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اگر من را مخیر کنند که کشور ما دولت بدون روزنامه 
و یا روزنامه بدون دولت داشته باشد، بی شک راه دوم 

را انتخاب خواهم کرد.
                                                      توماس جفرسون

محور ملی آگهی می پذیرد
با ما، تجارت خود را گسترش 
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نقدی بر "مقدمه ای 
بر ادبیات مقاومت 

افغانـــستان"

ځوانان ولې افراطیت ته مخه کوي؟
ــړۍ  ــو بلکــې د درېیمــې ن ــو او هېوادون ــو ټولن ــه پرمختلل ــوازې پ ــه ی ن
ــان  ــواک ځوان ــتینی ځ ــت ریښ ــم د کار او صنع ــې ه ــو ک ــه هېوادون پ
حســابيږي. خــو ددې ټولــو اړتیــاوو رسه رسه پــه ډيــرو هېوادونــو کــې 
ځوانــان لــه کړاونــو رسه هم مــخ کيږي. په افغانســتان غونــدې هېوادونو 
کــې چــې یــو لــوري د جنــګ جګــړو لویه قربــاين همــدا ځوانــان دي 
نــو بــل لــور تــه بیــا پــام هــم نــه ورتــه کيــږي نوځکــه خــو ځوانــان د 

افراطیــت پــه لومــو کــې نښــي.
رسه لــه دې چــې پــه افراطیــت کــې ښــکېل کېدل پــه حقیقت کــې یوه 
ذهنــي لیوالتیــا ده خــو د ځوانانــو پــه منــځ کــې د اړتیــا لــه املــه هــم الر 
پیــدا کــوي. کــه څــه هــم افراطیت پــه حقیقت کې یــو مجبوریــت دی 
خــو د اوس لــه پــاره یــې افغانســتان او ځینــو نــورو  هېوا ــدو ته ســتونزې 

ــړې دي. جوړې ک
لومــړی خــو بایــد پــه دې اړه علمــي ســیمنارونه جــوړ او دا موضــوع  په 
هــر اړخیــزه توګــه وڅیــړل يش چــې ولــې ځوانــان افراطیــت تــه مخــه 
کــوي څــه شــی، څــوک او ولــې ځوانــان افراطیــت تــه راکاږي ؟ چــې 
دا بیــا د علمــي او اکاډمیکــو بنســټونو کار دی خــو زه دلتــه د ځینو هغو 
الملونــو او حــل الرو یادونــه کــوم چــې د څیړنــې او لیدنــې پــر بنســټ 
مــې مونــديل دي. بایــد یادونــه وکــړم چــې دا یــوازې زما خپــل نظر دی 

ښــایي نــور کســان نــورې اخیســتې او حــل الرې ولــري. 
پــه هــر حــال زمــا لــه نظــره څرنګــه چــې زمــوږ د ټولنــې اکــره ځوانــان 
محصــور دي او ازاد فکــر او کړنــو تــه نــه پرېښــودل کيــږي د وخــت په 
تېرېــدو رسه مجبوريــږي چــې هغــوی پــه یــوه وړه احاطــه کــې پورتــه 
ــد ذهــن او ځــواک  ــو افراطــي فکــر او چلن ــه کــې د ی ــه پایل يش او پ

لرونکــو بانــدې بــدل يش.
پــه لــرې پرتو ســیمو کــې ځوانــان بیخي دیــر محروم ســاتل شــوي دي 
چــې همــدا محروميــت د هغــوی لــه پــاره د ځــان د هېرولــو او د یــو بــل 

هــدف الســته راوړلــو المــل کيږي.
لــه یــوې خــوا د هغــوی محرومیــت او بلــه پلوه پــراخ تبلیغات هــم ورته 

کيــږي چې هغــوی د افراطیــت لور تــه وړي.
ــې  ــال دوه مهم ــان اوس مه ــوږ ځوان ــې زم ــیمو ک ــو س ــرې پرت ــه ل پ

ــري. ــاوې ل بوختی
یــو یــې ورځنــي کارونــه او بــل یــې ســاعت تېــری. خــو لــه بــده مرغــه 
د ســاعت تېــري لــه پــاره داســې وســایل او اســباب نــه لــري چــې پــرې 

ذهنــي ســکون ومومــي او راحــت يش. 
بلــه دا چــې د موبایــل د عامېــدو او ایــم پي تــري او ایف ایــم راډيوګانو 
پراختیــا کــه یــو فرصــت دی خــو د هغــو نــه څارنه یــو ګــواښ دی چې 

ځوانــان وررسه مخ دي.  
پــه ښــارونو او دوکانونــو کــې پــه عامــه توګــه داســې ویډيــو ګانــې د 
موبایلونــو لــه پــاره پلــورل کيــږي چــې هغــه د جنــګ جګــړو لــه پــاره 
جــوړې شــوې وي. داســې موعظــې او تقريرونــه مونــدل کيــږي چــې 
هغــوی د ځوانانــو د ذهــن مینځلــو پــالن لــري. او پــه محصــوره ټولنــه 
کــې داســې خــربې او مالومــات ورکــول کيــږي. چــې ځوانــان د افراط 
تــر کچــې د هغــوی د خــربو د اغیــز لــه املــه پــه ځینــو مشــکوکو او نــا 

مناســبو کړنــو کــې ښــکېل کيــږي.
د لرې پرتو سیمو ځوانان د شغل او ساعت...   5مخ

تعهد سســت پاکستان و بحث نافرجام صلح در  افغانستان

صفحه چهارم

درېیم مخ

 0790300518 / 0705613480
 abdulakbar.kaihan@gmail.com
 mehwrmeliweekly@gmial.com 



دوام تنش ها میان مجلس و  ارگ، 

به سود دشمن تمام می شود
درگیری هــای  و  تنش هــا  شــاهد  اخیــر  روز  چنــد  در 
لفظــی شــدید میــان برخــی از نماینــدگان در مجلــس 
ــتیم.  ــوری هس ــت جمه ــر در ارگ ریاس ــماری دیگ و ش
مجلــس  در  ننگرهــار  مــردم  نماینــده  قدیــر،  ظاهــر 
نماینــدگان، محمــد حنیــف اتمــر، مشــاور امنیــت ملــی را 
بــه شــکل صریــح طــی صحبتــی در مجلــس، متهــم کــرده 
ــار  ــت ننگره ــش در والی ــای داع ــه از فعالیت ه ــت ک اس
حمایــت می کنــد. بــه همیــن منــوال، اندکــی پــس از 
مطــرح شــدن ایــن ادعــا، عکس هایــی از آقــای قدیــر در 
ــار  ــک "انب ــت کــه او را در ی ــرار گرف ــار رســانه ها ق اختی
ســاح" نشــان مــی داد و بــه روایــت ایــن تصویــر؛ آقــای 
ــت  ــر دول ــه اگ ــود ک ــرده ب ــود ک ــوی وانم ــه نح ــر ب قدی
ننگرهــار  در  داعــش  فعالیت هــای  مهــار  در  مرکــزی 
ــگ  ــه جن ــز و ب ــرادش را تجهی ــود اف ــد، او خ ــدام نکن اق
در برابــر داعــش گســیل می کنــد. کــه ایــن مســاله معــادل 
ــکل  ــه ش ــز ب ــانه ها نی ــد و رس ــیر ش ــازی" تفس ــه س "ملیش
گســترده آن را بازتــاب دادنــد. ایــن کــه ملیشــه ســازی در 
مــوازات قــوای رســمی امنیتــی افغانســتان، مــا را بــه کــدام 
ســمت می کشــاند، و آیــا بــه معنــای برگشــت بــه گذشــته 
ــزی کــه  ــد؛ چی ــی اســت، بمان ــای داخل و دوران جنگ ه
درخــور تأمــل اســت، نفــس ایــن تنش هــا اســت کــه در 
ایــن ســطح خلــق شــده اســت و کمــاکان طــی یــک هفتــه 

ــه اســت. دوام یافت
 در دوام ایــن تنش هــا و برخوردهــای لفظــی، آقــای قدیــر 
ــا "ســی دی" دســت داشــته اش در مجلــس نماینــدگان  ب
ــر  ــد، منج ــی کن ــوای آن را همگان ــر محت ــه اگ ــت ک گف
ــه "ســقوط دولــت" خواهــد شــد. دیــده مــی شــود کــه  ب
ایــن تنش هــای لفظــی بــه مرحلــه ای رســیده و حــرف بــه 
ــن  ــت" کشــیده شــده اســت و کشــانیدن ای "ســقوط دول
ــع  ــردن اصــل مناف ــت نک ــطح و رعای ــن س ــا در ای بحث ه
علیــای کشــور و امنیــت ملــی، بهانــه ای بــه دســت دشــمن 
می دهــد و آب بــه آســیاب دشــمن مــی  ریــزد. حتــم 
همیــن اســت کــه در هــر صــورت ایــن مســاله از راه هــای 
ــن  ــر ای ــود و اگ ــل ش ــری و ح ــد پی گی ــری، بای ــه ت موج
اتهــام هــا اثبــات شــوند، دولــت افغانســتان بایســتی موضــع 
اش را در برابــر گروه هــای تروریســتی تغییــر دهــد و 
عناصــری کــه بــه حمایــت از گــروه هــای افراطــی دســت 
داشــته باشــند را خلــع صاحیــت و از وظیفــه ســبک دوش 
کنــد، امــا از ایــن  کــه افغانســتان همــواره قربانــی جنــگ  
بــا رویکــرد اســتخباراتی بــوده اســت، و از جانــب دیگــر 
ــه  ــتیم ک ــاعدی نیس ــب و مس ــت مناس ــا در وضعی ــه م ک
مــوازی بــا مقابلــه بــا تهدیــدات تروریســتی، بــه اختافــات 
ــه  ــن ک ــه ای ــم، چ ــت بگذاری ــطح وق ــن س ــی در ای سیاس
حتــا ایــن اختافــات درون ســازمانی گاهــی مــا را اغفــال 
ــرد.  ــود می ب ــود س ــع خ ــه نف ــمن از آن ب ــد و دش می کن
ــا  ــا پ ــود و ب ــان داده ش ــی پای ــات سیاس ــه اختاف ــس ب پ
ــی-  ــای حقوق ــر نهاده ــه و دیگ ــتره محکم ــی اس در میان
قضایــی، از بهــره گیــری دشــمن از ایــن ناحیــه، ممانعــت 

ــرد. صــورت گی
ــارنوالی و  ــوی س ــتقل ل ــا و ادارات مس ــتقل قض ــوه مس ق
ــدی  ــت و توانمن ــد ظرفی ــچ تردی ــی هی اســتره محکمــه، ب
ــد  ــی بای ــر ادعای ــد، و ه ــا را دارن ــوع تنش ه ــن ن ــل ای ح
قبــل از ایــن کــه در رســانه ها مطــرح شــود و نقــاط آســیب 
پذیــری مــا را بیشــتر کنــد، بــه ادارات قضایــی افغانســتان 
مطــرح شــود، تــا ایــن کــه از راه قانونــی و مناســب تــری 
بــه آن رســیدگی شــود. در همیــن حــال، بــزرگان سیاســی 
ــان در آن  ــه آن ــی ک ــای مل ــه نهاده ــد ک ــد بدانن ــا بای م
ــر و  ــردم افغانســتان مراجــع معتب ــزد م ــد، در ن کار می کنن
پاســخگو انــد و شــخصیت افــراد و مشــکات شــخصی و 
ســلیقه های آنــان، نبایــد از آدرس ایــن نهادهــا بــه شــکلی 
ــاد  ــی و اعتم ــت مل ــی، امنی ــات مل ــه ثب ــوند ک ــرح ش مط

ــد. ــه حکومــت را صدمــه بزن مــردم افغانســتان نســبت ب
ــات  ــه اختاف ــن گون ــوش کــرد کــه ایجــاد ای ــد فرام نبای
ــردم  ــه م ــود ک ــبب می ش ــژه دوام آن، س ــه وی ــی، ب سیاس
ــد.  ــزاری بجوین ــد و بی ــه بگیرن ــت فاصل ــتر از حکوم بیش
در حالی کــه تاش هــا بایــد بــه ایــن مســاله معطــوف 
ــردم را  ــِد م ــم بن ــاد نی ــوان اعتم ــه می ت ــه چگون ــد ک بمان
بــه ســکتورهای امنیتــی و در مجمــوع بــه رونــد حکومــت 
داری نویــن در کشــور، حفــظ و آن را بســط و گســترش 
داد. در غیــر صــورت، شــمار افــراد نــا راضــی از دولــت، 
بــه هــر انــدازه کــه بــاال بــرود، بــه همــان انــدازه ثبــات و 

ــدازد. ــره می ان ــه مخاط ــی را ب ــت مل امنی
ــری  ــد آســیب پذی ــزان بلن ــه می ــا توجــه ب ــن روی، ب  از ای
دولــت مــا از ناحیــه جنــگ اســتخباراتی و فاصلــه گرفتــن 
ــر  ــه خی ــا ب ــوع تنش ه ــن ن ــی، دوام ای ــت مل ــردم از دول م
مــردم و دولــت افغانســتان نیســت و هــر چــه زود تــر بایــد 

بــه آن پایــان داده شــود. 

در آخریــن مــورد از بحث هــا در مــورد صلــح، محمــد 
ــرای اشــتراک در  ــس جمهــوری کــه ب ــی، ریی اشــرف غن
نشســت جهانــی تغییــر اقلیــم در پاریــس حضــور داشــت، 
بــه درخواســت جانــب پاکســتانی، در حاشــیه ایــن نشســت 
بــا محمــد نــواز شــریف، صدراعظــم پاکســتان در مــورد از 
ســرگیری مذاکــرات صلــح بــا طالبــان گفت وگــو کــرد و 
همــان تجربــه تلــخ دیرینــه بــار دیگــر تکــرار شــد. در ایــن 
نشســت یــک بــار دیگــر نخســت وزیــر پاکســتان از تعهــد 
کشــورش در تامیــن صلــح در افغانســتان یــاد کــرد و بــرای 
چندمیــن بــار، بــه طبــل دروغیــن تعهــد آن کشــور در امــر 
مبــارزه بــا تروریــزم و برقــراری صلــح در افغانســتان، کوبید. 
ایــن نخســتین بــار نیســت و آخریــن بــار نیــز نخواهــد بــود 
کــه جانــب پاکســتانی، بــا دولــت افغانســتان روی میــز 
ــک  ــتر از ی ــول بیش ــیند. در ط ــح می نش ــوی صل گفت وگ
دهــه گذشــته، شــاید هیــچ بحــث دیگــری بــه گســتردگی 
بحــث "صلــح" در مجالــس رســمی دولــت، در رســانه های 
ملــی و بیــن المللــی و در تعهــدات کشــورهای همــکار بــا 
دولــت افغانســتان، مطــرح نشــده باشــد. شــورای عالی صلح 
در شــرایط بــد اقتصــادی شــکل گرفــت و ضمــن هزینه های 
مالــی هنگفــت کــه ایــن شــورا طــی ســال های فعالیــت اش 
برداشــته اســت، برهــان الدیــن ربانــی، رییــس پیشــین ایــن 
شــورا نیــز قربانــی بحــث ناتمــام صلــح شــد و مــورد حملــه 
ــس  ــش را از دســت داد. مجال ــت و جان ــرار گرف دشــمن ق
متعــدد در ســطوح مختلــف از جانــب دولــت افغانســتان بــه 
منظــور محقــق شــدن "صلــح"، ایــن واژه رویایــی؛ میزبانــی 
شــد و مقامــات دولتــی در ترکیــب هیات هــای گفت وگــو 
کننــده در مــورد صلــح، بارهــا بــه ســفرهای صلــح جویانه و 
صلــح خواهانــه در کشــورهای دیگــر، بــه ویــژه در کشــور 
پاکســتان دعــوت شــدند، در همیــن مــوازات رســانه ها 
در مــورد صلــح نوشــتند، تحلیــل گــران و کارشناســان در 
ــدان  ــی و هنرمن ــد و فعــاالن مدن ــح ســخن گفتن ــورد صل م
ــتار  ــه" خواس ــح خواهان ــای "صل ــدازی حرکت ه ــا راه ان ب
ــی  ــروز تمام ــا ام ــا ت ــدند، و ام ــور ش ــح در کش ــق صل تحق
ــا در  ــد کــه م ــوده ان ــی نتیجــه ب ــا در حــدی ب ــن تاش ه ای
همــان نقطــه ای کــه آغاز کــرده بودیــم، قــرار داریــم و هنوز 
از صلــح خبــری نیســت. مهمتــر ایــن کــه بــا توجــه بــه بــی 
نتیجــه بــودن ایــن همــه تاش هــا، هنــوز مــا همــان راهــی را 

ــم. ــه ای ــا رفت ــم کــه قب می روی
گــره کار در کجاســت و بازیگــر اصلــی در بحــث برقــراری 
صلــح در افغانســتان کیســت؟ چــرا بحــث صلــح کمــاکان 
نافرجــام اســت و بــا الیه هــای زمخــت ابهــام پیچیــده شــده 

اســت؟ چــه بایــد کــرد؟
مســاله برقــراری صلح در افغانســتان، ارتباط نزدیــک دارد به 
صداقــت در تعهــدات پاکســتان مبنــی بر مبــارزه بــا تروریزم 
و دهشــت افگنــی. چــرا چنین اســت؟ طــی چند ســال اخیر، 
شــواهد زیــادی وجــود داشــته اســت کــه پیشــبرد جنــگ در 
برابــر دولــت افغانســتان از ســوی اداره ســازمان اســتخبارات 
ــای  ــود و گروه ه ــت می ش ــتان، آی. اس. آی، حمای پاکس
ــته  ــتان، هس ــرز در پاکس ــوی م ــن، در آن س ــت افگ دهش
گــذاری، تجهیــز و تمویــل می شــوند و بر بنیــادی ماموریتی 
ــد.  ــان می دهــد، عمــل می کنن ــه آن ــت پاکســتان ب کــه دول
آگاهــان مســایل سیاســی بارهــا در تحلیــل هایشــان در ایــن 
پیرامــون اشــاراتی داشــته انــد، در عملیات هــای نظامــی 
کــه از ســوی دولــت افغانســتان بــرای پاکســازی برخــی از 
والیــات از وجــود مخالفــان و تروریســتان راه انــدازی شــده 
ــان  ــای فرماندهــان نظامــی پاکســتان در می ــد، بارهــا رد پ ان
تروریســتان تشــخیص و شناســایی شــده اســت و این همه از 
انظــار رســانه ها و مــردم افغانســتان نیــز بــه دور نمانــده اســت 
ــت  ــاون اول ریاس ــا مع ــاع و حت ــا در وزارت دف ــام ه و مق
ــی در  ــات نظام ــورش در عملی ــگام حض ــوری در هن جمه
فاریــاب، از حضــور فرماندهــان آی اس آی، خبــر داده انــد. 
دولــت افغانســتان نیــز بارهــا واکنش هایــی در پاســخ بــه ایــن 
ــه شــاه  ــه ب ــس از حمل ــژه پ ــه وی حمــات داشــته اســت، ب
شــهید کابــل کــه کــه منجــر بــه کشــته شــدن شــمار زیــادی 
از شــهروندان افغانســتان شــد و نیــز منــازل مســکونی زیــادی 
را ویــران کــرد و باشــندگان کابــل را بــی خانمــان ســاخت؛ 
ــه  محمــد اشــرف غنــی، رییــس جمهــوری، در واکنــش ب
ایــن حمــات، ســخن بــه زبــان آورد و بــرای اولیــن بــار بــود 
ــا صراحــت از آدرس ریاســت جمهــوری، پاکســتان  کــه ب
ــماره  ــرد ش ــان ف ــد و از زب ــده ش ــزم" خوان ــی تروری "حام
ــتان را  ــتان تروریس ــور پاکس ــه کش ــد ک ــه ش ــت گفت نخس
تمویــل و تجهیــز مــی کنــد و بــه آنــان ماموریــت حمــات 
دهشــت افگنانــه را صــادر مــی کنــد. از ایــن روی، یکــی از 
ایــن گره هایــی کــه بــه بحــث ناتمــام صلح زده شــده اســت، 
حمایــت دوام دار تروریــزم از ســوی برخــی از کشــورهای 
ــه علت هــای  ــه ویــژه پاکســتان اســت. ب منطقــه و جهــان، ب

دیگــری نیــز اشــاره خواهــد شــد.

