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والــی فــراه از مخالفــان مســلح دولــت 
بــه  خواســته تــا ســاح های خــود را 
پروســۀ صلــح  بــه  و  گذاشــته  زمیــن 

والیتــی یکجــا شــوند.
عبدالبصیــر ســالنگی والــی فــراه ایــن 
ــه  اســت. ســخن را در جلســۀ نظامــی گفت
مســلح،  »مخالفیــن  می گویــد:  او 
خویــش  داشــته  دســت  ســاح های 
پروســه  بــه  و  گذاشــته  زمیــن  بــه  را 
ــمنان را در  ــردم دش ــد و م ــح بپیوندن صل

ندهنــد«. جــای  خــود  خانه هــای 
جلســه مشــترک شــورای نظامــی تحــت به 
ــا شــد  ــی برپ ــراه در حال ــی ف ریاســت وال
کــه وی بــا حضــور فرمانــدۀ ارتــش غــرب 
کشــور یــک بــار دیگــر از طالبان خواســت 

کــه ساحشــان را بــه زمیــن بگذارنــد.
ــای  ــدۀ نیروه ــور فرمان ــالنگی در حض س
خارجــی در والیــت فــراه، راز محمــد 
اوریــا خیــل، رئیــس ارکان فرماندهــی 
207 ظفــر و فرمانــدۀ پلیــس غــرب کشــور 
ــده  ــان ش ــا طالب ــگ ب ــان جن ــتار پای خواس

ــت. اس
ــح یکجــا  ــه صل ــه ب ــی ک ــزوده طالبان او اف
نیروهــای  بمبــاران  زیــر  نمی شــوند 
خارجــی و نیروهــای امنیتــی قــرار بگیرنــد.
ــدۀ  ــامل فرمان ــراه ش ــی ف ــای امنیت مقام ه
آن والیــت وعــده  نیروهــای خارجــی 
ــه شــکل  ــد کــه عملیــات پاکســازی ب دادن

کامــا جــدی پیگیــری می شــود.
ــا  روز جمعــه هــم والــی فــراه در دیــدار ب
بــزرگان قومــی از آغــاز عملیــات ویــژه در 

آن والیــت خبــر داده بــود.
بایــد گفــت کــه نــا امنی هــای اخیــر امــان 

مــردم فــراه را بُریــده اســت.
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صفحه 3

جلسـۀ شـورای عالـی حاکمیـت قانـون قبـل از ظهـر دیـروز 
پیشـنهاد ایجـاد کمیتـۀ امنیـت و مصوونیـت به هـدف فضـای  

امـن بـرای تجـار و سـرمایه گذاران را تصویب کـرد.
ارگ  چهارچنـار  قصـر  در  دیـروز  کـه  جلسـه یی  در 
عدالـت،  طـرح  ابتـدا  بـود،  دایرگردیـده  ریاسـت جمهوری 
حکومـت داری خـوب و انکشـاف پایدار در هـم کاری با اتاق 
تجـارت و صنایـع کشـور، توسـط دادسـتان کل ارائـه شـد.
فریـد حمیدی دادسـتان کل و محمدمعصوم اسـتانکزی رئیس 
عمومـی امنیـت ملـی کشـور از اقدامـات مشـترک خویـش 
در هـم کاری بـا سـکتور خصوصـی پیرامـون جلوگیـری از 

اختطـاف تاجـران ملـی گـزارش دادند.
دادسـتان کل گفـت کـه مبـارزۀ نهـاد لوی څارنوالی بـا پدیدۀ 
اختطـاف، نظام منـد و سـازمان یافته شده اسـت و نیاز اسـت تا 

پالیسـی واضح درایـن خصوص تدویـن گردد.
وی پیشـنهاد کـرد کـه کمیتـۀ امنیـت و مصوونیـت به هـدف 
دوم  معـاون  نظـر  زیـر  سـرمایه گذاران  بـرای  فضای امـن 
ریاسـت جمهوری بـا ترکیـب نهادهـای مربوطـه ایجـاد گردد 
تـا موضـوع اختطـاف را به صـورت همه جانبـه و جدی تحت 

بررسـی قـرار دهـد و اقدامـات الزم نمایـد.
فریـد حمیـدی، موجودیـت سـاح نـزد افـراد غیر مسـوول، 
وجود نهادها در قسـمت جوازدهی سـاح و سـیم کارت های 
غیـر راجسترشـده را از عوامـل عمـدۀ اختطـاف و افزایش آن 

دانست.
رئیـس عمومـی امنیـت ملـی نیـز از اقدامـات آن نهـاد بـرای 

مبـارزه بـا اختطاف گـزارش داد و از ایجاد کمیتـۀ مصوونیت 
تجـار  و  سـرمایه گذاران  بـرای  فضای امـن  ایجـاد  به هـدف 
اسـتقبال کرد. جلسـۀ پـس از بحث هـای همه جانبه، پیشـنهاد 
ایجـاد کمیتـۀ امنیـت و مصوونیت به هـدف ایجـاد فضای امن 

بـرای تجـار و سـرمایه گذاران را تصویب کـرد.
کمیتـۀ  کـه  گفـت  خصـوص  درایـن  رئیس جمهورغنـی 
مصوونیـت و نهادهـای عدلـی و قضایـی موضـوع مبـارزه بـا 

کار خویـش  اولویـت  در  کابـل و والیـات  را در  اختطـاف 
قراردهنـد. وی در مـورد توزیـع سـاح گفـت که بایـد معیار 
مشـخص درایـن خصوص وجود داشـته باشـد تـا از تکرار و 

افزایـش جرایـم جلوگیـری شـود.
سـپس، روی گـزارش چگونگی تطبیق برنامـۀ ملی اصاحات 
عدلـی و قضایـی کـه از سـوی وزارت هـای امـور داخلـه و 
عدلیه، دادگاه علی، دادسـتانی کل، کمیسـیون مسـتقل نظارت 
بـر تطبیـق قانـون اساسـی و انجمـن مسـتقل وکای مدافـع 

به جلسـه ارائـه شـد، بحـث گردید.
فرهنـگ حاکمیـت  نهادینه شـدن  بـر  کشـور،  رئیس جمهـور 
قانـون تأکیـد کـرد و گفـت: قوانینـی کـه به مـا میـراث مانده 
اسـت بایـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد و هدایـت داد کـه طی 
دوهفتـه، گـزارش واضـح در رابطـه به مشـکات قوانیـن و 
سـال های  در  تقنیـن  به مسـایل  پرداختـن  به هـدف  خاهـا 

ترتیب گـردد. آینـده 
وی تأکیـد ورزیـد کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی بایـد در 
راسـتای جلـب حمایـت و رضایت منـدی بیشـتر مـردم کار 
کننـد و نیـاز بـه آوردن اصاحـات بیشـتر و مسـلکی درایـن 

می باشـد. نهادهـا 

رییس حکومت وحدت ملی:

قـوانین میـراثی بازنگـری شـود

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

نخست وزیر ترکیه در کابل:

طالبان از فرصت استفاده کنند



نماینـده گان مجلـس روز شـنبه رییـس عمومی 
امنیـت ملـی را بـه نشسـت اسـتیضاح دعـوت 
کردنـد، امـا این دعوت بـه صـورِت غیرمترقبه 
بـه نشسـت اسـتجواب تغییر ماهیـت داد و این 
اسـتانکزی  معصـوم  درخواسـت  بـه  نشسـت 
رییـس عمومـی امنیت ملی، سـّری اعام شـد. 
نخسـت، سـوال ایـن اسـت کـه چـرا نشسـت 
اسـتیضاح بـه نشسـت اسـتجواب تغییر شـکل 

داد؟ 
هفتـۀ گذشـته، همایـون همایـون معـاون اول 
مجلـس نماینـده گان ورق اسـتیضاح معصـوم 
ترتیـب  را  ملـی  امنیـت  رییـس  اسـتانکزی 
کـرده بـود؛ امـا نشسـت روز شـنبۀ مجلـس با 
آقـای اسـتانکزی، اسـتجواب بـود کـه برخـی 
را  اداری  هیـأت  مـورد  ایـن  در  نماینـده گان 
مـورد انتقــاد نیـز قـرار دادنـد. نفیسـه عظیمی 
یـک عضـو مجلـس در ایـن مـورد گفـت کـه 
اسـتجواب و اسـتیضاح جـزو صاحیت هـای 
اساسـِی نماینـده گان مجلس اسـت، ولی رییس 
مجلـس از موقـِف حکومـت دفـاع می  کنــد. 
آقـای  درخواسـِت  بـا  مجلـس  چـرا  دوم، 
سـری  نشسـت  و  کـرد  موافقـت  اسـتانکزی 
برگزار شـد؟ آیـا واقعًا آقـای اسـتانکزی چنان 
حرف هـای مهمی داشـت کـه داللت بر سـّری 

بـودِن آن هـا داشـته باشـد؟
 در این کـه امنیت ملی، نهادی استخباراتی سـت 
کـه اطاعـاِت سـری را در اختیـار دارد، حرفی 
نیسـت؛ امـا وقتـی اطاعـاِت سـرِی مـا قبـل 
یـا  و  رییس جمهـوری  میـز  روی  این کـه  از 
میـز  روی  بگیـرد،  قـرار  مسـوول  مقام هـای 
چـه  می گیـرد،  قـرار  همسـایه  کشـورهای 
چیـزی می توانـد سـری باقـی بمانـد. از زمـاِن 
آقـای کـرزی رییس جمهـوری پیشـین روایـت 
او و وزیرخارجـه  می کننـد کـه روزی میــان 
جنجـال لفظـی صـورت گرفـت. جنـاب وزیر 
چـون عصبانـی شـد، بـه کـرزی گفـت آن چـه 
را کـه مـا در شـورای امنیـت فیصلـه می کنیـم، 
پیـش از آن کـه بـه نوشـتار در بیایـد، روی میز 
جنـراالن آی اس آی پاکســتان قـرار می گیـرد. 
وزیـر  لفظـی،  جنجـال  ایـن  در  می گوینـد 
خارجـۀ وقـت بـه صـورت مشـخص، کریـم 
خـرم رییـس دفتـر آقـای کـرزی را متهـم بـه 

بـود. کـرده  جاسوسـانه  فعالیت هـای 
 بـه این صورت، مشـخص می شـود کـه خیلی 
مسـایل در ایـن کشـور پیشـتر از آن کـه سـری 
انـد و یـا بســیاری از مسـایل  باشـند علنـی 

سـری کـه از مردم پنهان نگه داشـته می شـوند، 
به راحتـی در معـرض دیـِد اسـتخبارات بیگانـه 
قـرار می گیـرد. ایـن نوشـته بـه هیـچ صـورت 
را  این چنینـی  اتهامـی  نیسـت کـه  آن  پـی  در 
بـه رییـس امنیـت ملـی وارد کنـد، ولی چنــد 
اول  اسـت.  تأمـل  قابـل  شـک  بـدون  نکتـه 
این کـه: همایـون همایـون معـاون اوِل مجلـس 
اتهام هـای  خبرنـگاران،  برابـر  در  نماینـده گان 
مشـخصی را بـه آدرس ریاسـت امنیـت ملـی 
وارد کـرد. او اعـام کـرد کـه رییـس امنیـت 
ملـی در پـی حـذِف اوسـت و بـا توطیه گـری 
تـاش دارد کـه شـخصیِت او را تـرور کند. آیا 
در نشسـت روز شـنبه هیچ حرف و سـخنی در 
ایـن خصـوص مطرح نشـده اسـت؟ آیـا آقای 
همایـون پرسشـی در این مورد نداشـته اسـت؟ 
اگـر پرسـش ها در ایـن حـد بـوده، کجـاِی آن 
سـری اسـت و بایـد از چشــم مـردم پنهـان 
نگـه داشـته شـود؟ کسـی در فضـای همه گانی 
وارد  دولتـی  مقام هـای  از  یکـی  بـر  اتهاماتـی 
کـرده و مـردم در جریـان ایـن اتهام هـا قـرار 
اسـتانکزی  آقـای  کـه  نبـود  الزم  آیـا  دارنـد، 
مطـرح  هـراس  بـدون  را  خـود  پاسـخ های 

می کـرد؟ 
کـم کاری  بـه  متهـم  بارهـا  اسـتانکزی  آقـای 
و بی خبـری از مسـایل امنیتـی شـده و بارهـا 
وقتـی حادثـۀ انتحـاری در یکـی از شـهرهای 
کشـور و بـه ویـژه کابـل اتفـاق افتـاده، اولیـن 
کسـی کـه انگشـت انتقـاد بـه سـوی او دراز 
شـده، همیـن آقـای اسـتانکزی رییـس امنیـت 
مجلـس،  نشسـت  در  آیـا  اسـت.  بـوده  ملـی 
چیـزی در این خصوص مطرح نشــده اسـت؟ 
بـه چنیـن  اسـتانکزی  آقـای  پاسـخ های  چـرا 
باشـند؟  سـری  بایـد  اتهام هـا  و  پرسـش ها 
وقتـی گفتـه می شـود کـه هیـأت اداری مجلس 
ایـن  بـه  می کنـد،  جانـب داری  حکومـت  از 
معنـا بـوده نمی توانـد کـه از آقـای اسـتانکزی 
در مجلـس ورشکسـته و غیرمشـروع حمایـت 

صـورت گرفتـه اسـت؟ 
آقـای اسـتانکزی از چهره هـای جنجالـی کابینۀ 
افغانسـتان اسـت؛ کسـی است که بیشـترین بار 
مامتـی را تـا بـه حـال کشـیده ولـی هرگـز به 
روی خود نیــاورده اسـت. از او بـه عنوان فرد 
فاقـد صاحیـِت کاری، ناتـوان، غیرحرفه یی و 
مشـکوک یاد می شـود ولی در نشسـت مجلس 
بـا سـری اعـام شـدن، روی همـه چیـز بـه 
گونه یـی خـاک ریخته می شـود. مگـر از طریق 

رسـانه های کشـور بارهـا شـاهد نبوده ایـم کـه 
از سـوی آگاهـاِن مسـایل سیاسـی و امنیتـی، 
آقـای اسـتانکزی متهـم بـه ایـن شـده کـه او 
یـک انجنیـر اسـت و او را بـه اسـتخبارات و 
مسـایل امنیتـی غرضـی نیسـت؟ آیـا او بارهـا 
توسـط سیاسـیوِن کشـور بـه داشـتن رابطـه با 
گروه هـای دهشـت افکن متهـم نشـد؟ آیـا بـر 
او اتهـام وارد نکردنـد کـه در برخـی حمـات 
تروریسـتی بـه ویـژه بر جـاِن تظاهرکننـده گان 

کابل، دسـت داشـته اسـت؟
 کجـای ایـن مسـایل، مسـایِل سـری انـد کـه 
مجلـس نماینـده گان نشسـِت خود را از چشـم 
خبرنـگاران پنهـان برگـزار کـرد؟ مـردم حـق 
دارنـد کـه بداننـد رییس امنیـت ملـِی آن ها که 
نورچشـمی رییـس حکومـت نیـز هسـت، چه 
پاسـخ هایی در مـورد مســایل کشـور دارد. او 
بـرای تأمین امنیـِت مردم چه کارهایـی کرده و 
تـا چه انـدازه توانسـته بـه وظایف خـود عمل 

. کند
از جانب دیگر، چرا مجلس نشسـت اسـتیضاح 
را بـه نشسـِت اسـتجواب جایگزیـن کـرد؟ آیا 
واقعـًا آن گونـه کـه گفتـه می شـود، در جریـان 
آمـدن رییـس امنیـت ملـی بـه تـاالر مجلـس 
اتفاق هایـی افتاده که نشسـت را نیـز تغییر داده 

ست؟  ا
نشسـت سـری رییـس امنیت بـه جـای این که 
پرسـش های  دهـد،  پایـان  پرسـش ها  بـه 
تـازه را بـه وجـود آورده و آقـای اسـتانکزی 
بـارِ  زیـر  از  نمی توانـد  سـاده گی  ایـن  بـه 

کنــد.  خالـی  شـانه  مسـوولیت هایش 
و  صاحیـت  فاقـد  مجلـِس  امـروز  اگـر 
مشـروعیت نتوانسـت از او آن گونـه کـه توقـع 
شـک  بـدون  کنـد،  بازخواسـت  می رفـت 
روزی فـرا می رسـد کـه وی در برابـر مـردم، 
پاسـخ گوی وضعیـِت نابسـاماِن امنیتـی کشـور 
باشـد. زیـرا بـر اسـاس بسـیاری از ارزیابی ها، 
مشـکل اساسـی امنیت افغانسـتان برمی گردد به 
ضعـِف رهبـرِی اداره های اسـتخباراتی کشـور 
در انجـام وظایـف و رسالت های شـان. آقـای 
ایـن  از  یکـی  تردیـدی  بی هیـچ  اسـتانکزی 
رهبـران اسـت کـه صرفـًا به دلیـِل رفاقـت بـا 
شـخص رییـس حکومـت، در رأس مهم تریـن 
ادارۀ امنیتـی کشـور قـرار گرفتـه و قصـد دارد 
بـا بهره جویـی از ایـن رابطـه، به حضـور ناکامِ 

خـود در ریاسـت امنیـت ملـی ادامـه دهـد. 

