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در اين روزها همه به دنبال معجزه مي گردند تا غولي از چراغ 

آورده جادو بيرون بيايد و آرزوهاي كوچك وبزرگ آدم ها را بر 

 رنگ واقعيت ببخشد و ما را از ماهاي كند، غولي كه به رؤيا

ويا قرار بر اين است "اما . سختي ها غم و درد رنجها رها سازد

كه اين غول هيچ موقع از چراغ جادي بيرون نيايد و ما 

همچنان به هر صورت كه مي توانيم با مشكالت دست پنجه 

ي را متحويل كرد؟ آيا آيا واقعا چگونه مي شود زندگ .نرم كنيم

بايد هميشه همه چيز و همه كس را باعينك بدبيني ببنيم؟ 

يا همه چيز و همه كس را با توهم و اوهام برخود كرد و با 

همه چيز و همه كس با سوزن نگريست؟ آيا روزي خواهد 

رسيد كه مشكالت كمرنگتر شود و ما ياد بگيريم بهتر و 

اتر زندگي كردن اين زيب. قشنگتر و زيباتر زندگي كنيم

مهمترين اصل فراموش شده در زندگي مردم زيبا زيستن 

درست كه ما فقيرم، درست است كه ما وارث ويرانه . است

هاي باقي مانده از جنگيم، درست است كه ما با گذشت سه 

دهه مصيبت تا هنوز بر شانه هاي خود جنازه حمل مي كنيم، 

عيت و رعيت از درست است كه در طي اين سالها حكومت ر

حكومت بيزار و نارازي است، نگاه ما به همديگر گرگ ميش 

اند و در طي اين هشت سال كه گدشت رنگ سبزي بر 

ا با همه اين اما و اگرها ما ناچار رؤياهاي گرد آلود ما نزد، ام

از آنجاي كه ما مردم همواره  .براي زستينيم وزندگي كردن

حس اعتماد به همديگر را از نگاه بد بنيانه به همه چيز داريم 

دست داده ايم گويا همه اتفاقات بد و ناگوار در ذهنمان مي 

ماند و از يا د و خاطره ما پاك نمي شود، در حالي كه 

ما بايد ياد بگيريم  .خاطرات خوب مثل برق از ذهن ما مي رود

با خود مهر بورزيم و . كه با ديگران رابطه خوبي داشته باشيم

ست بداريم و عملي كه انجام مي دهيم مبني ديگران را دو

ساليان دراز زستين در ظل  .برارزشهاي  اخالقي باشد

نظامهاي استبدادي و قبيله ساالر ما را چنان به بار آورده اند 

كه نه تنها با ارزشهاي اخالقي و مدني بيگانه ايم كه با آن سر 

ه ما بي اعتمادي كه در عميق اليه هاي جامع. ستيز نيز داريم

رسوخ كرده اند امروز مانع دستيابي ما به يك زندگي زيبا مي 

ما بايد ياد بگيريم همه را به ديد دشمن نگاه نكينم و . شود

اين پيامي  .ريشه هاي بي اعتمادي را در جامعه بخشكانيم

است كه اگر درك شود و در ذهن و روان ما جا بي افتد، 

افغانستان . مي كنداعتماد را جايگزين رفتارهاي نا بهنجار 

يكي از صدها كشور موجود در جهان است كه مردمانش بي 

تفاوت به مفهوم قشنگي و زيباي زندگي و محيطي شان است 

شايد از كثيف ترين ... كابل، قندهار، غزني، مزار، دايكندي و 

شهر هاي دنيا باشد بازارك يا شهر نيلي در ميان هزاران شهر 

  .در باالترين سطح آلودگي قرار دارندو شهرك بازار و بازار چه 

 

بازار چه نيلي يا همان شهر نيلي مركز واليت نو پا و نو 

تشكيل دايكندي كه متشكل از سه راسته دوكان دو طبقه با 

چشم انداز ناموزن و نامنظم دوكانها كه در شيب تند يك تپه 

واقع شده است، از باال به پايين و يا بر عكس به اين چشم 

زباله  .نداز نگريسته شود شبيه پله هاي كاهگلي مي ماندا

انباشته شده از بوتل پالستيك، كارتن و انواع قوطي فلزي در 

كف بازار پارك نامنظم موترها چتلي مسافر خانه ها به 

 گاو فروشي، بز فروشي، ها،اصطالح هوتل، قصابي، نانواي 

اله  صدها سگ ولگرد انباشت صدها تن زب وگوسفند فروشي

سك مرده  مدفوع انسان و حيوان، سر پاچه گاو گوسفند، الشه

در اطراف بازار نيلي، با وزيدن نسيم شمالك بوي مدفوع 

 رارسيدنــبا ف .انسان حيوان زباله فضا را ديگرگون مي كند

 
 
