
تندخويي نوعي از جنون است؛ زيرا شخِص تندخو از كاِر خود پشيمان مي شود و اگر ندامتي حاصل 
نكرد، پس جنوِن او مستحكم است.

 حضرت علي )ک(

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2123   چها  ر  شنبه        26 میزا ن  /   مهر       y    1396   28محرم     y 1438  18 ا  كتو بر     2017

اســتقبال گــرم مــردم ســمنگان از هیــأت 
وفــاق ملــی و حمایــت بــی دریــغ شــان 
اطمینــان  از  ناشــی  وفــاق،  طــرح  از 
اندیشــۀ  و  راه  بــه  مــردم  اعتمــاد  و 
ــام  ــه در پی ــود ک ــهید ب ــب ش آمرصاح

ــد.  ــی در یافتن ــاق مل وف
یــاد و خاطــرۀ آمرصاحــب شــهید بــرای 
ســمنگانی هــای بــی آالیــش چنــان یــک 
حالــت تقدســی داشــت کــه بــار بــار بــا 

ــش را  ــتنی خوی ــد ناگسس ــراز آن، تعه اب
بنمایــش میگذاشــتند.

قشــنگ  هــای  گلدســته  اهــدای 
هــای  ســروده  خوانــش  کــودکان، 
زیبــای خوردســاالن، گرداننــده گــی 
ــت هــای پرشــور  ــای جــوان، صحب گوی
و  جوانــان  عمیــق  درک  ســخنرانان، 
ــان،  ــی میزبان ــی صمیم ــرانجام مهمان س
همــه جلــوه هائــی از اطمینــان و اعتمــاد 

ــود. ــردم ب م
ــداب  ــل ته ــی و محف ــاق مل ــان وف گفتم
خواجــه  متوســطۀ  مکتــب  گــذاری 
ــهید  ــاد ش ــکاری بنی ــه هم ــماعیل ب اس
مالــی  کمــک  و  مســعود  احمدشــاه 
انجمــن کمکــی پادربــورن آلمــان از پیــام 
ــای  ــمنگانی ه ــرای س ــوش ب ــای خ ه

ــود. ــز ب عزی
وضعیــت  از  نگرانــی  رویهمرفتــه، 

عمومــی کشــور، بخصــوص نبــود هیــچ 
ســمنگانی ای در چــوکات رهبــری و 
و  اعتــراض  ســمنگان،  والیــت  ارادۀ 
ــا خــود داشــت. انتقــاد هــا را یکصــدا ب

ــردم  ــا م ــت ب ــت یکدس ــئولین والی مس
و در حمایــت مــردم بگونــۀ خانــوادۀ 

ــد. ــل بودن ــم وص ــا ه ــی ب صمیم

ــیایی وزارت  ــورهای آس ــش کش کاردار بخ
ــل پکــن  ــر از تمای ــار دیگ ــن ب خارجــه چی
بــرای مســاعد کــردن زمینــه گفت وگوهــای 
ــان  ــتان و طالب ــت افغانس ــان دول ــح می صل

ــر داد. خب
ــیایی  ــاو ون کاردار بخــش کشــورهای آس ی
وزارت خارجــه چیــن اظهــار داشــت پکــن 
همــواره تــاش کــرده تــا زمینــه صلــح میــان 
دولــت افغانســتان و طالبــان را مســاعد کنــد.
ــن  ــه چی ــد وزارت خارج ــام ارش ــن مق ای
ــل  ــرای ح ــواره ب ــور هم ــن کش ــزود: ای اف

ــت. ــرده اس ــاش ک ــتان ت ــران افغانس بح
ایــن درحالــی اســت کــه روز دوشــنبه 
نشســت گــروه چهارجانبــه صلــح افغانســتان 
بــا حضــور نمایندگان ارشــدی از افغانســتان، 
پاکســتان، چیــن و امریــکا برگــزار شــد، امــا 
طالبــان پیــش از آن تصریــح کــرده بــود کــه 
ــا  ــأت و ی ــروه هی ــن گ ــی از ای ــه نمایندگ ب

ــردی در آن حضــور نخواهــد یافــت. ف
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز برخــی 
ــه  ــن را ب ــتان، پک ــت افغانس ــات دول مقام
ــان  همــکاری و حمایــت تســلیحاتی از طالب

ــد متهــم کــرده بودن
دینــگ شــیجون  اواخــر ســال گذشــته 
در  چیــن  رییس جمهــور  ویــژه  نماینــده 
ــات  ــدار مقام ــدف از دی ــور افغانســتان ه ام
چینــی بــا هیــأت سیاســی طالبــان را رایزنــی 
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــروه ب ــن گ ــویق ای و تش

ــود. ــرده ب ــوان ک ــح عن ــد صل فرآین
پــس از انتشــار ایــن خبــر نیــز حامــد کــرزی 
ــن  ــس جمهــور ســابق افغانســتان از چی ریی
خواســت تــا نقــش ســازنده یی را در تامیــن 

صلــح و ثبــات افغانســتان ایفــا کنــد.
دولــت چیــن کــه روابــط خوبــی با پاکســتان 
و افغانســتان دارد در گذشــته نیــز بــا تشــدید 
ــگ  ــام آباد وان ــل و اس ــان کاب ــا می تنش ه
ــرای کاهــش  ــر خارجــه خــود را ب یــی وزی
تنش هــا و میانجی گــری بیــن دو کشــور 

ــه  کابــل اعــزام کــرد. ب
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برخـی رسـانه ها مطلبـی را بـه نقـل از حکمتیـار به 
نشـر رسـانده اند کـه بسـیار  تکاندهنده اسـت.

سـخنانی را کـه گلبدیـن حکمتیـار رهبـر یکـی از 
مطـرح  روزهـا  ایـن  اسـامی  حـزب  شـاخه های 
می کنــد، حتـا رهبـر آلمـان فاشیسـتی نیز بـا چنین 
بـه  آقـای حکمتیـار  بـود.  نکـرده  بیـان  صراحتـی 
صراحـت اعـام می کنـد کـه »در بین جنـگ دولت 
ایـن  کـه  می شـوند  کشـته  پشـتون ها  طالبـان،  و 
درسـت نیسـت. بایـد هزاره هـا و تاجیک هـا کشـته 
شـوند. دولـت و طالبـان جنـِگ خـود را ببرنـد مثًا 
بـه مناطـق تاجیک نشـیِن هرات تـا مردم هـرات در 

بیـن جنـگ کشـته شـوند«.
 ایـن سـخنان، تنهـا تأسـف بار و عجزآمیـز نیسـت، 
بـل بسـیار عقده مندانـه و از روی نفرتی سـت کـه 
در دروِن ایـن فـرد می توانـد وجـود داشـته باشـد. 
ارایـۀ تعبیـر قومی از جنـگ افغانسـتان در حالی که 
می توانـد تبعـاِت خطرناکـی در پی داشـته باشـد، به 
هیـچ صـورت بـرای کسـانی کـه چنیـن تعبیرهایی 
را ارایـه می کننـد، نمی توانـد سـودآور تلقـی شـود. 

جنـگ افغانسـتان بـا پیشـینۀ چهل سـالۀ خود نشـان 
داده کـه هرازگاهـی کـه از آن تعبیرهـای قومـی و 
زبانـی صـورت گرفتـه، بـه همان میـزان به کسـانی 
زیـان  انـد،  ارایـه کـرده  را  تعبیرهـا  این گونـه  کـه 

است. رسـانده 
 واقعیـت جنِگ افغانسـتان نیز نشــان می دهد که به 
هیـچ صـورت یک جنـِگ قومی نیسـت و نه هم در 
آن، تنهـا افـراد یـک قـوم خـاص قربانی می شـوند. 
مگـر در شـانزده سـال گذشـته فقـط پشــتون ها در 
ایـن جنـگ رو در روِی هـم قرار داشـته انـد؟ مگر 
در هـر انفجـار و انتحـاری  کـه صـورت می گیـرد، 
کسـی می آیـد کـه میـان قربانیـان تفکیـک بگـذارد 
کـه از کـدام قـوم و نژاد بـوده اند؟ مگـر در صفوف 
نیروهـای امنیتـی علیه تروریسـت ها افـرادی از ُکِل 

جمعیـِت افغانسـتان حضـور ندارند؟ 
مسـالۀ  بخواهـد  کســی  کـه  این چنینـی  برخـورد 
جنـگ را عاطفی بسـازد و از آن به سـود هدف های 
سیاسـی و حزبـِی خـود بهـره ببـرد، فقـط می تواند 
از آِن همـان ذهنیت هـای شکسـت خورده یی باشـد 
کـه در طـول چهـل سـال گذشــته همـه را قربانـی 

خواسـت های خـود کـرده اسـت. 
شـاید آقای حکمتیار خاطرۀ بســیار بـدی از هرات 
و هراتی هـا داشـته باشـد، کـه چنیـن می خواهـد از 
آن هـا انتقـام بگیـرد؛ امـا او فرامـوش کـرده اسـت 
کـرد  پرتـاب  کفـش  او  روی  بـه  کـه  کسـی  کـه 
آن  از  می خواهـد  او  کـه  قومـی  بـا  نسـبتی  هیـچ 
انتقـام بگیـرد، نـدارد. شـاید بـرای آقـای حکمتیـار 
گزارش هـای غلطـی در ایـن خصــوص ارایه کرده 
باشـند کـه او چنیـن بـا سراسـیمه گی نـامِ »هـرات« 
را بـر زبـان آورده اسـت. کفشـی کـه در هـرات بـه 
سـوی آقـای حکمتیار پرتاب شـد، واکنشـی بود به 
آن چـه کـه او در طـول سـال ها در ذهـن نسـل نـِو 

افغانسـتان کاشـته اسـت.
 می گوینـد »آن کـس کـه بـاد مـی کارد، توفـان درو 
می کنـد«. آقـای حکمتیـار در طول سـال های جنگ 
خـود، آیـا چیزی غیـر از نفرت و ویرانی را کاشــته 
کـه حـاال توقـع پرتاب ُگل را به سـوی خود داشـته 

باشد؟ 
آقـای حکمتیـار حتـا در سـال 1370 وقتی بـه کابل 
حملـه کرد، چنین ذهنیـِت مخوفـی را دربارۀ جنِگ 
خـود بازتـاب مـی داد. او فکر می کرد کـه رهبر یک 
قـومِ خـاص در افغانسـتان اسـت کـه می توانـد بـا 
جلـِب آن ها به دور شـعارهای کاذب قومـی، بر ُکل 
جمعیـت افغانسـتان حکمرانـی کند. اگر شـعارها و 
سـخنان آقـای حکمتیـار شـمه یی از واقعیـت را بـا 
خود می داشــت، بدون شـک امروز حزب اسـامی 
و  نمی شـد  تقسـیم  متعـدد  شـاخه های  بـه  چنیـن 
موقعیـت آقـای حکمتیـار در میـان مـردم این گونـه 

نمی بـود.  نفرت انگیـز 
جنـگ  می خواهـد  حالـی  در  حکمتیـار  آقـای 
تقلیـل دهـد کـه  بـه جنگـی قومـی  افغانسـتان را 
دیگـر ایـن کشـور بـا ذهنیت هایـی از نـوِع آقـای 
حکمتیـار سال هاسـت کـه وداع گفتـه اسـت. هیـچ 
کـدام از نسـل های جدیـِد افغانسـتان واقعیت هـای 
یـا  و  بگیرنـد  نادیـده  نمی خواهنـد  را  آن  موجـود 
این کـه از جنـگ کنونـی تعبیـری یک جانبـه ارایـه 
آقـای  کـه  آن گونـه  افغانسـتان حتـا  کننـد. جنـگ 
حکمتیار می پندارد، در طول شـانزده سـال گذشــته 
منحصـر بـه مناطـق خاصـی از کشـور نبوده اسـت. 
ایـن جنـگ شـاید بیشـترین وزِن خـود را در برخی 
مناطـق جنوبی و شـرقی آن هم به دالیـل جغرافیایی 
و نزدیکی به پایگاه های تروریسـتی گذاشـته باشـد، 
ُکل  شـهروندان  میـان  از  آن  قربانیـاِن  یقینـًا  ولـی 

افغانسـتان بـوده اسـت. 
گذشـته،  سـال  شـانزده  همیـن  طـول  در  مگـر 
نام آورتریـن فرماندهـان و شـجاع ترین انسـان های 
شـریِف ایـن سـرزمین از اقوامِ غیرپشـتون در جنگ 

افغانسـتان قربانـی نشـده انـد؟ 
و  اسـت  افغانسـتان  جنـگ  واقعیت هـای  ایـن 
بگیـرد.  نادیـده  را  آن هـا  نمی توانـد  کسـی  هیـچ 
آقـای حکمتیـار بـه چه حقــی مـردم افغانسـتان را 
می خواهـد از هـم جدا بســازد و آن گاه مشـکات 
کنــد؟  توجیـه  طریـق  ایـن  از  را  خـود  سیاسـِی 
همیـن حـاال جوانـان بدخشـانی، تخـاری، هراتـی، 
مـزاری و بسـیاری از مناطـق دیگـِر افغانسـتان کـه 
آقـای حکمتیـار می خواهـد جنـگ وارد آن مناطـق 
شـود، در جنوب، شـرق و شـمال افغانسـتان قربانی 
می شـوند و از تمامیـت ارضـِی این کشـور در برابر 
پاسـداری  منطقه یی شـان  حامیـان  و  تروریسـت ها 
می کننـد. چـرا ایـن واقعیت هـا را آقـای حکمتیـار 

نمی بینـد؟ 
جنـگ در افغانسـتان ابـداً قومـی نبـوده و نیسـت، 
کسـانی کـه به ایـن جنگ صبغـۀ قومی می بخشـند، 
قـوم زدۀ خویـش  و  بیمـار  ذهنیـِت  امـر  واقـِع  در 
طالبـان  بـا  کـه  آن هایـی  می کننـد.  آیینـه داری  را 
می جنگنـد، بـا قومیـِت طالبان و زبان و مذهب شـان 
هیـچ دشـمنی یی ندارند؛ امـا آن چه باعِث این سـتیز 
و رویایـی می شـود، توحـش و ویرانگـرِی طالـب 
اسـت کـه بـه غیـر از خـودش، همـه را الیـِق مرگ 
در  و  قضاوت هـاِی خصمانـه  می دانـد.  نابـودی  و 
عیـن حـال ابلهانۀ اشـخاصی مانند حکمتیـار اگرچه 
ماهیـِت ایـن جنـگ را ـ که جنـِگ حق علیـه باطل 
و جـداِل نـور و ظلمت اسـت ـ تغییـر نخواهد داد، 
امـا فضای زیسـِت برادرانـه میان اقوامِ افغانسـتان را 

تـا حـدودی مسـموم خواهـد کرد.
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احمــد عمران

ذهنیِت قبیله یی 
وجنِگ افغانسـتان

 

قوم گرایــی و تعصــب، یــک بیمــارِی اجتماعی ســت کــه 
ــه فراخــورِ آگاهــی و دانــِش جمعی شــان  ــه را ب هــر جامع
ــه  ــی، ب ــاع و محیط ــر اجتم ــازد. در ه ــا می س ــود مبت ــه خ ب
ــد،  ــاال باش ــی ب ــی و دیگرآگاه ــِب خودآگاه ــه ضری ــی ک میزان
ــی و  ــای اجتماع ــه بیماری ه ــا ب ــطح ابت ــه س ــان پیمان ــه هم ب
ــفانه  ــتان متأس ــد. افغانس ــن می آی ــاری پایی ــاِی رفت ناهنجاری ه
یکــی از درمانده تریــن کشــورها در جــدال بــا قوم گرایــی 
امــا  اســت.  اجتماعــی  بیماری هــای  ســایر  و  تعصــب  و 
بیماری هــای  اعظــِم  بخــِش  این کــه:  آن  از  تأســف بارتر 
اجتماعــِی مــا از فضــای سیاســت و حــوزۀ کارگــزاراِن سیاســی 

آب می خــورد و حتــا تقویــت می شــود.
ــر  ــی ب ــد مبن ــر ش ــانه ها منتش ــری در رس ــش، خب دو روز پی
ــای  ــنجات و درگیری ه ــتان تش ــای افغانس ــه در زندان ه این ک
ــاوه  ــد و ع ــی رخ می ده ــی و زبان ــایل قوم ــی روی مس فراوان
ــه  ــا را ب ــِت زندان ه ــم و مدیری ــنجات نظ ــن تش ــه ای ــر این ک ب
ــه قتــل و مجروحیــِت عده یــی  چالــش می کشــد، هرازگاهــی ب

