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  م٢٢/٠۵/٢٠٠۶نگــــــارگر                                                                                              . ا. م: نوشتۀ 
 

 اين کشتی سرگردان وبی ناخدا به ُکجا ميرود؟
 

 احمد وبوجهل خوديکسان ُبدی+++  گربه صورت آدمی انسان ُبدی 
 بنگرازصورت چه چيِزاوکمست+++ آدمست نقش برديوارمثـــــــــِل

 رو بجوآن گوهِرکميـــــــاب را+++ جان کمست آن صورِت باتاب را
 )مــــــــــــوالنا(

 
اين روزها هگاميکه ازمطالعۀ روزمره خسته ميشوم، برای تغييِر ذايقه به ُسراغ سايت های انترنتی افغانها ميروم و  

رامرورمينمايم وصدها آفرين نثارنويسنده يا » بليان باخون خود مينويسند کا«خاصتًا درسايت روزگاران سلسلۀ 
اگرکمسيوِن مستقِل حقوِق بشِرافغانستان يامسؤوالِن حقـوِق بشِرملِل متحد    «: نويسندگاِن آن ميکنم و باخود ميگويم 

مۀ تماِم پامال کنندگاِن اشخاِص مصيبت رسيد ۀ اين نگارش هاراببينند و گفتنی های شان راريکارد نمايند برای محاک 
حقوق بشردرافغانستان اسناِد محکمه پسند به دست می آيد و ميتوان سر و کاِراکثراين متخلفان را به محکمۀ بين المللی    

شما دراين سلسله نگارش ها از چهار گوشۀ افغانستان مردم را می بينيـد که از ستم و زور گويی    .  »هاگ کشاند
ِرشان رنجبرده اند وعزيزاِن خود را ازدست داده اند و دراين ماجرا مردم را به خاطِر     جنگساالران و اعوان وانصا 

يکی را بناِم هزاره ديگـــری را بناِم پنجشيری و باز   . انتساب شان به اين يا آن قوم مورد شکنجه و آزار قرارداده اند      
 که درحصاِر گذشته اسيرمانده اند هرگزبه تجربه نشان داده است که اقوام تا وقتی . ديگری را بناِم يک قوِم ديگر

آب  . آنجا در وطن مردم درگيـِر مشکالِت بالفعل استند     .  مرحلۀ ملت گذارنکرده اند و درهمان غوزۀ قبيله پوسيده اند       
.   ندارند، نان ندارند، برق ندارند، مکتب ندارند، کلينيک ندارند و خالصه که از داشته های الزِم دنيا هيچ ندارند 

مًال دراشغاِل نيروهای خارجی است و معلوم است که آن نيروهای خارجی هم به اختيـارِ  خودآمده اند و نه به    کشورع
اما، اگرآنان نخواهند که بروند   .   چه وقت ميخواهند بروند؟ وقتی که درکشورآرامش و امنيت برقرارشود . اختياِر ما

ِت مانيست واگرچه درحالِت کنونی اين نيروهای خارجی ما را امنيت را برقرارنخواهندکرد و  ابتکِاِر عمل هم در دس 
از شِر خوِد ما نگاه داشته اند اما، حضور درازمد ِت شان نفاِق روان را در مياِن ما تشديد ميکند و باالخره هنوز زور  

خوب است و جنگساالری برکشورمسلط است و شيوه های مبتنی برقوميت گـرايی عمًال اعالم ميکند که مستبِد من  
اين   . ولی مرگ برمستبِد ديگران و ميبينيم که آزادی بيان در مـرکِز قانونگذاری کشوربابوت و چپلک مقابل ميشود 

هايک رشته وظايِف فوری است که ايجاِب همنظـری وهمصدايی ما را مينمايد، ولی هيهات که روشنفکردرُپشِت    
 آن اصالِتهای تاريخی که عمًال برباد رفته است تخديرنمايد و برای  سايتهای انترنت  سنگر گرفته ميخواهـد ما را به يادِ 

آدم را ازِگِل ) ج(شکمهای گرسنه آيۀ تقُدس زبان و قوميت بخواند اينان اگراعتقاد به دين دارند بايد بدانند که خداوند 
ت که اگرازهمان  چسپناک و گنديده آفريد و از روح خود در اودميد و اگرانسان بزرگ است از کرامِت روح اس    

معراج سقوط نمايد جايش دراسفــل السافلين است و اگربه مرده ريِگ علم و نظريۀ منشأ انواع داروين ِاعتقاد دارند       
باز بايد بدانند که اين بوزينه زاده حيوانی است ماننِد همه حيواناِت ديگر و حتی شريرتر و حريص تر از آنان، بنا    

حال ااين مسأله را به يک سو ميگذارم   . ادی پاک و جود ندارد که مايۀ افتخارکس باشد   براين می بينيم که در واقع نژ
که درَجَريان هزاران سال نژادهای مختلف آن چنان به هم آميخته اند که عنقا را ميتوان يافت ولی نژاِد خالص و  

هود استند يا آريايی و خاطراِت تلِخ من تا حال چندين مقاله در بارۀ همين موضوع خوانده ام که پشتونها ي . يکدست رانه
دوراِن فاکولتۀ خودرا بياد آورده ام که چهـل صفحه برای مانوت ميدادند که رودکی کوربود يا بينا وا گر کور بود کوِر    

آنان که در ژرفای رواِن شان چرکاِب تعلق به نژاد آريايی رسوب کرده است و  .  مادر زاد بود يابعد ها کورشد 
 دررگهای آريايی نژادان خون آبی رنگ َجَريان دارد کسانی را که همتای خود نميدانند يهودی سرگردان           فکرميکنند که

لقب ميدهندولی معلوم نميکنند که اين يهودی های سرگردان به چه دليل زباِن عبری را رها کردند و زباِن پشتوراکه 
ند؟ وآنگهی فرض کردم که پشـتونها يهود، اين کدام   قـبل از ايشان بالطبع وجود نداشت درآغـوِش کدام مادرياد گرفت   

