنیـت ناموفـق بـوده اسـت و ناامیدی در 
میـان مـردم عـادی افغانسـتان نیز در حال گسـترش اسـت.
در  بحـران  بین المللـی  گـروه  نماینـده  شـاران«  »تیمـور 
افغانسـتان می گویـد که اشـرف غنی قربانی دیـدگاه خودش 

اسـت. دسـتور وی بـرای اصالحـات، انتظـارات را بـاال بـرد امـا مـردم باید 
نتایـج ایـن دسـتور را لمـس کنند.

نشـریه آمریکایـی بـه نقـل از یکـی از مقامـات دولتـی افغـان که نخواسـت 
نامـش فاش شـود نیز نوشـت که غنـی در انتصاب های سـطح پایین مداخله 
می کنـد؛ وی وزرا را منصـوب می کنـد اما بـه آن ها اجـازه و صالحیت برای 

انجـام کار نمی دهد.
در گـزارش آمـده اسـت که اشـرف غنی گرد خود مشـاورانی از قوم پشـتون 
گـرد آورده اسـت ماننـد چندین نفـز از نزدیک تریـن افراد به غنـی از جمله 
»حنیـف اتمـر« مشـاور امنیـت ملی افغانسـتان از قـوم پشـتون های غلجایی 

است.
ایـن گـزارش در حالـی منتشـر مـی شـود کـه انتقـادات سـران حکومتی از 
اشـرف غنـی رئیـس جمهـور بـه شـدت بـاال گرفتـه اسـت، بعـد از انتقـاد 
عبـداهلل رئیـس اجرایـی از غنی رئیـس جمهور مبنـی بر یکجانبـه گرایی در 
امـور حکومتـی، روزهای گذشـته جنرال دوسـتم معاون اول غنـی، در انتقاد 
از او گفتـه بـود که رئیس جمهور صالحیت های وی را سـلب کرده اسـت.
یـک نشـریه امریکایـی در بررسـی وضعیت فعلـی افغانسـتان و در توصیف 
اشـرف غنی رئیس جمهور نوشـته اسـت که اشـرف غنی مشـاورانی از قوم 

و قبیلـه اش را گـرد آورده اسـت و از پشـتون گرایـی حمایت می کند.
نشـریه آمریکایـی »واشـنگتن پسـت« در گزارشـی نوشـت: »اشـرف غنی« 
رئیس جمهـور افغانسـتان، از یـک سـو با فقر و خشـونت مخالفان مسـلح و 
از سـوی دیگـر بـا مخالفت هـای درون حکومـت و انتقادهای تنـد همگانی 

اسـت. روبرو 

در گـزارش آمـده اسـت که غنی به مدیر مسـتبد متهم اسـت و بدنبـال اداره 
امـور افغانسـتان بـدون تفویـض اختیـارات کافـی بـه مقامات دولت اسـت 

همچنین احساسـی نسـبت به مـردم عـادی ندارد.
واشـنگتن پسـت افـزود: حکومـت وحـدت ملی در ایجـاد اشـتغال و تأمین 
امنیـت ناموفـق بـوده اسـت و ناامیـدی در میـان مردم عـادی افغانسـتان نیز 

در حال گسـترش اسـت.
»تیمـور شـاران« نماینده گـروه بین المللی بحـران در افغانسـتان می گوید که 
اشـرف غنی قربانـی دیـدگاه خـودش اسـت. دسـتور وی بـرای اصالحات، 

انتظـارات را بـاال بـرد اما مـردم بایـد نتایج این دسـتور را لمـس کنند.
نشـریه آمریکایـی بـه نقـل از یکـی از مقامـات دولتـی افغـان که نخواسـت 
نامـش فاش شـود نیز نوشـت که غنـی در انتصاب های سـطح پایین مداخله 
می کنـد؛ وی وزرا را منصـوب می کنـد اما بـه آن ها اجـازه و صالحیت برای 

انجـام کار نمی دهد.
در گـزارش آمـده اسـت که اشـرف غنی گرد خود مشـاورانی از قوم پشـتون 
گـرد آورده اسـت ماننـد چندین نفـز از نزدیک تریـن افراد به غنـی از جمله 
»حنیـف اتمـر« مشـاور امنیت ملـی افغانسـتان از قـوم پشـتون های غلجایی 

است.
ایـن گـزارش در حالـی منتشـر مـی شـود کـه انتقـادات سـران حکومتی از 
اشـرف غنـی رئیـس جمهـور بـه شـدت بـاال گرفتـه اسـت، بعـد از انتقـاد 
عبـداهلل رئیـس اجرایـی از غنی رئیـس جمهور مبنـی بر یکجانبـه گرایی در 
امـور حکومتـی، روزهای گذشـته جنرال دوسـتم معاون اول غنـی، در انتقاد 
از او گفتـه بـود که رئیس جمهور صالحیت های وی را سـلب کرده اسـت.

برخی تاریخ نگاران:

یـاران حبیب اهلل کلـکانی
 از اقوام مختلف بودند

واشنگتن پست اشرف غنی را متهم به قوم گرایی نمود

ACKU



------ علی میثم نظری
 تاریخ نگاری در افغانسـتان، یکی از دشـوارترین کار ها 
بـه شـمار مـی رود و روایت هـای تاریخـی از دوره های 

گوناگـون پُر از
مشـکالت، جعلیـات و اغـراق اسـت. یکـی از مقاطـع 
تاریخـی کـه یـک روایـت واقع بینانه و روشـن شـکل 
نگرفته اسـت، سـقوط دولت شـاه امـان اهلل و به قدرت 
رسـیدن امیـر حبیـب اهلل کلکانـی می باشـد. ایـن دوره 
پُـر از روایـاِت نادرسـت اسـت کـه بیشـتر تعصبـات 
قومـی، کمبـود منابـع اصلـی و تبلیغـات کشـور های 
خارجـی روایـات را تحت تأثیـر خود قرار داده اسـت 
و تـا بـه حـال اصِل قضیـه و ماجرا ارایه نشـده اسـت. 
در روایـت رسـمی، امیـر حبیـب اهلل خـان بـه عنـوان 
راهزنـی بی سـواد و افراطـی معرفـی شـده اسـت که با 
اصالحـات و مدرن سـازی دولت امانی مخالفت نشـان 
داد و بـا اعـالن جهاد، شـاه امـان اهلل را از قـدرت راند. 
خیـزش و جنبـش حبیـب اهلل خـان را جـزِو آن قیام هـا 
و شـورش ها می شـمارند کـه در مناطق مشـرقی در آن 
روزگار علیـه حکومـت امانـی از جانب قبایـل غلزایی 
جریـان داشـت. آن قدر ایـن روایات مـردم را زیر تأثیر 
قـرار داده اسـت کـه حتا موافقیـن و حامیـان حبیب اهلل 
علیـه  مبـارزه  و  عنـوان جهـاد  بـه  را  قیامـش  خـان، 
سیاسـت های تجددگرایی امـان اهلل خان تلقـی می کنند. 
امـا بسـیار انـدک از افـراد آگاهـی دارند کـه حبیب اهلل 
خـان ضـد مدرنیتـه و اصالحات نبـود و هرگـز منبعی 
موثـق بـه دسـت نرسـیده  اسـت کـه چنیـن ادعـا را به 
اثبـات برسـاند. از طـرف دیگـر، حبیـب اهلل خـان یکی 
از سـربازان توانـا و ویـژۀ حکومـت امانـی بـود و در 
قیـام پکتیـا بـه عنـوان یـک سـرباز قطعـۀ نمونـه برای 
حکومـت امانـی جنگید و دلیرانه شـورش را سـرکوب 
کـرد. حبیب اهلل خـان و یارانش برای سـرکوبی خیزش 
ننگرهـار پـس از برگشـت امـان اهلل خان از سـفر اروپا، 
عالقـه و تمایـل نشـان دادنـد و امـا سـهل  انگاری و 
شکسـتاندن عهد از سـوی شاه باعث شـد که حبیب اهلل 
خـان انتقـام بگیـرد و چنیـن یـک اتحـاد میـان آن دو 
شـخص ایجـاد نشـود و در نتیجـه فرمانروایـی امان اهلل 
خـان به پایان برسـد. به حاشـیه رانـدن و نادیده گرفتِن 
ایـن جنگجویـان شـمالی، معادلـۀ قـدرت درانی هـا را 
دگرگـون کـرد و اگـر امان اهلل خـان از تدبیـر و تجارب 
اجـداد و نیـاکاِن خـود اسـتفاده می کـرد و تاجیک ها را 
برای سـرکوب شورشـیان بسـیج می سـاخت، به آسانی 
قـدرت و اقتـدار خـود و خانـوادۀ خـود را از دسـت 
نمـی داد. در ایـن نوشـته به طـور مختصـر و بر اسـاس 
منابـع تاریخـی موثق و اصلـی خواهم کوشـید که یک 
روایـِت واقع بینانـه و دقیـق از سـقوط امـان اهلل خـان و 
ظهـور حبیـب اهلل خـان را ارایـه نمایـم و از فرصتی که 
بـرای ایجـاد اتحـاد میـان ایـن دو فـرد به وجـود آمده 
بـود، توضیـح بدهم، و امـا پیش از این بایـد کمی اندر 
بـاِب معادلـه و سـاختار قـدرِت ُدرانیـان از احمد شـاه 

درانـی تا شـاه امان اهلل سـخن پـردازم. 
 

دو ستون فرمانروایی درانیان
از زمـان احمد شـاه درانـی تـا بـه قـدرت رسـیدن امیر 
عبدالرحمـان خـان و خاصتـاً حکومـت بارکزایی هـا، 
دولـت درانیـان در خراسـان بـر دو سـتون اسـتوار بود 
کـه ثبـات و حاکمیـِت این سلسـله را تأمیـن و تضمین 
می نمـود. سـتون اولی، لشـکر قزلباش که یـک اتحادیۀ 
متکثـر نظامـی عصـر صفـوی بـود، از طـرف نادر شـاه 
افشـار و احمد شاه درانی در شـهر های کابل، قندهار، و 
دیکـر نکات خراسـان مسـکن گزین شـدند و مهم ترین 
گـروه سیاسـی - نظامـی در دربـار شـمرده می شـدند. 
تیمور شـاه، پسـر و ولیعهـد احمدشـاه، از طـرف مـادر 
قزلبـاش بود و پس از مراسـم تاج گـذاری اش، پایتخت 
مملکـت خراسـان را از قندهار به کابل انتقـال داد. این 
انتقـال مرکز، باعث شـد که سـتون دومی کـه تاجیکان 
کابل، شـمالی، پنجشـیر و مهاجرین فرارود بود، شـکل 
بگیـرد. هـر دو گـروه سـتون فقـراِت دولت گشـتند و 
قـدرت سیاسـی، نظامی و اقتصـادی سلسـله ی درانیان 
را در دسـت گرفتنـد و بیشـترین نقـش را در فراینـد 
دولت سـازی خراسـان و بعـد افغانسـتان ایفـا نمودند. 
زمانـی کـه امیر دوسـت محمد خـان از قبیلـۀ بارکزایی 
درانیـان، علیـه دودمـان سـدوزایِی احمد شـاه درانـی 
قیـام کـرد، ایـن دو گـروه امیـر دوسـت محمد خـان 
را بـه تـاج و تخـت رسـاندند و یـک اتحـاد صدسـاله 
میـان قزلباش هـا، تاجیک هـای شـمال کابـل و دودمان 
بارکزایـی بـه وجـود آمـد. مـادرِ دوسـت محمد خـان 
از قزلباش هـای فارس تبـار چنـداول کابـل بـود و ایـن 

از دوسـت محمد  قزلباش هـا  نسـبت سـبب شـد کـه 
خـان حمایت کنند و نفوذ شـان در دربـار افزایش یابد. 
همچنیـن، زمانی که دوسـت محمد خان حاکم شـمالی 
بـود، بـا زمیـن داران و خوانین تاجیک رابطـۀ نزدیک و 
حسـنه داشـت و آن هـا نقـش برجسـته یی در پیـروزی 
بارکزایی هـا بـازی نمودنـد. بـه همین گونـه در زمـان 
پادشـاهی پسـران و نواسـۀ امیـر دوسـت محمد خـان، 
تاجیـکان و قزلباش هـا ایـن دودمان را از فروپاشـی در 
مقاطـع مختلـف نجـات دادنـد و قیام هـای متعـدد در 
سراسـر کشـور را دفـع کردنـد. مثـاًل مهم تریـن چهـرۀ 
نظامی و نخسـتین وزیـر دفاع دولـت درانی ها در زمان 
امیـر شـیر علی خان، سپهسـاالر حسـین علی خـان بود 
کـه از طـرف پـدر تاجیـک پنجشـیری بـود و از طرف 
مـادر از قزلباش هـای طایفـه سـپاه-منصور )لـُری(. اما 
بـا ظهـور فرمانروایـی امیـر عبدالرحمـان خـان سـتون 

اولـی یعنـی قزلباش هـا ضعیـف شـدند؛ زیـرا بخـش 
بـزرگ ایـن گـروه از امیـر شـیر علی خـان پشـتیبانی 
جمعیـت  نیـِم  خـان  حسـین علی  بـا  و  می کردنـد 
قزلباش هـای کابـل بـه هنـد تبعیـد گردیدنـد. ولی این 
خـأ را عبدالرحمان خـان بـا تاجیک هـای بدخشـان، 
انـدراب، بلـخ و بخـارا توانسـت پُـر کنـد و بـا همیـن 
مـردم، قـدرت و اقتـدار خـود را اسـتحکتم بخشـید. 
تاجیـکان یگانـه مردمـی بودنـد کـه علیـه حکومـت 
تهدیـد  یـک  و  نکردنـد  عبدالرحمـان خـان خیـزش 
جـدی برایـش نبودنـد. ایـن اتحـاد زمانی تبلـور یافت 
کـه امیـر عبدالرحمـان خـان، حبیـب اهلل خان، پسـرش 
از همسـر بدخشـانی اش را ولیعهـد خـود تعییـن کـرد 
و متعاقبـاً پـس از مـرگ امیـر، بـا همین معادلـۀ قدرت 

بـرای ۱۸ سـال فرمانروایـی نمود.
 

