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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                                غوث جانباز: ترجمه   ٠٦-١٢-٢٠١٠  ني
  

  رحمان خواهان يک دولت مدنی است
  )فيلووانويکتوريا پا: نويسنده(

 
  .تاجکستان محصلين مدارس دينی خويش را از کشورهای ديگر به وطن برميگرداند

 همرا خاند که در آن وزير امورخارجۀ اين کشور يوزارت امور خارجۀ تاجکستان ديروز اعالميۀ را به نشر رسان
که به طور غير  تاجکان  خواسته است تا در حصۀ برگردانيدن آنعده از منوچهر متکیز همتای ايرانيش ا ظريفی

 حکومت تاجکستان ،به باور ناظرين. تاجکستان همکاری کند ا بقانونی در مدارس دينی ايران مصروف تحصيل اند
  .يار نمايد هراس دارد اهالی کشور که متعاقبأ ميتواند اشکال افراطی اختوسيعاز اسالميزه شدن 

که در پوهنتون  مصر  محصل تاجک از کشور١٣٠ ريعۀ پرواز مخصوصذبه تاريخ هشتم نومبر سال جاری 
از طرف حکومت تاجکستان  "برگشت"مصارف . ردانيده شدندگدرس ميخواندند به دوشنبه بر االاظهراسالمی 

تحصيل  قاهره افراد به طور غير رسمی در مقامات حکومتی تاجکستان خبر ميدهند که همۀ اين .پرداخته شد
 جوان تاجک به تحصيالت خويش ادامه ١۵٠٠ الی ٨٠٠گفته ميشود که در اين پوهنتون مشهور کماکان از  .ردندميک

 اينکه در مجموع به چه تعداد محصل تاجک در مدارس و پوهنتون های دينی خارج از مرزهای تاجکستان .ميدهند
همه را نميتوان برشمرد، اما رويهمرفته ما : "يکی از مسوولين امور اوقاف اينکشور گفت. درس ميخونند معلوم نيست

 .وجود دارند  ايران، عربستان سعودی، يمن، ترکيه و پاکستان به اندازۀ کافی : ر کشورهای چوندميدانيم که اتباع ما 
آنهای را که به وطن همۀ  ما نميتوانيم. دانيمر را به طور داوطلبانه به ميهن برگ تن۵٠٠اخيرأ ما توانستيم اضافه از 

برای سپری  همعدۀ  .برگشته اند شامل موسسات تعليمی نمائيم، اما برخی از محصلين به پوهنتون ها پزيرفته شده اند
تاجکستان که نخواست نامش افشاه " کميتۀ اوقاف "همکار." عسکری به اردو جلب گرديده اندنمودن دورۀ مکلفيت

رحمان ضمنأ . است که گفته های اخير رئيس جمهور رحمان بر جوانان و والدين آنها تأثير گذار بوده استشود معتقد 
بسياری از مراکز اسالمی خصلت افراطی داشته و از والدين دعوت بعمل آورد تا اوالد هايشان را به "گفته بود که 

 کر ميکنيد که اوالدهای شما آنجا مال ميشوند؟شما ف: " از خطابه اش گفتیرحمان در قسمت ديگر" .وطن برگردانند
  ."آنها تروريست ميشوند! نخير

.  نمودند"شکار" پنداشته و بالفاصله شروع به هدايتمامورين حکومت تاجکستان سخنان رحمان را به مثابۀ يک 
تاجکستان مروج و پيراهن های که در در حجاب  اناث ديگر اجازه ندارند ، محصلين و متعلمينزنها در دوائر رسمی

کمپاين همه جانبۀ کنترول و تفتيش از مساجد، .  داشته باشندانبوه شوند؛ مردها حق ندارند ريش های ديدهستند ين
همزمان حکومت پروگرام های . که شهادت نامه های رسمی ندارند به راه انداخته شده است مدارس و روحانيون

 شهر دوشنبه مسابقات زيبائی ، کشورمرکزاست، به طور مثال در  آغاز کردهندگی مدنی را متعدد تبليغ و ترويج ز
د ر شروع ماه نومبر سال جاری رئيس جمهور . ميان دختران و محافل نمايش مود و فيشن به شدت تمام جريان دارد