»  لوث«واقعيِت امروز را تغييرميدهد آيا ميشود چندمليون پشتون رابه اسراييل فرستادوخاِک پاِک آريايی نژادان را از 
مگرممکن است که دو زبان  . کلمات» لوِث«نژاد و زبان رانيزاز» لوثِ «کرد؟ آری کشور را از»پاک «وجوِدشان 

ِر هم زيست نمايند ولی بريکدگر اثِر متقابل نگذارند؟ متأسفم که به سوچه گراياِن عـــزيز خاطرنشان ميکنم که       درکنا
لطفٌا به من بگوييد    . زباِن پشتوقرنهاست که در زبانِِ شما خـزيده است و شما غافل مانده ايد    » لوِث«موشهای ويرانکاِر 

به » سار «ِگ معتبِر دری را که دِل تان ميخواهد  برداريد و ببينيد که    را ازکجا کرده ايد؟ هرفرهن » ساربان«که لغِت 
ارل به معنای  ارواِن پشتو است که مصـدِر   ساربان از . ُشُتربان شود » ساربان« تنهايی معنای ُاشُتررا نميدهد تا  

ت ميکرد يعنی آنکه اروان معموًال اسپ سواری بود که ازسراپای کاروان نظارنظارت وباالبينی در آن زنده است و
 :سعدی اورا بارساالرميخواند و ميگويد  
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 بارساالری بيفتاد از ستور+++  آن شنيدستی که درصحرای غور
 يا قناعت ُپرکند يا خاِک گور+++   گفت چشِم تنِگ دنيـــادار را   

 
شت، زرغونه، مينه، ل است ونامهای خاِص زمری، زلمی، بريالی، توريالی، زرل ومصدِر لمان هم از لمون»نماز«

اينکه   اما، يک چيزدراين ميان هويدا است و آن    . گلمکی، تورپيکی، زرمينه، ُگل غوتی وغيره را يک سوميگذارم  
کالشنيکوف برنداشته و دنباِل خانۀ کس نرفته است که نام فرزنداِن خود را    » فرهنگ ستيز و قبيله گرا«هيچ 

راورتی که عمِر عزيِز . جی . ِاچ. دو زبان سبِب اين کار گرديده است  پشتوانتخاب نمايند ولی آميزش خوش برضای هر 
»  فرهنگ–بی «خود را وقِف مطالعۀ ادبياِت همين مردمی کرده است که برادراِن هم سرنوشِت خوِدشان آنان رالقِب       

 :ميدهند واز روی استخفاف به سوی شان نگاه ميکنند دربارۀ اد بياِت شان ميگويد   
 که اين شعرها تراويدۀ احساِس کسانی ا ست که هرگز از نعمتهای مادی زندگی لذت نبرده اند     بايد َبخاطرداشت «

اينان مردانی استند که مانندِ  نياکاِن پنجصد سال قبِل ما درخشونت و جنگ به . اماعواطِف شان تا بخواهی رقيق است 
اينان . ه وانسان دوستانه ميکند   سرميبرند اما، شعرهای شان حکايت از روحی عالی  و احساسات خير خواهان  

درکشوری بسيار زيبا و دارای کوهسارهای بلند سکونت دارند و واديهـــای سرسبز و حاصلخيزشان سخت چشمگير    
است و همانطور که گفتم َجز ضرورتهای اوليۀ زندگی چيزی ندارند ولی تشبيهاِت شان ساده، رسا به مقصود و         

تی و روحيۀ واقعيی آزادی خواهی دارند و اين همه درشعرهای شان هويدا      چه شوِر وطن پرس. بسيارگيرنده است
راورتی صدای رومی را ازحنجرۀ رحمــان بابا     )  مقدمه-راورتی شعر و ادِب افغانها ازقرِن شانزده تا نزده    (» .ميباشد

 :ميشنيد که ميگفت
 

 دنه خليل نه داود زی يم نه مومن++ زه عاشق يم سر او کارمی دی له عشقه 
 

 واين رارحمان بابا د ر روزگاری ميگفت که جدال های قبيلوی امِر رايِج روزبود اما، اگرتماِم پشتونها رحمان بابا      
نيستند؛ متأسفانه ترک ها و تاجيک ها هم همه رومی نيستند و درقرِن بيست و يکم که صنعت وتکنالوژی جهان را به       

 و قبيلوی را در دريای فرهنِگ جهانی ريخته است به   دهکدۀ کوچک بدل نموده و جوی های فرهنگهای ملی    
استخوانهای پوسيدۀ اجداد چسپيده اند و طبِل افتخاراِت قومی ميکوبند تا مينای ملت رابشکنند و شيشه پاره های قبيله            

 .  ايدبسازند و اين کار بدين می ماند که پروانۀ آزاد شده ازغوزه عـــزِم بازگشِت به تنگنای نخستيِن خود را نم    
ِاستفاده   »  پوهنتون«ما به چه دليل ازکلمۀ    » دانشگاه«برخی ها با سماجت اصـــــرار می ورزند که باوجودِ کلمـــۀ      

دارای شخصيِت حقيقی و حقوقی ميباشد که به اسِم خاص تبديل گرديده ومکتوب های آن       » پوهنتون«: ميگويم» کنيم؟
ه با همان ناِم خاص با ديگر مؤسساِت علمی وارد مکالمه و مقاوله  به طوِر متحدالمآل عنواِن خاِص خود را دارد ک   

اگرديگران هم ازشما پيروی کنند و اين ناِم خاص را به زبانهای خود ترجمه کنند، يک مفهوم دارای چندين نام       .  ميشود
 ازهمتاياِن تان ميشود و کار فهِم متقابل را ُدشوارميسازد  وآنگهی اگرقرار باشد که اسِم خاص راترجمه کنيم من

شما   . ترجمه ننمايند» سری ورته سالم «درقطِب سوچه گراياِن پشتو تشويش دارم که فـردا آدم عليه السالم را 
استيد ازهمان مجاری قانونی وارِد عمل شويد و بکوشيد مقامات را       » دانشگاه  «به » پوهنتون «اگرخواهاِن تبديِل کلمۀ  