تاجیکان در عصر امانی
تاجیـکان مهم تریـن حامیـان و درباریـان  شـاه امـان اهلل 
بودنـد. تاجیـکان شـهر کابـل و شـمال، بخـش عمـدۀ 
امانـی را تشـکیل  ارتـش و دیوان سـاالری حکومـت 
و  مشـروطه خواهی  جنبـش  همچنیـن،  می دادنـد. 
بارکزایی هـا  تاجیـکان،  از  عمدتـاً  هـم  تجددگرایـی 
و قزلباش هـای کابـل بـه وجـود آمـده بـود. محمـد 
ولی خـان دروازی، کـه یـک شـهزادۀ بدخشـانی بـود، 
بـود  امانـی  حکومـت  در  افـراد  مهم تریـن  از  یکـی 
کـه در سـمت های گوناگـون ایفـای وظیفـه نمـود. او 
نخسـتین شـخصی بـود کـه بـه عنـوان سـفیر سـیار از 
افغانسـتان در اروپـا و امریـکا نماینده گـی کـرد و پس 
از آن مدتـی وزیـر خارجـه و وزیـر حربیه نیـز بود. در 
هنـگام قیـام پکتیـا وزیـر حربیه بـود و عامـل پیروزی 
دولـت و سـرکوبی شورشـیان گشـت. زمانـی که  شـاه 
امـان اهلل عـازم اروپا شـد، محمدولـی خان را بـه عنوان 

نائب السـلطنه بـا اختیـارات تـام تعییـن کـرد و ایـن 
عمـل شـاه، اهمیـت محمدولـی خـان را بـرای همـه 
نمایـان سـاخت. امـا متأسـفانه ایـن آخریـن بـاری بود 
کـه حکومـت بـه یـک تاجیـک بـرای حفـظ مملکت 
و سـلطنت اتـکا کـرد و تغییـر معادله از طـرف امان اهلل 

باعـث سـقوط حکومتـش شـد.
 

حبیب اهلل کلکانی در دورۀ پادشاهی امان اهلل خان
منابـع موثـق و دسـت اول، حبیـب اهلل خـان کلکانـی را 
نشـان می دهـد کـه در آغـاز حکومت امانـی، حکومت 
اشـتراک  اسـتقالل  جنـگ  در  و  می کـرد  حمایـت  را 
کـرده بـود. پـس از پیـروزی، بـا پشـتیبانی حکومـت 
رهسـپار فـرارود می شـود و بـرای یـک مـدت کوتـاه 
کابـل  بـه  زمانی کـه  و  می جنگـد  بولشـویک ها  علیـه 
برمی گـردد، بـرای قطعـۀ نمونۀ ارتش انتخاب می شـود 

و از طـرف جمـال پاشـا در مدرسـۀ حربیـه پـرورش 
می یابـد. در سـال ۱92۴ میـالدی، قبایـل پکتیـا به دلیل 
مخالفـت بـا سیاسـت های اصـالح  طلبانـۀ حکومـت، 
قیـام کردنـد و شـاه را تکفیـر نمودنـد. برای سـرکوبی 
این هـا دولـت قطعـۀ نمونـه را بـه مشـرقی فرسـتاد و 
حبیـب اهلل خان کـه یکی از سـرباز های ایـن قطعه بود، 
در جنـگ حضـور داشـت و تـا آخـر علیـه شورشـیان 
رزمیدنـد و نهایتـاً شـورش را شکسـت دادنـد. پس از 
ایـن قیـام، قطعـۀ نمونـه منحـل می شـود و حبیـب اهلل 
خـان به شـمالی برمی گـردد. حبیب اهلل خـان و یارانش 
از سـال ۱92۵-۱92۸ امـوال یک عـده کاروان هایی که 
عـازم شـوروی بودنـد را مصـادره می کننـد و بـه مردم 
فقیـر و نـادار شـمالی آن هـا را توزیـع می نماینـد. ایـن 
عمـل ناشـی از انتقام گیـری از شـوروی بـرای اشـغال 
امـارت بخـارا توسـط بولشـویک ها بـود، و کمـک بـه 
مردمـی کـه پـس از افزایـش مالیـات از سـوی شـاه 
مشـکالت مالـی داشـتند. در همیـن مقطـع نیـز رابطـۀ 
حبیـب اهلل خـان بـا دولـت تیـره نبـود و بـر اسـاس 
بسـیاری از منابـع، محمدولـی خـان دروازی، سـردار 
محمـد عثمـان خـان )پدربزرگ اکـرم عثمـان( و دیگر 
درباریـان و مأمـوران دولت همراهش بـه تماس بودند 
و عالقـه مقابلۀ دولت بـا او را نداشـتند. ولیکن، زمانی 
کـه امـان اهلل خـان از اروپـا برگشـت، خواسـت جلـو 
حبیـب اهلل خـان و یارانـش را بگیرد و بـرای جلوگیری 
از حـرکات حبیب اهلل خـان، احمد علی خـان لودی که 
قبـاًل حاکـم کوهدامـن و کوهسـتان بـود را به شـمالی 
فرسـتاد. حبیـب اهلل خان و سـید حسـین چاریـکاری با 
احمـد علـی خـان مالقـات و مذاکـره کردنـد و تمایل 
خـود را بـرای همـکاری بـا دولت و شـرکت در جنگ 
علیـه شورشـیان ننگرهار ابـراز کردند. به پاسـخ، احمد 
علـی خـان با هـر دو تعهـد کرد کـه جان شـان در امان 

می باشـد. همچنـان، برای شـان وعـده سـپرد کـه مقـام 
نائب سـاالری بـه خودشـان داده می شـود و یاران شـان 
شـامل ارتـش می گردنـد و برای شـان اسـلحه توزیـع 
اجـرای  بـرای  لـودی  خـان  علـی  احمـد  می شـود. 
ایـن تعهـدات، بـه خـدا و قـرآن سـوگند یـاد کـرد و 
متعاقبـاً شـاه امـان اهلل بـه خـط و دسـتینۀ خـود فرمـان 
بـرای تمـام ایـن وعده هـا بـه حبیـب اهلل خـان ارسـال 
کـرد و حبیـب اهلل خـان و یـاران  اش تصمیـم رفتـن بـه 
کابـل را گرفتنـد تا شـاه را مالقات کننـد و از نیتِ  وی 
بیشـتر آگاه شـوند. زمانـی کـه بـه چاریـکار رسـیدند، 
حبیـب اهلل خـان بـه تلیفون خانـۀ آن شـهر رفـت و بـه 
شـاه زنـگ زد و خـود را احمـد علی خـان معرفی کرد 
و بـه شـاه گفـت کـه حبیـب اهلل و حامیانـش را اسـیر 
گرفتـه اسـت و حکم شـاه بـرای این ها چیسـت. شـاه 
بـه پاسـخ حکـم اعدام شـان را می دهـد و در این موقع 

حبیـب اهلل خـان خـود را معرفـی می کند و سـوگند یاد 
می نمایـد کـه به خاطـر ایـن  پیمان شـکنی از امـان اهلل 
خـان انتقـام می گیرد و بـه کابل حمله خواهـد کرد. در 
نتیجـه، آن اتحـادی کـه برای حفـظ و بقـای حکومت 
بایـد مسـتحکم می شـد، از هـم پاشـید و امـان اهلل خان 
برخـالف اجـدادش، بـه تاجیکان اعتماد و اتـکا در این 
برهـۀ زمانـی نکـرد و اتحـاد صدسـالۀ بارکزایی هـا و 
تاجیـکان را بـه پایان رسـاند. علت چنیـن یک تصمیم 
بـرای شکسـتاندن عهـد و عالقـه نداشـتن بـه تقویـت 
چنیـن اتحـاد، ناشـی از قوم گرایـی و نداشـتن درایـت 

سیاسـِی او می باشـد.
 امـان اهلل خـان زیـر تأثیـر افـکار محمـود طـرزی بـود 
و در واپسـین سـال حکومتـش، نسـبت بـه دوره هـای 
دیگـر زنده گـی اش بیشـتر عالقمند به مسـایل قومی و 
قبیله یـی شـده بـود. همچنان، نداشـتن تدبیـر و درایِت 
سیاسـی و عـدم درِک درسـت از سـاختار قـدرت و 
اجتمـاع افغانسـتان باعث شـد که سیاسـت های ناشـی 
و خـام را اتخـاذ کند که باعث تضعیـف فرمانروایی اش 
از  بسـیاری  حکومتـش،  ماه هـای  آخریـن  در  شـد. 
درباریان برجسـته اش مثـل محمدولی خـان دروازی و 
سـردار محمدعثمـان خـان از عملکرد شـاه بیزار شـده 
بودنـد و پـس از اعالن جنگ از طـرف حبیب اهلل خان، 

بـا او رابطـه برقـرار کردنـد و ترغیبـش نمودند. 
در فرجـام، برخـالف روایت هـای مغرضانـۀ گذشـته، 
بـه حکومـت و  بدبینـی  نـوع  حبیـب اهلل خـان هیـچ 
سیاسـت های امـان اهلل نداشـت و حاضر بـه همکاری با 
آن شـاهِ اصالح طلـب نیـز بود. اما شـاه امـان اهلل به دلیِل 
نداشـتن یک دورنمای روشـن و عدم درِک درسـت از 
گذشـته، برخـالف عملکـرد نیاکانـش، با مردم شـمالی 
عهدشـکنی کـرد و بـرای نخسـتین بار تاجیـکان، علیـه 
حاکمیـِت درانیـان به پـا خاسـتند و موفقانـه حکومـت 
را برانداختنـد. اسـتفاده نکـردن از ایـن فرصـت نه تنها 
در کوتاه مـدت بـه دولـت و حاکمیت زیـان وارد آورد، 
یـک  ملت سـازی  و  دولت سـازی  فراینـد  بـه  بلکـه 
صدمـۀ بـزرگ رسـاند کـه تـا امـروز خسـارات سـال 

۱929 میـالدی را تجربـه می کنیـم.
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سبب رویارویی حبیب اهلل کلکانی و شاه امان اهلل چه بود؟

برخــاف روایت هــای مغرضانــۀ گذشــته، حبیــب اهلل خــان هیــچ نــوع بدبینــی بــه حکومــت و 
سیاســت های امــان اهلل نداشــت و حاضــر بــه همــکاری بــا آن شــاِه اصاح طلــب نیــز بــود. امــا شــاه 
ــای روشــن و عــدم درِک درســت از گذشــته، برخــاف  ــک دورنم ــِل نداشــتن ی ــه دلی ــان اهلل ب ام
عملکــرد نیاكانــش، بــا مــردم شــمالی عهدشــکنی كــرد و بــرای نخســتین بار تاجیــکان، علیــه 

ــد ــت را برانداختن ــه حکوم ــتند و موفقان ــا خاس ــان به پ ــِت درانی ACKUحاكمی