2سا  ل    y   10 شما  رة    مسلسل  y 2240  د   و    شنبه       20 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   23 رجب المرجب    y 1439  9 ا پر  یل    2018 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

استیضاحی که 
به استجواب رسـید...

 

دو روز پیش، وزارت صحِت عامه اعام کرد که هزینۀ خدمات 
بهداشتی برای هر شهروند افغانستان در سال 5 دالر است. 

جهانی  »روز  گرامی داشِت  از  مناسبت  به  که  محفلی  در 
بود، مسووالِن وزارِت صحت حرف ها  برگزار شده  صحت« 
اوضاِع  خرابِی  از  بیشتر  که  آوردند  میان  به  صحبت هایی  و 
خبر  آن  وحشت آورِ  دورنماِی  و  افغانستان  مردم  بهداشتِی 

می داد. 
کرد  اعام  به صراحت  بهداشت،  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
به کمک های  وابسته  افغانستان شدیداً  در  که سکتور صحت 
ارایۀ  برای  اختصاصی  در حال حاضر هزینۀ  و  است  بیرونی 
خدماِت صحی به هر شهروند کشور، ساالنه پنج دالر است. 
این وزارت  برنامه ریزِی  قدیر رییس عمومی  آقای عبدالقدیر 
نیز اعام کرد که از یک میلیارد و نُهصدمیلیون دالری که ساالنه 
برای ارایۀ خدمات بهداشتی به مصرف می رسد، فقط 5 درصد 
آن توسط حکومت، 72 درصد توسط مردم و متباقی توسط 

جامعۀ جهانی پرداخت می شود.
و  این صحبت ها  کنار  در  بهداشت  وزارت  مسووالن  اگرچه 
بخِش  در  ماحظه یی«  »قابل  پیشرفت های  از  یأس آور،  ارقامِ 
صحت نسبت به سال هاِی گذشته ـ از جمله کاهش مرگ ومیِر 
خبر  ـ  درمانی  خدمات  به  مردم  دسترسی  افزایش  و  مادران 
می دهند، اما این پیشرفت ها در نظِر هر خواننده  و شنونده یی 
در مقابل تخصیِص 5 دالر برای هر شهروند در یک سال، کامًا 

رنگ می بازد. 
مسلمًا وضعیت بهداشتی در افغانستان مانند هر کشور دیگر، 
از وضعیِت سیاسِی آن آب می خورد. به هر مقدار که حکومت 
در عرصۀ سیاست دارای ثبات و برنامۀ سالم باشد، در سایر 
نیز پیشرفت و شگوفایی به ظهور  از جمله صحت  عرصه ها 
از  شعبه یی  افغانستان،  در  بهداشتی  بی سروسامانی  می رسد. 

بی سروسامانِی سیاسی در حکومِت موجود است. 
اوضاِع  خرابی  آن،  ناچیزی  و  دالر   5 مبلغ  بر  تمرکز  از  جدا 
و  شفاخانه ها  تماشای  با  می توان  را  افغانستان  در  صحی 
بهتر و ملموس تر درک  بیماران،  درمانگاه ها و پروسۀ تداوی 
کرد. افزون بر این ها می توان ضریِب ایمنِی بهداشت و سامت 
در کشور را با سیاحت در خیابان ها و کوچه های پایتخت و 
تماشاِی فروشگاه های مواد غذایی، دارویی و رستورانت ها و 
تشناب های عمومی استخراج کرد و وضعیِت بهداشتی مردماِن 
قیاس  آن  از  را  دوردست  شهرهای  و  ولسوالی ها  روستاها، 

گرفت. 
در  حکومت  لیاقِت  نمایندۀ  می باید  پایتخت  عنوان  به  کابل 
فعالیِت  این شهِر چندمیلیونی شاهد  اما  باشد،  تمام عرصه ها 
و  غیرمعیاری  درمانِی  مرکز  صدها  تقلبی،  داکتر  هزارها 
خصوصِی  شفاخانۀ  ده ها  و  صحی  الزمِ  استندردهای  فاقد 
پُررنگ ولعاب است که غیر از عطِش دریافت پول و ثروت، 
چیزی در چانته ندارند. داکتران تقلبِی درس ناخوانده و یا هم 
به  با دواخانه ها و البراتوارها،  نامتعهد، در هماهنگی  داکتراِن 
نوشتِن نسخه های طوالنی و پول ساز می پردازند و شفاخانه های 
تجارتی نیز فقط پذیراِی بیماراِن پولدار و دست به جیبی هستند 
که اگر درمان شدند خوب، اگرنه به شفاخانه هایی در هند و 
یا  پایتخت  پاکستان حواله می شوند. افزون بر این، در همین 
به عبارتی کابل زیبا، روزانه صدها تُن مواد خوراکی، دارویی، 
بهداشتی و آرایشِی منقضی  و تاریخ گذشته به فروش می رسد 

و عواقِب صحِی آن بر فقیرترین شهروندان تحمیل می گردد.
از این که بگذریم، بهداشِت محیطی در قالب آلوده گِی آب وهوا 
معلوماِت صحِی  و  پریشان  بسیار  در کشور  مواد خوراکی  و 
خانواده ها در این زمینه بسیار اندک است، وقتی این عامل را با 
عوامِل باال و نابسامانی هاِی سیاسی جمع کنیم، آن گاه می توان 
عمِق فاجعۀ بهداشتی در کشور و شرم آور بودِن مبلِغ 5 دالر 

برای هر شهروند را درک و دریافت کرد. 
مسلمًا  می کند،  یاد  آن ها  از  که وزارت صحت  پیشرفت هایی 
زمانی،  تحوالت  سیر  و  جهانی  جامعۀ  کمک های  به  نظر 
آن همه  با  می آیند.  به حساب  اما شکننده  عادی  پیشرفت هایی 
کمک هایی که در 16 ساِل اخیر به حکومِت افغانستان و سکتور 
اقتصادی و اجتماعی یی که  صحت صورت گرفت و تحرِک 
در جامعه ایجاد شد، این مقدار پیشرفت کامًا عادی و اندک 
حمایت های  کاهِش  روند  به  توجه  با  ولی  می شود؛  ارزیابی 
جهانی از افغانستان و اوج گرفتِن تنش های سیاسی در میداِن 
سیاست و حکومت داری، این پیشرفت هاِی عادی نیز شکننده 

به  نظر می رسند! 

»5 دالر«
شرمنده گی از عرصۀ سیاست تا بهداشت
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واکنـش مجلـس سـنا بـه امضـای توافقنامه بـا پاکسـتان؛ حکومت 
در سیاسـت باخته اسـت

مجلـس سـنا در واکنش بـه توافقات انجام شـده در دیـدار غنی و 

عباسـی می گوید کـه حکومت افغانسـتان در میدان سیاسـت 
به پاکسـتان باخته اسـت.

محمـد علـم ایزدیار معاون اول مجلس سـنا در نشسـت روز 
یکشـنبه )19 حمـل( این مجلـس گفت، حکومت افغانسـتان 

در تمامـی مـوارد توافقاتـی با جانب پاکسـتان بازنده اسـت.
آقـای ایزدیـار گفـت: »بـا توجه بـه تحوالت اخیـر در عرصه 
سیاسـی یعنـی متقاعـد سـاختن جامعـه جهانـی مبنـی بـر 
حضـور گروه هـای تروریسـتی در خاک پاکسـتان و مذاکره 

بـا پاکسـتان باخته اسـت«.
آقـای ایزدیـار بیـان داشـت کـه پاکسـتان بـه دنبـال وقـت 
کشـی و انحـراف اذهان جامعه جهانی اسـت و بـه این کار 

موفـق هم شـده اسـت.
او گفـت در یکـی از مـوارد ایـن توافقـات آمـده اسـت که 
)دو کشـور  اقدامـات موثـری را در برابـر جنگ جویـان و 
عناصـری کـه تهدیدهـای امنیتـی را متوجـه هر یـک از دو 
کشـور می سـازند، روی دسـت گیرنـد(؛ این بـه معنای آن 
اسـت کـه حکومـت افغانسـتان بـه ادعـای پاکسـتان مبنی 
بـر تهدیدهـای کـه از خـاک افغانسـتان متوجـه آن کشـور 

می شـود، اعتـراف کرده اسـت.
معـاون اول مجلـس سـنا همچنیـن در خصـوص این مورد 
توافقـات انجـام شـده )دو کشـور تعهـد می سـپارند کـه به 
هیـچ کشـور، شـبکه، گـروه یـا فـردی اجـازه اسـتفاده از 
قلمرو های شـان را ندهنـد.(، گفـت که دولت افغانسـتان به 
ادعـای پاکسـتان مبنی بر اسـتفاده هنـد از خاک افغانسـتان 

بـر علیـه پاکسـتان اعتراف کرده اسـت.
آقـای ایزدیـار همچنیـن، مـورد دیگری ایـن توافقات )دو کشـور 
تعهـد می سـپارند کـه از نقـض حریـم فضایـی و ارضـی همدیگر 

اجتنـاب نماینـد.( را نیز مانعی بر سـر انجام حمـات هواپیماهای 
بـدون سرنشـین امریکایی بـر مناطـق قبایلی پاکسـتان خواند.

او تاکیـد کـرد کـه حکومـت افغانسـتان در ایـن توافقـات به طور 
غیـر مسـتقیم خـط دیورنـد را نیز به رسـمیت شـناخته اسـت.

معـاون اول مجلـس سـنا تاکیـد کـرد کـه حکومـت خـاف اراده 
مـردم افغانسـتان و واقعیـت هـای موجود به دولت پاکسـتان سـند 

است. داده 
او تاکیـد کـرد، کسـانیکه از جانـب افغانسـتان بـا پاکسـتان مذاکره 
می کننـد، بایـد منافـع ملـی و اراده مـردم افغانسـتان جـداً در نظـر 

. ند بگیر
جمعـه الدیـن گیانـوال دیگـر عضـو سـنا نیـز بـا اشـاره بـه سـفر 
عباسـی بـه کابـل گفـت کـه حکومـت دروازه صلـح را گـم کرده 

اسـت و بـه در دیگـری مراجعـه کـرده اسـت.
آقـای گیانـوال افـزود کـه کلیـد صلـح افغانسـتان امریکا اسـت و 

مـردم و حکومـت بایـد در مقابـل قصـر سـفید خیمـه بزننـد.
بـه گفتـه او، مذاکرات اینچنینی با پاکسـتان اگر 10 سـال دوام پیدا 

کنـد هـم نتیجه ای در پی نخواهد داشـت.
افضـل شـامل دیگـر عضـو سـنا نیز گفـت: »تـا هنوز صدهـا دور 
مذاکـره بـا طـرف پاکسـتان انجـام شـده ولـی نتیجـه منفـی بـوده 

اسـت؛ زیـرا پاکسـتان صادق نیسـت«.
آقای شـامل افزود که پاکسـتان در برابر افغانسـتان »چال شـیطانی« 

بـه کار می برند.
شـاهد خاقـان عباسـی بـه روز جمعـه وارد کابـل شـد و در دیدار 
بـا رییـس جمهـوری غنی توافـق کردند که پـان عمل افغانسـتان 

و پاکسـتان بـرای صلـح صلـح و همسـبتگی را نیز عملـی کنند.

مانـدگار: نشسـت سـران احـزاب و جریان هـای سیاسـی 
بـا کمیسـیون انتخابـات در دفتـر یونمـا در کابل دایر شـد. 
در ایـن نشسـت، سـران احـزاب و جریان هـای سیاسـی، 
دیدگاه های شـان را پیرامـون انتخابـات و مشـکات آن بـا 
کمیسـیون انتخابـات در میـان گذاشـتند. برخی سـخنرانان 
از دفتـر یونامـا و جامعـۀ جهانـی خواسـتند کـه در رونـد 
برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف، حکومـت افغانسـتان را 

کنند.  ترغیـب 
در این نشسـت، شـماری از سـران و نماینـده گان جریان ها 
ارغندیـوال،  عبدالهـادی  جملـه  از  سیاسـی  احـزاب  و 
رهبـر حـزب اسـامی افغانسـتان؛ امـراهلل صالـح؛ رییـس 
رونـد سـبز؛ داکتـر انورالحـق احـدی، رییـس جبهـۀ نوین 
افغانسـتان، نورالرحمـان اخاقـی، عضـو شـورای رهبـری 
عضـو  دوسـتم،  باتـور  افغانسـتان؛  اسـامی  جمعیـت 
رهبـری جنبـش ملـی اسـامی افغانسـتان؛ نظـری پریانـی، 
عضـو رهبـری جریـان آجنـدای ملـی و برنامۀ وفـاق ملی؛ 
عبدالجبـار تقـوا، رییـس اتحادیـۀ والیـان پیشـین و عضـو 
دفتـر سیاسـی حامـد کـرزی؛ داوود علـی نجفـی رییـس 
غیـرت  داکتـر  انتخابـات؛  کمیسـیون  پیشـین  داراالنشـای 
بهیـر، عضـو دفتـر گلبدیـن حکمتیـار، رهبر پیشـین حزب 
اسـامی؛ محمـد ناطقـی، عضـو شـورای رهبـری حـزب 
وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان و عضو ائتـاف نجات؛ 
وحـدت  حـزب  رهبـری  شـورای  عضـو  بصیـر  عبـاس 
اسـامی افغانسـتان؛ داکتـر مجـددی، عضـو شـورای جبهه 
نجـات ملـی افغانسـتان، سـید حامدگیانـی، رهبـر حـزب 
محاز ملی افغانسـتان و شـماری دیگر مسـووالن و اعضای 
ارشـد جریان های سیاسـی شـرکت داشـتند. آنان، از تقلب 
انتخابـات گذشـته یـاد کـرده و چالش هـای  گسـترده در 

انتخابـات پیـش رو را بـر شـمردند. 
ایـن احـزاب و جریان هـای سیاسـی خواهان سـهم احزاب 
در انتخابـات کشـور شـده و آن را بـه سـامت انتخابات و 
دمکراسـی در کشـور مفیـد ارزیابی کردنـد. در این محفل، 
نظـری پریانـی، عضو شـورای رهبری جریـان اجندای ملی 
و برنامـه وفـاق ملـی، صحبت و کـرد و گفت کـه با توجه 
بـه سـخنانی کـه در ایـن نشسـت مطـرح شـده اسـت، می 
تـوان بـه ایـن نتیجه دسـت یافـت کـه اراده سیاسـی اصل 
اساسـی بـرای برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف اسـت و 
در غیـر آن اگـر هـر نـوع سیسـتم و سـاختار انتخاباتی هم 