ــردد. ــر می گ منج
ــال دارد،  ــه در قب ــال و اختصــاری ک ــۀ اجم ــا هم ــر ب ــن خب ای
قوم اندیشــی ها  و  تعصبــات  بازتــاِب  از  مفصلــی  حدیــِث 
ــا  ــا ـ حت ــا و محیط ه ــایر حوزه ه ــه س ــت ب ــوزۀ سیاس از ح
ــت کم  ــتان دس ــِت افغانس ــتگاه سیاس ــت. در دس ــا ـ اس زندان ه
در یــک دهــۀ اخیــر، قوم گرایــی و تعصبــاِت قوم اندیشــانه 
زیــر نام هــا و بهانه هــای گوناگــون و بــه اشــکاِل پیــدا و پنهـــان 
ــا ســرایت  ــه ســایر عرصه ه ــن دســتگاه ب اِعمــال شــده و از ای

ــه اســت. یافت
جالــب و دردنــاک این کــه مــردم عــادی کشــور از گذشــته های 
ــا  ــری ب ــی و براب ــه نیکوی ــد ب ــه می توانن ــد ک دور نشــان داده ان
یکدیگــر زنده گــی کننــد و در لحظــاِت دشــوار برادرانــه 
ــِت  ــیِن سیاس ــا ماش ــد، ام ــان دهن ــتند و ج ــم بایس ــار ه در کن
افغانســتان و یــا کارگردانــاِن درجه یــِک ایــن عرصــه، از همــان 
گذشــته تــا اکنــون بــه ایــن تمایــل داشــته اند کــه میــاِن مــردم 
ــز و فاصلــه بکشــند و یــک قــوم را از ســایر اقــوام  خــِط تمای
ــایل  ــات و مس ــۀ موضاع ــتحق تر در هم ــر و مس ــر، برت بزرگ ت
ثابــت ســازند. ایــن رویکــرد نخســت از همــه در داخــِل 
حکومــت اختافــاِت قومــی را برانگیختانــده و کنش هــا و 
ــا تســری داده  ــایر عرصه ه ــه س ــانه را ب ــاِی قوم اندیش واکنش ه

اســت. 
ــرده کان  ــا تحصیل ک ــن فضــای مســموم، نه تنه شــوربختانه از ای
ــا  ــه آن ه ــد، بلک ــب نمانده ان ــتان بی نصی و روشــن فکراِن افغانس
بــه تبعیــت از دســتگاه سیاســت، خواســته یــا ناخواســته ســعی 
ــلمًا  ــد. مس ــزه کنن ــا را تیوری ــات و قوم گرایی ه ــد تعصب کرده ان
ــی  ــان و بزه کاران ــا مجرم ــه حت ــت ک ــن تاش هاس ــۀ ای نتیج
ــز،  ــند نی ــده باش ــی ش ــرقت و راهزن ــب س ــن مرتک ــه ممک ک
ــی  ــون مســایل زبان ــد و پیرام ــی دارن ــا دغدغــۀ قوم در زندان ه
ــت  ــه قناع ــی ب ــد و وقت ــاجره می کنن ــه و مش ــاری مباحث و تب

ــد.  ــر می افتن ــاِن یکدیگ ــه ج ــیدند، ب نرس
ــک  ــک بیمــاری شــایع و ی ــه ی قوم گرایــی در افغانســتان ب
اپیـــدمِی فاجعه بــار تبدیــل شــده کــه عمــِق آن را بهتــر از هــر 
ــت  ــگاه ها درک و دریاف ــا و دانش ــم در زندان ه ــی می توانی جای
کنیــم. وقتــی دانشــگاه بــه عنــوان جایــگاهِ عالــِی علم  آمــوزان و 
زنــدان بــه عنــواِن قــرارگاهِ پســِت جاهــان، صحنــۀ مباحثــات 
ــه ایــن معناســت کــه در  ــی شــود، ب و منازعــاِت قومــی و زبان
ایــن کشــور همــه ـ عالــم و جاهــل، مســت و هوشــیار، زاهــد 

ــده اند. ــا ش ــی مبت ــرِض قوم ــه م ــق ـ ب و فاس
ــه از نظــِر  ــامِ افغانســتان ک گاهــی برخــی از سیاســت مداراِن بن
ــد  ــی و مجاه ــم مفت ــم و ه ــم عال ــد، ه ــم زاه ــیاری ها ه بس
قضاوت هــاِی  و  ســخنان  ســخیفانه ترین  دارنــد،  تشــریف 
قومی شــان را دربــارۀ مســایل کشــور از جملــه جنــگ بــا 
طالبــان بیــان می کننــد. برخــی از آن هــا بــرای رعایــت عدالــِت 
قومــی در جنــگ افغانســتان، خواهــاِن تغییــر جغرافیــاِی جنــگ 
و تــوازن قومــی در میــان زندانیـــان، مجروحان و کشته شــده گان 

می شــوند. 
ــوان  ــت می ت ــداِن راح ــا وجـ ــخنانی، ب ــن س ــنیدن چنی ــا ش ب
قضــاوت کــرد کــه نه تنهــا زندانیــان، بلکــه تمــامِ مــردم 
ــا  ــد؛ چــون آن ه ــی ندارن ــی گناه ــِت قوم گرای ــتان از باب افغانس
ــزرگان و سیاســت مردانی می زینــد کــه جــز قــوم  زیــر ســایۀ ب
ــن اوصــاف،  ــا ای ــد. ب ــۀ دیگــری ندارن ــان، قبل ــۀ خودش و قبیل
ــت  ــوم نیس ــد. معل ــن دی ــتان را روش ــدۀ افغانسـ ــوان آین نمی ت
ــه راه  ــی را ب ــوادِث بزرگ ــه ح ــی چ ــاری قوم ــا بیم در آینده ه
خواهــد انداخــت و حتــا این کــه شــاید  آخراالمــر ایــن 

ــازد!     ــن س ــود دف ــتان را در خ ــاری، افغانس بیم

ویــروس قـوم گـرایی 
و اپیــدمـِی آن

جنگ در افغانستان ابداً قومی 
نبوده و نیست، کسانی که به این 
جنگ صبغۀ قومی می بخشند، در 
واقِع امر ذهنیِت بیمار و قوم زدۀ 

خویش را آیینه داری می کنند. 
آن هایی که با طالبان می جنگند، 

با قومیِت طالبان و زبان و 
مذهب شان هیچ دشمنی یی ندارند؛ 
اما آن چه باعِث این ستیز و رویایی 

می شود، توحش و ویرانگرِی 
طالب است که به غیر از خودش، 

همه را الیِق مرگ و نابودی 
می داند. قضاوت هاِی خصمانه و در 

عین حال ابلهانۀ اشخاصی مانند 
حکمتیار اگرچه ماهیِت این جنگ 

را ـ که جنِگ حق علیه باطل و 
جداِل نور و ظلمت است ـ تغییر 

نخواهد داد، اما فضای زیسِت 
برادرانه میان اقواِم افغانستان را 

تا حدودی مسموم خواهد کرد

ACKU
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یــک گــزارش تــازۀ دیدبــان حقــوق بشــر، نشــان می دهــد 
ــوزش  ــران در افغانســتان از آم ــه حــدود دو ســوم دخت ک
ــز،  ــزا گاردول ــد. لی ــروم ان ــا مح ــرورش در مکتب ه و پ
ــان  ــازمان دیده ب ــوان در س ــوق بان ــش حق ــوول بخ مس
ــه  ــا وجــود بهبــود دسترســی ب ــد: ب حقــوق بشــر می گوی
ــنت های  ــی و س ــای امنیت ــا نگرانی ه ــت، ام ــم و تربی تعلی
ــب  ــه مکت ــران ب ــی دخت ــی دسترس ــع اصل ــی مان اجتماع

می شــود. 
ــل،  ــای کاب ــن در والیت ه ــا ۲۴۹ ت ــزارش ب ــن گ در ای
قندهــار، ننگرهــار و مزارشــریف گفت وگــو شــده اســت، 
مصاحبــه شــونده گان دختــران بــا ســن 1۴ – 1۸  بوده انــد 
کــه نســبت مشــکات نتوانســته اند تحصیــات خــود را 

بــه اتمــام برســانند.
یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه  بــا 
ــازمان های  ــتان و س ــت افغانس ــای حکوم ــود تاش ه وج
بین المللــی در راســتای تقویــت آمــوزش و پــرورش 
دختــران، هنــوز ایــن قشــر در جامعــه بــه مراتــب عقب تــر 
از پســران قــرار دارنــد و تنهــا یــک ســوم درصــد دختــران 

ــد. ــب می رون ــه مکت ــر ب ــال حاض در ح
ســازمان حقــوق بشــری تخمیــن زده اســت کــه تقویــت 
کاری  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  دختــران  دسترســی 
نیســت کــه تکمیــل شــده باشــد، هرچنــد کــه حکومــت 
و تمویل کننــده گان پیشــرفت قابــل ماحظــۀ در ایــن 

داشــته اند. خصــوص 
ایــن گــزارش می نویســد کــه پــس از ایجــاد ادارۀ موقــت 
در ســال ۲001 دولــت افغانســتان و تمویل کننــده گان بــرای 
تقویــت دســت یافتــن تمــام دختــران بــه درس و تعلیــم 
ــدن  ــا ش ــر و بیج ــی، فق ــا بدامن ــد، ام ــرده بودن ــده ک وع
ــه  ــن گرفت ــب رفت ــران را  از مکات ــو دخت ــا جل خانواده ه

اســت.  
دیده بــان حقــوق بشــر گفتــه کــه هرچنــد در زمــان 
ــران درس  ــدک دخت ــیار ان ــمار بس ــان ش ــت طالب حاکمی
می خواندنــد و حتــا تعــدادی  آن هــا در صنف هــای مخفــی 

شــرکت می کردنــد.  امــا پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در 
ــه  ــه مکتــب ب ــران ب ســال ۲001، تقویــت دسترســی دخت
ــده گان و حکومــت  ــدی بســیاری تمویل کنن موضــوع کلی
ــع  ــگ مان ــه جن ــه ادام ــد، درحالی ک ــل ش ــتان تبدی افغانس

ــن عرصــه شــده اســت. پیشــرفت در ای
ــتان۴1  ــر، در افغانس ــوق بش ــان حق ــده ب ــتۀ دی ــه نوش ب
ــودکان  ــیاری ک ــد و بس ــاختمان ندارن ــب  س ــد مکت درص
ــب اصــَا حضــور  ــه  مکت ــد ب نســبت دوری راه مجبورن
نیابنــد، هم چنــان در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه دوری 
راه و ناامنــی، خطــر ســوی قصــد، اسید پاشــی و فقــر بــه 

ــود. ــب می ش ــه مکت ــران ب ــن دخت ــع  رفت ــژه مان وی
ــوره کــردن  ــرای پ در گــزارش آمــده اســت: خانواده هــا ب
هزینــۀ مکتــب، ممکــن بــه پســران اولویــت قایــل شــوند. 
ــای  ــر موانع  ه ــه ب ــت ک ــوار اس ــران دش ــرای دخت ــن ب ای
ــوزگاران زن و  ــود آم ــان کمب ــد، هم چن ــه کنن موجــود غلب
زیرســاخت ها از موضوعاتــی هســتند کــه بیشــتر دختــران 

ــازند. ــر می س را متاث
در ایــن گــزارش از قــول مســووالن دولــت افغانســتان ذکر 
شــده اســت کــه بیــش از 3،۵ میلیون کــودک از آمــوزش و 
پــرورش در کشــور محروم انــد کــه از میــان ۸۵ درصــد را 
دختــران تشــکیل می دهنــد و تنهــا 3۵ دختــران جــوان و 

۶۶ درصــد پســران در ایــن کشــور باســواد هســتند. 
در ایــن گــزارش هم چنــان، آمــده کــه از مجمــوع 
ــد و  ــوان تشــکیل می دهن ــوزگاران ۲0 درصــد آن را بان آم
ــر  ــوزان دخت ــش آم ــه دان ــی ب نســبت ســنت های اجتماع
ــرد  ــوزگاران م ــت آم ــر دس ــا زی ــود ت ــازه داده نمی ش اج

ــد.   درس بخوانن
در گــزارش هم چنــان. آمــده اســت کــه بــادر نظــر داشــت 
ــد  ــب می رون ــه مکت ــی ک ــی دختران ــنت های اجتماع س
ــدازۀ  ــر ان ــب، ه ــن ترتی ــه ای برچســب زده می شــوند و ب
کــه دختــران بزرگ تــر می شــوند، دسترسی شــان بــه 
ــه  ــاحاتی ک ــان، در س ــد. هم چن ــش می یاب ــب کاه مکت
ــا  ــران ت ــرای دخت ــرار دارد ب ــان ق ــب در قلمــرو طالب مکت

ــدن داده می شــود  صنف هــای محــدود اجــازه درس خوان
ــود. ــازه داده نمی ش ــچ اج ــا هی و ی

در ایــن گــزارش تذکــر یافتــه اســت کــه بیشــتر مکاتب در 
والیــت دایکنــدی ســاختمان و مــواد درســی ندارنــد، دفتر 
والیتــی کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان در دایکنــدی 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــه اس ــی گفت ــار گزارش ــا انتش ــرا ب اخی
ــی  ــل ابتدای ــا ســاختمان ب ــه تنه ــت، ن ــن والی ــب ای مکات
تریــن امکانــات الزم را ندارنــد. همچنیــن اکثریــت دانــش 

ــد.  ــه مــواد درســی دسترســی ندارن آمــوزان ب
هم چنــان،  مســووالن آمــوزش و پــرورش در غــرب 
افغانســتان می گوینــد کــه دروازه بیــش از 1۸۵ بــاب 
مکتــب در والیت هــای هــرات، فــراه، بادغیــس و غــور بــه 
روی دانــش آمــوزان مســدود انــد کــه ایــن خــود 3۴ هــزار 
دانــش آمــوز  را از نعمــت آمــوزش محــروم کــرده  اســت.  
دیده بــان حقــوق بشــر از قــول وزارت معــارف افغانســتان 
ــا آن کــه عرصــه آمــوزش و پــرورش در  می گویــد کــه ب
ــته  ــادی داش ــت آوردهای زی ــته دس ــال گذش ــارده س چه
اســت، امــا هنــوز هــم حــدود ســه و نیــم میلیــون کــودک 
ــت  ــر، کیفی ــب دیگ ــد. از جان ــب محرومن ــن مکت از رفت

آمــوزش در افغانســتان پاییــن اســت. 
ــث  ــاری باع ــال ج ــتان در س ــی در افغانس ــش ناامن افزای
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــدود 1000 مکت ــدن ح ــدود ش مس
دوبرابــر مکتب هــای مســدود شــده در ســال پشــین 

اســت. بــه ایــن ترتیــب، دسترســی کــودکان بــه تعلیــم و 
ــت.  ــده اس ــر ش ــتان کمت ــت در افغانس تربی

در حالــی کــه حکومــت افغانســتان از روز جهانــی ســواد 
تجلیــل کــرد ، امــا هنوزهــم ۶1 درصــد مــردم ایــن کشــور 
ــای  ــه برنامه ه ــرد ک ــت می پذی ــتند. حکوم ــواد هس بی س
ســواد آمــوزی دلیــل کمبــود بودجــه و ســنت های دســت 

و پــا گیــر موفقیــت چندانــی نداشــته اســت.
نذیــره، دختــر 1۵ ســاله  یی کــه بــرای ایــن گــزارش مــورد 
مصاحبــه قــرار گرفتــه، گفتــه اســت کــه خواهــر کان اش 
اجــازه نیافتــه اســت بــه مکتــب بــرود و ایــن صرفــاَ یــک 
شــانس اســت کــه او پنــج ســال اســت می توانــد مکتــب 

برود.
او گفتــه اســت کــه وقتــی کــه کاکای کانــش زنــده بــود 
بــه کســی اجــازه نمــی داد تــا بــه مکتــب بــرود. اما پــس از 
وفــات او حــاال مــن می توانــد مکتــب بــرود. در گــزارش 
ــر  ــن دخت ــواده ای ــن، خان ــا وجــود ای ــه ب ــده اســت ک آم
زمانــی کــه او 1۲ ســاله شــد، مانــع مکتــب رفتن او شــدند.