استفاده ابزاری از طالبان
پــس از ایجــاد گــروه طالبــان از راه ایجــاد مــدارس دینــی و 
ترویــج افراطیــت در پاکســتان، بعدهــا ایــن گــروه تــا حــدی 
ــا  ــان ب ــدند و طالب ــارج ش ــتان خ ــت پاکس ــرول دول از کنت
ــنگ  ــر س ــاد" در براب ــه "جه ــی ب ــای مذهب ــزه قرائت ه انگی
ــر و  ــر نظامــی و کاف ــه نظامــی و غی ــد و ب و چــوپ پرداختن
مســلمان و مــرد و زن رحمــی نکردنــد. ســالیان دراز اســت 
کــه ایــن گــروه دســت بــه کشــتار مــردم می زنــد. دو نکتــه 
حایــز اهمیــت اســت؛ یکــی اینکــه همــان گونــه کــه اشــاره 
رفــت، گــروه طالبــان بــرای اهــداف معینــی در مناطق ســوبه 
ــتقر  ــاد و مس ــی ایج ــمالی و جنوب ــتان ش ــرحد و وزیرس س
شــدند و امــا به شــکل پرســش بــر انگیزانــه، شــهرهای دیگر 
پاکســتان، از جملــه اســام آبــاد را هیچــگاه تهدیــد نکردنــد 
و همــواره جاهــای دیگــر و دور تــر از خــاک پاکســتان، از 
ــه اجــرای  ــد و ب ــه بیشــترینه افغانســتان را نشــانه گرفتن جمل
ــن  ــد. ای ــا پرداختن ــن جاه ــای داده شــده در ای ــت ه ماموری
ــن  ــرول چنی ــی کنت ــتان توانای ــه پاکس ــاند ک ــی رس ــم م مه
گروه هــا را در جاهــای مشــخص و در مناطــق مــرزی 
دارد و از ایــن ناحیــه امنیــت ملــی پاکســتان در تهدیــد 
مســتقیم قــرار نمــی گیــرد. از ســویی هــم پــروژه طالبانــی، 
بــرای دولــت پاکســتان بســیار "عایــد زا" بــوده اســت و بــه 
اقتصــاد آن کشــور کمــک کــرده اســت. پاکســتان ســاالنه 
بــه بهانــه مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی، بــه ویــژه گــروه 
طالبــان، از جامعــه جهانــی ملیاردهــا دارد دریافــت می کنــد، 
و در مقایســه صــادرات مشــروع ایــن کشــور، مبالــغ ســرازیر 
شــده بــه پاکســتان بــه ایــن بهانــه، بــه شــکل چشــم گیــری 
انگیــزه حفــظ ایــن گروه هــا در در نقــاط مــرزی این کشــور 
زنــده و تقویــت کــرده اســت. از ایــن کــه جامعــه جهانــی، 
بــه ویــژه ایــاالت متحــد امریــکا، بــدون گرفتــن هیــچ تعهــد 
عملــی، چــرا ســاالنه میلیاردهــا دالــر می دهــد، بگذریــم، اما 
چیــزی کــه بــرای افغان هــا واضــح و آفتابــی اســت، اینســت 
کــه پاکســتان از گــروه تروریســتی طالبــان، اســتفاده ابــزاری 
ــو  ــث گفت وگ ــده در بح ــرگ برن ــال ب ــا ح ــد و ت می کن
ــا طالبــان  بــه دســت ایــن بازیگــر اســت. ایــن بــازی دوام  ب
ــه  ــده ب ــا اینکــه کشــورهای کمــک کنن ــت، ت خواهــد یاف
پاکســتان، در رونــد کمک هــا بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریــزم، 
تجدیــد نظــر نکننــد و بــه تعهــد پاکســتان در امــر مبــارزه بــا 

تروریــزم، شــک نکننــد.

پروسه صلح، ترفند سیاسی
بــا توجــه بــه منافعــی کــه پاکســتانی ها از موجودیــت گــروه 
طالبــان و فعالیــت آزادانــه ایــن گــروه در نقــاط مــرزی و بــه 
ــدی  ــز اراده ج ــتان هرگ ــتان، پاکس ــر دو زیرس ــژه در ه وی
نــدارد کــه ایــن گــروه را نابــود کنــد؛ و بــا ایــن وضــع؛ چنان 
کــه ملیاردهــا دالــر ســاالنه از ایــن آدرس به اقتصاد پاکســتان 
بــدون هیــچ بازرســی کارکــردی، کمــک شــود، ایــن انتظار 
ــه نظــر نمــی رســد کــه پاکســتان از  ــز ب ــدان منطقــی نی چن
موضــع حمایــت از تروریــزم دســت بــردارد. برنامــه دوامدار 
ــه ای پاکســتان  ــح؛ هــم سیاســت منطق گفت وگوهــای صل
ــان  ــد، چن ــو می ده ــودش سمت وس ــع خ ــت مناف را در جه
ــش  ــتان در نق ــت پاکس ــد دول ــای ارش ــی مقام ه ــه گاه ک
ســخنگویان طالبــان قــرار می گیرنــد و حتــا از تمایــل و 
عــدم تمایــل ایــن گــروه در شــرکت در ایــن گفت وگوهــا 
ســخن می زننــد، چنــدی قبــل آقــای ســرتاج عزیــز مشــاور 
امنیــت ملــی پاکســتان چنیــن موضعــی را از آدرس طالبــان 
ــده  ــش آم ــیار پی ــوال بس ــن من ــه همی ــود و ب ــرده ب ــان ک بی
اســت کــه مقــام هــای ارشــد سیاســی ایــن کشــور، طالبــان 
را "قهرمانــان" پاکســتان خوانــده انــد و یــا هــم بــا صراحــت 
گفتــه انــد کــه طالبــان بــا پاکســتان "دشــمن" نیســتند و نیــز 
ــم  ــویی ه ــد. از س ــد نمی کنن ــور را تهدی ــن کش ــت ای امنی
چنانچــه پیشــتر اشــاره شــد، توجــه جهــان را بــرای دریافــت 
پــول در امــر مبــارزه بــا تروریــزم جلــب می کنــد و در نقــش 
کشــور "صلــح خــواه و صلــح دوســت" چهــره می نمایانــد 
ــا در  ــن گروه ه ــت ای ــل، از موجودی ــه در عم ــی ک در حال
مناطــق مــرزی بهــره سیاســی می گیــرد. از ایــن روی، برنامــه 
گفت وگوهــای صلــح، بــه هــر انــدازه کــه کشــاله دار شــود، 
منفعــت سیاســی و حتــا اقتصــادی پاکســتان را تامین می کند 
و بنــا بــر ایــن، پاکســتان هیــچ گاه صادقانــه و خیرخواهانــه 
بــه ایــن گفت وگوهــا نــگاه نمی کنــد، بــل بــه عنــوان یــک 
ترفنــد سیاســی، در صــدد بهــره بــرداری بهینــه از ایــن رونــد 

اســت.

گفت وگوهای فصلی
همــه التفــات داریــم که همــه ســاله، در فصــل خاصی بحث 
گفت وگوهــای صلــح داغ تــر می شــود و جانــب پاکســتان 
تقــا می کنــد کــه بــه عنــوان میانجــی در ایــن پروســه ســهم 

بیشــتری را بــازی کنــد. چــرا؟ 

بــا فــرا رســیدن فصــل ســرما، طالبــان نیــز از صحنــه جنــگ 
ــد  ــاری نمی کن ــان ی ــا آن ــت ب ــر بخ ــوند و دیگ دور می ش
ــاه  ــد؛ پن ــه دهن ــود ادام ــتی خ ــای تروریس ــه فعالیت ه ــه ب ک
ــوه  ــگات انب ــان کــه معمــوال کوهپایه هــا، جن گاه هــای آن
ــرف و  و دیگــر مناطــق دشــوارگذر اســت، در محاصــره ب
ــاران مــی افتنــد و جنــگل هــای انبــوه نیــز پــس از فصــل  ب
بــرگ ریــزان نمی توانــد پناهــگاه خوبــی بــرای آنــان باشــد 
و از ایــن روی، صحنــه جنــگ را بــه شــکل موقــت )تــا بهــار 
ــه النه هــای اصلــی شــان  ســال آینــده( تــرک می کننــد و ب
در آن ســوی مرزهــا فــرار می کننــد. نفســی تــازه می کننــد 
و آموزش هــای جدیــد جنگــی می بیننــد. مســاله مهــم 
همیــن اســت. پاکســتان در چنیــن شــرایطی، ســخت تــاش 
می کنــد کــه جــای خالــی ایــن فعالیت هــای تروریســتی را 
)کــه در فصــل زمســتان کمرنــگ می شــود(، بــا راه انــدازی 
ــت  ــن نی ــویی حس ــد؛ از س ــر کن ــح پُ ــای صل گفت وگوه
ــز برقــراری  ــان دهشــت افگنــی و نی ــه پای خــود را نســبت ب
ــکا کــه  ــژه امری ــه وی ــی، ب ــه جهان ــح در پیشــگاه جامع صل
بابــت ایــن همــه، بــه ایــن کشــور پــول می دهــد، بیــان کنــد 
و در همیــن مــوازات بــا راه انــدازی ایــن گفت وگوهــا 
می خواهنــد افــکار جمعــی بــه شــکلی مدیریــت شــود کــه 
فکــر نکننــد دیگــر طالبــان بــه خــواب زمســتانی رفتــه انــد و 
ــد؛ اگــر حضــور و فعالیت هــای دهشــت  ــود شــده ان ــا ناب ی
افگنانــه ایــن گــروه کمرنــگ شــده اســت، بحــث در مــورد 
طالبــان کمــاکان پــر رونــق اســت و منطقــه و جهــان بــه ایــن 
ــته  ــه داش ــوف نگ ــابق معط ــا فی الس ــوف کم ــان معط جری

می شــود.

موضع دولت افغانستان 
"گروهی به نام طالب دیگر وجود ندارد". 

این سخن محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور است که هفته پیش، در هنگام 

حضورش در کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در 
فرانسه و در گفت وگو با کانال تلویزیونی 

"فرانسه 24" بیان کرده است. آقای غنی که 
به پاکستان دعوت شده است، گفته است 
که روی این دعوت فکر می کند. رییس 
جمهوری روی این دعوت چه فکری 
خواهد کرد؟ آیا اگر بر بنیاد این گفته 

رییس جمهور که "گروهی به نام طالب 
دیگر وجود ندارد"، موضوع دعوت رییس 
جمهور به پاکستان، بحث روی مذاکرات 

صلح با طالبان باشد، منطق و یا معنایی دارد؟ 
وقتی طالبان دیگر وجود ندارند، پس این 
مذاکرات صلح با کی و برای چیست؟ 

در جمع بندی و از باب نتیجه گیری؛ اگر 
دولت افغانستان به این نتیجه رسیده است که 
پس از مرگ ما محمد عمر، دیگر طالبی 
وجود ندارد، و یا هم به رویکرد منفعت 
جویانه پاکستان در امر مذاکرات صلح و 
ترفندهای سیاسی آن کشور در این زمینه، 
پی برده است؛ بهتر همین خواهد بود که 

پاکستان را جدی نگیرد به نداشتن صداقت و 
حسن نیت در جانب پاکستانی ها در پیشبرد 
این مذاکرات شک کند. و یا هم اگر طالبی 
وجود دارد و قرار است با آن مذاکره شود، 

دولت افغانستان دنبال میانجی صادق و 
موثرتری باشد. زیرا به هر اندازه که دامنه این 
گفت وگوها طوالنی شود، به نفع پاکستان 

است و تجربه تاریخی گواه آن است که آن 
کشور خواهان برقراری صلح در افغانستان 
نیست. از گزینه بدیل پاکستان برای میانجی 
گری در مذاکرات صلح، می توان از کشور 

چین یاد کرد.

سال اول، شماره  سوم،  شنبه، 14 قوس1394خورشیدی، 5 دسامبر 2015 میالدی
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سیدهاشم هاشمی
 از آغــاز تاریــخ جنــگ و منازعــه در جامعه بــری تا امــروز دو روش 
متعــارف بــه کار رفته اســت: جنگ فزیکــی و جنــگ روانی)فکری(.
در گذشــته ها بیشــر بــار فزیکــی مســاله چــون؛ تعــداد رسبــازان، ســاز 
ــدان  ــی در می ــروزی نهای ــای جنــگ و... پی ــرگ نظامــی،  جغرافی و ب
ــی  ــل روان ــه عوام ــن حالی ک ــاخت در عی ــخص می س ــگ را مش جن
نیــز نقــش تعییــن کننــده ای داشــت، امــا پــس از جنــگ جهانــی دوم 
ــی  ــان جنــگ رسد مولفه هــای روان ــه طــور مشــخص پــس از پای و ب
بیشــر از پیــش در رقــم زدن نتیجــه نهایــی جنگ هــا کارســاز واقــع 

شــده اســت.
ــی دولت هــا را متوجــه ســاخت کــه   ــه خوب ــازده ســپتامرب ب ــه ی حادث
گســردگی دامنــه تاثیرگــذاری ایــن ابــزار بــه منظــور رسکــوب دشــمن 
و جلــب دیــدگاه طرفــدار جهانــی بــرای حامیــت از خــط مشــی های 

سیاسی شــان در چــه حــد اســت. 
در عــر مــا، کــه عــر انقالب تکنالــوژی و عــر اطالعات اســت، 
ــاده  ــی فوق الع ــم تنیدگ ــک دره ــان در ی ــل جه ــبات مل ــه مناس هم
بغرنــج قــرار گرفتــه اســت، دیگــر هیــچ امــری محلــی وجــود نــدارد و 
بــر اســاس دیــدگاه گفتامنــی پیرامــون ایــن بحــث، آن را بــه فراینــدی 
تشــبیه می کننــد کــه همــه فرهنگ هــا و گروه هــا فرصــت دارنــد کــه 
ارزش هــا و باورهــای شــان را بــرای شــهروندان در مقیــاس جهانــی آن 
و در محیــط همگانــی بــه اشــراک بگذارنــد و نیــز ایــن شــهروندان 
جهــان هســتند که بر اســاس تحلیــل و دریافــت شــان از ایــن ارزش ها 

بــه دنبــال پذیــرش، رد یــا بــه چالــش کشــیدن آنهــا اقــدام می کننــد.
جوامــع بــری در عــر کنونــی ایــن را نیــز بــه خوبــی دریافتــه انــد 
کــه دیگــر منی شــود جلــو رسازیــر شــدن مــوج عظیمــی از باورهــای 
ناآشــنا بــا ارزش هــای متــداول جغرافیــای ملــی شــان را بگیرنــد، چون 
تکنالــوژی جدیــد و شــبکه انرنــت همــه امکانــات بــرای مهــار کردن 

ایــن امــواج ناآشــنا را از مرزهــای  دولت هــای ملــی گرفتــه اســت.
در میــدان جنــگ، کاربــرد هــر نــوع ابــزار بــرای رقــم زدن نتیجــه بــه 
ــه  ــرک، ک ــای مش ــود، اال ارزش ه ــته می ش ــن روا دانس ــود خویش س
ــه  ــداری آن وجیب ــد و پاس ــر دارن ــق خاط ــه آن تعل ــا ب ــه طرف ه هم
ــی و  ــن مل ــب قوانی ــی در قال ــه خوب ــا ب ــن ارزش ه ــت و ای ــه اس هم

کنوانســیون های جهانــی تســجیل شــده اند. 
افغانســتان، از آنجــا کــه در وضعیــت جنــگ قــرار دارد و در چندیــن 
جبهــه همزمــان بــا دشــمن واحــد کــه تحــت هویت هــای گوناگــون 
چــون القاعــده، داعــش و شــاخه های چندگانــه طالبــان، ملیشــه هایی 
ــار و گروه هــای متخاصــم دیگــر وارد نــربد گــرم  ــه رهــربی حکمتی ب
ــی  ــه جنــگ گــرم و رویاروی ــد رصف ب ــاز نبای ــر حســب نی اســت، ب
ــت  ــر تقوی ــار آن ب ــل در کن ــود، ب ــروف ش ــمن م ــا دش ــی ب نظام
نقــش جنــگ روانــی و سســت ســاخن پایگاه هــای فکــری دشــمن 
ــمن،  ــمت دش ــن قس ــوربختانه دری ــن ش ــرار قرای ــه ق ــردازد ک ــز بپ نی
نســبت بــه دولــت دســت بلنــد تــر دارد و بــه خوبــی توانســته اســت از 
فرصت هایــی کــه تکنالــوژی امــروز فــرا راه همه قرار داده اســت ســود 
بــربد، عمــده تریــن فعالیت هــای دشــمن در جبهــه جنــگ روانــی کار 
گیــری از شــبکه هــای اجتامعــی و رســانه ای جهــت رسبازگیــری و 

اشــاعه باورهــای شــان بــوده اســت.
ــن  ــود همی ــز وج ــا نی ــور آنه ــداوم حض ــل در ت ــن عام ــده تری عم
پایگاه هــای اجتامعــی اســت کــه زمینــه ســاز هســته گــذاری و بقــای 
آنهــا شــده اســت و بــه لحــاظ فکــری نوعــی پذیــرش چنیــن باورهای 

ــوده اســت.  ــه را از جانــب کســانی، مصــداق ب افراطــی و تندروان
حــاال بــا وجــود آنکــه دشــمن تالش هــای فراوانــی بــه منظــور 
شکســت دادن دولــت در نــربد روانــی انجــام داده اســت، همــه 
انــواع تاکتیک هــای جنــگ روانــی از قبیــل برچســپ زدن، دهشــت 
و خشــونت گرایــی، ایجــاد تفرقــه و تضــاد، تــرور شــخصیت، شــایعه 
پراگنــی، مبالغــه، سانســور و تحریــف حقایــق را بــه کار بســته اســت. 
ــاورده اســت و  ــه دســت نی امــا خوشــبختانه نتیجــه مطلــوب شــانرا ب
هرگــز هــم نخواهــد آورد. عوامــل زیــادی بــرای اثبــات ایــن فرضیــه 
وجــود دارد. عمــده تریــن تاکتیــک دشــمن نشــانه رفن وحــدت ملی 
مــردم افغانســتان بــوده اســت؛ آغــاز رونــد آدم ربایــی و اســیر گیــری 
و نیــز دامــن زدن بــه حساســیت های قومــی- مذهبــی، از منونه هــای 
ــالف  ــر خ ــبختانه ب ــه خوش ــت ک ــوده اس ــا ب ــن تالش ه ــته ای برجس
تصــور دشــمن ایــن برنامه هــای شــان ســبب تحکیــم بیشــر از پیــش 

ــان مــردم کشــور شــده اســت.  وحــدت ملــی در می
ــه  ــان مــردم نســبت ب ــاوری در می دومیــن تاکتیــک شــان ایجــاد بی ب
ــا حامیت هــای گســرده  ــوده اســت کــه ب نیروهــای نظامــی افغــان ب
شــهروندان و نهادهــای ملــی از نیروهــای ملــی افغــان، این تیر دشــمن 

نیــز بــه خــاک اصابــت کــرد. 
امــا ســومین نکتــه کــه بایــد از جانــب دولــت مــردان کشــور جــدی 
ــهروندان  ــی ش ــا رضایت ــه ن ــی روی ــش ب ــارت از افزای ــود عب ــه ش گرفت
از وضــع کنونــی، نــا کارآمــدی حکومــت و ایجــاد فضــای توهــم و 
ــه  ــت، ک ــور اس ــی کش ــت کالن سیاس ــطح مدیری ــاوری در س بی ب
ــرده و در صــورت عــدم  ــه خوبــی پــی ب ــه ایــن مهــم ب دشــمن نیــز ب
اتخــاذ تدابیــر عقالنــی و ســنجیده شــده توســط دولــت مــردان، ایــن 
امــر می توانــد تهدیــد جــدی جلو دولــت قــرار بگیــرد و زمینــه را برای 
رفــن عــده ای از شــهروندان بــه طــور نــا خــودآگاه بــه دامــن دشــمن 

مســاعد کنــد. 
در صورتــی کــه وضعیــت افــکار عمومــی بــه خوبــی مدیریــت شــود 
ــد  ــران سیاســی کشــور بتواننــد حامیت هــای مردمــی را از رون و مدی
جــاری و دســتگاه سیاســی جلــب کننــد، بــه نظــر مــی رســد دشــمن 
هــم در میــدان جنــگ فزیکــی و نیــز در میــدان جنــگ روانــی 
ــت،  ــت - مل ــا کاروان دول ــن دورمن ــا چنی ــد و ب ــورده ان ــت خ شکس
هرچنــد نــو پــا در کشــور روزی بــه مقصــد مطلــوب خواهــد رســید.
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هــر مســلامن انســان دی، خــو هــر انســان مســلامن نــه دی. هــر هنــدو 
ــه دی. هــر عيســوي انســان دی،  انســان دی، خــو هــر انســان هنــدو ن
ــه دی. هــر تــور پوســتی انســان دی، خــو  خــو هــر انســان عيســوي ن
هــر انســان تــور پوســتی نــه دی...  انســانان د دينــي، قومــي، توکمیــز ... 
توپريونــو پــر بنســت يــو بــل تــه د پــردي پــه ســرګه ګــوري، خوهیــڅ 
مســلامن، هيــڅ هنــدو، هيــڅ عيســوی د انســان لــه مفهومــه پــردی نــه 

دی نوځکــه خــو “انســان” بايــد معيــار وي. 
پــه دویمــه نړيوالــه جگړه کــې د توکمیــز، دينــي، ســيايس... الملونو په 
بنســټ لــه پنځــوس ميليونو زيــات انســانان ووژل شــول. پــه جاپان کې 
دوو امريکايــي امتــي مبونــو د اتــه ســوه زره انســانانو ژونــد واخيســت. 
ــرشي  ــړ او د ب ــکان ورک ــه ټ ــه کلک ــه پ ــدان ت ــاين وج ــو انس دې پيښ
حقونــو د ســاتلو انديښــنه يــي پــه ســاري توګــه پيــاوړي کــړه.  بــرشي 
ــه  ــد پ ــه باي ــا ده او ن ــنې وده او پراختي ــې د انديښ ــان پالن ــه د انس حقون
توکمیــز، مذهبــي، جنــي او فرهنګــي الملونــو لــه مخــې انســانان لــه 

خپلــو حقونــو محــروم يش. 
ــو، ارزښــتونو...  ــو، اصول ــا ښــځه د هغــو دودون ــه تــريه بي  انســانان او پ
قربــاين ده، چــې بــرشي حقونــو تــه نســبي او ســیمه ییــزه بڼــه ورکــړي 
او د واکمــن فرهنــګ تابــع يــې وگــرزوي. پــه دايس حــال کــې چــې د 
بــرشي حقونــو پــه نړیوالــه اعالميه کــې د انســان حقونــه نړيــوال او د نه 
ويــش وړ تعريــف شــوي دي، هغــه چــي  نــه د فرهنــګ، نــه د قــوم، 
نــه د توکــم، نــه د ديــن، نــه د ايديولــوژي ... پــه وســيلو نســبي او ســیمه 

ییزکيــدای يش او نــه هــم پــر دغــو معيارونــو ويشــل کيــږي. 
 د بــرشي حقونــو نړیوالــه اعالميــه  نــه انســانان پــه اصــل او فــرع وييش 
او نــه هــم انســانان پــه اصــل او کــم اصــل لــه يــو بله جــال کــوي. برشي 
ــه  ــه ن ــه غــريب. همدارنګــه، بــرشي حقون ــه رشقــي دي او ن ــه، ن حقون
امريــکاي دي او نــه چينایــي.    دغــه راز، بــرشي حقونه نه اســالمي دي 
او نــه عيســوي... د بيلګــې پــه توګــه د بــرشي حقونــو نړیوالــې اعالميې 

پــه يويشــتمه مــاده کــې ويــل کيږي:
“ هــر څــوک حــق لــري، پــه خپلــه او يــا پــه ازاده توګــه د ټــاکل شــوو 
اســتاذو پوســيله د خپــل هيــواد پــه حکومــت کــې برخــه واخــي...”  د 
بــرشي حقونــو اعالميــې دغــه حکــم څــه ډول  امريکايي او يــا چينايي 
او يــا هــم اســالمي او عيســوي کيــدای يش؟  دغــه حکــم د ځمکــې 

کــرې ټولــو اوســيدونکو انســانانو ارادو اوغوښــتنو انعــکاس دی. 