ایجـاد شـود، بـاز هم ممکن اسـت کـه انتخابات بـه تقلب 
کشـانده شـود. پریانـی گفـت: کسـی کـه لـذت تقلـب را 
چشـیده اسـت، باز هم بـه تقلـب دل می بننـد. بنابراین اگر 
چنین نباشـد و اراده سیاسـی برای برگـزاری یک انتخابات 
بگیـرد ممکـن اسـت کـه همیـن  از ارگ شـکل  شـفاف 
کمیسـیون بـا مصـرف انـدک ده میلیـون دالـری بتواند یک 
انتخابـات قابـل قبـول را راه انـدازی کنـد. او اضافـه کـرد 
کـه اگـر در گذشـته برخـورد قاطـع و قانونی بـا تقلبکاران 
صـورت می گرفـت، ممکـن بـود که این بـار مسـووالن در 
نهادهـای انتخاباتی بیشـتر متوجـه کار خودشـان می بودند؛ 
امـا متاسـفانه از آنجایـی که تلقلـب کاران انتخاباتـی در این 
جامعـه از طـرف دسـتگاه حاکـم تقدیـر شـده بـه مقام هـا 
می رسـند، بـاز هـم ممکن اسـت کـه تقلب صـورت گیرد.
بـا اشـاره بـه  ایـن عضـو شـورای رهبـری وفـاق ملـی، 
برنامه هایی کـه بـه هـدف مهندسـی انتخابـات روی دسـت 
گرفته شـده اسـت، گفـت: در برگـزاری انتخابات گذشـته 
همـه شـاهدیم کـه انتخابـات بـه روش گوسـفندی برگزار 
شـد و معـروف شـد و حـاال هـم بـا توجـه بـه تـدارکات 
و آماده گی هـا و مقدماتـی کـه وجـود دارد ممکـن اسـت 
کـه انتخابـات بعدی شـتری باشـد؛ یعنـی تقلب بـه مراتب 

باشد. بیشـتر 
او گفـت کـه این که دولت مدعی اسـت که نفوس شـماری 
هوایـی کـه از طریـق هـوا صـورت گرفتـه اسـت، نفـوذ 
باشـنده گان برخـی از قسـمت های مشـخص در افغانسـتان 
را بیشـتر نشـان می دهـد، یـک حرکـت سیاسـی بـه هدف 
غلبـه بـرای رأی مـردم در انتخابات اسـت و نیـز برگزاری 
بـا شناسـنامه های کاغـذی، ممکـن اسـت کـه  انتخابـات 
امـکان تقلـب را بـه مراتـب بیشـتر از انتخابـات گذشـته 

فراهـم آورد. 
میلیـون  ده  کـه  اسـت  قـرار  افـزود،  ملـی  وفـاق  عضـو 
شناسـنامه های کاغـذی تـا برگـزاری انتخابـات، در کشـور 
شناسـنامه های  توزیـع  اکنـون  همیـن  امـا  شـود؛  توزیـع 
کـه  اسـت  ممکـن  و  دارد  جریـان  پاکسـتان  در  کاغـذی 
میلیون هـا پاکسـتانی که دولت افغانسـتان آنان را پاکسـتانی 
نمی دانـد، ایـن شناسـنامه ها را بـه دسـت آورده و آنـان در 
انتخابـات چـه در میان مهاجـران و چه هـم در والیت های 
جنوبی و شـرقی کشـور شـرکت کرده رای بدهنـد. پریانی 
گفـت که میـان نفوس شـماری هوایی و توزیع شـنامه های 

انتخابـات  خصـوص  در  رابطه یـی  پاکسـتان  در  کاغـذی 
وجـود دارد کـه باهـم هـم جریان های سیاسـی و هـم دفتر 

یونامـا در کابـل متوجـه این مسـاله باشـند.
پریانـی بـه گونـه مشـخص بـه یونامـا پیشـنهاد کـرد کـه 
بایـد یونامـا و جامعـه جهانـی در انتخابـات آینـده از روند 
دیموکتراتیـک و رای مـردم حمایـت کننـد تـا اینکه از یک 

فـرد و یـا حلقـۀ خاص.
گفتنـی اسـت که نماینده گان و مسـووالن دیگـر احزاب و 
جریـان های سیاسـی هـم ضمن نقد و نظراتـی که در مورد 
انتخابـات و کارهـای تخنیکـی آن داشـتند، پیشـنهادهای 

مشـخصی هـم ارایـه کردند. 
در  تقلـب  مـورد  در  سـبز  رونـد  رییـس  صالـح،  امـراهلل 
انتخابـات گفـت کـه  مهـم ایـن نیسـت کـه یـک نفـر یـا 
افـردی چنـد بـار رای بدهنـد و مرتکـب 
تقلـب شـوند؛ ایـن تقلـب کانی نیسـت؛ 
انتخابـات  در  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  امـا 
مهندسـی  و  صنعتـی  تقلـب  افغانسـتان 
جلـو  بایـد  و  می گیـرد  صـورت  شـده 
آن را گرفـت. آقـای صالـح ضمـن ارایـه 
طـرح هـای تخنیکـی به هدف بهتر شـدن 
تقلبـات  کـه  گفـت  انتخابـات  برگـزاری 
از  را  مـردم  اعتمـاد  گذشـته  انتخاباتـی 

انتخابـات سـلب کـرده اسـت.
حـزب  رهبـر  ارغندیـوال  عبدالهـادی 
اسـامی، ضمـن ارایـه پیشـنهادهایی بـه 
از  یونامـا  دفتـر  و  انتخابـات  کمیسـیون 
بـه  کـه  خواسـت  انتخابـات  کمیسـیون 
میـان  در  انتخابـات  بایـد  زیـاد  دالیـل 
مهاجریـان برگـزار نشـود. او گفـت کـه 
هیـچ ممکـن و عملـی نیسـت کـه بتوانیم 
را  شـفاف  انتخابـات  مهاجـران  میـان  در 

دایـر کنیـم و بایـد انتخابـات فقـط در داخـل افغانسـتان 
شـود. برگـزار 

ملـی  نجـات  حـزب  رییـس  مجـددی  داکتـر  داکتـر  امـا 
شـد.  مهاجریـن  میـان  در  انتخابـات  برگـزاری  خواهـان 
شـوری  عضـو  اخاقـی،  نورالرحمـان  حـال،  همیـن  در 
پیشـنهاد  ضمـن  افغانسـتان،  اسـامی  جمعیـت  رهبـری 
سـهم احـزاب در انتخابـات پیـش رو، بـه نظـارت احزاب 
کـه  گفـت  حـال  عیـن  در  و  کـرد  تاکیـد  انتخابـات  از 
بایـد کمیسـیون انتخابـات بـرای عملی شـدن ایـن مـورد 

کنـد. ایجـاد  را  طرزالعملـی 
نویـن  احـدی، رهبـر جبهـۀ  انورالحـق  در همیـن حـال، 
در افغانسـتان گفـت کـه ممکـن اسـت کـه حضـور مـردم 
انتخابـات گذشـته بـه مراتـب پایین باشـد و حضـور اندک 
مـردم ممکن اسـت کـه مشـروعیت انتخابات را بـه چالش 
مواجـه کنـد. عبدالجبـار تقـوا، رییـس اتحادیـۀ والیـان، در 
ایـن نشسـت گفت کـه احـزاب سیاسـی اففانسـتان باید به 
ایـن نکتـه توجـه کنند کـه اگـر انتخابـات برگزار نشـود یا 
بـه تعویـق بیفتـد چـه کاری باید انجـام دهنـد. او گفت که 
مسـوولیت جریان هـای سیاسـی ایـن اسـت که بایـد روی 
یـک گزینـه دیگـر هـم فکـر کننـد. باتـور دوسـتم هـم به 
نماینـده گـی از حـزب جنبش گفت کـه بایـد در انتخابات 
پیـش رو، دقـت شـود و اصاحـات ممکـن نمـی تواند که 
در ایـن مـدت کوتـاه عملی باشـد. او گفت کـه تاش های 
سیاسـی بـرای کنترل و مهندسـی انتخابـات از طرف دولت 
بـه گونه یـی جریـان دارد تـا بتواننـد افـراد خودشـان را از 

والیت هـای مختلـف بـه پارلمان بکشـانند.
در ایـن نشسـت، عبدالبدیع صیاد رییس کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات، تاکیـد بـر اسـتقال کمیسـیون انتخابات داشـت 
و بـه سـوالت مطرح شـده پاسـخ ارایـه کـرد. او از احزاب 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  بـا  کـه  خواسـت  سیاسـی 
همـکاری کننـد. او گفـت کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

مجلس سنا:

در        برابر         پاکستان       با  ختیم!

در نشست مشترک سران احزاب و جریان های سیاسی با کمیسیون انتخابات در دفتر یوناما مطرح شد:

انتخابات در میان مهاجرین برگزار نشود
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در دوسـال اول زنده گـی، کـودک کامـًا بـه مادر وابسـته اسـت؛ نیازهـای کودک 
فقـط توسـط مـادر بـرآورده می شـود و پدرهـا معمـوالً تنهـا شـاهد بزرگ شـدِن 
کـودک هسـتند و نهایـت مسـوولیت و کمک شـان، در ارتباط با کارهـای کودک، 
به طـور غیرمسـتقیم و از طریـق توجـه به مـادر و کمک کـردن بـه او خواهد بود. 
بـا بزرگ تـر شـدِن کـودک و رشـد شـناختی و شـخصیتِی او، نیاز دیگـری هم به 
نیازهـای ابتدایـی اش اضافـه می شـود؛ نیـاز بـه تربیـت و آمـوزش از سـاده ترین 

رفتارهـا ماننـد اسـتفاده از دست شـویی گرفتـه تا حـرف زدن و بـازی کردن. 
در جامعـۀ مـدرن امـروزی، عمًا بعد از رسـیدن کودک به سـن مکتـب و ارتباط 
بـا دیگر همسـاالن، کـودک بسـیاری از آموزش ها را از معلمان، مکتب، همسـاالن 
و حتـا رسـانه هایی ماننـد تلویزیـون یـاد می گیـرد؛ امـا تـا قبـل از سـن مکتـب، 
کودکـی کـه تنهـا بـا والدین خود ارتبـاط دارد هم نیـاز به آمـوزش و تربیت دارد. 

روان پزشکان چه می گویند؟ 
تربیـت و پـرورش یـک کـودک، شـاید مهم تریـن و سـخت ترین وظیفه یی باشـد 
کـه کسـی در زنده گی بـر عهده خواهد داشـت. نظریات روان شناسـان مشـهوری 
ماننـد فرویـد و بنـدورا کـه بـر تاثیـر آموزش هـای دوران کودکی در شـکل گیری 
شـخصیت بزرگ سـالی کـودک تاکیـد دارنـد، اهمیـت نقـش والدیـن را نشـان 
می دهـد. بنـدورا معتقد اسـت رفتار و شـخصیت آدمی، اکتسـابی اسـت؛ یعنی بر 
اثـر یادگیـری شـکل می گیـرد. فروید پـا را از این هـم فراتر می گـذارد و می گوید 
تنهـا تجـارب چنـد سـال اول زنده گـی کـوک، شـخصیت او را شـکل می دهد و 

کـودک در سـال های اول تنهـا در کنـار پـدر و مادر اسـت. 
والدیـن نخسـتین الگوهـای رفتاری هسـتند که کـودک با آن ها مواجه اسـت و در 
بیـن بقیـۀ افرادی کـه در کنار کودک قـرار دارند، والدیـن تاثیرگذارترین هسـتند. 
از همـان سـال های ابتدایـی زنده گـی، کـودک مفاهیمـی ماننـد مهربانـی، احترام، 
دوسـت داشـتن، دروغ، خشـم و بقیـۀ خصوصیـات شـخصیتی را از والدین خود 
الگـو می گیـرد. او بسـیاری از این هـا را به طـور ناخـودآگاه و حتـا بـدون تـاش 
والدیـن از آن هـا و از رفتارهـای آن هـا کسـب می کنـد، بـه همیـن دلیـل والدین 

بایـد کامـًا نسـبت بـه رفتارهای خـود در قبال کودک هشـیار باشـند. 
والدین باید مشورت کنند 

روان شناسـان توصیـه می کننـد که بهتر اسـت والدیـن حتا قبل از فرزنددار شـدن، 
بـا هـم در مـورد رفتارهـا و انتظارات شـان در قبـال کـودک حـرف بزننـد و از 
نـوع والدگـری یکدیگـر اطاع داشـته باشـند. پـدر باید بدانـد مادر چـه انتظاری 
از کودکـش خواهـد داشـت و چـه رفتـاری را بـرای کودکـش مناسـب می دانـد. 
متخصصـان می گوینـد والدیـن بایـد بـه یـک نقطـۀ مشـترک در تربیـت کـودک 
برسـند و ایـن کار بـا حـرف زدن و هم چنیـن مشـاهدۀ نمونه هـای دیگـر، بحـث 
کـردن در مـورد مسـایل مختلـف تربیـت کـودک و مشـکاتی کـه ممکن اسـت 
در مسـیر آمـوزش کـودک اتفـاق بیافتـد، شـکل می گیـرد؛ امـا مهم تریـن نکته یی 
کـه والدیـن بایـد در مـورد آن بـه توافـق برسـند، انضباطـی اسـت که کـودک در 
چهارچـوب آن قـرار خواهـد گرفت. رفتارهـای کودک باید حد و مرز مشـخصی 
داشـته باشـد و باید کسـی باشـد که به کودک درسـت یـا غلط بودن هـر رفتاری 
را آمـوزش دهـد؛ امـا در صورتـی کـه والدیـن در ایـن مـورد بـا یکدیگـر توافق 
نداشـته باشـند، کـودک دچـار سـردرگمی خواهـد شـد. شـکل 
او کمـک  بـه  بـرای کـودک،  رفتـاری  دادن یـک چهارچـوب 
می کنـد کـه یـاد بگیـرد بعدهـا در اجتمـاع چه طـور رفتـار کند. 

مربی اصلی کودک کیست؟ 
بـه طـور سـنتی، مادرهـا وظیفـۀ آمـوزش کـودک را بـر عهـده 
دارنـد؛ امـا گاهـی پدرها هم دوسـت دارنـد در این امـر دخالت 
داشـته باشـند. بـه غیـر از آموزش هـای شـخصیتی کـه در بـاال 
گفتـه شـد، بعضـی رفتارهـا و کارهـای کوچک تـر و بـه ظاهـر 
کم اهمیت تـری هـم وجـود دارنـد کـه کـودک بایـد بـه تدریـج 
آن هـا را از کسـی یـاد بگیـرد. زمـان اسـتراحت و خـواب، نـوع 
غـذا خـوردن، بـازی کـردن، حـرف زدن و چیزهایـی از ایـن 
قبیـل، مسـایل روزمره یـی هسـتند کـه کـودک در سـال های اول 

زنده گـی بایـد یـاد بگیـرد. 
محققـان در یـک تحقیـق بـا بررسـی روی 112 خانـواده کـه 
کودکانـی در سـنین قبـل از مکتـب داشـتند، بـه نتایـج جالبـی 
دسـت یافتنـد. آن هـا مشـاهده کردنـد در خانه هایـی کـه پـدر با 
کـودک بیشـتر بـازی می کنـد و ارتباطـش بـا کـودک در زمینـۀ 
بازی هـای فکـری، ورزش کـردن، دویدن و محبت کردن اسـت، 
والدیـن با هـم همکاری مناسـب تری در تربیت کـودک دارند و 
مـادر راحت تـر می تواند بـه کـودک آموزش هـای الزم را بدهد. 