پایــۀ  بــر  طــرح اصــالح دینــی ســروش   .۸
ــوز مبهــم  ــه اســت کــه فرجــام آن تاهن ــا یافت ــی بن عقالنیّت
ــرار دادن  ــالک  ق ــت. م ــن نیس ــتی روش ــت و به درس اس
ــی کــه ـ چنان کــه شــماری از نویســنده گان توجــه  عقالنیّت
ــۀ پرتــگاه رســیده اســت و میــدان داری و  ــه لب ــد ـ ب داده ان
ظفرمنــدی پیشــینش را بــا وقــوع دو جنــگ جهانــی و ایــدۀ 
پست مدرنیســم و عــدم تعیّــن از دســت داده اســت، عمــالً  
بــه نــوع دیگــری از جزم گرایــی و قداســت باوری راه 
می بــرد. عقــل مقهــور عوامــل بســیاری اســت کــه ادعــای 
تمامیت خواهــی آن را فــرو می کاهــد و ضعف هــای آن 
را آفتابــی می ســازد. بــا ایــن وجــود، تکیــه  و اعتمــادِ بیــش 
ــت ـ  ــی از عقالنیّ ــوع خاص ــم ن ــل ـ آن ه ــر عق ــد ب از ح
خــالی  آن،  ناتوانی هــای  و  حــدود  نادیده انــگاری  و 
ــه  ــار آن کم توج ــروش از کن ــر س ــه دکت ــت ک دیگری س

می گــذرد.
9. دکتــر ســروش در بــاب اثبــات مدعیــاِت خویــش 
ــد  ــت می زن ــا دس ــت ادع ِ ــای ُمثب ــردآورِی نمونه ه ــه گ ب
ــی دارد.  ــه دور م ــر ب ــی از نظ ــی را هرازگاه ــواهد ناف و ش
ایــن درحالی ســت کــه خــود او همــواره از خطــراِت 
گرفتــار آمــدن بــا چنیــن روشــی کــه آن را می تــوان 
»توجیه گرایــی« نــام داد، ُهشــدار داده اســت. مثــالً  رویــای 
ــزول  ــه »ن ــه از آن ب ــه ک ــا آن چ ــد ب ــوالنۀ او می توان رس
روحانــِی وحــی« تعبیــر شــده اســت، نســبتی داشــته باشــد؛ 
ــه  ــی« ک ــی وح ــر روحان ــزول غی ــا »ن ــوری ب ــن تی ــا ای ام
ــد،   ــخن گفته ان ــور از آن س ــگاران به وف ــرین و تاریخ ن مفس
ناســازگار می نمایــد و ســروش حتــا اشــاره یی بــه آن 
ــروش  ــورده ام. س ــا آن برنخ ــن ب ــل م ــا الاق ــد و ی نمی کن
ــد به حســاب  ــای او می توان ــی ادع ــه ناف ــۀ دوم ک ــه گزین ب
ــی  ــه بی طرف ــم آن ک ــر علی رغ ــن ام ــرد و ای ــد، نمی نگ آی
می بــرد،  پرســش  زیــر  را  او  نظریّــات  جامعیّــت  و 
را  ســروش  فکــری  فعالیّت هــای  کــه  را  گمانه هایــی 
ــّوت  ــگارد، ق ــده می ان ــش طرح ش ــی از پی ــان پروژه ی چون

بیشــتری می بخشــد.
مهــِم  پایه هــای  از  یکــی  را  »فردگرایــی«   .۱0
مدرنیتــه گفته انــد. توجــه بــه فــرد و برتری دهــی بــه 
ــه،  ــر جامع ــردی در براب ــال ف ــته ها و آم ــا، خواس ارزش ه
از عمده تریــن ویژه گی هــای تمــدن غربــی و مدرنیتــه 
تســّری  امــکان  بیــان،  ایــن  بــا  می آیــد.  به حســاب 
فردمحــور  تمــدِن  از  برخاســته  ارزش هــای  تعمیــم  و 
ــۀ  ــًا دارای روحی ــه عمدت ــالمی ک ــع اس ــر جوام ــرب ب غ
ــت؛ کاری  ــه اس ــش مواج ــا پرس ــوز ب ــد، هن گروه گرایی ان
ــِت و  ــه امکانیّ ــه ب ــاًل و بی توج ــروش عم ــر س ــه دکت ک

مقبولیّــِت آن، بــه آن دســت زده اســت.
دکتــر ســروش گاه چنــان بــر موقــِف خویــش   .۱۱
درســتِی  احتمــال  بــه  جایــی  کــه  می فشــارد  پــای 
نظریّه هــای رقیــب نمی گــذارد. ایــن رویکــرد ظاهــراً 

رِخ ایدیولوژیــک ســروش را بــه صحنــه می کشــد و 
جنبه هــای حقیقت جویانــه و برخــوردِ بی طرفانــۀ او را 
بــا مســایل در پــردۀ ابهــام و تردیــد فــرو می بــرد. اصــرار 
پیوســتۀ او بــر درســتیِ نظریّه اش بــه عنــوان آخریــن 
تیوری یــی کــه مکانیســم وحــی را توضیــح می دهــد، 
ــۀ  ــت بودنِ  نظریّ ــرش ناراس ــرای پذی ــی ب ــر جای علی الظاه

نمی گــذارد. او 
ممکــن اســت در پایــاِن مالحظاتــی کــه - به لحــاظ 
ــر  ــی متذک ــداری وح ــۀ رؤیاپن ــر نظریّ ــناختی - ب روش ش
ــده  ــد آم ــده گان پدی ــن پرســش در ذهــن خوانن شــدیم، ای
باشــد کــه »چــرا شــما در نقــد و نظرهایــی کــه بــر ســروش 
ــود  ــار خ ــاهدی از آث ــا ش ــه و ی ــچ نمون ــد، هی وارد کردی
ســروش به دســت ندادیــد؟«، و ایــن خــالف اصــول 
ــد و  ــن باش ــه مت ــوف ب ــتی معط ــد بایس ــت. نق ــد اس نق
ــه در  ــوردی  ک ــود، م ــتیبانی ش ــن پش ــواهدی از مت ــا ش ب
ــن  ــناختی شــما لحــاظ نشــده اســت. ای ــای روش ش نقده
ــاِت  ــه »مالحظ ــا از آن جایی ک ــت، ام ــالً  به جاس ــراد کام ای
روش شــناختی« کلیّــت کار فکــری ســروش را شــکل 
ــت  ــدارد، به دس ــر او ن ــک اث ــه ی ــی ب ــد و اختصاص می ده
دادن شــواهدی از آثــار او جــز بــا نقــل تقریبــًا تمامــی آثــار 
ــش  ــن بخ ــتیم ای ــن، نتوانس ــود و بنابرای ــن می نم او ناممک
مالحظــات را بــا شــاهدی از آثــار ســروش همــراه ســازیم.

مالحظاِت موضوعی
و  نقــد  بــا  محتوایــی  به لحــاظ  رســوالنه  رویاهــای 
نظرهایــی مواجــه اســت کــه از قــدرِت آن در برابــر 
ــوری را  ــن تی ــا ای ــد، و حت ــب می کاه ــنتی رقی ــۀ س اندیش
ــد.  ــان می ده ــر نش ــر و ناموفق ت ــه آن نامحتمل ت ــبت ب نس

ــت: ــی اس ــرار آت ــات ق ــن مالحظ ای
رویــای رســوالنۀ ســروش مرحلــۀ دیگــر،   .۱
و پیشــرفته تِر »قــرآن کالم محمــد« و »بســط تجربــه ي 
ــای  ــوان مبن ــگاری وحــی را می ت ــوی« اوســت. تجربه ان نب
ــروش  ــر س ــر آورد. دکت ــروش در نظ ــۀ س ــه نظریّ ــر س ه
از  دارد،  کــه  عرفانی یــی  گرایش هــای  به دلیــل  شــاید 
ــاری و  ــِش  گفت ــی،  2- کن ــردِ ۱- گزاره ی ــه رویک ــان س می
۳- تجربــی بــه وحــی کــه در مســیحیت از دیربــاز مطــرح 
ــون  ــه وحــی را کان ــی ب ــوده اســت، تنهــا رویکــردِ تجرب ب
ــر  ــی کــه ب ــا دســِت رنگین ــرار می دهــد و آن را ب توجــه ق
ــالمی  ــۀ اس ــرو اندیش ــه قلم ــد، ب ــش می کش ــر و صورت س
ــه  ــنِخ تجرب ــن رویکــرد، وحــی از س ــازد. در ای وارد می س
دانســته می شــود و نهایتــًا دو نــگاه گزاره یــی و فعــل 
ــرآن  ــی رود. »ق ــی م ــادِ  فراموش ــه ب ــی ب ــه وح ــاری ب گفت
ــی  ــتنِ  وح ــِد تجربی انگاش ــتی برآین ــد« را بایس کالم محم
بــه شــمار آورد کــه ریشــه در بیشــۀ مســیحیِت پروتســتانتی 
متألّــۀ  دیــن،  تجربی انگاشــتن  نظریّــۀ  پرچــم دار  دارد. 
آلمانــی شــالیر ماخــر اســت. او پــس از آن کــه دیویــد هیوم 
ــه  ــم را ک ــان نظ ــش بره ــدۀ خوی ــای ُخردکنن ــا نّقادی ه ب
ــی  ــن خداشناس ــن براهی ــن و متقن تری ــی از دیرینه تری یک
ــت  ــل کان ــاخت و ایمانوئ ــدوش س ــد، مخ ــته می ش پنداش
ــا  ــود، ب ــده می ش ــادی خوان ــک انتق ــذار متافزی ــه پایه گ ک
ــل  ــو عق ــا در پرت ــدا را تنه ــری، وجــود خ ــل نظ ــِد عق نق
عملــی )ضــرورت حیــات اخالقــی( اثبات پذیــر دانســت ؛ 
ــوان  ســعی کــرد نشــان دهــد کــه باورهــای دینــی را می ت
بــا دالیــل انفســی و تجربــی توجیــه  کــرد. ماخــر در فضایی 
آرام آرام  آلمــان  افراطــی  عقل گرایــی  کــه  می زیســت 
ــات و  ــی داد و احساس ــک م ــبِ  ُرمانتی ــه مکت ــش را ب جای
ــا  ــد. ماخــر ب ــه بودن عواطــف بیــش از عقــل اهمیــت یافت
اثرپذیــری از چنیــن شــرایطی، »قلــبِ  دیــن را احساســات و 

عواطــف« دانســت نــه دالیــل عقلــی. افــزون بــر آن، عــدم 
وثاقــت تاریخــی کتاب هــای مقــدس، چندمؤلفه گــی آن هــا 
و نیــز ناهم زمانــیِ  نــگارش آن هــا نشــان داد کــه مســیحیت 
را نمی تــوان بــر دالیــل عقلــی- تاریخــی اســتوار داشــت. 
ــی  ــان را در کرس ــه انس ــم ک ــألۀ اومانیس ــدن مس ــاال آم ب
ــۀ  ــه زمین ــود ک ــری ب ــل دیگ ــاند، از عوام ــی می نش خدای
تجربی انگاشــتِن دیــن را فراهــم مــی آورد. افــزون بــر 
این هــا، چیره گــیِ  پارادایــم تجربه گرایــی کــه مســایل 
ــار، و  ــد اعتب ــری - فاق ــل آزمون ناپذی متافزیکــی را - به دلی
حتــا معنــا تلقــی می کــرد، از زمینه هــای دیگــری بــود کــه 
بســترهای تجربی انگاشــتِن دیــن را بیــش از پیــش فراهــم 
ــخ پرماجــرای غــرب  ــًا در تاری ــن رویدادهــا دقیق کــرد. ای
ــان  ــۀ آن را چون ــه تجرب ــه هیچ وج ــا ب ــاد و م ــاق افت اتف
ــه  ــأله یی ک ــته ایم. مس ــر نداش ــته و همه گی ــی پیوس جریان
ــًا واردآوردِن  ــا واقع ــه، آی ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی پی
ــه علی االصــول در  ــن و وحــی ک ــه دی ــی ب رویکــردِ تجرب
غــرب روی داده اســت، در قلمروهــای اســالمی کــه چنــان 
تجربه یــی را پشــت ســر نگذاشــته اند، معقــول اســت؟ آیــا 
ــان مســلمان ها وجــود دارد؟  ــن کار در می ــه ای ــی ب ضرورت
ــن و پرســش هایی  ــن جســارتی چیســت؟. ای اهمیــت چنی
ــن  ــر ممک ــه علی الظاه ــودِ آن ک ــا وج ــت، ب ــن دس از ای
اســت در نــگاه نخســت ســاده بنماینــد، امــا تأمــل و مداقـّـه 
ــی   ــده و معتنابهی ی ــاً  پیچی ــألۀ تقریب ــر از مس ــا خب در آن ه

