
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

     

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 نهاد اجتماعی وانکشاف ملی جوانان افغانستان  نشــــــــریه  

 معارف

 2013  اگستمطابق                                                                       9312 اسد                                                                                                  پانزدهم شماره                                                مسوسال     

 2◄ادامه 

 رحمتی والی غور: 

 برخى اعضاى شورای ملی و کابینه از افرادمسلح و زورمند حمایت می کنند

 
میی  ده، افراد مسلح غیرقانونى را خطرناکتر از طالبان خوان،  12در گفتگوی با والی غور، سید انور رحمتی 

که افراد مسلح و زورمندان، ازطرف بعضی نمایندگان غور در شورای ملی و اعضای کابینه حمایی   گوید 

والی غور، گف  که این افراد، وابسته به نمایندگان غور در شورای ملی و برخى اعضای کابینیه   شوند. می

گردنید و از ممیین رو،    ی میی شوند؛ آنها مانع اقدامات مقامیات مللی   بوده و یا از سوی آنها حمای  می

 ر توان برخورد با آنها را ندارد.مقامات مللی غو

نمایندگان غور در شواری ملی، درکارمای اداره والی  نیز دخالی  میی نماینید و حتیی     "رحمتى افزود: 

درتبدیلی و تغییرات نیز دس  دارند تا تغییر یک پیاده؛ و این کار سبب تضعیف اداره مللی وکُندی روند 

کسى نام نبرد و گف  که گرفتن نام آنها باعث مشکالت بیشیتر اداره   والى غور، از "اری ما شده اس .ک

 که اداره مللی با آنها درگیر شود، حمای  نخوامد شد. گردد؛ چون زمانی مللی می

یی   شدن ناامنی درایین وال به گفتۀ وى، افرادمسلح غیرقانونى، خطرناکتراز طالبان مسلح بوده وسبب بیشتر

 میباشند.

سال گذشته مسووالن برنامۀ انلالل گروپهاى مسلح غیرقانونى )دایاگ( در غور، گفته بودند که براسیا   

 ؛قوماندان مسلح غیرقانونى، درین والی  وجود دارند 2١١مزار نفر تل  قومانده  2١تخمین آنها، حدود 

مزار نفر مسلح غیرقانونى در ترکیب  ششحدود   می گویداماسمونوال دالورشاه دالور قوماندان امنیه غور 

گروپ، در این والی  وجود دارد که در بعضى مناطق، با طالبان مسلح نیز ممکارى  و سی و دو  صد یک

وى نیز مدعى اس  که شمارى از نمانیدگان غور درشورای ملی و شورای والیتی، با داشیتن گیروه    دارند.

 د.نشو کثری  افراد مسلح از سوی آنها پشتیبانى میمای مسلح، درمناطق مشخص فعالی  دارند و ا

به گفتۀ این مقام امنیتى، بعضی از اعضای کابینه نیز از افراد مسلح حمایی  میی نماینید و برخیى ازیین      

 باشند که افراد و گروه مای مسلح دارند. چوکات پولیس نیز می قوماندانان مسلح، در

گیرنید، مرتکیب تویاوز     والی  غور بوده، از مردم باج میاین افراد سبب ناامنی در"دالور گف : آقای 

 "شود. شوند و ملاکم صلرایی، از طرف ممین افراد انوام می جنسی و نقض حقوق بشر می

این درحالى اس  که منابع مللی در غور می گویند که یک گروه از افراد مسلح غیرقانونی که به تویاوز  

 ماه از این قضیه تا کنون بازداش  نشده اند. ز گذش  دوگرومی بر یک زن فقیر متهم مستند، بعد ا

، مدعی شد که حدود دو ماه پیش، یک 12ساله که ممسر یک چوپان فقیر اس ، در گفتگو با  ٠٣یک زن

وارد شده و بیه صیورت   چغچران  اتمربوط ه زور به خانه شان درقوماندان مسلح با چهار تن از افرادش، ب

  د.نه اگرومی بر وی تواوز کرد

 قوماندان امنیۀ غور گف  که افراد مسلح غیرقیانونى، درقاچیاق میواد مخیدر    سرمنگ ) سمونوال ( دالور 

شود که مسووالن مللی نتوانند این افراد را خلع سیالح   وسالح نیز دس  دارند وحمای  بزرگان سبب می

 وى افزود که بعضی از این افراد درشواری صلح نیز عضوی  دارند. نمایند.