 انسانان يو شان حقونه لري     
بــرشي حقونــه يــو لــوی او نړيــوال انقــالب دی. يــو پيــاوړی، يــو ورو، 
يــو بريالــی، يولــه هــر ډول خشــونت خــالص او يــو پرشــا نــه تلونکــی 
انقــالب، چــې د هــر انســان او انســاين کرامت درنــاوی او ســاتنه کوي. 
ــو  ــه د ټول ــرشي حقون ــري. ب ــې ل ــوی، او پايل ــل ش ــالب پي ــه  انق دغ
نړيوالــو د پاملرنــې پــه مرکــز کــې دي او نــن بــرشي حفونــه دنــړۍ تــر 
ټولــو مهمــه موضــوع ده. نــن همدا بــرشي حقونــه دي چــي دولتونو او 

حکومتونــو تــه مرشوعيــت ورکــوي.
 لــه دغــه انقــالب رسه ضديــت د هــرې ورځــې پــه ترييــدو رسه پــر شــا 
تــګ تــه اړکيــږي او دغــه انقــالب بــه هرومــرو د انســانانو او پــه تیــره د 
ښــځو پــه ژونــد کــې  ژور بدلونونــه را منــځ ته کــړي او همدغــه انقالب 
ــاوی را  ــت او درن ــه انســانيت، کرامــت، شــخصيت، هوي ــه  انســان ت ب

وګــرزوي. 
   بــرشي حقونــو د لومــړي ځــل لــه پــاره انســان پــردې توانــوي چــې د 
تبــع يــض  پرضــدد دولتونــو يب تفــاويت وننګــوي او يــو پــه بــل پســې 
تابــوګان او افســانوي محدوديتونــه مــات او بــې اعتبــاره کــړي.  بــرشي 
ــول  ــړې او ټ ــه ک ــارزه نړيوال ــانانو مب ــاره د انس ــه پ ــري ل ــو د براب حقون

انســانان حــق لــري چــي يــو ارزښــتناک ژونــد ولــري.
    بــرشي حقونــه د انســانانو برابــري انقــالب دی، پــه هغــه کــې چــې يو 
انســان پــر بــل انســان غــوره نــه دی. انســانان يــو شــان او يو شــان حقونه 
لــري او ښــځه هــم انســان دی. انســان يــو نړيــوال مفهــوم دی. انســان 
بــې لــه دي چــې د ځمکــې د کــرې پــه کومــه برخــه کــې ژونــد کــوي، 
پــه کومــه ژبــه خــربې کــوي او د کــوم ديــن پــريو دی د لويــې انســاين 

کورنــۍ يوغــړی شــمريل کيږي. 

د برشي حقونو اعالميې په لومړۍ ماده کې راغيل: 
“ ټــول انســانان ازاد خلــق شــوي او پــه کرامــت او حقوقو کــې رسه برابر 
دي. دوی د عقــل او وجــدان څښــتنان دي او يــو د بــل پــه مقابــل کــې 

بايــد د ورورګلــوي پــه روحيــه کــړه وړه وکړي”
د برشي حقونو اعالميې په پنځمه ماده کي ويل شوي؟

“ هيڅــوک د شــکنجې يــا ظاملانــه غــري بــرشي يــا د ســبکاوي ماملــې 
يــا مجازاتــو موضــوع کيــدای نــه يش”

همــدا بــرشي انقــالب کــوالی يش پــه ټولنــه کــې د انســان او انســاين 

کرامــت ضــد دودونــه، اصــول... بــې بــاوره کړي،  لــه ټولنيز چلنــده يې 
و بــايس او فرهنګــي ځانګړتيــا ورڅخــه واخي.

 دغــه انقــالب د انســانانو تــر منځ ګــډ حــس او ګډې غوښــتنې پياوړي 
کــوي او هغــوی رسه نــږدې کــوي چــي د فکرونــو او تــګالرو پــه مرکز 
کــې يــې انســان دی. دغــه انقــالب ډيــر شــيان لــه بنســټه بــدل کــړي 
او بدلــوي يــې او د هرځانګــړي انســان لــه شــخصيت او هويــت رسه 
مرســته کــوي او د دغــه انقــالب بــری د دموکــرايس پــه واکمنــي کــې 

دی.
  نړيــوال کيــدل د بدلونونــو پــه يــوه بډایــه رسچینــه بــدل شــوي دي. 
نړيــوال کيدلــو نــه يوازې سياســت، اقتصــاد، فرهنــګ ...بلکــي د وګړو 
ذهنونــو او چلندونــه يــې هــم پــه ژوره توګــه اغیزمــن کــړي دي. کــه 
شــلمه پيــړۍ د برابــري غوښــتنو د پيــل پيــړۍ وه، يوويشــتمه پيــړۍ بــه 
د برابــري پيــړۍ وي.  نــن انســانان د ګــډو ارزښــتونه او حقونه پربنســټ  
د بــل هــر وخــت پــه پرتلــه يــو بــل تــه نــږدې شــوي دي. دغــه حالــت 
ــلې ده او  ــا وروربښ ــه ځانګړتي ــه نړيوال ــو ت ــتنو او حقون ــرشي غوښ ب
هيڅکلــه پــه دې برخــه کــې بدلونونــه د نــن پــه شــان ګړنــدي او ژور 
ــه وو. نړيــوال کيــدل پيــل شــوي، مــخ تــه ځــي او هيــڅ ځــواک او  ن
هيــڅ هيــواد يــې مخــه نــه يش نيــوالی. بريالــې هغــوی دي چــې لــه 

دغــه منــځ تــه راغلــی حالــت رسه ځانونــه عيــار کــړي.

لــه اختالفونــو او توپريونــو ډکــه نړۍ د انســاين ارزښــتونو واکمني 
تــه اړتیــا لري 

ــو او د انســانانو  ــه يــو شــان ســبک د تحميلول ــه نــړۍ کــې د ژوندان  پ
يوهويتــي کولــو وخــت د تــل لــه پــاره تــري شــوی او بيــا نــه راګــرزي. 
ــت  ــو هوي ــه د ي ــڅ وج ــه هي ــور پ ــان ن ــې انس ــړۍ ک ــه ن ــه پ همدارنګ
لرونکــی نــه دی او انســان لــه يــو هويتــي را تري شــوی او د څــو هويتونو 
ــه  ــور او ســپني .... ن ــد، ت ــه ښــه او ب ــور انســانان پ ــه ن ټولګــه دی.  دلت
ويشــل کيــږي او پــه طبعــي توګــه يــو فرهنــګ،  يــو هويــت، يــو ديــن، 
يــوه ايديولــوژي... نــه د انســانانو غوښــتنو تــه ځــواب ویلــی يش او نــه 
د دوی تــر منــځ عدالــت تامينــوالی يش.  د ټولنيــز ژونــد دا پيچيلــی او 
څوګونــی جوړښــت پــه ټولنه کــې د نويو ارزښــتونو د واکمني غوښــتنه 
ــه ځــواب  ــري ت ــځ براب ــر من کــوي. هغــه ارزښــتونه چــې د انســانانو ت
ووايــي، هغــه ارزښــتونه چــې د انســانانو حقونو برابــري په کــې وي اوله 

انســانانو رسه يــو شــان چلنــد وکــړي او دغــه انســاين ارزښــتونه دي.

برشي حقونه د هيچا سوغات نه دي
 بــرشي حقونــه دهيچــا، د هيــڅ زورور، دهيــڅ تنظيم او د هيڅ ســيايس 
ګونــد ملکيــت نــه دي او نــه بــرشي حقونــه پــه دغــه چوکاټونــو کــې 
ــه دي.   ــم ن ــوع ه ــتنې موض ــه اخیس ــه د راي ــرشي حقون ــږي.  ب ځایي
څــوک لــه ټولنې پوښــتنه کــوي چــي انســانان دي حقونــه ولــري او که 
نــه، د وینــا ازادي دې وي او کــه نــه. څــوک لــه ټولنــي پوښــتنه کــوي 
چــې د ښــځو پــر ضــد دې تبعيــض وي او کــه نــه.  څــوک پــه دې اړه 
رايــه اچــوي چــې ښــځه دویمــه درجــه انســان دی او کــه نــه،  څــوک 
ــه...  دغــه  ــه اچــوي چــې ښــځې زده کــړه وکــړي او کــه ن ــه دې راي پ
حقونــه دي او هيڅکلــه پــه دې هکلــه رايــه نــه اچــول کیــږي او نــه يې 

څــوک پــه ســوغات ورکــوي. 

برشي حقونه او دموکرايس
پــه هغــه ټولنــه کــي چــي ټولنيــز واحــد قبيلــه، قــوم، مذهــب... وي نــه 
دموکــرايس پلــې کيــږي او نــه د بــرشي حقونــو درنــاوی او مراعــات. 
د دموکــرايس هســته فــرد او فــردي ازادي ده. انســان هــم فــرد او هــم 
ټولنيــز موجــود دی. انســان د فــرد پــه توګــه بايــد ازاد او خپلــواک وي 
او انســان د ټولنيــز موجــود پــه توګــه لــه نــورو رسه د برابــرو حقونــو پــه 
درلودلــو رسه د ټولنــې او سياســت پــه کار کــي ګــډون وکــړي. پــه دې 
برســريه فــرد يــو ســيايس او حقوقــي مفهــوم هــم دی او د فــرد ســيايس 
ځانګړتيــا پــه دې کــې ده چــې پــر سياســت او ســيايس پريکــړو اغیــز 

او نفــوذ ولــري.
بــرشي حقونــه او دموکــرايس لــه يــو بــل نــه جالکيدونکــي مفهومونــه 
دي. دا دوه د يــو بــل بشــپړونکي دي. بــرشي حقونــه د دموکــرايس پــه 
واکمنــي کــې پــي کيــږي او دموکــرايس د بــرشي حقونــو پــه درنــاوی 

او مراعــات کــې اســتحکام پيــدا کــوي.
 د بــرشي حقونــو نــه مراعــات او د هغــو نــه درنــاوی د بــرشي حقونــو 
مالمتــي او يــا د هغــوی نيمګړتيــا نــه ده. دا د هغــوی مالمتي او ګنــاه ده 

چــې لــه بــرشي حقونــو بــده ګټــه او يــا نــاوړه اســتفاده کــوي. 
ــدو  ــي کی ــت پ ــه دی د عدال ــت ن ــځ مالکي ــه د لویدی ــرشې حقون ب
پــه کارکــې د برشيــت تاريــخ او پــه تیــره بيــا د وروســتيو درې پیړيــو 
تجربــې ددغــه حقيقــت  څرګنــدوي چــي د بــرشي حقونو لــه مراعات 
او درنــاوي پرتــه عدالــت ناشــونی دی. همدارنګــه د عدالــت او پــه تیره 
بيــا د " ټولنیــز عدالــت" خونــدي کولــو لــه پــاره انقالبونــه، پاڅونونــه، 
شورشــونه، جګــړې او کودتــا ګانې شــوي. د فرانســې انقــالب د برشي 
حقونــو پیږندنــې او مراعــات پــه الر کــې ټاکونکــی رول تــر رسه کــړ. 
د همدغــه انقــالب پــه برکــت وو چــې پــه اســايس قوانينــو کــې بــرشي 

حقونــو ځــای تــر الســه کــړ. 
ــې  ــو ک ــو ټولن ــه هغ ــو او پ ــو هيوادون ــه هغ ــي پ ــړۍ ک ــنۍ ن ــه اوس   پ
چــې د عدالــت پراخــې او ورځنــۍ ســتونزې شــته دي، د بــرشي 
حقونــو مراعــات او درنــاوی نــه کیــږې. پــه افغانســتان کــې د عدالــت 
" ټولنیزعدالــت" د خونــدي کيــدو پــه غوښــتنه پیــړې تیــرې شــوې او 
يــو پــه بــل پســې واکمنــان راغلــل او والړل، يــو پــه بــل پســې ګوندونه، 
ــه عمــل کــې  ــه ورســيدې، خــو پ ــې جــوړې او واک ت ــه، ډل تنظيمون

يــې نــه يــوازې د عدالــت او ټولنیــز عدالــت پــي کیــدو پــر لــور يــو 

قــدم پورتــه نــه شــوای کــړای، بلکــې دوی پــه خپلــه لــه عدالــت رسه 
پــه دوښــمنې کــې لــه ځــان رسه پراخــې، دردونکــې او تاريخــي بــې 

ــۍ راوړې.  عدالت
 ســتونزه څــه ده او  ولــې د عدالــت پــه ټینګښــت کــې دومــره  لويــه او 

تاريخــي بــې وســې او کمــزورۍ شــته؟
ځــواب يــودی، د بــرشي حقونــو نــه پیږندنــه او د هغــوی نــه مراعــات. 
عدالــت هغــه وخــت تامینیــږي چــي بــرشي حقونــه د تــګالرو 

ــدل يش.  ــار ب ــر معي ــاوت پ ــتونو او قض ــو، سياس جوړول
 لــه بــده مرغــه پــه نــړۍ کــي ټــول دولتونــه، ډلــې، ګوندونــه... بــرشي 
حقونــه د يونيورســل حقونــو پــه توګــه نــه پیــژين او بــرشي حقونــو تــه 
ــړۍ کــې د لویدیــځ نفــوذ وســيلې  ــه ن ــا هــم پ ــوی امپريالیــزم او ي د ن
پــه ســتوګه کتــل کیــږې. پــه خپلــه پــه لویدیــځ کــې هــم ښــي اړخــه 
ــه  ــيطان د کار پ ــه د ش ــو ت ــرشي حقون ــړۍ ب ــي ک ــون او مذهب افراطی

ســرګه ګــوري. 
ــي دا  ــوي چ ــتدالل ک ــني اس ــو مخالف ــرشی حقون ــوا د ب ــوې خ ــه ي ل
ــي  ــه دي چ ــړي حقون ــړي وګ ــوه ځانګ ــای د ي ــر ځ ــف پ د کولکتي
کولکتيــف کمزوری کــوي او له بلې خــوا ديکتاتــوران، ايديولوژيکي 
او مذهبــي واکمنــي هڅــه کــوي بــرشي حقونــو تــه نســبي بڼــه ورکړي 
او هغــه ددغــه او هغــه فرهنــګ، ددغــه او هغــه فکــري سيســتم، ددغــه 
او هغــه مذهــب، ددغــو او هغــو دودونــو تابــع وګــرزوي او لــه بــرشي 

حقونــو او ازاديــو رسه د هغــو پــر بنســټ چلنــد او قضــاوت ويش. 
ــه او  ــاوت او ډول ډول فرهنګون ــې متف ــړۍ ک ــه ن ــه پ ــي توګ ــه طبیع  پ
مذهبونــه شــته. هغــه هيوادونــه چــې پــرون يــو فرهنګــي هيوادونــه بلــل 
کيــدل اوس پــه فرهنګــي برخــه کې پلورالســتيک بڼــه غوره کــوي. که 
بــرشي حقونــه ددغــه او هغــه ســیمه ییز فرهنــګ، ددغــه او هغه ســیمه 
ییــز دود، مذهــب  ... پــه اســاس تعريــف يش، بــرشي حقونه نړيــوال او 
انســاين ځانګړتيــاوې لــه الســه ورکــړي او دا د انســاين فطــرت خالف 

کار دی.

که قوم... د برشي حقونو په معيار بدل يش
کــه قــوم، مذهــب، توکــم، رنــګ، جنــس، فرهنــګ ... د بــرشي 
حقونــو پــه معيــار بــدل يش لــه انســانانو رسه پــه چلنــد کــې بــه تبعيض 
Discrimination را منــځ يش.  تبعيــض هغــه چلنــد تــه ويــل کیــږې 
چــي لــه انســانانو د يــاد شــويو عنارصپر بنســټ توپــريي چلنــد کیږې. 
تبعيــض هغــه چلنــد دی چــې د يوه په ګټــه او د بــل په زیــان متامیږې. 
تبعيــض پــه يــوه ورتــه مســله کــې لــه يــوه لــوري رسه ښــه او لــه بــل 
ــو تــه ويــل کیــږې. تبعيــض پــه هميشــنۍ  لــوري رسه بــد چلنــد کول
توګــه د نــورو پــر وړانــدې لــه منفــي ذهنيــت او کرکــې رسه تړلــی چلند 
دی او دغــه  ډول چلنــد پــه طبیعــي توګه يب عدالتــي منځ تــه راوړي او 

د قانــون پــر وړانــدي د انســانانو برابــري لــه منځــه وړې.
 پــه تبعيــض کــې پــه ډيــره روښــانه او ښــکاره توګــه د کولکتيــف يــا په 
دقيقــه توګــه د يوه ځانګړي کولکتيــف او د هغه حقونــو ته لومړیتوب 
ورکــول کیــږي او ترنــورو ښــه او لــوړ بلــل کيــږې. پــر تبعيــي چلنــد 
هيڅکلــه هــم د يــوه ځانګــړي وګــړي حقونــه او ازادي نــه مراعاتیــږې. 
بنســټیز المــل دادی چــې دلتــه د قضــاوت معيــار د انســان پــر ځــای د 
هغــه هويــت او د هغــه بيولوژيکــي او ټولنیــز څرنګوالــی دی. پــه بــل 
عبــارت پــر انســان د هغــه د انســانيت پــر بنســټ نــه، بلکــې د هغــه د 
رنــګ، جنــس، قــوم، مذهــب او د هغــه د ټولنيــز او اقتصــادي موقعيت 

پــر بنســت چلند کیــږې. 
 بــرشي حقونــه پــه حقيقت کــي د فرهنــګ، مذهــب، ملــت، دودونو... 
پــه پرتلــه يــو جــال مفهــوم دی. هــر څــوک پــه هــر ديــن چــې وي، پــه 
هــر توکــم او قــوم پــورې تړلــی وي، پــه هــره ژبــه خــربې کــوي، پــه هر 
ملــت کــې چــې اويس پــه لومــړي درجــه کــې انســان دی نوځکــه خو 
بــرشي حقونــه نســبي نــه، بلکــې مطلــق دي. همدارنګه ويلی شــو چې 
فرهنــګ، ديــن، توکــم، ژبــه، ملــت، قــوم ... هغــه څــه نــه دي چــي د 
انســان فطــرت بــدل کانــدي او يــا د انســانانو د ګــډو انســانې ارزښــتونو 
ځــای ونيــي. کــه لــه يــوې خــوا پــه ســیمه ییــزه توګــه فرهنــګ، دين، 
توکــم، قــوم، ژبــه يــو ځــای کونکــی رول لــري، خــو لــه بلــې خــوا پــه 
ــه کونکــي  ــر منــځ بیلوونکــي او واټــن رامنــځ ت ــه او د انســانانو ت ټولن
عنــارص هــم دي. همدغــه عنــارص دي چــې انســاين ټولنــې ويــيش، د 

انســانانو تــر منــځ واټــن، کرکــه، ټکرونــه او جنګونــه منــځ تــه راوړې.
      پــه افغانســتان کــې د فرهنــګ پــه ځــای فرهنګونــه او د مذهــب پــر 
ځــای مذهبونــه شــته. پــه افغانســتان کــي د قــوم پــر ځــای قومونه شــته. 
کــه قــوم معيــار يش دا پــه پراخــه توګــه قومــي تبعيــض، کــه مذهــب 
ــه  ــار يش دا ب ــګ معي ــه فرهن ــض او ک ــي تبعي ــه مذهب ــار يش دا ب معي
فرهنګــي تبعيــض منــځ تــه راوړي او لــه تردیــد پرتــه بــه د دغــه ډول 
عمــل پايلــې نابرابــري، ټولنيــز واټنونه، ســيايس النجــې او ان وســله وال 

ټکرونــه وي. 
 دا خــربه څرګنــده ده چــې پــه لویدیــځ کــې د دموکــرايس پــه برکــت 

خلــک پــراخ بــرشي حقونــه او ازادۍ لــري.
خــو پوښــتنه داده چــي يــوازې لویدیــځ وال د بــرشي حقونــو درلودلــو 
حــق او لــه هغــو د ګټې اخســتو وړتيا لــري؟ يــوازې لویدیــځ وال بايد د 
خپلواکــو انديښــنو او فکرونو خاونــدان وي.  يــوازې لویدیــځ وال بايد 
د خپــل ژونــد او خپلــې راتلونکــې په هکلــه د پريکــړې حــق او ازادي 
ولــري. يــوازې لویدیــځ وال کولــی يش لــه يــو بــل رسه پــه برابــري کــي 
د واک او سياســت پــه کار کــې ګــډون وکــړي...  د افغانســتان خلــک 
نــه بايــد ازاد او خپلــواک وي او دوی نــه بايــد د خپلواکــو فکرونــو او 
انديښــنو خاونــدان وي. دوی نــه بايــد لــه يــو بــل رسه پــه برابــري کــې د 
ټولنــې او سياســت پــه کار کــي ګــډون وکــړي. د افغانســتان خلک هم 
د نــورو انســانانو پــه څــري د بــرشي حقونــو او ازاديــو درلودلــو او له هغو 

د ګټــې اخیســتو پــوره او بشــپړه وړتيــا لري.