ــد. ــی می  طلب ــور تأمل ــول و درخ ــخ معق ــه پاس دارد ک
ســه  دارای  معمــول  به صــورِت  تجربه هــا   .2
ــه ي  ــه و ۳- عملی ــوع تجرب ــر، 2- موض ــنِ  ۱- تجربه گ رک
ــا  ــه ب ــبِت تجرب ــا، نس ــر این ه ــزون ب ــت. اف ــه اس تجرب
ــه راه را  ــت ک ــم دیگری س ــأله ي مه ــی مس ــان و آگاه زب
بــه روی »کالمِ محمــد انگاشــتِن قــرآن« بــاز می کنــد. 
تجربی انگاشــتِن وحــی مســأله یی نیســت کــه بــرای 
اولیــن دکتــر ســروش در میــان دانشــمندان مســلمان از آن 
ــاز به لحــاظ تاریخــی  ــن امتی ــه باشــد؛ بلکــه ای ســخن گفت
مــال اقبــال الهــوری  اســت کــه بــرای اولین بــار بــا عنایــت 
زایدالوصفــی بــه دانــش و داشــته های فلســفی در غــرب از 
ســه تجربــۀ  ۱- درونــی، 2- بیرونــی و ۳- تاریخــی ســخن 
ــه  ــمرد ک ــی برش ــه  ویژه گی های ــرای تجرب ــال ب ــت. اقب گف
تــا حــد زیــادی بــا دیــدگاه رودولــف اوتــو، ویلیــام جیمــز 
و شــالیر ماخــر شــبیه بــود. نقــش خیــال در گیــرش وحــی 
امــا، مســأله یی اســت کــه بســی پیــش از ســروش مطــرح 
بــوده اســت و از فارابــی تــا خواجــه نصیــر الدیــن طوســی 
و مالصــدرا چنانکــه خــود ســروش نیــز بــه آن  توجــه داده 

ــد. ــه آن پرداخته ان ــت- ب اس
ســروش امــا، بــه تأمــل در نســبِت تجربــه و تعبیــر توجــه 
بیشــتری مبــذول داشــته اســت و از ایــن طریــق، بــه بیــان 
مکانیســم وحــی پرداختــه اســت. تجربه انــگاری وحــی تــا 
ــر  ــه و تعبی ــان تجرب ــدن می ــی افگن ــه جدای ــادی ب حــّد زی
ــت  ــه اس ــر از تجرب ــگاه غی ــن ن ــر در ای ــرد. تعبی راه می ب
ــته  ــری  پنداش ــاِن دیگ ــه زب ــه ب ــه ي  تجرب ــوالً ترجم و اص
می شــود. تجربــه،  جهانــی اســت و تعبیــر، جهــان دیگــری. 
مســتقیم،  حضــور  چــون؛  ویژه گی هایــی  بــا  تجربــه 
ــوف و...،  ــیت و خ ــته گی، خش ــاس وابس ــطه، احس بالواس
ــه از  ــت ک ــر گزارشی س ــه تعبی ــت، در حالی ک ــراه اس هم
ــان  ــان روی می دهــد. از آن جایی کــه زب آن در محــدودۀ زب
پدیده یــی فرهنگی ســت، تعبیــر از تجربه هــا نیــز کــه 
ــرد و  ــگ فرهنگــی به خــود می گی ــی دارد، رن ســاختار زبان
ــر همیــن  ــا تکیــه ب از شــرایط محیطــی تأثیــر می پذیــرد. ب
ــد  ــرآن را کالم محم ــروش ق ــر س ــه دکت ــت ک ــأله اس مس
ــمانی و  ــّوی را آس ــۀ نب ــه تجرب ــم آنک ــد، علی رغ می دان

ــرآن  ــان ق ــگارد. مســأله ي عرضــی دانســتن زب ــن می ان بری
نیــز فــرع بــر همیــن اصــل اســت. پیامبــران الهــی در ادوار 
ــد  ــوم خویــش ســخن گفته ان ــان ق ــه زب ــخ ب ــِف تاری مختل
ــی از  ــان بخش ــر زب ــروش، اگ ــگاه س ــم: ۴ [. در ن ]ابراهی
ــان  ــه مخاطب ــه ب ــا توج ــز ب ــود، هرگ ــی می ب ــاِت وح ذاتی
وحــی و شــرایط محیطــی و فرهنگــی تغییــری نمی یافــت. 
امــا واقعیـّـت چیــزی دیگری ســت کــه بــا توجــه بــه ظاهــر  
ــِی آن  ــرون بوده گ ــان و بی ــودن زب ــی ب ــد او- َعَرض از دی
ــن  ــاب تعیی ــد. او در ب ــان می ده ــی نش ــِت وح را از ماهیّ
عرضــی بــودن زبــان وحــی بــه شــرطیه  های خــالِف واقــع 
ــری  ــه بش ــتای توجی ــا آن در راس ــود و ب ــل می ش متوس

ــد. ــرآن( راه می افت ــی )ق ــان وح ــودن زب ب
ــل  ــروش در اص ــر س ــه، دکت ــگفت آور اینک ش  .۳
تجربــۀ وحیانــی نیــز تشــکیک روا مــی دارد و قــوۀ خیــال 
ــأله  ــن مس ــد. او ای ــت می ده ــۀ او دخال ــر را در تجرب پیامب
ــد و فیلســوفانی را  ــی می کن ــۀ تاریخــی معرف را دارای دامن
از ابــو نصــر فارابــی تــا عالمــه  طباطبایــی در همیــن مســیر 
می بینــد و شــواهدی به دســت می دهــد کــه تیــوری 
رویاپنــداری او را تــا حــدودی توجیــه می کنــد. بســیاری از 
فیلســوفان اســالمی در بیــان مســألۀ شــناخت، قــوۀ مخیّلــه 
ــیاء  ــورتِ  اش ــظ ص ــی در تحّف ــش فّعال ــی را دارای نق آدم
ــِد  ــالً  از دی ــته اند. مث ــس دانس ــا از ح ــت ِ آن ه ــس از غیب پ
فارابــی »ایــن قــوه، صــورِت محسوســات را بعــد از غیبــِت 
ــی  ــا بعض ــی را ب ــی دارد و بعض ــگاه م ــس ن ــا از ح آن ه
ــازد،  ــدا می س ــی ج ــی را از بعض ــد و بعض ــب می کن ترکی
ــان، در  ــن بی ــا ای ــداری «. ب ــه در بی ــواب و چ ــه در خ چ
ــا  ــد، ام ــظ می یاب ــیاء تحّف ــورِت اش ــا ص ــال تنه ــوۀ خی ق
مــادۀ آن هــا وجــود نــدارد. ســروش دخالــِت قــوۀ خیــال را 
ــر  ــی پیامب ــد. گوی ــوع می دان ــن  ن در گیــرش وحــی از همی
ــر وی به صــورت وحــی فرســتاده  )ص( تمــام آن چــه را ب
ــم مثال هــا و  ــه واهــی " کــه عال ــا " ن ــم رؤی شــده، در عال
ــن  ــا ای ــده و شــنیده اســت. ســروش ب صورت هاســت، دی
بیــان، بــرای پیامبــر نقــش فّعالــی در تجربــۀ وحیانــی قایــل 
اســت و بــر اصــل فلســفی مالصــدرا »کل حــادٍث مســبوق 
بمــادۀٍ و مــدۀٍ« توجــه شــایانی دارد و »پدیدارشناســی 
ــر  ــگاه او، پیامب ــی دارد. در ن ــه م ــه ارای وحــی« را بدین گون
ــال و شــخصیّت و  ــوۀ خیّ ــدارد، بلکــه ق ــی ن ــِت انفعال حال
ــۀ او محــور وحــی بــوده اســت. ایــن در حالی ســت  تجرب
ــد،  ــخن  گفته ان ــوفان از آن س ــه فیلس ــی ک ــوۀ خیّال ــه ق ک
ــد بعــد از آنکــه  ــعِ  اراده ي آدمــی اســت. آدمــی می توان تاب
رابطــه ي اندام هــای حســی او بــا محسوســات قطــع شــد، 
صورت هــا آن هــا در خیــال آورد، بــدون آنکــه ماده یــی از 
آن هــا موجــود باشــد. وحــی امــا، امــر اختیــاری نیســت و 
پیامبــر نمی توانــد هرازگاهــی اراده کــرد بــا مدخلیـّـِت قــوۀ 
ــوی  ــۀ نب ــود و تجرب ــا ش ــم رؤی ــش واردِ عال ــۀ خوی مخیّل
شــکل بگیــرد. قرآن کریــم از موهوبــی بــودن رســالت 
ــر »إن  ــز در اث ــی نی ــام:  ۱2۴[ و وح ــد ]انع ــخن می زن س
ــود  ــف می ش ــی متوق ــرای مدت ــر ب ــِن« پیامب ــاء اهلل نگفت ش
]کهــف:  2۳-2۴[. گذشــته از ایــن، تخیـّـل لزومــًا در عالــم 
ــی در  ــت کس ــن اس ــه ممک ــی آورد، بلک ــواب روی نم خ
عالــم بیــداری، و حتــا در حضــور مــادۀ اشــیاء چشــمانش 
را ببنــدد و صــورت مثالــی آن هــا را در نظــر آورد. بنابرایــن، 
اگــر تیــوری رؤیاپنــداری وحــی بــر آن باشــد کــه وحــی 
ــر پیامبــر  لزومــًا در خالــت خــواب، ویــا خواب واره گــی ب
عــارض شــده اســت، بــا فرضیّــۀ دخالــِت قــوۀ مخیّلــه در 

ــد.  ــازگار می نمای ــی ناس ــِد وح فراین
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مالحظاتی 
چند 

بر »رؤیاهای 
رسوالنه«

عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه کابل، دانشکدۀ الهیات
بخش دوم

آراء مدینۀ الفاضلۀ، ص۴۹
﴿اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيَْعُل ِرَسالََتُه﴾ ترمجه: خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد.

ـَذا َرَشـًدا﴿٢٤﴾ ]کهـف:٢٣-۲۴[ ترمجـه: و هرگـز در مـورد  ـَرَب ِمـْن هَٰ ْهِدیَـِن َربِّ ِلَقـْ لِـَك َغـًدا ﴿٢٣﴾ ِإلَّ َأن َیَشـاَء اللَّـُه وَاْذُكـر رَّبَّـَك ِإَذا َنِسـيَت َوُقـْل َعَسـٰى َأن یـَ ُقولَـنَّ ِلَشـْيٍء ِإنِّ َفاِعـلٌ ذَٰ  َوَل تـَ
کاری نگـو: »مـن فـردا آن را اجنـام می دهـم«. مگـر اینکـه خـدا خبواهـد؛ و هـرگاه فرامـوش کـردی، )جـران کـن( و پـروردگارت را بـه خاطـر بيـاور؛ و بگـو: »اميـدوارم کـه پـروردگارم مـرا بـه راهـی 

روشـن تر از ایـن هدایـت کنـد!«. 

ْهِدي َمن َیَشاُء َوُهَو اْلَعزِیُز اْلَِكيُم﴾  ُيِضلُّ اللَُّه َمن َیَشاُء َویـَ َ َلُْم  فـَ ْوِمِه لُِيبـَيِّ  ﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإلَّ ِبِلَساِن قـَ
]١٤:٤[ ترمجـه: مـا هيـچ پيامـری را، جـز بـه زبـان قومـش، نفرسـتادمی؛ تـا )حقایـق را( بـرای آهنـا آشـکار سـازد؛ 
سـپس خـدا هـر کـس را خبواهـد )و مسـتحق بدانـد( گمـراه، و هـر کـس را خبواهـد )و شایسـته بدانـد( هدایـت 

می کنـد؛ و او توانـا و حکيـم اسـت.