اللق احسان رییس شورای والیتی غور نیز عضوی  افراد مسلح غیرقانونى را در شوراى صلح تاییید  فضل 

 آنها را در شورا عضوی  داده اس .خاطر اینکه افراد از جنگ دس  بکشند، ه دول  ب :نموده، گف  

شیو   وی نیز ادعا کرد که شمارى از نمایندگان در مولسین شیورای ملیی، افیراد مسیلح دارنید و در آ     

 1بقیه در ص        شوند. ومشکالت درغور دخیل اند و مانع صلح و امنی  می
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 خطر جنگ داخلی وبرگشت دوباره به حمام خون
 حکیمی محمد حسن

بعد از شکس  طالبان  و به وجود آمدن ادارۀ موق  مردم انتظار داشتند که  صلح دایمی در کشور برقرار می شود. آنها 

دس  ازجنگ  کشیدند، از اسلله وتفنگ دوری کردند. امنی  درتمام والی  غور حاکم  بود ومردم در یک فضای صمیمی 

برخی عرصه ما ، دس  آوردمای چشمگیری مم  داش . مزاران تن دانش  زندگی میکردند. طی دوازده سال،  حکوم   در

آموز و دانشوو به مکاتب و دانشگاه  ما راه پیدا کردند.  زمینه کار  و اشتغال برای مزاران تن مساعد شد. اعمار صدما 

وسالمتی تا حدودی  پروژه بازسازی تغییرات ملموسی  درزندگی اقتصادی مردم  به وجود آورد. اوضاع بهداشتی و صل 

 بهبود یاف   و بندمای برق آبی کوچک در برخی مناطق خانه مای مردم را روشن ساخ .

امروز  اما  مردم والی  غور در یک جنگ خانمان سوز و ویرانگربه سرمی برند که به خاطر منافع چند نفر  در این والی   

لف ، مناطق مختلف و گرومای مختلف تقسیم کرده اند. آنها برای به به راه افتاده اس .  فرص  طلبان مردم  را به اقوام مخت

دس  آوردن منافع اندک خودشان مردم را به جان مم انداخته  تا خون بریزند ، آتش بزنند وکینه خلق کنند. تفکر طالبانی 

از تعصبات قومی و جناح  و اندیشه ویران کردن کشور در  غور زمینه وبستر اجتماعی ندارد اما فرص  طلبان  با استفاده

بندی مای گذشته مردم را تلریک می کنند و خود شان از آ  گل آلود مامی می گیرند. امروز غور به یکی از والیات نا 

امن تبدیل شده اس . امروز  خانۀ ای نیس   که در آن  تر  و وحش  راه نیافته باشد. راه ما پر از دزد و رمزن و قریه ما 

گدار که یا به خاطر تر  جان و دفاع از خود یا به امر فرص  طلبان و زورمندان به خشون  متوسل شده پر از تفنگ وتفن

 اند. 

یکی از دالیل نارضایتی مردم مم به مدیری  ضعیف برخی از نهادمای دولتی برمی گردد. در حال حاضر در ادارات دولتی 

ب و کار برای قوم وخویش خود جریان دارد. متاسفانه میچ در برخی از ریاس  ما تمام تالش ومم وغم برای پرکردن جی

گونه نظارت و بازپرسی مم از مقامات رمبری والی  وجود ندارد. دید وبازدید از ریاس  ما و کنترول ونظارت دیده نمی 

ردم را از شود و این ریاس  مای فساد پیشه بیشتر از مخالفان مسلح دول  باالی روحیه مردم تاثیر منفی می گذارد و م

 دول  دور می سازد.

