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ادامۀ جنگ زمینه را برای تقلب  

در انتخابات فراهم می کند
شهید مسعود انتخابات را 

تنها راه  حل سیاسی می دانست

6

 در دورۀ مجاهدیـن هـم کـه جنگ هـا وارد شـهرها شـد، 
هیـچ وقـت توافق نامه های صلح بـه مرحلۀ اجـرا در نیامد. 
صلـح امریـکا بـا طالبان که حـاال در دور نهـم گفت وگوها 
وارد مرحلـۀ تقریبـاً نهایـی خـود شـده، چیـزی بیشـتر از 

توافق نامه هـای صلـح قبلی نخواهد بـود. متاسـفانه امریکا 
بـه صـورت عجوالنـه گفت وگوهایـش را با طالبـان انجام 
داد. طالبـان را از گـروه دهشـت افکن بـه گروهـی مبـارزه 
و همتـا بـا امریـکا بـه جهان معرفـی کـرد. طالبـان آنگونه 

کـه برخی منابـع می گوینـد، امتیازهای زیـادی از امریکا به 
دسـت آورده اسـت. ایـن گـروه حـاال می خواهـد کـه این 
توافق نامـه را بـا امریـکا در حالی که کشـورهای زیـادی از 

امضـای آن نظـارت خواهنـد کرد...

حوالی ساعت 10 دو شب پیش، تراکتور 
کمپ  جنوبی  دیوار  در  بمب گذاری شده 
نهم  حوزۀ  مربوطات  در  ولیج«  »گرین 
مسووالن  شد.  منفجر  کابل  شهر  امنیتی 
شمار  حمله  این  در  که  می گویند  امنیتی 
زخمی  و  کشته  غیرنظامیان  از  زیادی 

شده اند.
را  حمله  این  مسوولیت  طالبان  گروه 
پذیرفته است و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
است  نوشته  توییترش  صفحۀ  در  طالبان 
که  ولیج«  »گرین  کمپ  حمله  این  هدف 

مربوط خارجی هاست، بوده است.
که  ولیج  گرین  کارمندان  از  یکی 
نمی خواهد نامی از وی در گزارش گرفته 
گفته  وطندار  سالم  خبرگزاری  به  شود 
این سو  به  ماه  یک  از  کمپ  این  است، 
به  قرار داشت.  امنیتی  بلند  تهدیدات  زیر 
امنیتی  مسووالن  گزارش های  منبع،  گفتۀ 
کمپ نشان می داد که قرار است این کمپ 
آماج  بمب گذاری شده  موتر  سه  توسط 

حمله قرار گیرد.
سبب  کمپ  امنیتی  مسووالن  تالش های 
موترهای  از  یکی  گذشته  روز  تا  شد 

بمب گذاری شده که حامل 2 تا 3 تُن مواد 
منفجره بود توسط این مسئوالن کشف و 

ضبط شود.
موتر  دو  نتوانستند  امنیتی  مسووالن  اما 
که  کنند  کشف  را  دیگر  بمب گذاری شدۀ 
در نتیجه ساعت 9 و 55 دقیقۀ  دو شب 
انفجاری در دیوار جنوبی  مواد  این  پیش 

کمپ منفجر شد.
به گفتۀ منبع، در 200 متری این کمپ یک 

مکتب و چندین مسجد قرار دارد.
منبع می گوید، به شمول کارمندان داخلی، 
2 هزار تن در این کمپ کارمند بودند که 
در نتیجۀ حمله تلفات به افراد داخل کمپ 

نرسیده است.
داخل  افراد  از  شماری  می افزاید،  منبع 
کمپ از ساحه بیرون شده و به مناطق امن 

منتقل شده اند.
بیشتر  تا  که  می دهد  نشان  منبع  چشم دید 

از یک کیلومتری کمپ، ساحات مسکونی 
خسارت دیده و تلفات غیرنظامیان نسبت 
دولت،  از سوی  نشرشده  گزارش های  به 

بیشتر است.
فقیرنشین  ساحات  از  قابل بای  ساحۀ 
این  خانه های  اکثر  و  است  کابل  شهر 
مقابل  در  که  دارند  گلی  دیوارهای  محل 
حمالت انتحاری مقاومت چندانی ندارد. 
گفته می شود یکی از دالیل تلفات سنگین 
فروریختن  حمله،  این  در  غیرنظامیان 
دیوارها و شکستن شیشه های منازل بوده 

است.
سخنگوی وزارت داخله می گوید که 16 
غیرنظامی و کارکنان کمپ در این حمله 
کشته و 119 تن دیگر زخمی شده اند. بر 
اثر این انفجار یک تانک تیل در نزدیکی 

محل نیز از بین رفته است.
داخله،  وزارت  سخنگوی  از  نقل  به 
انسداد محل حادثه، 5  با  امنیتی  نیروهای 
افراد طالبان را که در محل مخفی  از  تن 
شده بودند و قصد حمله بر کارکنان این 

کمپ را داشتند از پا درآورده اند.

صفحه 2

مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا جرایــم 
کمیســیون های  پیشــین  کمیشــنران  ســنگین، 
ــوی و  ــتفاده وظیف ــام سوءاس ــه اته ــی را ب انتخابات
فســاد اداری بــه پنــج، پنــج ســال حبــس محکــوم 

ــرد. ک
نماینــده گان  مجلــس  انتخابــات  نارســایی های 
موجــب شــد تــا پــای ده تــن از کمیشــنران پیشــین 
ــدان  ــن از کارمن ــی و دو ت ــیون های انتخابات کمیس

ــود. ــانیده ش ــه دادگاه کش ــیون ها ب ــن کمیس ای
ــز و  ــر فای ــل، بصی ــرا حقم ــه حمی ــن محکم اولی
ــکایات  ــیون ش ــنران کمیس ــی کمیش ــز آریای عزی
انتخاباتــی و همچنــان احمدشــاه زمــان زی رییــس 
ــوول  ــادات مس ــم س ــه و ابراهی ــین دبیرخان پیش
ــه همــراه  ــات ب ــاوری کمیســیون انتخاب پیشــین فن
رییــس و 6 تــن از کمیشــنران ایــن کمیســیون 
ــی  ــی و قضای ــز عدل ــوی مرک ــش از س دو روز پی

ــد. ــزار ش ــنگین برگ ــم س ــا جرای ــارزه ب مب
پیشــین  مســووالن  پرونــده  ایــن  دادســتان 
کمیســیون های انتخاباتــی را بــه اســتفاده نادرســت 
نتیجــه  در  دســتبرد  و  کاری  از صالحیت هــای 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان والیــت کنــر متهــم 

ــد. ــان ش ــرای آن ــازات ب ــتار مج ــرد و خواس ک
پاینــده عادلــی دادســتان ایــن پرونــده خاطــر 
ــه  ــوم ب ــد محک ــن بای ــه متهمی ــاخت ک ــان س نش
ــه ی اصــالح خودشــان و  ــا مای مجــازات شــوند ت

ــود. ــران ش ــرای دیگ ــرت ب عب
ــا  ــه اتهام ه ــا هم ــان ام ــن متهم ــع ای ــالن مداف وکی
ــن  ــری ای ــه پیگی ــدند ک ــادآور ش ــرده و ی را رد ک
ــر  ــرد غی ــی و عملک ــار سیاس ــک فش ــده ی پرون

ــت. ــی اس قانون
براســاس گفته هــای وکیــالن مدافــع ایــن متهمــان؛ 
ــی  ــه انتخابات ورود مســتقیم دادســتانی ُکل در قضی
انتخابــات  قانــون   97 مــاده  صریــح  نقــض 

می باشــد.
ــون  ــاده 97 قان ــق م ــد کــه مطاب ــان اشــاره کردن آن
انتخابــات، تعقیــب عدلــی اعضــای کمیســیون های 
ــه  ــه بلک ــت ن ــای حکوم ــی از صالحیت ه انتخابات

محکمــه می باشــد.
ــات؛  ــون انتخاب ــاده قان ــن م ــن براســاس ای همچنی
عضــو کمیســیون بــدون حکــم محکمــه ذیصــالح 
ــرار  ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــف و م ــار، توقی گرفت

ــد. ــه نمی توان گرفت
ســرانجام ایــن محکمــه بــه دلیــل بــه درازا 
ــان داد  ــه کارش پای ــه ب ــث بی نتیج ــانیدن بح کش
و قــرار شــدن تــا مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه 
ــم  ــورد آن تصمی ــروز در م ــم ســنگین دی ــا جرای ب

ــرد. بگی
در جلســۀ دیــروز بعــد از بحــث رییــس و شــش 
ــس  ــات و ریی ــیون انتخاب ــین کمیس ــنر پیش کمیش
ــه  ــیده گی ب ــیون رس ــین کمیس ــنر پیش و دو کمیش
شــکایات انتخاباتــی هــر یــک بــه پنــج پنــج ســال 

ــدند. ــوم ش ــذی محک ــس تنفی حب
رییــس پیشــین دبیرخانــه و مســوول پیشــین 
فــن آوری کمیســیون انتخابــات امــا از ســوی 

شــدند. شــناخته  بی گنــاه  دادگاه 

ماجرای حمله به »گرین ولیج«؛ سه ُتن مواد 
منفجره یک روز پیش از حمله کشف شده بود

کمیشنران پیشین کمیسیون های 
انتخاباتی به پنج سال زندان 

محکوم شدند

نگـرانی هـایی را که خلیـل زاد به افغـانستان آورد

صفحه 6

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

صلح و انتخابات از »فرصت تاریخی«
 به »چالش تاریخی« بدل شده است
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مســألۀ صلــح در افغانســتان همــواره پیچیــده 
و دشــوار بــوده و حداقــل تجربــۀ چهــل 
ــا در  ــه تالش ه ــان داده ک ــران نش ــال بح س
ــی  ــیده اند. زمان ــه نرس ــه نتیج ــتا ب ــن راس ای
کــه شــوروی ها می خواســتند افغانســتان را 
ــن  ــف آخری ــل گورباچ ــد، میخای ــرک کنن ت
بســیار  شــوروی  اتحــاد  رییس جمهــوری 
و  جهانــی  حلــی  راه  کــه  کــرد  تــالش 
منطقه یــی بــرای مشــکل افغانســتان پیــدا کنــد 
و دوبــاره امنیــت و ثبــات را بــه ایــن کشــور 
برگردانــد. گورباچــف دیدارهــای زیــادی 
بــه رونالــد ریــگان رییس جمهــور وقــت 
امریــکا انجــام داد و در پایــان نیــز موفــق 
ــتان  ــان افغانس ــی را می ــه توافق نامه ی ــد ک ش
ــکا  ــوروی و امری ــت ش ــا ضمان ــتان ب و پاکس
بــه امضــا رســاند. شــوروی ها بــه دنبــال 
ــل  ــه صــورت کام ــه ب ــن توافق نام امضــای ای
افغانســتان را تــرک کردنــد، ولــی کمک هــای 
بــه حکومــت  را  خــود  مالــی  و  نظامــی 
ــه  ــو ن ــۀ ژن ــد. توافق نام ــع نکردن ــب قط نجی
ــه  ــری ب ــاد تازه ت ــه ابع ــد ک ــی نش ــا عمل تنه
ــتاهای  ــاًل آن را از روس ــگ بخشــید و عم جن
ــو  ــۀ ژن ــه شــهرها آورد. توافق نام افغانســتان ب
ــه خــود  ــی شــدن ب ــگ عمل ــه رن ــدون آنک ب
ابهام آمیــز حکومــت  ســقوط  بــا  بگیــرد، 
داکتــر نجیــب اهلل لغــو شــد. در دورۀ مجاهدین 
ــچ  ــد، هی ــهرها ش ــا وارد ش ــه جنگ ه ــم ک ه
وقــت توافق نامه هــای صلــح بــه مرحلــۀ 
ــان  ــا طالب ــکا ب ــح امری ــد. صل ــرا در نیام اج
کــه حــاال در دور نهــم گفت وگوهــا وارد 
ــزی  ــده، چی ــود ش ــی خ ــًا نهای ــۀ تقریب مرحل
قبلــی  صلــح  توافق نامه هــای  از  بیشــتر 
نخواهــد بــود. متاســفانه امریــکا بــه صــورت 
طالبــان  بــا  را  گفت وگوهایــش  عجوالنــه 
ــروه دهشــت افکن  ــان را از گ انجــام داد. طالب
ــه  ــکا ب ــا امری ــا ب ــارزه و همت ــی مب ــه گروه ب
ــه  ــه ک ــان آنگون ــرد. طالب ــی ک ــان معرف جه
ــادی  ــای زی ــد، امتیازه ــع می گوین برخــی مناب
از امریــکا بــه دســت آورده اســت. ایــن گــروه 
ــا  ــه را ب ــن توافق نام ــه ای ــد ک ــاال می خواه ح
ــادی از  ــه کشــورهای زی ــی ک ــکا در حال امری
امضــای آن نظــارت خواهنــد کــرد، بــه امضــا 