ACKU
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وزارت معارف افغانستان در حالی از هفته سوادآموزی 
کشور  این  مردم  درصد   60 از  بیش  که  کرد  تجلیل 
بی سواد هستند. مقام ها در این وزارت گفتند که مراکز 
سواد آموزی به دلیل ناامنی و برنامه های ناکام آموزشی 

موفق نبوده است.
گشایش  با  که  می رفت  امید  طالبان  شکست  از  پس 
دروازه های مکاتب، کودکان در سراسر کشور به مکتب 
واقعیت  به  رویا  این  اما  ببینند.  آموزش  از  و  بروند 
نپیوست و با آغاز فعالیت دوباره مخالفان مسلح دولت، 

مکتب ها بار دیگر بر روی کودکان مسدود شدند.
اسداهلل حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان روز شنبه 
۱۳ سنبله ۱۳9۵ در کنفرانسی که به مناسبت آغاز هفته 
تا  از مردم خواست  سوادآموزی در کابل برگزار شد، 
کنند:  را حمایت  این وزارت  آموزی  برنامه های سواد 
برنامه های  که  می خواهم  خود  پرور  علم  مردم  »از 
آموزش سواد آموزی وزارت معارف را جدا حمایت 
کنند تا با مساعی همه جانبه ریشه های بی سوادی را از 

وطن خود از بیخ و بن محو نماییم«.
براساس آمار وزارت معارف، در سال های اخیر برای 
سواد  خدمات  افغان  هزار   ۴00 و  میلیون   6 از  بیش 

آموزی فراهم شده است. آقای بلخی افزود که تا اخیر 
سال ۱۳9۴ بیش از 2 میلیون و ۵00 هزار تن از مراکز 

سواد آموزی فارغ شده اند.
افزایش بی سوادی

مقام ها در وزارت معارف می گویند بی سوادی یکی از 
چالش  های بزرگ است و در حال حاضر ۱0 میلیون نفر 
در این کشور بی سواد هستند. هرچند در سال های اخیر 
برنامه های زیادی برای محو بی سوادی به راه انداخته 
برنامه ها  این  تطبیق  ناامنی،  گسترش  با  ولی  شده، 

محدودتر شده است.
آقای رحیمی گفت: »ما چگونه می توانیم بر چالش ده 
بین  مستقیم  رابطه  که  آییم. چرا  فایق  بی سواد  میلیون 
بی سوادی ریشه مستقیم  دارد.  ثبات وجود  و  بی سواد 

ناامنی و بی ثباتی در این کشور است«.
چالش دیگر در برابر تعلیم و تربیه این است که همه 
ساله، صدها هزار کودک به دلیل ناامنی ها از مکتب و 
تعلیم باز می مانند. معینیت سواد آموزی می گوید شمار 
ولی  می شود  بیشتر  سال  هر  گذشت  با  بی سواد  افراد 
برنامه های سواد آموزی محدود است. کودکانی که در 
نتیجه جنگ آواره می شوند نیز از سواد و تعلیم محروم 

می شوند و این خود بر افزایش آمار بی سوادان کمک 
می کند.

برنامه های  که  است  این  معارف  دیگر وزارت  مشکل 
سواد آموزی به صورت درست تطبیق نمی شود. زیرا 
از  پیش  ناامن  مناطق  در  سال  نیمه  در  برنامه ها  این 
یک  حاضر  حال  در  می رسند.  پایان  به  شدن،  تکمیل 
سوم ولسوالی های افغانستان از دسترس معینیت سواد 
آموزی خارج است و به دلیل ناامنی ها برنامه های سواد 

آموزی در این مناطق تطبیق نمی شوند.
برنامه های سواد آموزی

 ۴7 با  گذشته  ماه  سه  در  می گوید  معارف  وزارت 
دولتی و  نهادهای  و  ریاست های مستقل  وزارت خانه، 
غیردولتی تفاهمنامه های سواد آموزی را امضا کرده تا 

زمینه را برای آموزش بیشتر فراهم کند.
وزارت  آموزی  سواد  معین  رحیمی،  محمد  سردار 
معارف در این کنفرانس گفت که مراحل ابتدایی برنامه 
سواد آموزی از ادارات دولتی آغاز شده است: »اگر ما 
دولتی  ارگان های  و  دولت  درون  در  که  شویم  موفق 
بی سواد نداشته باشیم، گام اول را محکمتر برداشته ایم. 
اگر این گام موفق شد، می توانیم در جامعه نیز با قوت 

گام برداریم«.
مقام ها در وزارت معارف می گویند برنامه ای زیر عنوان 
آغاز کرده  فعالیت  به  برای سواد آموزی"  "بسیج ملی 
است تا تمام آنانیکه از سواد محرومند شامل برنامه های 
که  است  این  وزارت  این  شوند.  تاکید  آموزی  سواد 
قرار  اولویت  در  را  مردم  شدن  باسواد  باید  حکومت 

دهد و از برنامه های سواد آموزی حمایت کند.
وزارت معارف تصمیم دارد تا مردم را در برنامه های 
شوراهای  که  طوری  سازد.  شریک  آموزی  سواد 
حضور  برنامه ها  این  در  والیان  و  ولسوالی ها  قریه ها، 
داشته باشند و زمینه بهتری برای تطبیق برنامه های سواد 

آموزی فراهم شود.
آقای رحیمی گفت: »اگر بتوانیم برنامه را به خود مردم 
برگردانیم، امیدواریم که بر کاهش فساد نیز تاثیر داشته 
باشد. ما مدیریت برنامه را به عهده خواهیم داشت و از 

آن نظارت خواهیم کرد«.
معین سواد آموزی گفت تالش می شود تا پس از این 
مراکز سواد آموزی در جاهایی فعالیت کنند که از امنیت 
و مصوونیت آن اطمینان داده شود. آقای رحیمی افزود 
که قرار است در سال ۱۳96 پانزده هزار کورس سواد 
آموزی در سراسر افغانستان فعال باشند و با نظارت و 

مدیریت بهتر، به بهبود سواد آموزی کمک شود.
وزارت معارف می گوید یکی از چالش های برنامه  سواد 
آموزی کمبود معلم است. اما پس از این تالش می شود 
تا با استخدام معلمین مستقل برای این برنامه ها، معلمین 
به مناطقی فرستاده شوند که نیاز به ایجاد کورس های 

سواد آموزی است.

وزارت معـارف افغانسـتان در حالی از هفته 
سـوادآموزی تجلیـل کـرد کـه بیـش از 60 
درصـد مـردم این کشـور بی سـواد هسـتند. 
مقام هـا در ایـن وزارت گفتنـد کـه مراکـز 
سـواد آمـوزی به دلیـل ناامنـی و برنامه های 

نـاکام آموزشـی موفـق نبوده اسـت.
پـس از شکسـت طالبـان امیـد می رفـت که 
بـا گشـایش دروازه هـای مکاتـب، کـودکان 
در سراسـر کشـور بـه مکتـب برونـد و از 
آمـوزش ببیننـد. امـا ایـن رویـا بـه واقعیت 
نپیوسـت و با آغـاز فعالیت دوبـاره مخالفان 
مسـلح دولـت، مکتب هـا بار دیگـر بر روی 

کودکان مسـدود شـدند.
معـارف  وزیـر  بلخـی،  حنیـف  اسـداهلل 
افغانسـتان روز شـنبه ۱۳ سـنبله ۱۳9۵ در 
هفتـه  آغـاز  مناسـبت  بـه  کـه  کنفرانسـی 
سـوادآموزی در کابـل برگـزار شـد، از مردم 
خواسـت تـا برنامه هـای سـواد آمـوزی این 
علـم  مـردم  »از  کننـد:  را حمایـت  وزارت 
برنامه هـای  کـه  می خواهـم  خـود  پـرور 
آمـوزش سـواد آمـوزی وزارت معـارف را 
جـدا حمایـت کنند تـا با مسـاعی همه جانبه 
ریشـه های بی سـوادی را از وطـن خـود از 

بیـخ و بـن محـو نماییـم«.
براسـاس آمار وزارت معارف، در سـال های 
اخیـر بـرای بیـش از 6 میلیـون و ۴00 هزار 
افغـان خدمـات سـواد آمـوزی فراهم شـده 
اسـت. آقـای بلخـی افـزود که تا اخیر سـال 
۱۳9۴ بیـش از 2 میلیـون و ۵00 هزار تن از 

مراکز سـواد آمـوزی فارغ شـده اند.
افزایش بی سوادی

می گوینـد  معـارف  وزارت  در  مقام هـا 
بـزرگ  چالش  هـای  از  یکـی  بی سـوادی 
اسـت و در حـال حاضـر ۱0 میلیـون نفـر 

ایـن کشـور بی سـواد هسـتند. هرچنـد  در 
در سـال های اخیـر برنامه هـای زیـادی برای 
محـو بی سـوادی بـه راه انداخته شـده، ولی 
بـا گسـترش ناامنـی، تطبیـق ایـن برنامه هـا 

محدودتـر شـده اسـت.
آقـای رحیمـی گفت: »مـا چگونـه می توانیم 
بـر چالـش ده میلیـون بی سـواد فایـق آییـم. 
بیـن بی سـواد و  رابطـه مسـتقیم  چـرا کـه 
ثبات وجود دارد. بی سـوادی ریشـه مستقیم 

ناامنـی و بی ثباتـی در ایـن کشـور اسـت«.
چالـش دیگـر در برابـر تعلیـم و تربیـه ایـن 
اسـت کـه همـه سـاله، صدهـا هـزار کودک 
بـه دلیـل ناامنی هـا از مکتـب و تعلیـم بـاز 
می ماننـد. معینیـت سـواد آمـوزی می گویـد 
شـمار افـراد بی سـواد بـا گذشـت هر سـال 
سـواد  برنامه هـای  ولـی  می شـود  بیشـتر 
در  کـه  کودکانـی  اسـت.  محـدود  آمـوزی 
نتیجـه جنـگ آواره می شـوند نیـز از سـواد 
و تعلیـم محـروم می شـوند و ایـن خـود بر 
بی سـوادان کمـک می کنـد. آمـار  افزایـش 

مشـکل دیگـر وزارت معـارف ایـن اسـت 
کـه برنامه هـای سـواد آمـوزی بـه صـورت 
ایـن  زیـرا  نمی شـود.  تطبیـق  درسـت 
ناامـن  نیمـه سـال در مناطـق  برنامه هـا در 
پیـش از تکمیـل شـدن، بـه پایان می رسـند. 
در حـال حاضـر یـک سـوم ولسـوالی های 
سـواد  معینیـت  دسـترس  از  افغانسـتان 
آمـوزی خـارج اسـت و بـه دلیـل ناامنی هـا 
برنامه هـای سـواد آمـوزی در ایـن مناطـق 

نمی شـوند. تطبیـق 
برنامه های سواد آموزی

وزارت معارف می گوید در سـه ماه گذشـته 
بـا ۴7 وزارت خانـه، ریاسـت های مسـتقل و 
نهادهـای دولتی و غیردولتـی تفاهمنامه های 

سـواد آمـوزی را امضـا کـرده تـا زمینـه را 
بـرای آموزش بیشـتر فراهـم کند.

سـردار محمد رحیمـی، معین سـواد آموزی 
گفـت  کنفرانـس  ایـن  در  معـارف  وزارت 
کـه مراحـل ابتدایـی برنامـه سـواد آمـوزی 
از ادارات دولتـی آغـاز شـده اسـت: »اگـر 
و  دولـت  درون  در  کـه  شـویم  موفـق  مـا 
ارگان هـای دولتی بی سـواد نداشـته باشـیم، 
گام اول را محکمتـر برداشـته ایم. اگـر ایـن 
گام موفـق شـد، می توانیـم در جامعـه نیز با 

قـوت گام برداریـم«.
می گوینـد  معـارف  وزارت  در  مقام هـا 
برنامـه ای زیـر عنـوان "بسـیج ملـی بـرای 
سـواد آمـوزی" بـه فعالیت آغاز کرده اسـت 
تـا تمـام آنانیکـه از سـواد محرومند شـامل 
برنامه هـای سـواد آمـوزی شـوند.  تاکید این 
وزارت ایـن اسـت که حکومت باید باسـواد 
شـدن مـردم را در اولویـت قـرار دهـد و از 

برنامه هـای سـواد آمـوزی حمایـت کنـد.
وزارت معـارف تصمیـم دارد تا مـردم را در 
آمـوزی شـریک سـازد.  برنامه هـای سـواد 
طـوری کـه شـوراهای قریه هـا، ولسـوالی ها 
و والیـان در ایـن برنامه هـا حضـور داشـته 
تطبیـق  بـرای  بهتـری  زمینـه  و  باشـند 

فراهـم شـود. آمـوزی  برنامه هـای سـواد 
آقـای رحیمـی گفـت: »اگـر بتوانیـم برنامـه 
را بـه خـود مـردم برگردانیـم، امیدواریم که 
بـر کاهـش فسـاد نیـز تاثیر داشـته باشـد. ما 
مدیریـت برنامـه را به عهده خواهیم داشـت 

و از آن نظـارت خواهیـم کرد«.
معیـن سـواد آمـوزی گفـت تالش می شـود 
تـا پـس از ایـن مراکـز سـواد آمـوزی در 
و  امنیـت  از  کـه  کننـد  فعالیـت  جاهایـی 
آقـای  شـود.  داده  اطمینـان  آن  مصوونیـت 
اسـت در سـال  قـرار  کـه  افـزود  رحیمـی 
۱۳96 پانـزده هزار کورس سـواد آموزی در 
سراسـر افغانسـتان فعال باشـند و بـا نظارت 
و مدیریـت بهتـر، بـه بهبـود سـواد آمـوزی 

کمـک شـود.
از  یکـی  می گویـد  معـارف  وزارت 
کمبـود  آمـوزی  برنامـه  سـواد  چالش هـای 
معلـم اسـت. اما پـس از این تالش می شـود 
تـا بـا اسـتخدام معلمیـن مسـتقل بـرای این 
فرسـتاده  مناطقـی  بـه  معلمیـن  برنامه هـا، 
شـوند کـه نیـاز به ایجـاد کورس های سـواد 

آمـوزی اسـت.