ــته  ــتان خواس ــت افغانس ــر از حکوم ــوق بش ــان حق دیدب
اســت کــه بــرای دسترســی جهانــی بــه آمــوزش و پرورش 
تدابیــری ماننــد رفــع مکلفیــت “یونیفــورم”  بلنــد بــردن 
امیتیــازات آمــوزگاران، تشــویق آمــوزگاران زن و اجبــاری 

ســازی آمــوزش و پــرورش را روی دســت بگیــرد. 

شــورای جهانی  عضــو  بــار  اولیــن  بــرای  افغانســتان 
شــد. متحــد  ملــل  ســازمان  حقوق بشــر 

ــل،  ــود صیق ــه و محم ــر خارج ــی، وزی ــن ربان ــاح الدی ص
ــا اعــام ایــن  نماینــده افغانســتان در ســازمان ملــل متحــد ب
خبــر آن را دســت  آوردی بــزرگ بــرای دولــت و مــردم 

دانســته اند. افغانســتان 
آقــای محمــود صیقــل نماینــده افغانســتان در ســازمان ملــل 
ــه  ــته ک ــود نوش ــبوک خ ــمی فیس ــه رس ــد در صفح متح
رای گیــری از کشــورهای عضــو ســازمان ملــل بــرای انتخاب 
ــل روز  ــر مل ــوق بش ــورای حق ــت ش ــه عضوی ــتان ب افغانس
دوشــنبه، ۲۵ میــزان/ مهــر در تــاالر مجمــع عمومــی ســازمان 

ملــل انجــام شــد.
ــا کســب بیــش  ــات افغانســتان ب ــه کــه درایــن انتخاب او گفت
از دو ســوم آرای کشــورهای جهــان یکــی از چهــار کرســی 
ــه دســت  حــوزه آســیا پســفیک شــورای حقــوق بشــر را ب

آورد.
نماینــده افغانســتان در ســازمان ملــل تاکیــد کــرده که شــورای 
ــل  ــن ارگان هــای ســازمان مل حقــوق بشــر یکــی از مهمتری
ــل در  ــازمان مل ــر س ــتان در مق ــده گان افغانس ــت و نماین اس
نیــورک همــراه بــا نماینــدگان ایــن شــورا  در مقــر اروپایــی 
ســازمان در ژنــو، بیشــترین تــاش را بــرای عضویــت 

ــد. ــن شــورا انجــام داده ان کشورشــان در ای
ــه  ــه گفت ــت جمهوری در خبرنام ــال ارگ ریاس ــن ح ــا ای ب
کــه پــس از انتخابــات شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل، 
افغانســتان توانســت بــا کســب بیشــتر از دو ســوم آرا یکــی 
از چهــار کرســی حــوزه آسیا-پســیفیک را بــه دســت آورد و 

بــرای اولیــن بــار عضــو ایــن شــورا گــردد. 
ــتان در  ــت افغاس ــه عضوی ــده اســت ک ــه آم ــن خبرنام در ای

شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل یــک دســت آورد مهــم 
بــرای مــردم و حکومــت وحــدت ملــی بــه شــمار می آیــد. 
درایــن خبرنامــه تاکیــد شــده: مــردم افغانســتان طــی چندیــن 
دهــه اخیــر قربانــی نقــض سیســتماتیک حقــوق بشــری بوده 
انــد، اکنــون عضویــت کشــور در ایــن شــورا فرصتــی ایجــاد 
نمــوده تــا ملــت بــا اســتفاده از ایــن ســکو در دفــاع، حفاظت 
و تقویــت ایــن ارزش جهانــی تــاش نماینــد و درد مشــترک 

ملــت را از ایــن طریــق بــه جهــان برســانند. 
در ایــن خبرنامــه گفتــه شــده کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــه تأمیــن و حفاظــت از حقــوق بشــر را  ــان ب ــی پای تعهــد ب

ــی، دارد و  ــون اساس ــده در قان ــجیل ش ــث ارزش تس منحی
عضویــت در ایــن شــورا تأییــد بیــن المللــی بــه ایــن بــاور و 

تــاش حکومــت و مــردم افغانســتان مــی باشــد.
طبــق ایــن خبرنامــه حکومــت ضمــن ابــراز امتنــان از 
ــد،  ــتقبال کرده ان ــتان اس ــت افغانس ــه از عضوی کشــورهای ک
یــک بــار دیگــر تعهــد خویــش را بــرای تامیــن ارزش هــای 
ــی دارد و از دیپلومات هــای کشــور  ــوق بشــری اعــام م حق
کــه در ایــن راســتا تــاش نمــوده انــد، صمیمانــه قدردانــی 

می کنــد
در همیــن حــال، برخــی از آگاهــان امــور بــه ایــن بــاور انــد 

ــازمان  ــر س ــوق بش ــی حق ــورای جهان ــت در ش ــه عضوی ک
ــا از  ــی آورد ت ــم م ــی را فراه ــتان فرصت ــرای افغانس ــل، ب مل
ــد شــود. ــن شــورا بهرمن ــات ای ــی و مطالب تحقیقــات، ارزیاب
ــه  ــه روزنام ــل ب ــگاه کاب ــتاد دانش ــیحون اس ــیف الدین س س
ــورای  ــت در ش ــا عضوی ــتان ب ــد: افغانس ــدگار می گوی مان
جهانــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد، می توانــد 
عضویــت ســازمان هایی را کســب کنــد کــه ایــن ســازمان ها 
عضــو شــورای جهانــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد 

ــد. ان
بــه گفتــه او: از ســوی هــم افغانســتان بــا عضویــت در ایــن 
ــی و  ــای مدن ــای نهاده ــارت از فعالیت ه ــک نظ ــورا، ی ش
ــی ایــن شــورا برفعالیت هــای  سیاســی خواهــد داشــت، یعن

ــی وسیاســی در افغانســتان نظــارت خواهــد کــرد. مدن
امــا اســتاد ســیحون به این باوراســت کــه عضویت افغانســتان 
در ایــن شــورا بــه ایــن معنــا نیســت کــه تمامــی ارزش هــای 
حقــوق بشــری کــه تاکنــون در افغانســتان نادیــده گرفته شــده 

اســت؛ پــس از ایــن رعایــت خواهــد شــد.
ــود  ــوط می ش ــر مرب ــوق بش ــت حق ــد: رعای ــد می کن اوتاکی
ــون  ــی، قان ــه مدن ــتان، جامع ــت در افغانس ــاختار دول ــه س ب
ــی  ــت در شــورای جهان ــن عضوی و فعــاالن سیاســی؛ بنابرای
ــت  ــد دس ــط می توان ــد، فق ــل متح ــازمان مل ــوق بشرس حق
ــض  ــی در خصــوص نق ــرای گزارش ده ــی را ب ــاالن مدن فع

ــر ســازد. حقــوق بشــر در افغانســتان بازت
ایــن در حالی اســت کــه کشــورهای نپــال، قطــر و پاکســتان 

ســه کرســی دیگــر ایــن شــورا را کســب کرده انــد.

دیده بان حقوق بشر:

۶۰ درصد دختران در  افغانستان 
از مکتب محروم  اند

افغانستان عضویت شورای جهانی 
حقوق بشر سازمان ملل را کسب کرد ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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مقـدمه
پی در پــی  تهاجم هــای  و  جنــگ  ناپایانــی 
ــدار و  ــح پای ــه صل ــیدن ب ــور، نرس ــه کش ب
مداخله هــای آشــکار و ناتمــام دوِل دور و 
ــه جهــل، بی ســوادی و  ــوان ب نزدیــک را می ت
ــبت  ــا نس ــن جغرافی ــای ای ــوادِی توده ه کم س
داد؛ امــا مســلمًا ریشــۀ آن از جهــل و نادانــِی 
حــکام غیرپاســخگو، غیرمردمــی و معامله گــِر 
تاریــخ آب می خــورد. جهــل بــه شــکل 
پیــدا و پنهـــان، در فرهنــگ و در ســاختارهای 
ــه کــرده  ــا الن اجتماعــی و سیاســِی جامعــۀ م
و  دانــش ورزی  بــه  آن،  زدودن  بــرای  و 

ــت.  ــاز اس ــِد نی ــوزی اش دانش آم
ــر(  ــر کمپیوت ــی )عص ــاب الکترونیک ــا انق ب
تغییــر  چیــز  همــه  مفاهیــِم  و  تعاریــف 
شــگرف نمــود و امــروز جهــان در پیشــروی 
و آزادمنشــی اســتقامت یافتــه اســت. همچنــان 
دانــش و تحقیقــاِت نهــادی در حــاِل توســعه 
ــگام  ــرای هم ــت. ب ــترش اس ــد و گس و تولی
ــه  ــد ب ــًا بای ــرات، صرف ــن تغیی ــا ای ــدن ب ش
ســراِغ علم آمــوزی و جهل ســتیزی رفــت . 
ــواره  ــوم هم ــرز و ب ــن م ــمناِن ای ــه دش این ک

ســوختاندن  و  مــدرس  و  معلــم  کشــتار 
می دهنــد؛  فتــوا  را  مکتب هــا  ویرانــی  و 
ناشــی از اهمیــِت تحصیــِل علــم در آبــادی و 

ــت. ــتان اس ــرفِت افغانس پیش
ــوالِت  ــته، تح ــن نوش ــِت ای ــش نخس در بخ
پنجگانــه  امــواج  تاطــم  در  دانشــگاه ها 
ــِی  ــت کنون ــر وضعی ــردد و ب ــف می گ توصی
ــل  ــوزی مکــث و تحلی ــای علم آم ــن نهاده ای
صــورت می گیــرد. در بخــش دوم، بحــث  
ــی  ــاِت علم ــر مطالب ــری ب ــکاِش مختص و کن
بیســت ویکم  ســدۀ  عالــی  تحصیــات  از 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص

موج اول
ــعه یی  ــتۀ توس ــه هس ــاه ک دوره محمدظاهرش
مکتب هــا در ادوار قبــل از وی گذاشــته شــده 

بــود، بــه حیــث مــوج اول بــرای تحصیــات 
عالــی پنداشــته می شــود کــه در آن رشــد 
ــطح  ــاهدیم. س ــی را ش ــی و کیف ــۀ کم نهادین
اعتبــاری دانشــگاه های آن روز بــا منطقــه و 
جهــان همســری داشــت، گواهینامــه و دیپلــوم 
و  کابــل  )دانشــگاه  کشــور  دانشــگاه های 
دانشــگاه ننگرهــار( در ســطح منطقــه و جهــان 
ــان کشــورِ  ــه فارغ التحصی ــود، و ب ــاارزش ب ب
مــا در همه جــا کار و تحصیــات تکمیلــی 
)ماســتری و دکتــورا( مطابــق ســند تحصیلــی 
ــن دو  ــی در ای ــان خارج ــود. محص ــر ب میس
می کردنــد.  تحصیــل  اول  مــوج  دانشــگاهِ 
ــای  ــا توامیت ه ــک ب ــتقال و آزادی اکادمی اس
ــی  ــا یک ــکده ها ب ــک از دانش ــمار هری بی ش
گیتــی  پیشــرفتۀ  دوِل  دانشــگاه های  از 
ــان  ــتادان، محقق ــد اس ــود. رفت وآم ــن ب تأمی
پرســتیژ  بــه  خارجــی  پژوهش گــران  و 
ــود.  ــزوده ب ــا اف ــل در ســطح دنی دانشــگاه کاب
بودجــۀ  تخصیــص  دانشــگاه ها،  تجهیــز 
ــگاه و غــذای  ــگاِن خواب ــازات رای ــی، امتی کاف
ــودن  ــف ب ــرای محصــان، هم ردی ســه وقت ب
حقــوق و امتیــازات مــادی و معنــوی اســاتید 

بــا وزرا و وکا در آن زمــان، مــردم را بــه 
ســمِت تحصیــات عالــی بــه شــکل نهادینــه، 
در یــک مســیر روشــنفکری و روشــنگری 
ــز  ــه نی ــگ جامع ــا فرهن ــود، حت ــوق داده ب س
ــال  ــور در ح ــواِن دانش مح ــتفامت ج ــه اس ب
ــوان  ــد آن را  می ت ــه برآین ــود ک ــترش ب گس

ــمرد:  ــن برش چنی
ــات  ــکل گیری تحصی ــۀ ش ــوج اول  مرحل م
ــود  ــی ب ــی و کیف ــد کم ــا رش ــوام ب ــی ت عال
گفتمــان  امــا  داشــت.  صعــودی  ســیر  و 
ــا  ــوج ب ــن م سیاســی شــدِن دانشــگاه ها در ای
ــنالیزم های  ــت و نش ــپ و راس ــزم چ رادیکالی
تهدیــد  را  دانشــگاه ها  قبیله یــی،  گندیــدۀ 
و  پس زمینه هــا  خــود  کــه  می کــرد 
ــم  ــدی فراه ــای بع ــر موج ه ــا را ب پس لرزه ه

کــرد.  و هســته گذاری  ســاخت 

در نخســتین رژیــم جمهــوری )زمــان ســردار 
ــز همــان رشــد قبلــی زمــان  محمــدداوود( نی
شــاهی محمدظاهــر در تحصیــات عالــی  
ــو  ــر ج ــدار ب ــک مق ــا ی ــت، ام ــداوم داش ت
سیاســِی دانشــگاه ها و مبــارزاِت جاده یــی 

ــد.  ــزوده ش اف
مــوج دوم

همــان  از  مســیریابی  و  الهــام  بــا   
هســته گذاری فعالیت هــای سیاســِی مــوج 
 13۵7 ثــور  تلــخ  کودتــای  از  بعــد  اول 
در تحصیــات  عالــی، مــوج دوم آغازیــد 
بــا  جامعــه  عرصه هــای  ســایر  ماننــد  و 
تغییــرات منفــی و تکویــِن کامــِل رشــد 
ــا  ــگاه ها ب ــازی، دانش ــان آیدیالوژیک س گفتم
الگــوی دیکتاتــوری پرولتاریایــی و دنباله روی 
ــا سوســیال امپریالیزم روس  اتحــاد شــوروی ی
ــرار  ــاج ق ــی را آم ــات عال ــان، تحصی آن زم
داد. در ایــن مــوج فــرار مغزهــا اغازیــد، 
ــانی  ــژه کس ــه به وی ــه و نخب ــاتید فرهیخت اس
ــرده  ــل ک ــی تحصی ــگاه های غرب ــه در دانش ک
بودنــد، کشــته و یــا بــه غــل و زنجیــر کشــیده 
شــدند. خفقــان کمونســیتی گلــوی اســتادان، 

کــرد،  خفــه  را  محققــان  و  دانش آمــوزان 
محــِل  صــرف  مکتب هــا  و  دانشــگاه ها 
ترویــج گفتمــان چــپ مارکسیســتی بــه روش 
ــامیزم و  ــی، اس ــا غرب گرای ــود. ب ــتی ب لینیس
ــراد  ــایر اف ــاهی و س ــم ش ــای رژی باقی مانده ه
جامعــه بــه دیــدۀ حریفــان سیاســی برخــورد 
ــۀ  ــاب« ریش ــد انق ــعار »ض ــا ش ــد. ب می ش
یــک تعــداد دانشــگاهیان و دانشــورزان نخبــه 
و روابــط اکادمیــک بــا دانشــگاه های خارجــی 
آزادی هــای  کشــیدند.  بــن  و  بیــخ  از  را 
ــی  ــان تک حزب ــان گفتم ــک را دژخیم اکادمی
بــه بنــد و حصــار کشــید، اســتقال اکادمیــک، 
ســاختاری و مالــی خشــکید و منجمــد شــد؛ 
ــق  ــی تواف ــای کادر علم ــرر اعض ــا در تق حت
ــده  ــش تعیین کنن ــگاه نق ــی دانش ــی حزب منش
داشــت. ســوای آن، اســتاد شــدن خیــال بــود 