برســاند. ســوال ایــن جاســت کــه آیــا امریــکا 
ــوم و  ــت نامعل ــک وضعی ــتان را در ی افغانس
گنــگ رهــا نمی کنــد؟ از دســت آوردهای 
هجــده ســاله کــه ایــن همــه بــرای آنهــا تبلیــغ 
ــرد؟  ــد ک ــت خواه ــه حمای ــود، چگون می ش
چــه ضمانتــی وجــود دارد کــه طالبــان دســت 
از کشــتار غیرنظامیــان و حمله هــای انتحــاری 
ــس  ــه پ ــد لحظ ــان چن ــند؟ طالب ــت بکش دس
ــی از  ــا یک ــل زاد ب ــای خلی ــوی آق از گفت وگ
رســانه های کشــور، کابــل را بــا بــم لرزاندنــد. 
ایــن حملــه تلفــات جانــی و مالــی زیــادی را 
برجــا گذاشــت. آیــا صلــح امریــکا بــا طالبــان 
چنیــن صلحــی اســت؟ از طــرف دیگــر، 
ــژه محمداشــرف  حکومــت افغانســتان و به وی
ــه هــر شــکل ممکــن  غنــی کــه می خواهــد ب
انتخابــات را برگــزار کنــد و در آن خــود را بــه 
ریاســت جمهوری کشــور برســاند، چقــدر بــا 
توافق نامــۀ امریــکا بــا طالبــان ســازگاری 
ــخنرانی  ــن س ــد داد. او در چندی ــان خواه نش
ــش  ــرای پذیری ــی اش ب ــدم آماده گ خــود از ع
ــوان  ــه عن ــان در آن ب ــه طالب ــی ک توافق نامه ی
ــر داده  ــوند، خب ــده ش ــالمی خوان ــارت اس ام
اســت، آیــا بــا توجــه بــه چنیــن برخــوردی او 
ــا خلیــل زاد آمــادۀ پذیریــش  پــس از دیــدار ب
بــه  شــد؟  خواهــد  توافق نامه یــی  چنیــن 
توافق نامــۀ  مشــکل  یــک  می رســد  نظــر 
امریــکا بــا طالبــان اســت کــه می توانــد 
معضــل کالن بــرای مــردم افغانســتان بــه 
ــای  ــخص آق ــکل دوم، ش ــود آورد و مش وج
ــای  ــد گفت وگوه ــه می خواه ــت ک ــی اس غن
ــور را  ــد و کش ــان را دور زن ــا طالب ــکا ب امری
ــوق  ــر س ــگ فراگی ــران و جن ــوی بح ــه س ب
ــه از  ــت ک ــن نیس ــر ای ــر س ــث ب ــد. بح ده
ــی حــاال  ــان اســتقبال صــورت گیــرد، ول طالب
ــد  ــت، بای ــیده اس ــا رس ــه اینج ــا ب ــه کار ت ک
ــا مســأله برخــورد کــرد  ــی ب منطقــی و عقالن
ــر  ــه دیگ ــود آورد ک ــه وج ــرایطی را ب و ش
ــوند.  ــی نش ــای سیاس ــی بازی ه ــردم قربان م
آقــای غنــی بــرای چنیــن امــری آمــاده 
ــح  ــۀ صل ــت برنام ــوان مدیری ــه ت ــت و ن نیس
را دارد. بــرای او مهمتریــن مســأله ادامــه 
قدرتــش اســت و ایــن کــه در ارگ در امنیــت 

ــه  ــدارد ک ــت ن ــرای او اهمی ــد. ب زنده گــی کن
بی مفهــوم  و  بی رحــم  چنیــن  جنگــی  در 
کی هــا کشــته می شــوند و کی هــا قربانــی 
می دهنــد. مهمتریــن بحــث در شــرایط فعلــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــات در جنگ ــری از تلف جلوگی
حــاال معنــای خــود را نیــز از دســت داده  و از 
جانــب دیگــر، رســیدن بــه صلحــی اســت کــه 
در آن نظــام سیاســی کشــور خدشــه دار نشــود. 
ــورد  ــل زاد در م ــای خلی ــن آق ــفانه لح متاس
ــی  ــا نگران ــوأم ب ــتان ت ــی افغانس ــدۀ سیاس آین
بــود. او نیــز نمی دانــد کــه طالبــان بــا مــردم و 
افغانســتان چــه خواهنــد کــرد. بهتریــن پاســخ 
ــا  ــت بحث ه ــدوار اس ــه امی ــود ک ــن ب او ای
ــن  ــر ای ــر س ــا ب ــان افغان ه ــرات می درمذاک
باشــد، کــه کــی وزیــر باشــد و کــی رییــس. 
ــای  ــه آق ــاده گی ک ــن س ــه ای ــأله ب ــا مس ام
ــران  ــز نگ ــودش نی ــد و خ ــل زاد می گوی خلی
آن اســت، نیســت. طالبــان آنگونــه کــه معلــوم 
مشــارکت  از  را  خــود  بحــث  می شــود، 
سیاســی خــارج کرده انــد. آنهــا کل نظــام 
ــه  ــمی ک ــر قس ــا آن ه ــا ب ــد ت را می خواهن
خواســتند، برخــورد کننــد. ایــن جاســت کــه 
مســأله بغرنــج می شــود و رســیدن بــه توافــق 
ــده  ــه آین ــد نســبت ب را دشــوار می ســازد. بای
ــه  ــود امــا در ضمــن آن ب افغانســتان نگــران ب
هیــچ صــورت نبایــد دســت روی دســت 
گذاشــت تــا تاریــخ تکــرار شــود. آقــای غنــی 
از تکــرار تاریــخ برداشــت درســتی نــدارد. او 
تکــرار تاریــخ را بــه زمــان امان اهلل خــان عقب 
ــازد. در  ــی می س ــر قوم ــرد و از آن تعبی می ب
ــرار  ــتان تک ــه افغانس ــرای جامع ــه ب ــی ک حال
ــی  ــدرت سیاس ــر ق ــر س ــت ب ــخ لجاج تاری
و ادامــه جنــگ بــه هــر قیمــت ممکــن 
اســت. از چنیــن وضعیتــی بایــد سیاســیون و 
ــد. شــورای  ــری کنن ــره گان کشــور جلوگی خب
نامــزدان ریاســت جمهوری یــک بخــش مهــم 
ــه  ــوف ب ــد معط ــود را بای ــای خ از دغدغه ه
مســایل گفت وگوهــای صلــح بســازد، تــا 
ــگ  ــان جن ــرای پای ــرایط را ب ــوان ش ــر بت بهت

ــرد. ــاده ک آم
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تــا چنــد مــاه پیــش بــاور داشــتیم کــه هیــچ کســی بــه جــرم 
نوشــتن و بیــان اندیشــه اش در زندان هــای افغانســتان 
ــه شــدت  ــن برداشــت ب ــه ای ــم ک ــا حــاال میدانی نیســت؛ ام
ــی  ــنده مقاله  ی ــدی، نویس ــان احم ــت. زم ــوده اس ــط ب غل
اســت کــه هفــت ســال پیــش او را بــه زنــدان انداخــت؛ امــا 
تــا همیــن روزهــای اخیــر، کســی از او خبــری نداشــت. در 
ــد؛  ــنده نمی شناس ــوان نویس ــه عن ــی او را ب ــتان کس افغانس
امــا او بــه دلیــل نوشــتن مقاله یــی هفــت ســال را در زنــدان 
ــل  ــال را کام ــت س ــه بیس ــت ک ــرار اس ــت و ق گذشتانده اس
کنــد. خوشــبختانه یــک پســت فیســبوکی در مــورد او، 
ــن  ــت. بنابری ــرار داده اس ــا ق ــانه ه ــه رس ــورد توج او را م
ــورد  ــی در م ــنده مقاله ی ــه نویس ــرد ک ــن ف ــت ای ــرار اس ق
بت هــای بامیــان و روایــت تاریخــی آن اســت، بیســت 
ــه جــرم  ــم ب ــد. آنه ــپری کن ــدان س ــرش را در زن ــال عم س
نوشــتن مقاله یــی کــه هرگــز در جایــی منتشــر نشــده اســت. 
ــی را نوشته اســت،  ــان احمــدی مقاله ی ــی کــه زم ــی زمان یعن
کســآنی آن را دســت بــه دســت کــرده و برایــش کار ســاخته 
ــر  ــه کیف ــداد« ک ــه جــرم »ارت ــد و او ب ــی اش کرده ان و زندان
ســختی در خوانــش اســالمی دارد، در زنــدان پــل چرخــی به 
ــه رســانه ها  ــع او ب ــل مداف ــه وکی ــی ک ــرد؛ در حال ســر می ب
گفتــه اســت کــه زمــان احمــدی عملــی را کــه ارتــداد از آن 
ثابــت شــود انجــام نــداده اســت. امــا در ایــن هفــت ســال، 
ــتی در  ــی دس ــتی و ته ــنده در تنگدس ــن نویس ــوادۀ ای خان
انتظــار مــرد خانــه شــان شــب و روز ســپری کــرده و اشــک 
و غــم خــورده انــد. دردمندانــه هیــچ طرفــی و هیــچ کســی 
در مــورد او در ایــن هفــت ســال حرفــی نــزده و صــدای او 
ــا  ــه او در دســت رس نیســت ت ــا مقال ــد نکــرده و حت را بنل

دریافتــه شــود کــه او چــه نوشــته و چــه کــرده اســت. 
ــون اساســی اش آزادی  ــه قان ــد، در کشــوری ک ــه باش هرچ
ــد  ــت و نبای ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــه را ب ــان و اندیش بی
ــودا و  ــن ب ــورد آیی ــی در م ــه جــرم نوشــتن مقاله ی کســی ب
ــم در  ــود؛ آنه ــدان ش ــه زن ــه روان ــان، این گون ــای بامی بت ه
ــی نشــر نشــده و فقــط تفتیــش  ــه او جای ــی کــه مقال صورت
ــا  ــه ب ــراد، ســبب شده اســت ک ــد بیجــای برخــی از اف عقای
خوانــش غلــط از مقالــه او روانــه زنــدان شــود. درایــن جــا 
ــی  ــه او را زندان ــارنوالی ک ــی و س ــه قاض ــک ک ــدون ش ب
کرده انــد در حــق او جفــا روا داشــته انــد. بنابرایــن بــه ســر 
ــه  ــال ب ــت س ــدت هف ــه م ــدان ب ــینده یی در زن ــردن نویس ب
ــان  ــای بامی ــودا و بت ه ــن ب ــورد آیی ــی در م ــرم مقاله ی ج
ــالمی و  ــون اس ــالف قان ــه و خ ــر منصفان ــل غی ــک عم ی
ــون  ــم در قان ــالم و ه ــم در اس ــرا ه ــت. زی ــی ماس اساس
ــن در  ــه ممک ــزی ک ــت؛ چی ــر نیس ــر، کف ــل کف ــی نق اساس
مقالــه آقــای احمــدی تبــارز یافتــه باشــد. بــه هــر صــورت 
مــا در حالــی کــه آزادی بیــان را حــق هــر انســان میدانیــم و 
توهیــن بــه آییــن و نصــوص اســالمی را حــق هیــچ کســی 
ــاور  ــن ب ــه ای ــم، ب ــب آن مخالفی ــر تک ــا م ــم و ب نمی دانی
ــر  ــه نش ــک مقال ــتن ی ــدی در نوش ــان احم ــه زم ــتیم ک هس
نشــده مرتکــب توهیــن بــه دیــن اســالم نشــده و عملــی را 

ــت.  ــام نداده اس ــود انج ــداد ش ــامل ارت ــه ش ک
ــال را در  ــت س ــدت هف ــی م ــر دلیل ــه ه ــه ب ــن او ک بنابرای
ــدان  ــد از زن ــرده اســت، بای ــپری ک ــل چرخــی س ــدان پ زن
رهــا شــود. انتظــار داریــم کــه ریاســت جمهــوری و ریاســت 
ــن  ــرد در روشــنی قوانی ــن ف ــی ای ــه در قســمت رهای اجرائی
افغانســتان هرچــه عاجــل اقــدام کننــد. زیــرا هفــت ســال از 
ــه حــق  ــی ب ــای بزرگ ــدان، جف ــنده در زن ــک نویس ــر ی عم
انســانیت و دانش انــدوزی اســت. و ایــن نشــان میدهــد کــه 
ــدار  ــذ و اص ــوز در تنفی ــا هن ــی م ــی و قضای ــای عدل نهاده
احــکام، عجوالنــه و چشــم پــت عمــل می کننــد و نمی داننــد 
ــی را  ــه مصیبت های ــان چ ــتباهی ش ــر اش ــکام و اوام ــه اح ک

بــرای خانــواده و اجتمــاع بــه بــار مــی آورد. 
یــک بــار دیگــر تاکیــد مــا ایــن اســت کــه نهــاد دادگاه عالــی 
ــت  ــری دول ــات رهب ــارنوالی و مقام ــوی س ــور، اداره ل کش
وحــدت ملــی در قســمت رهایــی ایــن نویســنده، اقدامــات 
مبتنــی بــر روح قانــون اساســی کشــور داشــته باشــند و بایــد 
در مــورد پرونــده او تجدیــد نظــر شــود. زیــرا نمی شــود کــه 
ــه  ــد را متهــم ب ــان می ران ــه زب ــه کلمــه شــهادت ب کســی ک

خــروج از دیــن کــرد. 