ــوه  ــې د ي ــوم چ ــتونه دي، ک ــاين ارزښ ــډ انس ــه ګ ــه  هغ ــرشي حقون ب
ځانګــړي وګــړي پــه وجــود کــې انعــکاس مومــي. پــه بــل عبــارت د فرد 
يــا د ځانګــړي وګــړي حقونــه دي چې د برشي حقونو هســته جــوړوي.
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پیروز میدان جنگ روانی 
در افغانستان کیست؟



ــان  ــی در می ــای آگاه ــه پ ــت و زمانی ک ــت اس ــان زاده  طبیع انس
آمــد؛ انســان علیــه طبیعــت قــد علــم کــرد. ایــن مقاومــت علیــه 
ــن »نــه « انســان بــود کــه هســتی می یافــت و در  طبیعــت اولی
ایــن جــدال انســان روز بــه روز تکامــل کــرد. پــس ذات انســان 
ــد، چــون ذات انســان مطلــق نیســت.  ــه ب ــه خــوب و اســت و ن ن
ذات انســان؛ ذات تاریخــی اســت کــه در مبــارزه  انســان، در ســیر 
ــه  ــر زمانی ک ــت. ه ــه اس ــول یافت ــخ تح ــول تاری ــل در ط تکام
ــروزان  ــد مشــعل ف ــات مانن ــن بســت می رســید؛ ادبی ــه ب انســان ب
ــاد بگیــرد کــه در  ــاره انســان ی ــا دوب ــه کمــک او می شــتافت ت ب
مقابــل هســتی خــود نــه بگویــد و امــکان ظهــور انســان نویــن را 

مســاعد ســازد. 
ــم  ــروتر از عل ــن؛ پیش ــه  باختی ــه گفت ــات ب ــه، ادبی ــن زوای از ای
عمــل کــرده اســت. چــون علــم در تــاش فرمولــه کــردن 
واقعیت هاســت و ادبیــات در تــاش شکســتاندن عادت هــای 
ــا امــکان ظهــور اندیشــه  نویــن را مســاعد ســازد.  فکــری مــان ت
امــا در مقطع هایــی از تاریــخ ایــن »نــه« در مبــارزه  انســان ّها 
فروکاســته شــده اســت و در قالــب جریان هــای ملــی، قومــی و 
مذهبــی ظهــور کــرده اســت. ایــن نــوع ظهــور، انســان را بــه ورطه 
نابــودی کشــانده و حتــا نطفــه  انســان نویــن را در جوامــع مختلف 

در جنیــن خفــه کــرده اســت. 
ــر  ــتان « از داکت ــت افغانس ــات مقاوم ــر ادبی ــه ای ب ــاب » مقدم کت
لطیــف پــدارم بــه خوبــی بیانگــر ایــن دو »نــه«  در تاریــخ انســان 
ــاب  ــن کت ــی وی در مت ــای چپ ــه ارزش ه ــر زمانی ک ــت. ه اس
ظهــور می کنــد از » نــه« انســان، بــرای خلــق انســان نویــن حــرف 
بــه میــان مــی آورد و هــر زمانی کــه هســتی اجتماعــی اش ظهــور 

ــد.  ــن می کش ــت پایی ــوم و مل ــطح ق ــه«  را در س ــد؛ »ن می کن
ــی«  ــای »کام بخــش نیکوی ــم آق ــه قل ــاب ب در پیــش درآمــد کت
می خوانیــم:» در واقــع ادبیــات مقاومــت بــه آثــاری گفته می شــود 
کــه تحــت تأثیــر شــرایطی چــون اختنــاق و بی عدالتی و اســتبداد،  
داخلــی- خارجــی و نبــود آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، 
ــه باشــد.«  غــارت و تجــاوز و اشــغال ســرزمین و ... شــکل گرفت

) ص ۱۰ و ۱۱( 
ــه  ــه قلــم » داکتــر لطیــف پــدارم« می خوانیــم:»  ب امــا در مقدمــه ب
علــت همــان اســتبداد ســیاه و ننگیــن } نویســنده اشــاره بــه دوران 
امیــر عبدالرحمــان دارد{، اعتــراض اجتماعــی و سیاســی، جلــوه 

پــر رنگــی نــدارد.« ) ص ۱۷( 
اگــر ادبیــات مقاومــت به گفته  آقــای نیکویــی؛ در مقابــل اختناق 
و بی عدالتــی و اســتبداد شــکل گرفتــه اســت؛ پــس چــرا در زمان 
ــت »  ــات مقاوم ــدرام ادبی ــای پ ــه  آق ــه گفت ــان ب ــر عبدالرحم امی

جلــو ه پــر رنگــی نــدارد.« 
 آقــای پــدرام بــا ســابقه  چپــی خود، بــدون توجــه بــه واقعیت های 
کــه  همان طــور  می تــازد.  رژیم هــا  بــر  یکه تــاز  اجتماعــی 
ــذار  ــی تأثیرگ ــدوده  جغرافیای ــک مح ــان های ی ــر انس ــا ب رژیم ه
هســتند؛ بــه همــان انــدازه انســان ّها هــم در شــکل گیــری 
رژیم هــا نقــش دارنــد. در زمــان »  امیرعبدالرحمــان « هنــوز 
جامعــه  افغانســتان در مناســبات فیودالیتــه  خــود غــرق اســت و این 
مناســبات اجــازه  ظهــور انســان نوینــی را نمی دهــد کــه »نــه«  بــه 
ــر عبدالرحمــان زاده   ــت بخشــد. امی مناســبات اجتماعــی را عینی
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــوده اس ــان دوران ب ــی هم ــت اجتماع واقعی
ــت اجتماعــی حــال افغانســتان اســت.  ــدرام زاده  واقعی ــای پ آق

ــاح }  ــن اصط ــم:»  ای ــدرام می خوانی ــای پ ــش اول از آق در بخ
شــعر مقاومــت { بــه صــورت طبیعــی می بایســت وارد فرهنــگ 
ادبــی مــا می شــد؛ از ســال ۱۳۷۵ } گویــا منظــور نویســنده ســال 
۱۳۵۷ اســت{ بــه بعــد، قطعــاً می توانســت جــا و جایگاهی داشــته 
باشــد، درســت از نخســتین روزهــای کــه تفنگ هــا در بهــارک 

بدخشــان یــا در هــرات بــه صــدا در آمدنــد،...« 
چــرا بعــد از ســال ۱۳۵۷ ادبیــات مقاومــت جــا و جایگاهی داشــته 
باشــد؟ آیــا قبــل از ایــن تاریــخ در افغانســتان انســان آگاه وجــود 
نداشــته اســت؟ یــا رویکــرد ایــن انســان آگاه نســبت بــه جهــان 
ــپ و  ــای چ ــان دوران جریانّ ه ــا انس ــت؟ آی ــوده اس ــاوت ب متف
ــا مادیــت جامعــه خــود ارتبــاط داشــته اند؛ کــه  راســت چقــدر ب
ــت  ــن دس ــازند؟ از ای ــت را بس ــات مقاوم ــور ادبی ــه ی ظه زمین
ســوال های زیــاد بــه ذهــن کنــش ور متــن خلــق می شــود کــه در 
هیــچ جــای ایــن کتــاب جوابــی بــرای آن هــا پیــدا نمی شــود. جــز 
این کــه دوبــاره بــا دقــت بیشــتر بــه متــن کتــاب رجــوع شــود. در 
صحفــه 2۵ همیــن کتــاب نویســنده ایــن شــعر را آورده و آن را 

شــعر مقاومــت مــی دانــد: 
                                    که با خسروان بغی منع خداست 
امیری جدا پادشاهی جداست   

حــاال دفــاع از مفهــوم پادشــاه در مقابــل امیــر کجایــش ادبیــات 
ایــن  بــه  بــاز  را  کنــش ور  این کــه  جــز  اســت؟  مقاومــت 
موضــوع بکشــاند کــه چــون هســتی اجتماعــی  نویســنده، شــعور 
اجتماعــی اش را تعییــن می کنــد وی هنــوز نتوانســته اســت کــه از 

ــرون شــود.  ــوم سیاســی شــده، بی ــره  ق چنب
در اولیــن پاراگــراف، بخــش دیگــر ایــن کتــاب کــه تحــت نــام 
ــه رو  ــاری روب ــاره گفت ــن پ ــا چنی ــت. ب ــت « اس ــات مقاوم » ادبی
مــی شــویم:»  امیــر مســتبد بی فرهنــگ« } منظــور نویســنده امیــر 

ــت{. ) ص 2۷ ( ــان اس عبدالرحم
واژه  مرکــب »بی فرهنــگ« جــزو نشــانه هایی اســت کــه می تــوان 
رویکــرد افــراد را در کنش هــای ارتباطــی بــا دیگــران شــناخت. 
ایــن نشــانه بیشــتر در گفت و گوهــای روزانــه مــردم مطــرح 
ــوان گفــت  ــل می ت ــا در پارادایم هــای علمــی. حداق می شــوند ت
کــه بــر اســاس آرای متأخــر دانشــمندان مردم شناســی نمی تــوان 
کســی یــا جامعه یــی را بی فرهنــگ نامیــد. چــون بــرای شــناخت 
فرهنــگ یــک جامعــه بایــد از درون بــه فرهنگ آن ها نگریســت 
و رفتارهــای آن هــا را بــر اســاس مناســبات فرهنگی همــان جامعه 
معنــا کــرد. وقتــی ایــن نشــانه توســط کســی که خــود را محقــق 
می دانــد و همچنیــن در تــاش تولیــد متــن در گفتمان هــای 
ــه  ــاال ب ــگاه ب ــان دهنده  ن ــود. نش ــتفاده می ش ــت؛ اس ــی اس علم
ــگاه در  ــن ن ــه ای ــه مــی باشــد. البت ــه فرهنــگ و جامع ــن او ب پایی
آقــای لطیــف پــدرام بــه دلیــل این کــه بــه شــعور مخاطــب خــود 
توجــه نکــرده و بــه ایــن تصــور اســت که هــر چــه او بگویــد باید 

مخاطــب قبــول کنــد؛ ریشــه دارد. 
ــر می شــود کــه ایشــان در صفحــه  ــن موضــوع وقتــی جالب ت ای
ــدرن  ــده  م ــت، پدی ــات مقاوم ــد:» ادبی ــاب می نویس ــن کت ۳۰ ای
اســت. ماننــد ملــت، ماننــد ناسیونالیســم، از جنگ محــض کاری 

ــد.«  ــر نمی آی ب
اگــر »ادبیــات مقاومــت« پدیــده  مــدرن اســت؛ پــس چــرا آقــای 
ــات  ــن ادبی ــال ای ــه دنب ــان« ب ــر عبدالرحم ــان » امی ــدرام در زم پ
می گــردد؟ آیــا نویســنده بــاور دارد کــه جامعــه  آن زمــان 
یــک جامعــه  مــدرن بــوده  اســت!؟ کــه بــا »بی فرهنگــی« ســران 
ــر  ــاله ب ــورت مس ــا ص ــت؟ ی ــته اس ــه زوال گذاش ــت روب حکوم
می گــردد بــه اندیشــه های چپــی نویســنده کــه در این جــا ظهــور 
ــت.  ــه اس ــی در جامع ــای اصل ــال تضاد ه ــه دنب ــت و ب ــرده اس ک
ــن صفحــه و  ــر مــی شــود کــه در همی ــی قوی ت ــن شــک وقت ای
در همیــن پاراگــراف مــی خوانیــم:» ادبیــات مقاومــت، ادبیــات 
آزادی بخــش اســت. فردیت جدیــد در آن حضــور دارد. آزادی 
و رهایــی بــه معنــای اســتقال در تعریــف عمومــی آن نیســت.« 

ایــن تعریــف از آزادی جــزو پارادایــم چــپ اســت. انســان بــرای 
ــه مبــارزه می زنــد و در ایــن  تغییــر مناســبات اقتصــادی دســت ب
ــه شــناخت دســت پیــدا می کنــد. ایــن شــناخت آغــاز  فراینــد ب
ــان  ــق انس ــد و خل ــه می باش ــه  کهن ــد جامع ــان از بن ــی انس رهای
نویــن. ایــن »فــرد جدیــد«، انســانی اســت که مــی اندیشــد و عمل 
ــای  ــی ج ــا مل ــی و حت ــی، مذهب ــاختارهای قوم ــد و در س می کن
نمی گیــرد و ســراینده  رهایــی انســان از بنــد تمــام مناســبات غیــر 

انســانی اســت. 
امــا در صفحــه ۳2 دوبــاره همان تضــاد ارزش های چپی نویســنده 
و رویکــرد عوام فریبانــه  آن نمایــان می شــود:» چنان کــه گفتیــم، 
ادبیــات مقاومــت، ادبیــات آزادی بخش اســت. ایــن ویژگی های 
دیگــر ادبیــات مقاومــت آگاه بــودن آن اســت. سیاســی بــودن بــه 
شــدت سیاســی بــودن و البــد نــه ایدیولوژیــک بــودن ... .« . اول 
این  کــه ایدیولــوژی چــپ را از ماهیــت انســانی اش تهــی می کنــد 
تــا آن را بــا پارامترهــای مخاطــب افغانســتان ســازگار ســازد و از 

ایــن طریــق مخاطــب را جلــب و بــر آن فرمــان رانــد. 
حتــا اگــر مــا از پارادایــم چپــی هــم بــا ایــن قضیــه برخــورد نکنیم 
ــادگی  ــه س ــیم. ب ــته باش ــنایی داش ــی آش ــای زبانشناس ــا الفب و ب
می توانیــم ایــن ادعــا را رد کنیــم کــه نــه تنهــا ادبیــات بلکه انســان 
نمی توانــد بــدون از ایدیولــوژی باشــد؛ جــز این کــه ادعــا کنیــم 
ــد بیاندیشــد. همان طــور کــه  ــان می توان ــدون از زب کــه انســان ب
یــک طــرف آگاهــی انســان عمــل اجتماعــی اوســت در طــرف 
ــارزات رهایی بخــش  ــرار دارد. انســان در مب دیگــر، اندیشــه  او ق
عمــل مــی کنــد و بعــد مــی اندیشــد و دوبــاره وارد عمــل 
ــه عنــوان ســازمان  دهنــده بیــن  ــان ب می شــود؛ در ایــن فراینــد زب
عمــل و اندیشــه  انســان حضــور دارد و جهان بینــی آن را شــکل 

می دهــد.
بــاز در صفحــه ۳۳ می خوانیم:» هیــچ جبــر و جابــری بــر انتخــاب 
ــش  ــی بخ ــا آگاه ــه تنه ــات ن ــن ادبی ــازد. ای ــورت نمی س مجب
اســت کــه آگاهــی و آگاه بــودن الزمــه  آن اســت.«  و در جــای 
ــت  ــات مقاوم ــه ادبی ــی ک ــان و مکان های ــد:» زم ــر می گوی دیگ
را پیشــنهاد می کننــد، منطقــاً محــدود انــد« ) ص ۳۳ خــط ســوم 
(؛ در بخــش اول اشــاره بــه آزادی در انتخــاب می شــود و در 
بخــش دوم در محــدود بــودن ادبیــات مقاومــت در زمــان و مکان 
می کنــد؛ پــس چطــور نویســنده جبــر تاریخــی بــرای مبــارزه و 
تغییــر کــه منتج بــه آگاهــی می شــود را نادیــده می گیــرد. تناقض 
گویی هــای نویســنده باعــث آن می شــود کــه مخاطــب را گیــج 
ــش بنویســد.  ــزد کــه در جواب ــن را برانگی بســازد و کنــش ور مت
چــون انتخــاب بــر اســاس جبــر صــورت می گیــرد و ایدیولــوژی 
نیــز نقــش عمــده دارد کــه شــما، در کــدام صف قــرار داریــد. آیا 
در تــاش تغییــر و »نــه«  گفتــن بــه واقعیــت اجتماعــی هســتید؛ یــا 

در صــف کســانی قــرار داریــد کــه در تــاش حفــظ مناســبات 
موجــود جامعــه هســتند. 

در بخــش دیگــر تحــت نــام » شــعر مقاومــت« بــه دفــاع از شــعر 
در مقابــل نثــر می پــردازد و می نویســد:»  شــعر، شــاخص اصلــی 
فرهنــگ مــا بــوده، کاربــرد و تأثیــر آن بــه حیــث رســانه فرهنگی 
کــم نظیــر اســت.« از ایــن بگذریــم کــه ایــن گفته  نویســنده مــا را 
بــه یــاد مدیحــه ســرایی مــی انــدازد. امــا ادبیــات ضــد فرهنــگ، 
ضــد ارزشــی آیــا جزئــی از ادبیــات محســوب می شــود یــا خیر؟ 
اگــر مــا بــه ادبیــات مقاومــت و حتــا تعریــف کــه خــود نویســنده 
ــات  ــه ادبی ــد ک ــم ش ــه خواهی ــم. متوج ــه نمایی ــت؛ توج داده اس
ــای  ــامل واقعیت ه ــه ش ــت ک ــت  اس ــه واقعی ــه« ب ــت »ن مقاوم
فرهنگــی مــا نیــز مــی شــود. پــس ادبیــات مقاومت نــه تنها رســانه  
و بلندگــوی فرهنگــی نیســت، بلکــه برخرابه هــای فرهنــگ 
مســلط، خواهــان ســاخت مناســبات فرهنگــی نویــن اســت. ایــن 
»نــه« چــون در آغــاز گفتمــان مســلط را شــکل نمی دهــد؛ پــس 

ضــد فرهنــگ و ضــد ارزش هــای مســلط می باشــد. 
جالب تــر این کــه نویســنده بــرای دفــاع از شــعر و شــعر مقاومــت 
تنهــا زمــان قلیــان عاطفــی تــوده  در جریــان انقاب هــا را مدنظــر 
می گیــرد و بــه ایــن بــاور اســت کــه در چنیــن شــرایطی تنها شــعر 
ــعارهایی که در  ــم از ش ــاال بگذری ــی دارد. ح ــه کارای ــت ک اس
ــا  ســاخته و اســتفاده می شــوند کــه جــزوی  جوشــش انقاب ه
از نثــر اســت و می نویســد:» صبــح کودتاهــا، یــا ســاعات بعــد از 
ــد و مــا کــه گــواه  پیــروزی انقاب هــا ســرود مــارش می گذارن
ــم. در آن  ــر آن را می دانی ــا و تأثی ــم معن ــا بوده ای ــن کودت چندی

ســاعات کســی رمــان پخــش نمی کنــد.« 
ــا  ــود و ی ــاخته نمی ش ــا س ــا و انقاب ه ــن در کودتاه ــان نوی انس
همــان لحظــه ای کــه بــه واقعیت اجتماعــی خود نــه بگوینــد وارد 
فــاز انقــاب و کودتــا شــوند. حداقــل مــا بایــد بعــد تغییــر انســان 
بــرای خلــق انســان نویــن و بعــد زمانــی آن را مــد نظر بگیریــم؛ تا 
بــه آن تغییــر کیفــی برســیم کــه انقــاب می نامیــم. در اینجاســت 
ــد  ــی توان ــدازه کــه شــعر م ــان ان ــه هم کــه متوجــه می شــویم ب
باعــث برانگیختگــی انســان بــرای تغییــر شــود به همــان انــدازه نیز 
نثــر ادبــی ایــن توانایــی را داراســت. چــه بســا در رمــان و داســتان 
حتــی الگوهــای رفتــاری نیــز بــرای مبارزیــن معرفــی مــی شــوند. 
در بخــش »تولیــد و تفــاوت« آقــای پــدرام شــعر »صهیــون دیگر« 

از » عزیــزاهلل آریافــر« را مــی آورد و می نویســد:
»  یهودانه می آیند 

اما با پرچمی از محمد «  ) ص ۶۳ ( 

» شــاعر، کــه در ایــام جوانــی، شــوروی ســرزمینش را بــه آتــش 
کشــیده اســت، در ســال هایی کــه می بایســت درس خــود را 
بخوانــد مجبــور شــده اســت بــه چریک هــای پنجشــیر بیپیونــدد 
ــه اش را  ــا خان ــر می گــردد ت ــه ب ــد؛ فاتحان ــا وطنــش را آزاد کن ت
دوبــاره بســازد؛ امــا ایــن بــار دشــمنی نــا بــه کار تــر از دشــمن قبل 
ــبزی  ــه س ــد و از آن هم ــه می کن ــه اش حمل ــه خان ــش ب از والیت
و آبادانــی یــک دنــد و دشــت خاکســتر باقــی می گــذارد، نمــی 

توانــد خشــم نگیــرد.«  
واژه  »یهودانــه « در بافــت درون متــن کنــش ور را ارجــاع بــه 
عمل کــرد طالبــان می دهــد و در بافــت بیــرون از متــن قضــاوت 
ــد و نوعــی  ــار ملیــت یهــود ایجــاد می کن ــه در مــورد رفت بدبینان
ــی  ــن م ــال از ای ــد. ح ــترش می ده ــتیز را گس ــودی س ــد یه دی
ــا  ــا آی ــت. ام ــد اس ــا ب ــوب ی ــدر کار خ ــن چق ــه ای ــم ک گذری
شــاعری کــه ادعــای تولیــد متــن ادبــی در قالــب ادبیــات مقاومت 
را دارد بــا تعریفــی کــه آقــای پــدارم از ادبیــات مقاومــت داشــت؛ 
ــه گفته هــای نویســنده در متــن  ــاره ب کاری درســتی اســت؟ دوب
کتــاب رجــوع می کنیــم:»  ... مــن بــه انســان افغانســتان، بــه 
انســان ها می اندیشــم، آزادی، ســربلندی و ســعادت  شــان؛ یهــود 