تبديل نمايند و ازهمه بخواهند که آن اسِم خاص را  » دانشگاه«به اسِم خاصِ را» پوهنتون«وادار سازيد که اسِم خاص  
اين تقاضا  . که مسمای آن دارای شخصيِت حقوقی و حقيقی است بپذيرند و يک اسم را دارای چندين مسما نسازند

م، مردم ميگوييد بخشی ازحقوِق ديموکراتيِک تان است که کسی نميتواند با آن مخالفت نمايد ولی خود هنگاميکه مرد    
من شخصًا مردِم اين گوشۀ دنيا را که ديگـــرحتی در بارۀ نامش هم موافقه       . پيش ازفيصلۀ مردم دست به اقدام مبريد 

نداريم ولی قانون اساسيی مملکت افغانستان نامش داده است وارثاِن اصليی زبـــان و فرهنِگ پشتو ودری هردو ميدانم             
قبًال .  فرهنگی و نظامی پشتو با دری مخلوط شود و اين زبان صبغۀ افغانی پيداکندو ميخواهم يک رشته اصطالحاِت

در نگارشی ديگرعرض کرده ام که زباِن ايران به اعتراِف ُاستاداِن بزرگـــواِرايـران به دليِل يک ناسيوناليزِم کور         
تقليد ميکنند » مجتهِدناقص«تانه ازمورد تاخت و تازِِ دساتير و فرقۀ آذرکيوان قرار گرفته است وجواناِن مابدبخ

زبان درسيِر تاريِخ خودرو به دگرگونی . ودرهمان نگارش بربرخی ازساخته های فرهنگستاِن ايران نيزمکث کرده ام
و کمال ميرود اما، بعضًا بغض وعناِد کوردگرگونيهای منفی و غيِر الزم را برزبان تحميل و زبانرا ازاصالتش تهی    

 اصالِت زباِن افغانستان چه کسی شايسته تر از ملک الشعرا بهاراست که د رسخناِن عاديی روستا    برای تصديِق. ميکند
ايرانی « نشيناِن بلخ وباميان اصالت و جزالِت زباِن ابوالفضِل بيهقی را ميديد و درسبک شناسی گله ازآن داشت که  

 .»ماننِد جهوِد خيبری ناله ميکند
بوط به اصالِت قوم و زبان بر پای من نيزبپيچد؛ درحاليکه منظورِ اصليی من اين  نــزديک است زنجِيِر بحثهای مر

بـود که هرکس هرچيزی که ميخواهد بدوِن يک نظاِم ديموکراتيِک متکی برمردم ُمَيسرنيست بنا براين، قوام و دواِم     
ِ آن اينکه ما درحاِل حاضرهشتاد حزب راجسترشده . ديموکراسی پيش شرِط هرخواسِت ديگراست  و چهار برابر

حــزبهای راجسترناشده و بيش از چند صد نشريه داريم بد بختانه نمودارِ  آشفته فکری های ماست و قوام ديموکراسی  
ايجاب ميکند که ما براين وضع غلبه کنيم و ازطريق به هم پيوستن فکرهای بهم نزديک شمارۀ احزاب، نشرات وحتی   
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 کشورِ فقيِر ما تاِب اين همه مصارف را ندارد و ای کاش سايتهای ما بتوانند به       سايت های انترنتی را کاهش بدهيم که 
جای اين جنِگ داخلی و باد کرد ِن کاه بيدانۀ نفاق در راِه آموزِش نسِل جوان که بد بختانه به حساِب مصيبت های             

 ما از همان روزگاِر سلطنت ُدچاِر  تعليم و تربيۀ . بيحساب سالهای جنگ ازدرس و تعليم بازمانده اند کاری انجام بدهند  
 :چند مشکِل عمده بوده است،ازاينقرار  

 فقداِن يک ايديولوژی ملی ) الف
 فقداِن پالنگذاری دقيق ) ب
 ُگنگی، کهنگی و بی هدفی برنامه های درسی) ج
 معيارهای نا ُدُرست د رانتخاِب معلمان) د

 
هرجامعه برای خود يک رشته ارزشهای عقيدوی دارد   :هريک ازاين چهارمشکل را به طورِ جداگانه بررسی ميکنم

که درمسيِرتاريِخ خويش آنرا به وجود آورده است و افراد جامعه با آِن ارزش ها خو گرفته اند و آنراتا سطِح    
مسأله اين نيست که مجموعۀ کمی افراِد جامعه آن چه را ايديولوژی ملی می      . ايديولوژی ملی خويش باال آورده اند   

رورتًآ بپذيرند و به آن اعتقاد داشته باشند بلکه اين است که خطوِط متضاِد فکری راطوری در محدودۀ              ناميم ض
.   ايديولوژی ملی خود بگنجانند و پرورش دهند که زيانی بدان سيستِم فکری پذيرفته شده يا ايديولوژی ملی نرسد        

رغروربه استقباِل مرگ رفت به آيندگان درسی  ُسقراط هنگاميکه بادستاِن استوارجاِم شوکران راسرکشيد و باسری پُ 
درِس او اين بود که من برخالِف ارزشهای پذيرفته شده در جامعه قدبرافراشته ام و مدافعاِن آن ارزشها      . درخشان داد 

اگردر برابِر آن ارزشها سِر احترام فرو بيارم مـــرا ميبخشند ولی من اين     .  مرا به نوشيدِن شوکران محکوم کرده اند 
کار را نمی کنم زيرا، آن ارزشها را حقيقت نمی پندارم و خويشتن را دربرابِر آن متعهد نميدانم  ولی به قانونی که      
ازآن ارزشها به دفاع برخاسته است، احترام می گزارم تا نگويند که سقراط به خاطـِر منفعِت خود يعنی گريز ازمرگ  

من ممکن است باعقيدۀ تو کامٌالمخـالف باشم ولی از حقِِ تو در راِه  «:يا ولتروقتی ميگويد. به قانون احترام نگزارد
د ر واقع حِق آزادی عقيده رابه عنواِن عنصر  تشکيل دهندۀ ايديولوژی ملی      » ابرازِ آن عقيده هميشه دفاع ميکنم 