ــش  ــم و دان ــال. عل و مح
یک ســره از دیــدگاه علــم شــوروی بازنگــری 
از  همــه  اجتماعــی  علــوم  به ویــژه  شــد، 
سانســور  تحــت  سیوسیالســتی  دیــدگاه 
ــِت  ــران دول ــی از رهب ــه یک ــد. چنان ک درآم
وقــت بــه جوانــان توصیــه کــرد کــه فرهنــگ 
ــی  ــرز زنده گ ــوروی و ط ــم ش ــوروی، عل ش
ــی،  ــاد سیاس ــد. اقتص ــرا بگیرن ــوروی را ف ش
ــه  ــیالیزم ب ــفه و سوس ــی، فلس ــوم اجتماع عل
ــم  ــی جــزِو نصــاب و کریکول اصطــاح علم
ــورهای  ــتادان  کش ــاِی اس ــد. به ج ــی ش درس
غربــی، اســتادان شــوروی در دانشــکده ها 
و دانشــگاه ها اســتخدام شــدند. کریکولــم 
رایــج  شــوروی  نــوع  مودل هــای  و 
بعضــی  و  کابــل  طــب  گردید)دانشــگاه 
ــار(.  ــل و ننگره ــگاه کاب ــکده های دانش دانش
دموکراتیــک  ســاله گی حــزب  بیســت  در 
ــرای جــذب  ــی ب ــان منشــی عموم ــق فرم خل
ــوع  ــدون هرن ــتادان ب ــان و اس ــام محص تم
ــه  ــد ک ــادر ش ــزب ص ــوف ح ــه صف ــل ب دلی
ــتادان  ــان و اس ــدیِد محص ــت ش ــا مقاوم ب
ــط  ــد. رواب ــه ش ــن مواج ــتی ننگی ــه شکس ب
ــخ  ــگاه ها فس ــای دانش ــک و توامیت ه اکادمی
شــد، کشــور در یــک جنــگ تمام عیــارِ ملــت 
بــا دولــت غــرق گردیــد. دوران اشــغال 
ــوروی  ــاورین ش ــا مش ــی ب ــات عال تحصی
ــده  ــر آم ــد دیگ ــرای مقاص ــل ب ــه در اص ک
ارتــش  اســتیای  و  تصــرف  در  بودنــد، 
ــی  ــک کام، ســیر قهقرای ــد. در ی ســرخ درآم
ــوری  ــت دیکتات ــغال و حاکمی ــان اش و گفتم
پرولتارایــی در تحصیــات عالــی جــو افکنــده 
ــازی  ــوج دوم در منهدم س ــه م ــا این ک ــود ت ب
تحصیــات عالــی و تجریــد از جامعــۀ جهانی 
ــش  ــاز نق ــه روز، ب ــش ب ــم و دان و کاروان عل
بنیــادی بــازی نمــود و می تــوان گــراف آن را 
بــا منحنــی ســیر نزولــی ترســیم کــرد کــه بــه 

ــود.  ــی روان ب ــوی قهقرای ــمت و س س
موج سـوم

 ایــن مــوج از تحصیــات عالــی، بــا پیــروزی 
ــش  ــغال گران ارت ــر اش ــردم در براب ــاد م جه
اســام گرا  احــزاب  می آغــازد.  ســرخ، 
اهــداف متعــددی را در تحصیــات عالــی 
جنگ هــای  امــا  می کردنــد،  دنبــال 
ــات را  ــاِل اصاح ــا مج ــه آن ه ــی ب ذات البین
ــام  ــب تم ــث تخری ــا باع ــن جنگ ه ــداد. ای ن
زیرســاخت های مــادی و معنــوی دانشــگاه ها 
ــن  ــد. ای ــی گردی ــات عال ــای تحصی و نهاده
جنگ هــا دانشــگاه کابــل، دانشــگاه طــب 
کابــل و انســتیتوت پولی تخنیــک آن وقــت 
ــدل ســاخت و همــۀ  ــگ مب ــدان جن ــه می را ب
ــتر  ــاک و خاکس ــه خ ــا را ب ــدارِ آن ه دارو ن
مبــدل کــرد و بــه فــرار مغزهــا بــه کشــورهای 
ــی منجــر شــد.  ــی و امریکای همســایه، اروپای
ــه  ــی ب ــای کادر علم ــادی از اعض ــداد زی تع
فرمــان روســای جمهــور، قوماندانــان محلــی 
ــگاه ها راه  ــه دانش ــاری ب ــور غیرمعی و... به ط
ــار...(.  ــخ، ننگره ــب، بل ــگاه ط ــد )دانش یافتن
دانشــگاه ها  کــردِن  اســامیزه  گفتمــان 
شــروع شــد، مضامیــن اســامی در کریکولــم 
جــای سوســیالیزم علمــی و اقتصــاد سیاســی 
بلــوک  تحصیلکرده هــای  بــا  گرفــت.  را 
ــک  ــد. ی ــاز گردی ــالم آغ شــرق برخــورد ناس
ــه  ــادل ب ــداد  از احــزاب دانشــگاه ها را مع تع
ــر و الحــاد و  ــد کف ــداد مه ــک تع مســاجد، ی
گروهــی آن را تــا حــد تزکیــه نمــودن اســاتید 
ــوم  ــوج س ــک کام در م ــتند. در ی می خواس
ــگاه ســقوط کــرد.  ــه پرت ــی ب تحصیــات عال
دیگــر از کمیــت، از کیفیــت، از اســتقال و از 

ــود! ــری نب ــچ خب ــار هی معی
موج چهــارم 

ایــن مــوج  بــا ســقوط رژیــم اســامی 
در  آغازیــد.  طالبانــی  دولــِت  برقــراری  و 
ــی ضــد احــزاب  ــان طالبان ــوج  گفتم ــن م ای
ــره شــد. اخــراج  ــر دانشــگاه ها چی اســامی ب
طبقــۀ انــاث اعــم از اســتاد و محصــل در 
ــد.  ــزوده ش ــا اف ــرار مغزه ــر ف ــگاه ها، ب دانش
ــام  ــه ن یــک تعــداد از اعضــای کادر علمــی ب
»نامطلــوب« از دانشــگاه ها اخــراج شــدند، 
فضــای جنــگ در تحصیــات عالــی هماننــد 
ســایر عرصه هــای جامعــه ســایه افکنــده 
ــه  ــی ب ــات عال ــک کام تحصی ــود. در ی ب
ســیر انهدامــی خــود از نظــر مــادی و معنــوی 
ــه  ــما خاص ــامِ بی مس ــک ن ــه ی ــزود و ب اف

ــاداری ــتی و ن ــاتید در تنگدس ــد. اس ش

ــر  ــر به س وحتافق
قوانیــن  می بردنــد. 

و فرامیــن امــارت طالبــان 
بــا دســتار و ریــش جبــری و 

ــی  ــاری مذهب ــک اجب ــایر مناس س
عن المنکــر،  نهــی  تهدیدهــای  بــا 

ــم مــی زد. در یــک  ــام را رق گفتمــاِن آن ای
کام، گــراف تحصیــات عالــی نیمــۀ دوم 
ــت،  ــِی بی نهای ــمت منف ــه س ــاد، ب ــۀ هفت ده

ــود. ــت ب ــتاب در حرک پُرش

موج پنجــم 
ــان و  ــم طالب ــی رژی ــا فروپاش ــوج ب ــن م ای
ورود کشــورهای غربــی به ویــژه بــاک ناتــو 
ــی  ــات عال ــد و تحصی ــتان آغازی در افغانس
ــد.  ــت وپا می زن ــِم آن دس ــون در تاط ــا کن ت
ــتاد  ــۀ هش ــی از ده ــر زمان ــوج از نظ ــن م ای

ــه دارد. ــون ادام ــا اکن ــه و ت ــاز یافت آغ
ســیزده ســال اوِل رژیــم بعــد از طالبــان 
بــه شــمول حکومــت انتقالــی و موقــت، 
دوره هــای پنج ســالۀ اول و دومِ به اصطــاح 
انتخابــی را احتــوا می کنــد. ایــن مرحلــه 
بــه علــل ســاختاری و زمینه هــای رشــد 
ــای  ــر کمک ه ــر اث ــردم ب ــاد م ــۀ اقتص کاذبان
معــارف  کّمــی  رشــد   بــه  متنــوع،  دول 
ــا  ــه مکتب ه ــاره ب ــران دوب ــد. دخت ــر ش منج
ــگاه  ــا دو دانش ــک ی ــد. ی ــگاه ها رفتن و دانش
خــارج مــرز )مهاجــران پاکســتان( بــه وطــن 
فارغ التحصیــان  ســیل  و  یافــت  انتقــال 
تحصیــات  بــه  بی کیفیــت  و  کم کیفیــت 
ــذب  ــفاف ج ــای غیرش ــا کانکوره ــی ب عال
ــگاه ها  ــعۀ دانش ــد و توس ــراف رش ــدند. گ ش
در ایــن عرصــه صــرف کمــی بــود آن هــم بــا 

ــن.  ــی پایی ــت خیل کیفی
مختلــف  عرصه هــای  در  اکنــون 
ویژه گی هــای ایــن دوره هــای مــوج پنجــم را 

می گیریــم: تحلیــل  بــه 
  در عرصــۀ رشــد دانشــگاه ها: حــد اعظــم 
ابتــدای  در  کشــور  دولتــی  دانشــگاه های 
امــا  بــه هشــت می رســید،  مــوج،  ایــن 
بســترهای  و  زمینه هــا  نظرداشــت  بــدون 
مناســب، هزینــۀ کافــی، اعضــای کادر علمــی 
و  دانشــگاهی  زیرســاخت های  مســلکی، 
ــی،  ــرای تحصیــات عال ســایر نیازمندی هــا ب
ــگاه های  ــیس دانش ــه تأس ــت ب ــت دس حکوم
فرمانــی زد و حداقــل در هــر والیــت کشــور، 
یــک دانشــگاه و در بعضــی والیت هــا ماننــد 
ــرد.  ــاد ک ــگاه ایج ــی دو دانش ــار و غزن کنده
ــور را از  ــی کش ــات عال ــه تحصی ــن روی ای
نظــر کیفــی بــه بحرانــی شــدید دچــار نمــود. 
ــد:  ــن دانشــگاه های فاق ــه ای ــان ب ــیل جوان س
اســتاد، تجهیــزات درســی، تعمیــرات و... 
معرفــی شــدند کــه منجــر بــه فراغــت آن هــا 
ــد. ــام ش ــص و ناتم ــلکی ناق ــش مس ــا دان ب

  بــه اســتناد قانــون اساســی کشــور، مجــوز 
مؤسســات تحصیــات عالــی خصوصــی 
صــادر شــد کــه ایــن مجــوز بــر اســاس یــک 
ــرایط  ــا ش ــف و ب ــیار ضعی ــِی بس ــند تقنین س
بســیار غیرمســووالنه، تمــام کورس هــا را 
ــود  ــل نم ــی تبدی ــگاه های خصوص ــه دانش ب
اجتماعــی،  گروه بندی هــای  نمــاد  بــه  و 
شــد.  تبدیــل   ... و  قوم گرایــی  سیاســی، 
اکنــون ایــن مؤسســات بــه دلیــل بی کیفیتــی، 
ــی  ــاری، محصــان خیال نداشــتن اســاتید معی
ــات  ــرای تحصی ــر، ب ــکل دیگ ــا مش و ده ه
اســت.  شــده  بحــران زا  کشــور  عالــی 
و  کنتــرول  از  عالــی  تحصیــات  وزارت 

ــی  ــای تحصیل ــن نهاده ــازی ای معیاری س
خصوصــی به کلــی عاجــز اســت.

تحصیالت عالی 
 کشور در تالطِم »موج پنجم«

پوهاند محمدنذیر نجابی، استاد دانشگاه پولی تخنیک كابل
بخش نخست
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ــان  ــه و آموزش های ت ــی از زنده گی نام ــاز، اندک در آغ
بــا خواننــده گان بگویید.

مــن در بدخشــان به دنیــا آمدم، دورۀ دبســتان را در زادگاهم 
)درۀ خســتک( گذرانــدم و نســبِت ناهنجاری هــای روزگار، 
ــه  ــه ب ــم ـ البت ــارک کوچیدی ــوالی به ــه ولس ــی ب خانواده گ
قصــد مهاجــرت بــه یکــی از کشــورهای همســایه، امــا بــه 
دالیلــی ایــن مهاجــرت میســر نشــد و در همیــن ولســوالی 
ــارک  ــتان« به ــۀ بهارس ــتان را در »لیس ــم. دورۀ دبیرس ماندی
بــه پایــان رســاندم، بعــداً جهــت ادامــۀ تحصیــل بــه کابــل 
ــا و مشــکاتِ  بســیار توانســتم  ــا تحمــل رنج ه ــدم و ب آم
ــند  ــور، س ــگاه های کش ــی از دانش ــال 13۹3 از یک در س
کارشناســی خویــش را در بخــش علــوم سیاســی به دســت 

آورم. 
چه اثرهایی از شما به نشر رسیده است؟

ــوان  ــت عن ــی تح ــتقل؛ یک ــِر مس ــن دو اث ــون از م ــا کن ت
»سرنوشــت عدالــت اجتماعــی پــس از طالبــان« و دیگــری 
ــت.  ــیده اس ــر رس ــه نش ــتان« ب ــگ افغانس ــه های جن »ریش
ــی از  ــا جمع ــرم ب ــتۀ دیگ ــد نوش ــن، چن ــر ای ــاوه ب ع
ــر«  ــت فک ــر در »جمعی ــنده گاِن دیگ ــه گان و نویس فرهیخت
ــت  ــی و وضعی ــای بنیادگرای ــر در زمینه ه ــای دیگ و جاه

ــت. ــیده اس ــر رس ــه نش ــام و... ب ــان اس جه
ــی  ــژۀ روشــنفکری دین ــان وی یــک بخــش از کارهای ت
ــز  ــی نی ــای تازه ی ــوزه دریافت ه ــن ح ــت و در ای اس
ــد  ــوزه عالقه من ــن ح ــه کار در ای ــه ب ــد. چگون داری
شــدید و در ضمــن بگوییــد کــه روشــنفکر دینــی بــه 

ــود؟ ــه می ش ــی گفت ــه کس چ
بلــی، شــما می دانیــد کــه جامعــۀ کنونــی مــا از یک طــرف 
جامعه یــی دین مــدار اســت و حداکثــِر مردمــاِن ایــن 
ــغوِل  ــر و دل مش ــنتی اش درگی ــی س ــوع خیل ــه ن ــه ب جامع
ــه نحــوی  ــی از طــرِف دیگــر ب مســایل دینــی هســتند؛ ول
ــودـ  ــه می ش ــم گفت ــذار ه ــاِل گ ــۀ در ح ــا، جامع از انح
ــوان  ــگ و بحــران را نمی ت ــر جن اگرچــه کشــورهای درگی
جامعــۀ در حــاِل گــذار نامیــد. اگــر همیــن  جنگ هــا 
را  کشــور  در  اجتماعــی  و  تیوریکــی  شــکاف های  و 
محصــول دوران گــذار بدانیــم، کــه در برخــی کشــورهای 
ــن  ــه در چنی ــت ک ــت. طبیعی س ــته اس ــینه داش ــر پیش دیگ
کشــورهایی، مــا شــاهد برخــورد دو طیــف از شــهروندان 
ــه نگــران از دســت  ــود: یکــی ســنت گرایان، ک ــم ب خواهی
ــری  ــتند و دیگ ــان هس ــی و سنتی ش ــای دین دادن ارزش ه
ــر  ــِت معاص ــدرن و عقانی ــان م ــۀ جه ــه دغدغ ــانی ک کس
استخوان ســوز  نقــد  بــه  دســت  بی محابــا  و  دارنــد 
بــه همیــن  و  دینــی می زننــد  ارزش هــای  مســایل و 
ــدرن ـ  ــل م ــان ماقب ــده از جه ــای بازمان ــب ارزش ه  ترتی
ــره  ــت ـ را یک س ــدۀ آن اس ــن نماین ــن بزرگ تری ــه دی ک
ــن  ــد. در همی ــع پیشــرفت و توســعه می دانن مزاحــم و مان
ــدا می شــود؛  ــه گــروه ســومی پی ــاز ب ــه نی ــان اســت ک زم
گروهــی کــه هــم دغدغــۀ جهــان مــدرن و خردگرایــی دارد 
ــی  ــروه اجتماع ــن گ ــم همی ــداری؛ اس ــۀ دین ــم دغدغ و ه
را می شــود »روشــنفکر دینــی« گذاشــت. روشــنفکران 
ــت  ــک قرائ ــرون دادن ی ــاش بی ــرف در ت ــی از یک ط دین
انســانی و اخاقــی از دیــن هســتند؛ قرائتــی کــه بــه جــای 
ــا دیگــران، راهِ گفت وگــو، مــدارا  تکفیــر کــردن و ســتیز ب
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــرد، و از ط ــش می گی ــاهل را در پی و تس