ــد... .«  ــرق نمی کن ــن ف ــرای م ــا مســلمان ب ی

بــاز هــم بــا تناقــض گویی هــای ایشــان روبــه رو هســتیم. از یــک 
ــت و  ــن، ملی ــت دور از دی ــان اس ــاش آزادی انس ــرف در ت ط
مذهــب و در جــای دیگــر بــه مــدح شــاعری می پــردازد کــه دید 
یهــود ســتیز در متــن ادبــی اش بــه وضــوح دیــده می شــود. البتــه 
ایــن تناقــض گویی هــا را مــی تــوان نادیــده گرفــت بــه شــرطی 

کــه بــه ســواد ادبــی آقــای پــدرام شــک کــرد!
ایــن مســاله وقتــی پیچیده تــر می شــود کــه از »قهــار عاصــی« نیــز 
ــرد بی ســواد و زن ســتیز  ــاد می شــود و آن را ف ــن بخــش ی در ای
معرفــی مــی کنــد:»  حتــا در حــد یــک تحصیلکــرده عــادی هــم 
کتــاب نخوانــد؛ }منظور نویســنده قهار عاصــی اســت{... .«  ) ص 

۷۳ (. و  شــعر » داســتان را کشــتند«  از قهــار عاصــی را مــی آورد:
»  منبر و مسجد آزادی بود 

چون زن بدکاره 
سنگسار ابدیت کردند 

داستان را کشتند. «  ) ص ۷۶ ( 
آقــای پــدرام ایــن شــعر را قبــول نــدارد و می نویســد:» عاصــی اگر 
بــر مســایل زمانــه مــا آگاه بــود مــی بایســت زن بــدکاره را در میان 
گیومــه قــرار مــی داد. اگــر مســایل زنــان را مــی دانســت و نســبت 
بــه آن حســاس بــود مثــال دیگــری انتخــاب مــی کــرد... .«  ) ص 

 ) ۷۷
ــل  ــد مث ــت بگوی ــادر نیس ــا ق ــد:»  حت ــر می نویس ــای دیگ و در ج
ــا خــود داللت گــری  ــدرام ب ــای پ ــا آق ــدکاره؛... .« گوی ــردان ب م
» بــدکاره « و نقــش آن در ارتباطــات در مناســبات فرهنگــی 
افغانســتان مشــکل نــدارد. بلکــه بــا همــان رویکــرد عــوام  فریبانــه 
از طریــق این کــه جــای واژه زن، واژه  مــرد گذاشــته شــود؛ 
ــه  ــد. در صورتی ک ــتر کن ــود را بیش ــن زن خ ــد مخاطبی می خواه
اگــر »نه« یــی وجــود داشــته باشــد. بایــد ایــن »نــه« بــه خــود داللــت 
و کارکــرد واژه  »بــدکاره« باشــد. وقتــی بــا ایــن واژه انســان را متهم 

ــا زن.  ــد ی ــرد باش ــه م ــد ک ــرق می کن ــه ف ــود؛ چ می ش
اتفاقــن نــه تنهــا در بافــت خــود شــعر مــا بــا رویکــرد زن ســتیزی 
»عاصــی« روبــه رو نیســتیم. بلکــه زن » بــدکاره «  در بافــت درونــی 
شــعر او چنــان تحــول معنایــی می کنــد کــه از یــک طــرف عمــل 
ــه  ــاره ب ــر اش ــرف دیگ ــد و از ط ــش می کش ــه چال ــار را ب سنگس
مــادر - مهیــن می کنــد. جالــب اســت کــه آقــای پــدارم متوجــه 
ـ مهین اســت کــه مورد  نشــده کــه زن بــدکاره اســتعاره یی از مــادر
ظلــم مجاهدین واقع شــده اســت و اگــر مــا جــای واژه  زن، از واژه  
مــرد اســتفاده کنیــم؛ کل داللت گری هــای متن شــعر »عاصــی«  را 

ــم.  از آن می گیری
»منبــر و مســجد آزادی بــود« اشــاره به تبلیغــات مجاهدین می کند 
و مســجد تنهــا رســانه یی بــود کــه از آن اســتفاده می کردنــد و از 

طریــق آن ادعای اســتقال و آزادی داشــتند. 
     »چون زن بدکاره 
سنگسار ابدیت کردند« 

همیــن اشــخاصی کــه تــا دیــروز ادعــای آزادی را داشــتند؛ وقتــی 
پــا بــه کابــل گذاشــتند. چنــان برســر قــدرت بــه جنــگ پرداختنــد 
ــت  ــن تیکــه  شــعر در باف کــه باعــث کشــتار انســان ها شــدند. ای
ــه تنهــا اســتعاره یی از مــادر- مهیــن اســت. بلکــه  درونــی شــعر ن
ــرد  ــدرت م ــبات ق ــی مناس ــز نوع ــود نی ــای خ در داللت گری ه
بــر زن را نیــز بــه نمایــش می گــذارد و ایــن را در ذهــن کنــش ور 
ادبــی ایجــاد می کنــد کــه ریشــه  مناســبات قــدرت مــرد بــر زن و 
مناســبات قــدرت سیاســی بــرای حاکمیت بــر منطقه یی از مــادر- 

مهیــن یکــی اســت. 
» داستان  را کشتند« 

واژه    »داســتان« در بافــت ایــن شــعر اشــاره بــه روایتــی می کنــد کــه 
ــام آزادی بیــان می شــد و زمانی کــه بایــد تحقــق  ــه ن در منبرهــا ب
ــد و  ــود ش ــه ناب ــن و ریش ــی از ب ــدرت طلب ــر ق ــت. به خاط می یاف
ــود را از  ــان خ ــن راه ج ــه در ای ــهیدانی ک ــای ش ــام آرمان ّه تم
دســت دادنــد؛ فــدای قــدرت طلبی هــای کســانی شــد کــه امــروز 

آقــای پــدارم بــه دفــاع از آن هــا برخواســته  اســت. 
از طــرف دیگــر واژه  »داســتان«  از لحــاظ آوایــی باعــث می شــود 
ــارش  ــتان« و در کن ــتم داس ــی »رس ــش ور ادب ــن کن ــه در ذه ک
ــی  ــام ادب ــد. شــاهنامه فردوســی نوعــی قی شــاهنامه را تداعــی کن
انســان در مقابــل تهاجــم عــرب بــود و عاصــی کــه خــود را یــک 
خراســانی می دانســت؛ آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــه ایــن موضــوع در 

شــعر خــود اشــاره کــرده اســت. 
و در اخیــر »زندگــی نامــه شــعر واصــف باختــری را، از زمانــی که 
ــه طــور جــدی پــا در جــاده شــعر نــو می گــذارد، نــگاه کنیــد،  ب
چنــد قطعــه شــعر پیــدا می کنیــد کــه بی زحمــت خــود را بــر روی 
خواننــد بــاز کنــد. تقریباً دســت خالــی بــر می گردیــم.« ) ص ۵۸ ( 
ــی کــه  ــم کــه از زمان ــدرام بگوی ــای پ ــه آق و حــال می خواهــم ب
ــن  ــد مت ــه تولی ــده اید و ب ــی ش ــی و اجتماع ــارزات سیاس وارد مب
پرداختیــد، چیــزی نداشــته اید و مخاطــب همیشــه دســت خالــی 
از متــن شــما برگشــته اســت. امیــدوارم کــه ایــن نقد، تلنگــوری به 

افــکار شــما بــرای تولیــد متــن بهتــر باشــد.
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درنگی بر وضعیت 
حاکم در غور

ــی رود  ــمار م ــتان به ش ــزی افغانس ــات مرک ــه والی ــور از جمل ــت غ والی
کــه در نــزد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اجتمــاع افغانــی ملقــب بــه هســته 
و قلــب افغانســتان شــناخته شــده اســت. ولــی متاســفانه ایــن قلــب مصــاب 
ــدارد. از  ــود ن ــم وج ــری ه ــت و درمانگ ــده اس ــون ش ــراض گوناگ ــه ام ب
ــگاه غــور در تاریــخ افغانســتان )کــه بی شــک  افتخــارات تاریخــی و جای
ــخ،  ــه گواهــی تاری ــا، ب ــوری غوری ه دوره هــای درخشــانی از دوره امپرات
اینــک در دســت ماســت( کــه بگذریــم؛ حــاال خبــری از آن همــه شــکوه و 
عظمــت نیســت و دیــروز غــور، بــا امــروزش هرگــز قابــل مشــاهده نیســت. 
حــاال بــه غــور بــه مثابــه یــک ولســوالی نگریســته می شــود. بــه هــر حــال، 
مشــکات و چالــش هــای غــور و غوریــان را صــرف نظــر از مقایســه مــا 
قبــل و حــال نکتــه وار می نــگارم: غــور در یــک محــدوده کامــاً ســخت و 
دشــوار جغرافیایــی افغانســتان قــرار دارد کــه نبــود راه هــای مواصاتــی بیــن 
ولســوالی ها و مرکــز والیــت و همچنــان شــاهراه غــور بــا والیــات دیگــر، 
خــود در مــوازات ایــن دشــوار گذر بــودن، مشــکات زیــاد را خلــق کــرده 
اســت، چنان کــه نبــود راه هــای ترانزیتــی روی قیمــت  مــواد غذایــی تاثیــر 
مســتقیم داشــته اســت و مــردم از ایــن ناحیــه شــکایت های فــراوان دارنــد. 
در حالی کــه زمســتان غــور ســخت تحمــل ناپذیــر اســت و شــش مــاه تمــام 
بــه درازا می کشــد؛ اینجاســت کــه نرســیدن مــواد غذایــی و ســرمای تــوأم 
بــا دشــوار گــذر بــودن راه هــا مــردم را ســخت در تنگنــای فقــر و بیچارگــی 

قــرار داده اســت.
شــغل اکثریــت مــردم غــور زراعــت ومالــداری اســت، مــردم حــدود شــش 
مــاه را مصــروف کشــت و کار و جمــع آوری محصــوالت بــرای مصــارف 
زمســتان انــد و در شــش مــاه دیگــر کــه فصــل ســرما حاکــم اســت از کار 
و فعالیــت خبــری نســیت و مــردم از ایــن محصــوالت اســتفاده می کننــد 
ــزرگ ســر راه مــردم والیــت غــور  ــکاری دو چالــش کامــا ب . فقــر و بی
اســت، همــان طوری کــه متذکــر شــدم، مــردم در طــول شــش مــاه؛ بهــار و 
تابســتان کار می کننــد کــه زنــده بماننــد و از رفــاه و دسترســی بــه امکانــات 
الزم بهــره ای ندارنــد و دور مانــده انــد. بیــکاری بیــن جوانــان تحصیــل یافته 
بــه اوج خــود رســیده و جوانــان فــارغ شــده از دانشــگاه ها از بیــکاری رنــج 
می برنــد و حتــا ایــن مهــم ســبب شــده اســت کــه برخــی از جوانــان از روی 
ناگزیــری بــه صفــوف دشــمن بپیوندنــد. اکثــر جوانــان تحصیــل کــرده از 
ــوزان  ــه دانش آم ــدی ب ــوی ب ــد، الگ ــر می برن ــه س ــکاری ب ــه در بی این ک
مکتــب هســتند و انگیــزه آنــان بــه شــدت تقلیــل می یابــد کــه گویــا؛ اگــر 
پایــان تحصیــل همیــن بیــکاری اســت، تحصیــل یعنــی ضایــع کــردن وقت 
ــان ایــن والیــت  ــای جوان ــا پــس لرزه هــای بیــکاری و فقــر، پ آدم هــا. حت
را بــه تــرک وطــن و روی آوردن بــه اعتیــاد مــواد مخــدر کشــانده اســت 
کــه اگــر بــه ایــن معضــل توجهــی صــورت نگیــرد، بربــادی آینــده از حــاال 

متصــور اســت. 
امــروز هرچنــد اکثــر والیــات افغانســتان از نــا امنــی رنــج می برنــد و مــردم 
ــرض  ــور در مع ــت غ ــا والی ــد، ام ــی دارن ــه نگرانی های ــن زمین ــز در ای نی
تهدیدهــای جــدی تــری بــه ســر می بــرد. بــه نحــوی کــه ســاحات تامیــن 
ــوالی ها  ــری ولس ــک کیلومت ــت و ی ــام والی ــری مق ــت در ۳ کیلومت امنی
خاصــه می شــود و دولــت محلــی قــادر بــه جلوگیــری از انجــام حمــات 

وحشــیانه و غیــر انســانی فراتــر از ۵ کیلومتــری نیســت.
معــارف در ایــن والیــت وضعیت کاما ســوال برانگیــز دارد و هــر گام اش 
بــرای بررســی کننــده قابــل نقــد اســت، در اکثــر نقــاط، مکتــب و معلمــی 
وجــود نــدارد امــا ســهمیه ویــژه برای شــان از طــرف ریاســت معــارف غــور 
پرداختــه می شــود کــه زیادتــر جنبــه حمایــوی افــراد ضددولتــی را بــه خود 
ــرد،  ــورت می گی ــه ص ــی ک ــوارد گزینش های ــی م ــا برخ ــرد، حت می گی
وابســتگان طالبــان نیــز در ایــن میــان بــه چشــم می خورنــد. در عیــن 
حــال کــه غالــب مکتب هــا فاقــد تعمیــر مجهــز انــد و دانــش آمــوزان بــا 

مشــکات عدیــده ای روبــه رو هســتند.
ــرورش  ــرای پ ــا ب ــال ها زمینه ه ــن س ــه در ای ــت ک ــد گف ــف بای ــا تاس ب
ــت در  ــن والی ــان در ای ــوق زن اســتعدادهای افراطــی مســاعد اســت و حق
وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد، همانگونــه که شــاهد سنگســار رخشــانه در 
ایــن والیــت بــوده ایــم. بــا ایــن وجــود، گزینــش یــک زن بــه عنــوان والــی 

ــه اســت. ــر انگیخت ــز ایــن حساســیت ها را بیشــتر ب در ایــن والیــت نی
حکومــت داری محلــی در والیــت غــور به شــدت از فقــدان مدیریــت رنج 
ــه  ــرد. بخــش از ایــن ناتوانی هــا در مدیریــت امــور حکومــت داری، ب می ب
شــخص والــی بــر می گــردد کــه از او کاری ســاخته نیســت. در همیــن حال 
حضــور افــراد غیــر مســوول و مداخــات آنــان در امــور حکومــت داری، 
ــور  ــت. حض ــیده اس ــش کش ــه چال ــی را ب ــام محل ــای کاری نظ برنامه ه
قوماندانــان مســلح غیــر مســوول و ظلمــی کــه از جانــب آنــان بــاالی مــردم 
روا داشــته می شــود، میــزان نارضایتــی مــردم را بیشــتر کــرده اســت. ایــن 
ــر توســط  ــد ســال اخی ــی کــه طــی چن ــر مســوول، از کمک های ــراد غی اف
ــاس  ــت، اخت ــه اس ــاص یافت ــور اختص ــه غ ــده ب ــک کنن ــای کم نهاده
گســترده کــرده انــد و بخــش اعظــم ایــن کمک هــا را حیــف و میــل کــرده 

انــد. 
ایــن والیــت کــه در حــدود 9۰۰ هــزار نفــوس دارد، تنهــا یــک شــفاخانه 
دولتــی وجــود دارد و در تناســب بــه جمعیــت ایــن والیــت، یــک شــفاخانه 
پاســخگوی نیازهــای مــردم نیســت و مــردم در ایــن زمینــه مشــکات زیــاد 
دارد. در بخــش انکشــافی نیــز بودجه هــای تخصیصی معموالحیــف و میل 
می شــوند، در ایــن چنــد ســال اخیــر، کار درخــوری در ایــن زمینــه انجــام 

نشــده کیفیــت کارهــا نیــز بســیار ضعیــف و بــی بنیــاد اســت.
در بخش هــای دیگــر نیــز مشــکات عدیــده ای دامنگیــر مــردم غور اســت، 
کــه در ایــن فرصــت مجــال طــرح کــردن آن نیســت و امــا خواســت مــا از 
دولــت مرکــزی ایــن اســت کــه در امــور حکومــت داری محلــی در ایــن 

والیــت و ارایــه خدمــات رســانی مطلــوب، همــت گمارنــد.

پــس از ســالیانی از کابــل بــه زادگاهــم بلــخ بــر گشــتم. کاری 
و رســمیاتی در حــد آمــوزگار دوره ماســتری در دانشــگاه 
ــه  ــخی و کوچ ــاغ س ــی در چارب ــای گهگاه ــخ. گردش ه بل
ــودم.  ــش ب ــرگاه در آرزوی ــه از دی ــش ک ــای پیرامون و بازاره
مــزار دیگــر آن مــزار پانــزده بیســت ســال پیــش نیســت. از رو 
ســاخت و زیــر ســاخت دگرگــون شــده اســت. بــه کارگیــری 
ثروت هــای افســانه یی، روســاخت ها و زیــر ســاخت های ایــن 
شــهر را رنــگ و روی تــازه بخشــیده اســت. انســان تــازه آمــده 
وقتــی گذشــته ایــن شــهر را بــا  امــروزش برابرهــم می نهــد؛ بــه 
خــودش می بالــد و گرمــای امیــدی در دلــش زنــده می شــود. 
ــا ســرمایه  ــد کــه اینجــا و آنجــا ب قشــر نوخاســته یی را می بین
ــود  ــالش بهب ــته و درت ــا داش ــازاری برپ ــاروا، ب ــا ن اش، روا ی

ــت.  کارش اس
ــهر  ــبزی ش ــت. سرس ــده اس ــون ش ــم دگرگ ــهر ه ــم ش اقلی
ــه  ــن در باب ــو آیی ــای ن ــاغ  ه ــی ب ــه آن و برپای ــار گوش و چه
ــن  ــر، در ای ــای دیگ ــخ و جاه ــهرک بل ــاد، ش ــیر آب ــر، ش قنب
دگرگونــی، ســازنده بــوده اســت. یــادم می اِیــد در همین شــهر 
در تابســتان ها هــوا بــه آن پیمانــه داغ می شــد کــه پــاروی انبــار 
ــر روی  ــا ب ــت و کوچه گیه ــا در می گرف ــه م ــده در کوچ ش
آن آب می زدنــد. )بــه جــای حویلــی مــا کــه آنــرا بــه کمــال 
نبــی زاده فروختــه بودیــم، اکنــون یــک ســاختمان دو طبقه یی 
ســاخته شــده اســت(. دســتگاه های آب معدنــی، دســتگاه های 
لبنیــات تــازه، حمام هــای ســونا، فروشــگاه هایی بــا همتــرازی 
بــا فروشــگاه های جهانــی، اینجــا و آنجــا پاگرفتــه انــد کــه کم 
ــازند.  ــر آورده می س ــهروندان را ب ــای ش ــش نیازمندی ه و بی
وضــع اقتصــاد جامعــه هــم کمــی بهتــر شــده اســت. البتــه ایــن 
ــتان ها  ــر اس ــت؛ در دیگ ــخ نیس ــژه بل ــا وی ــه دگرگونی ه گون
ــی  ــه دگرگون ــود. یگان ــده می ش ــتاوردها دی ــن دس ــز چنی نی
امیــد بخــش در بلــخ وضــع فرهنگــی آنســت. ایجــاد بــاغ  های 
ــاختن  ــی، س ــی – فرهنگ ــای تاریخ ــازی جاه ــی، بازس مردم

دیــوار فرهنگــی  و...
*

اتاقــی کــه زنــده گــی می کنــم  در پشــت   
میــدان کوچکــی هســت کــه گاهــی مــرا بــه ســوی خــودش  
می کشــاند. آنجــا مــی روم وکودکانــی را می بینــم کــه روزانــه 
در آنجــا گــرد هــم می آینــد و تــوپ بــازی می کننــد. امــروز 
ــه  ــان کشــاند.  لحظاتــی ب شــور و حــال آنهــا مــرا به ســوی آن
بــازی شــان چشــم دوختــم. یکــی از آنهــا کــه کوچک تــر از 
همــه بــود، چشــم کانــج داشــت )بــه گفتــه عرب ها،احــول ( 
و دروازه بــان گــروه خــودش. هــی می خندیــد و بــا مهــارت از 
ــا  ــد می گفــت. م ــه صــدای بلن دروازه پاســداری می کــرد و ب
رئــال مادریــد هســتیم. مــا رئــال مادریــد هســتیم! و دیگــران را 
مســخره می کــرد. همگــی پنــج نفــر بودنــد، دونفــر مخالــف 
آنســویی، دروازه بــان نداشــتند. اینــان همــه بــا چپلــک در پــا 
می رزمیدنــد. می دویدنــد و گاهــی هــم بــه شــدت بــه زمیــن 
ــود کــه  ــده ب ــد. تــوپ شــان هــم یــک تــوپ کفی مــی  افتادن
ــی  ــد و وقت ــده بودن ــداری تکــه و پارچــه را تپان ــش مق درمیان
ــی  ــن وقت ــی نمی کــرد. مثل ــدان حرکت ــد چن شــوت می کردن
ــوپ  ــه ت ــای آن ک ــرد به ج ــوت ک ــار ش ــا دوب ــی از آنه یک
ــد  ــت بازمان ــک دروازه از حرک ــود در نزدی ــل دروازه ش داخ
ــا  ــوان آن را نداشــت کــه آن را ب ــده ت ــه کنن و کــودک حمل
قــوت بیشــتر داخــل دروازه برانــد. دلــم ســوخت . بــه دروازه 
بــان گفتــم: بچــه جــان! بــا چپلــک فوتبــال نمیشــه چــرا کرمچ 
نمی پوشــین. ظاهــراً کــه نخواســت کــم بیایــد، گفــت: کرمــچ 
داریــم از خانــه نیاوردیــم. گفتــم اگــر فــردا کرمــچ  هــای خــود 
تانــرا بپوشــید و بیاییــد؛ مــن وعــده می کنــم کــه یــک تــوپ 
ــد و همــه در  ــد. آمدن ــان دادن ــازی را پای ــان بخــرم. ب ــو برایت ن
برابــرم ایســتادند. وقتــی دانســتند کــه چنیــن وعده یــی برایشــان 
داده ام هــر کــدام بــا خوشــحالی می پرســید کــه تــوپ را َکــی 