، محافظه کار و در برتـــانيه سه حزِب عمده کارگر: برای اينکه قضيه روشن ترشود مثالی ديگرميدهم . پذيرفته است
لبرال ديموکرات و چندين حزِب کوچِک ديگر وجود دارد که هريک به تناُسِب نيروی خود کرسی های پارلمان و   
شاروالی ها را بدست می آرند وُقدرت را دست بدست ميگردانند اما، اگـر برای ده دورۀ پيهم يک حزب شکست      

را » تصميِم اکثريت محتـرم است«يکند و ارزِش پذيرفته شدۀ بخورد ديگری رابه خيانت وتقلب در انتخابات متهم نم
بدين ترتيب است که ديموکراسی و احترام به عقايِد مخالف درجامعه پايه  . زيِر سؤال نميبرد و متوسل به زورنميشود 

اين گونه    ميگيرد و جزء فرهنگ ميشود و تعليم و تربيه انتقاِل آنرا از يک نسل به نسِل ديگربه ُعهده ميگيرد واگر       
ايديولوژی ملی درجامعه وجود نداشته باشد تعليم و تربيه هدِف اساسيی خود را از دست ميدهد و مانند بادامی که    

درجامعۀ ما که اين گونه شيوۀ تربيت هنوز پا نگرفته است .  مغِزآن در درون ُخشکيده باشد، پوچ وبی محتوا ميشود 
ی و شورا نا کام مانده بودنداين ناکامی راناشی ازخود وعقيدۀ خود     تمام آن کسانی که درانتخاباِت رياسِت جمهور

نميدانستند و شکسِت خودرابا بهانۀ تقلب توجيه ميکردند و البته درهمين جا و فی المجلس بايد بگويم که تقلب در   
 د را نتخاباِت  انتخابات نيزريشه درهمان خاِک  بی باوری بـــه تصميِم اکثريت دارد ومن احتمال آن را به طورعام   

اگـردر برنامه های مختلِف مکاتِب ما شاگردان رابه انتخاِب  . جهان و به طورخاص د ر انتخاباِت افغانستان رد نميکنم 
خوِدشان و نه ازطريِق مداخلۀ ادارۀ برای وظايف گوناگون بگمارند شاگرداِن مانيزانتخاب  کردن و انتخاب شد ن را                

 . برای شان بخشی از کارهای روزمرۀ زندگی ميشودياد ميگيرند و شکست و پيروزی 
»   مگرجامعۀ ما يک جامعۀ اسالمی نبود واسالم حکِم ايديولوژی ملی ما را پيدا نکرده بود؟  «:ممکن است کسی بُپرسد

برای اينکه نخست اسالم ايديولوژی نيست و دوم اسالم ملی نيست و سوم اسالم باقدرِت مطلقۀ فردی و     . ميگويم نه
ر اساِس خودسرِ آشتی نداشت و بدعِت سلطنِت مطلقه بعدها براسالم تحميل شد واين سلطنتهای مطلقه و    سلطنت د

 توانستند هدِف  -علمای اجيِرشان صرف گوشۀ چشمی به سوی کاريکاتوِر اسالم داشته اند وتعميـم وآموزِش آنرا نمی   
 تا افـراطی با سؤاستفاده از اسالم ميخواهند مال   امروز نيزميبينيم که راست گراياِن منفعت جو ازمعتدل .خود بسازند

 .ساالری رابرجامعه مسلط گردانند و ديگران را با چماِق تکفيرازعرصۀ قدرت بيرون برانند  
جامعه ای که درمسيِر تاريِخ خود ايديولوژی ملی به وجود آورده و افراِد خودرا باآن پرورده است ميتواند ازتصادِم                

 -اينجا وآنجا ديده ميشود که برخی ها و حتی آنانيکه خودراسردم   . ی گوناگون جلوگيری نمايدخشونت بارِ انديشه ها 
داراِن نخستين انديشۀ های مارکس درکشورميدانند مفهوِم ملت و طبقه رابه هم می آميزند و صحبت ازملِت حاکم و     

متأسفم به عرض برسانم که اينان . محکوم نموده اين سؤال را مطرح ميسازند که از وحدِت کدام ملت صحبت ميکنيد       
مفهوِم  با پيشبندِ لقبهای مطنطنِِ علمی، الفبای جامعه شناسی و خاصة انديشه های مارکس را نياموخته اند زيرا که، 

ملت در برگيرستمگر و ستمکش هردواست و اگر اين دوتا بانقشهای متفاوت درعمليۀ توليد اتحاد نکنند مبارزه نيز د  
 صورت نميگيرد و به اساِس ديدگاِه مارکس تاريِخ آن جامعه ازحرکت بازميماند، به خاِطری که از آن           ر ميانِِ شان

ديدگاه تاريخ چيزی نيست مگرمبارزۀ طبقاتی بنابراين، آنکه وحدِت ملی رام يخواهد درحقيقت اتحاد ظالم  و مظلوم را  
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آنکه اين ر نياموخته باشد، بدوِن شک درجامعه   در مقولۀ ملت که بالطبع وسيعتر ازمقولۀ طبقه است ميخواهد و    
بهرصورت ايديولوژی ملی است که تعليم وتربيه را دارای هدِف  روشن ميسازد و افراِد جامعه . شناسی ناکام ميماند

رابا يک رشته ارزشهای مشترِک فرهنگی به هم پيوند ميدهد و چون افراد اين گونه جامعه درکورۀ درک، تحليل، نقد،  
دی و انتخاب پرورده  ميشوند ممکن نيست که به کوچک ابدال های اين و آن بدل شوند وابقای ايديولوژی ملی              جمعبن

تعليم و تربيۀ . تقاضا ميکند که افراد َهمِِّ خودرا وقِف پيشرفِت اقتصادی نيز بنمايند و ازاحتياِج ديگران بی نيازگردند
د کند وحتی در روزگاِرمرحوم اعتمادی مجله ای ماهانه به نام    دوراِن شاه کوشيد سلطنت را ايديولوژی ملی قلمدا       