تعصبات قومی ومنطقوی  و ایواد گروپ مای مسلح وجبهات نظامی  خطر آن را قویا ایواد کرده اس  که غور مانند  

سالهای پیش از طالب به جنگ داخلی کشانیده شود و یک انقال  سرتاسری و یک حمام خون  مردم را ناخواسته به کام 

اید درک کنند که از این جنگ ما و مکر وفریب ما غیر از کشته شدن و غم کشیدن و تاوان خود فرو ببرد. مردم غور ب

دادن فایده ای برای میچ کس متصور نیس . مردم غور سنگر دوم مقام  در برابر وحش  طالبان بود. جای تأسف اس  که 

گرفته اند. بیایید برای سربلندی غور و آرامش مزدبگیران و فرمان بران طالبان اجنبی قرار جای  امروز قهرمانان مقاوم   به 

مردم خود از منافع شخصی و متاع اندک دنیوی بگذریم و دین ودنیای خود را خرا  نکنیم. غور ازماس ، جز خود غوری 

 ما میچ کس به آن دل نخوامد سوختاند. بیایید از بزرگان مناطق مزاره جات یاد بگیریم و سرزمین خویش را در امن و امان

 نگهداریم و اختالفات را از راه مای سیاسی و روش مای مسالم  آمیز حل وفصل نماییم.

 

 خشکسالى در غور حاصالت مردم را از بين برده است
 

درصد حاصالت مردم از بین رفته و مزاران تن، در  ١١سیدانور  رحمتی والى غور می گوید که از اثر خشکسالى در این والی ، 

مزار نفر به 2٣١رض خطر قرار دارند. این اظهارات را والى غور،  در یک کنفرانس خبرى اظهار داش . وى افزود که درین والی ،  مع

مزار تن مواد خوراکی؛ و بخاطر جلوگیری از تلف شدن  11کمک شدید نیاز دارد و براى رسیدگی و کمک به افراد آسیب پذیر، 

 علوفۀ حیوانی نیاز اس . حیوانات،  بیش از یک صد مزار تن

درصد باشندگان این والی ، به زراع  و مالداری مشغول اند و اکثر مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند و  ٥١رحمتى گف  که 

کمیتۀ اضطرار غور، تنها دو مزار تن گندم در اختیار دارد که بسیار ناچیز اس . موصوف عالوه کرد که این آمار، از طرف ادارات 

 بط دولتی درغور آماده گریده اس .ذیر

والى غور، از جامعۀ جهانی و دول  افغانستان خواستار کمک فوری شد و گف  که غور، یک والی  کومستانی، سرد و  سخ  گذر  

اجعۀ می باشد؛ اگر اقدام جدی نشود، راه مای مواصالتی این والی ، در زمستان براى مدت پنج ماه مسدود می شود، که از اثر آن، ف

 انسانی رخ خوامد داد. ملمد داود ، یک تن از دماقین غور گف  که تمام حاصالت آنها، از بین رفته اس .

اگر دول  توجه نکند، ما موبوراستیم، مهاجر شویم؛ تمام خانه و زندگی خودر ا به فروش برسانیم؛ غیر از کش  و "موصوف افزود: 

 "زراع  دیگر میچ عاید نداریم.

 
 

 

)ص( فرموده است: کسی که با داشتن مفکووۀ  وووپ پرسوتی     پیامبر

پرسوتی   بمیرد یا به ووپ پرستی دعوت کند و یا برای دفوا  ا  وووپ   

 بجنگد ا  امت من نیست!

 



 

      

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013مطابق اگست                                                                        9312شماره پانزدهم                                                                                                  اسد                                    سال سوم                 

 برخی اعضای شورای ملی وکابینه ... 
 مولس نمایندگان ، سیما جوینده نمایندۀ مردم والی  غور در 

گوید که احتمال دارد بعضى از وکال با گیروپ میاى    نیز می

 مسلح غیرقانونى دس  داشته باشند؛ اما از کسى نام نبرد.

افراد مسلح غیرقیانونى، باعیث نیاامنى و آزار و    "وى  گف : 

خاطر دفیاع در برابیر   ه شوند و بعضى از مردم ب دم میاذی  مر

 "این افراد، مسلح شده اند.

در عین حال، باشندگان غور از فعالی  افراد مسلح و زورمندان 

 به تنگ آمده و خواستار خلع سالح آنان مستند.

یین  ادر"گل احمد باشنده منطقه اهلل یار مرکز غور گف : 

افراد مسلح غیرقیانونى  منطقه اکثری  مردم سالح دارند و 

شوند، جوانان را موبور بیه سیالح    ممیشه بامم درگیر می

گرفتن می نمایند که در درگیرى ماى ذات البینیى آنهیا   

گیرند حتی چند بار به زنیان   کشته شوند، از مردم باج می

 "دراین منطقه تواوز نموده و زنان رابه قتل رسانده اند.