پـرونـدۀ زمـان بـودا 
بـازنگـری شـود

ا   یی ر نگرانی ها
که خلیل زاد
 به افغانستان آورد

احمدعمران
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عنوان  تحت  را  برنامه یی  فکر  انسجام  نهاد 
 11 دوشنبه،  روز  ناوقِت  انتخابات«  و  »مسعود 

سنبله در کانون اصالحات برگزار کرد.
این  برگزاری  از  هدف  نهاد،  این  در  مسووالن 
نشست را بررسی اندیشه و باور شهید احمدشاه 
مسعود، قهرمان ملی کشور در مورد انتخابات و 

مردم ساالری عنوان کردند.
مجلس  پیشین  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 
جهاد  دور  برجستۀ  فرهنگیان  از  و  نماینده گان 
پیوند  به  اشاره  با  نشست  این  در  مقامت  و 
انتخابات  با  کشور  ملی  قهرمان  باور  و  اندیشه 
یکی  انتخابات  برگزاری  گفت:  مردم ساالری  و 
اما  بود،  مسعود  احمدشاه  شهید  آرمان های  از 
زمینۀ اشتراک در انتخابات برایش میسر نشد و 

خودش در هیچ انتخاباتی شرکت نکرد.
ملی  »قهرمان  کرد:  خاطرنشان  منصور  آقای 
برگزاری  را  افغانستان  آیندۀ  راه حل  کشور 
انتخابات می دانست و راه پایان جنگ را رفتن به 
یک نظام انتخابی می دید که سرنوشت به اساس 
رأی و ارادۀ مردم تعین می گردد؛ بحث انتخابات 
آمر  سیاسی  ادبیات  در   1366 سال  از  پس 
صاحب شهید مطرح گردید، زمانی که روس ها 
آمادۀ ترک افغانستان بودند و کشمکش های میان 
جریان های جهادی برای تصاحب قدرت ایجاد 
گردید بود؛ کی زعامت را به دست گیرد و کی 

رییس جمهوری شود؟«.
او گفت که انتخابات یک بحث با پیشینه در افکار 
و اندیشۀ آمر صاحب شهید بود، اما زمینه یی  که 
سایر  مانند  انتخابات  روند  در  مستقیم  اشتراک 
استاد خلیلی،  برهان الدین ربانی،  استاد  رهبران: 
استاد سیاف و...، برایش فراهم نشد. کجا گفته 
نظام  یک  طرف دارد  صاحب  آمر  که  می توانیم 
دموکراتیک بود؛ چون در سایه )b52( امریکایی 
را  خود  دمکراتیک  نظام  طرف دار  همه  امروزه 
می دانند؛ حتا  احزاب خلق و پرچم که اصلی 
را به نام دموکراسی نمی شناختند، انتخابات را به 
امپریالیستی  نظام  استعماری  پدیدۀ  یک  عنوان 
به  باورمند  را  خود  سایه  این  در  می دانستند 
انتخابات  برگزاری  و  مردم ساالری  دموکراسی/ 

می دانند؟!
از نسل جهاد و  ما که  اندیشه  آیا در  او گفت: 
مقاومت هستیم، چنین است؟ آیا انتخابات ریشۀ 
به شکل تصنعی  یا  دارد  ما  تاریخ  در فرهنگ و 
خود را همرنگ جماعت نشان می دهیم، شعار 
و  بود  دموکرات  ما  مسعود  که  می دهیم  سر 
طرف دار انتخابات بود؟ مسوولیت ما این است 
که به صورت محققانه این مورد را مطرح کنیم، 
شهید  که  بگویم  امریکایی ها  به خاطر  این که  نه 

مسعود طرف دار انتخابات بود، این ظلم است!
آقای منصور در ادامۀ سخنانش گفت: انتخابات 
اصلی است که در آن مشروعیت نظام از آسمان 
رأی  با  نظام  مشروعیت  بلکه  نمی شود؛  گرفته 
به  مسعود  آیا  اما  می گردد.  تعین  مردم  ارادۀ  و 
انتخابات  به  که  مسعود  داشت؛  باور  انتخابات 
انتخاباتی آقای یوسف نورستانی رییس  نرفت، 
کار  و  مردم  اما  نبود؛  انتخابات  چنین  باشد! 
سیاسی بود، در چنین برهۀ از زمان، شهید مسعو 

رأی  بود؟  قایل  مردم  برای  جایگاه  و  ارج  چه 
از کار و تصامیم  و مشورت مردم چند درصد 
به  که  زمانی  می داد؟  تشکیل  را  مسعود  شهید 
مراجعه  انتها  تا  ابتدا  از  مسعود  شهید  کارنامۀ 
سایر  از  را  او  که  ویژه گی های  از  یکی  شود، 
به  احترام  می ساخت،  شاخص  سیاسی  رهبران 

رأی  و مشورت مردم بود.
نخستین  که   1359 سال  در  اولین بار  گفت:  او 
نسخه از جریدۀ جبهۀ پنجشیر تحت نام »ندای 
جنگ  از  تعریف  اولین  یافت؛  انتشار  جهاد« 
چریکی مطرح شده توسط شهید مسعود در آن 
انتشار یافت. از نظر همه جنگ رزمیدن و کشتن 
است، اما شهید مسعود جنگ چریکی را چنین 
تعریف کرد: جنگ چریکی 20 درصد زدوخورد 
سیاسی  کار  آن  درصد   80 است،  کشمکش  و 
است؛ 80 درصد جنگ چریکی کار برای مردم 
و شریک ساختن مردم در تصمیم گیری هاست، 
تنها 20 درصد برای حمله و گماشتن فرماندهان 

است.
های  کتاب  و  مقاالت  که  منصور  عبدالحفیظ 
مسعود  شهید  افکار  و  رفتار  پیرامون  زیادی 
باور  این  سخنانش  ادامۀ  در  است،  نوشته 
باور  داد:  توضیح  چنین  را  کشور  ملی  قهرمان 
جنگ   فرماندهان  که  بود  این  مسعود  شهید 
باشند،  با مردم مانند آب و ماهی  باید  چریکی 
کاری نکنند آب ِگل آلود شودو ماهیان بمیرند. 
صدمه  جنگی  چریک های  با  مردم  رابطۀ  نباید 
ببیند؛ چون بدون حمایت مردم جنگی صورت 
گرفته نمی تواند، به همین دلیل کار شبانه روزی 
دعوا ،  به  رسیده گی  بود.  مردم  برای  رسیده گی 
مشکالت و چالش های مردم برای شهید مسعود 
نسبت به فرستادن یک قطعه در خط نبرد خیلی 

مهم بود.
او گفت که هر چند قهرمان ملی کشور، شهرت 
خود را در جنگ پیدا کرد، اما محبوبیت او ریشه 
در بسترهای داشت که در میان مردم ایجاد کرده 
بود. چیزی که شهید مسعود را از یک فرمانده 
به یک رهبر مردمی معروف تبدیل کرد، متوجه 
آن  به  و  بود  مردم  نیاز  و  مردم  به حرف  بودن 

سخت ارج می گذاشت.
ما  اما  نیست،  کمپاینی  بحث  این  گفت:  او 
می خواهیم که گوشۀ از کارنامۀ یک شخص را 
بگویم، کسانی که رهروان صادق مسعود هستند، 
باید رابطه تنگاتنگ با مردم داشته باشند؛ چون 
بدون  داده است که  نشان  تجربۀ شهید مسعود 
به  موفقیت رسید.  به  نمی توانند  مردم  پشتیبانی 
جامعه شناسی  یا  طبقه شناسی  در  دلیل  همین 
طبقه  چهار  به  مردم  مسعود،  شهید  سیاسی 
دسته بندی شده بودند: طبقۀ فرماندهان جهادی، 
و  سفیدان  محاسن  و  متنفذین  و  روشنفکران 
جامعۀ روحانی، نشست های جداگانۀ با طبقات 
ادبیات شان  و  زبان  می داشت؛ چون  چهارگانه 
متفاوت است. این تقسیم بندی عمق توجه را به 

رأی مردم نشان می داد.
که  بود  دلیل  همین  به  می گوید:  مسعود  آقای 
شورای  مقاومت،  مجاهدان،  حکومت  از  پیش 
دعوت  کمیتۀ  داشت،  وجود  پنجشیر  در  علمأ 

کرده  تحصیل  افراد  شمار  داشت،  وجود  جهاد 
آن  عضو  قانونی  یونس  و  فهیم  مارشال  مانند 
و  شورای  کنونی  حکومت  در  هرچند  بودند، 
»چک چک  با  می شود  دایر  نمایش  جرگه های 
و قهقه« به پایان می رسد، اما کار شهید مسعود 
چنین نبود؛ چون وابسته به مردم بود؛ مجاهدان 
که  بودند  مردم  و  می خوردند  نان  مردم  از 
نیاز  این  می فرستادند،  جبهه  به  را  فرزندان شان 
داشت که شهید مسعود  افراد  قلبی  به رضایت 
نیاز میداد تا با تمام مردم به گونۀ رویه کند که 
مردم رضایت به این کار بدهند، فرزندانشان را 
به جبهه بفرستند و برای مجاهدان نان تهیه کنند.
دو  روزها  برخی  کار  همین  برای  که  گفت  او 
ساعت به حرف یک آدم عادی گوش فرا داد. ما 
در افغانستان و حتا منطقه رهبری سراغ نداریم 
وابسته  به  را  خود  مسعود  شهید  اندازۀ  به  که 
بداند. روی یک مسأله که باید از مردم مشورت 
می گرف؛ چون تاالر کالن نبود که مردم را یکبار 
جمع شود، کالنترین خانۀ پنجشیری 4 در 3 متر 
برای مشورت در موضوعات  این  بر  بنا  است؛ 
نشست های  مردم  با  ماه  نیم  دو  از  بیش  کالن 
پیهم می گرفت؛ چون در آن زمان برگۀ رأی که 

نبود، اما احترام خاص به مردم داشت.
همسنگران  از  و  مجلس  پیشین  عضو  این 
که  می کند  خاطرنشان  افغانستان  ملی  قهرمان 
تعینات مهم بدون مشورت مردم صورت  هیچ 
پشاور  از  تنظیم ها  سایر  حالی  در  نمی گرفت، 
فرماندهان و مسووالن خود را تعین می کردند. 
فرمانده  یک  گماشتن  برای  مسعود  شهید  اما 
ماه ها مشورت می کرد. حال ما در فضایل رابطه 
با مردم کتاب خواندیم، در آن زمان کتابی وجود 
نداشت، چند جلد کتاب کهنه از مرزا ها قدیمی 
بود، اما شهید مسعود در چنین زمانی این را به 
رابطۀ  چگونه  مردم  با  که  می کرد  درک  خوبی 

ایجاد کنند.
آقای منصور می گوید که جنگ به اساس تعریف 
یعنی پول«،  ژولیوس سزار می گوید که »جنگ 
وقتی جنگ شروع می شود، مانند دریا پول خرج 
اولین  نداشت،  پول  مسعود  شهید  اما  می شود. 
درصد   5 که  گرفت  تصمیم  پنجشیر  در  مرتبه 
شود،  داده  جبهه  به  زرمرد  معادن  محصول  از 
از زراعت مردم مانند گندم، جو و جواری 10 
اصلی  قصه  اما  می شود،  جمع  جبهه  به  درصد 
نه  شوند  شریک  جنگ  در  مردم  که  بود  این 
این که ده سیر جواری مصرف جبهه تأمین کند، 
کشاند پای مردم به جبهه بود. تفاوت دیگر جبهه 
پنجشیر سایر جبهات این بود، برخالف جبهات 
دیگر هر در کابل کافر بود، به شمول ماموران، 
اندیشه  این  پنجشیر  در  اما  معلمان؛  و  سربازان 
این مردم ما  نبود، آمر صاحب می گفت که که 
هستند، به یک مجبوریت کار می کنند و در یک 
شوند،  مردم  به  خدمت  مصدر  می توانند  وقت 
تمام  معاش  از  ما  کشتار،  از  جلوگیری  برای 
درصد   10 بودند،  دولت  در  که  پنجشیری های 
سبب  نگرش  این  می گرفتیم،  جبهه  برای  مالیه 
که  کنیم  تلقین  در جبهه  برای مجاهدان  تا  شد 
کسانی با تفنگ در پهلوی شما نیستند، به نحوی 

سبب  کار  این  و  هستند  شریک  شما  با  دیگر 
ایجاد یک رابطۀ عمیق میان جبهه و مردمی شد 
که در دولت در کابل ایفای وظیفه می کردند. در 
ابتدا با 10 درصد پول و برخی ها با فرستادن یک 
جوره بوت و دریشی نظامی به مجاهدان و بعداً 

گسترده تر شد.
دالور،  آصف  جنرال  همکاری  که  گفت  او 
از  اندرابی و سایر کسانی که  بابه جان و مومن 
تا  شد  آغاز  چنینی  این  پنجشیر  جبهه  به  نظام 
این که به همکاری های اطالعاتی و استخباراتی 
نظامی و  پولی سبب رابطه  انجامید. یک رابطه 
شهید  العاده  فوق  نگرش  یک  این  شد،  امنیتی 