صحبت مينمودند اما، فراموش کرده بودند که سلطنت شکلی       »  ديموکراسيی تاجدار«پخش ميکردند که درآن از   ) لمر(
ديناوی  اگرمشروطه بود مانندِ برتانيه و برخی از کشورهای اسکان   . از دولت است که  يا مشروطه ميتواند بود يا مطلقه        

مردم آنرا به عنواِن مؤسسۀ بی آزار و سمبوِل مشخِص جامعۀ خود ميپذيرند وا گرمطلقه بود وقدرِت فردی را          
رسراپای جامعه ُگسَتِرش  ميداد که شاه درآن صالحيت داشت ولی مسؤوليت نداشت دکتاتوری است که درنهايِت     

و رياکار بارمی آرد و ديديم که اين گونه تالش ها نظاِم    امراخالِق افراِد جامعه را تباه ميکند وآنانرا دوشخصيته   
.                                   سلطنتی را نه درافغانستان نجات داد و نه در ايران و سرنوشِت دکتاتوريهای مذهبی را نيزآينده نشان خواهدداد       

بايد هدفهـــای روشن داشته باشد و دست اندرکاراِن   آن از اين هدف ها        تعليم و تربيه :فقداِن پالن گذاريی دقيق ) ب
طوريکه دربخِش ايديولوژی ملی ياد کردم هرجامعه برای خود يک رشته ارزشهای پذيرفته شده دارد      . بايد آگاه باشند

مين انطباِق فرد با محيِط اجتماعی ازاين ديدگاه وظيفۀ تعليم و تربيه را تأ . که تعليم و تربيه آنرا به آيندگان انتقال ميدهد
اش ميدانند اما، درهمين جا بايد بگويم که اين رشته ارزشهای پذيرفته شده نيزماننِد موجوِد زنده در جامعه رشد و        
نموميکند و هرقدر نيروی کشش و انطباِق آن بيشتر باشد از نصيبۀ زندگی، بهرۀ بيشتردارد و دکتاتوری چيزی نيست          

تعليم و تربيه . ت آميزِ ارزش های که نيروی زيست و پذيرندگيی  خويش را ازدست داده باشند مگرتحميِل خشون
آزادی فردرا از زنداِن محيِط طبيعی و اجتماعی وی بايد فراهم نمايد وبه وی ُقدرت بدهد که وقتی فرد با وضعی  

واين ميسر نميشود مگرازطريِق ايجاِد     ُدشوار روبروشد بداند که ُدشواری چيست وراِه واقعيی غلبـه برآن کدام است    
نقاد درمتعلم وهمين ذهِن جسُتجوگــر و نقاد است که تن به دنباله رويهای کورکورانه نميدهد و    يک ذهِن جسُتجوگر و

بدين ترتيب نخستين هدِف تعليم و تربيه . رونِق بازاِر دکتاتورهارا که پاسداراِن کور باطنی و نادانی استند ميشکند  
 انسان از زنداِن تعصب و تنگنظری است و طبيعی است که وقتی اين هدف تأمين شد دسـترسی به اهداِف   رهانيدِن

ديگرنيزآسان ميشود زيرا، هنگاميکه دانشمند ازغنای معنوی برخوردار بود زنجير پاداشهای مادی به دست و پايش         
د که مياِن شاهيِن بلند پروازِ استغنای طبِع  نميپيچد و اورا تا سطِح دزِد چراغ به دسِت حضرت سنايی پايين نميار     

دست   .   حاشيۀ ُمرداب تفاوت از زمين تا آسمان است   دانشمندانه و ماکياِن خسيِس دون همتی سودا گرانه و دانه چين        
                                          :                                  اندرکارانِِ تعليم و تربيه به اين چند سؤاِل اساسی پاسخ روشن بايد داشته باشند  

 چه کسی راتربيه ميکنيم؟ .١
 برای چه کاری تربيه ميکنيم؟ .٢
 تقاضای جامعه برای آن کاردرچه سطح است؟                                                                              .٣

  خاِص آن کار چه گونه است و درجۀ تسلط آموزنده يا متعلم برآن درچه حدی بايد باشد ؟              ايجاباِت عام و . ۴   
 

متأسفانه عهده داران تعليم و تربيه چه در روزگاِر شاه  وچـه بعدها که تعليم و تربيه  درخدمِت ايديولوژی ها            
بيۀ شان هدِف روشن نداشته است و چه بسا که      قرارگرفت بدين پرسش ها التفات نفرموده اند و درنتيجه تعليم و تر   

تعليم و تربيه را نيزتابِع مناسباِت سياسی با اين يا آن کشورکرده اند و درست آن طورکه خريداراِن گوش به  فرمانِِ           
ايد و    اين شيوه صبغۀ ملی بودِن تعليم و تربيه را ميزد     . صنايِع اين و آن بوده ايم مکاتِب خود را به اين و آن داده ايم        

دردهۀ ديموکراسی يعنی آنگاه که وکالی شورا گره       . تنوِع ستراتيژی های تعليمی مايۀ فقداِن ستراتيژی واحد ميشود   
گشای برخی ُدشواريهای کوچک بودند و صدراعظم و وزيران برای اينکه ردای رای اعتماد بردوش بيفگنند، ناگزير     

چرب کنند، اين کارتعليم و تربيه را که از آغازهم فاقِد پالن گذاری   بودند ناِف وکال را باروغِن تملق و شيرين کالمی     
 واين تعليم و -ازدرون تهی و بی محتوا ولی ازبيرون خوشنما وُپرزرق وبرق-بود ُدچارنوعی آماِس بالون مانندکرد 

را ازُنقِل چوبيی وعده   تربيه در واقع نتيجۀ سازِش وکال و وزرا بود؛ بدين معنی که وکال درهنگاِم انتخابات جيِب مردم 
های گوناگون ُپرميکردند ولی وقتی درمرکز می آمدند وبا کيسۀ تهی و اقتصاِد ورشکستۀ دولت روبروميشدند دست  
راتنگ می يافتند و مجاِل جنگ هم نداشتند زيرا که، يگانه سالِح شان رای اعتماد بود و اگراز حکومتی دريغ       