ف دو عضو شورای ملی وی ادعا کرد که این افراد، از طر

شوند و بعضى مردم، از ظلیم و جنایی  ایین     حمای  می

 افراد مسلح فرارنموده اند؛ اما مشخصا از کسى نام نبرد.

در ادامییۀ درگیییرى ذات البینییى دو قومانییدان مسییلح    

غیرقانونى در منطقۀ اهلل یار که حدود مشیتاد کیلیومتر از   

رحد اس ، س چغچران فاصله دارد و با والی  بادغیس مم

پنج تن ازطرفین کشته شد، دو تین جراحی  برداشی  و    

 شش تن اسیر گردید.

 افراد مسلح غیرقانونى، مانع فعالی  مای معارف نییز میی  

 گردند.

صبغ  اهلل اکبری رییس معارف غور گف  که این افیراد  

تالش دارند که درمعارف غور نفوذ نمایند و از فرسیتادن  

 یند.معلمین مسلکی جلوگیری می نما

اکبری پذیرف  که قوماندان مسلح و افراد شان، به حییث  

معلم اجرای وظیفه می نماینید و مکاتیب را ییک منبیع     

 عایداتی برای خود فکر می کنند.

کیه   ادعیا میی کنید   غالم ملمد باشندۀ ولسوالی دولینیه  

ولسوالی آنها از جمله ولسوالی مایی اس  کیه بیشیترین   

 د دارد.افراد مسلح و قوماندانان زورمن

گیرنید و   این افراد از مردم به زور پول میی "وی افزود: 

 "مردم را ملاکمه صلرایی می نمایند.

به گفته غالم ملمید، بعضیی از ایین زورمنیدان یاعضیو      

شورای صلح بوده، یا به پروسیه صیلح پیوسیته و از ایین     

گیرند و زمانیکه  پروسه برای خود و افراد شان معاش می

د، در موترمیای پیولیس گشی  و    رون به مرکز غور می

 گذار می نمایند.

پولیس مللی نیز به  2٣٣وی مدعى اس  که دراین اواخر 

ولسوالی داده شده که بین این قوماندانان تقسیم شده اس  

 و افراد شان را به حیث پولیس مللی استخدام نموده اند.

فعاالن جامعه مدنی غور نیز از گسترش فعالی  ماى افراد 

 قانونى نگران اند.مسلح غیر

غالم ربانی مدفمند فعال مدنی  گف  که جامعیه میدنی و   

رسانه مای مللیی کیه بیشیتر اوقیات بیرای مشیکالت،       

را درمقابیل ظلیم و    دادخوامی می نمایند و صیدای خیود  

جنای  افراد مسلح غیرقانونى بلند میی کننید، آنهیا ایین     

کر دادخوامى و بلند کردن صدا را مانع فعالی  مای خود ف

خوامند صیدای جامعیه میدنى     می کنند و با تهدیدات می

 خاموش شود.

این افراد جنایات زیاد نموده و مرتکب نقض "وی افزود: 

کنید و   آنها پرسان نمی شوند؛ اما کسی از  حقوق بشر می

 "آنها را مواخذه و موازات نمى نماید.

 

 ان از دیدگاه دین مقدس اسالمحقوق زن

 استادغالم ربانی هدفمند                                   از دیدگاۀ دین مقدس اسالمحق قانونی زن 
 

دین مقدس اسالم حقوق قانونی را بنا گذاشته است. رضایت زن در عقد نکاح ، رضایت زن در شیر دادن به طفل شرط است . اگر مردی،  زنی را     

که هر قتل برساند جزای برای مرد قاتل داده می شود ، مثلي که مردي را قتل کرده باشد.  یعنی خون مرد با ارزشتر از خون زن در اسالم نیست بلبه 

 دو مساویانه محترم است . در باب قصاص خداوند)ج( می فرماید :
 

َها الَِّذیَن آَمُنوْا ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقَِصاُص فِي ا َباعٌ َیا أَیُّ ِِ َوأََداء ِِلَْیِه ْلَقْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعفَِي لَُه ِمْن أَِخیِه َشْيٌء َفاتِّ  بِاْلَمْعُرو

ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعذَ  بِّ ن رَّ ٌِ مِّ  871اٌب أَلِیٌم و سوره بقره آیه بِإِْحَساٍن َذلَِك َتْخفِی
 