ده میلیون بی سواد در جمعیت 30 میلیونی افغانستان

"عامـل بی ثبـاتی، بی سـوادی است"

مودی با دعوت از غنی:

آمادة سپردن جنگ افزار به افغانستان هستیم

صبحرن: 

بروکسل کې به د برشي حقونو وړاندي 

کوونکی تصویر درد ناک وي
د افغانسـتان د بـرشي حقونـو خپلـواک کمېسـیون وايي، افغـان حکومت بـه د برشي حقونـو د وضعیت، 

له یـوه دردنـاک تصویررسه، د بروکسـل غونډې تـه والړيش.

کـه څـه هـم د بروکسـل د غونـډې جوړېـدو ته لـږ ورځـې پاتـې دي او حکومت هـم، دغې غونـډې ته د 

تیاریانـو خـر ورکـوي، خو د افغانسـتان د بـرشي حقونو خپلواک کمېسـیون په هېواد کـې د برشي حقونو 

پـر وضعیـت اندېښـنه ښـيي او وايـي چـې اوس هم پـه هېواد کـې هیڅوک هم بشـپړ مصئونیـت نه لري.

نـا امنـي، ملکـي تلفـات، هـديف وژنـې، سـړي تښـتونې، د قانـون د حاکمیـت کمـزوري، کـډوايل او له 

ښـځو رسه د زورزیـايت د پېښـو زیاتوالـی، هغـه مـوارد دي چـې د بـرشي حقونـو خپلواک کمېسـیون یې 

اندېښـمن کړی دی.

د دې کمېسـیون کمېشـرې ثریـا صبحرنـګ د شـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویل، افغـان حکومت به د 

بـرشي حقونـو د نـاوړه وضعیـت لـه یـوه دردناک تصویـر رسه، د بروکسـل پـه غونډه کې ګـډون وکړي.

نوموړې زیاته کړه:

"پـه خواشـینۍ رسه چـې نن په افغانسـتان کـې یو کس هم، نـه امنیت لـري او نه خوندیتـوب، دولت چې 

پـه دې الره کـې هرڅومـره هلـې ځلـې کـوي، نـه کامیابېـږي، دوی چې بروکسـل ته ځـي، زه بـاوري یم 

چـې د افغانسـتان د وضعیـت او د بـرشي حقونـو پـه اړه به، یـو دردوونکی تصویـر له ځانـه رسه ولري."

دا پـه داسـې حـال کـې ده چې د بـرشي حقونو د تامیـن په الره کـې د حکومت هڅې او کارونـه، هغه څه 

دې چـې افغـان حکومت به ېې د بروکسـل ناسـتې تـه وړاندې کړي.

ټـاکل شـوې ده چـې د بروکسـل غوڼـده د روان میـادي کال د اکتوبـر پـه ۴ او ۵ ، د نـړۍ د ۷۰ هېوادونو 

او ۳۰ نړیوالـو سـازمانونو پـه ګـډون، د بلجیـم په مرکز بروکسـل کـې جوړه يش.

بلخـوا افغـان حکومـت دغـې غونډې تـه د انتخابـايت نظام د اصـاح، د ښـځو د ظرفیتونو پـر لوړولو، په 

حکومـت کـې د ښـځو پـر ونـډې، د کډوالو د سـتونزو پـراوارۍ، لـه کورنیو بېځایه شـویو رسه پر مرسـتو 

او د اقتصـادي پراختیـا لپـاره د سـیمه ییـزو همکاریو پر پراختیـا مکلف دی.

افغـان حکومـت وايـي، اکـره دغـه ژمنـې عمـي شـوي او هغه چـې پاتـې دې، پـوره کېدو ته ېـې جدي 

هڅې جـاري دي.

د ماليـې وزارت ویانـد اجمـل عبدالرحیمـزي ازادي راډیـو تـه وویل، کومـې ژمنې چې د بـرشي حقونو د 

تامیـن پـه برخه کې شـوي، عمـي کېدو تـه يې ګامونـه پورته شـوي دي.

هغه زیاته کړه:

"د بـرش د حقونـو موضـوع د هغـو مـواردو لـه جملـې څخه ده چـې بروکسـل تـه د تیارویو پـه اجندا کې 

شـامله ده، پـه مقابـل کـې حکومـت د نړیوالې تولنـې او خلکـو پروړاندې یو لـړ ژمنې لري، پـه دې برخه 

کـې ګامونـه پورتـه شـوي، خو هڅې کېـږي چې نورې السـته راوړنـې هم ولـرو او د موجودو سـتونزو د 

حـل لپاره اسـايس الرو ته ورسـېږو. "

ښـاغي عبدالرحیمـزي وویـل، پـه پـام کـې ده چې د بروکسـل غونـډې ته د حکومـت د تیارۍ پـه هکله، 

د څـار او انسـجام د بـورډ یـوه ګـډه ناسـته د یکشـنبې پـه ورځ جـوړه يش چـې د بحث مهمـه موضوع به 

ېـې، د بـرش د حقونـو موضوع وي.

ACKU
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ورزش

رییس جمهــوری روســیه بــا انتقــاد از رویکــرد مداخلــۀ نظامــی 
غــرب در کشــورهای مختلــف، گفــت: اوضــاع کنونــی در لیبی، 
عــراق و ســوریه پیامــد رویکردهــای اشــتباه مداخلــۀ خارجــی 
ــورها از  ــن کش ــرای ای ــادی را ب ــکالت زی ــه مش ــد ک می باش

جملــه گســترش تروریســم ایجــاد کــرده اســت.
پوتیــن افــزود: نبایــد از خــارج در بــارۀ سرنوشــت حکومت هــا 
ــت  ــس حکوم ــه ریی ــوع ک ــن موض ــرد و ای ــری ک تصمیم گی

ــار شــود، پرســش برانگیز اســت. ــد برکن ــک کشــور بای ی
او اظهــار کــرد: اطمینــان دارم، رویکــرد تغییــر حکومت هــا بــا 
ــر  ــای ســال های اخی ــط اســت و رویداده فشــار از خــارج غل
از جملــه تالش هــای خارجــی بــرای برقــراری دموکراســی در 
ــا را  ــن رویکرده ــودن ای ــه اشــتباه ب ــان ب ــراق اطمین ــی و ع لیب

ــد. ــتر می کن بیش
ایــن  کــه  شــاهدیم  داد:  ادامــه  روســیه  رییس جمهــوری 
ــدف  ــورهای ه ــرای کش ــی ب ــای مخرب ــه پیامده ــا چ اقدام ه
ــا فروپاشــی  ــه تضعیــف ی مداخلــه داشــته و در واقــع منجــر ب

ــت. ــده اس ــم ش ــد تروریس ــان رش ــت و همزم حکوم
پوتیــن پیامدهــای مداخلــۀ نظامــی غــرب در لیبــی را به عنــوان 
نمونــه یــادآور شــد و اظهــار کــرد کــه اکنــون کــدام نشــانه های 
ــی  ــاید در آینده ی ــد، ش ــور می بینی ــن کش ــی را در ای دموکراس
ــی  ــدوارم لیب ــم امی ــن ه ــدار شــود و م ــن نشــانه ها پدی دور ای

روی آرامــش را در آینــده ببینــد.
ــه برخــی  ــی ک ــان گفــت: زمان رییس جمهــوری روســیه در پای
ــار  ــدرت کن ــد از ق ــد بای ــار اس ــد، بش ــالم می کنن کشــورها اع
بــرود، پرســش های بزرگــی بــرای مــن ایجــاد می شــود کــه در 
صــورت تحقــق ایــن خواســته چــه وضعیتــی پیــش می آیــد؟ 
آیــا اجــرای آن بــا معیارهــا و قوانیــن بین المللــی مطابقــت دارد؟ 
ــته  ــرای خواس ــر اج ــاری ب ــای پافش ــت به ج ــر نیس ــا بهت و آی
برکنــاری، صبــر و شــکیبایی پیشــه کنیــم تــا ســاختارها تغییــر 

کنــد و بــا بردبــاری شــاهد دگرگونــی باشــیم؟.

ــنگتن و  ــی واش ــط امنیت ــرد: رواب ــالم ک ــکا اع ــوری امری رییس جمه
ــده  ــگ نش ــه کم رن ــر در ترکی ــام اخی ــای نافرج ــد از کودت ــره بع انق

اســت.
بــاراک اوبامــا، رییس جمهــوری امریــکا تأکیــد کــرد: روابــط امنیتــی 
کشــورش بــا ترکیــه در پــی کودتــای نافرجــام ۱۵ جــوالی کاهــش 

نیافتــه اســت.
ــی  ــبکۀ تلویزیون ــا ش ــو ب ــب را در گفت وگ ــن مطل ــه ای ــا ک اوبام
ــه  ــری از جمل ــه تأثی ــت: هیچ گون ــرده، گف ــرح می ک ــی ان ان« مط »س
ــان  ــه هم چن ــم. ترکی ــاهده نکرده ای ــی را مش ــط امنیت ــش رواب کاه

ــت.« ــو( اس ــمالی )نات ــک ش ــازمان آتالنتی ــوی در س ــان ق هم پیم
از ســوی دیگــر، نعمــان کورتولمــوش معــاون نخســت وزیر ترکیــه، 
روز گذشــته اعــالم کــرد: انقــره از ایــاالت متحــده می خواهــد 
فشــارها بــه جنگجویــان ُکــرد در ســوریه را افزایــش دهــد تــا آن هــا 

ــد. ــینی کنن ــرات عقب نش ــرق رود ف ــه ش ب
ــزود: واشــنگتن بایســتی  ــرز اف ــا رویت ــو ب کورتولمــوش در گفت وگ
مســوولیت همــکاری بــا ترکیــه به عنــوان هم پیمــان خــود در 
ــتی«  ــای تروریس ــه تهدیده ــا »هم ــه ب ــرای مقابل ــو را ب ــازمان نات س

ــرد. بپذی
ــان  ــد از پیشــروی جنگجوی ــالش می کن ــره ت ــه انق ــی اســت ک گفتن
ــد.  ــری کن ــوریه جلوگی ــمال س ــکا در ش ــت امری ــردِ تحــت حمای ُک
ــن دو  ــن ای ــدید بی ــات ش ــروز اختالف ــل ب ــی از عوام ــر یک ــن ام ای

ــال ســوریه شــده اســت. کشــور درقب

ــی کشــورش  ــم مل ــد تی ــت نمی توان ــل مصدومی ــته به دلی ــان آلبی سلس کاپیت
ــیه  ــی 20۱۸ روس ــام جهان ــی ج ــۀ انتخاب ــدی اش در مرحل ــازی بع را در ب

همراهــی کنــد.
ــازی بعــدی تیــم ملــی آرژانتیــن کــه بامــداد چهارشــنبه  ــل مســی از ب لیون
ــازی  ــه در ب ــداد جمع ــد. او بام ــاز مان ــود، ب ــد ب ــال خواه ــر ونزوی براب
ــا  ــا ب ــد، ام ــدوم ش ــالۀ ران مص ــۀ کش ــه از ناحی ــل اروگوئ ــته مقاب آلبی سلس
ــه  ــازی اش ادام ــه ب ــرد ب ــاس می ک ــه احس ــن ناحی ــه در ای ــود دردی ک وج
ــال  ــر ونزوی ــد براب ــه او نتوان ــده ک ــن موضــوع ســبب ش ــراً همی داد و ظاه

ــد. ــازی کن ب
ادگاردو بائوســا، ســرمربی آرژانتیــن دربــاره وضعیــت مســی گفــت: لئــو درد 
ــای  ــرد. پ ــا را همراهــی نخواهــد ک ــازی بعــدی م دارد و متأســفانه او در ب
ــا  ــم. ب ــه خطــر بیندازی ــم ســالمتی اش را ب ــرده اســت و نمی توانی او ورم ک
پزشــک تیــم صحبــت کرده ایــم. او معتقــد اســت کــه مســی بایــد اســتراحت 
ــون  ــد، چ ــفر کن ــال س ــه ونزویس ــا ب ــا م ــو ب ــه لئ ــم ک ــر نمی کن ــد. فک کن

مصدومیتــش حســاس اســت و بایــد تحــت مراقبــت قــرار بگیــرد.
ــا  ــردد ت ــلونا برگ ــه بارس ــی ب ــه مس ــی رود ک ــار م ــب انتظ ــن ترتی ــه ای ب
ــر  ــده براب ــۀ آین ــنبه هفت ــه ش ــا ک ــدی کاتاالن ه ــازی بع ــرای ب خــودش را ب

ــد. ــاده کن ــود، آم ــد ب آالوس خواه
ــت  ــرو، محرومی ــرخیو آگوئ ــل مســی و س ــت لیون ــه مصدومی ــه ب ــا توج ب
پائولــو دیبــاال به دلیــل دریافــت کارت قرمــز در بــازی آلبی سلســته و 
ــن،  ــه اردوی آرژانتی ــن ب ــالو ایگوای ــدن گونس ــوت نش ــز دع ــه و نی اروگوئ
مشــخص نیســت کــه بائوســا بــرای بــازی برابــر ونزوئــال چــه کســانی را در 
خــط حملــه تیمــش قــرار خواهــد داد. گزینه هــای بائوســا، آنخــل کورئــا، 
ــم  ــر روی ه ــه نف ــن س ــه ای ــتند ک ــو هس ــوکاس آالری ــو و ل ــوکاس پرات ل

ــد. ــازی ملــی دارن مجموعــًا شــش ب
تیــم ملــی آرژانتیــن از ســاعت ۳:۳0 بامــداد چهارشــنبه بــه مصــاف ونزویــال 

می رود.