مسعود که اوضاع را پیش بینی کرده بود.
او گفت که در سال 1363 زمانی که بزرگترین 
شهید  می گرفت،  صورت  پنجشیر  به  حمله 
و  مرد  زن،  پنجشیری  هزار   120 به  مسعود 
خورد وکالن را گفت که پنجشیر  را ترک کنند، 
نمایان گر  که  پذیرفتند  درنگی  هیچ  بدون  مردم 
احمدشاه  شهید  به  نسبت  مردم  میان  اعتماد 
که  رابطۀ  و   بود  کشور  ملی  قهرمان  مسعود، 
در میان حکومت کابل ایجاد کرده بود، یکی از 

وطنداران پنجشیری در زمان کمونست ها وزیر 
فواید عامه بود، چون رابطه به جبهه داشت، همۀ 
سرازیر  کابل  به  جنگ  دلیل  به  پنجشیری های 
نداشتند،  نان خوردن خانه  و  بار  و  کار  شدند، 
وزیر فواید عامه تمام ماشین ها را خراب عنوان 
پنجشیر  مهاجران  برای  کار  زمینه  تا  می کند 
پنجشیری  هزاران  ترفند  این  به  شود،  مساعد 

جذب کار می شوند.
شد  ایجاد  نظار  شورای  که  زمانی  که  گفت  او 
برای مشورت  نظار  همه سال جلسات شورای 
لویه  و  کنگره  مانند  می گردید،  برگزار  دهی 
جرگه تمام فرماندهان مناطق شورای نظار برای 
چالش ها به پنجشیر میایند. همچنان در حکومت 
مجاهدان شورای حل و عقد دایر گردید، مانند 
لویه جرگۀ پیش از آن اعضای لویه جرگه های 
خود  رفقای  و  دوستان  دار  زمام  بود،  انتصابی 
را دعوت می کرد، اما شهید احمدشاه مسعود با 
یک دید کاماًل متفاوتذ بنیاد حرگت عظیمی را 
گذاشت که تا هنوز پا برجاست، اعضای شورای 
حل و عقد را به تناسب نفوس والیت قرار داد.
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عبدالحفیظمنصوردربرنامۀ»مسعودوانتخابات«:

شهید مسعود انتخابات را تنها راه  حل سیاسی می دانست

ابوبکرصدیق

پیام بازرگانی
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سقوط  که  امریکایی  پژوهشگر  و  نویسنده  یک 
کتاب«اصالحات  در  را  خان  اهلل  امان  سلطنت 
است  داده  قرار  بررسی  مورد   »1929 انقالب  و 
پروگرامی  خان  اهلل  امان  »پروگرام  نویسد:  می 
او  میخواست که  بود منسجم، وسیع و جسور. 
با  انکشافی در یک مدت کم و  تمام جهات  در 
پروگرام   چنین  تطبیق  نماید.  حمله  تام  سرعت 
به  محتاج  مساعد  شرایط   تحت   ولو  بزرگ  
که  داشت  استعداد  با  رهنمای  چنان  رهنمایی 
منصف به صفات ابتکار، ابداع، مهارت اداری و 
پیمانۀ  به  خان  اهلل  امان  باشد.   سیاسی  ذکاوت 
زیادی صاحب صفات دسته ای اولی یعنی ابتکار 
و  ابداع بود ولی شعور سیاسی و مهارت اداری 
الزمه را نداشت. ضعف مهارت اداری وی ناشی 
از تحول مزاج تصامیم و حرکات غیر مترقبۀ وی 
از یکطرف و  ناساز گاری های  سیاسی بین  پالن  
انکشافی و ماحمل آن پالن  از طرف دیگر بود. 
این بی تناسبی ها به مخالفین اش موقع  حمله به 

تمام  پالنهای  انکشافی وی داد.« 
اهلل  امان  که  حالی  در  مذکور  نویسندۀ  همچنان 
خان را یک پادشاه دارای  شیوه های دموکراتیک  

را  در عین  او   اما  روش دموکراتیک  میخواند 
حال مخلوط  با غرور  شخصی موصوف و حاکی 
از  استبداد و خود سری  وی تلقی می کند  و شاه 
را در  ایجاد یک دستگاه سیاسی سالم  و ارتباط 

دهنده  میان خود و  مردم ناتوان می پندارد: 
»اوالً امان اهلل خان نتوانست یک دستگاه سیاسی 
که ارتباطش را با رعیتش قایم ساخته و جانشین 
های  پیوستگی  آن  یعنی  قبایلی  های  پیوستگی 
کند.  تأسیس  داشت،  آنرا  انهدام  آرزوی   او  که 
بود.  نموده  قبایل  قوای  از  غلطی  تخمین  ثانیًا  
است  مقتضی  زیرک  سیاستمدار  اندیشی  عاقبت 
که برای تطبیق پروگرامی که خودش آنرا  انقالبی 
خوانده بود، همکاران هوشمند و فعال تهیه ببیند. 
گرفته   را  اطرافش  که  متملق  و  نابکار  درباریان  
بودند  به ندرت از عهده ای  چنین وظیفۀ  پر از 

مسؤلیت بدر شده  می توانستند.«  
میرغالم غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ و از 
روشنفکران هوا دار اصالحات امان اهلل خان، شاه 
پادشاه   اصالحاتش   نخسِت  دورۀ  در  را  نامبرده 
پر کار  و  بی  ریا و برخور دار از حمایت مردم 
میداند که این ویژگی در دورۀ پسین اصالحات 
بعد  از باز گشت از سفر اروپا دیگر در او  دیده 

نمی شد: 
» دولت بر توده های  وسیع  مردم  تکیه داشت، 
در  ملت  پشتیبانی  با  را  خود  اصالحات  لهذا 
مرحلۀ نخستین مطمئنانه تطبیق نمود. این مرحلۀ 
آن  طی  در  و  کشید  طول  سال  پنج  نخستین، 
شخص شاه که در رأس همه قوه های دولتی که 

به شکل فعالی قرار داشت، صمیمانه کار میکرد، 
می  وطنی  های  پارچه  از  بسته  یخن  لباس  او  
پوشید، به تجمل و عیاشی نمی پرداخت و روزها 
از   اشتباهاتی که  با  نیمۀ شب کار میکرد و  تا  را 
قرار داشت.  اعتماد  مردم   او  سر  میزد طرف 
مردم  او  را  غازی خطاب میکردند و بدون  اکراه 
به تعمیل  اوامرش می پرداختند. این  است که 
دسایس خارجی  و  و خارجی  داخلی  مخالفین  
هیچکدام  قادر نبود دولت را متزلزل  سازد  ولو  
هریک  به نوعی از انواع  قدرت و  نفوذ مادی و 

معنوی داشتند.« 
اما تصویر میر غالم  محمد غبار از امان اهلل خان 
از سفر  که پس  او  اصالحات  دورۀ  آخرین  در  
اروپایی شاه آغاز گردید و منتج به زوال سلطنت 

او شد، بگونۀ  دیگر ارائه می شود: 
»وقتیکه شاه برگشت آن مرد گذشته نبود. او  بسیار 
خود رأی و خود خواه و مغرور شده  بود و با  
اقدامات عجوالنه ئی که نمود به زودی افغانستان 
را مستعد یک انفالق منفی نمود. دیگر دربار ساده 
ای  قدیم وجود نداشت، کالر و نکتایی و تجمل 
و فیشن جای بساطت و البسۀ وطنی و یخن بسته 

را گرفت، عیاشی و خوشگذرانی به شدت شروع 
شد، و  ریفورم  مفید و حقیقی با تفرعات مضر و 
بچه گانه آمیخته گردید. در تطبیق این مرام، طبع 
با صالبت و خواسته های مردم  زیر نظر شاه نبود 
و از عسرت اقتصادی و  زندگی ملت بیخبر افتاده  
بود. مثاًل در کشوری که صد ها مشکل اقتصادی 
و  زراعتی و تخنیکی و اداری مستلزم رسیدگی 
و اصالحات بود، شاه فرمان داده  بود که تعطیل 
ادارات  تمام   در  پنجشنبه   بروز   جمعه   روز 
روز  تعطیل  که  حالی  در   گردد.  عملی  کشور 
جمعه یک عنعنۀ بی ضرر و پیشتر از هزار ساله 
ای کشور بود که جنبۀ  قدسیت مذهبی در انظار  

ملت افغانستان  و کلیه  ممالک اسالمی داشت. 
همچنین شاه امر نمود تا در جاده های مخصوصی 
در پایتخت  تابلو ها گذاشتند و نوشتند: هیچ زنی 
نماید. پلیس  اینجا عبور  از  با  برقع  نمی تواند 
ها این امر را تطبیق می نمودند و  زنان ناداری 
که البسه ای عادی خود را در  زیر چادری پنهان 
خوبتری  نسبتًا  لباس  پوشیدن   توان  و  نموده 
نداشتند مجبور شدند که از خریداری  مایحتاج  
تر صرف  معمور  های  بازار  در  روز خود  شبانه 
کارخانه  و  فابریکه  هیچ  که  حالی  در  کنند،  نظر 
امر  شاه  نداشت.  وجود  زنان  کارکردن  برای  یی 
نمود که تمام مردم در شهر کابل دریشی و کاله 
بپوشند و در هر چند قدمی  پولیسی  استاده بود 
که از  متخلفین جریمۀ نقدی میگرفت. قطع نظر 
مردم  اکثریت  توان   از   که  دریشی  مصارف  از 
ای  مغازه  هیچ  امر  این  تطبیق  برای  بود،  خارج 

بزرگی که اقاًل برای صد هزار نفر دریشی و کاله 
دکانداران   اغلب  لهذا  نبود،  موجود  بتواند  داده 
میگذاشتند.  سر  در  نظامی  افسران  های  کاله 
خود  ای  ناگرفته  موهای  مذهبًا  که  سکهه  مردم 
بودند  ناچار  پیچیدند  می  بزرگ  دستارها  در  را 
خود  دستار  و  سر  کشدار،  پشمی  باکالهای  که 
یک  به  را  شهر  خود  این  و   بپوشانند  یکجا  را 
بود. خصوصًا  ساخته  مبدل  کاریکاتوری  تابلوی 
که سالم دادن با دست منع شده و بایستی برسم 
فرنگ کاله از سر برداشته شود. با چنین اوضاعی 
و  شد،  می  تشکیل  ماسکه  بال  محفل  پغمان  در 
در لویه جرگه برمالیات  مردم  افزوده میگردید، 
باقیات مردم توسط  محصلین دولت زیر  تحصیل 
قرار داشت، و اکثر وزرا و والت و حکام  رشوت 

میخوردند.« 
وقتی امان اهلل خان در جون 1928 از سفر اروپا به 
وطن برگشت ، درلویه جرگه ی مؤرخ 28 آگست 
همین سال تا  5 سپتمبر )6سنبله تا 14سنبله1307 
خورشیدی( دیدگاه ها و طرح هایی را به بحث 
گذاشت و مورد تصویب قرار داد که برخی از آنها 
بسیار مضحک و فاقد  اهمیت در تحول و ترقی 
کشور بود. باری شاه قبل از انعقاد لویه جرگه در 
جوالی این سال)1928( که تازه از سفر ار وپا به 
کابل آمده بود زنان مامورین عالی رتبه ی دولت 
و زنان  افراد سرشناس و معروف پایتخت را به 
قصر سلطنتی دعوت کرد. او در مورد آزادی زنان 
در کشور های دیگر  به صحبت پرداخت و گفت: 
دهند، حق  نمی  آزادی  آنها  به  »اگر شوهرانشان 
وی  و  دهند  قرار  گلوله  هدف  را  ایشان  دارند 
به  کار  این  اجرای  برای  را  الزم  سالح  شخصًا 

ایشان خواهد داد.« 
عمده ترین پرسشی که هنوز به مشکل می توان 
چرا  که  است  این  دریافت  آن  به  درستی  پاسخ 
امان اهلل خان طرح و برنامه های اساسی و بزرگی 
اقدامات  قربانی  را  معارف عصری  توسعۀ  چون 
تأثیر و  که  کرد  دیگری  غیر ضروری  و  سطحی 

اهمیتی در ترقی و پیشرفت کشور نداشت؟ 
چرا شاه در دومین مرحله ای اصالحات خویش 
از  تاریخ  درمسیر  افغانستان  مؤلف  که  آنگونه 
نخبگان فرهنگی و سیاسی دوران سلطنت او می 

گوید با تکروی و خود خواهی عمل کرد؟
های  دیدگاه  و  ها  طرح  درحالی  خان  اهلل  امان   
خود را در لویه جرگۀ 1928 علی رغم نارضایتی 
و اعتراض برخی از اعضای جرگه مورد تصویب 
از تدویر جرگۀ مشابه در سال  قبل  داد که  قرار 