ــر! ــروز دیگ ــم: ام ــرم. گفت می خ
بــه اتاقــم برگشــتم. جیلکــم را بــه شــانه انداختــم   
ــره  ــدا نم ــدا ج ــان ج ــتم از آن ــدم. می خواس ــر آم ــاق ب و از ات
پاهــای شــان را بپرســم تــا چنــد جفــت کرمــچ - شــاید لیالمی 
ــودم و  ــه ب ــواه نگرفت ــوز تنخ ــود هن ــه خ ــرم ک ــان بخ - برایش

تــوان خریــد کرمچ هــای نــو را نداشــتم. می دانســتم کــودکان 
فوتبالیســت کرمــچ ندارنــد. وقتــی از اتــاق بیــرون شــدم، دیدم 
ــازار یــک  ــه شــهر رفتــم و از ب ــد. یک راســت ب ــه ان همــه رفت

ــدم. ــال خری ــوپ فوتب ت
بــه اتاقــم برگشــتم ،از پشــت شیشــه دیــدم کــه بــه جــای آنــان، 
ــال  مشــغول هســتند. تــوپ  ــه فوتب ــد ب ــم ق ــد و نی بچه هــای ق
ــردا  ــردا برایشــان می دهــم. ف ــم ف ــادم. گفت ــاق نه را گوشــه ات
بامــدادان پــچ پــچ کــودکان در بیــرون، از خــواب بیــدارم کرد 
کــه در پشــت اتاقــم آمــده بودنــد. دیــدم همــه آمــاده رفتــن بــه 
مکتــب هســتند. بــه پاهاشــان کــه دیــدم، همــه چپلــک بــه پــا 
داشــتند. پرســیدند خریدی؟ گفتم هــان. با خوشــحالی گفتند: 
کــو ؟ گفتــم صبــر کنیــن. رفتــم و تــوپ را آوردم. هــر کــدام 
می گفــت: مــره بتــه. مــره بتــه. یکــی کــه از دیگــران بزرگتــر 
ــدم دیگــران  ــه. دی ــه بت ــه م ــان میشــم ب ــه کفت ــود، گفــت: م ب
ــد.  ــه ان ــی پذیرفت ــه کفتان ــی او را ب ــد. یعن ــزی نمی گوین چی
گفتــم: خــوب اســت. تــوپ نــزد تــو باشــد. دیگــر کــه بــرای 
ــی. وقتــی  ــان می دهــم. حــاال ن ــن تــوپ را برایت ــال آمدی فوتب
از نمــره پاهاشــان پرســیدم هیچکــدام از آنــان نمره پاهاشــان را 
نمی دانســتند . همــه رفتنــد و مــن تنهــا مانــدم. بــه ایــن ســیمرغ 
هــای کوچــِک چپلــک پــوش البــرز می اندیشــیدم. بــه رئــال 

ــده.)1( مادریدهــای آین
***

 شــام شــده بــود. شــام هــای بلــخ هــوای ســاکت و ســنگینی 
دارنــد. اندوهــی در دلــم شــورید. بــاز هــم غربتــی دیگــر! بــه 
ــه زن و  ــال  ن ــارش: عی ــان اندوهب ــادم و آن بی ــاد رودکــی افت ی

فرزنــد نــه، معونــت نــه! 

)1( .دوســتی در کابــل برایــم گفتــه بــود؛ نــام تیــم ملی پوشــان 
فوتبــال بلــخ یعنــی »ســیمرغ هــای البــرز«  از کتــاب »ســیمرغ 

هــای بــی آشــیانه البــرز« برگرفتــه شــده اســت.

راننــده رنجــر پولیــس دزدانــه موتــرش را کنــار جــاده توقــف 
ــه چهــار طــرف نــگاه می انــدازد، دکانــداری کــه  می دهــد، ب
بــه آمدنــش لحظــه شــماری داشــت، بــه عجلــه بشــکه و پیــپ 
تیــل را از دکان بیــرون می کشــد. راننــده رنجــر بــا اضطــراب و 
آهســته مــی گویــد: عجلــه کــن! شــاید بیســت لیتــر باشــد. تیل 
فــروش بــا دســت و پاچگــی تیــل را بــه بشــکه تخلیــه می کنــد 
ــد و رنجــر را  ــه جیــب می زن ــول را ب ــا بی شــرمی پ ــده ب و رانن

بی رحمانــه بــه راه مــی انــدازد و مــی رود.
 

در صــف نانوایــی بســان دیگــران انتظــار می کشــم، کودکــی 
بــا معصومیــت نــان را از مــردی تســلیم می شــود کــه بــه گمــان 
ــد،  ــان را یــک یــک حســاب می کن ــدرش باشــد. ن ــب پ اغل
ــمگین و  ــرد خش ــت« م ــا اس ــت ت ــد:»پدر هف ــی کش ــدا م ص
نگــران بــه پســرش نــگاه می انــدازد. نــان هــا را خــودش 
حســاب می کنــد، می بینــد کــه شــش دانــه اســت. بــا قهــر در 
صــف نانوایــی فرزنــدش را نکوهــش مــی کند:»لــوده!« ببیــن 

شــش تــا ســت.
 

ــرش  ــوی موت ــده صــدای رادی ســوار تاکســی می شــوی، رانن
ــر  ــد، موت ــم می کن ــم غ ــب غ ــت و زیرل ــرده اس ــد ک را بلن
شیشــه دودی بــه ســرعت از کنــارش رد می شــود. راننــده کــه 
مــرد درشــت انــدام و تنــد مــزاج اســت، بــه ناســزا گویــی رو 

می آورد:»خواهــرش گریختــه....« بــه ســواری های موتــرش رو 
ــه لعــن و نفریــن اش ادامــه می دهــد. از جمــع  ــد و ب می گردان
ســواری هــا کســی فرمــان ایســت می دهــد، هــزار افغانــی را بــه 
ــازد و  ــه او می ت ــدون تامــل ب ــده ب ــد. رانن ــده پیــش می کن رانن
نــگاه زننــده ای بــه او می انــدازد. جــوان بــا زبــان و نگاه هایــش 
ــه فحاشــی و  ــده ب ــا رانن ــدارد، ام ــرد ن ــول ُخ می رســاند کــه پ

نفریــن مــرد جــوان ادامــه می دهــد...
 

ــد  ــوتر چن ــتم، آن س ــی ایس ــی م ــی لحظه ی ــتگاه تاکس در ایس
دختــر جــوان بــه انتظــار موتــر صــف کشــیده انــد، در مقابــل 
شــان پســری ایســتاده اســت کــه پتلــون پــاره پــاره بــه تــن دارد، 
ــای  ــران نگاه ه ــت، دخت ــده اس ــی آزار دهن ــش خیل نگاه های
ــش  ــه در روی ــری ک ــا پس ــد، ام ــن می اندازن ــه زمی ــان را ب ش
لکه هــای از خشــونت و جنــگ رســم شــده اســت صــدا 

ــت.... ــی ش ــت چ ــد: چیش می کش
 

بــه دانشــگاه مــی روم، آرامــش عجیبــی مــرا بــه بــر می کشــد، 
ــه  فضــای مهربانــی و صمیمــت در ذهنــم تداعــی می شــود، ب
لحــاظ روانــی بــه ایــن بــاور مــی رســم کــه بــه محیــط علمــی 
و اکادمیــک هســتم. بــه زیــر درختــان دانشــگاه قــدم می زنــم 
ــدم راه را طــی نکــرده  ــوز صــد ق ــم. هن و آرام آرام راه می افت
ام کــه صــدای قهقــه و موزیــک بلنــد دانشــجویان حواســم را 

پــرت می کنــد. آن ســوتر چنــد جوانــی را می بینــم کــه پتــو در 
بــر شــان اســت، بوت هــای پــس قطــع پوشــیده و ســیگارهای 

نیــم ســوخته بــه دســت و نظــاره گــر رفتــار دگــران هســتند.
 

بی خیــال در راه روان اســتی، تندبادهــای آزار دهنــده آرامــش 
ات را برهــم مــی زنــد. هــوا نهایــت غبارآلــود اســت، صــدای 
ــاده  ــاند، ج ــود می کش ــه خ ــه ات را ب ــک توج ــپالق ترافی اش
خلــوت می شــود، موترهــای لینــی را توقــف می دهــد. چنــد 
ــای  ــند، آب ه ــرعت از راه می رس ــه س ــه دودی ب ــر شیش موت
ــرعت  ــه س ــند و ب ــران می پاش ــه روی عاب ــرک را ب ــد س گن
ــاره  می گذرنــد. چنــد نفــر ناســزا می گویــد و هــر کــس دو ب

در مســیرش راه می افتــد....

ــن ات را  ــه دودی، ذه ــای شیش ــای موتره ــی راننده ه ــد ران تن
درگیــر کــرده، هــوای آلــوده دمــاغ ات را مــی آزارد و بــاز هم 
ــای  ــر و صداه ــار راه س ــی. در چه ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ب
ناخوشــایند همــه را بــه ســمتی می کشــاند، ناخــودآگاه تــو هم 
بــه ســوی مــردم و صداهایــی از جنــس ناســزاگویی ودشــنام 
کشــانده می شــوی، می بینــی کــه شــخصی دو جــوان را زیــر 
مشــت و لگــد گرفتــه و صــدا می زنــد ای بی غیرت هــا دزدی 
کــرده، ملــک ره پــودری گرفــت، هــر روز ای پودری هــا مــال 
مــا را دزدی می کنــن. مــا از دســت ایــن هــا آرامــش نداریــم...

 تېــري لــه پــاره نــورې مناســبې الرې نــه لــري نــو ځکــه خــو لــه همدغــو غیرمناســبو 
ــه اســتفاده کــوي او پــه ورو ورو دهغــوی پــه ذهــن کــې ځــای نیــي. ــو ن فرصتون

پــه دې ویډیــو ګانــو کــې د جګــړو منظرونــه د مقابــل لــوري ماتــې او ان د هغــوی د 
وژنــې مناظــر او نــورې پارونکــې نعــرې او ترانــې هــم ښــودل کيــږي.

ددې لــه پــاره چــې مــوږ د افغانســتان راتلونکــی او اوســنی ځــوان کــول لــه یــو داســې 
ګــواښ څخــه وژغــورو چــې پــه هغــې کــې افراطییــت زمــوږ د ژوند له پــاره ګــواښ وي 

نــو د ځوانانــو لــه پــاره ځېنــې کارونــه تــررسه کــول هــم اړيــن دي.
یــو خــو بایــد پــه حکومتــي کچــه دا وکــړو چــې ځوانانــو تــه د ســاعت تېــرۍ داســې 

متبادلــې الرې چــارې عامــې کــړو چــې هغــوی لــه افراطــی کړيــو خونــدي کــړي.
اوس مهــال د والیتونــو پــه کچــه د ځوانانــو ریاســتونه او دفرونــه لــرو په څنــګ کې یې 
ځېنــې بهرنــۍ موسســې او بنســټونه هم مرســته کــوي، نــو د ســپورت او د خیر ښــيګڼې 

پــه کارونــو کــې د هڅونــې لــه پــاره دوی بایــد مټــې را بــډ وهي.

بلــه الره یــې دا ده چــې پارکونــه او د ســاعت تېــرۍ ځایونه جوړکــړی يش ددې لــه پاره 
چــې ځوانــان هلتــه پــه نــورو غیر مناســب ناســتو کــې مرصوف نــه يش نــو ددې لــه پاره 

یــو داســې متبــادل ځــای بایــد وي چــې دوی هلتــه خپــل وخت تېــر کړي.
همــدا ډول امنیتــي بنســټونه بایــد وڅــاري چــې څــوک څــه خپــروي، بایــد د موبایــل 
دوکاونونــو کــې د ویډويــو پــه نــوم افراطیــت تــه هڅوونکــې ویډوګانــو بانــدې بندیــز 
ولګــول يش او کــه څــوک یــې بیــا هــم خپــروي نــو د جــرم پــه نــوم لــه هغــوی رسه 

جــدي چلنــد ويش. 
د لــرې پرتــو  ســیمو د ځوانانــو ترمنــځ د ټولنــو او اتحاديــو جوړولــو تــه بایــد پراختیــا 
ورکــړل يش چــې پــه دې توګــه د ځوانانــو ســتونزې رشیکــې وي او پــه ګــډه دمبــارزې 
لــه پــاره یــو ادرس وي، چــې لــه هغــه ځایــه پــه خپلــه د ځوانانــو لــه منځــه د افراطیت پر 

ضــد مبــارزه مــخ تــه یــوړل يش.

لبرزنامه شهروند ا پوش  چپلــک  ســیمرغهای 

می گذرد؟ چه  شهر  در 

ځوانان ولې افراطیت ته مخه کوي؟
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گذر اچکزایی ها 
گذر اندرابی

گذر آهنگری 
گذر حضرت صاحب 

گذر بابای خودی
گذر بارانه

گذر باغ علیمردان 
گــذر باغبــان کوچــه (چهــار بــاغ 

ســابقه(
گذر بوریا فروشی
گذر باروت خانه 
گذر پایان چوک 

گذر پرانچه ها 
گذر تخته پل 

گذر تنور سازی 
گذر توپچی باغ 
گذر تیلی کوچه 

گذر جوانشیر ها چنداول 
گذر چارسوق چارچته
گذر چارسوق چنداول

گذر چقورک 
گذر چوب فروشی 

گذر حمله ها
گذر خافی ها چنداول

گذر خرابات
گذر فقیر

گذر ذغال فروشی
گذر کله خود(کله خور ) چنداول

گذر قاضی  فیض اهلل
گذر وزیر 

گذر کاه فروشی 
گذر کاکه بخشو 

گذر درخت شنگ 
گذر کتابفروشی 

گذر کتگرها 
گذر کرنیل لطیف

گذر کشمش فروشی 
گذر کفش دوزها 

گذر کالی ها 
گذر خوابگاه

گذر دیوان بیگی
گذرخان ما خان.

گذر شور بازار
گذر صابون سازی 

گذر صندوق سازی 
گذر عاشقان و عارفان 

گذر علی رضا خان 
گذر فرملی ها 

گذر سنگ کشها
گذر زیارت مراد خانی

گذر سادوها
گذر سپاه منصورها

گذر سراجی
گذر سرحوض ریکاخانه 

گذر سردار جانخان
 گذر باغنواب

گذر قرت ها چنداول
گذر قصاب کوچه 

گذر قلعه باقرخان چنداول
گذر قلعه حیدر خان 

گذر قلعه محمود خان
گذر قلعه هزاره های چنداول 

گذر قلعه هزاره های مرادخانی
گذر گاب کوچه 
گذر مرده شوی ها 

گذر مسلی ها
گذر ما غام 

گذر مندوی
گذر موچی پوره

گذر ندافی 
گذر هندو یا هندو گذر 
گذر سه دکان چنداول 

گذر سوته پای ها 
گذر سیف الملوک

ـ بچه  گذر سیکه
گذر شائین چی های چنداول 

گذر شانه سازی 
گذر شاهسون ها چنداول 

گذر شمع ریزها 
گذر خیابان 

گذر کبرلوها چنداول
گذر کوچرلوها چنداول 

گذر اعظم خان

اشاره: ایشور داس، هموطن هندوباور 
ما که مسوول سایت وزین "کابل ناته " 

است و در خارج از کشور به سر می برد، 
متن زیر را که یادداشتی از خاطره های 
دیرین او از کابل است، برای ما فرستاده 
است و در این نوبت، این نوشته داس 
ارجمند را نشر می کنیم. هندوباوران و 

سیک های افغانستان باشندگان اصلی این 
مرز و بوم هستند و تعهد و پایبندی آنان 

به کشور و سرزمین شان، بسیار محکم 
است و در هنگام اشغال افغانستان، آنان 

در کنار دیگر شهروندان در دفاع از 
سرزمین شان سهم موثری داشتند. از بد 
روزگار اما، در جریان جنگ های داخلی 
شمار زیادی از هندوباوران و سیک های 

افغانستان در کشورهای دیگر فراری 
شدند که آقای ایشور داس نیز، همانگونه 
که خود در نوشته "حسرت کابل"  نگاشته 
است، با حسرتی در دل این شهر را ترک 

گفته است.

 کابــل بــه مثابــه قلــب کشــور در پهنــای تاریــخ کهــن تــر از 
پنــچ هــزار ســال، از موقــف و حیثیــت ویژه یــی برخــوردار 
ــا عــرب،  ــر یورشــی کــه از ســوی عجــم ی ــوده اســت. ه ب
ــه،  ــی صــورت گرفت ــا شــاهان مغول ــی ی ــا اســکندر مقدون ی
دســت یابی بــه کابــل، هــدف اصلــی و نزدیــک آنهــا 
ــه  ــر ب ــر و زودت ــان ت ــده، آس ــا در آین ــی داد ت ــکیل م را تش

ــد. ــارس، راه یابن ــرزمین ف ــا س ــتان و ی هندوس
 در قــرن پنجــم میــادی، نخســت شــاهان یفتلــی و پســان هــا 
هنــدو شــاهان کابلــی، بــرای دفــع تجــاوز احتمالــی بیگانگان 
اعمــار  بــه  آســمایی،  و  دروازه  شــیر  بــاالی کوه هــای 
دیوارهــای دفاعــی دســت یازدیدنــد. آوانی کــه انگلیس هــا، 
اوایــل قــرن نــوزده بــه فکــر تصــرف افغانســتان شــدند، ملــت 
قهرمــان افغــان جانبازانــه به نبــرد ملــی پرداختند و نگذاشــتند 
نیــت شــوم آن ابــر قــدرت اســتعماری جامــه عمــل بپوشــد. 
قبــل از انگلیس هــا، شــاهان مغولــی هــم نتواســتند بــه 
ســادگی، کابــل را تصــرف کننــد. روشــن اســت در دفــاع از 
قلــب افغانســتان، در پهلــوی نیــروی مقاومــت و نبــرد برحــق 
کابلیــان، موجودیــت دیوارهــای کوه هــای یــاد شــده؛ نقــش 

ارجمنــد نظامــی داشــته انــد.
رتبیــل شــاه کابــل، کــه مشــخص تر می تــوان او را »ســامنت 
دیــو شــاه کابل« نبشــت، بــر تخــت روان با اهالی مســتعضف 
کابــل در پیــکار ملــی اشــتراک کــرد و با یعقــوب لیث صفار 
کــه بــا پشــتوانه عظیــم و کمــک بــی دریــغ عرب هــا حمایت 
می شــد جنــگ کــرد. در کتــاب »جوامــع الحکایــات« 
ــه ۱۶4–۱۶۵ آن  ــل، در صفح ــی کاب ــم مل ــود در موزی موج
ــدا می ســازد  ــه وضاحــت هوی ــی موجــود اســت و ب حکایت
کــه چگونــه عرب هــا و یعقــوب لیــث صفــار، بــه نیرنــگ، 
ــی  ــد و اهال ــل را قســماً فتــح کردن ــه و مکــر، شــهر کاب حیل
شــریف آن هنــگام کابــل را )کافــر( خواندنــد. بــا ایــن همــه 
جفاهــا، او، موفــق نشــد کــه تمــام کابلســتان را بــه تصــرف 

درآورد.
ــه  ــدرت تیک ــه ق ــه اریک ــه ب ــی، هنگامی ک ــاه ابدال  تیمورش
کــرد، پایتخــت را از قندهــار بــه کابــل انتقــال داد. ایــن امــر 
ســبب شــد کــه کابــل بعــد از ســال های ســال، واپــس مرکــز 
اداره قــدرت سیاســی شــود. تامیــن ارتبــاط شــاهراه بــزرگ 
بازرگانــی از ســمت آفتــاب برآمــد ســرزمین مــا، بــا باختــر 
ــهروندان  ــی ش ــی و زندگان ــه زندگ ــتر ب ــق بیش ــن، رون زمی
کابــل بخشــیده بــود. ایــن امــر یکــی از دالیــل آمــدن بیشــتر 
قــوای کار انســانی از ســایر مناطــق همجــوار به پایتخــت بوده 

اســت.
ــدو  ــهروندان هن ــزد ش ــا ن ــورش عرب ه ــش از ی ــل پی  کاب
تبــار، کــه بعــداً مســلمان شــدند، همیش مقــدس بوده اســت. 

ــریف،  ــاجد ش ــان ها مس ــدس و پس ــد مق ــت معاب موجودی
زیارتگاه هــا )زیــارت جــوی شــیر آســمایی، زیارت عاشــقان 
وعارفــان، زیــارت بابــا خودی، زیارت ســخی شــاه مــردان...( 
عرفانــی بودن شــهر را شــکل و شــمایل ویــژه بخشــیده بود و 
روحانیــت بزرگمــردان دیــن و انســانیت، نور خــاص و تابنده 

پــدرام را بــه کابــل زمیــن هدیــه فرمــوده انــد.