د. گرایش های تجدید دین 
گرایـش  دو  مـا  مسـلمانان،  تاریـخ  طـول  در 

داشـته ایم. را  دیـن  تجدیـد 
ایـن  در  سـلفی:  تجدیـد  گرایـش  یـک. 
بازگشـت  از  عبـارت  دیـن  تجدیـد  گرایـش، 
و  تابعیـن  و  صحابـه  یعنـی  سـلف  فقـه  بـه 
تهی سـازی دیـن از فقـه مذاهب اسـت. دکتور 
محمـد یوسـف موسـی کتابـی را در تاریخ فقه 
اسـامی تصنیـف کـرده و دعـوت نمـوده تـا 
تجدیـد بازگشـت به سرچشـمه های نخسـتین 
شـود. مثـًا فقـه السـنۀ سـید سـابق در همیـن 
راسـتا قابـل مطالعـه اسـت. معجـم فقه سـلف 
آنـان  کار  مجمـوع  در  کتانـی  منتصـر  نوشـتۀ 

. ست ا
تعریـف سـلفی تجدید: در ایـن تعریف احیاء 
و تجدیـد یکـی اسـت. علقمـی شـافعی: احیاء 
آن چـه کـه بـه کتـاب و سـنت عمـل نشـده و 

مـورد بی توجهـی قـرار گرفته اسـت. 
نقـش مجـدد: عمـل تجدیـد را انجـام می دهد، 
مـورد  کـه  شـرعی  احـکام  این کـه  ماننـد 
اسـت  گرفتـه  قـرار  بی توجهـی  و  فراموشـی 
زنـده  را  نشـانه های سـنت  می کنـد،  زنـده  را 
زنـده  را  باطـن  و  ظاهـر  علـوم  می گردانـد، 
می گردانـد. سـیوطی نیـز همیـن نظـر را دارد. 
زنـده  را  دیـن  هدایـت  می گویـد:  مجـدد  او 
بیـان  را  آن  برتـری  و  حقانیـت  می گردانـد، 
می بـرد،  بیـن  از  را  غلـو  و  بدعـت  می کنـد، 

می بـرد.  بیـن  از  را  آن  اقامـۀ  در  سسـتی 
دو. گرایـش تجدیـد مترقـی: در ایـن گرایـش 
احیـاء و تجدیـد، دو مرحلـه اسـت. اوالً دیـن 
إحیـاء ّ شـده و سـپس تجدیـد می گردد. سـنت 
نوسـازی می پـردازد.  بـه  و  را حفـظ می کنـد 
مرحلـه إحیـاء  زمینه سـاز اسـت بـرای مرحلـۀ 
تجدیـد  حرکـت  گرایـش  ایـن  در  تجدیـد. 
در حالی کـه بـر فقـه صحابـه و تابعیـن تکیـه 
می کنـد، اهمیـت فقـه مذاهـب را نیـز در نظـر 
دارد. در واقـع تعریـف تجدیـد از نظـر رفاعـۀ 
طهطـاوی مبیـن گرایـش تجدیـد مترفی اسـت 
کـه اسـاس آن را »اجتهـاد« تشـکیل می دهـد: 
إحیـاء الشـریعۀ اإلسـامیۀ باالجتهـاد الجدیـد؛ 
بـه  اسـامی  شـریعت  کـردن  زنـدن  دوبـاره 

وسـیلۀ اجتهـاد  جدیـد.
متفکـران به ایـن عقیده انـد که تجدیـد عبارت 

از عمـل انسـانی اسـت کـه سرچشـمۀ آن فرد 
و جامعـه اسـت و تـاش دارد کـه از وضعیت 
جمـود، خـواب برده گـی و ثبـات بـه سـوی 
رشـد، ترقـی نمـو و تغییـر در فکـر و عمـل 
حرکـت کنـد و از همۀ وسـایل اسـتفاده نماید.
ده. تجدید یا بازسازی میراث گستردۀ حنفی  

در گفتارهـای بـاال روشـن شـد کـه تجدیـد 
سـنت الهـی، رسـالت انسـانی و سـنتی اسـت 
کـه اهلل متعـال در میـان امت اسـامی گذاشـته 
اسـت. بنابرایـن، آن چه که مـا از تجدید میراث 

گسـتردۀ حنفـی  در نظـر داریـم:
الف. الهامات ما

انسـانی و  الهـی، رسـالت  از سـنت  الهـام   .1
نبوی و سـنت اسـتوار نهاده شـده از طرف اهلل 

متعـال در میـان امـت اسـامی؛
دانـش  از  الهـام  روش شناسـی،  نظـر  از   .2
معنـای  بـه  لغـت  نوسـازی در  مهندسـی کـه 
از نوسـاخن بـه سـبک و یـا ایده یـی نـو و بـا 
گرفتـن ضوابـط  نظـر  در  بـا  مصالـح جدیـد 

اسـت. محیـط  بـر  اجرایـی حاکـم 
ب. روش کار ما  

تکیـه بـر اصـول و منابـع حنفـی   .1
نبـوی، اجمـاع و  قـرآن کریـم، سـنت  ماننـد 

)رأی(؛ قیـاس 
تکیـه بـر روش شناسـی اجتهـادی   .2

؛ حنفیـت
تکیـه بـر میـراث بازسـازی میراث   .3

حنفیـت؛ گسـتردۀ 
سـنتی  میـراث  و  ثابتـات  حفـظ   .4
حنفـی و نوسـازی زبـان ادبـی و فـورم ایـن 

؛ ث ا میـر
و  ُفـرم  بـا  تمدنـی  فقـه  ایجـاد   .5
محتـوای جدیـد در گفت وگو با علوم انسـانی؛
جدیـد  سـبک  آوردن  پدیـد   .6
سـبک های  دیگـر  بـا  کـه  اسـامی  زنده گـی 
زنده گـی گفت وگـو کنـد، بـه ویـژه بـا سـبک 
زنده گـی غربـی و توانایی پایـداری و مقاومت 
در برابـر تهاجـم دیگـر سـبک های زنده گی را 

باشـد. داشـته 
ج. اهداف ما 

طریـق  از  اسـام  دیـن  معرفـی   .1
روش شناسـی اجتهـادی حنفـی به عنـوان یک 

تمدن آفریـن؛ دیـن 
عبـور جامعـه از وضعیـت قبیله یی   .2
از طریـق سـبک جدیـد زنده گـی اسـامی بـه 

مدنـی؛ وضعیـت 
سـبک  طریـق  از  گفت وگـو   .3
نویـن زنده گـی اسـامی  بـا غـرب انسـانی و 
مقاومـت در برابـر غرب اسـتعماری بـه منظور 

جامعـه. شـدن  غربـی  از  جلوگیـری 
د. گستره های کاربردی نوسازی فقه حنفی

 چند گسترۀ عمده عبارت اند از: 
یـک. نوسـازی در مفهوم شناسـی: بـه عنـوان 
نمونـه نوسـازی دانـش واژۀ فقه؛ این نوسـازی 
بـا مراجعـه بـه منابـع اصلـی )قـرآن و سـنت( 
امـام  تعریـف  مفاهیـم و سـپس  آن  إحیـاء   و 
ابوحنیفـه از فقـه قبـل از ویـژه شـدن فقـه در 

مفهـوم مدرسـی آن صـورت می گیـرد.
از  عبـارت  فقـه  فقـه؛  قرآنـی  مفهـوم   الـف. 
رسـیدن علم شـهودی و حّسـی به علـم غائب 
و نامحسـوس. واژۀ فقـه، اخّص از علم اسـت، 

در آیـات ذیـل معنـای فـوق مـد نظر اسـت:

﴿ َحِديًثـا  َيْفَقُهـوَن  َيـَكاُدوَن  َل  اْلَقـْوِم  ـُؤَلِء  َهٰ َفَمـاِل 
النسـاء: ٧٨﴾؛ پـس چـرا ايـن گـروه حاضـر نیسـتند 

را درک کننـد؟! سـخنی 
َتْسـِبیَحُهْم ﴿اإلسـراء: ٤٤﴾؛ ولـی  َتْفَقُهـوَن  ِكـن لَّ  َوَلٰ

شـما تسـبیح آن هـا را نمی فهمیـد؛ 
غیـر از ايـن آيـات فـوق، ) ف- ق- ه( اصـل ريشـۀ 
لغـت اسـت کـه دللت بـر ادراك شـی ء و علم به آن 
دارد. علـم بـه هـر چیـز، فقـه بـه آن چیـز و فهـم بـه 
آن اسـت کـه به خاطـر شـرافت و فضیلـت علـم دين 
بـر سـاير علـوم. واژۀ فقـه بـر علـم ديـن اطالق شـده 
اسـت. تفّقه: وقتی اسـت که کسـی فقه را بخواهد و 
ُهوا  َیَتَفقَّ دنبـال کنـد و در آن تخصـص يابد، در آيـه: ِلّ
يـِن ﴿التوبـة: ١٢٢﴾؛ تـا در ديـن )و معـارف و  ِفـي الِدّ

گاهـی يابند. احـكام اسـالم( آ
ب. مفهـوم نبـوی فقـه؛ همـان مفهـوم خـاص 
خبره گـی و تخصـص در دیـن را می رسـاند. 
حضـرت پیامبـر اعظـم صلـی اهلل علیـه وسـلم 
بـه حضـرت ابن عبـاس دعـاء  فرمود: َعـِن ابِْن 
َم َدَخـلَ  َعبَّـاٍس أَنَّ النَّبِـيَّ َصلَّـی اهللُ َعَلیْـِه َوَسـلَّ
الَخـَاَء، َفَوَضْعـُت لَـُه َوُضـوًءا َقاَل: »َمـْن َوَضَع 
یـِن«؛ از  ْهـُه فِـي الدِّ َهـَذا َفُأْخبِـَر َفَقـاَل اللَُّهـمَّ َفقِّ
حضـرت ابـن عباس روایت اسـت که حضرت 
پیامبـر اعظـم به بیت الخاء  داخل شـد،  برایش 
آب وضـوء آمـاده سـاختم. فرمـود: کـی این را 
آماده سـاخته اسـت؟ آگاه شـد. فرمود: »بارالها! 

او را در دیـن آگاه سـاز.«
ج. مفهـوم حنفـی فقـه؛ معروف تریـن تعریـف 
از زبـان امـام اعظـم ایـن اسـت: »الفقـه معرفۀ 
از  عبـارت  فقـه  علیـه«؛   مـا  و  مالهـا  النفـس 
معرفـت انسـان و درک حقـوق و وجایـب و 

اوسـت. نباید هـای  و  باید هـا 
اعظـم  امـام  تعریـف  می توانیـم  بدین گونـه 
از  عبـارت  فقـه  کنیـم:  نوسـازی  این گونـه  را 
معرفـت انسـان و درک حقـوق و وجایـب و 
باید هـا و نباید هـای او در چهـار گسـتره: رابطۀ 
انسـان بـا خـدا؛ رابطـۀ انسـان بـا خـود؛ رابطۀ 
انسـان بـا دیگـران و رابطۀ انسـان بـا طبیعت یا 

اسـت. عالمین  بقیـۀ 
پاسـخ گوی  را  فقـه  می توانـد  تعریـف  ایـن 
حنفـی  انسـان جدیـد  به ویـژه  انسـان جدیـد 

بسـازد.
در حالـی کـه مفهـوم مدرسـی و مختـص فقه: 
»الفقـه: هـو العلـم باألحـکام الشـرعیۀ العملیـۀ 
المکتسـب مـن أدلتهـا التفصیلیۀ.«؛ فقـه عبارت 
از دانشـی به احکام شـرعی عملی اسـت که از 

ادلـۀ تفصیلـی آن به دسـت آمده باشـد. 
در تعریـف مدرسـی از فقـه، عقایـد،  اخـاق،  
جهان بینـی و تاریـخ و... از عهـدۀ فقـه خـارج 

می گـردد.
دیـدگاه مـا ایـن اسـت که بـا نوسـازی تعریف 
حنفـی فقـه، ما بـه توانایی های کان می رسـیم. 
همان گونـه کـه در غـرب »Science« به علوم 
یـا  این جهانـی  دیـدگاه  بـا  طبیعـی  و  انسـانی 
در  می گـردد.  اطـاق  دین گریـز  و  سـکوالر 
تمـدن اسـامی، »فقـه« بـه تمـام علـومِ برآمده 
از خرد اسـامی، علوم انسـانی و علـوم طبیعی 
بـا دیـدگاه این جهانـی و آن جهانـی، دنیامـدار 
توانایـی  و  می گـردد  اطـاق  آخرت مـدار  و 
گفت وگـو و همچنـان بهره گیـری از تجربیـات 

مثبـِت تمدن هـای دیگـر را می-یابـد.
می تـوان  این گونـه  را  دیگـر  مفهـومِ  صد هـا 

نمـود. نوسـازی  و  بازسـازی 

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش دهمدكتر هجرت اهلل جبرییلی
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هسـتی آن چه که هسـت، هسـت و بیرون 
از مـا و مسـتقل از اندیشـۀ مـا، دارای بود 
اسـت. بـه گفتـۀ دیگـر؛ چـه مـا باشـیم یا 
نباشـیم، هسـتی بـود دارد. امـا آن چـه کـه 
این اسـت  اسـت،  مهـم  بسـیار  مـا  بـرای 
کـه اندیشـۀ مـا چه گونـه در برابر هسـتی؛ 
چـه بـود هسـتی و چه گونـه بـود هسـتی، 
یـا بـه گفتـۀ سـاده تر؛ اندیشـۀ مـا در بارۀ 
چیسـتی و چه گونه گـی هسـتی، چه گونـه 
ایـن  می گیـرد؟  شـکل  راهـی  چـه  از  و 
مـا  اساسـی تِر  پرسـش  شـالودۀ  پرسـش 
خواهـد بـود؛ امـا اکنـون ببینیم کـه آیا هر 
هسـتنده یی )موجـودی کـه دارای هسـتی 
یـا بـود اسـت( می توانـد چنیـن پرسشـی 
دربـارۀ هسـتی و از هسـتی داشـته باشـد؟

از  پرسـش  بـا  هسـتی  دربـارۀ  پرسـش 
دربـارۀ  پرسـش  دارد.  تفـاوت  هسـتی 
هسـتی آن پرسشی سـت کـه مـا در بـارۀ 
چیسـتی و چه گونه گـی هسـتی داریـم تـا 
بدانیـم کـه معنای بود هسـتی چیسـت. به 
گفته یـی؛ چـرا هسـتی بـود دارد و این بود 
آیـا بـرای ما و بـرای خـود هسـتی دارای 
معنـی و مقصـد ا سـت یـا چنیـن نیسـت؟ 
امـا پرسـش از هسـتی در واقع پرسـش از 
پرسـش کننده اسـت. چرا که پرسـش کننده 
کـه مـا باشـیم ـ یـا هـر هسـتندۀ دیگـر ـ  
آن  دل  در  اسـت  دیگـری  هسـتی  خـود 
هسـتی نخسـت که اگـر نتواند به پرسـش 
نخواهـد  دهـد،  پاسـخ  خـود  هسـتِی  از 
توانسـت از خـود بیـرون آمـده و دربـارۀ 
هسـتی پرسـش نمایـد. بـه نظـر می رسـد 
کـه پسـت ترین هسـتنده گان نیـز تصوری 
کلـی از پیرامون خویش داشـته باشـند، اما 
آیـا هـر تصـور این چنینی می تواند اسـاس 
پرسـش دربارۀ هسـتی و از هسـتی شود؟ 
این یک پرسـش کلیدی اسـت و پاسخش 
هـم »نـه!« اسـت. امـا ایـن پرسـش این جا 
تمام نمی شـود، چرا که پاسـخ »نـه!« کافی 
نیسـت. مـا باید پاسـخ این پرسـش را نیز 
بدهیـم کـه چـرا مـا ـ آدمـی ـ می توانیـم 
دربـارۀ هسـتی و از هسـتی پرسـش کنیـم 
اما موریانه، گنجشـک، سـگ، گاو و اسب 

نمی تواننـد؟
بـرای آن کـه نخواهیـم فلسـفه بافی کنیـم 
و از اسـاس وارد حـوزۀ فلسـفه شـویم، 
بایـد یکراسـت بـه سـراغ اصـِل موضـوع 
برویـم. تفـاوت مـا بـا هسـتنده گان دیگـر 
در ایـن اسـت کـه مـا نـه تنهـا از پیرامون 
بلکـه  هسـتیم،  تصـور  دارای  خویـش 
دربـارۀ آن و دربـارۀ فراپیرامـون خویـش 
ـ کـه تـا کل هسـتی گسـترش می یابـد ـ 
نیـز تصـور داریـم. مـا بـر خـاف دیگـر 
از  تفسـیر  و  تحلیـل  دارای  هسـتنده گان 
هسـتیم.  هسـتی  چه گونه گـی  و  چیسـتی 
علـت ایـن اسـت کـه ذهـن مـا کنجـکاو، 
یعنـی؛  اسـت،  کاوشـگر  و  جسـتجوگر 
بـا  پرسـنده یی  هـر  و  اسـت  پرسـنده 

پاسـخی  خواهـان  دارد  کـه  پرسشـی 
درخـور اسـت. امـا هـر پاسـخ درخـوری 
خود نیـز دارای بی شـمار پرسـش درخود 
اسـت کـه ما بـه مـرور آن هـا را می فهمیم 
و می پرسـیم. فهـم مـا از این پرسـش های 
درخـود پاسـخ ها، در واقـع بـه دلیـل فهِم 
پاسـخ های پرسـش های پیشـین ماست. و 
ایـن بسـته گی کامـل دارد بـه آن چـه کـه 
مـا در ذهـن و  اندیشـۀ خویـش تعریـف 
و تفسـیر می کنیـم. امـا ایـن تعریف هـا و 
تفسـیرها از کجـا می آینـد؟ ما بایـد دربارۀ 
چیـزی بیاندیشـیم تا بتوانیـم از آن تعریف 
اندیشـیدن  بـرای  امـا  دهیـم.  تفسـیر  و 
دربـارۀ چیـزی مـا بایـد نخسـت تصوری 