1923 می گفت: 
از  دستور قرآن  اطاعت  افغان!  »ای ملت نجیب 
بکنید که مفهوم  آن این است: ای پیغمبر، در امور 
و مسایل با پیروان  مشوره  کنید و حینیکه در اثر 
مشوره به تصمیم نهایی رسیدید آن را کار بندید 
و آنگاه  اتکاء  و اعتماد به خداوند داشته باشید. 
باشد  ممکن  جاییکه  تا  دارم  آرزو   پیوسته   من 
ملت  به جمیع امور حیاتی و مفید دولت که برای 
سعادت آن باشد حصه بگیرند و تا حد و اندازه 
ایکه  استعداد و قابلیت دارند به طور شفائی از 
طریق مشوره های سود مند و عملی برای انجام 
من  بدوش  آنرا  که  دولت  گران  و  سنگین  بار 

گذاشته اند سهیم شوند و مشوره ها دهند.« 
با  سلطنت  نخست  های  سال  در  خان  اهلل  امان 
تأمین روابط در عرصه های سیاسی، تجارتی و 
توسعه  و  مختلف جهان  های  کشور  با  فرهنگی 
و  مدبرانه  زعامت  کشور  در  عصری  معارف 
آن  در  او  گذاشت.  نمایش  به  را  ای  خردمندانه 
خویش  اصالحات  نخست  مرحلۀ  در  و  سالها 
حتی با مخالفان اصالحات به ویژه با علمای دینی 
که به ایجاد مکاتب دختران مخالفت می ورزیدند 
با  های خود  طرح  از  و  پرداخت  می  مباحثه  به 
استدالل شرعی و منطقی دفاع میکرد. حتی او در 
جرگۀ پغمان در 1924 بعد از مباحثه ای طوالنی 
با مخالفان مکتب نسوان به پذیرش  نظریات  و 
را  آنها  های  دیدگاه  آنکه  برغم  آنها  پیشنهادات 
مخالف نظریات علمای دینی کشور های اسالمی 

خواند، تن در داد. 
از دیدگاه برخی نویسندگان و پژوهشگران، عامل 
موجب  ها  انگلیس  دخالت   ویژه  به  خارجی  
ناکامی  اصالحات امان اهلل خان و زوال سلطنت 

او وانمود می شود: 
»انقالب 1307)1928( که بدون تردید به دست 
ها  انگلیس  طرف  از  شد،  شروع  هند  حکومت 
نقشه ای معین و مرتبی داشت و مطابق نقشه ای 
که ادارۀ سری هندوستان طرح کرده بود، مقصود 
سقوط حکومت امان اهلل خان در نهایت  سرعت، 
فاصله  بال  و  شود  ممکن  که  کس  هر  دست  به 
در حدود امکان تسریع  در ایجاد یک حکومت 
خود  متحدین   از  یکی  ریاست  تحت  در  ثابت 
بر  و  باشند  کامل  اعتماد  و  وثوق  محل  که  شان 
قراری نظم و خاتمه دادن به انقالب؛ زیرا ادامۀ 
شورش برخالف سیاست انگلستان و ممکن بود 
برای بلشویک ها موقع مساعدی پیش آمده و آنها 

مورد استفاده قرار دهند.« 
شورش  گسترش  و  گیری  اوج  با  خان  اهلل  امان 
های مسلحانه علیه دولتش در اواخر سال 1929 

به همفریز وزیر مختار بریتانیا در کابل گفت: 
»با شما موافق هستم طریقی که افغانستان حفظ 
گردد. حاال تصمیم گرفتم و فیصله کردم که برای 
بیست سال تعلیم دختران را به تعویق اندازم  و 
به مال ها  اجازه بدهم که تعلیمات ابتدایی را دو 
باره به دست گیرند تا از این جنگ  بیهوده ای 
داخلی و  برادر ُکشی جلو گیری نمایم که کشورم 
را ویران و تباه کرد و از قوه کار نگیرم  و به جز 

از دفاع کشور.« 
اظهارات امان اهلل خان به وزیر مختار انگلیس در 
کابل ممکن است این دیدگاه را تقویت کند که 
دخالت و تحریک انگلیس ها عامل اصلی شورش 
گفته  این  با  بود. شاه  او  علیه سلطنت  بغاوت  و 
از طرح  او  که  کرد  تفهیم  همفریز  به  های خود 
می  نظر  صرف  خود   انقالبی  و  اصالحی  های 
کند تا انگلیس ها و عمال شان دست از تحریک 
اگر  بردارند. حتی  دولت  علیه  مردم  و شوراندن 
باور  این  مبنای  بر  امان اهلل خان  سقوط سلطنت 
ها  دیدگاه  از  بخشی  بگیرد،  قرار  ارزیابی  مورد 
شاه  ای  مدبرانه  غیر  و  سطحی  های  عملکرد  و 
در  اواخر سلطنت و پس از بازگشت سفر اروپا 
غیر قابل توجیه باقی میماند. هرگاه انگلیس ها با 
استفاده از اعتقادات دینی مردم به ایجاد شورش 
علیه شاه پرداختند، آیا دست آنها در بسیاری از 
طرح ها و اقدامات سطحی شاه هم دخیل بود؟ 
ابراز توافق امان اهلل خان با همفریز سفیر بریتانیا 
در کابل مبتنی بر تعویق مکتب و تعلیم دختران 
حکایت از آن دارد که سفیر انگلیس از قبل بنا بر 
هر دلیل و انگیزه ای عدم توافق خود را با طرح 
ها و برنامه های اصالحی و انقالبی امان اهلل خان 

در میان گذاشته است. 
علی رغم هرگونه تحلیل و بررسی که در مورد 
عوامل اصلی شکست برنامه های اصالحی امان 
اهلل خان و سقوط سلطنت او صورت می گیرد، 
با اشتباهات شاه و  ساختار قبیلوی جامعه توأم  
ناتوانی او در ایجاد اداره ای سالم و خادم به مردم 

در سر خط این عوامل قرار دارد.
در  عصری  معارف  گسترش  که  حالی  در   
گذار   تأثیر  بسیار  و  اساسی  عامل   افغانستان  
در جهت تحول  فرهنگ عقب مانده ای جامعۀ 
امان  سلطنت  سقوط  با  راه   این  بود،  افغانستان 
اهلل خان مسدود گردید. بدون تردید اگر معارف 
که  کیفیتی  و  کمیت  آن  با  افغانستان  در  عصری 
رشد  بستر  در  اهلل  امان  شاه  سلطنت  زمان  در  
انکشاف   بسوی  همچنان  گرفت،  قرار  توسعه  و 
پیش میرفت اکنون افغانستان یکی از کشور های 
مقتدر و با ثبات در منطقه بود.  افغانستان با تداوم 
پایان  قرن  رشد و توسعۀ معارف  عصری در  
بیستم  از یک جامعه ای متشتت و دارای  فرهنگ 
پر خشونت و  نا بردبار به یک جامعه ای آگاه، 

متحد و پیشرفته متحول میگردید.

امان اهلل خان 
و معارف عصری

محمداکراماندیشمند

بخشسوموپایانی

اظهاراتاماناهللخانبهوزیرمختارانگلیسدرکابلممکناستایندیدگاهراتقویتکندکه
دخالتوتحریکانگلیسهاعاملاصلیشورشوبغاوتعلیهسلطنتاوبود.شاهبااینگفتههای
خودبههمفریزتفهیمکردکهاوازطرحهایاصالحیوانقالبیخودصرفنظرمیکندتاانگلیس
هاوعمالشاندستازتحریکوشوراندنمردمعلیهدولتبردارند.حتیاگرسقوطسلطنتامان
اهللخانبرمبنایاینباورموردارزیابیقراربگیرد،بخشیازدیدگاههاوعملکردهایسطحیوغیر
مدبرانهایشاهدراواخرسلطنتوپسازبازگشتسفراروپاغیرقابلتوجیهباقیمیماند.هرگاه
انگلیسهابااستفادهازاعتقاداتدینیمردمبهایجادشورشعلیهشاهپرداختند،آیادستآنها
دربسیاریازطرحهاواقداماتسطحیشاههمدخیلبود؟ابرازتوافقاماناهللخانباهمفریز
سفیربریتانیادرکابلمبتنیبرتعویقمکتبوتعلیمدخترانحکایتازآنداردکهسفیرانگلیس
ازقبلبنابرهردلیلوانگیزهایعدمتوافقخودراباطرحهاوبرنامههایاصالحیوانقالبیامان

اهللخاندرمیانگذاشتهاست
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از مشـاهیر شـعر و ادب و  عبدالهـادي داوي 
سیاسـت و از چهره هـاي شـناخته شـدۀ جامعه 
در  اسـتعمار  بـا  مبـارزه  در  ماسـت  عصـر  و 

راسـتاي کسـب اسـتقالل. 
داوي از آوان جوانـي بـا مشـاهدۀ وضع جامعه 
و کشـور در تـالش بهـروزي و به سـازي افتاد. 
در جنبش مشـروطه خواهي کشـور سـهیم شـد 
و بـا قلـم و آفرینـش و عمـل خویـش یـار و 

یـاور آزادي و آزادي خواهـان گردید. 
مـردم  ناآگاهـي  در  را  درد  نخسـتین  داوي 
در  پیوسـته  آن رو،  از  و  بـود  داده  تشـخیص 
تـالش بود تـا هموطنانـش با معـارف و دانش 
از  را  بنـدي  گردنـد.  آغـوش  هـم  و  همنـوا 
مخمـس او مي خوانیـم که بیان این درد اسـت:

شبي با خرد گفتم اي پیر عارف
ز مستقبل ملتم بیش خائف

چي سازیم تا جان بریم از مخایف
برآورد سر گفت پیر مکائف

معارف، معارف، معارف، معارف
عبدالهـادي داوي کـه در برخـي سـروده هایش 
پریشـان تخلص کرده اسـت، فرزنـد عبداالحد 
طبیب قندهاري اسـت که در 14 جمادي االول 
سـال 1313 هجـري قمري برابر با سـال 1274 
هجري، شمسـي در بـاغ علي مـردان کابل دیده 
بـه جهـان گشـود. تحصیالتـش را در مدرسـه 
موجـودۀ آن زمـان، مدرسـۀ حبیبیـه تـا درجـه 
رشـدیه تکمیل نمود زبان هـاي اردو و ترکي را 
آموخـت و بـه زبان هـاي عربي و انگلیسـي نیز 
تـا آنجا آشـنایي پیدا کـرد که مي توانسـت آثار 
و نوشـته هایي را از آن زبان هـا ترجمـه کنـد. با 
شـعر و ادب میهـن خویـش نیز آشـنایي پیدا و 
بـه عنـوان یک شـاعر و نویسـنده در جامعۀ آن 

روزگار تبـارز کرد. 
جریـدۀ  در  را  کار  نخسـتین بار،  داوي 
سـراج االخبار آغـاز نمـود. در آن اداره بـود که 
بـه همراهـي عبدالرحمـن لودیـن، بـه عنـوان 
از محمـود طـرزي  شـاگردان و جوانـان آگاه 
کسـب فیـض نمودنـد. گویند: محمـود طرزي 
بـه ایـن دو جـوان به خاطـر لیاقـت و کیاسـت 
شـان زیاد عالقه داشـت تـا آنجا کـه مي گفت: 

ایـن دو جـوان دو شـهبال مـن هسـتند. 
داوي از فعال تریـن اعضـاي مشـروطه خواهان 
دوم بـود. در کنـار محمـود طرزي کـه داوي از 
آن بهره منـد گردیـد، دو شـخصیت دیگر که از 
اعضـاي مشـروطیت اول و از اعضـاي حبـس 
دیـده آن انجمـن بودنـد، نیز وجود داشـت که 
داوي بـه همـراه عبدالرحمن لودیـن نزد آن دو 
شـخصیت نیـز مي رفـت و از آنهـا مي آموخت. 
یکـي از آنهـا مولـوي غـالم  محي الدیـن افغان 
بـود کـه در سـراي پشـاوریان شـوربازار اتـاق 
داشـت و شـخصیت دوم مولـوي عبدالرب بود 

که در مدرسـۀ شـاهي حجره داشـت. 
سیاسـي  و  ادبـي  شـخصیت  شـکل گیري  در 
اندیشـه هاي  و  آثـار  داوي،  آزادي خواهـي  و 
فیلسـوف و اندیشـمند بـزرگ نیـم قـاره عالمه 
اقبـال نیـز موثـر بـوده اسـت. به ویـژه زمانـي 
کـه مي بینیـم داوي از شـیفتگان اقبـال و آثـار 
از  مي خوانـد،  را  او  آثـار  همیشـه  اوسـت. 
متأثـر اسـت و آن را مي سـتاید.  او  باورهـاي 
داوي در غزلـي اقبال را چنین مخاطب سـاخته 

 . ست ا
صبا بگوي به اقبال خوش بیان از من

کالم تست که سرتا به پاي آن اثر است
صداي زنده گي از سرزمین زنده خوشست

که ناله هاي اسیران ز سوزش جگر است
عجب نباشد اگر سرزده است از ظلمات

که آب چشمه حیوان و کوکب سحر است
چرا خراب نسازد چگونه در ندهد

چـو سـیل تنـد و چـو صهبـاي نـاب شـعله 
وراسـت

توجه تو به این ملت بلند خیال
ز روشنایي قلب و ز پاکي گهر است
خطابۀ تو به عنوان »اي جوان عجم«