عنــوان پــل ارتباطــی میــان دنیــای قدیــم و دنیــای جدیــد 
ــی  ــروهِ اجتماعی-فرهنگ ــن گ ــاد ای ــرد. اعتق ــرار می گی ق
ــروان  ــی از پی ــه برخ ــی ک ــن آن گونه ی ــه دی ــن اســت ک ای
آن عمــل می کننــد، مســامحه ناپذیر و دیگرســتیز نیســت و 
نبایــد ایــن رفتارهــا را داِل بــر طــرد و نادیــده گرفتــِن دیــن 
در جامعــه دانســت. زیــرا اوالً ســتیز بــا دیــن نه تنهــا راه را 
بــه جایــی نمی بــرد، بــل معقــول و مطلــوب هــم نیســت. 
ثانیــًا بــه حاشــیه رانــدن دیــن از جامعــه و زنده گــی 
ــل  ــد مث ــن قدرت من ــک دی ــه ی ــی ک ــم جای ــردم، آن ه م
ــًا  ــدنی. ثالث ــه ش ــت و ن ــن اس ــه ممک ــد، ن ــام« باش »اس
ــتیم،  ــه رو هس ــداران روب ــۀ دین ــکلی از ناحی ــه مش ــر ب اگ
ــۀ  ــه هم ــم، ن ــی بنویس ــت دین ــای قرائ ــد در پ ــن را بای ای
ــد  ــزار و چهارص ــخ ه ــام در تاری ــن اس ــون دی ــن؛ چ دی
ــنتی و  ــوزۀ س ــم در ح ــه ه ــان داده ک ــش نش ــالۀ خوی س
تفســیربردار  معرفت شناســی،  و  کام  حــوزۀ  در  هــم 
ــا  ــه مســلمانان همیشــه ب ــد ک ــوده اســت. همــه می فهمن ب
ــح  ــص صری ــا ن ــه ب ــد، ن ــه رو بوده ان ــن روب ــی از دی فهم
ــد،  ــیر می کن ــن را تفس ــن مت ــه ای ــم ک ــی ه ــی و کس دین
یــک انســان اســت و تفســیر او هــم از ایــن متــن خالــی از 
اشــتباه نبــوده و ســرانجام می توانــد معــروض خطــا باشــد. 
ــم،  ــران داری ــم پیامب ــا خات ــه م ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ولــی خاتــم مفســرین نداریــم. یعنــی ایــن دروازه همیشــه 
بــه روی مفســرین بــاز اســت. بنابرایــن اگــر جایــی تصــور 
می شــود کــه فــان تفســیر از متــون دینــی بــا ارزش هــای 
جهــاِن مــدرن ناســازگار اســت، معنــی اش اســت کــه ایــن 
ــیر  ــوان تفس ــوده و می ت ــته گان ب ــق گذش ــت متعل برداش
ــن،  ــک مت ــیر از ی ــون تفس ــرون داد. چ ــری از آن بی دیگ
ــرایطی  ــر ش ــت، و در ه ــاص اس ــکاِن خ ــان و م ــع زم تاب
ــرد.  ــود می گی ــان دوره را به خ ــِش هم ــوی دان ــگ و ب رن
ــای  ــا به ج ــۀ م ــنفکران جامع ــی روش ــاظ برخ ــن لح از ای
ــته گان  ــم گذش ــازی فه ــاح و بازس ــدد اص ــه در ص این ک
ــد؛ آن را  ــو از آن برآین ــت نیک ــک برداش ــرون دادِن ی و بی
بی تردیــد  می پندارنــد.  اصاح ناشــده  و  هراس نــاک 
روشــنفکران دینــی در همیــن مســیر حرکــت می کننــد تــا 
شــاهد جامعه یــی باشــند کــه هــم پــاِس دیــن و دینــداران 
ــدرن.  ــان م ــای جه ــل و ارزش ه ــم عق ــود و ه لحــاظ ش
همیــن کــه بــه وضعیــت جهــان اســام و کشــور خودمــان 
نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه این همــه بدبختــی  بــه نــام دیــن 
ــود و  ــال می ش ــداران اعم ــراً دین ــردم و اکث ــر م ــام ب اس
ــته  ــن نوش ــای دی ــه پ ــا ب ــن بدبختی ه ــر، ای از ســوی دیگ
ــتار و  ــل و کش ــا قت ــروع ت ــر ش ــروز از تکفی ــود. ام می ش
ــه  ــم، درســت اســت ک ــی را در جامعــۀ خــود می بین ویران
پشــت ســِر ایــن  گروه هــا دســتان قدرت منــد اســتخباراِت 
کشــورهای بیرونــی نهفتــه اســت و ایــن آتــش را آن هــا در 
کشــور مــا و دیگــر نقــاط جهــان روشــن کــرده انــد؛ ولــی 
چیــزی را کــه نمی شــود از آن چشــم پوشــاند، ایــن اســت 
ــامِ  ــه ن ــن و ب ــا کارت دی ــا ب ــن گروه ه ــفانه ای ــه متأس ک
دیــن دســت بــه ایــن اعمــال می زننــد. خامــوش نشســتن 
ــی   ــرای برخ ــل ب ــت، حداق ــن وضعی ــردن ای ــا ک و تماش
ــماری  ــی، ش ــن وضعیت ــت. در چنی ــاع آور نیس ــا اقن آدم ه
از دینــداران کــه مبتنــی بــر تکلیــف محــض دینــی عمــل 
ــد؛  ــداران را ندارن ــن و دین ــی دی ــروای بدنام ــد، پ می کنن
ــه نیتجــه  چــون براینــد »تکلیف گرایــی« ایــن اســت کــه ب

ــرای  ــت ب ــن وضعی ــان ای ــد. همچن ــگاه نمی کنن ــچ گاه ن هی
آنانــی کــه دغدغــۀ ایــن جهانــی دارنــد و بــر اســپ »عقــل 
حداکثــری« ســوار انــد، مهــم نیســت کــه شــماری »بــر ســِر 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــد«، این ه ــاخ می برن ــن ش ــته و ب ــاخ نشس ش
خودشــان در انتظــار دور کــردن دیــن از عرصــۀ زنده گــی 
ــی  را  ــه بدبخت ــن هم ــد و ای ــماری می کنن ــر لحظه ش بش
ــد را  ــاع ارزش من ــن مت ــند و ای ــن می نویس ــای دی ــه پ ب
نافــی جهــان مــدرن می داننــد. امــا بــه بــاور مــن، هــر دو 
گــروه بــه خطــا رفتــه انــد، چــون نــه بــه صــورِت ُکل دیــن 
قابــل طــرد اســت و نــه عقــل و ارزش هــای جهــان مــدرن. 
جمــع کــردِن ایــن دو فکــر و جهــاِن ظاهــراً »متضــاد«، کار 

روشــنفکران دینــی اســت. 
ــر  ــته ایم؟ اگ ــی داش ــنفکراِن دین ــتان روش ــا در افغانس آی
پاســخ مثبــت اســت، کارهــای آنــان چــه تأثیراتــی داشــته و 
چــرا بــه جریــان منســجمی مبــدل نشــده اند؟ اگــر پاســخ 
منفی ســت، چــرا افغانســتان فاقــد ایــن قشــر بــوده اســت؟

امــروز در افغانســتان هســتند انســان های عاقــل و دینــداری 
کــه هــم دغدغــۀ دینــی دارنــد و هــم دغدغــۀ جهــاِن مدرن. 
ــتند،  ــال هس ــور فع ــون در کش ــی هم اکن ــه گونه ی ــا ب این ه
ــه  ــا ب ــد و پ ــزار می کنن ــات برگ ــند، جلس ــاب می نویس کت
ــه  ــد. این کــه چــرا ب ــو می گذارن ــه جل ــاِی دیگــران گام ب پ
ــل  ــد دلی ــد چن ــند، می توان ــجم نمی رس ــان منس ــک جری ی
ــه  ــم ک ــی می کنی ــۀ زنده گ ــا در جامع ــد: اوالً م ــته باش داش
ــه رو  ــنفکری روب ــان روش ــا جری ــض ب ــورِت مح ــه ص ب
ــد،  ــته باش ــود داش ــم وج ــنفکری ه ــر روش ــتیم. اگ نیس
ــدارد و  ــی را ن ــِت دین ــد قرائ ــن در نق جــرأت ســخن گفت
ــه  ــی ب ــه کس ــت ک ــن اس ــه ای ــش در جامع ــت تاش نهای
کارش کار نداشــته باشــد. امــا تجربــۀ کشــورهای اســامی 
مثــل ایــران، مصــر، الجزایــر و... نشــان می دهــد کــه در آن 
کشــورها، اول جریــان روشــنفکری به وجــود آمــد و آن هــا 
ــن  ــد. در چنی ــن کردن ــت ســنتی از دی ــد قرائ ــه نق ــاز ب آغ
وضعیتــی، شــماری انســان های دینــدار کــه ســودای دفــاع 
از دیــن و ارزش هــای مطبــوع دینــی را داشــتند، بــه میــدان 
آمدنــد و در برابــر موضع گیــری آن هــا ایســتاد شــدند کــه 
ــنفکری  ــان روش ــکل گیری دو جری ــاهد ش ــت ش در نهای
)روشــنفکران ســکوالر یــا مســتقل و روشــنفکران دینــدار( 
بودیــم. امــا جامعــۀ مــا از ایــن رونــد محــروم بــوده اســت. 
ثانیــًا در ایــن جامعــه همــۀ روشــنفکران تئــوری معطــوف 
بــه قــدرت دارنــد و چشم شــان بــه دســتگاه نظــام دوختــه 
شــده و شــرط رفتــن بــه قــدرت را نیــز محافظــه کاری یــا 
ســکوت در برابــر فهــم رســمی وســنتی از دیــن می داننــد، 
ــوار  ــال س ــه اقب ــم ک ــکوالر ه ــنفکرانی س ــده روش و آن ع
ــرای فریــب مــردم  ــر اســپ قــدرت را داشــتند، ب شــدن ب
ــه غلــط هــم کــه شــده، رفتــار  چهــره عــوض نمــوده و ب
ــود را در  ــت، خ ــد و در نهای ــروز دادن ــود ب ــی از خ دین
ــود  ــا نش ــد ت ــای زده ان ــن ج ــع دی ــی و مداف ــاس حام لب
ثانیــًا  ثــروت کوتــاه شــود.  قــدرت و  از  دست شــان 
ــه روشــنفکر باشــد،  ــش از این ک روشــنفکر افغانســتانی پی
تاجیــک، پشــتون، هزاره و... اســت و در نهایت در راســتای 
ــی و  ــی قبیله ی ــی، برتری خواه ــی، زبان ــض قوم ــد تبعی نق
ــی  ــی دین ــد افراط گرای ــد. نق ــم می زن ــدرت قل ــار ق انحص
در ایــن جامعــه در درجــۀ دوم قــرار می گیــرد. حتــا بــاور 
خیلــی از روشــنفکران ایــن اســت کــه افراط گرایــی دینــی 

در جامعــۀ مــا بــه تبــِع نــگاه قومــی به وجــود آمــده و ایــن 
ــِی  ــردن سیاســت های قبیله ی ــه ک ــتای نهادین ــروه در راس گ
ــت  ــد و حمای ــور می کن ــی ظه ــای سیاس ــی گروه ه برخ
و  تبعیــض  برابــر  در  ایســتاده گی  بنابرایــن  می شــود. 
ــی  ــه مســایل دیگــر تلق ــن ب ــر پرداخت ــدم ب ــی مق بی عدالت

می شــود.
ــه  ــل آن چ ــد و دلی ــانده ش ــا کش ــه این ج ــرا کار ب چ

ــد؟ ــد باش می توان
روزنه هــای  طالبــان  رژیــم  فروپاشــی  از  پــس 
قومــی  گفتمــان  و  بــود  شــده  بــاز  امیدوارکننده یــی 
ــاز  ــه گفتمــان روشــنفکری ب جــای خــودش را کــم کــم ب
ــان   ــه جری ــک دوره شــاهد هســتید ک ــرد. شــما در ی می ک
ــی در یک جــا  ــود، ول روشــنفکری در حــال شــکل گیری ب
ــوم ســوق داده شــد؛  ــب ق ــه جان ــرد و ب مســیر عــوض ک
ــاره  ــت و دوب ــن راه را بس ــم، ای ــت های حاک ــون سیاس چ
درب گفتمــان قومــی را بــه روی مــردم و روشــنفکران بــاز 
کــرد. بــه ایــن دلیــل کــه راهِ درآمــِد برخــی از جریان هــای 
سیاســی در افغانســتان »قــوم و قبیلــه« اســت و در صــورت 
ــِد  ــع درآم ــنفکری، منب ــای روش ــدن جریان ه ــود آم به وج

این هــا بســته می شــد.
موضــوع  از  را  دیدگاه های تــان  و  دریافت هــا 
افراطیــت در کشــورهای اســالمی و به ویــژه افغانســتان 
نوشــته اید، در ایــن بخــش گفت وگــو می خواهیــم 
ــه  ــتان چگون ــی در افغانس ــت دین ــه افراطی ــم ک بدانی

ــد؟ ــه می بینی ــدۀ آن را چگون ــه و آین ــکل گرفت ش
بلــی، چیزهایــی در ایــن مــورد نوشــته ام کــه فشــردۀ آن بــه 
نشــر رســیده اســت. این کــه افراطیــت دینــی در افغانســتان 
چگونــه شــکل گرفــت، بــه نظــر مــن ایــن پدیــده 
بــه دهه هــای شــصت و هفتــاد هجــری خورشــیدی 
مــورد  افغانســتان  کــه  روزگاری  به ویــژه  برمی گــردد، 
ــن  ــت. در ای ــرار گرف ــر شــوروی ق تهاجــم اتحــاد جماهی
ــی  ــرم و عرفان ــود کــه قرائــت مناســب و ن دوره طبیعــی ب
ــا  ــورد. این ه ــلمان نمی خ ــِن مس ــه درد مبارزی ــام ب از اس
بــه دنبــال بیــرون دادن یــک قرائــت انقابــی و شــورانگیز 
از اســام بودنــد؛ قرائتــی کــه مســلمانان را در برابــر 
ــاب  ــمت انق ــه س ــیج و ب ــابق بس ــوروی س ــم ش تهاج
بکشــاند. پدیــدۀ انقــاب هــم یــک پدیــدۀ مــدرن اســت، 
ــورت  ــه ص ــار ب ــوم اولین ب ــن مفه ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــرح  ــم مط ــب مارکسیس ــر مکت ــتماتیک در کادر تفک سیس
سیاســی  جریان هــای  برخــی  وارد  رفته رفتــه  و  شــد 
ــرای  ــی ب ــروه سیاس ــک گ ــن ی ــد. بنابرای ــی گردی و دین
ــد  ــه ســوی انقــاب بکشــاند، بای ــردم را ب ــای م ــه پ این ک
یــک تفســیر انقابــی از دیــن بیــرون دهــد و ایــن تفســیر 
ــب  ــک مکت ــوان ی ــه عن ــن ب ــردن دی ــف ک ــه اش تعری الزم
ــرای  ــن کار ب ــه ای ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــک اس ایدیولوژی
ــی  ــن افغان ــیدجمال الدی ــای س ــزِو برنامه ه ــتین بار ج نخس
بــود؛ ولــی بــه دلیــل نبــود فضــای مناســب راه بــه جایــی 
نبــرد. امــا بعدهــا در جهــان اســام ایــن کار توســط دکتــر 
علــی شــریعتی و ســید قطــب صــورت گرفــت کــه اولــی 
ــل  ــان اه ــی در جه ــیعی و دوم ــر ش ــوب تفک در چارچ

ــه پرداخــت. ــرح نظری ــه ط ســنت ب
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دانشگاه استاد  و  با عبدالمنان دهزاد، پژوهشگر  گفت وگو 
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نه دین قابل طرد است
 و    نه عقـال  نیِت  
مــدرن

اشــاره: عبدالمنــان دهــزاد نویســنده، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه اســت. از او تــا حــال، كتاب هــای 
پژوهشــی »سرنوشــت عدالــت اجتماعــی پــس از طالبــان« و »ریشــه های جنــگ افغانســتان« بــه نشــر رســیده 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــگاهیان روب ــدان و دانش ــان منتق ــدی در می ــتقباِل بی مانن ــا اس ــای او ب و كاره
ــه  ــا مقال ــته و ده ه ــه دوش داش ــریه ها را ب ــماری از نش ــوولیت ش ــین، مس ــال های پس ــزاد در س ــای ده  آق
ــی  ــزاد، یک ــان ده ــت. عبدالمن ــده اس ــر ش ــا نش ــریات و روزنامه ه ــاالت و نش ــماری از مجموعه مق از او در ش
ــی اســامی  ــون افراط گرای ــدی پیرام ــز اســت. او دریافت هــای جدی ــدگار نی ــۀ مان ــکاران قلمــی روزنام از هم
ــته گی ها،  ــن برجس ــه ای ــه ب ــا توج ــتان دارد. ب ــگ در افغانس ــه های جن ــان ریش ــی و همچن ــای افراط و گروه ه

ــد. ــک آن را می خوانی ــه این ــم ك ــام داده ای ــا او انج ــی ب گفت وگوی
***

گفت وگو كننده: هارون مجیدی

بخش نخسـت
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د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي چــې پــه هېــواد 

کــې هــر کال ۳۵۰۰ ښــځې د ســینې د رسطــان پــه نارغــۍ 

ــا لــه همــدې املــه ژونــد  اختــه کېــږي چــې نیاميــي یــې بی

لــه الســه ورکــوي.