در نظرسـنجی که سـایت نشـریۀ اسـپانیایی مارکا انجام داده اسـت، هواداران 
رئال مادریـد، ترکیـب فعلـی ایـن تیـم را بهتـر از ترکیـب تیمـی می داننـد که 
اسـطوره هایی ماننـد زین الدیـن زیـدان، رونالـدوی برزیلـی، فیگـو، رائول و 

روبرتـو کارلوس را داشـت.
طبـق آرای کاربـران سـایت نشـریۀ مـارکا، رئال مادریـد فعلی بهتریـن تیم را 
در 20 سـال اخیـر تاریـخ ایـن باشـگاه در اختیـار دارد و ایـن درحالی اسـت 
کـه سفیدپوشـان مادریـد در تابسـتان امسـال خریـد بزرگی هم انجـام ندادند 
و جـز آلـوارو موراتـا و مارکـو آسنسـیو، بازیکـن دیگـری بـه کهکشـانی ها 

اضافه نشـده اسـت.
بیـش از هشـت هزار و ۵00 کاربر سـایت نشـریه مـارکا و 2۸ درصد مجموع 
ُکل رأی دهنـده گان اعتقـاد دارنـد کـه تیـم فصل جـاری رئال مادریـد ترکیبی 

بسـیار قدرت منـد دارد کـه تقویت کـردن آن غیرممکن اسـت.
پـس از ترکیـب فصـل جـاری رئال مادریـد، رئال مادریـد فصـل 2002-0۳ 
کـه سـتاره گانی ماننـد زین الدیـن زیـدان، رونالـدو و فیگو را داشـت در ردۀ 
دوم بهتریـن تیم هـای باشـگاه رئال مادریـد طـی 20 سـال اخیـر قـرار گرفتـه 
اسـت، تیمـی که یـک قهرمانـی در اللیـگا، یک قهرمانـی در سـوپرجام اروپا 
و یـک جـام بین قاره یـی کسـب کـرد. ایـن تیـم ۱6.۱7 درصـد آرا را کسـب 

اسـت. کرده 
در ردۀ سـوم بهتریـن ترکیـب 20 سـال اخیـر باشـگاه رئال مادریـد هـم تیـم 
فصـل ۱۴-20۱۳ ایـن باشـگاه کـه بـا هدایـت آنچلوتـی دهمیـن قهرمانـی 
کهکشـانی ها در لیـگ قهرمانـان اروپا )دسـیما( را رقم زد، قرار گرفته اسـت. 
این تیم 9.۵ درصد آرای کاربران سـایت نشـریه مارکا را کسـب کرده اسـت.

پوتین:
لیبی، عراق و سوریه تاوان اشتباه 

مداخله خارجی را می دهند

اوباما:
روابـط امنیتـی واشنگتـن
 و انقره کاهـش نیافته است

مسی بازی آرژانتین-
ونزویال را از دست داد

رئال مادرید فعلی، بهترین 
رئال مادرید 2 دهه اخیر

كامبخش نیکویی

ستم گرایی و خشونت ورزی!
ــاد ســتم برمنطــق زور پایه گــذاری شــده اســت، در  بنی
ــردد،  ــۀ می گ ــتگاهی و مرجع ــه زور دس ــی ک جامعه ی
ــه  ــت ک ــی دارد و این جاس ــر م ــه گام ب ــتماتیک در جامع ــتم سیس س
ــدرن  ــع پیشــا م ــه می شــود. در جوام ــی نهادین ــتم اجتماعی-طبقات س
ســتم، ســتم الهیاتــی و میتافیزیکــی بــود؛ مرجعــی کــه زور و ســلطه 
ــا در  ــود. ام ــی ب ــرد مرجــع قدســی و الهیات ــه را صــادر می ک برجامع
جوامــع پســامدرن ســتم، ســتم دســتگاهی و بــه قــول ســورل طبقاتــی 
ــق  ــای زور و منط ــه بنیاده ــه برپای ــم برجامع ــتگاه حاک ــت. دس اس
ســلطه، وجــود و ماهیــت خــود را توجیــه می کنــد و در ســایۀ چنیــن 

ــود. ــته می ش ــتم گذاش ــاد س ــی بنی پراکنش
ــی و  ــتم اجتماع ــتم )س ــاد س ــتان، بنی ــۀ افغانس ــه، در جامع براین پای
ــر منطــق زور کــه مرجعیــت دســتگاهی داشــته گذاشــته  طبقاتــی(، ب
ــای  ــا و کارکرده ــن رویداده ــل و تبیی ــش و تحلی شــده اســت. خوان
حاکمــان بردســتگاه قــدرت، در جامعــۀ افغانســتان چنیــن می رســاند 
ــداری و  ــق زورم ــر منط ــدی ب ــته تأکی ــتگاه ها پیوس ــن دس ــه ای ک
ــی و  ــتم اجتماع ــه س ــتم؛ چ ــه س ــرده ک ــه ک ــلطه گرایی را پیش س
ــن  ــف، م ــن وص ــا ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــی، نهادین ــتم طبقات ــه س چ
ــا  ــه و ی فکــر می کنــم کــه اتفاقــات و رویدادهــای خشــونت محوران
کشــیدن چهــرۀ شورشــی برخیابــان از ســر ســلطه دســتگاهی اســت 
کــه ســتم را بــر منطــق زور نهادینــه ســاخته اســت و در برابــر چنیــن 
خزنــده عبــث کــه همه یــی هســتی آدمــی را ذره ذره ســاخته چاره یــی 

نیســت جــز چنیــن راهــی.
ــونت ورزی در  ــم خش ــتم  گرایی و ه ــم س ــرای زدودن ه ــن، ب بنابرای
ــتگاه  ــه دس ــز این ک ــت ج ــی نیس ــی؛ راه ــتگاهی و گروه ــر دس براب
قــدرت را کــه برپایــه اندیشــۀ تمرکزگرایــی محــض و اعمــال 
ــکنیم  ــده، بش ــف ش ــی تعری ــتگاه اجرایی-قضای ــلطه بردس ــی س ُکل
و زمینه هــای تمرکززدایــی از قــدرت را بــرای کاهــش ســلطه و 
تعمیــم زور مســاعد ســازیم. و در برابــر، حــق و حقــوق شــهروندی 
ــاختارهای  ــن و س ــی در قوانی ــول دموکراس ــن و اص ــه موازی را برپای
ــتگاه  ــتم گرایی دس ــو س ــم جل ــا ه ــم؛ ت ــف کنی ــی تعری ــی و محل مل
قــدرت گرفتــه شــود و هــم خشــونت ورزی مردمــان در خیابــان، اال 
ایــن وضعیــت کــه دســتگاه قــدرت مرکــزی خلــق کــرده همــه را بــه 
خشــونت ورزی علیــه ایــن خزنــده عبــث مســلح و آمــاده می ســازد و 

ــم چشــید! ــتگاهی را خواهی ــه دموکراســی دس ــخ تجرب ــزه تل م

خوشحال نبی زاده

بیاییــد بــه مرده و زنــدۀ همدیگــر احتــرام بگذاریم. 
نیســتند،  قبول تــان  مــورد  شــخصیت ها  اگــر 
ــواداران و  ــر از ه ــزاران نف ــه انتخــاب ه ــل ب حداق
ــم.  ــرام بگذاری ــتند، احت ــا هس ــان م ــه هموطن ــان ک طرفداران ش
امیــر حبیــب اهلل کلکانــی خــوب بــود یــا بــد، امــروز ملیون هــا 
ــل  ــه او ارج قای ــزرگان کشــور ب ــی از ب ــمول جمع ــه ش ــر ب نف

ــتند. هس
جنــرال دوســتم اگــر خــوب اســت یــا بــد، میلیون هــا هموطــن 
مــا او را دوســت دارنــد و حاضرنــد به خاطــرش خــود را قربــان 
کننــد. اگــر فکــر می کنیــد کــه همــۀ ایــن هــواداران خاییــن و 
ــی فرشــته  ــر حبیــب اهلل کلکان ــد. امی بی شــعورند، اشــتباه می کنی
نبــود، امــا ده هــا شــخصیت دیگــر کــه از بعضــی جهــات بدتــر 
ــان  ــن کشــور خودم ــا و همی ــل دنی ــخ مل ــد، در تاری از او بودن
ــور  ــر را همین ط ــد همدیگ ــوند. بیایی ــته می ش ــت گذاش حرم
ــه راه را  ــت ک ــق اس ــن طری ــا از ای ــم. تنه ــتیم بپذیری ــه هس ک
بــرای ملت شــدن همــوار می  کنیــم. همگی تــان را دوســت 

دارم.

دستگیر روشنیالی

د بيا اوبيا کتنې اړتيا 

پــه افغانســتان کــي ليکــواالن، سياســت کونکــي، 

ــه  ــي پ ــه اړ دي چ ــه دې ت ــپړه توگ ــه بش ــي... پ څيړونک

خپلــو انديښــنو، فکرونــو، تــگارو، براوردونــو او الس تــه راوړونــو... 

ــی  ــه پرون ــور هغ ــتان ن ــړې. افغانس ــر وک ــا فک ــه او بي ــا کتن ــا او بي بي

ــږې. هغــوې هــم  ــدل شــوي او بدلې ــر شــيان ب ــه دی. ډې افغانســتان ن

بــدل شــوي او بدلېــږې چــي پــرون د ډبــرو پــه شــان کلــک وو. هغــوې 

ــږې.  ــې کې ــه شــکه پات ــې ل ــږې ب ــه بدلې چــي ن

ســيايس پيښــې او ســيايس بدلونونــو هــم پيچېلــې بڼــه غــوره کــړې. پــه 

دي کار کــي ډېــر الملونــه يــو پــه بــل تاثېــر لــري. د ټولنــې پــه ســيايس 

ژونــد کــي ډېــر نامتجانــس، متضــاد او بدليدونکــي کورنــې، ســېمېزې 

او نړيوالــې گټــې، تــگارې او الملونــه عمــل کــوي. کلــه کلــه پيښــې 

ډارونکــی تصويــر او وېرونکــې ســيگنالونه ور کــوي او پــه دي برســېره 

ــورزول يش.  ــه غ ــه ون ــه پام ــم ل ــې ه ــې پيښ ــې او ډراماتيک تصادف

چــري چــي ممکېــن پــه ناممکېــن او ناممکېــن پــه ممکېــن بدلېــږې .