بهشت گوش پریشان و سرمۀ بصر است
دل و دماغ منور کجاست تا داند

چه پیشگویي صادق، چه کشف معتبر است
داوي در آغـاز با آنکه پُرشـور و مشـروطه خواه 
راسـتین بـود در سـخن و صحبت بسـیار متین 
و آرام بـود، گویـي شـور درون را مي خواسـت 
آهسـته و سـنجیده و بـا متانـت بیـرون ریزد و 
همـگان را در چنبـرۀ آن قرار دهـد. همان گونه 
هـم بـود چـه داوي با این شـیوۀ خویـش تأثیر 
ژرف و اسـتادانۀ بـاالي جوانـان کابـل داشـت. 
ایـن توانایـي او از روایتـي نیز پیداسـت که در 
رابطـه بـا داوي و هاشـم خان، صدراعظـم آن 

روزگار تـذکار مي دهنـد. 
مي دانیـم کـه داوي در دورۀ حکومـت هاشـم، 

13 سـال در زندان نگه داري شـد. گویند روزي 
سـید احمدخـان قندهاري مشـاور صـدارت به 
هاشـم خان گفـت: اگـر یـک فرقـۀ منظـم بـا 
تـوپ و تفنگ بهدسـت ایـن آدم بـي آزار یعني 
داوي بدهنـد، از اسـتعمال آن قوه عاجز اسـت 

پـس چـرا او را در زنـدان نگـه داشـته اند؟
را  او  شـما  گفـت:  جـواب  در  هاشـم خان 
نمي شناسـید بـا ایـن قیافـت آرام و صالـح یک 
گـپ او از یـک گلولـۀ تـوپ زیاده تـر موثـر 

اسـت. 
گفتیـم داوي مشـروطه خواه پُرشـوري بـود و 
شـخصیت خبیـر سیاسـي. از همیـن جاسـت 
کـه همراه بـا دیگـر مشـروطه خواهان، در آوان 
جنـگ جهانـي اول به فکـر اسـتفاده از فرصت 
افتـاد و صـداي اسـتقالل خواهـي خویـش را 

رسـا و رسـاتر ساخت. 
مـاه   5 سـراج االخبار   6 سـال   12 شـمارۀ  در 
دلـو سـال 1295 شمسـي برابـر بـا 25 جنوري 
1917 منظومـۀ بلبـل گرفتار را به چاپ رسـاند 
و همیـن منظومـه در شـمارۀ 20 سـال ششـم 
از طـرف مولـوي صالح محمـد قندهـاري بـه 
پشـتو ترجمه و نشـر گردید که نگراني شـدید 
نمایندۀ سیاسـي بریتانیا را در کابل سـبب شـد. 
بندهایـي را از سـرودۀ مرغ قفـس او مي خوانیم 
نـداي  و  اسـت  آزادي  نـواي  کـه  منظومه یـی 

آزادهگي. 
سحر گهي بشنیدم ز بلبلي به قفس

که مردم از غم و درد دلم نپرسد کس
که از چه مي کشم این ناله ها نفس به نفس

چرا گذشت مرا عمر در فغان چوجرس
چرا به غیر فغان نیست کار و بار مرا
چرا حیات به گردن شده ست بار مرا

نه محرمي که به او یک زمان سخن گویم
نه مونسي که ز درد و غم وطن گویم

کنم به شکوه دل پُر مالل را خالي
ز درد خویش کنم جمله بلبالن حالي

غرض ز قصۀ پُر درد خود کمي شنواند
ز نکته هاي اسیرانه شمۀ برخواند

که باد بوي چمن بر قفس چنین گذارند
تپید بال و پر افشاند و این حدیث بخواند

مگر رساند نسیمي صبا ز خاک وطن
که برد هوش و قرارم به خاک پاک وطن
دمي به حیرت و بي خود فگنده سر استاد

ز شکر یا ز شکایت دگر دلي نکشاد
که باز باد صبا از شگوفه دادش یاد

گشود چشم کشید از خروش دل فریاد
که همچو من شوي از خانمان جدا صیاد

چو من اسیر ستم سازدت خدا صیا
سپس خموش شد و ساعتي تأمل کرد

مرا گمان که شد آرام یا تحمل کرد
دوباره نغمه کنان روي جانب گل کرد

به خنده گفت که صیاد چون تغافل کرد
بیا بمیر ز ذلت نجات خواهي یافت

بـه گوشـه گاه عـدم خـوش حیـات خواهـي 
فت یا

قتاده بي خود و خونش به جوش مي آمد
دل تپیده به خون در خروش مي آمد

گهي گهي که حال و به هوش مي آمد
همین حدیث حزین زو به گوش مي آمد

شکست بال و پرم در هواي آزادي
هزار شکر که گشتم فداي آزادي

امیـر  تولـد  جشـن   1297 سـرطان   12 شـب 
حبیـب اهلل بـود همـکار و دوسـت داوي بـا فیر 
تفنگچـه اش بـر موتـر امیـر خواسـت آن شـب 
را، شـب مـرگ امیـر نیـز بسـازد، ولـي موفـق 
نشـد فرداي آن شـب داوي نیز به آن مناسـبت 
بـه زندان کشـیده شـد. ایـن دورۀ حبس گرچه 
کوتـاه مـدت و بـراي هفـت مـاه بـود، ولـي 
بسـیار پُـر آزار و همـراه با غـل و زنجیرها بود. 
مي گوینـد یکـي از یـاران هم زنجیـر داوي میر 
یاربیـگ خـان بدخشـي با مشـاهده ایـن وضع 

بود: سـروده 
بندي یي را بس بود زوالنه یي

این همه زنجیر در زنجیر چیست
هفـت مـاه بعـد از ایـن حادثـه سـوءقصد، در 
19دلـو 1297 برابـر با 20 فبـروري 1919، امیر 
در کلـه گـوش لغمان کشـته شـد امـان اهلل خان 
بـه قـدرت رسـید و زندانیـان به شـمول داوي 
از حبـس رهـا شـدند پـس از آن صمیمانـه بـا 
امـان اهلل مصروف کار شـد وظایـف مختلفي را 

گرفت.  بهـدوش 
نخسـتین وظیفه داوي پس از کسـب اسـتقالل 
سـردبیري جریـدۀ نـو بنیـاد امان افغـان بود که 
نخسـتین شـمارۀ آن را در 22 حمـل 1298 بـه 

چاپ رسـانید. 

در سـال 1299 داوي عضـو هیأتـي شـد که به 
ریاسـت محمودطرزي در میسـوري هند رفت. 
همین گونـه وقتـي نماینـدۀ هند برتانـوي دابس 
بـه کابـل آمـد از 15 دي 1299 تا عقرب 1300 

داوي بازهـم عضـو هیأت مذاکـره کننده بود. 
در سـال 1300 مدیـر شـعبه هنـد و اروپـا در 
 1301 در  و  گردیـد  مقـرر  خارجـه  وزارت 

شـد.  خارجـه  وزارت  مستشـار 
سـفارت  هیـأت  ریاسـت   1302 سـال  در 
فوق العـاده بـه بخـارا را بـه دوش گرفـت و در 
همـان سـال بـه عنـوان نخسـتین وزیـر مختار 
افغانسـتان در لنـدن سـفارت افغانسـتان را در 

لنـدن افتتـاح کـرد. 
از سـال 1305 تـا سـال 1311 وزیـر مختـار 

بـود.  برلیـن  در  افغانسـتان 
در 1311 از سـفارت اسـتعفا داد، بـه کابـل آمد 
عضـو انجمـن ادبـي کابل شـد و پـس ازآن از 
1312 تـا 25 قوس 1325 براي مدت 13 سـال 

در ارگ کابـل بـه زنـدان افتاد. 
در سـال 1327 سرمنشـي دربـار شـاهي مقـرر 
گردید و در 1328 از ناحیۀ ده سـبز وکیل شـد 

و ریاسـت دورۀ هفتـم شـورا را یافت. 
در سـال 1332 سـفیر افغانسـتان در مصر شـد 
و از سـال 1333 تا 1338 سـفیر افغانسـتان در 
اندونیزیـا مقـرر گردیـد از سـال 1338 بـه بعد 
ریاسـت مجلـس اعیان را داشـت. بایـد گفت: 
داوي بـا سـلطنت بعـد از زنـدان 13 سـاله کار 
کـرد، امـا هیـچ گاه سـتایش گر سـلطان نشـد و 
در مـدح و سـتایش شـاه و سـلطنت سـخني 
نگفـت و یا مـن تاهنوز چنین چیـزي را ندیده 
و نـه شـنیده ام. سـرانجام پیـري و ضعـف آن 
مـرد مبـارز را گرفتـار آمد و در 27 اسـد سـال 
1361 در حالـي کـه 88 سـال داشـت جهـان 

هسـتي را وداع گفـت. 
برجـا  نیـز  چنـدي  آثـار  داوي  عبدالهـادي  از 

مانـده اسـت کـه از ایـن شـمار اسـت:
زما رسـول پـاک: ترجمۀ پشـتوي کتـاب اردو، 
قریشـي  عبدالمجیـد  تألیـف  اسـالم  پیغمبـر 

. ست ا
تجـارت مـا بـا س. س. ر )شـوروي وقـت( 
کـه رسـاله بـه زبـان دري در بـارۀ تجـارت دو 

مملکـت اسـت. 
غیاثیه که کتابي است از نظم پشتو

اردوي  اشـعار  منظـوم  ترجمـه  ریختـه:  اللـي 
دکتـر اقبـال بـه زبـان دري که جلـد اول و دوم 
آن در کابل در سـال 1355 شمسـي طبع شـده 

ست.  ا
نغمات: مجموعه اشعارش

گلخانـه: مجموعۀ اشـعار پریشـان بـا منتخبات 
اشـعار شـعراي دیگر

رجـال وطـن: شـرح احـوال و آثـار برخـي از 
مشـاهیر افغانسـتان

زیست نامه: مشتمل بر شرح حال خودش
راه  امـا  پوشـید،  جهـان  از  چشـم  داوي 
وشـیوۀ آزادهگـي و کارنامـۀ اسـتقالل طلبي و 
مشـروطه خواهي اش را برجا گذاشـت و همراه 
بـا آن مجموعـۀ اشـعار و آثار و نگاشـته هایش 
را کـه بـا آنهـا همیشـه حیـات خواهـد بـود. 

خـوب اسـت ُحسـن ختـام یادنامـۀ داوي را با 
بندهـاي یکـي از سـروده هایش آذیـن ببندیـم 
کـه بـه قـول خـودش امیـر حبیـب اهلل، آن را 
نسـبت به خود دانسـته و برافروخته شـده بود. 

در وطن گر معرفت بسیار مي شد بد نبود
چارۀ این ملت بیمار مي شد بد نبود

این شب غفلت که تارومار مي شد بد نبود
چشم پُرخوابت اگر بیدار مي شد بد نبود

کلۀ مستت اگر هوشیار مي شد بد نبود
آشـیان  در  و شـل  لنـگ  و شـب چـون  روز 

ي بنشسـته ا
یا دماغ و فکر را بیهوده، بیجا خسته اي

دور از احباب رفته با عدو پیوسته اي
بر امید کارهاي دیگران دل بسته اي

گر ترا همت ممد کار مي شد بد نبود
وقت تنگ و فکر لنگ و عرصۀ جوالن فراخ
نخل امیدست در دل ریشه ریشه شاخ شاخ

جز خدا امید گاهي نیست یارب آخ آخ
مانده تا منزل بسي فرسنگ هاي سنگالخ
اي خدا گر راه ما هموار مي شد بد نبود

غیر ما دست و در و دیوار دارد برگ و بار
تا به کي بر حال ما خندد گل و باغ و بهار

باري بر ماهم ببار اي ابر رحمت بار بار
بارما اندر گل افتاد و دل ما زیر بار
بارالها بارما گر بار مي شد بد نبود

لهادي داوي عبدا
ادیب 

سیاستمدار 
ز   و مبار

دکترشمسالحقآریانفر
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ادامۀ درگیری در کندز، بدخشان و بغالن تأثیرات منفی 
بر انتخابات که زمانی کمی برگزاری آن باقی مانده است، 

خواهد گذاشت
در  جنگ  ادامه  و  بدخشان  کندز،  والیت  در  درگیری 
بغالن گواه این است که طالبان در صدد مانع برگزاری 
مانع  براینکه  مبنی  خود  گفته های  به  و  اند  انتخابات 

برگزار انتخابات خواهند شد، تاکید دارند.
نهادهای مدنی و نماینده گان مجلس ادامه وضعیت در 
انتخابات  برگزاری  برای  را  بدخشان  و  کندز  بغالن، 
این  ادامۀ  که  دارند  تأکید  و  کرده  عنوان  چالش برانگیز 
را  زمینه  نشود،  انتخابات  برگزاری  مانع  اگر  وضعیت 
ماه هاست  که  نامزدانی  سوی  از  تخلف  و  تقلب  برای 
برای تقلب برنامه ریزی دارند، بدون هیچ زحمتی فراهم 

می کند.
از  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  هم،  سوی  از   
را  والیات  این  امنیت  تا  می خواهند  امنیتی  نیروهای 
از  تا کمیسیون  کنند  تأمین  انتخابات  برگزاری  زمان  تا 

یک سو بتواند مواد حساس انتخاباتی را به این والیات 
تخلف های  و  تقلب  مانع  هم  سوی  از  و  دهند  انتقال 

انتخاباتی شوند.
در  درگیری ها  از  پس  روز  یک  که  درحالی ست  این   
بر شهر  استقامت  دو  از  طالب  کندز، جنگجویان  شهر 
میان  شهر  این  در  درگیری  و  کرده  حمله  پلخمری 
ادامه  اکنون  تا همین  افغانستان و گروه طالبان  نظامیان 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  هم  از سوی  و  دارد 
گزارش  کننده  نگران  نیز  بدخشان  در  امنیتی  وضعیت 
شده و طالبان موفق شدند چندین ولسوالی را در این 

والیت تصرف کنند.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به این 
امنیتی خراب  که وضعیت  اندازه یی  هر  به  است،  باور 
فراهم  خود  به  خود  تخلف  و  تقلب  زمینه  می شود، 

می شود و مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد.
تا  نتوانند  امنیتی  نیروهای  اگر  می گوید،  رفیعی  آقای 
روز انتخابات امنیت والیات به خصوص کندز، بغالن 

و بدخشان را تأمین کند، بدون شک شفافیت انتخابات 
زیر سوال می رود.