ــرد و  ــای خ ــات و قصبه ه ــا، مح ــه گذره ــل ب ــهر کاب ش
بــزرگ جلــوه می افروخــت. بخــش اعظــم گذرهــا و 
محــات زیســت کابلیــان بــه نام هــای عارفــان بــزرگ، 
ــل  ــت اه ــی و موجودی ــناس اجتماع ــخصیت های سرش ش
کســبه مســما شــده بــود. ایــن نامگذاری هــا کمتــر از رســم 
دفتــر و دیــوان بهــره بــرده انــد، بلکه برداشــت های ســلیقه یی 
ــم، در ایجــاد وجــه تســمیه  ــل قدی ــرف باشــندگان کاب و ُع
آنهــا، نقــش اساســی داشــته اســت. بــه بیــان دیگر نامگــذاری 
محــات زیســت، کســب و کار شــهروندان کابــل از ســوی 

بلدیــه بــه عمــل نیامــده بــود.
 ایــن گذرهــا باهمدیگــر راه و ارتبــاط داشــتند تــا کابلیــان در 
مواقــع الزم، بــه ویــژه زمــان هجــوم بیگانــگان بــه هم برســند 
و همســنگر و همقــدم باشــند. در برخــی مناطق، بــه اصطاح 
ــل  ــای کاب ــه( ه ــوی )کاک ـ از س ــت(  ــن امنی ــروزی )تامی ام
تامیــن می شــد. کاکه هــای کابــل شــیرمردان ســر بــه کــف، 
ــد. در فرهنــگ مردمــی  ــا تقــوا بودن ــر و ب ســخاوت مند، دلی
افغانــی، اصطاحــات )کاکــه بــودن، کاکــه رفتــن و کاکــه 
پوشــیدن( تبلــور کــردار، پنــدار و گفتــار نیــک آن ابرمــردان 

کابــل اســت.
 جنــاب شــاد روان محمــد ناصــر غرغشــت، در اثــر معروفش 
بــه نــام »رهنـــمای کابــل« محــات زیســت کابلیان را به ســی 
ــدی کــرده اســت کــه هــر  ــزرگ بخش بن و شــش محــل ب
محــل بــزرگ، دارای گذرهــای کوچــک، بــا نام هــای 

ــود. ــتقل مي ب مس
ارزنــده تریــن پژوهشــی کــه در این گســتره از جانــب جناب 
محمــد اصــف آهنــگ، بــه عمــل آمــده متجلــی می ســازد 
کــه در مجمــوع هشــتاد و یــک گــذر بــه نام هــای زیریــن در 
کابــل وجــود داشــته انــد. گفتنــی اســت کــه برخــی از آنها تا 
امــروز زنــده بــوده و نبــض شــان خــوب میتپد، مگر شــماری 
ــات  ــا آف ــد شــهر ســازی ی ــای جدی ــر پروژه ه ــا در اث از آنه

طبیعــی از بیــن رفتــه انــد:

گــذر مســلی هــا!! )موصلــی هــا( در ایــن گــذر چنــد 
ــًا  ــد اص ــه گوین ــد  ک ــر میبردن ــه س ــات ب ــی  حی خانواده ی
ــی و  ــان از راه خاکروب ــد. ایش ــراق بودن ــل ع ــهر موص از ش

جــوک شــانی امــرار معیشــت می کردنــد. 4
 بعــد از آن کــه اکثریــت شــهروندان کابــل مســلمان ســاخته 
شــدند، آن عــده کابلیــان کــه بــه آییــن نیــاکان شــان ثابــت 
قــدم ماندنــد، بنابــر کاهــش میــزان امنیــت و ازدیــاد اذیــت و 
تعصــب مذهبــی، از پراگنــده زیســتن پرهیــز نموده به شــکل 
ــه مــی  ــدو گــذر، شــوربازار و باران ــوی در محــات هن کتل

زیستند.
 هنــدو گــذر در شــوربازار واقــع اســت. از شــرق بــا گذرهای 
کرنیــل لطیــف، خرابــات و پرانچه هــا )پشــاوری ها(، از 
جنــوب بــا گــذر شانه ســازی، از غــرب بــا گــذر وزیــر و از 
ــوده در گذشــته های  ــا گــذر شــوربازار همجــوار ب شــمال ب
دور، از رونــق خــاص برخــوردار بــود. در آســتان ایــن 
ـ مــی بــود که  گــذر دکان هــای شــیرینی پــزان هنــدو و ســکه
غذاهــای لذیــذی چــون؛ پکــوره، جلبــی، ســیمیان و از شــیر 

ــد.  ــه می کردن ــمزه عرض ــیرینی های خوش ــص، ش خال
ــه  ــال های منس ــرو ناتهـــ«، دهرمس ــس »په ــت تندی  موجودی
ــارف  ــگاه ع ــه و زیارت ــری رای، خالص ــورو ه ــنگهـ، گ س
بــزرگ بابــا ســری چنــد در مهــر و محبــت زندگانــی 
ــادم  ــه ی ســاکنین آن گــذر نقــش خــاص داشــت. بیخــی ب
ــا از مســجد  ــی کــه م ــه زمان ــک ب اســت شــامگاهان نزدی
ــدی – اهلل  ــا آذان محم ــوربازار ب ــود ش ــا محم ــریف م ش
اکبــر–، خداونــد را بــه بزرگــی ســتایش کــرده و مســلمانان 
را بــه نمــاز شــام دعــوت می کــرد، آرداس )دعاییــه اخیــر( در 
ـ قرائــت می شــد. برخــی  معابــد و دهرمســال هنــدوان و ســکه
ـ و هنــدو کــه بنابر گــرم مانــدن در تهیه نفقه  از بــرادران ســکه
ــه نیایــش شــامگاه  اوالد یــا کســب جیفــه دنیــا، وقــت تــر ب
رســیده نمی توانســتند، در آســتانه معابــد ایســتاده در گفتــن 
ســه باره یــی »ســت نــام ســری وای گــورو« دعاییــه اخیــر را 

ــد. ــن می گفتن آمی
 اهالــی شــریف کابل در عید و ویســاک، در بــرات و دیوالی 
ــه  ــس و همپیال ــریک و همنف ــم ش ــدوه باه ــادی و ان در ش
می بودنــد. نمــاد قــد افراشــته زندگــی بــا تســاهل و شــکیبایی 
را ارایــه می داشــتند. شــهروندان کابــل در معصومیــت، بــی 
ــودن آن  ــاک ب ــی و شــیر پ ــل مذهب ــرام متقاب آالیشــی، احت
کــودک نــوزاد را می ماننــد کــه اســتاد ســخن محمــد کاظــم 

کاظمــی چنیــن ترســیم کــرده اســت:
 رگی از جانب هندوی تخیّل برده است
رگی از جانب رنــــدان خراسـان دارد

 در رونــد ســال های بعــد، شــهر کابــل چهــره دیگــر گرفــت. 
شــاد روان غــام محمــد فرهــاد رییــس منتخب بلدیــه کابل، 
ــاحات  ــرد. س ــداث ک ــد را اح ــاده میون ــر زده، ج ــتین ب آس
ــه و  ــه س ــد. کارت ــود آمدن ــری بوج ــکل عص ــه ش ــد ب جدی
چهــار، شــهر نــو، قلعــه فتــح اهلل خــان، کارتــه پــروان، وزیــر 
محمــد اکبرخــان مینــه، تایمنــی وات، خیرخانــه، خوشــحال 
ــات  ــر از مح ــماره دیگ ــاه و ش ــد ش ــید نورمحم ــان، س خ
زیســت یکــی پــی دیگــر در َدور دســترخوان مبــارک کابــل 
جــا گرفتنــد. نفــوس کابــل هم بــا آمــدن هموطنــان عزیــز از 
ســایر مناطــق، فزونــی گرفــت. حتــا امــروز بــه گمــان اغلــب 

بیشــتر از 4 میلیــون، باشــنده دارد.
 بــا وصــف تغییــرات ســاختمانی، عمرانــی و ازدیــاد نفــوس، 
ــژه خــود را دارد. هــرگاه  ــت و عــزت وی ــم محب ــل قدی کاب
تخریــب منــار چکــری، ایــن بهتریــن نمونه فرهنگــی کابلیان 
ــازد؛  ــاک می س ــدالن را نمن ــدگان صاحب ــام، دی ــل اس قب
شــب های مهتابــی خواجــه صفــا، ارغــوان کــوه شــیردروازه 
ــس  ــوز تندی ــمایی هن ــد. آس ــد می فزای ــخی، امی ــه س و دامن
ــن،  ــهدای صالحی ــزارات در ش ــواف م ــت و ط ــت اس حقانی

ــد. ــش می بخش ــفته را آرام ــر آش خاط
ــرای  ــی ب ــی و دموکراس ــروطه خواه ــش مش ــپید جنب  موس
افغانســتان، جنــاب محمــد آصــف آهنــگ، بــا ردیــف –چه 
شــد– یــادی از کابــل و کابلیــان کــرده، کــه بــه پنداشــت این 
قلــم، قصیده یــی اســت برخاســته از دل کــه بــه ذهــن نقــش 

می بنــدد: 

کابل آن شیران پیکارت چـه شد
رستم و رتبیل ساالرت چـه شد
مشک عالم رفت و محمود بیات
آن محمد جان سپر دارت چه شد
قلــــعه مستحکم بــاال حصــــــار
آن دژ و دیوار کهسارت چه شد

گنـــبد کوتوالی و چوک و چــته
چارباغ و ارگ سرکارت چه شد
رونق هـــــــندو گذر باقی نماند
دختر دیوان و دربارت چه شد
عشقری و سالک و باقی نماند
افــضل رسوای بیزارت چه شد
نی برشنا ماند و نی بابا حیات

قصه های دی و از پارت چه شد
گرچه خـالق را نمودی زجر ُکش
هاشـم جـــاد و جبارت چــه شد
کابل ای شهر نـــــیـکو رویان مـا
میله ها و جشن هربارت چه شد

مهدی و لودین محی الدین انیس
و آن امانــستان جسارت چه شد
عشـقری گفت این سخن آیینه را
گر وطن از ماست آثارت چه شد
هیچ همشهری نمی یابی به شهر

ای وطـــنداران وطندارت چه شد
در نـــــوای کــــابل آهنـــگی دگر

دفــــتر رنگین اشعارت چــه شد
 

ــل  ــهر کاب ــود، در ش ــیدی ب ــری خورش ــتان ۱۳۷۱ هج تابس
زمیــن اللــه گــون بــود از خــون و هوایــش تــا عــرش باروتی. 
ــان  ــر کابلی صدهــا راکــت و مرمــی از ایــن ســو و آن ســو ب
ــریف  ــان ش ــرت هموطن ــوج مهاج ــاز م ــد. ب ــون می باری خ
مــا از بهــر حفــظ نامــوس و شــرف، حلقــه مــی زد. کابــل در 
مــدت انــدک، پنجــاه هــزار نفر شــهید داد. هــر خانــواده ماتم 
زده بــود و در ســوگ عزیــزی بــر گلیــم ســوگواری نشســته. 
ایــن فرزنــد »بارانــه« هــم بــا خانــواه اش غریبــه کاشــانه شــده 

بــود. 
 بامــدادی، بــرای آخریــن بــار بــه دامــن پاکیــزه مــادر وطــن 
نمــاز کــردم. از شرمســاری و خجالــت قــادر نبــودم بــه 
ســویش بنگــرم. اشــکبار و اندوهگیــن، ســرافگنده و متــردد، 
الچــار و رهبیــن، می خواســتم بــا او وداع کنــم، مــادر وطن و 
بــه زعــم مــا هنــدوان افغــان »دهرتــی ماتــه« ســربلند و خنــدان 
بــا پیکــر داغــان از مرمــی و راکــت  در برابــرم ســر افراشــته 

ــت: ــود و می گف ب
 فرزنــدم! کابــل کــوره دیــده اســت، از ایــن روزهــا و ویرانــی 

هــا زیــاد دیــده اســت، برو خــدا نهگــدارت. 

 با چشم اندازی به:
 ۱.  رهــــنمای کابــل، تالیــف اســتاد محمــد ناصر غرغشــت، 

صفحــه ۱۳۶/۱۳۷ چــاپ کابــل. ۱۳4۵ افغانســتان.
2. یادداشــت ها و برداشــت هایی از کابــل قدیــم، تالیــف 
محمــد آصــف آهنــگ، صفحــه ۳۶/4۰ چــاپ اول، ســال 

ــان 2۰۰۰، الم
۳.  مــا باشــندگان دیرینــه ایــن ســرزمین، تالیــف، ایشــر داس، 
چاپ اول، شــورای فرهنگی افغانســتان، ســال 2۰۰۳ ســویدن

4.  بنــا بــر یاددهانــی دانشــمند گرامــی اســتاد داکتر حشــمت 
حســینی، ایــن ازدیــاد بــه عمــل آمــد.
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آمــوزش و پــرورش رســمی در مکاتــب و بعــد از مکاتــب افغانســتان، ادامه دهنــده  آموزش 
و پــرورش غیــر رســمی خانــواده اســت. آمــوزش و پــرورش رســمی به عنــوان فراینــدی که 
انســان را بــرای وظایــف اجتماعــی آمــاده می ســازد در چنین جوامعی جنســیت را بــاز تولید 
می کنــد. گرچــه هنــوز از لحــاظ فرهنگــی نوعــی تبعیــض دختــر و پســر در ســطح اجتمــاع 
وجــود دارد؛ امــا قانــون تحصیــل همگانــی و برابــر را بــرای هــر دوجنــس حتمــی و ضروری 
می دانــد. بــه همیــن دلیــل بــه صــورت عمــوم بازتولیــد جنســیت در آمــوزش و پــرورش را 

در جامعــه افغانســتان می تــوان بــه ســه حــوزه تقســیم کرد: 
۱.   بازتولید جنسیت قبل از ورود به مکتب

2. باز تولید جنسیت در دوره ی مکتب 
۳. باز تولید جنسیت بعد از مکتب

۱.  خانــواده بــه عنــوان اولیــن نهــاد اجتماعــی بــه زنــان یــاد می دهــد کــه چه نقــش اجتماعی 
را انتخــاب کننــد و در آن نقــش چطــور موفق باشــند. خانواده بر اســاس مناســبات اجتماعی 
بــرای زنــان کارهــای یــدی و بــدون مــزد را یــاد می دهــد. گــر چــه مــردان نیــز در تقســیم 
کار یــدی و فکــر شــامل هــر دو حــوزه هســتند؛ امــا در افغانســتان در اکثــر مواقــع زنــان جز و 
کارگــردان بــدون مــزد و در بخــش کار یــدی قــرار دارنــد کــه نیازمنــد اندیشــه و دانــش 

ــت.  زیاد نیس
 کار یــدی کــه بیشــتر برنیــروی جســم انســان متکــی اســت باعــث فرســایش  جســم زن 
می شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز در کوتاه تریــن زمــان زنــان از چرخــه  تولیــد بــاز می ماننــد 
و کار را بــه دختــران یــا عروســان خــود می ســپارند. مصــداق ایــن موضــوع را می تــوان در 

روســتاها بــه صــورت واضــح دیــد. 
ایــن مســاله باعــث آن شــده اســت کــه زنانی کــه در امــر خانــه داری موفــق هســتند. زیــاد 
عاقه منــد تحصیــل نباشــند و اگــر بــه تحصیــل می پردازنــد؛ تحصیل را یــک امر تفننــی در 
زندگــی خــود مــی بیننــد. از طــرف دیگــر چــون رونــد تحصیــل وقت گیــر اســت و باعــث 
می شــود کــه زنــان و دختــران در کارهــای خانــه کمتــر رســیدگی کننــد. ایــن بــاور جمعــی 

بــه وجــود آمــده اســت کــه زنــان تحصیــل کــرده، زنــان خانــه دار خوبــی نیســتند. 
ایــن بــاور ریشــه در آن دارد کــه نقــش زنــان در خانــواده را بــه عنــوان یــک نقــش ذاتــی 
و مطلــق می بیننــد و تمــرد از ایــن نقــش توســط زنــان باعــث می شــود کــه زنــان از حــوزه  
صفــت زنا گــی خــود بیــرون شــده و توســط نظــارت اجتماعــی کنتــرل شــوند و حتــا مــورد 

خشــونت ّهای جمســی، روانــی و جنســی قــرار گیرنــد.
در هــر دو روی کــرد فمنیســتی، چــه کســانی کــه بــاور بــه برابــری زنــان دارند و چه کســانی 
کــه در تــاش بــه رســمیت شــناختن تفاوت هــای زنــان هســتند بــه ایــن باورنــد کــه نقــش 
زنــان در اجتمــاع، نــه براســاس جنــس آنهــا؛ بلکــه بــر اســاس مناســبات اقتصــادی، فرهنگی 

وسیاســی اســت کــه تعییــن می شــود. 
2.   زنانــی  کــه وارد مکتــب می شــوند؛ هیچ گونــه آگاهــی از جنســیت تعریــف شــده خــود 
در جامعــه پدرســاالر ندارنــد و بــه همیــن دلیــل نیــز وقتــی بــه مــواردی بــر می خورنــد کــه 

دوبــاره نقــش اجتماعــی آنهــا را تعریــف می کنــد؛ هیچ گونــه مخالفتــی نمی کننــد. 
ــه وضــوح تصویرهایــی دیــده می شــوند کــه در آن هــا  در کتاب هــای صنــوف ابتدایــی ب
زنــان بــه رخت شــویی، جــاروی خانــه و ... مشــغول هســتند. گویــا این جــزو کارهایی اســت 
کــه همیشــه زنــان بایــد آنهــا را انجــام دهنــد. سیســتم آمــوزش و پــرورش مــا بــا بــاز تولیــد 

مناســبات پدرســاالرانه، جنســیت زنــان را نیــز بازتولیــد می کنــد. 
دولــت افغانســتان نــه تنهــا با بازتولید جنســیت در افغانســتان مبــارزه نمی کند؛ بلکــه از طریق 
فراینــد آمــوزش و پــرورش بــه صــورت آشــکارا در تــاش حفــظ وضعیــت موجــود به نفع 

مناســبات پدرســاالرانه اســت. ایــن موضــوع تنهــا در کتاب هــای درســی خاصه نمی شــود، 
بلکــه در مضامیــن فرعــی نیــز بــه چشــم می خــورد. در مضمــون فــن و حرفــه بــه دختــران 

حرفه هایــی آمــوزش می دهنــد کــه ادامــه  همــان کار بــدون مــزد در خانــواده اســت. 
ایــن زنــان کــه از خانــه تــا مکتــب هیچ گونــه تفاوتــی در نقــش اجتماعــی خــود نمی بیننــد. 
جنســیت اجتماعــی خــود را بــه عنــوان یــک امر مطلق قبــول کــرده و خــود را بــا نقش ّهایی 
کــه مناســبات اجتماعــی پدرســاالرانه تعریــف می کنــد؛ عیــار می ســازند. ایــن فراینــد در 
مــدت زمــان طوالنــی از یــک امــر بیرونــی تبدیــل بــه یــک امــر درونــی شــده و کار تــا آنجا 

پیــش مــی رود کــه احســاس می کننــد ایــن مــوارد خواســته های باطنــی خودشــان اســت. 
 خانــواده بــه کمــک مکتــب نقــش اجتماعــی زنــان را تبدیــل بــه یــک امــر درونــی در آنهــا 
می کننــد و بــه همیــن دلیــل زنــان براســاس شــناختی کــه احســاس می کننــد؛ از خودشــان 
اســت بــا نظــارت اجتماعــی کمــک کــرده و علیــه زنانی کــه از نقــش اجتماعــی خــود تمرد 

مــی ورزنــد بــه مبــارزه مــی پردازنــد. 
ــروس  ــر و ع ــن دخت ــه دارای چندی ــی ک ــن خانواده های ــوان در بی ــزاع را می ت ــه ن این گون
هســتند بــه خوبــی دیــد. زنی کــه تــا دیــروز تحــت ســتم بــوده اســت؛ امــروز بــه عنــوان مادر 
شــوهر و خواهرشــوهر بــه نیــت تربیــت عــروس بــه ظلــم می پردازنــد و فردایــی کــه همیــن 
عــروس نقــش خواهــر شــوهر یــا مــادر شــوهر را بــه دســت مــی آورد؛ بــه زن دیگــر ظلــم 

می کنــد. 
۳.   دختــران بعــد از دوازده ســال تحصیــل در مکتب و یادگیــری مضامین گلدوزی، خیاطی 
و... و دیــدن تصاویــری کــه در آنهــا زنــان بــه کارهــای یــدی بــدون مــزد می پردازنــد بــه 
ایــن بــاور می رســند کــه نقــش اجتماعــی آنهــا همانی ســت کــه خانــواده در کودکــی و در 

جوانــی مکتــب برای شــان تعریــف کرده انــد. 
ایــن مســاله باعــث آن می شــود کــه دختــران بعــد از فراغــت از صنــف دوازدهــم و بــرای 
وارد شــدن بــه تحصیــات عالــی در زمان تعیین رشــته  تحصیلی، متاثــر از دو فاکتور باشــند. 
از یــک طــرف خانــواده هنــوز تاثیــر خــود را بــر دخترانــی  که جــوان هســتند از دســت نداده 
اســت و بــر آنهــا فشــار وارد می کنــد تــا رشــته ّهایی انتخــاب کننــد کــه خانــواده مایــل بــه 

آن رشــته ها هســتند. 
ــران  ــا دخت ــتند؛  ت ــاش آن هس ــان در ت ــودی خودش ــتی وج ــاس هس ــر اس ــا ب خانواده ّه
رشــته ّهایی را انتخــاب کننــد کــه یــا شــبیه بــه کار بــدون مــزد در خانــواده باشــد و یــا اینکــه 
نزدیــک بــه کار در خانــواده باشــد. از طــرف دیگــر فراینــد اجتماعــی شــدن دختــران کــه 
همــان بازتولیــد جنســیت شــان اســت از یــک امــر بیرونــی تبدیــل بــه یــک امــر درونــی در 
آنهــا شــده اســت و در زمــان انتخــاب رشــته  تحصیلــی، بــه رشــته ّهایی عاقه منــدی نشــان 