بسـته گی از آن داشـته  ایـن  و  باشـیم، 
کامـل دارد بـه این که ما بتوانیـم دربارۀ آن 
خیال پـردازی نماییـم. پـس نخسـت ما در 
بـارۀ چیزی خیال پـردازی می کنیـم، آن گاه 
تصـوری از آن می یابیـم، سـپس می توانیم 
دربـارۀ آن بیاندیشـیم و به وسـیلۀ اندیشـه 
اسـت کـه مـا توانـا بـه تعریـف و تفسـیر 

دربـارۀ آن چیـز خواهیـم شـد.
پرسـش های مـا در واقـع از آن گاهی آغاز 
می شـود کـه مـا آغاز بـه خیال پـردازی )و 
خیال پـردازی  می کنیـم.  خیال بافـی(  نـه 
مـا دربـارۀ چیزی در آغـاز کار، در بیشـتر 
موردهـا، از اصـل واقعیـت بسـیار فاصلـه 
دارد و ایـن بـه دلیـل ایـن اسـت کـه مـا 
آن چنـان  تـا همه چیـز  می کوشـیم  هیشـه 
کـه می خواهیـم باشـد. امـا هنگامـی کـه 
آن چیـز در رابطـه بـا چیزهـای دیگر قرار 
می گیـرد، مـا کم کـم بـه واقعیـت نزدیـک 
می شـویم و در واقـع بایـد گفـت کـه مـا 
بـه این روش، اسـاس دانـش را پایه ریزی 

می کنیـم.
چنان کـه گفتـه شـد، بـرای آن که خیـال به 
پرسـش تبدیل شـود، نخسـت بایـد آن را 
به اندیشـه تبدیـل نماییم. اما بـرای تبدیل 
خیـال بـه اندیشـه بایـد نخسـت آن را بـه 
ثبـت برسـانیم؛ یعنی بـه یاد بسـپاریم. این 
را بایـد توجـه کنیـم کـه بـه یادسـپارِی ما 
سـه گام کلـی دارد: 1ـ در گام نخسـت ما 
آن چیـزی را کـه بـا حس هـای پنجگانـه 
را  آن  حـس می کنیـم، تصویـر و تصـورِ 
نبـود آن  تـا در  ثبـت می کنیـم  در ذهـن 
بتوانیـم در ذهن مـان بازسـازی اش نماییم؛ 
2ـ در ایـن گام می کوشـیم تـا چیسـتی )و 
بازسـازی  انگاره هـای  چه گونه گـی(  نـه 
شـده  از چیزهـا را بفهمیـم؛ و 3ـ در ایـن 
بـه  را  انگاره هـا  ایـن  تـا  می کوشـیم  گام 
دیگـران انتقـال دهیـم، بـه ایـن علـت که 
هـم معنـی و مفهومِ آن هـا را بهتـر بفهمیم 
و هـم آن چـه را کـه می دانیـم، بـه دیگران 

کنیم. گـزارش 
مـا در آغـاز، در رابطـه با شناسـایی چیزها 
و پدیده هـا، ماننـد کودکان رفتـار می کنیم. 
پیرامون شـان  در  کـه  را  آن چـه  کـودکان 

اسـت، گذشـته از دیدِن و لمس کردن، نیز 
می چشـند تـا آن را شناسـایی نماینـد. امـا 
تفاوت شـان بـا بزرگسـاالن در این اسـت 
کـه دارای یـک شـبکۀ ارتباطـی نیسـتند و 
قـرار نیسـت تا گرفته های شـان را بـه داده 
تبدیـل نمایند؛ یعنی حاصل شناسایی شـان 
را بـه دیگـران انتقـال دهنـد. تـا آن زمانی 
کـه شـمار چیزهـا و پدیده هـا انـدک و در 
دسـترس اسـت، ایـن کار بـا اشـاره انجام 
می شـود؛ امـا هنگامی کـه این شـمار زیاد 
شـد و از دسـترس نیـز دور، مـا نیازمنـد 
نماییـم  نشـانه گذاری  را  آن هـا  کـه  آنیـم 
تـا کار انتقـال سـاده تر و آسـان تر انجـام 
گیـرد. از این جـا بـه بعـد، ما دیگـر نیازی 
نداریـم تـا همـۀ آن چـه را کـه می خواهیم 
باشـد  پیرامون مـان و در دسـترس مان  در 
و یـا آن هـا را به یـاد بسـپاریم، بلکه کافی 
اسـت نشـانه های آن هـا را بلـد باشـیم تـا 
بیـان  را  منظورمـان  بتوانیـم  نبودشـان  در 
کنیـم. این آغـاز آفرینش زبان اسـت، و به 
ایـن روش، مـا خـود را بـه ابزاری مسـلح 

نموده ایـم کـه آن را زبـان می نامیـم! 
ایـن ابـزار پـس از گذشـت هـزاران سـال 
بـه یـک دسـتگاه نیرومنـد تبدیـل شـده و 
به جـای کل هسـتی نشسـته. مـا در یـک 
فاصلـۀ  تـا  و  می نشـینیم  دربسـته  اتـاق 
هـزاران سـال نـوری از زمیـن را می رویم 
و بازمی گردیـم. یعنـی کل هسـتی را ـ تـا 
و  می دهـد  اجـازه  دانش مـان  کـه  آن جـا 
می زنیـم،  دور  ـ  دارد  توانایـی  خیال مـان 

آن هـم تنهـا در مـرز دسـتگاه زبان مـان!
چنان کـه پیشـتر گفتـه شـد؛ هسـتی بیرون 
از مـا و مسـتقل از مـا دارای بـود اسـت، 
یعنـی که مـا هسـتی را نیافریده ایـم و بودِ 
آن وابسـته بـه بـودِ مـا نیسـت. امـا زبـان 
آفریـدۀ ماسـت. بـا ایـن وجـود پـس از 
گذشـت هزاران سـال به دسـتگاهی تبدیل 
شـده خودپـا از مـا و بیرون از مـا و چون 
مـا هسـتی را از راه آن می فهمیـم، کم کـم 
به جـای هسـتی نیـز نشسـته اسـت. ایـن 
کنش زبان از آن ابزاری سـاخته که انسـان 
امـروز بـدون آن خالـی از هرگونه معنی و 
مفهـوم اسـت. با ایـن وجود چنان نیسـت 
کـه ایـن زبـان هم چون یـک ابـزار خودپا 
بتوانـد به طـور کامل از عهدۀ هسـتی خود 
برآیـد، بلکـه در بیشـتر موردهـا می توانـد 
ابـزاری باشـد در راه گمراهـی آدمـی زاد 
بـه  دارد  کامـل  بسـته گِی  ایـن  و  امـروز، 
این کـه مـا چه گونـه و در چـه جهتـی آن 
را بـه کار می بریـم. بنابرایـن ارزش بسـیار 
زیـاد زبـان تنهـا در ایـن نیسـت کـه ما را 
در درک هسـتی یـاری می رسـاند، بلکـه 
در ایـن نیـز هسـت کـه می توانـد هسـتی 
دروغینـی را نیـز بنـا نمایـد که ما تـا پایان 
هسـتی  از  را  آن  نتوانیـم  زنده گی مـان 
دیگـر؛  زبـان  بـه  بازشناسـیم.  راسـتین 
هسـتیم  کـودک  هنـوز  مـا  کـه  هنگامـی 
ابـزار  یـک  هم چـون  را  زبـان  هنـوز  و 
بـا  نیاموخته ایـم،  شناسـایی  و  ارتباطـی 
حس هـای پنجگانۀ مـان بـا هسـتی رابطـه 
برقـرار می کنیـم و بنابرایـن مـا هسـتی را 
آن گونـه که هسـت و آن گونه که دوسـتش 
داریـم )بـا نیـروی خیال پـردازی( می بینیم 
و می شناسـیم.  امـا از هنگامی کـه زبان را 
می آموزیـم، رابطۀ سرراسـت و بی واسـطۀ 
مـا بـا هسـتی بریـده می شـود و هرچه که 
بیشـتر زبـان را می آموزیـم، بیشـتر نیـز از 
هسـتی دور می شـویم. از این جـا بـه بعد، 
شناسـایی مـا از هسـتی تنهـا از راه زبـان 

انجـام می پذیـرد و بـس. 
اکنـون اگـر بـاز گردیم به آغاز ایـن گفتار، 
آن جـا »کـه اندیشـۀ مـا چه گونـه در برابر 
هسـتی؛ چـه بـود هسـتی و چه گونـه بـود 
اندیشـۀ  سـاده تر؛  گفتـۀ  بـه  یـا  هسـتی، 
چه گونه گـِی  و  چیسـتی  بـارۀ  در  مـا 
هسـتی، چه گونـه و از چـه راهـی شـکل 
می گیـرد؟« بـه نظر می رسـد که پاسـخش 
روشـن باشـد؛ از راه زبـان! امـا نـه به این 
سـاده گی؛ بدیـن معنـی کـه هـر کسـی که 
امـروز از زبـان بهره می برد، الجـرم دارای 
دقـت  بایـد  نیسـت.  از هسـتی  شـناخت 
داشـته باشـید کـه شـناخت از هسـتی و 
آفرینش و گسـترش زبان وابسـتۀ یکدیگر 
انـد. مـا دربـارۀ پیرامون مـان خیال پردازی 

می کنیـم، سـپس بـرای چیزهایـی کـه در 
خیال مـان داریـم، نشـانه هایی می آفرینیـم. 
بـارۀ  ایـن نشـانه ها در  بـه وسـیلۀ  آن گاه 
پیرامون مـان می اندیشـیم. اندیشـۀ مـا، مـا 
را نیازمنـد نشـانه های بیشـتر می کند و باز 
ایـن نشـانه ها مـا را یـاری می رسـانند تـا 
هسـتِی پیرامـون و فراپیرامون مـان را بهتـر 
زبـان  آفرینـش  کـه  می بینیـد  بشناسـیم. 
هم برابـری  اثـرات  هسـتی،  شـناخت  و 
)متقابلـی( بـر یک دیگـر دارنـد. بنابرایـن 
ایـن دو بـه مـوازات و در کنـار هم رشـد 
گسـترده گی  پـس  می یابنـد.  گسـترش  و 
و فـرای )کمـال( زبـان یـک مـردم نشـانۀ 
پیشـرفت اندیشـۀ آن مـردم اسـت. چـرا 
کـه هـر مردمـی همـراه بـا زبان شـان در 
فرایـش )رونـد رو بـه کمـال(  شـناخت 
تـا  داشـت.  خواهنـد  شـرکت  هسـتی  از 
این جـا چنیـن اسـت کـه چـون مـا زبـان 
در  وسـیله یی  زبـان  پـس  می آفرینیـم،  را 
دسـتان پرتـواِن ماسـت و هـر کاری کـه 
بخواهیـم، بـا آن توانیـم و خواهیـم کـرد. 
هم چنیـن  بایـد  و  اسـت  درسـت  ایـن 
باشـد، امـا در دوره هایـی جـای ما عوض 
می شـود و اختیـار و تـوان به دسـت زبـان 
می افتـد، و ایـن ماییـم کـه بـه ابـزاری در 
می شـویم.  تبدیـل  زبـان  پرتـواِن  دسـتاِن 
خواننـدۀ  کـه  نمی دانـم  نمونـه؛  بـرای 
آمـوزش  شـیوۀ  از  گفتـار،  ایـن  گرامـی 
آمـوزگار  نـه.  یـا  دارد  آگاهـی  سـگ ها 
در این جـا از زبانـی کـه مـا می شناسـیم، 
هم چـون نشـانه بـرای آموزش سـگ بهره 
می بـرد. پـس مصـدر امـری »بنشـین« را 
می توانـد به جـای مصـدر امری »بایسـت« 
همین کـه  بنابرایـن  بیاموزانـد.  سـگ  بـه 
بـه سـگ دسـتور می دهـد کـه: »بنشـین«، 
سـگ می ایسـتد. بـا همیـن روش آموزگار 
می توانـد مصـدر امـری »بایسـت« را نیـز 
بیاموزانـد.  بـه سـگ  »بنشـین«  معنـی  بـا 
یـک  آمـوزگار  بـرای  زبـان  این جـا  در 
ابـزار اسـت، امـا سـگ بـرای زبـان. یعنی 
آموزگار اختیار زبان را در دسـت دارد، اما 
اختیـار سـگ در دسـت زبان اسـت. چون 
ایـن آمـوزگار اسـت کـه نشـانه ها و معنِی 
آن هـا را می آفرینـد و گزینـش می کنـد نـه 
سـگ. سـگ در این جـا تنها یک هسـتنده 
نشـانه  هم چـون  واژه هـا  از  کـه  اسـت 
آن هـا  معنـِی  بی آن کـه  می گیـرد  دسـتور 
گزینـِش  و  آفرینـش  در  یـا  و  بفهمـد  را 
آن ها شـرکت داشـته باشـد. بنابراین سـگ 
در این جـا ابـزاری اسـت در دسـت یـک 
زنجیـره از نشـانه هایی که از آن ها دسـتور 
می گیـرد، امـا معنـِی آن هـا را در نمی یابد!  
همیـن ماجـرا می توانـد بـرای یـک مـردم 
از  بسـیاری  نمونـه؛  بـرای  دهـد.  روی 
و  بوده انـد  بـاور  ایـن  بـر  روشـن فکران 
هنـوز هـم هسـتند کـه حافظ و سـعدی و 
مولـوی و داسـتان های نظامـی و شـاهنامه 
و  رامیـن  و  ویـس  و  هزارویک شـب  و 
ماننـد این هـا کهنه اند، امـا نمایشـنامه های 
شکسـپیر و به ویـژه، نمایشـنامه های یونان 
باسـتان را بـا شـور و شـوق بسـیار روی 
هـم  دانشـگاه ها  در  و  می برنـد  صحنـه 
درس می دهنـد. چـه تفاوتـی اسـت میـان 
چندسـال  آن هـا؟  و  این هـا  کهنه گـِی 
پیـش گفت وگویـی از داریـوش آشـوری 
در »کلـک« خوانـدم کـه ایشـان در پاسـخ 
گفت وگوکننـده کـه پرسـیده بـود تفـاوت 
چیسـت،  در  »آزادی«  و  »دموکراسـی« 
پاسـخ داده بـود کـه آزادی نمی توانـد آن 
معنی یـی را که دموکراسـی دارد، برسـاند. 
این پاسـخ نشـان می داد که آقای آشـوری 
در اختیـار زبـان قـرار داشـت و نـه زبـان 
در اختیـار ایشـان! و ایـن بسـیار شـگفت 
اسـت کـه واژۀ یونانی »دموکراسـی« هنوز 
دور  از  آزادی  امـا  اسـت،  معنـی  دارای 
و  اساسـی  پرسـش  اسـت.  رفتـه  بیـرون 
مهـم ایـن اسـت کـه: چه کسـی تـا آن جا 
نیرومنـد بـوده کـه توانسـته »دموکراسـی« 
هنـوز  از دوهزاروپنج صـد سـال  پـس  را 
زنـده و کارآمـد نـگاه دارد و چـه کسـی 
تـا آن انـدازه ناتـوان بـوده که نتوانسـته از 
»آزادی« بهـره ببـرد؟ و گنـاه از کیسـت؟ 

هستی، 
اندیشه 
و زبان

سیامک وكیلی

بخش نخست



وروســته لــه هغــه چــې د بریتانیــا د پــوځ لــوی 

درســتیز د پاکســتان لخــوا د ډیورنــد د کرښــې 

پــه اوږدو کــې د ترورېــزم رسه د مبــارزې 

ــړ،  ــړ وک ــو مالت ــو جوړول ــدف د موانع ــه ه پ

ــوړول  ــو ج ــي، د موانع ــي واي ــان چارواک افغ

ــوالی. ــو مخــه نــي نی د تروریســتي فعالیتون

ــر  ــورا د دف ــت د ش ــي امنی ــتان د م د افغانس

ویانــد قادرشــاه د یکشــنبې پــه ورځ ازادي 

راډیــو تــه وویــل چــې د ترورېــزم رسه مبــارزه 

ــورې اړه  ــو پ ــي اقدامات ــیايس ارادې او عم س

ــري. ل

ــو  ــتي ډل ــي، د تروریس ــاه واي ــاغلی قادرش ښ

پټنځایونــه د کرښــې هغــې غــاړې دي او د 

موانعــو جوړولــو پرځــای پــه کار ده چــې یــاد 

ــوړل يش. ــه ي ــه منځ ــه ل پټنځایون

نوموړي زیاته کړه:

»د موانعــو پــه جوړولــو رسه د تروریســتي 

فعالیتونــو مخــه نــي نیــول کېــدای، مهمــه دا 

ده چــې ســیايس اراده ولــرو څــو د تروریســتي 

ډلــو مشــخص مرکزونــه چــې د ډيورند کرښــې 

ــوړل يش.« ــه منځــه ی ــه دي ل هغــه غــاړې ت

ــرح  ــې مط ــال ک ــې ح ــه داس ــې پ دا څرګندون

ــتیز  ــوی درس ــوځ ل ــا د پ ــې د بریتانی ــږي چ کې

ــوی  ــه ل ــوځ ل ــتان د پ ــر د پاکس ــک کارت پاتری

ــه  ــه لیدن ــوه رسه پ ــد باج ــر جاوی ــتیز قم درس

د  کــې  اوږدو  پــه  کرښــې  ډیورنــد  د  کــې 

ــړی دی. ــړ ک ــو مالت ــه جوړول ــو ل موانع

ــور ورکــړی  ــې راپ ــون خپرون ایکســپرېس ټربی

پــه  ترورېــزم رسه  د  کارتــر  پاتریــک  چــې 

مبــارزه کــې د پاکســتان رول ســتایلی او ویــي 

ــد کرښــې  دي چــې د پاکســتان لخــوا د ډيورن

ــه د  ــو رسه ب ــو جوړول ــې د موانع ــه اوږدو ک پ

ــې  ــت ک ــي وضعی ــه امنیت ــیمو پ ــدي س رسح

ــی رايش. ــه وال ښ

پاکســتان تېــر کال د ډيورنــد کرښــې پــه اوږدو 

کــې د موانعــو پــه جوړولــو پیــل وکــړ او ویــې 

ویــل چــې پــه دې کار رسه غــواړي دواړو 

هېوادونــو تــه د تروریســتانو د تــګ راتــګ 

ــي. ــه ونی مخ

ــا  ــې د بریتانی ــل ک ــه کاب ــم پ ــال ه ــه مه هغ

ــې  ــد کرښ ــوا د ډیورن ــتان لخ ــفارت د پاکس س

پــه اوږدو کــې د موانعــو لــه جوړولــو نــه يــو 

ــو  ــان چارواک ــې د افغ ــړی و چ ــړ ک ډول مالت

ــوی و. ــخ ش ــو رسه م ــدو غربګون ــه تن ل

ــه  ــر دغ ــتان پ ــت د پاکس ــان حکوم ــو افغ خ

ــل  ــې وی ــړل او وی ــه وک ــک انتقادون ــدام کل اق

ــه  ــارزې پ ــزم رسه د مب ــه کار د ترورې ــې دغ چ

برخــه کــې د مرســتې پــر ځــای د کرښــې 

دواړو خــواوو تــه د خلکــو د اندېښــنې او بېــل 

ــي. ــل ګرځ وايل الم

د افغانســتان د ولــي جرګــې دوهــم مرســتیال 

امیــر خــان يــار هــم وايــي، د پاکســتان لخــوا 

ــو  ــې د موانع ــه اوږدو ک ــې پ ــد کرښ د ډيورن

بریتانیايــي  او  دی  نــه  کار  ســم  جــوړول 

چارواکــي د خپلــو ګټــو پــه خاطــر د دغــه کار 

ــوي. ــړ ک مالت

نوموړي زیاته کړه:

»مــوږد ډیورنــد کرښــې پــه اوږدو کــې د 

موانعــو لــه جوړولــو رسه مخالــف يــو، ځکــه 

دا د قومونــو ترمنــځ بېلوالــی راويل، بهرنیــان د 

افغانســتان او پاکســتان د ګټــو پــه کیســه کــې 

نــه دي، بلکــې پــه داســې مســایلو کــې خپلــې 

ګټــې ګــوري او دا شــان مســایل مطــره کــوي، 

ــایل  ــد دا مس ــتان دواړه بای ــتان او پاکس افغانس

ــړي.« درک ک

ــه  ــمیت ن ــه رس ــه پ ــد کرښ ــتان د ډيورن افغانس

پېــژين او افغــان چارواکــو تــل دا ويــي چــې 

ــې د  ــه اوږدو ک ــې پ ــد کرښ ــتان د ډيورن پاکس

ــري. ــه ل ــو حــق ن ــزو اقدامات ــو اړخی ي

بلخــوا د ســیايس چــارو کارپــوه فیــض محمد 

ځالنــد د پاکســتان لخــوا د ډيورنــد کرښــې پــه 

اوږدو کــې د موانعــو جوړولــو پــه برخــه کــې 

ــي  ــارې رسه واي ــه اش ــه پ ــړ ت ــا مالت د بریتانی

چــې بریتانیــا اوږدمهالــه پالیســۍ لــري او پــه 

ــو  ــو پالیس ــواړي د خپل ــځ رسه غ ــان دري داش

عمــي کولــو تــه زمینــه برابــره کــړي.
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داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت وحدت 
ملـی، دیـروز یکشـنبه )19 حمـل(  در یـک نشسـت 
خبـری مشـترک بـا بنعلـی یلـدرم، نخسـت وزیر ترکیه 
گفـت کـه سـهم ترکیـه در رونـد امنیـت و بازسـازی 

افغانسـتان برازنـده بوده اسـت.
بازگشـت جنرال دوسـتم، معـاون اول غنـی، واگذاری 
ترکیـه،  دولـت  بـه  تـرک  افغـان-  مکاتـب  مدیریـت 
بازگشـت  هم چنـان  و  افغانسـتان  صلـح  از  حمایـت 
افغانسـتانی از کشـور ترکیـه، از مهم تریـن  مهاجـران 
موضوعـات مـورد بحـث دوطـرف گفته شـده اسـت. 
حکومـت  رییـس  غنـی  محمداشـرف  هم چنـان، 
وحـدت ملـی در دیـدار بـا بن علـی یلدریـم، نخسـت 
وزیـر ترکیـه، در مـورد مسـایل امنیتـی، همکاری هـای 
اقتصـادی، مبارزۀ مشـترک با تروریسـم، پروسـۀ صلح، 
عالـی،  تعلیمـات و تحصیـات  هـم کاری در بخـش 
همه جانبـه  ارتباطـات  تحکیـم  و  فرهنگـی  مناسـبات 

میـان دو کشـور، بحـث و گفت وگـو کـرده اسـت. 
رییـس  حکومت وحـدت ملی گفت: روابط افغانسـتان 
و ترکیـه به زمان هـای دور برمی گـردد و دوکشـور نظـر 
به مناسـبات مشـترک دینـی و فرهنگـی، از سـال های 

متمـادی در زمینه هـای گوناگـون هـم کار بوده انـد.
او از کمـک و همکاری هـای آن کشـور طی سـال های 
اقتصـادی،  امنیتـی،  بخـش  در  به خصـوص  گذشـته 
تحصیلـی، آمـوزش پولیس ملـی و اسـتفاده از تجارب 
افغانسـتان،  بـا  اراضـی  اداره  بخـش  در  کشـور  آن 

قدردانـی کـرد. 
سرنوشت جنرال دوستم

نخسـت وزیر ترکیـه در دیدار با عبداهلل روی برگشـت 
جنـرال دوسـتم  گفت وگو کرده  اسـت. رییـس اجرایی 
حکومـت وحدت ملـی گفته که در ایـن مورد صحبت 

مـردم  کـه  اسـت  ایـن  نیـز خواسـتار  کابـل  و  شـده 
افغانسـتان در وحدت و درسـایه نظـام زنده گی کنند و 

زمینـه بـرای همه فراهم باشـد.
آقـای عبـداهلل گفته کـه این موضوع از مسـایلی اسـت 
کـه بایـد دربـاره آن کار صـورت گیرد و کوشـش همه 
جانبـه بایـد در این باشـد کـه همه مردم افغانسـتان این 

کشـور را خانه مشـترک خـود بدانند.
احمـد ایشـچی، از مخالفـان سیاسـی آقـای دوسـتم، 
بیـش از یـک سـال پیـش مدعی شـد که آقای دوسـتم 
و محافظانش او را در شـبرغان مرکـز جوزجان ربودند 

و بـا او بدرفتـاری جنسـی کردند.
در پی آن، دادسـتانی کل افغانسـتان پرونده  یی در مورد 
ایـن قضیـه تشـکیل داد و بعـد از آن آقای دوسـتم ، در 

29 ثور سـال گذشـته به کشـور ترکیه تبعید شـد. 
مکاتب افغان - ترک 

در ایـن نشسـت هم چنـان، روی تحویل مدرسـه افغان 
- تـرک کـه میـان افغانسـتان و بنیاد معـارف ترکیه قبا 

موافقت نامه یـی امضـا شـده اسـت که بحث شـد.
آقـای عبـداهلل گفـت کـه ایـن کار بـه نفـع کـودکان 
افغانسـتان و کودکانـی اسـت که در ایـن مدارس درس 
می خواننـد و افغانسـتان متوجـه کیفیـت ایـن مکاتـب 

بود. خواهـد 
دولـت افغانسـتان چندی قبـل با امضـای تفاهمنامه یی، 
رسـما مدیریـت مکاتب افغان-ترک را بـه دولت ترکیه 

سپرد.
پـس از کودتـای 2016 در ترکیـه، دولـت آن کشـور 
فتـح اهلل گولـن را متهـم به طراحـی کودتا کـرد و با این 
اسـتدالل کـه مکاتـب افغـان - تـرک هـم زیـر نظـر و 
تحت حمایت اوسـت، خواهان مسـدود شـدن آن و یا 

سـپردن مدیریـت آن بـه دولت ترکیه شـد.

از  اصلـی  هـدف  گفـت  افغانسـتان  اجرایـی  رییـس 
و  »بهبـود  افغان-تـرک  مکاتـب  مدیریـت  واگـذاری 

اسـت. مکاتـب  ایـن  توسـعه« 
همزمـان با ورود نخسـت وزیر ترکیه بـه کابل، اعضای 
می گوینـد  افغان-تـرک  شـاگردان  اولیـای  انجمـن 
کـه تسـلیمی مدیریـت ایـن مکاتـب بـه دولـت ترکیه 

غیرقانونـی اسـت.
شـاگردان  اولیایـی  انجمـن  رییـس  پشـتون  یوسـف 
مکاتـب افغـان- تـرک می گویـد کـه آنـان بـه خاطـر 
حفـظ جایـگاه علمـی ایـن مکاتـب و نیـز آینده نسـل 
افغانسـتان تـاش می کننـد، امـا شـماری از اداره هـای 

دولتـی بـر خـاف آنـان کار می کننـد.
بـر  مبنـی  افغانسـتان  دولـت  تصمیـم  پشـتون  آقـای 
واگـذاری مدیریـت مکاتـب افغان-تـرک بـه دولـت 
ترکیـه را غیرقانونـی خوانـده تاکیـد می کنـد کـه آنـان 
اجـازه نمی دهنـد تـا مدیریـت ایـن مکاتـب بـه دولت 

ترکیـه واگـذار شـود.
ایـن مخالفت هـا در حالی صـورت می گیـرد که دولت 
ترکیـه بـا در اختیـار گرفتـن مدیریـت مکاتـب افغان-
تـرک، شـمار ایـن مکاتـب را افزایـش داده و نیـز 20 

فیصـد تخفیـف در فیس آن مـی آورد.
مهاجران

در ایـن نشسـت هم چنـان، روی وضعیـت مهاجـران 
افغانسـتانی در ترکیـه نیـز بحـث صـورت گرفـت.

داکتـر عبـداهلل بـا بیـان این کـه کشـور ترکیـه از تامیـن 
امنیـت گرفتـه تـا بازسـازی افغانسـتان سـهم گرفتـه 
اسـت، گفـت: مهاجـرت غیـر قانونـی را یـک چالـش 
بـرای همـه اسـت و افـزود کـه نهادهـای دیپلماتیـک 
بـا  ایـن مشـکات  بـرای حـل  افغانسـتان در ترکیـه 

ارتبـاط اسـت. مقام هـای تـرک در 

او گفـت: بایـد کسـانی کـه از مرزهـای ایـران و یونان 
بـه دلیـل مهاجـرت غیرقانونی بازداشـت می شـوند، به 

صـورت داوطلبانه بـه افغانسـتان برگردانده  شـوند.
بـه گفتـه آقـای عبـداهلل، وزرای داخله دو کشـور برای 
حـل ایـن مشـکل نیـز در تمـاس هسـتند و در رونـد 
بازگشـت داوطلـب مهاجـران افغانسـتانی از ترکیـه به 
کشـور تغییـر ایجـاد نشـده اسـت. هم چنان،  نخسـت 
رییـس  بـا  مشـترک  نشسـت  ایـن  در  ترکیـه  وزیـر 
اجراییـی، گفـت: اکنـون وقـت آن اسـت که طالبـان با 
حکومـت افغانسـتان صلـح کنـد. بنعلـی یلـدرم تأکید 
کـرد کـه طالبان بایـد از فرصت  تاریخی و بی سـابقه یی 

کـه بـه وجـود آمـده، اسـتفاده کنند. 
او هم چنـان، گفـت که ترکیـه از روند صلح افغانسـتان 

حمایـت می کند.
بـن علـی یلـدرم در مـورد روابـط تجـاری ترکیـه بـا 
افغانسـتان نیـز گفت که روابـط ترکیه با افغانسـتان هم 
از نـگاه اقتصـادی و هـم از نگاه فرهنگـی، اجتماعی و 

سیاسـی روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت. 
این در حالی اسـت که در جریان هفتۀ جاری نخسـت 
وزیـر پاکسـتان نیزدر دیدار با سـران  حکومت وحدت 
ملـی روی موضوعـات مبـارزه بـا تروریسـم، اتصـال 
منطقه یـی و رونـد صلح افغانسـتان بحـث و تبادل نظر 
کردنـد. امـا آگاهـان این دیـدار موثر نمی داننـد.  احمد 
سـعیدی بـا اشـاره به سـفر نخسـت وزیـر پاکسـتان به 
تقاضـا  دیپلوماتیـک  عـرف  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
می کنـد، زمانـی رهبـران کشـورهای مختلـف در رابطه 
بـه مسـألۀ مـورد بحـث بـه تفاهـم نزدیـک می شـوند؛ 
بایـد نشسـت خبری برگـزاری کننـد و در رابطه به موع 
بحـث معلومـات ارایـه کنند. امـا بر خـاف این عرف 
نخسـت وزیـر پاکسـتان و رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی چنیـن کاری را انجـام ندادنـد. این نشـان می دهد 

کـه در بحث هـا بـه تفاهـم نزدیک  نشـده  اند. 
درهمیـن حـال، برخـی آگاهـان نیـز بـاور دارنـد کـه 
یکـی از موضوعات سـفر نخسـت وزیر ترکیـه به کابل 
بحـث روی برگشـت احتمالـی جنـرال دوسـتم معاون 

اول ریاسـت جمهوری اسـت.  
احمـد سـیدی آگاه مسـایل منطقـه  بـا اشـاره بـه سـفر 
نخسـت وزیـر ترکیه به کابـل در گفت وگو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: سـفر بنعلـی یلـدرم نخسـت وزیر 
ترکیـه هدف هـای مختلفـی را دنبـال می کنـد، بحـث 
ترک تبـاران در افغانسـتان و چالش هـای بـه میـان آمده 
می توانـد یکـی از موضوعاتـی باشـد که نخسـت وزیر 
ترکیـه با سـران حکومـت وحدت ملـی روی آن بحث 

. کند
آقـای سـعیدی باور دارد که نخسـت وزیـر ترکیه برای 
بازگشـت جنـرال دوسـتم که در حـال تبعیـد در ترکیه 

به سـر می بـرد، میـان جیگری خواهـد کرد.
وزیـر  نخسـت   ایـن سـفر  کـه  گفـت  او   هم چنـان، 
ترکیـه هـدف منطقه یـی نیـز دنبـال می کنـد، در حـال 
کـه تحوالت اخیـر کشـورهای منطقه ازجمله روسـیه، 
ایـران، ترکیـه و حتـا بـه  شـمول پاکسـتان در برابـر 
امریـکا قـرار گرفته انـد، در سـفرهای پیهـم ) نخسـت 
وزیـر پاکسـتان و ترکیـه( می خواهند اوضاع سیاسـی و 

اقتصـادی افغانسـتان را از نزدیـک مطالعـه کننـد. 