 
 
 
 
 
 

گرچه زماني زيادي تا انتخابات در كشور هنوز باقيست ليكن 

تب اين فرايند از هم اكنون تمام مسايل اجتماعي باشندگان 

شرايط  . افغانستان را در چنبره خويش قرار داده است

ون سياسي فعلي متأثر از دو ديد گاه متفاوت اما با يك ناهمگ

  :منبع معلوم مي باشد

ديد گاه اول نگراني افكار عمومي از رونوشت سياسي  - الف 

بحث بر سر انتقال قدرت مسئله ساده و آساني .  كنوني هست

در اين كشور نمي باشد و به نظر مي رسد به چالشي عظيم 

ند مردم از دست داشته هرچ. در كشور  تبديل شده است

هاي فعلي امنيت نسبي، خدمات صحي ابتدايي و تعليم و 

تربيه لنگان لنگان با تمامي مصائب به مانند كشت و زرع  

مواد مخدر، فساد ادارات دولتي و به طور كل ناكامي دولت و 

به دنبال آن بالياي طبيعي، تا حدودي راضي به نظر مي 

ات پيش رو چرا حائز اهميت و رسند، اما بايد گفت كه انتخاب

موجبات نگراني را فراهم ساخته است؟ دوره بعد از انتخابات 

مطمئنا خواسته يا ناخواسته روزهاي نوي را در بر خواهد آورد 

كه ممكن است به گونه اي با جريان فعلي كشور ناهمگون 

اين مسئله بر مي گردد به نوع انتخاباتي كه . بلكه مغاير باشد

 افراد بر اساس ضوابطي متفاوت كانديد  . ماستمختص كشور

و گزينش مي شوند كه خود گوياي ناپختگي اين فرايند در 

از اين فرايند به جريان اصالحي، انتقادي . كشور ماست

مسماست كه در حقيقت به طرح ها، راهكارها، رهنمودها و 

بايد اشاره . تخصص ها را رونمود و بهترين را برمي گزيند

افكار عمومي چندان كه نشان مي دهد از جريان نمود كه 

 را " اشتباه درست "فعلي خوشنود نيستند و به اصطالح 

  . اختيار كردند

در حقيقت . ديدگاه دوم كمي مبسوط تر مي باشد -  ب 

دوران قبل . بخش اعظم نگراني ها را هم تشكيل مي دهد

تقال انتخابات، همان طور كه پيش تر بدان اشاره شد، فرايند ان

قدرت در ادبيات سياسي افغانستان چهرهاي نامتناجنس و تا 

  .حدودي غير متعارف دارد

اگر نيم نگاهي عاجالنه به چند  دهه اخير بيندازيم، چند 

انتهاي حكومت  داكترنجيب . نمونه از اين دست بر مي خوريم

اهللا و تسليمي حكومت مجاهدين سپس تثبيت حكومت 

  .انجام رژيم طالباني و حكومت موقتمجاهدين سر

از دمكراسي در قرن بيست به عنوان معجزه اجتماعي سياسي 

و انتخابات ميوه شيرين، دلچسب و ميمون  آن . ياد مي كنند

. حال به لقمه اي سخت هضم براي ملت ما تبديل شده است

اين وضعيت  ماحصل چند عامل مي باشد كه آن عوامل 

پا، آنارشي اجتماعي،  فيزولوژي احزاب عبارتند از دمكراسي نو

به رغم همه اين مشكالت و نكات برجسته منفي و يا  . افغاني

مثبت، آنچه كه مهم به نظر مي رسد و شايد تعيين كننده 

به طور قطع جامعه جهاني . باشد خواست جامعه جهاني است

حال  مي . نيز در اين خاك پر درد منافعي را دنبال مي كنند

ابعي كه آنان خرج نمودنده اند چه مالي چه انساني بايست من

را به خاطر آورد و پرسيد آيا آنان به اهدافشان دست پيدا 

نموده اند يا خير؟ قدر مسلم يكي از خواست هايشان به ظاهر 

با اين پيش فرض، جامعه جهاني  . اسقرار صلح در كشور است

ن پس براي از دست نداد. قاعده بازي خاص خود را دارد

محصول فعلي اعمال نفوذ و تقويت بعضي عناصر قابل پيش 