ماش را مأموِر تشکيِل کابينه ميساخت و اگرسه کانديِد شاه را پيهم رد ميکردند  ميکردند؛ شاه بروکراتی ديگرازهمان ُق
معنای عدِم اعتماد برشاه را داشت که ازصالحيِت انحالِل پارلمان برخوردار بود و ميتوانست گليِم پارلمان را جمع کند        

ز خوانده ميشد، بنابراين خواهی   که بدين ترتيب فاتحۀ هشت هزارافغانی معاش وکالت و امتيازاِت متعلق به آن ني
نخواهی هردو در يک نقطۀ آشتی باهم تالقی ميکردند تا وکالمجاِل الف برای مؤکالن ميداشتند ومعلوم ميشد که       
دستگاِه دولت به ُکلی َفَلج نيست و کارميکند نتيجۀ اين سازش اين ميشد که وکيل از مردم قول ميگرفت تا درتأميِن  

 خود همکاری نمايند و وزير ازجانِب دولت تعهد می سُپرد تا مصارِف کتاب و معاِش معلم را      مصارِف مکتب با دولِت
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دولت    » همکاريی ثمربخِش«ليسه ای که محصوِل .  مکتِب ابتدايی را با بوق و کرنا به ليسه ارتقاء ميدادند . تاديه نمايد
ز معلم اثری و مصداِق زندۀ اصطالِح جاری بر    و مردم بود اما، بدبختانه دراين ليسه نه از کتاب خبری بود و نه ا 

نتيجۀ  کارِ  اين ليسه های بالون مانند چه بود؟ ُمشتی فارغ التحصيِل کم    » داری، دارم«زباِن دکانداراِن کابل يعنی  
سواد که عفريِت کانکور با ضربۀ انگشت آنان را ازُپشِت دروازۀ پوهنتون ميراند و شاگردان عريضه به دست در    

ِ احصائيه های ارتقايی دولت   دهليز های رياسِت احصاييۀ مرکزی سرگردان می گشتند و وجوِد شان فقط به درد
تنها   . ميخورد که نشان بدهد فالن درصد شمار باسوادان افزايش يافته است و بهمان درصد شماِر تحصيل کردگان     

ب ميکردند و سپارش نامه ای به دفتِر خوشبخت های اين گروه که نگاِه التفاِت وکيل يا وزيری را بسوی خويش جل
احصاييۀ مرکزی ميبردند ميتوانستند به نوايی برسند و کاری برای خويشتن دست و پا کنند وتعُجب نکنيد اگر بگويم        

اين تعليم و تربيۀ فاقِد پالن و پيشبينی  . که همين ها ميرفتند معلم و يا کم از کم معلِم مبارزه با بيسوادی ميشدند 
شده که هيچ حتی بارِ خاطرهم گرديده است و اگرمی بينيم که به ُجزُمشتی تحصيل کردگان در خارج ديگران    يارشاطرن

رنِج تهيدستی ميکشند و هنری ندارند تا عرضه و ازآن ارتزاق نمايند خوب ملتفت ميشويم که تعليم و تربيۀ ما با         
را صدمه زدند و نوعی سيستِم گلگلميری را ايجاد  بعدها هنگامی که جنگساالران مرکزيت  . جوانان چه جفا کرده است

و هريک برای خود تيوِل بدون ارتباط با   مرکز ايجاد نمودند چون هريک خودرا مسؤوِل منطقۀ زيِر کنتروِل خود        
طبيعی ميدانستند، اين ُرشِد فاقِد پالن و پيشبينی مانندِ توموِر خبيِث سرطانی پيکِر تعليم و تربيۀ مارا فراگرفته است و 

است که هر چه تعداد مکاتب زياد شد کيفيِت معلمان پايان آمد و امروز درغالِب مکتب های ابتدايی ما يگانه روش     
اگرما هوای انطباق باشرايط  . مورِد قبوِل آموزِش طوطی وار است که نميتواند گره کشای مشکالِت امروز باشد   

واين تجديِد نظِر کلی تنها از وزارت    . خود تجديِد نظِر کلی نماييم  امروِز جهان را داريم بايد برسيستم تعليم و تربيۀ   
 .های معارف و تحصيالِت عالی ساخته نيست و ايجاِب سعی و تالِش همگانی را ميکند

نميدانم درکجا خوانده ام که مردی نادان به حضرِت علی کرم اهللا  :  ُگنگی، کهنگی و بی هدفيی برنامه های درسی)ج
آيا ميدانی که ريِش   . ه ام که تو دانشمندی بسياردانا استی سؤالی دارم که ميخواهم برايم پاُسخ بدهی        شنيد«:وجهه گفت

انسان چندعدد تاِر مودارِد؟ حضرِت اميرالمومنين خاموشی اختيارکرد و مردکه احتماًال نصرانی بود اصرار می  
وفاداِر اميرآمدوبرای آن مرد پاُسخی عالمانه داد   قنبرغالِم . ورزيد که پاُسِخ اين ُپرسِش احمقانۀ خويش را در يابد 

ريِش خويش را بادقِت تمام . توخود ميتوانی پاُسخ اين ُپرسش را دريابی. علم بايد گره کشای مشکلی باشد«:وگفت
ازه  آنگاه هفته ها بنشين، آنرا بشماروعدِد آن را درياب، اما، ت  . بتراش و مگذار که حتی تاِر مويی هم از آن ضايع گردد 

 .دومشکل برسِرراهت ميماند 
 . آن چه دريافته ای صد درصد يقينی نيست زيرا، ممکن يک يا چند تاِرموی از نزدت افتاده باشد ) ١
 » .جاهل، حاصِل اين کارچيست و فهميدِن اين چه دردی را دوا ميکند «:مشکِل دوم اينکه از توميپرسند ) ٢

هنگامی که شاگرد هدِف آموزش را نداند در واقع   . دی را بايد دوا کند آری علم بايد گره کشا باشد و اين گره کشايی در
 .انگيزه ای برای آموختن ندارد وضرورِت آموختن را ِاحساس نميکند    