 

 الزم کرده شد. اما ای انسانهای که ایمان آورده اید، بر شما قصاص در کشتن ، آزاد در مقابل آزاد ، بنده در مقابل بنده  و زن در مقابل زن »     

این  به نیکویی.رسانیدن خون بهاست  و یااست  یپیرو ی کردن به نیکویی  حکم او بر وی است عفو کرده شد پس ، از خون برادرش کسی  که آنچه

 .«برایش عذاب درد ناک است  ،  از حد گذردبعد ازین   پس هر که از سوی پروردگار شما .  سبک کردن است ومهربانی است  ، حکم
 

ب جزای قاتل تغییر نمی کند و قاتل قاتل چه زن باشد چه مرد ، قصاص می شود. همچنان مقتول چه زن باشد چه مرد ، حکم و فیصلۀ اسالم در با   

قصاص می شود. همچنان در جزا بین زن و مرد فرقی نیست.  بریدن دست سارق و دّره زدن زانی از جملۀ جزا های است که باالی مرتکب عمل 

 برابر است که مرد باشد یا زن بدون تفاوت تطبیق می شود.
 

 اسالمحق سیاسی زن از دیدگاۀ دین مقدس 
 

مسایل سیاسی شرکت داشتند  و آزادانه نظریات وطرح های خویش را در تمام مسایل بدون ترس  مجالس ، محافل ور اسالم  زنان دردر صد    

 راس با جرأت اخالقی کامل بیان می کردند.  خداوند )ج( در مورد فرموده است: هو

َكاَة َوُیِطیُعوَن ّللّاَ َوَرُسولَ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِیاء َبْعٍض َیأْمُ  الََة َوُیْؤُتوَن الزَّ ِِ َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُیقِیُموَن الصَّ ُه أُْولَئَِِك ُروَن ِباْلَمْعُرو

 17سوره توبه آیه َسَیْرَحُمُهُم ّللّاُ ِِنَّ ّللّاَ َعِزیٌز َحِكیٌم                                       
 

مردان  و زنان مومن ، بعض شان دوستان بعض دیگر شان استند . یکدیگرخود را  به کار های نیک و پسندیده امر می کنند  و از کارهای و »    

نماز را برپامی کنند و زکات را مي دهند و خداوند )ج( و رسول او را اطاعت می کنند. آنها کسانی اند که مورد رحمت آنها  ناپسند منع مي نمایند. 

 خداوند)ج( قرار می گیرند ، به تحقیق که خداوند)ج( غالب و درست کار است.
 

و امر به معروِ و نهی از منکر که شامل همه ابعاد زندگی انسان ها در خانه ، محل کار و اجتماع می شود ، در این آیۀ کریمه به عنوان حق    

ق مسلّم زنان است که در اجتماعات حضور یابند وبندگی خویش را در برابر خدا)ج( ادا تکلیِ برای زنان ومردان صراحتاً  تذکر یافته است ، بناًء ح

  نمایند و در بدل بذل مساعی و صرِ انعام الهی در راۀ خدا ؛ رضایت خدا)ج( را حاصل نمایند.
 

 حق قضاوت زن از دیدگاۀ دین مقدس اسالم
 

 «. صحت دارد ، قضاوت آنها نیز صحت دارد  در مواردي که شهادت زنان» امام ابوحنیفه)رح( می گوید   

 قضاوت زنان در همۀ امور اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، جناِی و ... صحت دارد.» طبری و ابن حزم می گویند: 

 

 حق اختیار زن در انتخاب همسر و نکاح از دیدگاۀ دین مقدس اسالم
 

گر یکی راضی و دیگری ناراض باشد یا یکی عادل و دیگری ظالم باشد، بار تشکیل ده اند  که اازنان ومردان دو طرِ مساوی در تشکیل خانو   

  خانواده به سرمنزل مقصود نمی رسد و نظام خانوده فاسد گردیده  در نهایت ازبین می رود.  خداوند )ج(  در این مورد می فرماید: 

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّ  ُروَن             َوِمْن آَیاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ ًة َوَرْحَمًة ِِنَّ فِي َذلَِك ََلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَّ َودَّ                           َتْسُكُنوا ِِلَْیَها َوَجَعلَ َبْیَنُكم مَّ