پــه افغانســتان کــې د ښــځو د ســینو د رسطــان د مخینــوي پــه 

هــدف د عامــه پوهــاوی کمپایــن داســې مهــال پیلېــږي چــې 

دا هېــواد ال هــم لــه یــادې ناروغــۍ د ربړېدونکــو هېوادونــو 

پــه رس کــې دی.

د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، اټــکل داســې دی چــې هــر 

کال ۲۰ زره کســان د رسطــان پــه ناروغــۍ اختــه کېــږي او په 

دې کــې ۳۵۰۰ یــې هغــه ښــځې دي چــې د ســینې رسطــان 

. لري

ــنبې  ــې ش ــروز د س ــن فی ــر فیروزالدی ــا وزی ــې روغتی د عام

ــه  ــه اړه د عام ــان پ ــینو د رسط ــې د س ــځو ک ــه ښ ــه ورځ پ پ

پوهــاوي کمپایــن د پیــل غونــډې تــه وویــل، د نــورې نــړۍ 

خــاف پــه افغانســتان کــې د ښــځو د ســینو د رسطــان 

ــره ده. ــي ډې ناروغ

ښاغيل فیروز زیاته کړه:

»پــه افغانســتان کــې پــه اټکلیــز ډول هــر کال ۲۰ زره د 

رسطــان پېښــې ثبــت شــوي چــې لــه دې ډلــې یــې ۱۵ســلنه 

یــا شــااوخوا ۳۵۰۰ ښــځې د ســینو د رسطــان پــه ناروغــۍ 

ــږي.« ــه کې اخت

ښــاغلی فیــروز وايــي چــې کــه د ســینې د رسطــان تشــخیص 

ژر او لــه پیلــه ويش، د درملنــې وړ دی، خــو د ده پــه خــره، 

د دغــې ناروغــۍ پــه درملنــه کــې ځنــډ د ګڼــو ډېــرو افغــان 

مېرمنــو ژونــد اخېســتی دی.

ــه ورتــه وخــت کــې د رسطــان د کنټــرول د مــيل پروګــرام  پ

مــر میهــن عبداللــه وايــي، پــه افغانســتان کــې د هــرو اتــو 

ــه  ــۍ ل ــان د ناروغ ــینو د رسط ــې د س ــوه ی ــه ی ــځو څخ ښ

ــخ ده. ــواښ رسه م ګ

دی وايــي، د ســینو د رسطــان الملونــه دوه ډولــه دي، لومــړی 

عامــل یــې چــې جینیټیکــي دی، مخنیــوی یــې ســخت دی، 

خــو لــه دوهــم عامــل یــې مخنیــوی کېــدای يش.

ــو مهــم  ــر ټول ــر وزن او ت ــه کــول، ډې ــو ن د فزیکــي فعالیتون

دلیــل یــې ماشــوم تــه د شــیدو نــه ورکــول، د دغــې ناروغــۍ 

د پېښــېدو ســبب ګرځــي.

ــتیاله  ــارو وزارت مرس ــځو چ ــتان د ښ ــه دې رسه د افغانس ل

ــاره د  ــوي لپ ــه د مخنی ــۍ ن ــې ناروغ ــه دغ ــح ل ــا مصل نبی

ــوي. ــګار ک ــدو ټين ــه ډېرې ــاوي پ ــه پوه عام

ــې  ــې خــرې کول ــه ی ــډې ت ــن غون هغــې چــې دغــې کمپای

ویــې وویــل چــې د هېــواد پــه پنځــو زونونــو کــې پــه همــدې 

هــدف د پوهــاوي مرکزونــه جــوړوي.

نبیا مصلح وویل:

»د ســینو لــه رسطــان رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې د ښــځو 

ــې د  ــډو ک ــو او بان ــه کلی ــې پ ــارو وزارت رول دا دی چ د چ

ــې  ــوو چ ــر ک ــوږ فک ــري، م ــه ول ــراخ کمپاینون ــاوي پ پوه

ــرې پېښــې د  ــه خپــل وخــت متوجــې يش، ډې کــه ښــځې پ

مخنیــوی وړ دي او مــوږ پــه دې برخــه کــې ډېــر څــه کــوالی 

شــو.«

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، پــه پــام کــې ده 

ــوی مرکــز  ــو ل ــاره ی ــې لپ ــو د درملن چــې د رسطــاين ناروغی

جــوړ کــړي.

ــي چــې  ــوال ســازمان او افغــان چارواکــي واي ــا نړی د روغتی

ــه  ــې فرصتون ــۍ د درملن ــې ناروغ ــې د دغ ــتان ک ــه افغانس پ

شــته، خــو د امکاناتــو تــر څنــګ بایــد عامــه پوهــاوی هــم 

ــر وي. ډې
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سناتورها:

نباید منطقه در پروسۀ صلح 
نادیده گرفته شود

پاسخ طالبان به نشست عمان

مرگ 70 سرباز در یک روز

روغتیا وزارت: 

په افغانستان کې هر کال

 ۳۵۰۰ ښځې د سینې په رسطان اخته کېږي

ســناتورها در مجلــس ســنا از توافقــات احتمالــی در 
پشــت پــرده نشســت عمــان ابــراز نگرانــی کــرده و تاکیــد 
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــد ب ــوع بای ــن موض ــه ای ــد ک دارن

ــود. ــن ش روش
ــکا و  ــتان، امری ــتان، پاکس ــه افغانس ــار جانب ــت چه نشس
ــته در  ــتان، روز گذش ــح افغانس ــاله صل ــن روی مس چی

ــد. ــزار ش ــر گ ــان ب ــته در عم ــای بس ــت دره پش
هیــچ گزارشــی از جزئیــات ایــن نشســت منتشــر نشــد و 
ایــن مســاله برخــی نگرانی هــا را بــه وجــود آورده اســت.
فضل هــادی مســلم یار رییــس مجلــس ســنا کــه در 
ــس  ــن مجل ــزان( ای ــنبه )۲۵ می ــه ش ــروز س ــت ام نشس
صحبــت می کــرد گفــت: »نشســت مســقط پشــت پــرده 

ــم«. ــه داری ــورد آن ماحظ ــا در م ــد و م ــزار ش برگ
زلمــی زابلــی یــک عضــو دیگــر ســنا هــم گفــت: »مــردم 
ــت  ــرده نشس ــت پ ــه در پش ــد ک ــد بدانن ــتان بای افغانس
ــی  ــه تعهدات ــتان چ ــت و پاکس ــته اس ــه گذش ــان چ عم
ــتان را  ــم افغانس ــکا بازه ــا امری ــت؛ آی ــام داده اس را انج

فرامــوش می کنــد«.
آقــای زابلــی گفــت کــه حکومــت شــورای ملــی را »مثــل 
شــهرداری« فکــر کــرده و در جریــان موضوعــات صلــح 

ــد. ــرار نمی ده کشــور ق
ــد کــرد  گل محمــد رســولی دیگــر عضــو ســنا هــم تاکی
ــان را  ــح نشســت عم ــات صل ــد توافق ــت بای ــه حکوم ک

ــردم افغانســتان روشــن ســازد. ــه م ب
ــووالن  ــا مس ــت ت ــم گرف ــنا تصمی ــس س ــرانجام مجل س
ــایر  ــقط و س ــت مس ــورد نشس ــه را در م وزارت خارج
مــوارد مربــوط بــه ایــن وزارت در یکــی از نشســت های 
آینــده ایــن مجلــس فــرا بخوانــد تــا جزئیــات الزم را بــا 

ســناتورها شــریک ســازند.
از ســوی دیگــر، برخــی ســناتورها می گوینــد کــه 
ــتان  ــح افغانس ــورد صل ــه در م ــار جانب ــت های چه نشس
حساســیت بــر انگیــز اســت و بایــد کشــورهای ایــران و 

ــوند. ــهیم ش ــت ها س ــن نشس ــز در ای ــیه نی روس

ــت:  ــنا گف ــس س ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی ــد عل محم
»ایــران و روســیه از منافــع درازمــدت خــود در افغانســتان 
ــذار  ــر گ ــه اث ــور در منطق ــن دو کش ــد؛ ای ــی دارن نگران
اســت و بایــد مســایل افغانســتان بــا تفاهــم بــا آنــان حــل 

گــردد«.
ــد در  ــتان بای ــه افغانس ــد ک ــد ورزی ــار تاکی ــای ایزدی آق
راســتای منافــع خــود در منطقــه و جهــان گام بــردارد تــا 

ــردد. ــت گ ــتان دریاف ــات افغانس راه نج
ــران از  ــیه و ای ــت: »روس ــز گف ــولی نی ــد رس گل محم
تهدیــد منافــع خــود در افغانســتان هــراس دارنــد و بایــد 
ــا  ــه ارتق ــش جانب ــه ش ــه ب ــار جانب ــت های چه در نشس

ــد«. ــدا کن پی
ــد  ــنا می گوی ــس س ــس مجل ــلم یار ریی ــادی مس فضل ه
کــه دولــت افغانســتان بایــد درســت فکــر کــرده و تصمیم 
بگیــرد کــه روســیه و ایــران را نیــز در نشســت های 
ــه  ــا ن ــد ی ــهیم می کن ــتان س ــح افغانس ــه صل چهارجانب
ــن  ــا ای ــه روی مســایل افغانســتان ب ــه صــورت جداگان ب

ــد. ــو می کن ــورها گفتگ کش
مســلم یار نیــز گفــت، روســیه و ایــران در مســایل 
افغانســتان دخیــل اســت و بایــد بــا ایــن دو کشــور تفاهم 

شــود.
در بیشــتر از یــک ســال گذشــته گزارش  هــای از تمــاس 
ــراً  ــیده و اخی ــر رس ــه نش ــان ب ــان افغ ــا طالب ــیه ب روس
ــروش  ــق ف ــیه از طری ــه روس ــود دارد ک ــی وج گزارش
تانکرهــای نفــت در افغانســتان ماهانــه ۲.۵ میلیــون دالــر 
ــو  ــر نیروهــای نات ــا در براب ــد ت ــان کمــک می کن ــه طالب ب

ــد. ــتان بجنگن در افغانس
هرچنــد ایــن گــزارش از ســوی وزارت دفــاع افغانســتان 
ــت  ــا را از دخال ــا نگرانی ه ــد؛ ام ــان رد ش ــروه طالب و گ

روســیه در افغانســتان بیشــتر کــرده اســت.
شــماری از ســناتورها نیــز در نشســت امــروز مجلــس بــه 
ــی کشــور  ــای امنیت ــرده و از نهاد ه ــن مســاله اشــاره ک ای

توضیــح خواســتند.

ـــان  ـــح افغانســـتان طالب ـــرای صل ـــد از نشـــتی ب ـــک روز بع ی
ـــهید و  ـــاری ش ـــی انتح ـــه گروه ـــن را در دو حمل ـــا ت ده ه
ـــک  ـــه ی ـــان انتحـــاری ب ـــۀ مهاجم ـــد. در حمل ـــی کردن زخم
مرکـــز آمـــوزش نیروهـــای پولیـــس در گردیـــز، مرکـــز 
ـــر  ـــن دیگ ـــدند و 1۶1 ت ـــته ش ـــن کش ـــا ۴7 ت ـــت پکتی والی

ـــتند. ـــم برداش زخ
ـــز  ـــت نی ـــن والی ـــس ای ـــده پولی ـــی، فرمان ـــی عبدیان توریال

در میـــان کشته شـــده گان ایـــن رویـــداد اســـت.
در خبرنامـــۀ وزارت داخلـــه آمـــده اســـت کـــه شـــمار 
مهاجمـــان پنـــج تـــن بـــوده و ایـــن افـــراد نخســـت دو 
ــرج  ــل بـ ــاری را در مقابـ ــواد انفجـ ــو از مـ ــر مملـ موتـ
ـــپس  ـــد و س ـــر کردن ـــس منفج ـــی پولی ـــی فرمانده دیدبان

وارد فرماندهـــی پولیـــس شـــدند.
حملـــه بـــا اســـتفاده از هامـــوی نیروهـــای امنیتـــی 

افغانســـتان صـــورت گرفتـــه اســـت. 
بـــه دنبـــال ایـــن حملـــه مقام هـــای ارشـــد دولتـــی از 
ـــدند.  ـــا ش ـــازم پکتی ـــت ع ـــی حکوم ـــس اجرای ـــه ریی جمل
ــوان  ــن عنـ ــات را ۴7 تـ ــم تلفـ ــمی رقـ ــای رسـ آمارهـ
ــن  ــه در ایـ ــد کـ ــع گفته انـ ــی منابـ ــا برخـ ــد؛ امـ کرده انـ
حملـــه ده هـــا تـــن کشـــته شـــده و صدهـــا تـــن زخـــم 
ـــده و  ـــیار پیچی ـــان بس ـــی طالب ـــۀ گروه ـــته  اند. حمل برداش

خطرنـــاک توصیـــف شـــده اســـت. 