نخست وزیر ترکیه در کابل:

طالبـان از فرصت استـفاده کننـد

پر ډیـورند کرښـې له موانعـو جـوړولو 

د بریتـانیا د مـالتړ په اړه د افغــانستان غبــرګون!

ابوبکر صدیق
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ایـن تحلیـل، بـه نقـد و بررسـی دو واژۀ کاربـردی مـادۀ 
چهلوسـوم قانـون اساسـی افغانسـتان میپـردازد. »تحصیل 
رایـگان« و »تعلیمات اجبـاری«، واژه هایی انـد که ماهیت 
مـادۀ مذکـور از آن شـکل می گیـرد. »تعلیـم حـق تمـام 
اتباع افغانسـتان اسـت که تا درجۀ لیسـانس در مؤسسات 
تعلیمـی دولتـی به صـورت رایگان از طـرف دولت تأمین 
می گـردد. دولـت مکلف اسـت به منظـور تعمیـم متوازن 
معـارف در تمـام افغانسـتان، تأمیـن تعلیمـات متوسـطۀ 
اجبـاری، پروگـرام مؤثـر طـرح و تطبیـق نمایـد و زمینـۀ 
تدریـس زبان هـای مـادری را در مناطقی که بـه آنها تکلم 

می کننـد فراهـم کند.«
پیش فـرض مـا در ایـن تحلیـل دو چیـز اسـت: نخسـت 
این کـه دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان در راسـتای 
تطبیـق قانـون اساسـی کـه تعلیـم را بـرای تمامـی اتبـاع 
کشـور اجبـاری دانسـته، امـا گام هـای مهمی را برنداشـته 
اسـت. براسـاس قانـون، تمـام اطفـال مکلـف بـه تکمیل 
صنـف نهـم مکتـب می باشـند، امـا دولـت افغانسـتان نه 
ظرفیـت فراهم سـازی ایـن سـویه از تعلیـم بـرای تمـام 
اطفـال را دارد و نـه دارای سیسـتمی اسـت کـه سـبب 
حصـول اطمینـان از حضـور و شـمولیت تمـام اطفال در 
مکاتـب گـردد. دوم، زمینـۀ تحصیـل تـا درجـۀ لیسـانس 
بـرای تمـام اتبـاع افغانسـتان بـه طـور رایـگان تـا اکنـون 
فراهم نشـده اسـت کـه ایـن ادعا، مفهـوم کاربـردی مادۀ 
چالـش  بـه  را  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  چهل وسـوم 

می کشـاند.
مقدمه

اسـاِس توسـعه و انکشـاف جوامـع و ملت هـا را آموزش 
و پـرورِش شـهروندان آن تشـکیل می دهد. بـه هر میزانی 
کـه حوزه هـای تعلیمـی و تحصیلـی یـک کشـور فعـال، 
پویـا و در حـاِل رشـد باشـد، بـه همـان میزان به توسـعه 
و انکشـاف آن کشـور می تـوان بیشـتر امیـدوار بـود. پس 
تعلیـم و تقویـۀ  مبنـای معیـار توسـعۀ کشـورها همانـا 

سـکتور معـارف و تحصیـات عالـی می باشـد.
دولت هایـی کـه مسـوولیت انکشـاف متـوازن جامعـه را 
بـه عهـده دارنـد، مکلـف انـد جهـت اسـتحکام پایه هـا 
و توسـعۀ همه جانبـۀ کشـور، زمینـۀ تعلیـم و تحصیـل 
را بـرای همـه شـهروندان خویـش فراهـم سـازد. حـاال 
این کـه ظرفیـت کشـورها برای فراهم سـازی زمینـۀ تعلیم 
و تحصیـل چقـدر اسـت، رابطـۀ مسـتقیم بـه امکانـات و 
توسـعه یافته گـی دولت هـا دارد. افغانسـتان از ایـن منظر، 
در شـمار کشـورهای جهـان سـوم می باشـد کـه در ابعاد 
پیشـرفت های مـادی و معنوی خویش، از کاروان توسـعۀ 
تمدنـی عقـب مانـده اسـت. گرچـه دولـت و ملـت ایـن 
گرفتـه  قـرار  محرومیت هـای  و  بحران هـا  در  کشـور 
اسـت کـه مجـال توسـعۀ کیفـی در حوزه هـای تعلیمی و 
تحصیلـی را در آن کـم می توان سـراغ کـرد و بدبختانه با 
تـداوم ایـن بحران هـا، نمی تـوان به آینـدۀ یک افغانسـتاِن 

توسـعه یافتـه امیـدوار بود.
حق تحیصل رایگان تا درجۀ لیسانس

قانـون اساسـی افغانسـتان در مـادۀ چهل وسـوم خویـش 
بیـان داشـته اسـت کـه تعلیم حـق تمام اتبـاع افغانسـتان 
اسـت که تـا درجۀ لیسـانس در موسسـات تعلیمی دولتی 
بـه صـورت رایگان از طـرف دولـت تأمین می گـردد، اما 

آمارهـا بیانگـر حقیقِت دیگری اسـت.
نتایـج  اعـان  در  افغانسـتان  عالـی  تحصیـات  وزارت 
کانکـور سـال 1396 هـ.ش بیان داشـت کـه از 1۸7 هزار 
نفـر کـه در ایـن آزمـون ثبـت  نـام کـرده بودنـد، بیش از 
169 هـزار نفـر آن در آزمـون شـرکت کردنـد کـه بیـش 
از 92 هـزار نفـر بـه مراکـز آموزشـی عالـی و نیمه عالـِی 
دولتـی راه یافته انـد. از ایـن میان، بیـش از 60 هزار تن به 
مراکـز آمـوزش عالـی دولتی و بیش از 31 هـزار تِن دیگر 
بـه مراکـز آمـوزش نیمه عالی دولتـی راه یافته انـد. عاوه 
بـر آن، بیـش از 55 هـزار نفر واجد شـرایط ادامۀ تحصیل 
در مؤسسـات آمـوزش عالی خصوصی شـناخته شـده اند.
دانشـگاه های  در  شـده  قبـول  داوطلبـان  هـزار   147 از 
دولتـی و خصوصـی 4۸ هـزار نفـر آنـان زن و 99 هـزار 
مـرد هسـتند که زنـان 33 درصـد قبول شـده گان و مردان 

67 درصـد را تشـکیل می  دهنـد.
براسـاس ایـن آمـار، 77 هـزار تـن بـه تحصیـات عالـی 
و نیمه عالـی راه نیافتـه انـد. حـاال سرنوشـِت ایـن تعـداد 
جوانانـی کـه همـۀ آن هـا دوازده سـال مکتـب را پشـت 
سـر گذشـتاندند و آرزوی تحصیات عالـی را دارند، چه 
می شـود؟ این در حالی اسـت که مطابق مادۀ چهل وسـوم 

قانـون اساسـی افغانسـتان، دولت مکلف اسـت تـا درجۀ 
لیسـانس تعلیمـات رایـگان را بـر تمـام اتبـاِع خویـش 
فراهـم سـازد. حـاال کسـانی که بـه تحصیـات نیمه عالی 
راه یافتـه انـد و آن را تکمیـل می کننـد، سرنوشـت آن هـا 
بعـد از تکمیل دور دوم سـال نیز مبهم گذاشـته می شـود. 
البتـه عواقـب ناگـوار محرومیت های تعلیمـی و تحصیلی 
بـر همـه گان هواید اسـت و بحـران کنونی افغانسـتان نیز 

رابطـۀ عمیـق و مسـتقیم بـا جهـل و فقر علمـی دارد.
تعلیمات اجباری بر تمام اتباع کشور

دولـت  اساسـی،  قانـون  چهل وسـوم  مـادۀ  براسـاس 
مکلف اسـت بـه منظـور تعمیم متـوازن معـارف در تمام 
افغانسـتان، تأمین تعلیمات متوسـطۀ اجبـاری، برنامه های 
مؤثـر طـرح و تطبیـق کنـد. بنابـر آمـار رسـمی وزارت 
معـارف کشـور، بیشـتراز 5 ملیـون )42٪( از 12 میلیـون 
اطفـال واجـد شـرایط مکتب، دسترسـی به تعلیـم ندارند. 
سـایر  بـدون  و  سـاختمان  بـدون  مکتـِب  هـزار  شـش 
تسـهیات ضـروری وجـود دارد و این گونـه، صدها باب 
مکتـب دورتـر از منازل رهایشـی قـرار دارند کـه رفت و 

برگشـت بـه آن هـا برای اطفـال و بـه ویژه بـرای دختران 
چالـش بـزرگ اسـت. ایـن آمـار نشـان می دهـد کـه 11 
میلیـون اتبـاع افغانسـتان تا اکنـون نیز بی سـواد باقی مانده 
و 621 بـاب مکتـب در 6۸ ولسـوالِی 10 والیـت کشـور 

بنابـر مشـکات متعـدد مسـدود می باشـد.
براسـاس آمـار رسـمی فـوق، دولـت افغانسـتان در امـر 
تعلیمـات اجبـاری در ایـن دو دهـه مؤفـق نبـوده اسـت. 
بی سـوادی(  و  )جهـل  اقتصـادی  فقـِر  جانـب،  یـک  از 
مـردم افغانسـتان سـبب می شـود کـه فرزنـدان شـان بـه 
مؤسسـات تعلیمـات خصوصـی راه نیابنـد و این گونـه از 
تعلیـم محروم بماننـد و از جانب دیگر، دولت افغانسـتان 
ظرفیـت تأمیـن ایـن نیازمندی حیاتی را در خـود نمی بیند 
کـه عواملـی همچـون ضعف بودجـه، چالش هـای امنیتی 
و... در گسـترش ایـن محرومیـت ایفـای نقـش می کننـد.
تعلیمـات اجبـاری تـا مرحلـۀ متوسـطه کـه همانـا الـی 
صنـف نهـم مکتـب می باشـد، از مکلفیت هـای دولـت به 

شـمار مـی رود. با ایـن وجود، حتـا زمانی کـه تعلیم قابل 
دسـترس هـم باشـد، تصمیـم این کـه اطفـال بـه مکتـب 
فرسـتاده شـوند یـا خیـر، بـه دسـت خانواده هـای آن هـا 
اسـت. دولـت در جهـت ارایـۀ توضیحـات بـه خانواده ها 
در مـورد این کـه مکتـب بـرای تمـام اطفـال ضـروری و 
این کـه  بـارۀ  الزامـی اسـت و اطمینـان دادِن دولـت در 
سیسـتم تعلیمـی، پذیـرای تمـام دانش آمـوزان می باشـد، 
نـاکام مانـده اسـت. ناکامـی دولـت در ارایـۀ اطمینـان در 
امـر اجبـاری اسـت، مکلفیت هـای  تعلیـم  این کـه  بـارۀ 
افغانسـتان نسـبت بـه قوانیـن بین المللی را نقـض می کند 
و نیـز دولـت در مغایـرت با تعهدات انکشـافی بین المللی 
خـود در مطابقـت بـا اهـداف انکشـافی دوامدار سـازمان 

ملـل قـرار می گیـرد.
دولـت افغانسـتان رسـماً اعامیـۀ جهانـی حقوق بشـر را 
پذیرفتـه و بـه رعایـت آن خـود را ملـزم دانسـته اسـت. 
الـدول،  بیـن  معاهـدات  متحـد،  ملـل  منشـور  »دولـت 
میثاق هـای بین المللـی کـه افغانسـتان بـه آن ملحق شـده 
اسـت و اعامیـۀ جهانی حقوق بشـر را رعایـت می کند.« 

اعامیۀ جهانی حقوق بشـر نگاشـته اسـت: »هر کس حق 
دارد کـه از آمـوزش و پـرورش بهره منـد شـود. آمـوزش 
و پـرورش حداقـل تـا حـدودی که مربـوط بـه تعلیمات 
ابتدایـی و اساسـی اسـت بایـد مجانـی باشـد. آمـوزش 
ابتدایـی اجباری اسـت. آمـوزش حرفه یی بایـد عمومیت 
پیـدا کنـد و آمـوزش عالی باید با شـرایط تسـاوی کامل، 
بـه روی همه باز باشـد، همه بنا به اسـتعداد خـود بتوانند 

از آن بهره منـد شـوند.«
تحلیل و پیشنهاد

اتبـاع افغانسـتان اعـم از زن و مـرد در برابر قانـون دارای 
حقـوق و وجایب مسـاوی می  باشـند. تحصیـل و آموزش 
یـک امتیاز اسـت. ایـن امتیـاز حق تمـام اتباع افغانسـتان 
اسـت و محدودیـت و تبعیـض در اعطـای ایـن امتیـاز، 
قانونـاً ممنوع اسـت. محـروم کـردن افراد از ایـن نعمت، 
سـلب امتیـاز و بهره منـدی از نعمـت تعلیـم و تحصیـِل 
دانـش اسـت. بنابـر گفته های بـاال، نکات ذیل را پیشـنهاد 

می کنـم:
1- آمـوزِش اجبـاری بنابـر دو دلیل نمی توانـد یک برنامۀ 
عملـی باشـد. یک: باورهـای مذهبی عدۀ کثیـری از مردم 
طـوری اسـت کـه مدرسـه را نسـبت بـه مکتـب ترجیـح 
می دهنـد. والیـات محـرومِ افغانسـتان شـامل ایـن عـدۀ 
اجبـاری  تعلیمـات  عملـی  تطبیـق  دو:  می باشـند.  کثیـر 
نتایـج مطلوبـی بـه دسـت نمی دهـد؛ زیـرا تعـدادی از 
مـردم باورمند بـه ضروری بـودن تعلیم نیسـتند. بنابراین، 
بهتـر اسـت تعلیـم از اجبـاری بـودن آن بیـرون شـود و 
در عـوض، خدمـات تعلیمـی بـا کیفیـت و مؤثـر تقدیـم 

گردد. جامعـه 
2- دولـت مکلـف اسـت تعلیـم رایـگان را الـی صنـف 
نهـم بـرای دانش آمـوزان فراهـم بسـازد، اما بنابـر عواملی 
کـه از تـوان ایـن کار عاجـز می مانـد، بهتـر اسـت مقـدار 
پولـی از هـر متعلـم اخـذ کنـد کـه در ایـن صـورت، از 
طریـق پـوِل به دسـت آمـده از دانش آمـوزان، می تواند به 
اعمـار مکاتـب جدیـد در سـایر نقـاط محرومِ افغانسـتان 
اقـدام صـورت گیـرد. بـه طـور مثـال، اگـر از هـر متعلم 
مبلـغ 50 افغانـی به شـکل ماهـوار اخذ شـود، در صورت 
موجودیـت یک میلیـون متعلم، ماهانـه 500 ملیون افغانی 

بـه دسـت می آید.
نهـم  ختـم صنـف  تـا  مکاتـب  در  آموزشـی  نظـام   -3
دارای نصـاب عمومـی باشـد، امـا صنـوف دهـم، یازدهم 
و دوازدهـم تخصصـی و رشـته بندی گـردد. ایـن تجربـۀ 
مؤفـق اکثریت کشـورهای پیشـرفتۀ جهان اسـت. در غیر 
ایـن صـورت، اکثریت شـرکت کننده گان امتحـان کانکور 
بـه نسـبت این کـه پرسـش های کانکـور عمومـی اسـت، 
بـه  زیـادی  عـدۀ  بنابرایـن،  گردنـد.  مؤفـق  نمی تواننـد 
تحصیـات عالـی راه نمی یابنـد، در حالـی کـه تحصیـل 
رایـگان تـا درجۀ لیسـانس از حقوق اساسـی و طبیعی هر 

شـخص می باشـد.
در صـورت رشـته بندی در مرحلـۀ مکتـب، ظرفیت هـای 
بـه اسـاس  آنـان  بهتـر تشـخیص می گـردد و  متعلمـان 
انتخـاب  را  دلخـواه خـود  رشـتۀ  توانایی هـای خویـش 
می کننـد. فارغـان ایـن سیسـتم می تواننـد به آسـانی وارد 