اگر  افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  گفتۀ  به 
وضعیت امنیتی در والیات کندز، بغالن و بدخشان مانع 
انتخابات  شفافیت  می تواند  نشود،  انتخابات  برگزاری 
برای  را  زمینه  و  کرده  مواجه  جدی  مشکالت  با  را 

تقلب کاران مساعد سازد.
او به این باور است که طالبان عمداً به این والیات در 
آستانۀ برگزاری انتخابات حمله کردند، زیرا قباًل گفته 
بودند که مانع برگزاری انتخابات می شوند؛ اما حکومت 
طالبان  به  و  می داشت  توجه  اساس  نکته  این  به  باید 
اجازه نمی داد که این روند ملی را با چالش مواجه سازد.

تاکید  نماینده گان  مجلس  عضو  مجروح  غالم  فاروق 
دارد، اتفاقی که برای والیت کندز و سپس بغالن اتفاق 
شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  برای  می تواند  افتاد، 

دراین والیات تأثیرات منفی بگذارد.
در والیات  ادامه وضعیت  می گوید،  این عضو مجلس 

کندز، بغالن و بدخشان مانع برگزار شدن یک انتخابات 
سراسری بوده و می تواند زمینه را برای تقلب و تخلف 

به ساده گی فراهم نماید.
بودند  کرده  اعالم  قباًل  طالبان  که  کرد  نشان  خاطر  او 
حمله  بنابراین  می شوند،  انتخابات  برگزاری  مانع  که 
به کندز، بغالن و ادامه جنگ در بدخشان به هدف به 
انتخابات صورت گرفته و طالبان برای  چالش کشیدن 
مختل کردن برگزاری انتخابات از هر راه ممکن استفاده 
خواهند کرد. پس می توان گفت که حمله به این والیات 

عمدی بوده است.
در  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  ابراهیمی  عزیز 
امنیتی  نیروهای  از  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
می خواهد که امنیت این والیات را تأمین کند تا زمینه 

برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم شود.
آقای ابراهیمی می گوید، کمیسیون براساس برنامه قبلی 
باید مواد حساس انتخاباتی را به این والیات انتقال داده 
و برنامه های آموزشی را تطبیق کند، بنابراین از نیروهای 

امنیتی می خواهم که دراین والیات تأمین امنیت کنند.
او همچنان گفت، انتقال مواد حساس به این سه والیت 
پس  گیرد،  صورت  باید  هفته  همین  در  برنامه  طبق 
والیات  این  امنیت  زودتر  هرچه  باید  امنیتی  نیروهای 

را تأمین کنند.
حساس  مواد  انتخابات،  کمیسیون  سخنگوی  گفتۀ  به 
به ده والیت انتقال داده شده است، والیات زابل، فراه، 
هلمند،  ارزگان،  جنوب غرب،  حوزه  بادغیس،  هرات، 
قندهار و چند والیت دیگر و انتقال این مواد به والیات 
باید صورت  هفته  در همین  بغالن   و  بدخشان  کندز، 
تأمین  بخش  در  امنیتی  نیروهای  باید  بنابراین  گیرد؛ 

امنیت این والیت هرچه زودتر اقدام کنند.
شدت  کندز  و  بدخشان  بغالن،  در  حالی  در  جنگ 
می گیرد که کمتر از یک ماه زمان به برگزاری انتخابات 
باقی مانده و قرار است انتخابات به تاریخ شش میزان 
مگرهای  و  اگر  با  که  تاریخ  شود،  برگزار  روان  سال 
روی  صلح  گفت وگوهای  سایه  و  است  همراه  زیادی 

آن سنگینی می کند.

شـماری از سیاسـت مداران و آگاهـان سیاسـی بـه این 
بـاور انـد، توافق نامه یـی کـه قرار اسـت میـان امریکا و 
طالبـان بـه امضا برسـد، ربطی بـه صلح و پایـان جنِگ 

افغانسـتان ندارد.
آنـان بـا اشـاره به سـفر خلیـل زاد بـه کابـل و مصاحبۀ 
جنـگ  بـار  ترامـپ  کـه  می گوینـد  رسـانه ها  بـا  او 
افغانسـتان را از شـانه های امریـکا بـه زمیـن می گـذارد 
و نیروهایـش را از افغانسـتان بیـرون می کنـد و پـس از 
آن، دوام و پایـان جنـگ مربـوط بـه طالبـان، دولـت و 

گروه هـای مختلـف در افغانسـتان اسـت.
در عیـن حـال، برخـی دیگـر امـا بـه ایـن بـاور اند که 
آنچـه در توافـق طالبـان و امریکایی هـا مهم اسـت، این 
اسـت کـه طالبـان نشـانه هایی از مردم سـاالری را بروز 

داده و یـا هـم پذیرفته اسـت.
احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری 
امریـکا  صـدای  آشـنا  تلویزیـون  بـا  مصاحبـه  در 
می گویـد کـه امریـکا بـا طالبـان توافق نامـۀ خـود را به 
امضـا می رسـانند و ایـن توافق نامـه ارتباطـی بـه صلح 

افغانسـتان نـدارد. 
آقـای مسـعود می افزاید کـه هرچند تأکید بـر آتش بس 
و دیالـوگ بین افغانـی شـده اسـت، اما ایـن در حد یک 
»توصیـۀ سیاسـی« می تواند توجیه داشـته باشـد و بس، 
زیـرا بـه باور ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری: 
»امریـکا بـه صراحـت گفتـه اسـت کـه تأمیـن صلـح 

متعلـق بـه خـود افغان ها اسـت«.
را  خـود  کـه   طالبانـی  مسـعود:  احمدولـی  گفتـۀ  بـه 
پیـروز میـدان جنـگ می داننـد، وقتـی تحـت عنـوان 
صلح هزاران مسـلح طالب در شـهرها سـرازیر شـوند، 
چگونـه ممکـن اسـت آتش بس عملی گـردد و دیالوگ 

بین افغانـی آغـاز شـود؟ 
بـه  انتخابـات  و  کـه صلـح  می گویـد  مسـعود  آقـای 
جای یـک »فرصـت تاریخـی« در موجودیت حکومت 
راهـکار  نبـود  و  منفعت طلـب  بازیگـران  ضعیـف، 
روشـن و قابـل قبـول، به یـک »چالش تاریخـی« برای 

افغانسـتان مبـدل شـده اسـت.

ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در بخشـی از 
سـخنانش اظهـار می دارد که در شـرایط موجـود، ایجاد 
یـک اجمـاع ملـی بـرای صلـح از یکطـرف و آماده گی 
مقاومـت در مقابـل ایـن چالش هـا از جانـب دیگـر، 

هـردو حیاتـی می باشـند.
در سـوی دیگـر، کمال الدیـن حامـد، عضـو شـورای 
رهبـری جمعیـت اسـالمی افغانسـتان بیان مـی دارد که 
آنچـه در توافـق طالبـان و امریکایی هـا مهم اسـت این 
اسـت کـه طالبـان نشـانه هایی از مردم سـاالری را بروز 
داده و یـا هـم پذیرفتـه اسـت. آقـای حامـد می افزایـد 

کـه جنـگ و حمـالت »وحشـیانۀ« طالبـان و کشـتار 
غیرنظامیـان در ایـن اواخـر، در نفـس خـود »جنایـت« 
اسـت و یـک قضیـۀ دیگـر، ولـی بـرای این کـه مـردم 
افغانسـتان »مظلوم ترین ملت تاریخ بشـریت« اسـت که 
در گـرو مصیبت جنـگ و »حکومت های ناکام« دسـت 
صلـح  رنگ وبـوی  کـه  هرجرقه یـی  می زننـد،  پـا  و 
داشـته باشـد، می توانـد یک نویـد آرام بخش بـرای این 

باشـد. مردم 
»سیسـتم  می نویسـد:  اسـالمی  جمعیـت  عضـو  ایـن 
را  آنجـا مـردم  تـا  آقـای غنـی  نـاکام  حکومـت داری 

کـه  اسـت  کـرده  بی چـاره  راه های شـان  انتخـاب  در 
از یـک طـرف هـرالف و گـزاف حکومـت بـه عنـوان 
توهم پراکنـی واشـت های باقـی ماندن در قـدرت تلقی 
از شـر  از طـرف دیگـر، خـالص شـدن  می گـردد و 
چنیـن یـک تیـم بی ریشـه را به قیمـت عبور به سـوی 
یـک وضعیـت مطلـوب و یـا افتیدن بـه دام یـک نظام 
مسـتبدتر و غم انگیزتـر از پیـش، بـه جـان می خرنـد«.

آقـای حامـد بـه این باور اسـت کـه طالبـان عمل گراتر 
بـه  زیـرا  اسـت،  امثالهـم  و  غنـی  ماننـد  افـرادی  از 
گفتـۀ او: غنـی و امثـال آن فقـط از طریـق توهم زایـی 
غیرقابـل تحمـل بـودن دیگـران )به شـمول طالبـان( و 
دروغ پراکنـی شـبه  علمـی تـا قعر چـاه، زنده گـی مردم 
را بدرقـه می کننـد و اساسـًا این همه قربانـی و مصیبت 

بـرای آن هـا جـدی و جالب نیسـت.
همزمـان باایـن، محمداکـرام اندیشـمند، آگاه سیاسـی 
در واکنـش بـه گفت وگوهـای اخیـر طالبـان بـا امریکا 
مـورد  در  خلیـل زاد  اخیـر  اظهـارات  کـه  می گویـد 
مذاکـرات و توافقـش با طالبان نشـان داد کـه برگزاری 
انتخابات ریاسـت جمهـوری یک وجیبـۀ ملی و وطنی 
اسـت و باید در ششـم میزان سـال روان برگزار شـود.
آقـای اندیشـمند بیـان مـی دارد کـه مسـئولیت اصلـی 
در مـورد شـفافیت و سـالمیت ایـن انتخابـات به دوش 
شـانزده نامـزد و تیم هـای انتخاباتـی اسـت و اگـر این 
نمی تواننـد  مربوط شـان  دسـته های  و  نامـزد  شـانزده 
شـفافیت انتخابـات را تضمیـن کننـد، باید بـه صورت 

دسـته جمعی انتخابـات را تحریـم کننـد.
او بـا اشـاره بـه مصاحبـۀ اخیر خلیـل زاد با یک رسـانۀ 
»تمـام گـپ در مصاحبـۀ  مـی دارد:  اظهـار  تصویـری 
خلیـل زاد ایـن اسـت کـه ترامـپ بار ایـن جنـگ را از 
شـانه های امریـکا به زمین می گـذارد و نیروهایش را از 
افغانسـتان بیرون می کند. دوام و پایـان جنگ مربوط به 
طالبـان و دولت و گروه های مختلف افغانسـتان اسـت. 
امریـکا صلـح و ثبـات آینـده را در افغانسـتان تضمیـن 

نمی کنـد و مسـولیتی هـم در مـورد آن نمی پذیـرد«.