اختالف در صفوف جامعه جهاني در قبال . بيني مي باشد

افغانستان و حمايت از كانديتوران مختلف خود بر وخامت 

قاعدتا در كليه انتخابات بطن حركت با  . اوضاع افزوده است

وم اكثريت مي باشد و  البته اكثريت به مفهومي كه در عل

. اجتماعي به كار مي رود، يك فيلتر عظيم محسوب مي شود

چنين حركت هايي با خواسته بخش عظيمي از باشندگان اين 

خاك به ندرت و يا حتي مي توان گفت تجربه نشده با يك 

استثنا در انتخابات قبلي رياست جمهوري كه كشور شرايط 

آن خاصي را متحمل بود و حتي اينكه خود انتخابات نيز در 

جاي شك وجود داشت جداي از تمامي اين بحث ها مردم 

افغانستان بنا به شرايط سختي را كه پشت سر گذاشته بودند 

بدان ) قابل پيش بيني بود(در انتخابات قبلي اوضاع فعلي را 

رأي مثبت دادند كه در حقيقت اشتباهي بود كه به زعم آنان 

براي احراز بار ديگري فرصتي مغتنم  .درست پنداشته مي شد

اوضاع فعلي با شرايط هفت . تصميم مردم فراهم آمده است

آيا مردم دوباره دست به چنين . سال قبل بسيار فرق مي كند

تكراري خواهند زد؟ اين سواليست كه زمان بدان پاسخي 

  . مناسب پيدا خواهد كرد

 محمد رجا 

همانگونه كه خوانندگان محترم صبح دايكندي مطلع هستند، 

 طيف موافق و قانون احوال شخصيه شيعه هاي افغانستان دو

هريك از اين طيفها گاهي بر سر ديگر . مخالفي را رقم زده اند

از آنجا كه هفته نامه . شان به شكل تهاجمي برخورد كرده اند

صبح دايكندي به انعكاس رويدادها بدون طرفداري از سمت 

خاص توجه دارد و از هرگونه وارد شدن طيفي خود را معاف 

را قطعا خواهد داشت، وليكن مي داند اما تحليل علمي خود 

درك اين مطلب كه نمايندگان واليت دايكندي چه  براي

سياست و يا موضعي را اتخاذ كرده اند، به سراغ ديدگاههاي 

آقاي صادقي زاده يكي . يكي از نمايندگان دايكندي رفته ايم

از نمايندگان مردم دايكندي در ولسي جرگه در سخنراني 

 روند شكل گيري مخالفتها عليهشان در پارلمان راجع به 

  كــه به آن قانون احوال شخصيه شيعه ها اظهار نظر كرده اند

البته نظرات ايشان صرفا انعكاس دهنده . آن اشاره مي كنيم

 چند ضمن سخنراني شانموصوف  .ان استديدگاه خودش

 از اعتراضات يميحجم عظاوال اينكه :  آور شدندادينكته را 

 روني از بعليه برخي از مواد قانون احوال شخصيه شيعه ها

. كه اين نكته قابل توجه است. ه اند شدقيكشور به داخل تزر

اينكه چطور شده است كه مشكل مواد چند از قانون مذكور از 

تخصصين حقوق و قانون افغانستاني به دور مانده چشم م

رام آ تظاهرات قيطر مشكل از است؟ بعالوه ايشان از اينكه 

وي اضافه كرده . اظهار خوشحالي كرده است شود ي مانيب

مشترك % 92 از شي قانون مبسوطا بني ايمحتوااست كه 

 دأييت زي ني افغاني اسالميفقها واست  ي اسالمي فقه هانيب

 قانون نكهيبا توجه به ا ايشان عالوه كرده است كه. اندكرده 

  در يرــــــجهت بازنگ  جمهورسئي ريسو  ازهياحوال شخص

اين شهرك يا بازار چه نماد فرهنگ اجتماعي . كار بپردازيم

بيرونيان از . از همه مهمتر نماد حكومت محلي ماست. ماست

وضعيت پاكي و تميزي با چتلي و كثافات بر فرهنگي و بي 

قضاوت   جنگليفرهنگي ما و بر حكومت قانومند يا حكومت 

رث معضالتي چون چتلي بد بوي ما اكنون وا. خواهد كرد