 18سوره روم آیه 
                                                                              

. به آورد تا با آنها آرام گیرید شانه های وجود خداوند)ج( این است که ازواج شما را از جنس خود تان خلق کرد ومیان شما دوستی ومحبت از ن»    

 « نشانه های وجود خدا)ج( است ، تحقیق برای آنانکه صاحب تفکر و اندیشه اند، در این نظام 
 

که طرفین عقد نکاح )زن و مرد( راضی باشند؛ زیرا جبر و اکراه نظام خانواده را فاسد می  سکون و آرامش روح و قلب محصول ازدواج است      

اکراه به وجود آمده باشد ، آرامش روحی وجود ندارد.  عالوه به آن باعث از بین رفتن خوشی های دنیوی و  کند.  در ازدواجي  که به اثر جبر و

را جبر و اکراه تشکیل داده باشد ، همانگونه که برای طرفین عقد در دنیا سرگردانی می آفریند،  اخروی می گردد؛  زیرا نکاحی که اساس و بنیادش

 ازین  بابت که مورد پسند خداوند)ج( نیست ؛ شخص زورگو وجّبار در آخرت نیز مورد عتاب قرار می گیرد.
 

 خداوند)ج(  نکاح را پیوند مقدس دانسته و می فرماید:   
 

َها الَّذِ  َساء َكْرهاً َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بَِبْعِض َما آَتْیُتُموُهنَّ َیا أَیُّ ِِ َفإِن یَن آَمُنوْا الَ َیِحلُّ لَُكْم أَن َتِرُثوْا النِّ َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُرو َبیِّ  ِاِلَّ أَن َیأْتِیَن بَِفاِحَشٍة مُّ

    71سوره نسأ آیهِاً َوَیْجَعلَ ّللّاُ ِفیِه َخْیراً َكثِیراً  َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشیْ 
                                                                    

آرید بعضی و منع مکنید ایشان را تا به دست  .حالل نیست  که زنان را به زور به میراث گیرید وایشان ناخوشنود باشندبرای شما   ای مؤمنان »   

بد  شما آنچه برای شان داده اید ، مگر اینکه ایشان مرتکب گناه آشکار شوند)میتوان ایذاداد( و زند گی کنید با زنان به وجه احسن و نیکو و اگر

 «قرار داده باشد.خیر کثیر  خداوند)ج(  در آن  شاید  چیزی را خوش نداشته باشید ورفتاری کنید  
 

 

 

 ادامه دارد...       
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 وقتی که نيستی...
 نبی ساوی

 ووتی که نیستی چه کند شهر بعد ا ین؟

 دنیای خوب خلق شود  هر بعد ا ین

 شوۀای صلح وهوتل پامیر ۀا ببند

 دیگر چه صلح باشد وچه وهر بعد ا ین

 حاال نیا  نیست به جوی سیاه سنگ

 ینا  آب چشم شهر ، بکش نهر بعد ا 

 هرچه که  جر بود کشیدیم وهرچه جذۀ

 دیگر چه می کشیم ا ین دهر بعدا ین؟

    ..................................................................... 

 سیدهادی موسوی

 خود ۀا ا  این  مانه ی نامرد پس بکش

 سیگاۀ تکیه گاه بدی نیست... پس، بکش!

 ی توپایم نمی کشد که بیفتم به پا

 خود ۀا دۀ این معادله دۀ دسترس بکش

 ما ۀا همه... همه... همه تحریم کرده اند

 حاال بیا و دوۀ تن من وفس بکش

 !بستند گر چه ۀاه نفس ۀا ولی پدۀ

 ا  من مگیر سایه ی خود ۀا نفس بکش

 وحطی که با وجود تو معنا نمی دهد

 پای تماپ مزۀعه ۀا تا اۀس بووکووووووووش

.......................... 