فیـسبـوک نـــامــه
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دنبـال  بـه  ازبکسـتان روز شـنبه  فقیـد  رییس جمهـور 
برگـزاری مراسـم تشـییع پیکر وی در زادگاهش، شـهر 
سـمرقند در "گورسـتان شـاه زنـده" در کنـار والدینش 

بـه خاک سـپرده شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـوری آذربایجان، اسـالم 
کریـم اف، رییـس جمهور فقید ازبکسـتان روز گذشـته 
و  وی  جنـازه  تشـییع  مراسـم های  برگـزاری  از  بعـد 
و  تاریخـی  میـدان  در محـل  او  گرامیداشـت  مراسـم 
مشـهور "ریگسـتان" در سـمرقند، در گورسـتان شـاه 

زنـده در کنـار والدینـش بـه خـاک سـپرده شـد.
هـزاران تـن از  مـردان ازبک برای تشـیع پیکر کریم اف 
تجمـع کـرده بودنـد. یـک مفتـی تاجیـک نیز بـر پیکر 
وی نمـاز خوانـد و تاکیـد کـرد کـه کریـم اف بـه مردم 

کشـورش خدمـت کرد. 
در جریـان مراسـم تشـییع کریـم اف هـزاران نفـر بـه 
همـراه مقامـات خارجـی بـه او ادای احتـرام کردنـد.
از جملـه مقامـات شـرکت کننـده در مراسـم تشـییع 
جنـازه وی دیمیتـری مـدودف، نخسـت وزیـر روسـیه 
بـه همراه مقامـات جمهـوری آذربایجان و کشـورهای 

متعلـق بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق بودند.
اعـالم  بـا  جمعـه  روز  ازبکسـتان  جمهـوری  دولـت 
رسـمی مـرگ اسـالم کریـم اف به چنـد روز شـایعه و 

گمانـه زنـی در ایـن بـاره پایـان داد.
پیـش از این مراسـم خاکسـپاری، پیکر اسـالم کریم اف 
بـا هواپیما از تاشـکند به سـمرقند زادگاه او منتقل شـد 
و سـه روز عـزای عمومـی نیز در ازبکسـتان بـه منظور 
ادای احتـرام بـه او اعالم شـده اسـت. اسـالم کریم اف 
از بیـش از 2۵ سـال پیـش، رهبـری ازبکسـتان را بـر 

عهده داشـت.
در  کریـم اف،  خاک سـپاری  از  پیـش  نفـر  هـزاران 
خیابان هـای شـهر تاشـکند، پایتخت، و شـهر سـمرقند 
جمـع شـدند و بـر روی اتومبیل هایـی که جنـازه او را 
تشـییع می کردنـد، گل ریختنـد. بسـیاری از آنهـا گریه 
می کردنـد. تابـوت اسـالم کریـم اف بـا پارچه سـفید و 

پرچـم ازبکسـتان پوشـانده شـده بود.
در ایـن مراسـم کـه در تلویزیـون دولتـی نمایـش داده 
اللـه  و  همسـر  کریمـوا،  تاتیانـا  از  تصاویـری  شـد، 
کریمـوا طالیـوا، دختـر کوچک اسـالم کریـم اف دیده 
شـد، امـا تصویـری از گلناره کریمـوا، دختر بـزرگ او 

نشـد. پخش 
بـر اسـاس گزارش هـا، گلنـاره کریمـوا هم اکنـون در 
حبـس خانگـی اسـت. زمانی احتمـال داده می شـد که 

او جانشـین پدرش شـود.
اسـالم کریـم اف کـه بیـش از یـک ربع قـرن در قدرت 
بـود، برای بسـیاری از مـردم در ازبکسـتان، تنهـا رهبر 

کشورشـان اسـت کـه در زندگـی خـود دیده اند.
دولـت ازبکسـتان روز جمعـه، شـش روز پـس از آن 
کـه کریـم اف بـه سـبب سـکته و خونریـزی مغـزی به 
بیمارسـتان منتقـل شـد، خبـر مـرگ او را تاییـد کـرد.

در بیانیـه مشـترک پارلمـان و کابینـه وزیران ازبکسـتان 
آمـده اسـت کـه کریـم اف روز جمعـه 2 سـپتمبر در 
شـهر تاشـکند در اثـر سـکته مغـزی شـدید کـه منجـر 
بـه "تغییـرات غیـر قابـل بازگشـت در مغـز او و از کار 
افتـادن اعضـای متعدد بدنش" شـد، درگذشـته اسـت.
برگـزاری  زمـان  تـا  ازبکسـتان  اساسـی  قانـون  طبـق 
انتخابـات عمومـی، اختیـارات ریاسـت جمهـوری را 
نعمـت اهلل یولداشـف، رییـس مجلـس سـنا بـه دسـت 

می گیـرد.
وزیـر  نخسـت  میرضیایـف،  شـوکت  حـال،  ایـن  بـا 
ازبکسـتان، در راس کمیسـیون مراسـم تدفیـن کریم اف 
اسـت و بـه همیـن سـبب تحلیلگـران می گوینـد بـه 
احتمـال زیـاد میرضیایف جانشـین اسـالم کریم اف در 

مقـام رییـس جمهـور ازبکسـتان خواهـد بـود.
نگاهی به کارنامه اسالم کریم اف

اسـالم کریـم اف که به هنگام مرگش 7۸ سـال داشـت، 
مدت هـا قبـل از فروپاشـی اتحـاد شـوروی در سـال 
۱9۸9 بـه عنوان دبیر اول حزب کمونیسـت ازبکسـتان 
زمـام امـور در ایـن کشـور پرجمعیـت آسـیای میانه را 

در دسـت گرفتـه بـود و عمـاًل کنترل این کشـور را در 
دسـت داشت.

پارلمـان  بی بی سـی،  خبـری  شـبکه  گـزارش  بـه 
رهبـر  عنـوان  بـه  را  وی   ۱990 سـال  در  ازبکسـتان 
)رییـس  جمهـوری( کشـور برگزید. او در سـال ۱99۱ 
در نخسـتین انتخابات ریاسـت جمهوری پس از کسب 
اسـتقالل از اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه طور رسـمی 
رییس جمهوری ازبکسـتان شـد. فعاالن حقوق بشـر او 
را بـه مـوارد متعـدد و گسـترده نقض حقوق بشـر متهم 

کرده انـد.
برخـی ناظـران می گوینـد، کریـم اف بـا تـالش بـرای 
سیاسـت خارجـی مسـتقل گاهـی بـه غـرب نزدیـک 
بـا  او  منتقـدان  گفتـه  بـه  روسـیه.  بـه  گاه  و  می شـد 
سـرکوب مخالفیـن سیاسـی خود یـا آنهـا را مجبور به 
تـرک کشـور می کرد یـا بـا اتهامـات بحث برانگیز آن ها 

را بـه زنـدان می انداخـت.
بـر اسـاس گزارش هـا، دولـت تحـت نظـارت وی نیز 
در توسـعه پایـدار کشـور نیـز اقـدام مهمـی بـه عمـل 
نیـاورد. بـر اسـاس همیـن گزارش هـا در طـول دوران 
زمامـداری کریـم اف بسـیاری از کارخانه هـای بزرگ و 
فعـال زمـان شـوروی از کار بـاز ماندند و در سـال های 
اخیـر ارائـه برق و گاز بـه مردم با مشـکالت عدیده ای 
روبـرو شـده بـود. این در حالی اسـت که ازبکسـتان با 
منابـع سرشـار طبیعـی در میان پنـج کشـور تولیدکننده 
پنبـه جهـان اسـت و نفـت و گاز نیـز صـادر می کنـد. 
و  طـال  شـده  کشـف  ذخایـر  لحـاظ  از  ازبکسـتان 

اسـتخراج آن در بیـن پنـج کشـور اول دنیـا اسـت.
تکنوکرات شوروی

بـه  سـمرقند  در   ۱9۳۸ سـال  کـه  کریـم اف  اسـالم 
دنیـا آمـد، مهنـدس مکانیـک بـود. او در سـال ۱960 
تاشـکند  در  میانـه  آسـیای  پلی تکنیـک  دانشـگاه  از 
فارغ التحصیـل شـد و پـس از شـش سـال بـه عنـوان 
مهنـدس هوافضـا در کارخانـه هواپیماسـازی تاشـکند 

مشـغول بـه کار شـد.
در سـال ۱966 وی در کمیتـه برنامه ریـزی جمهـوری 
ازبکسـتان مشـغول فعالیـت می شـود و یـک سـال بعد 
اقتصـاد دومیـن مـدرک تحصیـالت عالـی  در رشـته 
خـود را دریافـت می کنـد. در ایـن نهـاد کریـم اف بـه 

مقـام معاونت می رسـد و در سـال ۱9۸۳ وزیـر دارایی 
می شـود. ازبکسـتان 

در سـال ۱9۸6 او رییـس کمیتـه برنامه ریزی جمهوری 
ازبکسـتان شـد و تنهـا پـس از چنـد مـاه دبیـر حـزب 
کمونیسـت در اسـتان "قشـقه دریـای" ایـن جمهـوری 

می شـود.
سـال ۱9۸9 رفیق نشـانف، دبیر وقت حزب کمونیست 
ازبکسـتان بـه مقـام رییس شـورای ملیت های شـورای 
عالـی اتحـاد جماهیـر شـوروی می رسـد و کریـم اف 

جانشـین او در ازبکسـتان می شـود.
2۴ مـارس ۱990 اجـالس شـورای عالـی ازبکسـتان 
کـرد؛  انتخـاب  )رییـس جمهـور(  رهبـر  را  کریـم اف 
یعنـی تنهـا 9 روز پـس از آن کـه میخائیـل گورباچـف 
رییس جمهـوری اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق شـد.
او سـال ۱99۱ در نخسـتین انتخابات ریاست جمهوری 
پس از کسـب اسـتقالل از اتحـاد جماهیر شـوروی، به 
طـور رسـمی رییـس جمهوری ازبکسـتان شـد و از آن 
زمـان بـه بعـد تـا هنـگام مرگـش ایـن عنـوان را حفظ 

کرد.
حقوق بشر

اسـالم کریـم اف بـرای سـرکوب تظاهـرات اندیجـان 
مـورد انتقـاد قرار گرفـت. سـازمان گزارشـگران بدون 
مـرز او را هم ردیـف رابـرت موگابـه، رییس جمهـوری 
زیمبابـوه و کیـم جونـگ اون، رهبـر کره شـمالی قـرار 

داده اسـت.
گرچـه سانسـور به طـور رسـمی در این کشـور وجود 
داشـت اما با توسـعه اینترنت مسـدود کردن سایت های 
خبری و شـبکه های اجتماعی در این کشـور آغاز شـد 

و بسـیاری از سـایت های مخالف، مسـدود شدند.
فعـاالن حقـوق بشـر همچنیـن نظـام ازبکسـتان را بـه 
»شـکنجه و رفتـار غیرانسـانی بـا بازداشت شـدگان و 
زندانیـان« متهـم کرده انـد. یکـی از جدی تریـن مـوارد 
از ایـن نـوع در طـول حکمرانـی کریـم اف سـرکوب 
تظاهـرات در شـهر اندیجـان در ۱۳ مـه 200۵ بـود. 
در جریـان ایـن اعتراضـات نیروهـای دولتی به سـوی 
مـردم تیرانـدازی کردنـد کـه بـر اسـاس آمـار رسـمی 

۱۸7 تـن کشـته شـدند.
گفـت  زمـان  آن  در  ازبکسـتان  رییس جمهـوری 

تظاهرکننـدگان قصد شـورش داشـتند و تاکیـد کرد که 
"کسـی دستور گشـودن آتش را نداده اسـت." او غرب 
و رسـانه های عمـده را بـه کمـک در آمـاده سـاختن 
ایـن شـورش، متهـم کـرد. در عـرض چند مـاه پس از 
قتل عـام اندیجـان در ازبکسـتان ده هـا نفـر از کارکنـان 
سـازمان های بین المللـی از ایـن کشـور اخراج شـدند.

سیاست خارجی
در سیاسـت خارجـی، اسـالم کریـم اف تـالش کـرد تا 
دسـتان خـود را بـاز نگه دارد تـا به گفته ناظـران بتواند 
حداکثـر سـود را از این نوع سیاسـت به دسـت بیاورد.
ازبکسـتان سـال ۱99۴ عضـو سـازمان پیمـان امنیـت 
جمعـی، سـازمان زیر نظر روسـیه شـد اما سـال ۱999 

آن را تـرک کـرد.
همکاری هـای  سـازمان  وارد  ازبکسـتان   200۱ سـال 
شـانگهای شـد و در همـان سـال از عملیـات ناتـو در 
افغانسـتان حمایـت کـرد و بـه ایـاالت متحـده آمریکا 
اجـازه داد در خاکـش پایگاهـی بـرای انتقـال تدارکات 

مـورد نیـاز ایـن عملیـات مسـتقر کند.
و  کامـل  تحقیـق  خواسـتار  غـرب  کـه  آن  از  پـس 
واقع بینانـه حـوادث اندیجـان شـد، کریـم اف نزدیکـی 
بـا روسـیه را در پیـش گرفـت و شـامل آن دسـته از 
سـازمان های بین المللـی شـد کـه در آن روسـیه حرف 
در سـال 200۸  ایـن وجـود  بـا  امـا  می زنـد؛  را  اول 
عضویـت خـود در سـازمان همکاری هـای اقتصـادی 
اورآسـیا و در سـال 20۱2 در سـازمان پیمـان امنیـت 

جمعـی را بـه حـال تعلیـق درآورد.
بـه گفتـه ناظـران علیرغـم ایـن مواضـع ازبکسـتان و 
تالشـش بـرای تغییـر موضـع، این خط مشـی سیاسـی 
امتیـاز خاصـی را بـرای ازبکسـتان بـه ارمغان نیـاورده 

. ست ا
بنـا بـه ارزیابـی کارشناسـان اسـالم کریـم اف کـه برای 
نظربایـف،  نورسـلطان  بـا  میانـه  آسـیای  در  رهبـری 
رییـس جمهـوری قزاقسـتان رقابـت می کـرد در حالی 
درگذشـته اسـت کـه وضعیـت اقتصـاد ازبکسـتان در 

بدتریـن شـرایط خـود قـرار دارد.
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