  . ميان دختران نوجوان تاجک ديدن بعمل آورد "چوتی دراز"با همسرش از محفل مسابقۀ 
الکهول  مصرفچندی قبل حکومت خبر داد که در کشور . دن به خود ميگيرات متذکره اغلبأ اشکال غير مترقبهمسابق

خبر ميدهد که " Asia Plus" آژانس .تنزيل مذکور را نيز تاثير اسالميزه شدن جامعه پنداشتند. و تنباکو پائين آمده است
. کاهش يافته است  ميالدی٢٠٠٩ه بار در مقايسه با سال  مرتبه و س١٠ سال اخير توليدات ودکا در تاجکستان ٩در 
 سال در  بار کمتر از همين مدت٢،۵رديده است که گار ليتر ودکا در اين کشور توليد  هز٣٧ ماه سال جاری ٩ در

به عقيدۀ مامورين .  انکشاف اسالميزه شدن اهالی ميباشد،فته ميشود که علت اصلی تنزيل ارقام گ.ميباشد گذشته
در کشور ترويج نمايد، در حاليکه اکثريت " سالفی ها"تی عاليم مذکور ميتواند انديشه های افراطی را از قبيل حکوم

حکومت چندی پيش خبر داد که در قلمرو تاجکستان گروپ . آرای اهالی تاجکستان پيرو مذهب حنيفی هستند
   . فعاليت دارد، ميباشد"ازبکستان تحريک اسالمی" که يکی از اجزای تندرو"جماعت انصار اهللا"تروريستی 

با ممانعت ها مشکل را : " يکی از صاحبنظران مسائل آسيای مرکزی در اين باره ميگويدصنوبر شيرميتووا  خانم 
. الزم نيست از همه محصلين که در موسسات تعليمی خارجی درس ميخوانند هراس داشت. نميتوان حل و فصل کرد

نبايد فکر کرد که همه . افراطيها را تربيه نمايد "االاظهر"همچون  ن با حيثيتدشوار است تصور کرد که پوهنتو
مواردی وجود دارد که کودکان شروع از . کسانی که به خاطر تحصيل به خارج رفته اند در شرايط خوب قرار دارند

می مصارف مکمل  اسالصنوق های. همه چيز ارتباط به قيمت دارد. چهار سالگی به اين مدارس فرستاده شده اند
 خانم ". اين همان دليلی است که سرنوشت بعدی کودک را تعيين ميکند.اقامت محصلين را در خارج به دوش ميگيرند

اما .  را برگرداند"همه"حکومت تاجکستان بدون غور و بررسی الزم تصميم گرفته است : "صنوبر در ادامه ميگويد



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

در عين . مانعت ها، تفتيش ها و فشارها نميتوان مشکل را حل کردتجربۀ اتحاد شوروی سابق نشان ميدهد که با م
زمان در اتحاد شوروی هر تبعۀ  کشور حق داشت به طور رايگان تحصيل کند، در حاليکه در تاجکستان امروزی، 

والدين اکثرأ به همين داليل ، توان به دست آورد دالر است و تحصيل مدنی را به مشکل مي۶٠جايکه اوسط معاش 
 صندوق هایوالدهايشان را به مدارس دينی برای کسب تحصيل ميفرستند، زيرا مصارف آنها از جانب نهاد ها و ا

  ."مختلف اسالمی به طور مکمل پرداخته ميشود
به باور خانم صنوبر . دنمدنی در رقابت قرار دارمکاتب  با دينیمدارس   به هر صورت نميتوان انکار کرد که 

جريانات مذکور جامعۀ . ان پاکسازی اسالم از عنعنات مردم هستند روزتا روز قوت ميگيرندسالفيت های که خواه"
 به مقابله با حکومت مدنی منجر تاجک را هرچه بيشتر متفرق ساخته  و آنرا تندروتر ميسازد که در آخرين تحليل 

  ".خواهد گرديد
  

  پايان
  

  "نی زاويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع
  ٢٠١٠نومبر  ١٢: تاريخ نشر

 Рахмон берет курс на светское госудаство: عنوان مضمون به زبان روسی
 