 سیما نوذۀی

 تصمیم داشتم که تو ۀا یک غزل کنم 

 ووتش ۀسیده است به وولم عمل کنم

 این یک معادله ست که مجهولهاش ۀا

 باید به انزوا بکشانم و حل کنم

 کندویمان عصاۀ  نیش و کنایه هاست

  نبوۀ می شوپ که لبت ۀا عسل کنم

 ۀاحت کناۀ می کشم ا  این بهانه ها

 ای خالی خود ۀا بغل کنمتا شانه ه

 بوسیدنت خالف ووانین کشوۀ است

 باید عمل به شیو  بین الملل کنم

 باید به فکرهای سیاهم جهت دهم

 اصالً دۀست نیست تو ۀا مبتذل کنم

  
 

  

 یمپسندم به دیگران هم نرخود نمی پسندیآنچه ب

 

 نوان افغوان بورای    » کاۀگاه یک ۀو   آمو ش مسایل  نان وانتخابات ا  سوی مؤسسۀ 

دۀ  دفتر حقوق بشر دۀ شهر فیرو کووه برگوزاۀ شود. دۀ ایون      «حمایت ا  دموکراسی

برنامه حدود سی وپنج تن ا  خانم هوا اشوتراد داشوتند ومواووعاتی ماننود: دولوت ،       

انتخابات ، انوا  ۀأی گیوری و مواووعات   حکومت ،  ووای سه گانه ، انتخابات، انوا  

گفت که  ایون   12متنو  دیگر ۀا فراگرفتند. خانم گل پیدا منش ، مسوول مؤسسه به  

دومین جلسه است که ا  جانب دفتر ما برای خانم هوا برگوزاۀ موی شوود و پونج جلسوۀ       

ر دیگر نیز دۀ پنج ماه آینده  برای خانم های مرکز والیوت و ۀوسوتاهای ااوراف، دایو    

 خواهد شد.

برنامۀ آمو ش های انتخاباتی برای  نان ا  سوی مجتمع جامعه مدنی حمایت موی شوود   

و عالوه ا  مواو   فوق الذکر چهاۀ نهاد دیگر ۀا نیز دۀ بر می گیرد. خدایاۀ واوو   

مسوول مجتمع نهادهای مدنی دۀ والیت غوۀ می گوید که  ، ما  ا  پنج نهواد مودنی بوه    

اهی عامه دۀ موۀد صلح، حقوق بشر، انتخابوات، حول اختالفوات    خاار نشر و پخش آگ

وومی و دادخواهی حمایت می کنویم و بورای شوان همکواۀی موالی داۀیوم. وی ا هواۀ        

امیدواۀی کرد که دۀ آینده کمک های بیشتری برای نهادهای جامعه مدنی غوۀ جذب 

 .شود تا آنها بتوانند مشکالت مردپ ۀا به نحوی بهتری با تاب بدهند

 

 
 

کارگاه  یک روزۀ  

 زنان وانتخابات

 آموزش انتقادی وغيرانتقادی

 نبی ساوی

با نگاه انتقادی و پرسشگرایانه به موواد آمو شوی موی نگورد ودۀ      ،آمو ش انتقادی به شیوه یا ۀوشی ا  یادگیری گفته می شود که دۀآن آمو نده 

کنجکاوی می کند و چیستی وچرایی و مفاد ومضاۀ آنها ۀا دۀ ذهن خویش سبک سونگین موی کنود و بوه برۀسوی موی       ، ه ها موۀد داده ها وآمو 

 گیرد. آمو ش انتقادی الزاماً به معنای ایراد گرفتن و معایب چیزی ۀا برشمردن نیست؛ بلکه آمو ش انتقادی کوشش می کنود ذهون شواگرد ۀا دۀ   

 نعطاف پذیر تر ، با  تر و پرسشگرانه تر باۀ بیاوۀد.برابر چیزهای که فرا می گیرد ا

ۀ دۀ آمو ش غیر انتقادی یا آمو ش بسته، دانش آمو  یا دانشجو منفعل و بی تفاوت نگهداشته می شود و به شخصیت معلم یا آمو گاۀ  وهمین او

اوریب جوزپ اندیشوی     ، ایون ۀوش آمو شوی   نگریسوته موی شوود. دۀ    آمیوز داشته های کتاب ومواد دۀسی به چشم یک پدیده یا موجود تقودس  

اشد و نظر ووااعیت آمو نده  بسیاۀ باال می ۀود و شاگرد  مینۀ آن ۀا به دست نمی آوۀد که دۀ برابر گفته های معلم یا کتاب، دید انتقادی داشته ب

 ا ۀا دۀ ترا و بگذاۀد.شخصی یا دستگاه فکری خودش ۀا دۀ آن ۀابطه اهمیت بدهد و بامعیاۀها ومالد های خودش آموختنی ه