سيطره بال منازع ميلياردها مگس و زنبور تلي از فضوالت 

انباشته شده حيواني و انساني در اطراف بازار بي توجهي و بي 

خيالي مردم بر وضعيت زيست محيطي شان هستيم كه خود 

همه منتظيريم كه غول از چراغ . بر خود تحميل كرده ايم

سازد  كوچك و بزرگ ما را بر آوردهجادوي بدر آيند آرزوي 

احساس  بازار ما را گل گلزار بسازد و هيچ كس در اين ميان

 محيطو اجتماع و  كه ما هم در برابر خود. نمي كنند مسؤليت

m_raja20@yahoo.com 

اين بازار   بالمنازعفصل گرما ميليون ها مگس و زنبور حاكم

همه چيز در اين بازار ناموزون است از آدم ها تا . مي گردد

اين ناموزوني را .  نيلي نيستدوكانها اين ناموزوني خاص بازار

اين سخن از . در جاي جاي اين سر زمين مي شود تماشا كرد

مردمان بر ) الناس علي دين ملوكهيم(بزرگان ديني ماست 

دين حاكمان شان است هم در سيرت هم در صورت هم در 

 حكومت، نماد. شهر خانه شهردار است. پاكي هم در چتلي

.  تمام قد از زيبا خواهي مردمتابلوي نيم رخ از فرهنگ آئينه

اين خانه شهردار اين نماد حكومت تابلو نيم رخ  فرهنگ آبرو 

ما . و عزت نام ننگ هم شهردار هم حكومت و هم مردم است

 اكنون شهر يا بازار داريم با مسائل و مشكالت بسيار كه چه

  بخواهيم و چه نخواهم بايد در آن زندگي كنيم، به كسب و

 

هستيم  مردم در انتظار دست به كار شدن   مسئول 

و حكومت شهردار در هواي دست به . شهرداري و حكومت

تنها با همكاري، . زي از آن نيستياري مردم انگار كه كري

همياري و تعاون و تعامل بايد سعي در اصالح آن داشته 

از ياد نبريم كه براي احياي فرهنگ شهر نشيني و بازار . باشيم

سالم عاري از نابهنجاري نياز به شهروند سالم است و براي 

دستيابي به شهروند سالم و مسؤل فعال آموزش همزيستي 

نگاه ويژه به زيباي زندگي تنها راه ممكن مسالمت آميز و 

بيائيد اين شعار مردم تايلند و ايران را الگوي خود قرار . است

خوشبختي خود را با خوشبختي ديگران همراه كنيم و . دهيم

 . در زيباي خانه خود كوشا باشيم"شهرما خانه ماست"يا 

        تهاتهاتهاتهاقانون احوال شخصيه شيعه هاي افغانستان؛ موافقتها و مخالفقانون احوال شخصيه شيعه هاي افغانستان؛ موافقتها و مخالفقانون احوال شخصيه شيعه هاي افغانستان؛ موافقتها و مخالفقانون احوال شخصيه شيعه هاي افغانستان؛ موافقتها و مخالف
 گفت كه سرو صداها در سرك و  ديبا شده،  ارسالربطيمراجع ذ

، كه سخن اين نماينده در اين  باشدي  قانون نمليكوچه راه تعد

. مورد به اين شكل بجاست كه قانون كار متخصصين است

 ماده را ني ايلي كه تعدي كسانه است كه اضافه كردي ونيهمچن

 دسته اول :رندي گي مياشند دردو دسته جا بيخواستار م

نان بحث، آ با يراحته  شو د بيكه م،  هستنديني ديعلما

صورت بحث و تبادل نظر گفتگو، مناظره نمود كه تا به حال 

دسته دوم به . ردي تواند باز هم انجام پذيو مگرفته است 

به نظر ما نيازمند  دار حقوق بشرند كه هي داعناصطالح خودشا

شايد تأمل اين نماينده مردم روي اين محور استوار . استتأمل 

باشد كه ديدگاههاي فقهي اسالمي يا حقوق اسالمي، تئوريهاي 

حقوق عرفي منبعث از تجربيات . حقوق عرفي را برنمي تابد

  .در وحيانيـــا حقوق اسالمي منبعث از مصــــد امبشري هستن

 

 اشتباه درست

يحي زاده  روح اهللا فص  