فالن که «:عموزاده ای داشتم که هميشه زندگيی تلِخ مرا شاهد مثاِل تنبلی و درس نخوانيی خودمی آورد و ميگفت   
هدِف او ازُپشت سرگذاشتِن سالهای مکتب رسيدن به مدارِج عاليی » .خوانمدرس خوانده چه کرده است که من ب 

اجتماعی و ِاداری بود ومن که از آموزش پاداشی ُجز زندان و تقاعِد اجباری نگرفته بودم بحساِب او برای بيِد بی      
ـــــردان برای پول اندوزی      او با زباِن بيزبانی ميگفت که تعليم و تربيۀ ما هدفی ُجزپرورِش شاگـ  . ثمرتالش کرده بودم 

او خوب    . و فرمانفرمايی ندارد و شاگردان بايد راِه تقرب به مقامات را دريابند يعنی ُمربی بگيرند تا ُمَربا بخورند    
هستۀ مرکزی ُقدرت اردو بـــود و بعد به   . فهميده بود که نظاِم تعليميی ما با هيرارشيی قدرت خوب عيارگرديده بود

پلوماسی، شعبۀ اداری فاکولتۀ حقوق، فاکولتۀ طب، ِاقتصاد و انگيزۀ کاميابی نيزفـراغت از تحصيل و      ترتيب ُپليس، دي
همين قهرماناِن ورزِش چاپيدن بودند که در شرايِط ُدشــوار مهاجرت     . تالش برای ثروت اندوزی ازهرراِه ممکن 

موميی تعليم و تربيه صحبت ميکنم و به من دربارۀ ميالن ع. (نيزبه سالح فروختن و ثروت اندوختن مشغول بودند 
.)     اصطالِح مزاری ها به سوی عناُصر پاکدامن که مستثنی های اين ميالِن عمومی بودند کلــــوخ ديوار می گيرم  

بهرصورت همين بود پرورده های باغباناِن تعليم و تربيۀ ما که به قوِل بيدل  به اقبــاِل بوی مروت زکام و درجذِب      
 .ا پامشام استندخبائث سر

هنگاميکه بر برنامه های مضاميِن مختلف در مکاتب نظرمی اندازی ميبينی که ازسراپای برنامه ها کهنگی و د ل      
تاريخ از برکردنِِ ُمشتی واقعاِت به هم بی ارتباط و تلقيی عاِم شاگردان اين است که سنه درتاريخ مهم   . ُمردگی ميبارد

برای اينکه شاگردان . ريخ که ايجاِب تفکرمنطقی را ميکند اصوًال صحبتی درکارنبودنيست حاال از رابطۀ عليت در تا
کنجکاو و ُفضول بارنيايند پروگراِم تعليم و تربيه سالِح منطق و فلسفـــــــه رابايست از ايشان ميگرفت که تفکرمنطقی  

 .با تسليِم برده وار سازگاری ندارد 
 ميداد و شاگرداِن بيچاره    ١٩۵٠و١٩۴٠الِم مختلِف اقتصادی را تا سالهای برنامۀ جغرافيای اقتصادی توليداِت اق

مکلف بودند آن احصائيه های دماغ فرساينده و َبدرد نخور را به خاطربسپارند تا معلمان جوابهای آنان رابا کتابچه  
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 ُکهنه وبی هدف که   برنامه های دری و پشتومجموعه ای از نثرو نظمِ  . مقايسه و حدوِد نمرۀ شان را تعيين نمايند   
 .شاگردان را درگهوارۀ دلُمردگيی تاريخی ميخواباند و به همين ترتيب بود برنامه های ديگرمضامين   

 -هنگاميکه ُمرغِِ بی بال و َپِر اين گونه تعليم و تربيه به دست ايديولوژی های چپ و راست افتاد، آنان که فکرنمی 
اِن شان مصالحه نمايد و هردو را زيِر يک تاالر بنشاند درکتاب های کردند ممکن روزی دکتاتوِر بيرحِم روزگارمي

يک مجاهد پانزده تن کمـونيست را در يک منطقه و هفت تن را در منطقۀ  « :خود مطالبی از اين دست نوشتند که  
لب را برای يعنی جوِّ ُپرازتعُصِب حاکم برهردوکاِر انتخاِب مطا» .جمعًا چند کمونيسِت پليد ُمردارُشد. ديگرُکشت

 .کتابهای درسی کامًال زارکرد
ازآنچه قبًال گفته ام هويدا ميشود که عــــــده ای سخت اندک ازمعلماِن ما به    : معيارهای غلط در انتخاِب معلمان) د

فرماِن ذوق و استعداِد خود بالی معلمی را به جان خريده اند و ديگران کسانی بوده اند که جامعه ُجز دروازۀ معلمی              
رهای مشاغِل ديگر را بر روی شان بسته است و نتيجه اين که معلماِن بی استعداد، اين محکوماِن حبِس َاَبد در            د

حصاِر معلمی حال و حوصلۀ برانگيختِن حِس کنجکاوی شاگردان را نداشتند و چه بسا که شاگرداِن جويندۀ خود را به          
 يکی ازُاستاداِن فاضِل نگـارنده که فضلی فراوان داشت    .عنواِن فضول و موی دماغ  از صنف بيرون می رانده اند 

ولی ُقدرِت افادۀ اندک، پيوسته به تجربۀ دراز مدِت معلميی خود ميباليد و ميگفت که سی و پنج سال درکاِر تدريس  
و پنج   تجربه دارد؛ باری من که از فاکولتۀ ادبيات توقِع فراوان داشتم روزی برسبيِل شوخی از اوُپرسيدم که درسی        

ُاستاد که . سال تجربه های متعدد نموده يا همان يک تجربه را به شيوۀ يکنواخت سی و پنج بار تکـرار نموده است
بدبختانه همان يک تجربه راتکرار کرده بود، حقيقت َبراوگران آمد و مرا ازصنف بيـــــرون راند وتا آخِرسال نيز      