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

صلح و انتخابات از »فرصت تاریخی«
 به »چالش تاریخی« بدل شده است

نهادهایمدنیونمایندهگانمجلس:
ادامۀ جنگ زمینه را برای تقلب  در انتخابات فراهم می کند

روحاهللبهزاد

ناجیهنوری
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عبدالقدیرجویا-دانشجویمقطعماستری

رشته بنـدی تحصیـلی 
چـرا  و چگـونه؟

راه  به  را  نظرسنجی یی  روزها  این  در  معارف  وزارت 
یا  ثانوی رشته بندی شود  تعلیمات  آیا  انداخته است که 
خیر. آیا رشته بندی از نظر علمی و نتایج سایر کشورها 
مفید است یا خیر؟ آیا در شرایط افغانستان قابل است یا 
ثانوی به رشته های  آیا مناسب است که تعلیمات  خیر؟ 

ساینس و اجتماعی تجزیه شود.
و  تغییرات،  همه  مبنای  و  اساس  پرورش  و  آموزش 
پیشرفت های بشر را تشکیل می دهد ساختن و حفاظت 
افراد تحصیل کرده  با  کردن یک جامعۀ توسعه یافته جز 
معاصر  دنیای  و  نمی رسد  نظر  به  ممکن  یافته  تعلیم  و 
تغییرات  و  تخصص ها  دنیای  می شود  دیده  که  آن گونه 
فنون  و  علوم  شدند  تخصصی  گواه  روز  هر  که  است 
هستیم و هر روز یک تخصص و رشتۀ تحصیلی جدید 
در زمینه های مختلف ایجاد می شود، سرعت تغییرات به 
اندازه یی است که محتوای کتاب ها از چاپ نبرآمده کهنه 
به  گاه گاهی  که  است  در چنین عصر ضرورت  می شود 
تجدید و بازنگری سیستم ها و روش ها پرداخته شود و 
در عصر سرعت، تغییر و تخصص هیچ دلیل و بهانه یی 
نمی تواند ما را معذور بل اندک غفلت می تواند سال های 
کند  تمدید  را  ما  پس مانده گی  و  عقب مانده گی  متمادی 
پس نقد و بازنگری جدی و دقیق کارکردها و روش های 
به ویژه  سوم  جهان  الزمه های  از  مختلف  میادین  در  ما 

افغانستان است. 
به  معارف  وزارت  که  تحصیلی  رشته بندی  مورد  در 
چه  فعلی  سیستم  که  دید  باید  اول  گذاشته  نظرسنجی 
مشکل  کرد)البته  باید  چه  که  دریافت  تا  دارد  مشکل 
هم  لیسانس  دورۀ  شامل  نیست،  لیسه  دورۀ  به  منحصر 
با در نظر داشت سیستم فعلی نظام آموزشی  می شود(  
کشور این گونه ساالنه هزاران دانش آموز و دانشجو فارغ 
انکشافی  و  توسعه  در  بزرگی  تغییر  ما گواه  و  می شوند 
متخصص  نیروی  وجود  که  حالی  در  نیستیم  کشور  
بسا  در  است.  توسعه  و  انکشاف  مبنای  کشور  یک  در 
نوشتن  توان  ما  دانش آموخته گان  که  می شود  دید  موارد 
یک مقالۀ علمی در رشتۀ تخصص شان را ندارند از آن 
علمی خود  رشته  از  واضح  و  دقیق  فهم  یک  حتا  بدتر 
ندارند و این مشکل در فارغان مکاتب به گونه وسیع تر 
و گسترده تر دیده می شود، علت در چیست و مشکل از 

کجا به وجود آمده است؟
به گونۀ گذرا می توان مشکالت سیستم فعلی )باالخص 

نصاب آموزش( در چند مورد خالصه کرد:
درسی  مضامین  بودن  زیاد  درسی:  مضامین  تراکم   .1
فراروی  اول  از صنوف  که  است  مشکالت  از جمالت 
انها  تعداد  بر  باالتر  دارد و هر صنف  قرار  دانش آموزان 
این  از  را  مشکل  خصوصی  مکاتب  و  می شود  افزود 
بزرگتر نموده اند که به نام مضامین تقویت و سیستم های 
دیگری  مضامین  و  انگلیسی  زبان  کمپیوتر،  بین المللی 
است  کرده  بغرنج تر  را  مشکل  که  کردند  اضافه  هم  را 
زبان  به  ابتدایی هنوز  دانش آموزان صنوف  در حالی که 
مادری توانایی خواندن و نوشتن را ندارند چه گونه بتواند 
نوشتن  و  خواندن  از  فراتر  موضوعات  و  دیگری  زبان 
متوسطه  دورۀ  در  ابتدایی  صنوف  از  بعد  و  بیاموزد  را 
بی میلی  و  دل سردی  باعث  مضامین  تراکم  هم  لیسه  و 
ملزومات  از  عالقه  زیرا  می شود،  درس  به  دانش آموزان 
باعث  مختلف  و  زیاد  مضامین  اما  است  یادگیری  مهم 
کاهش عالقه می شود و کسی به علوم انسانی عالقه مند 
باشد به علوم ساینسی کم عالقه تر خواهد بود و کسی 
به علوم ساینی عالقه مند باشد به علوم اجتماعی و این 
که  است  استادان  و  والدین  و  دانش آموزان  اکثر  تجربه 

عالقۀ شاگردان در مورد مضامین متفاوت است.
2. تورم فارغان از یک رشته: ساالنه هزاران دانشجو از 
دیگر شامل  هزاران  و  فارغ می شوند  رشته های مختلف 
نیاز سنجی که  این رشته ها می شود بدون کدام معیار و 
و  رشتۀ طب  انجامیده  رشته  بعضی  در  فارغان  تورم  به 

حقوق در رأس آنها قرار دارد.
از لحاظ  از حد وقت گیر بودن: نظام فعلی هم  3. بیش 
نفر 12  است یک  افقی وقت گیر  لحاظ  از  طولی و هم 
سال درس می خواند و در آخر اگر در کانکور ناکام شود 
یا  به دالیل نتواند ادامه تحصیل بدهد به  بی سرنوشتی 

دچار می شود.
4. هدر رفتن استعدادها: یک دیگر از مباحث در بخش 
استعداد  که  است  مطرح  موضوع  این  استعداد  و  هوش 
انسان ها به دالیل مختلف متفاوت و معموالً انسان ها در 
و  شود  شناسایی  گر  ا  دارد  خاص  استعداد  بخش  یک 
زمینه مساعد شود می تواند در آن بخش خوب رشد و 
مضامین  همه  چون  فعلی  نظام  در  اما  می کند  پیشرفت 
بخش  هر  در  کس  هر  طبعًا  و  می خوانند  را  یک سان 
استعداد دارد و ضرور نیست که همه مضامین را بخواند 
و یاد بگیرد و مصروف ساختن به همه اینها باعث هدر 

رفتن استعدادهای شان می شود.
5. بیکاری: همه ساله هزاران محصل فارغ می شود، بیکار 

است  این  مشکل  اصلی  علت  می مانند  باقی  بی روزگار  و 
استعداد  و  عالقه  جامعه،  نیازهای  نظرداشت  در  بدون  که 
تحصیل  ادامۀ  رشته های  به  دانشجویان  و  دانش آموزان 
شغال  احراز  برای  الزم  توانایی  خود  نه  فردا  که  می دهند 
در  اگر  دارد  را  آنها  توانایی جذب  جامعه  هم  نه  و  دارند 
و  استعداد خود  به  نظر  بعد  و  شود  رشته بندی  لیسه  دورۀ 
نیاز جامعه وارد یک رشتۀ تحصیلی شود در کاهش بیکاری 

تحصیل کرده ها موثر خواهد بود.
باشند،  داشته  می تواند  هم  دیگری  دالیل  فوق  موارد  البته 
مهم  عوامل  از  یکی  می تواند  تحصیلی  رشته بندی  عدم  اما 

آن باشد.

چگونه رشته بندی مفید است
را  پایه  و  اولیه  دانش  باید  جامعه  مطلق  اکثریت  یا  1.همه 
باشد  نهم  تا صنف  پایه  آموزش  است  بهتر  و  کنند  کسب 
در این دوره همه آنان که درس می خوانند باید یک نصاب 
آموزش داشته باشند تا همه با تمام ابعاد دانش آشنا شوند 
و بعد نظر به استعداد و عالقه شان در یک از بخش ها وارد 

یک از این رشته ها شوند.
بخش  چهار  نهم   صنف  از  بعد  تحصیلی  رشته های   .2
3.علوم  شرعی   2.علوم  اجتماعی    1.علوم  باشند  داشته  

ساینسی)طبیعی(   4.آموزش های حرفه یی.  
حرفه یی  آموزش های  و  شرعی  علوم  دالیلی  به  اینجا   
علوم  دانش آموزان  که   این  اول  است  گردیده  اضافه  هم 
دیگر  با  بخش یک جا  سایر  مانند  مدارس(  شرعی )طالب 
دانش آموزان درس بخوانند چون دوگانگی در فارغان علوم 
شرعی و علوم عصری دیده می شود از اینجا منشأ می گیرد 
آموزش  جداگانه  نصاب  با  جداگانه  محیط  در  آنها  که 
می بینند بناًء برایند این دو متفاوت می باشد و ما اختالفات و 
درگیری های این دو طیف و پیامدهای منفی آن را در جامعه 
خواهد شاهد هستیم وقتی در صنوف ابتدایی دانش آموزان 
از اساسات علوم شرعی  باشند هر دو  هر دو بخش یکجا 
و علوم تجربی یک سان آموزش می بینند و دیدشان نسبت 
به رشتۀ تحصیلی یک دیگر نزدیک خواهد شد و تا جایی 
خیلی زیاد از افتادند در دام افراطیت و این طرف از گودال 
آموزش های  یافت.  خواهند  نجات  دین ستیزی  و  بی دینی 
تحصیل  ادامۀ  نمی توانند  که  دانش آموزان  برای  حرفه یی 
بدهند به خاطر سطح پایین بهره هوشی یا مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی یا هر دلیل دیگر بهتر است آموزش های حرفه یی 
را فرا بگیرند تا در نظر کار برای خود جایی باز کنند که این 
نوع آموزش می تواند از یک طرف دانش آموزان فارغ شده 
را از بی سرنوشتی نجات می دهد و از طرف دیگر، جامعه را 

به سوی تخصصی و حرفه یی شدن کارها پیش می برد.
یادداشت: چرا علوم شرعی از علوم اجتماعی)انسانی( جدا 
باشد به خاطر تفاوت های این دو رشته از علوم با هم دارند 
خوب است که متخصص هر رشته مستقل باشند، اما قسمی 
که در فوق گفته شد بهتر است از اساسات رشته یکدیگر، 

روش های یکدیگر آگاه باشند.
از بخش های فوق  دانش آموزان در هر یک  برای ورود   .3

باید سه مورد در نظر گرفته شود
الف. استعداد: نظر به استعداد باشد و آزمون های ورود به هر 

بخش وجود داشته باشد.
ب.عالقه: نظر به عالقه باشد هر دانش آموز که هر رشته را 
آزمون جذب همان رشته  نمودند  بعد سپری  دارد  دوست 

شود.
جامعه  در  آنها  جذب  ظرفیت  به  نظر  جامعه:  .نیازهای  ج 

داشته  کار  بازار  فردا  که  باشد  اندازه  به  بخش  هر  در  باشد 
باشند.

آیا در شرایط فعلی قابل تطبیق است؟
دنبال  به  را  موانع  و  مشکالت  طبعًا  جدید  طرح  هر  تطبیق 
خواهد داشت که اگر ارادۀ قاطع و جدی در عقب آن باشد 
استادان  نداشتن  مالی،  هزینۀ  شد.  خواهد  آماده  هم  شرایط 
مسلکی و نصاب درسی از  موانع احتمالی این طرح خواهد 

بود.
صنوف  تعداد  صنف ها  تقسیم بندی  به خاطر  شاید  1.هزینه: 
زیاد شود و طبعًا به استادان مکان و وسایل بیشتر ضرورت 

خواهد بود.
در  مسلکی  و  متخصص  استادان  به  رشته  هر  2.استادان: 
بخش های خود ضرورت خواهد داشت که نداشتن آن یک 

مشکل است.
3.نصاب: تدوین نصاب برای هر رشته هم به نیروی متخصص 

و پشتیبانی مالی ضرورت خواهد داشت.
 اما این یک مشکالت به آن اندازه جدی نخواهد بود چون 
همین حاال هم در مکاتب صنوف ب و ج و... وجود دارد 
در آن وقت هر صنف مشمول یک رشته خواهد بود و تعداد 
کرد،  تغییر خواهد  نوعیت صنوف  بل  نخواهد  زیاد  صنوف 
و  مضامین  کدام  هر  چون  بود   خواهند  ها  همان  استادان 
رشته بندی  بعد  و  می کنند  تدریس  هم  حاال  خود  رشته های 
هم تدریس خواهند کرد و در هزینه هم تفاوتی نخواهد آمد، 
بخش  سه  این  در  مشکل  که  است  تذکر  قابل  نکته  این  اما 
همین حال وجود دارد که خود یک مبحث طوالنی دیگر را 

می طلبد.
در  به ویژه  فعلی  آموزشی  نظام  مشکالت  داشت  نظر  در  با 
خوبی  نتیجۀ  اکثراً  که  تحصیلی  رشته بندی  عدم  قسمت 
نمی دهد و از سویی، رشته بندی دقیق و معیاری می تواند از 
سرمایه گذاری بیجا و هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی 
جلوگیر می کند و در کاهش بیکاری و فراهم ساختن زمینه 

نوآوری و ابتکار مفید است.
 بهتر است رشته بندی تحصیلی صورت بگیرد البته چگونگی 
رشته بندی و تطبیق آن به مطالعات عمیق تر و بیشتر ضرورت 
دارد که وزارت محترم معارف و حتا وزارت تحصیالت عالی 
با یک پالن مدون می توانند روی آن کار کنند و با تشریک 
پیش  عرصه  این  در  موثر  جهت های  همه  را  الزم  مساعی 

بروند.
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صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

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

چاپ: مطبعه امام