حمله گروهی در غزنی
ـــز  ـــی نی ـــت غزن ـــدر والی ـــوالی ان ـــان، در ولس ـــن زم در عی
نیروهـــای امنیتـــی در حملـــه طالبـــان تلفـــات دادنـــد. 
ــت  ــدر والیـ ــوال انـ ــی وال، ولسـ ــم دیسـ ــد قاسـ محمـ
ــان  ــوی طالبـ ــدود 300 جنگجـ ــه حـ ــت کـ ــی گفـ غزنـ
ـــز  ـــر مرک ـــنبه ب ـــه ش ـــه شـــب س ـــک نیم ـــاعت ی ـــی س حوال

ایـــن ولســـوالی حملـــه کردنـــد. 
ـــی  ـــی غزن ـــورای والیت ـــو ش ـــفی، عض ـــا یوس ـــن رض حس
گفـــت: »ایـــن حملـــه طالبـــان بـــر ولســـوالی انـــدر بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــورت گرف ـــوی ص ـــوع هان ـــر ن ـــتفاده از دو موت اس
ـــد.  ـــرده بودن ـــت ب ـــه غرام ـــی ب ـــای حکومت ـــَا از نیروه قب
ــر  ــاری در مقـ ــواد انفجـ ــو از مـ ــای مملـ ــن موترهـ ایـ

ولســـوالی انفجـــار داده شـــدند.«
وزارت داخلـــه افغانســـتان تاییـــد کـــرده اســـت کـــه در 
ـــی  ـــای امنیت ـــونل نیروه ـــز ۲۵ پرس ـــان نی ـــه طالب ـــن حمل ای
ـــده  ـــی ش ـــر زخم ـــن دیگ ـــته و 10 ت ـــی کش ـــرد ملک و ۵ ف

ـــد. ان
نیروهـــای امنیتـــی اکنـــون در منطقـــه حضـــور دارنـــد و 

وضعیـــت بـــه حالـــت عـــادی برگشـــته اســـت.
طالبان مسؤولیت این رویدادها را بر عهده گرفتند. 
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ـــه  ـــرد ک ـــا ک ـــکا ادع ـــاپ امری ـــز«، چ ـــۀ »تایم روزنام
طالبـــان ماهـــوار دونیـــم ملیـــون دالـــر از روســـیه 
دریافـــت می کنـــد. بالفـــرض ایـــن ادعـــا درســـت 
ـــی  ـــای امنیت ـــه نیروه ـــول ک ـــر پ ـــول در براب ـــن پ ـــا ای ـــا آی ـــد، ام باش
افغانســـتان بـــه مصـــرف می رســـانند، قابـــل مقایســـه اســـت؟ 

ـــی و در رأس،  ـــۀ جهان ـــیکاگو، جامع ـــت ش ـــۀ نشس ـــق فیصل مطاب
ـــار  ـــغ چه ـــه ســـاالنه مبل ـــکا تعهـــد ســـپردند ک ـــاالت متحـــدۀ امری ای
تـــا چهارنیـــم میلیـــارد دالـــر را بـــه قـــوای مســـلح افغانســـتان 
می پردازنـــد کـــه گفتـــه می شـــود، روزانـــه مصـــارف نیروهـــای 
امنیتـــی کشـــور بالـــغ بـــر دوازده ملیـــون دالـــر می رســـد. چـــرا 
نیروهـــای امنیتـــی کشـــور بـــا حمایـــت نیروهـــای خارجـــی در 
برابـــر چندتـــا طالـــب پای لـــچ بـــا این همـــه مصـــارف گـــزاف 
فایـــق نمی آینـــد؟ آیـــا طالبـــان یـــک نیـــروی واقعـــی انـــد یـــا 

خیالـــی؟ و ســـواالت دیگـــری کـــه بـــه آن پاســـخ نمی دهنـــد.
ـــط  ـــت خ ـــًا در جه ـــه، دقیق ـــای روزنام ـــن ادع ـــر، ای ـــوی دیگ از س
ـــه  ـــا ک ـــن معن ـــت، بدی ـــده اس ـــان ش ـــکا بی ـــان امری ـــدای پنه آجن
اگـــر ظاهـــراً امریـــکا پاکســـتان را مجبـــور بـــه عـــدم حمایـــت 
از گـــروه طالبـــان می ســـازد، امـــا از جانـــب دیگـــر، در ســـطح 
جهـــان چنـــان وانمـــود می ســـازد کـــه جلـــو روس هـــا را 
نمی توانـــد بگیـــرد و اگـــر جغرافیـــای جنـــگ تغییـــر می کنـــد 
ـــر  ـــک ام ـــد ی ـــس بای ـــد، پ ـــه میاب ـــور ادام ـــمال کش ـــگ در ش و جن
ـــه  ـــود ک ـــیده ش ـــر پرس ـــورت، اگ ـــد. در آن ص ـــوه کن ـــی جل طبیع
ــروف  ــور مصـ ــمال کشـ ــرا در شـ ــت افگن چـ ــای دهشـ نیروهـ
ـــخ  ـــگاه پاس ـــه آن ـــت ک ـــی اس ـــد؟ طبیع ـــی ان ـــای تخریب فعالیت ه
ـــد  ـــی ندارن ـــتان روابط ـــا پاکس ـــان ب ـــه طالب ـــاال ک ـــد داد؛ ح خواهن
ــود  ــای خـ ــد، فعالیت هـ ــت می کننـ ــک دریافـ ــیه کمـ و از روسـ
را نیـــز در شـــمال افغانســـتان و در نزدیـــک مـــرز کشـــورهای 
آســـیای میانـــه کـــه جـــز حیـــات خلـــوت روســـیه بـــه شـــمار 

ـــد. ـــاخته ان ـــز س ـــی رود، متمرک م

نصیر احمد نیازی

سیاست غیر عقالی در درون دستگاه دولتی؛
نــوع  دو  سیاســی،  جامعه شناســِی  نقطه نظــر  از 
سیاســت وجــود دارد، سیاســت عقــای و سیاســت 
ــل و  ــۀ عق ــر پای ــه بیشــتر ب ــای ک ــای. سیاســت عق ــر عق غی
ــراد  ــه اف محاســبه و تعمــق بیشــتر اســتوار اســت کــه بیشــتر ب
ــت  ــا سیاس ــرورت دارد، ام ــته ض ــمند و کارکش ــلکی، دانش مس
غیــر عقــای کــه بیشــتر بــر پایــۀ ســنت، احساســات و عاطفــه 
ــتر  ــتان بیش ــی افغانس ــت فعل ــد سیاس ــه رون ــت؛ ک ــتوار اس اس
ــوق  ــت س ــق اس ــبه دقی ــدم محاس ــای و ع ــر عق ــه غی جنب
ــت  ــه سیاس ــا ک ــر، از آنج ــس وب ــول ماک ــه ق ــود. ب داده می ش
ــتر دارد،  ــش بیش ــدن گرای ــخصی ش ــه ش ــل ب ــنتی در عم س
ــوان حکومــت ســنتی اغلــب متشــکل از بســته گان  دســتگاه دی
و خویشــاوندان و خدمت گــذاراِن شــخص حاکــم اســت. پــس 
ــزه و  ــه بروکراتی ــد ب ــکل می توانن ــه مش ــتگاه ها ب ــه دس این گون

ــد. ــدا کن ــل پی ــدرن دسترســی کام ــت م ــای شــدن دول عق

یاسر محسنی
ترامپ هدفمند عمل می کند؟

ـــطح کان  ـــکنی در س ـــپ، ساختارش ـــۀ ترام برنام
ـــای  ـــۀ دوره ه ـــکل گرفت ـــی-امنیتِی ش ـــت سیاس باف
ـــم  ـــش ه ـــت و دلیل ـــده اس ـــاالت متح ـــیِن ای پیش
ـــپ  ـــد. ترام ـــون روس می باش ـــی چ ـــب متخاصم ـــور رقی ظه
ـــکنی را  ـــی و ساختارش ـــن واگرای ـــود ای ـــال اول کار خ در س
 Madman( موفقیت آمیـــز انجـــام داد بـــا همـــان تئـــورِی
theory( مردِدیوانـــه. احتمـــال این کـــه در دور اول خـــود 
ــه  ــا بـ ــت، بنـ ــم نیسـ ــند، کـ ــته باشـ ــتاوردهایی داشـ دسـ
ـــکل دهی  ـــرای ش ـــکا ب ـــدۀ امری ـــام ش ـــر اع ـــتراتژی کمت اس
ـــدۀ  ـــج کنن ـــش فل ـــتراتژی واکن ـــن اس ـــر. در ای ـــون قوی ت هژم

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــت ارزیاب ـــمالی مثب ـــای ش ـــه کوری علی
تقســـیم اراضـــی بیـــن روســـیه و امریـــکا در ســـوریه، حمایـــت 
ـــوریه و  ـــرد در س ـــک ُک ـــای دموکراتی ـــبه نظامیان نیروه از ش
عـــراق، همه پرســـی ُکردســـتان عـــراق و درگیری شـــان 
ــداران،  ــپاه پاسـ ــاالی سـ ــف بـ ــار مضاعـ ــداد، فشـ ــا بغـ بـ
ـــوریه،  ـــان و س ـــای لبن ـــرائیل در مرزه ـــی اس ـــرکات نظام تح
ـــه  ـــز از جمل ـــوان نی ـــلماِن ج ـــن س ـــد ب ـــدن محم ـــد ش ولیعه
ـــت. ـــپ اس ـــال اول ترام ـــتراتژی س ـــن اس ـــای همی پارامتره

بانوان آریا قهرمان رقابت های 

فوتبال ۱5 سال بانوان شهر کابل شد

افغانستان از صعود به جام 
ملت های آسیا بازماند

فیـسبـوک نـــامــه

ــش  ــه از 1۵ روز پی ــل ک ــهر کاب ــوان ش ــال بان ــال 1۵ س ــای فوتب رقابت ه
بــا اشــتراک 1۲ تیــم در میــدان اختصاصــی فوتبــال بانــوان در فدراســیون 
فوتبــال آغــاز گردیــد، ســرانجام بــا قهرمانــی باشــگاه آریــا خاتمــه یافــت.
در دیــدار نهایــی ایــن رقابت هــا کــه میــان تیم هــای آریــا و توانــا برگــزار 
گردیــد، آریــا موفــق شــد ۴ بــر ۵ توانــا را شکســت دهــد و جــام قهرمانــی 

را از آن خــود ســازد.
ــق شــد  ــال ســنگر موف ــا باشــگاه فوتب ــن رقابت ه ــدی ای ــدار ردهبن در دی
1 بــر صفــر از ســد آشــیانه بگــذرد و جایــگاه ســوم را از آن خــود ســازد.
ــه  ــانه ها گفت ــه رس ــال ب ــیون فوتب ــراتی فدراس ــاون نش ــی، مع ــمس امین ش
ــه  ــر ب ــان برت ــش بازیکن ــا، گزین ــن رقابت ه ــزاری ای اســت: هــدف از برگ

ــود. ــوان افغانســتان ب تیــم ملــی 1۵ ســال بان
ــیون  ــی فدراس ــأت اعزام ــا حضــور هی ــا ب ــن رقابت ه ــۀ ای ــۀ اختتامی برنام
ــی  ــرای بررس ــیا ب ــال آس ــیون فوتب ــا و کنفدراس ــا فیف ــال ی ــی فوتب جهان
اوضــاع فوتبــال افغانســتان، دگــر جنــرال کرام الدیــن کریــم رییــس 
عمومــی فدراســیون فوتبــال افغانســتان، محمدیوســف کارگــر معــاون فنــی 
ــک  ــی المپی ــۀ مل ــاون کمیت ــی، مع ــا جال ــو روبین ــال، بان ــیون فوتب فدراس
افغانســتان، مربیــان و مســووالن تیم هــای حاضــر در ایــن رقابت هــا 

ــد. ــزار گردی برگ

ــی  ــدار از مســابقات مقدمات ــن دی ــی فوتســال افغانســتان در دومی ــم مل تی
ــا شکســت در برابــر  جــام ملت هــای آســیا در منطقــه جنــوب و مرکــز، ب

تیــم ملــی تاجیکســتان از صعــود بــه مرحلــه بعــد بازمانــد.
دو تیــم فوتســال تاجیکســتان و افغانســتان شــام روز دوشــنبه از ســاعت 7 
شــب بــه وقــت محلــی، در ســالن شــهید پــور شــریفی شــهر تبریــز ایــران 
بــه مقابــل هــم رفتنــد کــه بــا پیــروزی ۴ بــر 3 تیــم تاجیکســتان خاتمــه 

یافــت.
بــا ایــن شکســت، افغانســتان آخریــن شــانس خــود را بــرای راهیابــی بــه 

ــیا از دســت داد. ــای آس جــام ملت ه
پیــش از ایــن، رزاق ممــرک، ســرمربی تیــم ملــی فوتســال افغانســتان بــه 
خبرنــگار آوا گفتــه بــود کــه بــازی بــا تاجیکســتان هــم بــرای افغانســتان و 
هــم بــرای تاجیکســتان، بــرای صعــود بــه جــام ملت هــای آســیا در چیــن 

تایپــه تعییــن کننــده اســت.
او خاطرنشــان کــرده بــود کــه فوتســال تاجیکســتان فوتســالی نیســت کــه 
ــازی  ــن ب ــی چــون ای ــر باشــد، ول ــم افغانســتان باالت ــم از ســطح تی بگویی
تعییــن کننــده اســت و آنــان تمــام آماده گــی خــود را بــرای ایــن مســابقه 
ــازی  ــوند و ب ــدان می ش ــدرت وارد می ــام ق ــا تم ــًا ب ــد، قطع ــه ان گرفت

ــم. ــش روی نداری ــاده یی پی س
ــا تیــم تاجیکســتان در ســال  افغانســتان ســابقۀ یــک مســابقه دیگــر نیــز ب
ــه در آن  ــه البت ــیا دارد ک ــای آس ــام ملت ه ــی ج ــم در مقدمات ۲01۵، آن ه

ــل ایــن تیــم شکســت خــورد. ــر ۶ در مقاب ــا نتیجــه ۵ ب مســابقه نیــز ب
ــم  ــت تی ــود و شکس ــازی خ ــن ب ــروزی در اولی ــا پی ــتان ب ــم تاجیکس تی
ــم  ــه مصــاف تی ــازی تشــریفاتی ب ــک ب ــروز در ی فوتســال افغانســتان، دی
ملــی فوتســال ایــران رفــت. ایــران و تاجیکســتان از ایــن گــروه بــه جــام 

ــد. ــیا راه یافتن ــای آس ملت ه
ــه  ــیا در منطق ــای ۲01۸ آس ــام ملت ه ــی ج ــال مقدمات ــای فوتس رقابت ه
جنــوب و مرکــز بــا حضــور هفــت تیــم در دو گــروه از ۲3 الــی ۲۵ میــزان 

در ســالن پورشــریفی شــهر تبریــز ایــران در حــال برگــزاری اســت.
ــتان،  ــورهای ازبیکس ــور کش ــا حض ــه ب ــابقات ک ــن مس ــروه اول ای از گ
نیپــال، قرقیزســتان و ترکمنســتان برگــزار شــد نیــز تیم هــای ازبیکســتان و 

ــد. ــیا راه یافتن ــای آس ــام ملت ه ــد و ج ــۀ بع ــه مرحل ــتان ب قرقیزس

چند نشانۀ
 شارالتانیسم آکادمیک

 كاوه الجوردی
ــه  ــم الزم ــان ه ــت )و وجودش ــی نیس ــانه های قطعی ی ــد نش ــا الب این ه
شارالتانیســم نیســت(؛ این قــدر هســت کــه شــاید وقتــی بیــش از ســه 
تــا را در کســی ببینیــم، بشــود در صداقــت و بضاعــت اش شــک کــرد.