مرحلـۀ تحصیـات عالـی دولتـی هـم شـوند.
قانـون  مـادۀ چهل وسـوم  افغانسـتان مطابـق  4- دولـت 
اساسـی، در برابـر اتبـاع خویش مکلف اسـت تـا آموزش 
شـهروندان را تـا درجـۀ لیسـانس در موسسـات تعلیمـی 
دولتـی بـه صورت رایـگان تأمین کنـد. آنچه مانـِع تطبیِق 
مفـادِ ایـن ماده می شـود، سیسـتم امتحـان کانکور اسـت. 
پیشـنهاد می شـود که سیسـتم امتحان کانکور یا لغو شـود 
و یـا تغییـر یابـد. در صـورت لغِو امتحـان کانکـور، همۀ 
فارغـان مکاتـب می تواننـد بـه راحتـی جذب مؤسسـات 
تحصیـات عالـی دولتی شـود، امـا این رونـد در مراحل 
کنونـی از ظرفیـت وزارت تحصیـات عالـی افغانسـتان 
بنابـر عوامـل مختلـف، چالـش زا و غیـر عملی می باشـد. 
پـس بهتر اسـت گزینـۀ دوم کـه ایجـاد تغییر در سیسـتم 
کانکـور اسـت، روی دسـت گرفتـه شـود. به گونـۀ مثال، 
پرسـش های امتحـان کانکـور بـه اسـاس رشـته ها تنظیـم 
شـود، زیـرا هیچ نیـازی نیسـت که نامزدِ رشـتۀ پزشـکی 
بـه پرسـش های غیـر مرتبط به آن رشـته، آماده گـی بگیرد 
و پاسـخ بدهـد. ایـن پیشـنهاد می تواند تنها آمـار مؤفقیت 

شـرکت کننـده گان امتحـان کانکـور را افزایش دهد.
5- بـرای جـذب تمـام داوطلبـان در مرحلـۀ لیسـانس، 
بهتر اسـت دولت کسـانی را کـه در آزمـون کانکور مؤفق 
نمی شـوند بـا بودیجـۀ محـدودی کـه دارد، به مؤسسـات 
تحصیـات عالی خصوصـی معرفی کند، زیـرا با بودیجۀ 
انـدک نمی شـود بـه تأسـیس دانشـگاه های دولتـی اقـدام 
کـرد، ولی می شـود از طریق همـان بودیجـه، داوطلبان را 
به مؤسسـات تحصیـات عالـی خصوصی معرفـی کنند.
6- مرحلـۀ لیسـانس نیـز بـه شـکل رایـگان نباشـد، بلکه 
مبلـغ کـم و مشـخصی از محصـل اخذ شـود. در صورتی 
کـه دانش آمـوزان تـوان پرداخـت پول را نداشـته باشـند، 
دولـت سیسـتم اعطـای قرضـه را بـه آن هـا مهیـا بسـازد 
و بعـد از ختـم معیـاد تحصیـل، دولـت قرضـۀ خـود را 
دوبـاره جمـع آوری کنـد. بـا این راهـکار، می تـوان زمینۀ 
تحصیـات عالـی را بـرای تمـام اتبـاع افغانسـتان فراهم 

. د کر
7- پیشـنهاد اخیـر این کـه در صـورت عدم مجـال تطبیق 
پیشـنهادات ششـگانۀ فـوق، بهتر اسـت مادۀ چهل وسـوم 
قانـون اساسـی افغانسـتان با رویکـرد تطبیقـی و کاربردی 

تعدیل شـود.

نقد و نگاهی به مادۀ چهل وسوم قانون اساسی افغانستان
احمد جاوید صالحی
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روآندایی هـا در بیسـت و چهارمیـن سـالروز 
یـاد  تقدیـم حلقـه گل،  بـا  نسل کشـی 1994 
و  داشـته  گرامـی  را  کشـتار  ایـن  قربانیـان 
خواسـتار بیـان مکـرر ایـن حقیقـت تاریخـی 

شـدند.
بـه گـزارش خبرگـزاری شـینهوا، روآندایی هـا 
و دوسـتان مـردم روآنـدا در سراسـر جهـان به 
این کشـور کوچـک آفریقای مرکزی پیوسـتند 
تـا یـاد قربانیـان نسل کشـی را که جـان حدود 
یـک میلیـون تـن اقلیـت توتسـی و هوتـو را 

گرفـت، گرامـی بدارند.
بـه   1994 سـال  در  روآنـدا  نسل کشـی 
»جووینـال  حامـل  هواپیمـای  سـقوط  دنبـال 

هابیاریمانـا« رییـس  جمهـوری وقـت روآنـدا 
در نزدیکـی کیگالـی، پایتخـت ایـن کشـور به 
ایـن عمـل را  پیوسـت. »قـوم هوتـو«  وقـوع 
بـه »قـوم توتسـی« نسـبت داد. همیـن امـر در 
درگیری هـای  آغازگـر  بی حکومـت،  جامعـه 

شـدید میـان ایـن دو قـوم شـد.
روآنـدا   1994 سـال  نسل کشـی  جریـان  در 
کـه از آن تحـت عنـوان تاریک تریـن فاجعـه 
انسـانی نیم سـده گذشـته یـاد می شـود، ظرف 
100 روز نزدیـک به یک میلیون انسـان کشـته 
شـدند و بیـن 200 تـا 500 هـزار تجـاوز بـه 
زنـان و دختـران روی داد کـه حاصـل آن 20 
هـزار جـوان روآندایـی اسـت کـه امسـال 24 

می شـوند. سـاله 
و  روآنـدا  رییس جمهـوری  کاگامـه،  پـل 
دیپلماتیـک  هیات هـای  دبیـر  و  همسـرش 
قربانیـان  یادبـود  بنـای  روی  بـر  خارجـی 
نسل کشـی کـه آرامگاه بیـش از 250 هـزار تن 
اسـت، حلقـه گل قـرار دادنـد. کاگامـه سـپس 
مشـعل یادبود را روشـن کرد. نماینـده قربانیان 
نسل کشـی و خانـواده قربانیـان هـم بـر مـزار 
یادبـود  آنهـا حلقـه گل قـرار دادنـد. مشـعل 
بـرای 100 روز یعنـی تـا چهـارم جـوالی کـه 
زمان توقف نسل کشـی توسـط نیروهـای دفاع 

روآنـدا اسـت، روشـن خواهـد بـود.    
رییس جمهـوری روآنـدا در مراسـم امسـال بـا 
شـعار »یادبـود، اتحـاد و تجدیـد« تاکیـد کرد: 
حقیقـت دربـاره نسل کشـی روآندا کلیـد اتحاد 
و سـازش پایـدار میـان روآندایی هـا اسـت. ما 
بایـد به نـگارش تاریـخ درباره این نسل کشـی 
ادامـه دهیـم و بـه علـل پیدایـش آن بپردازیـم. 
نبـرد  ایـن  بایـد در خـط مقـدم  روآندایی هـا 
بـرای نـگاه داشـتن یـاد و خاطـره آنهـا و بیان 
حقیقـت قـرار داشـته باشـند. ما باید بازسـازی 
را ادامـه داده، قدرتمـان را در تمامـی سـطوح، 
اقتصـادی و امنیتـی افزایـش داده و از کارایـی 
جامعـه  خودمـان اطمینـان حاصل کنیـم. چنین 
اقدامـی بـه بهبـود مـا، به رغـم تاریـخ بدمـان 

کمـک می کنـد.

نسل کشی روآندا؛ فاجعه یی که نباید فراموش شود

شورای والیتی بادغیس در گزارشی مفصل از خشکسالی های 
که  داده  هشدار  و  کرده  نگرانی  ابراز  والیت  این  امسال 
و  مرکز  در  مردم  درصد   76 از  بیش  گریبان گیر  بحران  این 

ولسوالی ها خواهد بود.
به دنبال کمبود بارندگی در زمستان 1396 و بهار امسال، تمام 
نقاط بادغیس با خشکسالی مواجه شده  و حاصات مردم از 

بین رفته است.
به  که  بادغیس  والیتی  شورای  صفحه یی  چند  گزارش  در 
خبرگزاری جمهور رسیده نوشته شده »امسال تمام واحدهای 
شدید  خشکسال  دچار  والیت  این  مرکز  شمول  به  اداری 
شده اند و 76 درصد مردم با پیامدهای دشوار این بای طبیعی 

دست و پنجه نرم می کنند.«
این گزارش با کمک آمارهای گرفته شده توسط ادارۀ مبارزه با 

حوادث طبیعی بادغیس نوشته شده است.
مردم  معیشتی  چشمۀ  و  اصلی  پیشۀ  دو  مالداری  و  زراعت 
گسترده  آسیب  دچار  وقوع خشکسالی  با  که  است  بادغیس 

شده است.
تنها  للمی است و  به گونۀ  از 92 درصد زراعت مردم  بیش 

هشت درصد زمین های آبی زیر کشت قرار دارند.
در گزارش شورای والیتی بادغیس آمده، امسال تنها 30 میلی 
متر بارندگی در بادغیس به ثبت رسیده در حالی که میانگین 
آن حدود 250 میلی متر است و این مقدار جوابگوی زراعت 

و دامداری این والیت خواهد بود.
وجود  بادغیس  در  خشکسالی  هم  گذشته  سال های  گرچه 
داشت اما این بای طبیعی نسبت به سال های گذشته بسیار 

ویران کننده و خطرناک تر است.
براساس گزارش، از میان 154 هزار و 554 خانواده، نزدیک 
به 11۸ هزار و 500 خانواده در بادغیس از خشکسالی آسیب 

خواهند دید.
در خزان سال 1396 مردم 60 درصد به کشت للمی پرداختند 
که تمامی زمین های آنان از بین رفت و از جانبی هم قیمت 

مواشی آنان به یک سوم کاهش یافته است.
شورای والیتی بادغیس پیامدهای سختی را برای خشکسالی 
امسال بادغیس پیش بینی کرده است که مهاجرت های گسترده 

عمده ترین آن می باشد.
مهاجرت های گستردۀ مردم از روستاها و ولسوالی ها به مرکز 
و اطراف آن و مهاجرت به خارج از کشور به ویژه ایران، پیش 

بینی شورای والیتی بادغیس است.
در این گزارش اشاره شده که بیجاشدن شمار زیادی از مردم 
دنبال  به  را  فراوان  مشکات  که  است  متصور  ولسوالی ها 

خواهد داشت.
از  دیگر  کشورهای  سمت  به  مهاجرت  مسیر  هم  جانبی  از 
جمله ایران برای کسب درآمد و امرار معیشت همواره پرخطر 

بوده و مشکات فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
شمار  که  کرده  بینی  پیش  همچنین  بادغیس  والیتی  شورای 

روی  دولت  مسلح  مخالفان  صفوف  به  هم  مردم  از  زیادی 
خواهند آورد.

در ادامه گزارش شورای والیتی بادغیس راهکارهای طوالنی 
مدت و کوتاه مدتی هم برای خشکسالی پیشنهاد شده است 

که عمده ترین آن مهار آب های جاری این والیت است.
پُرآب ترین  از  جوند  و  مرغاب  رودخانه های  که  شده  اشاره 
منابع آبی کشور هستند که به گزارش شورای والیتی بادغیس، 
و  زمینی  زیر  آب های  غنامندی  مدت  طوالنی  در  آن  مهار 
گسترش حوزه های آب گیر و زمین های آبی را سبب خواهد 

شد.
و  سرک  جمله  از  بادغیس  اقتصادی  زیربناهای  گسترش 
به  که  است  والیتی  راهکارهای شورای  دیگر  از  برق رسانی 
توسعۀ تجارت با دیگر والیت ها خواهد انجامید و بخشی از 

مشکات اقتصادی مردم را برطرف خواهد کرد.
تامین امنیت به منظور گسترش سرمایه گذاری و تجارت هم از 

جمله راهکارهای طوالنی مدت بوده است.
اما شورای والیتی بادغیس در مورد راهکارهای کوتاه مدت 

مقابله با خشکسالی که می تواند آسیب های این بای طبیعی 
را در سال روان کاهش دهد هم پیشنهادهایی داشته است.

این شورا گفته نمایندگان آن با وزارت زراعت دیدار داشته اند 
و این وزارت وعده داده به نقاطی که مواشی مردم با خطر 
قیمت  با  را  مردم  دام های  و  رفته  هستند  مواجه  تلف شدن 

مناسب خریداری کند.
این پیشنهاد به منظور خسارت کمتر مردم از فروش مواشی شان 

صورت گرفته است.
وزارت زراعت و آبیاری کشور همچنین وعده داده که برای 
بسیار  قیمت  با  بادغیس هم علوفۀ حیوانی  از  بسیاری  نقاط 

ارزان برای مردم توزیع خواهد کرد.
شورای  نمایندگان  آینده  روزهای  در  است  قرار  همچنین 
والیتی با وزارت های حوادث و عودت و مهاجرین دیدارهایی 

داشته باشند که هنوز نتایج آن مشخص نیست.
شورای والیتی بادغیس همچنین به توزیع عادالنه و به موقع 
گندم اهدایی کشور هندوستان در این والیت تاکید کرده است.
تاکید شده که مقدار گندم اختصاص یافته برای مردم بادغیس 

باید نظر به نیازمندی برای مردم مستحق و آسیب دیده توزیع 
شود.

خشکسالی  به  اشاره  با  هم  بادغیس  محلی  اداره  مسئوالن 
تدابیری سنجیده شده  این چالش  با  مقابله  برای  گفته اند که 

است.
بادغیس  والی  سرپرست  و  معاون  میرزازاده،  محمد  فیض 
می گوید: طرحی پیشنهادی برای کاهش خسارات و آسیب های 

خشکسالی امسال بادغیس توسط آنان تدوین شده است.
به بیان وی، این طرح شامل موادغذایی برای مردم آسیب دیده 

و علوفۀ حیوانی برای مواشی آنان است.
از  آنان  پیشنهادی  طرح  که  داد  ادامه  بادغیس  والی  معاون 
مدت ها پیش به مرکز کشور فرستاده شده و اداره محلی این 

والیت منتظر پاسخ هستند.
طرح پیشنهادی دولت محلی بادغیس شامل میزان خساراتی 
این  مردم  به  خشکسالی  دنبال  به  شده  بینی  پیش  که  است 
تا  والیت وارد خواهد شد و همچنین هزینه ای که می تواند 

حدودی آن را جبران کند.
گفته  طرح  این  به  اشاره  ضمن  هم  بادغیس  حوادث  اداره 

حکومت آن را پذیرفته است.
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  رئیس  حزین،  اخترمحمد 
بادغیس می گوید: حکومت مرکزی مقداری پول نقد، علوفۀ 
دیدگان  خسارت  و  والیت  این  برای  را  گندم  و  حیوانی 

خشکسالی در نظر گرفته است.
کشور  اهدایی  گندم  تُن  متریک   10 از  تاکنون  او،  گفته  به 
هندوستان بیش از 5 متریک تُن آن به بادغیس رسیده و مقدار 

باقیماندۀ آن هم در آیندۀ نزدیک خواهد رسید.
بادغیس اشاره کرد که  با حوادث طبیعی  ادارۀ مبارزه  رئیس 
حکومت مرکزی مبلغ 264 میلیون و 451 هزار افغانی را هم 
برای خسارت دیدگان خشکسالی امسال این والیت در نظر 

گرفته است.
آقای حزین بیان داشت که جلساتی با ولسواالن و نمایندگان 
میزان خسارات و  تا  برگزار خواهد شد  نقاط مختلف  مردم 
آغاز  کمک ها  توزیع  آن  طبق  و  شود  برآورد  پذیری  آسیب 

خواهد شد.
وی پیش بینی کرد که توزیع کمک از مرکز بادغیس آغاز شود.
گفتنی است والیت بادغیس از محروم ترین والیت های کشور 
آن  در  زیربنایی  پروژه های  اجرای  از  حتی  تاکنون  که  است 

خبری نبوده است.
اکثر مردم این والیت در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند و 
معیشت آنان به زمین و دامداری بستگی دارد.شرایط نامناسب 
اقتصادی شمار زیادی از اعضای خانواده های بادغیسی را هم 
مجبور کرده تا برای کسب درآمد به خارج از کشور به ویژه 

کشور ایران سفر کنند.

نگـرانی از خشکـسالی
 بـی سـابقـه در بادغـیس