که من بدان مناسبت چيــزی را ازدست دادم نه در واقع نجات ازآن اما، تصورمکنيد . اجازۀ حضوردرصنِف خود نداد 
درسهای تکراری و يکنواخت به من ياری داد تا برای کتابخانۀ پوهنتون و قِت فارغ پيدا و نقِص معلوماِت خودرا    

قعيت خورده بود که    تاحدی رفع کنم؛ درغيِرآن مِن بيچاره که با ُاميد فراوان فاکولته رفته بودم چنــان سرم به ديوار وا       
شايد باوِرتان نيايد اما، درفاکولتۀ ادبيات ازتحقيق و تتبع دربارۀ زبان و ادبيات خبری نبود ،به چنان . مدتها گيچ بودم

ظواهر سطحی ميپرداختند که به هيچ دردی نميخورد و همانطور که قبـــــــًال اشاره کرده ام هفته ها وقِف اين ميشد    
د يا بينا واگرنابينا بود، نابينای مادرزاد بود يا بعدها نابينـــا شد؛ و هنگاميکه ميديدند رودکی دريکی      که رودکی  نابينابو

 :ازشعرهای خود گفته بود
 

 ازُخراسان سوی خاور می شتافت++++  مهرديدم بامدادان چون بتافت  
 

مرِد نابينا دوسِت خودرا مالقات ميکند   توقع داشتندهنگامی که  .  بدين نتيجه ميرسيدند که رودکی نابينا نبوده است  
به نيروی تخيل وتجـــــربۀ    . نگويد که دوستم را ديدم بلکه بگويد صدايش را شنيدم تا ديگران بدانند که او نابينا است       

 . غيرمستقيم رودکی اصًال بها داده نميشد 
 خود هيچ زباِن خارجی را به طــوِر     يک مشکِل عمده در تعليم و تربيۀ ما اين بوده است که افغانها در داخِل کشورِ       

جدی نياموخته اند و درنتيجه دروازه های فرهنگ های ديگر را ُجز از راه ترجمه بر روی خود باز نکرده اند وا          
 اند   -گرعده ای اهل مطالعه داشته ايم آنان نيزعطِش علمی را از کتابهای نوشته شده يا ترجمه شده درايران فرونشانده        

 .بيۀ ما از اين ديدگاه سخت رهين منِت برادراِن ايرانی ما است  و تعليم و تر
من ُدشواری های گذشته را بدين منظور برنشمرده ام که به سوی کس يا کسانی انگشت انتقاد دراز نمايم زيرا که انتقاد    

از گذشته درس  هدفی اصالحی دارد و هنگاميکه اين هدف برآورده نگردد علِت وجودی انتقاد از ميان ميروداما، اگر   
نگيريم و آن درس را رهنموِد آينده نسازيم، سمنِد تيزتِگ تغييرو دگرگونی را برآبشخوِر رکوِد مطـلق و انزوای خفقان     

واما، چه کنيم تا آنچه را درگذشته نکرده  . آور ميخکوب ميکنيم، زمان ميگذرد و مارا با بدبختی های مان تنها ميگذارد
 ايم تالفی نماييم؟

را شکرميکنم کـه درسايت ) ج(د دارندگاِن عزيزسايت های انترنت، من وقتی سايت های شمارا ميخوانم خدا گوش کني
های انترنت تنها رگبار کلمات وجود دارد و از رگباِر توپ، راکت و ديگر وسايِل ُکشتارخبری نيست ورنه با اطمينان  

آنان برسِر پادشاهی ميجنگند ولی شما برسريک . رديدبرای تان ميگفتم که شما روی قدرت طلباِن جنگجو را سفيد ميک
آن سان که درآغاِز اين نگارش گفته ام مردم مشکالِت بالفعل دارند وبازدرُمرداِب جنِگ     . مشت ادعاهای بی معنی 

داخلی غرق ميشوند، نيروهای که به حکِم منفعت های خاص آمده اند وقتی ديدند نيروهای شان ُکشته ميشوند و   
نسِل جواِن شما تشنۀ آموزش است و شما ديگرُدچاِرآن فقِر        .  دست نمی آيد راِه خود ميگيرند و ميروند    مقصود به

 توانی دتجربۀ علمی و ادبيی  -امرو زشمابر تماِم زبانهای زندۀ دنيا مسلط استيد ومی. معنوی که در کشوربوديد نيستيد
زش از راِه دور به يکی از واقعيت های قابِل لمِس زماِن ما    آمو.  جهاِن معاصررا در وقِت کم به کشوِر خود انتقال دهيد 

شما برای تربيۀ مسلکيی معلماِن کشور تجارب کشورهای را که در آن زيست داريد ميتوانيد برای . بدل گرديده است 
يا  آری اين کشتی سرگردان وبی ناخدا يا به نيـــروی سعی و تالش  شما به ساحِل مقصود ميرسد و  . شان برسانيد

احساِس انسان بودن ايجاب ميکند که هرجا حقی تلف . انتخاب با شماست. درکاِم اژدهای امواِج نا مساعد غرق ميشود
اين که آن حق ماِل چه کسی است به هيچ وجه اهميت       . ميگردد بايد برضِد حق تلفی و برای احقاِق حق فرياد برآورد     
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ا به ديموکراسی اعتقاد داشته باشيد ميدانيد که طرِح يک    اگرشم. پيکاربرای پرنسيپ است نه برای شخص. ندارد
خواست و مخالفت با خواسِت ديگر بخشی از حقوق  ديموکراتيِک شماست ولی ديموکراسی برخواسِت اکثريِت مردم   

تالش درراِه ارتقای سطِح فکِر جامعه حِق تان نيست بلکه   . می چرخد وتنها اکثريت است که برکرسيی اعتبارمی نشيند
ازحـق ميتوان گذشت يا به ديگری واگذارش کرد اما، وظيفــــه نه به ديگری قابِل        . وظيفــــــــه و مکلفيِت تان است    

ادای دَين و وظيفــه ناشی ازعشق است و من به فرمان همين عشق  است که     . واگذاری است و نه ميتوان از آن گذشت  
                                   :فرياد ميزنم

     ! فکِر نانی بکن اين َخرُبزه آبست حاجی 
 پايان