منظــورم از شــارالتان کســی اســت کــه بــا هــر قصــدی، مدعــی داشــتن 
دانشــی اســت کــه در واقــع نــدارد و می دانــد کــه نــدارد )یــا دســتِ کم 
ــم  ــا شارالتانیس ــا ب ــدارد(. در این ج ــه ن ــت ک ــل کارش می دانس در اوای
ــی  ــا کس ــًا ب ــه مث ــروکار دارم، ن ــگاهی س ــری دانش ــای نظ در حیطه ه
ــا  ــد ی ــان کن ــاری را درم ــد بیم ــد، می توان ــا می کن ــه دروغ ادع ــه ب ک
ــم  ــه شارالتانیس ــم ب ــًا ه ــد. عمدت ــرف بزن ــر ح ــت تیل ــا روح الیزاب ب
ــوب  ــم مکت ــر دارم، شارالتانیس ــخنرانی نظ ــفاهی و در س ــث ش در بح
فهرســت  کــه  این هــا  از  بعضــی  دارد.  بیشــتری  پیچیده گی هــای 
می کنــم، شــاید در شــخص بســیار جوانــی هــم کــه تــازه بــا موضوعــی 
آشــنا شــده و هیجــان زده شــده اســت و بــا معیارهــای آکادمیــک آشــنا 
ــتاد« و  ــوان »اس ــه عن ــی ک ــرم از کس ــه نظ ــا ب ــد؛ ام ــروز کن ــت، ب نیس
ــه نیســت. ــا از دانشــجوی بعــد از لیســانس( پذیرفت ــر« دارد )و حت »دکت
ــا بخــش  ــدارد. حت ــت ن ــه وق ــد ک ــرات می گوی ــه ک 1- در ســخنرانی ب
ــدارد  ــت ن ــد، وق ــه بگوی ــد ک ــن می کن ــش را صــرف ای ــی از وقت متنابه
کــه همــه حرف هایــش را بگویــد ، ۵0  دقیقــه فرصــت دارد تــا صحبــت 
ــت  ــد( و در هف ــش را قطــع  کن ــرار نیســت حرف ــم ق ــد )و کســی ه کن
ــد کــه موضــوع جــدی و مهــم اســت و حیــف کــه  دقیقــۀ اول می گوی
فرصــت کــم اســت. اهمیــت و جــدی  بــودن موضــوع را هــم توضیــح 
ــت  ــق اســت و وق ــه موضــوع بســیار عمی ــد ک نمی دهــد؛ فقــط می گوی

نــدارد.
۲- زیــاد اســم پرانی می کنــد. در نیــم ســاعت، اســم ۲0-10 نفــر 
ــی  ــاع دقیق ــم ارج ــدام ه ــه هیچ ک ــی آورد و ب ــث را م ــاهیر بح از مش

نمی دهــد.
3- از او »نمی دانــم« یــا »بلــد نیســتم« یــا »نخوانــده ام« زیــاد نمی شــنویم 

)و »قطعــًا« و »حتمــًا« زیــاد می شــنویم(.
۴- در بحــث و ســخنرانی عبــارات و جمــات غامــض بــه کار می بــرد 
ــراً  ــه ظاه ــارت ک ــان عب ــارۀ ف ــه درب ــد ک ــم از او بخواهی ــی ه و وقت
ــی  ــم ذهن ــًا »پارادای ــرد )مث ــه کارش می ب ــی ب ــی فن ــان اصطاح چون
متافیزیکــی الک  ســپینوزا«( کمــی توضیــح بدهــد، عمــًا می گویــد کــه 
اگــر بــا ایــن اصطــاح آشــنا نیســتید، اصــًا حــق نداشــته ایــد کــه وارد 
ــه  ــه صراحــت و ب ــم ب ــا و طــرح اســتداللش را ه بحــث بشــوید. مدع

ــد. ــش کنی ــر خواه ــا اگ ــد، حت ــار نمی گوی اختص
ــًا  ــر از مقدمــات نمــی رود. مث ــا در کاس درس فرات ۵- در بحثــش حت
عنــوان ســخنرانی اش می گویــد کــه ناســازگاری  هســت بیــن فــان ایــدۀ  
جــان ســتیوارت میــل در فلســفۀ سیاســی )کــه اســم مطنطنــی هــم دارد( 
و آرای اخیــر جــان رالــز. برای مــان از میــل می گویــد و از این کــه 
در کودکــی چگونــه بــوده و زنده گــی خصوصــی اش چــه بــوده و 
ــوده و پــدر معنــوی جامعــۀ مــدرن لیبــرال غــرب  ــدۀ راســل ب پدرخوان
ــی  ــاح منطق ــد اصط ــه چن ــد ب ــزی می زن ــل. گری ــن قبی ــت و از ای اس
ــا  ــی ی ــای منطق ــه جنبه ه ــخنرانی ب ــن س ــه در ای ــد ک ــل )و می گوی می
ــالی  ــه س ــز در چ ــه رال ــد ک ــد می گوی ــدارد(. بع ــل کاری ن ــی می علم
مــرده اســت و می گویــد کــه آدم مهمــی بــوده و کتابــش چندبــار چــاپ 
ــز  ــای رال ــی از کاس ه ــی از یک ــتی خاطره ی ــل از دوس ــه نق ــده و ب ش
ــۀ  ــوده. از عاق ــم ب ــاف مه ــز انص ــرای رال ــه ب ــد ک ــد. می گوی می گوی
شــخصی  اش بــه رالــز می گویــد. احتمــاالً مقــداری کار »تطبیقــی« 
ــش از  ــا پی ــه قرن ه ــم البت ــا ه ــران م ــه متفک ــان این ک ــد، در بی می کن
ــه  ــا، دو دقیق ــه این ه ــد از هم ــد. بع ــابهی زده ان ــای مش ــز حرف ه رال
ــز می گویــد، در حــد چیــزی کــه هرکســی  ــارۀ عدالــت در نظــر رال درب
ــف  ــراز تأس ــد اب ــد. بع ــا بخوان ــل ویکیپدی ــدای مداخ ــد در ابت می توان

ــت. ــده اس ــام ش ــش تم ــه وقت ــد از این ک می کن
ــس و  ــهوری را فی المجل ــای مش ــب و نظریه ه ــد مکات ــعی می کن ۶- س

در پنــج دقیقــه )یــا در یــک صفحــه( بــه کلــی رد کنــد.
7- به جــای اســتدالل منطقــی، شــعر می خوانــد و اقــوال بــزرگان 
را نقــل می کنــد. نقل هایــش از جنــس چیزهایــی اســت کــه مثــًا 
ــر  ــا منتش ــه زیب ــک جمل ــه روزی ی ــود ک ــدا می ش ــایت هایی پی در س

ــود. ــق بش ــه عمی ــی ک ــد. خیل می کنن
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کتــاِب »دور و نزدیــک آمرصاحــب« کاری 
ــاپ  ــه چ ــتی ک ــم دش ــت از محمدفهی اس
نخســت آن در ســال 13۹1 خورشــیدی 
نشــر شــده اســت. ایــن کتــاب در هــزار و 
ــه شــده کــه کار  ــرگ ارای نســخه و ۲0۹ ب
ــام  ــازم انج ــل ع ــی آن را اکم صفحه آرای

ــت. داده اس
یادداشــتی کــه  محمدفهیــم دشــتی در 
»دور  کتــاِب  نخســت  برگ هــای  روی 
و نزدیــک آمرصاحــب« نوشــته، گفتــه 
ــم  ــاش خواه ــاب ت ــن کت ــت: در ای اس
ــود  ــار ب ــت ی ــه بخ ــی را ک ــرد، لحظات ک
و در کنــار آمرصاحــب گذشــتاندم، بــا 
همــۀ لذت هــا، زیبایی هــا، دشــواری ها 

کنــم. تصویــر  حقیقت هایــش،  و 
در ادامــۀ ایــن یادداشــت آمــده اســت: فکر 
کنــم آنانــی کــه در کنــار آمرصاحــب بــوده 
انــد -چــه کســانی کــه بیشــتر از مــن ایــن 

شــانس را داشــته انــد و چــه هــم کســانی 
کــه کمتــر از ایــن نعمــت برخــوردار بــوده 
انــد-، یادداشــت های جالــب از آن لحظات 
ــدرش را  ــر ق ــه اگ ــد ک ــان دارن زنده گی ش
بداننــد و بنویســند، بخشــی از ناگفته هــای 
ــد  ــن خواه ــور روش ــر کش ــخ معاص تاری
شــد. بازهــم فکــر می کنــم، اگــر بــر ایــن 
اســت کــه شــخصیت آمرصاحــب را بــرای 
ــیم،  ــر بکش ــه تصوی ــدی ب ــل های بع نس
هیــچ شــیوه یی بهتــر از ایــن نخواهــد 
بــود تــا چشــم دیدهای مان از زنده گــی 
ــارز  ــن مب ــاز و برتری ــرد تاریخ س ــن م ای

عصــر را تصویــر کنیــم.
ــن  ــتی در ای ــای دش ــه آق ــی را ک خاطرات
میــان  در  می کنــد،  روایــت  کتــاب 
ســال های 137۵ تــا 13۸0 خورشــیدی 
ــد. خاطــرات ایــن کتــاب  ــاده ان اتفــاق افت
ــان  ــی بی ــت خط ــاده و روای ــان س ــا زب ب

ــد. ــده ان ش
ــن  ــت: م ــده اس ــادآور ش ــتی ی ــای دش آق
ــتم  ــاده هس ــک راوی س ــاب ی ــن کت در ای
ــک  ــی ی ــی از زنده گ ــورد لحظات ــه در م ک
شــخصیت بــزرگ، روایــت می کنــم. البتــه 
بعیــد نیســت کــه در برخــی مــوارد نتوانــم 
از غلیــان احساســات جلوگیــری کنــم، بــه 
ویــژه در روایــت آن لحظاتــی کــه بهتریــن 
ــد و در حــد  ــوده ان لحظــات زنده گــی ام ب
امــکان از بــودن در کنــار آمرصاحــب، 

لــذت بــرده ام.
ــد  ــای دشــتی چن ــه از آق ــی اســت ک گفتن
ــه و گفت وگــو  ــاب دیگــر و ده هــا مقال کت
پیرامــون خاطراتــش از قهرمــان ملــی، 
زنده گــی و مبــارزۀ او نیــز بــه چــاپ 

ــد. ــیده ان رس
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دور         و        نزدیک 
آمرصاحب

هارون مجیدی

عالــی  تحصیــات  وزارت  مســؤوالن 
ــت  ــا آزارواذی ــارزه ب ــرای مب ــد، ب می گوی
در  دختــر  دانشــجویان  جنســی 
بــا  پیــکار  آزمایشــی  دور  دانشــگاه ها، 
ایــن پدیــده را در دانشــگاه تعلیــم و تربیــه 
ــدازی  ــل راه ان ــی در کاب ــن ربان برهان الدی

نــد. کرده ا
عکس هــای  طریــق  از  کارزار  ایــن 
دیوارنــگاری در ایــن دانشــگاه آغــاز شــده 

ــت. اس
ــدر  ــش جن ــؤول بخ ــکار، مس ــه پی عارف
ــنبه  ــی روز سه ش ــات عال وزارت تحصی
ــن کارزار  ــت، ای ــن دار گف ــه ســام وط ب
را بــه گونــۀ آزمایشــی از دانشــگاه تعلیــم 
و تربیــه برهــان الدیــن ربانــی، آغــاز 

کرده انــد.
نقاشــی  می گویــد،  پیــکار  خانــم 
یــک  تنهــا  دیوارنــگاری  عکس هــای 

و  می ســازد  را  کارزار  ایــن  از  بخشــی 
ــت  ــام اس ــک پی ــل ی ــی حام ــر نقاش ه
کــه یکــی از ایــن پیام هــا نشــان دهندۀ 
بــه  رســیده گی  رونــد  چه گونه گــی 

می باشــد. شــکایت 
بــه گفتــۀ او »ایــن کمپایــن بــرای دختــران 
و پســران نشــان می دهــد کــه چنیــن 
ــا  آدرســی در دانشــگاه ها وجــود دارد و ب
ــه کجــا  ــت ب ــه آزارواذی ــه رو شــدن ب روب

ــد.« ــه کنن مراجع
جلــب  می افزایــد،  پیــکار  بانــو 
بــه  همه گانــی  بســیج  و  همکاری هــا 
خاطــر مصون ســاختن محیــط دانشــگاه ها 
بعــدی  مرحله هــای  از  بانــوان  بــرای 
تطبیــق کارزار مبــارزه بــا آزارواذیــت 

می باشــند. جنســی 
بــا  مبــارزه  کارزار  آزمایشــی  دور 
در  دختــر  دانشــجویان  آزارواذیــت 

ــد  ــه خواه ــاه ادام ــرای ۵ م ــگاه ها ب دانش
داشــت.

مســؤول بخــش جنــدر وزارت تحصیات 
عالــی می افزایــد کــه در تطبیــق ایــن 
و  آمــوزگاران  وزارت،  رهبــری  کارزار 
ــد و  ــی نقــش دارن ــه گونه ی دانشــجویان ب
اگــر ایــن رونــد موفــق شــود، دامنــۀ ایــن 
کارزار در تمامــی دانشــگاه های دولتــی 
افغانســتان  سراســر  در  خصوصــی  و 

می یابــد. گســترش 
دانشــجویان دانشــگاه تعلیــم و تربیــه 
راه انــدازی  از  ربانــی  برهان الدیــن 
ایــن کارزار اســتقبال می کننــد، امــا از 
عالــی  تحصیــات  وزارت  مســؤوالن 
ــۀ  ــه گون ــد را ب ــن رون ــا ای ــد ت می خواهن

جــدی عملــی کننــد.
ــد:  ــجویان می گوی ــن از دانش ــا یک ت ریت
ــوب  ــام خ ــا پی ــۀ دخترخانم ه ــرای هم »ب
اســت، ایــن برنامــه راه  حلــی بــرای 
ــه  ــا ب ــت و م ــت اس ــی از آزارواذی رهای
ــود را  ــکات خ ــم مش ــاده گی می توانی س

ــازیم.« ــریک س ــؤوالن ش ــا مس ب
دانشــجویان  از  دیگــر  یکــی  مــروه 
ــن ســبب می شــود،  ــن کمپای ــد، ای می گوی
ــران  ــت دخت ــبب آزارواذی ــه س ــانی ک کس
دســت  کارشــان  ایــن  از  می شــوند 

بکشــند.
ــض،  ــع تبعی ــی من ــه پالیس ــت ک گفتنی اس
نهادهــای  در  جنســی  آزارواذیــت  و 
تحصیــات عالــی مــاه میــزان ســال 13۹1 
خورشــیدی از ســوی وزارت تحصیــات 
عالــی بــه هــدف افزایــش ســهم زنــان در 
نهادهــای تحصیلــی تدویــن شــده اســت.

کمپاین مبارزه با آزار  
و اذیت جنسی دختران در دانشگاه ها  آغاز شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

چهل درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند
کشور  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
از  درصد   ۴0 از  بیش  هم  هنوز  که  می گوید 

مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
زراعت،  وزارت  سرپرست  درانی  نصیراحمد 
روز سه شنبه )۲۵ میزان( در مراسم گرامی داشت 
عدم  که  گفت  کابل  در  غذا  جهانی  روز  از 
مصونیت غذایی هنوز هم یک چالش جدی در 

افغانستان است.
بیان داشت که باوجود تاش های  آقای درانی 
حکومت در 1۶ سال گذشته هنوز هم بیش از 
۴0 در صد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی 
می کنند که این مساله هم اکنون از چالش های 

بزرگ حکومت محسوب می شود.
تا  دارد  نظر  در  زراعت  وزارت  افزود:"  وی 
انکشاف  برنامه  کشور  در  فقر  کاهش  برای 
سکتور زراعت ومالداری را روی دست گرفته، 
با انحصاری ساختن کشت محصوالت زراعتی 
در والیات و ولسوالی ها در کاهش فقر گام های 

موثر بردارد".
به گفته وی، با وجود  آنکه  حدود 7۵ درصد 
شهروندان کشور به زراعت ومالداری مصروف 
الزم  رشد  عدم  دلیل  به  سکتور  این  اما  اند 
تاکنون نتوانسته منابع غذایی مردم در کشور را 

تامین نماید.
سرپرست وزارت زراعت خاطر نشان ساخت 
که براساس پان های جدید این وزارت ازاین 
پس در بخش حمایت از زنان زراعت پیشه به 
ویژه در روستاها تمرکز بیشتر صورت خواهد 

گرفت که از این طریق زمینه تحرک اقتصادی 
روستاها در کشور فراهم خواهد شد.

سازمان  رییس  لوترن  مایک  حال  همین  در 
غذائی جهان در افغانستان )WFP( نیز که در 
این مراسم صحبت می کرد فقر و گرسنگی را 
مردم  ومهاجرت  شدن  بیجا  عامل  ترین  عمده 

افغانستان به خارج از کشور عنوان نمود.
وی گفت که هم اکنون بیش از یک سوم کل 
می کنند  زندگی  مناطقی  در  افغانستان  جمعیت 
که تحت تسلط گروه های تروریستی قرار داشته 
و یا درگیرمنازعات است که این مساله فقر روز 
افزون مردم را موجب شده و بزرگترین عامل 

مهاجرت نیز به شمار می رود.
رییس سازمان غذایی جهان در افغانستان بیان 
 ۲.۵ از  بیش  توانسته  سازمان  این  که  داشت 
گرسنگی  و  فقر  از  را  افغان  شهروند  میلیون  
نجات دهد و  برای بیش از ۵۵0 هزار تن بیجا 
شده داخلی در این کشور نیز کمک های اولیه 

تهیه کند.
وی تاکید کرد که سازمان غذایی جهان پس از 
این نیز متعهد است که در زدودن فقر و تطبیق 
فعالیت  افغانستان  در  پایدار  انکشافی  اهداف 

های خویش را ادامه دهد.
جهان  غذایی  سازمان  وی،  معلومات  براساس 
در بیش از یک ونیم دهه گذشته توانسته است 
بیش از ۲00میلیون انسان را در سطح جهان از 

فقر و گرسنگی نجات دهد.
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