می دهنــد کــه در تضــاد بــا نقــش اجتماعــی آنهــا نباشــد. 
ایــن دو مســاله باعــث می شــود کــه دختــران در امتحــان کانکــور بــه رشــته های تحصلــی 
ماننــد:  معلمــی، ادبیــات، قابلگــی، طــب و در ایــن اواخــر اقتصــاد و حقــوق و شــرعیات را 
انتخــاب کننــد. اگــر کمــی بــه صــورت دقیــق تــر بــه ایــن رشــته ها توجــه کنیــم؛ متوجــه 
خواهیــم شــد کــه ایــن رشــته بــه صــورت مســتقیم یا غیــر مســتقیم ادامــه دهنده  همــان نقش 

اجتماعــی زنــان اســت کــه خانــواده بــرای آنهــا تعریــف می کنــد. 
فراینــد آمــوزش و پــرورش در ســطح ابتــدای تــا عالی در نظام دموکراســی افغانســتان نه تنها 
بــا بازتولیــد جنســیت زنان مبــارزه نمی کند؛ بلکــه در بیشــتر مواقع از مناســبات پدرســاالرانه 
دفــاع می کنــد و بــه همیــن اســاس مدافــع حقــوق زنــان نــه تنهــا بایــد بــه فراینــد آمــوزش و 
پــرورش در افغانســتان  توجــه کننــد؛  بلکــه بایــد یــک سلســله خواســت ّهایی کــه منتــج بــه 
تغییــرات بنیــادی در ایــن فراینــد می شــود را نیــز بــه دولت افغانســتان پیشــنهاد و بــرای تحقق 

ــارزه کنند. آن مب

  

                                                  لیکوال: ډاکرت مبارک عيل 

د متــدن ایجــاد او انکشــاف کــه د ځینــو لپــاره نعمــت دی، ځینــو 
نــورو تــه لعنت ښــکاري، ځکــه ټولنه وررسه په شــتمنو او نیســتمنو 
ــزې چړچــې کــوي او  ــږي؛ هســتمن او زورور پکــې م وېشــل کی
نیســتمن پکــې د بیوزلــۍ او بدمرغــۍ لــه بــال رسه الس اوګرېــوان 

وي.
  لرغونــې رومــي ټولنــه د ارشافــو او عوامــو پــه دوو طبقــو بانــدې 
ــي  ــې وې. روم ــي بیل ــې بیخ ــې ی ــد طریق ــې د ژون ــلې وه چ وېش
ارشافــو د کورونــو لپــاره لویــې ودانــۍ جوړولــې چــې حوېلــۍ او 
فــوارې یــې لرلې او د میلمنو د ناســتې او ډوډۍ ښــه ســالونونه پکې 
وو. د دې کورونــو غــويل بــه پــه موزاییکــو ښــکي شــوي وو او پــه 
دیوالونــو بانــدې بــه یــې د ښــکلیو منظــرو انځورونــه وو. د ارشافــو 
کورونــو د خپلــو میلمنــو د دمــې لپــاره کوچونــه لــرل. د یخنــۍ پــه 
موســم کــې بــه د تودوخــې د یــوه سیســتم په مرســته د کوټــو غويل 
تــاوده ســاتل کیــدل. د ارشايف د کــور پــه خــوا کــې بــه بــاغ و چــې 

کوربــه لــه خپلــو میلمنــو رسه پکــې قــدم ووهــي.
 د ارشافــو پــه مفصلــو میلمســتیاوو کــې بهرینــه ډوډۍ تیاریــده او 
ســازیانو، شــعبده بازانــو او نڅاګــرو د میلمنــو د خوشــحاله ســاتلو 
لپــاره خپــل هرنونــه وړانــدې کول. پــه دغو میلمســتیاوو کــې کله نا 
کلــه پــه فلســفه او ادبیاتــو باندې هــم خربې کیدلــې. رومــي ارشافو 
بــه لــه ښــاره د بانــدې پــه کلیــوايل ســیمو کــې کوټــۍ ودانولې چې 
یونیــم وخــت د ښــار لــه فعــال او ســتومانوونکي ژونده پنــاه وروړي 
ــات  ــه زی ــې ب ــور ک ــه ک ــي ارشايف پ ــړي. د روم ــراحت و ک او اس
شــمیر غالمــان پــه خدمــت بوخــت وو. د دغــو غالمانــو شــتون د 
ارشافــو  پــه مفکــورې بانــدې اثــر وکاوه، دوی مرییانــو تــه د دویــم 
درجــه انســانانو پــه ســرګه وکتــل او لــه هغــوی رسه یې ســپکه رویه 

راواخیسته. 
 لــه بلــې خــوا، بیــوزيل خلک چــې اکریــت وو، د تنګــو کوڅو په 
وړه کیــو کورونــو کــې پــه زیــات شــمیر کــې اوســیدل. دغــو تنګــو 
کورونــو او کوڅــو نــه د خځلــو د پاکولــو سیســتم درلــود او نــه یــې 
د پاکــۍ او حفــظ الصحــې بندوبســت شــوی و. معمــوال د بیوزالنو 
د کورونــو کوټــې بــې کړکیــو، وړې کوټــې وې، پخلنځــی یــې نــه 
درلــود او بیــت الخــال بــه هــم پکــې نــه وه. یــو کټ، یــوه املــارۍ او 
یــو کوچینــی میــز چــې د روم د یــوه خــدای ګوټي خټینه یــا ډبرینه 
وړه کــۍ مجســمه بــه وربانــدې ایښــې وه، د غریبانــو د کــور ټــول 
فرنیچــر وو. د یخنــۍ  پــه موســم کــې خوارانــو د ځانونــو د تودولــو 
لپــاره د لرګــو لــه ســکرو اســتفاده کولــه چــې لوګیــو بــه یــې ټولــه 
کوټــه پــه رس اخیســتې وه.  بیوزلــو چــې پــه کومــو رســتورانونو کــې 
ډوډۍ خــوړه او رشاب څښــل، پــه هغــو کې رش او شورماشــور و او 
ډېــر ځلــه بــه پکــې د ناســتو کســانو نــارې رسه جګــې شــوې. که به 
چــا پیســې نــه لرلــې، پــه ډېرانونــو کــې یــې لټــون کاوه چــې خوړلو 

تــه څــه ومومــي.
 هغــه بیــوزيل چــې پــه پاســني پــوړ کــې اوســیدل، خپــل کــور تــه 
تــر رســیدو پــورې یــې لــږ تــر لــږه دوه ســوه ګامــه بایــد کــچ کــړي 
وای. کــه بــه اور ولګیــد، چــې کلــه کلــه بــه لګیــده، د پاســني پــوړ 
اوســیدونکي پــه اســانۍ رسه ژونــدي ســوځیدل، ځکــه د تیښــتې 
الره یــې نــه لرلــه. پــه زړبــودن کــې د بېوزلــو لپــاره د عایــد یــا تقاعد 
منبــع نــه وه او چــې بــه مــړه شــول او چــا بــه یــې د مــړي غــم ونــه کړ 
نــو مــړی یــې تیــرب ســین تــه اچــول کیــده او یــا پــه یــوه کنــده کــې 
خښــیده چــې د عامــو خلکــو د مشــرک قــرب اســتفاده ورنــه کیــده. 
هــر کال د بیوزلــو  شــاوخوا یــو نیــم زر مــړي پــه مشــرک قــرب کــې 

خښیدل.
  د دغســې ژونــد پــه نتیجــه کــې ناروغــۍ او وبــاوې خپرېدلــې چې 
خلــک یــې پــه بــې رحمــۍ رسه جوپــه جوپــه وژل. کلــه چــې به د 
ســین پــه مورګــو اوبــه راواوښــتې، خځلــې، کثافــات او د بنیادمانــو 

چټــي بــه هــر ځــای خپــره شــوه.
 د دغــو دوو طبقــو د ژونــد پــه طــرز کــې د دومــره ژور توپیــر پــه 
وجــه، د دواړو غــاړو تــر منــځ نــږدې تفاهــم او روابــط نــه وو. کلــه 
چــې رومــي امپراطــوري زوال ومونــد او جرمــن قبایــل روم ښــار تــه 
ننوتــل، ارشافــو پــه کلیــوايل ســیمو کــې پــه خپلــو بنګلــو او کوټیــو 
کــې پنــاه واخیســته او جرمــن قبایــل د ښــار پــه لــوټ او تــاالن او 
وراين بوخــت شــول. پــه غالــب ګومــان، د روم خپلــو محرومانــو 
هــم، چــې لــه الســه د ورکولــو څــه یــې نــه لــرل، لــه دغــه حالتــه 

فایــده واخیســته او پــه لــوټ او اولجــه کــې یــې برخــه وکــړه.
 پــه پاکســتان کــې، هغوی چې شــتمن شــوي دي، داســې ښــکاري 
ــانداره  ــر ش ــې ډې ــې چ ــوي، داس ــاړې ک ــو غ ــي ارشاف ــې د روم چ
کورونــه جــوړوي او ګــڼ نوکــران ســايت. دا اوس د پاکســتاين 
ــه  ــدې ب ــه ښــاره د بان ــی دی چــې ل ــو عــام دود ګرځیدل ــو ی ارشاف
ــاه  ــا پن ــه شورشــعب او ککړتی ــه جــوړوي چــې د ښــارونو ل کورون
وروړي. دوی د تفریــح لپــاره خــارج تــه پــه ســفر کولــو او د لویــو 
میلمســتیاوو او میلــو پــه جوړولــو رسه خپــل ثــروت نــورو ته ښــیی. 
ــې برخــه  ــه سیاســت کــې ی ــري، پ ــروت او قــدرت ل دوی چــې ث

ــه واکمــن قــرش کــې شــامل دي. ــه ده او پ زیات
 خــو لــه بلــې خــوا، اکریــت خلــک پــه کچــه کورونــو او خــوارو 
ــري،  ــې ل ــا دوې خون ــوه ی ــوازې ی ــه یــې ی ــو کــې چــې کورون مین
ــن  ــا د ګازو د کنکش ــنا ی ــي برېښ ــو، دایم ــو اوب اويس. دوی د روان
اســانتیاوې نــه لــري. پــه ډېرانونــو کې ایســار کورونــه یــې د ناروغیو 
ــد  ــديل، د ژون ــه غورځی ــه پام ــې ل ــک چ ــه خل ــې دي. دغ ځال
ــه داســې خلکــو چــې  ــه بنیــادي اســانتیاوو محــروم پاتــې دي. ل ل
اســايس حقونــه یــې نــه ورکــول کیــږي او پــه اســايس اړتیــاوو یــې 
ســرګې پټیــږي، دا توقــع ولــې ويش چــې د ملــک لپــاره د رس و 
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بــه نقــل از خبرنامــه وزارت صحــت عامــه، در جریــان 
برنامــه ملــی کنتــرول بیمــاری ایــدز، تــا اکنون بیــش از 
۱۸۰ مــورد بیمــاری ناقــل ویــروس اچ. آی. وی )ایــدز( 

مثبــت، شناســایی و ثبت شــده اســت.
ــه در  ــور ک ــت کش ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی
برنامــه روز جهانــی ایــدز شــرکت کــرده، گفتــه اســت 
کــه شــماری واقعــی مبتایــان بــه ایــن بیمــاری ممکــن 
چنــد برابــر از آمــار ثبــت شــده باشــد. آقــای فیــروز نیز 
گفتــه اســت کــه تعهــد افغانســتان به ســازمان ملــل این 
اســت کــه تا ســال 2۰۳۰ افغانســتان را عــاری از بیماری 

ایــدز ســازد.
گفتــه می شــود کــه در حــال حاضــر خدمــات مشــوره 
ــج  ــود دارد و پن ــت وج ــی و آزمایشــی در ده والی ده
مرکــز صحــی بــرای زنان بــاردار بــه منظــور جلوگیری 
ــون  ــت و اکن ــال اس ــروس اچ.آی.وی فع ــال وی از انتق
۶۵۰ فــرد مبتــا بــه بیمــاری اچ.آی. وی دوره تــداوی 

شــان را می گذراننــد.
در خبــر نامــه تصریــح شــده اســت کــه دلیــل اصلــی 
انتقــال بیمــاری ایــدز در افغانســتان اســتفاده از ســوزن و 
ســرنج بــه صورت مشــترک بیــن معتــادان مــواد مخدر 
ــد  ــن مشــکل، بای ــا ای ــارزه جــدی ب ــرای مب اســت و ب
ــاد فراهــم شــود و از گســترش  زمینه هــای تــرک اعتی

بیمــاری ایــدز جلــو گیــری شــود.
بــا ایــن حــال، بــه نقــل از بــی بــی ســی، ســازمان ملــل 
و ســازمان صحــی جهــان، شــمار مبتایــان بــه بیمــاری 
ایــدز در افغانســتان را تــا ســال 2۰2۰ بیشــتر از هشــت 

هــزار نفــر تخمیــن کــرده اســت.

بــه گــزارش رادیــو آزادی و بــه نقــل از مقامــات، مــا محمــد 
اختــر منصــور، رهبــر یکــی از شــاخه های گــروه طالبــان در 
اثــر تیرانــدازی کــه بــه تعقیــب یــک مشــاجره لفظــی درون 
ســازمانی، در جلســه ای در پاکســتان صورت گرفت، شــدیداً 

زخمــی شــده اســت.
مقامــات مــی گوینــد، این رویــداد اختافــات شــدید را برما 

می ســازد کــه بیــن شورشــیان طالــب وجــود دارد.
ســلطان فیضــی مشــاور مطبوعاتی عبدالرشــید دوســتم معاون 
اول رییــس جمهــور افغانســتان بــه رادیــو آزادی  گفته اســت:

ــه  ــده و ب ــی ش ــدیداً زخم ــور ش ــد منص ــر محم ــا اخت "م
شــفاخانه انتقــال داده شــده اســت."

ســلطان فیضــی گفتــه اســت، مطمیــن نیســت که مــا منصور 
از اثــر جراحــات وارده زنــده باقــی مانــده باشــد.

بــه نقــل از منبــع، آقــای فیضــی گفتــه اســت، براســاس 
اطاعــات کــه در دســت دارنــد، مــا اختــر منصــور در اثــر 
ــتان  ــه پاکس ــهر کویت ــری ش ــری در 2۵  کیلومت ــک درگی ی

ــت. ــده اس ــی ش زخم
ــن  ــج ت ــری پن ــن درگی ــه در ای ــت ک ــده اس ــزارش آم در گ
دیگــر بــه شــمول یــک مقــام ارشــد ســابق ایــن گــروه بــه نــام 

عبــداهلل ســرحدی کشــته شــده انــد.
گفتــه می شــود مــا عبــداهلل ســرحدی که بــا ما اختــر محمد 
منصــور درگیــر شــده بود نیز کشــته شــده اســت. اما ذبیــح اهلل 
مجاهــد ســخنگوی طالبــان در تمــاس بــا رســانه ها وقــوع ایــن 

درگیــری و هرنــوع تیرانــدازی را رد کرده اســت. 
پــس از مــرگ مــا محمــد عمــر، رهبر پیشــین گــروه طالبان، 
ایــن گــروه بــه دو شــاخه بــه رهبــری مــا محمد اختــر منصور 
و مــا محمــد رســول انشــعاب کــرده اســت و اینــک ایــن دو 
گــروه بــر ســر پیشــبرد برنامه های شــان بــا هــم مخالفت هــای 
جــدی دارنــد، مصــداق ایــن مخالفت هــا را می تــوان در 

همیــن درگیــری اخیــر جســت وجو کــرد.

ســرور دانــش، معاون دوم ریاســت جمهــوری در صحبتی 
در مجلــس نماینــدگان قــوای ســه گانــه دولــت را متهم به 
نقــض قانــون اساســی کــرده اســت. آقــای دانــش اعــام 
داشــته اســت کــه نقــض قانــون توســط تــوده نــه، بــل ســه 
قــوه قانــون گــذار، اجرایــی و قضایی افغانســتان تــا اکنون 

در مــواردی مرتکــب نقــض قانــون اساســی شــده اند.
بــه نقــل از بــی بــی ســی، آقــای دانش تاکیــد کرده اســت 
کــه قــوه اجرایــی در اجــرای وظایــف و صاحیت هــای 
ــون اساســی را عبــور  خــود مرزهــای تعییــن شــده در قان
کــرده و خــارج از صاحیــت قانونــی خــود عمــل 

می کنــد.
آقــای دانــش همچنیــن بــه قــوه قانون گــذار اشــاره کــرده 
ــط  ــه توس ــی ک ــن و مقرره های ــه قوانی ــت ک ــه اس و گفت
ایــن نهــاد تصویــب می شــوند، نیــز گاهــی در مغایــرت بــا 

قانــون اساســی قــرار داشــته  اســت.
بــه نقــل از منبع، معــاون دوم ریاســت جمهوری افغانســتان 
ــدد از  ــوارد متع ــته م ــال گذش ــت: "در ۱2 س ــزوده اس اف
شــک، تردیــد، ســوال و ابهــام ]در راســتای تطبیــق قانــون 
ــادگی  ــه س ــا ب ــار آنه ــه از کن ــده ک ــاد ش ــی[ ایج اساس
ــع و  ــود وق ــی خ ــون اساس ــکام قان ــه اح ــته ایم و ب گذش

احتــرام ننهاده  ایــم."
آقــای دانــش در روز معرفــی اعضــای کمیســیون نظــارت 
بــر تطبیــق قانــون اساســی و یــک عضــو دادگاه عالــی در 
مجلــس نماینــدگان ایــن ســخنان را گفتــه اســت و ابــراز 
امیــدواری کــرده اســت کــه اعضــای کمیســیون، پــس از 
بــه دســت آوردن رای اعتمــاد از ســوی مجلــس، بــا حفــظ 
اســتقال و بی طرفــی، در نظــارت از تطبیــق قانون، بــه ویژه 
در بدنــه قــوه اجرایــی دولــت، بــا "شــهامت" عمــل کننــد.

بــه نقــل از طلــوع نیــوز، محمــد اشــرف غنــی رییــس 
ــم در  ــرات اقلی ــی تغیی ــت جهان ــوری در نشس جمه
پاریــس گفتــه اســت کــه اراده قاطــع دارد کــه 
افغانســتان را به گورســتان هــراس افگنان مبــدل کند. 
آگاهــان امــا، بــاور دارنــد کــه افغانســتان بــه تنهایــی 
ــد  ــدد را نخواه ــدات متع ــا تهدی ــارزه ب ــدرت  مب ق
داشــت و در ایــن زمینــه جامعــه جهانــی و هم پیمانــان 
بیــن المللــی دولــت افغانســتان بایــد نیروهــای امنیتــی 
افغــان را در امــر مبــارزه بــا تروریــزم یــاری رســانند.

در همیــن حــال ینــس اســتولتنبرگ، دبیــر کل ناتــو، 
ــتیبانی  ــرای پش ــازمان ب ــن س ــت ای ــد ماموری از تمدی
از افغانســتان ســخن گفتــه و افــزوده اســت کــه ایــن 
ــال 2۰۱۷ را  ــیکاگو، س ــت ش ــا در نشس ــازمان قب س
پایــان ماموریــت ناتــو اعــام کــرده بــود و امــا حــاال، 
بــه گفتــه او  ایــن ماموریــت تــا چند ســال دیگــر ادامه 
خواهــد یافــت. ایــن ســازمان دوازده هــزار ســرباز اش 
را در یــک ماموریــت "غیــر جنگــی"، بــرای مشــوره 
ــد  ــا چن ــان ت ــی افغ ــای امنیت ــوزش نیروه دهــی و آم

ســال دیگــر حفــظ خواهــد کــرد.
بــه نقــل از منبــع، آقــای اســتولتنبرگ از کمک چهار 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــاالنه ب ــه س ــری ک ــارد دال میلی

ــت. ــر داده اس ــود، خب ــت می ش پرداخ

عکس هفته

ــتان:  نس فغا ا صحت  رت  ا ز و
یه  ما ســر به  ؛  یدز ا با  ه  ز ر مبا ی  ا بــر

ست  ا ز  نیا بیشــتر  ری  گذا

ر  منصو ــد  محم ــر  خت ا مال 
نی  ما ز ن ســا و ر د ی  گیر ر د طی 

شد خمی  ز

جمهوری:  ــت  یاس ر م  دو ون  معا
نون  قا دولت،  قوه  ــه  س هر 
ند ا ه  د کر نقض  ا  ر ــی  س سا ا

 : غنی ر  جمهــو ییــس  ر
ن  ــتا س ر گو به  ا  ر ن  ــتا نس فغا ا
می کنیم مبــدل  م  یــز ر و تر
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پیام تســلیت 
کبر به مناســبت درگذشت اســتاد محمد اســماعیل ا

 درگذشــت محمــد اســماعیل اکبر؛ روزنامه نگار، نویســنده و یکــی از چهره های 
شــاخص و خوشــنام فرهنگــی را به خانــواده آن مرحوم، به جامعه روشــنفکری و 

خانــواده بــزرگ فرهنگــی تســلیت می گوییم و از بــارگاه خداوند بزرگ برای آن 
فقیــِد ســفرکرده، غفران و بخشــایش آرزو می کنیم. 

مــرِگ ایــن اندیشــمند، بی شــک ضایعه بزرگ بــه جامعه فرهنگی و روشــنفکری 
افغانســتان اســت، اما دریغا که از مرگ گریزی نیســت.

 یــادش تــا همیشــه گرامی باد و خداونــد او را عزیز بدارد.
اداره هفته نامــه محور ملی