ا دۀ دۀ آمو ش غیر انتقادی به کتاب ومعلم بسیاۀ بها داده می شود؛ اما به محتوا و داشته های کتاب یا معلم توجه چندانی صووۀت نموی گیورد؛ امو    

خوود دانوش آموو   اهمیوت      آمو ش انتقادی محتوای کتاب ها و دیدگاهای معلمان ، نحو  استدالل نویسنده ها ، ووت دالیل و سرانجاپ معیاۀ های

قم، اوع  ووووت و یوا فوایود و     پیدا می کند و آمو نده مطابق دستگاه دانایی و علمی خودش با مواد آمو شی ۀو به ۀو می شوود و صوحت وس و   

 ااراۀ آن ۀا دۀ ذهن  خویش به سنجش می گیرد.

اندیش ، انعطاف پذیر و مصلحت بین باۀ بیایند و جهوان بینوی    آمو ش انتقادی باعث می گردد که شاگردان خالق، مبتکر، بااعتمادبه نفس ، کثرت

اما آمو ش غیر انتقادی سبب کم دلی ، جزپ اندیشی ، بی تفاوتی ، سخت گیری، خودبرتربینی و  ؛وسیع تر و دنیای وابل تحمل تری ۀا تجربه کنند

 لکت می گردد. معلم محوۀ اندیشی شاگردان می گردد و دۀ نتیجه باعث عقب ماندگی وعدپ ۀشد مم

دۀ حال حاار متاسفانه که تاحدود بسیاۀی متحجر و دگم اندیش است و به دانش آمو  فرصت نمی دهد که اسوتعداد هوا   ، نظاپ آمو شی کشوۀ ما 

تانه شووۀبخ  ، وتوانایی های خویش ۀا به نمایش بگذاۀد و برای سوال های که دۀ ذهن اش خطوۀ می کند ، پاسخ بجویود. دۀ مکاتوب وموداۀس موا    

ا هنو  هم سوال کردن و انتقادکردن بی ادبی و بی نزاکتی تلقی می شود و حتا دۀ نتیجۀ نمرات دانشجویان و دانش آمو ان اثر موی گوذاۀد و حتو   

کوم   ، گاهی باعث توهین وتحقیر و احیانا ارب وشتم دانش آمو  نیز می گردد. این مواو  سبب می شوود کوه شواگردان دۀ برابور آمو گواۀان     

شوند و هر ودۀ مطالب نامفید ، بی ووت  وبی ۀبط هم که توسط آمو گاۀ یا چپترهایش به خوۀد دانش آموو  داده شوود صودای انتقواد یوا       جرأت

 مخالفتی باال نشود. نتیجۀ نهایی که ا   نظاپ آمو شی بی چون وچرا،  می توان گرفت این است که عالوه ا  آنکه سرعت پیشرفت و ترووی کشووۀ  

،  شاگرد بی تفاوت و بی عالوه نیز  باۀ می آید و دۀ  مان بزۀگی هم ، شخصیت معامله گر وبی تفاوتی ا  خود نشان می دهود و دۀ   ند می شودکُ

برابر اتالف حقوق مردپ ونامالیمات اجتماعی و کجی ها وغلطی ها  سکوت می کند و اهر وباان ۀنگاۀنگی برای خود انتخاب می کند. امید می 

ظاپ آمو شی و ما آمو گاۀان ومدۀسان ، بعد ا این ۀوی این نکات توجه ودوت بیشتر نماییم وبه خاار مثالً حفظ اتوۀیتوۀ فوردی و   ۀود مسوولین ن

و به خاار یک چوچۀ کیک ، کل پوستین ۀا بوه آتوش    شخصیت کاذب خویش آیند  مملکت و فردای ۀوشن اوالد این سر مین ۀا به با ی نگیریم

 نیدا یم.

 
 

http://www.facebook.com/groups/182707678419957/permalink/636836936340360/
http://www.facebook.com/groups/182707678419957/permalink/636836936340360/
http://www.facebook.com/groups/182707678419957/permalink/636340293056691/
http://www.facebook.com/groups/182707678419957/permalink/636340293056691/
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 پرتونادری

  قسيم اخگر و خاکستر روزگار
گان فقهر در آن  یی دارد کهه تنهها سهتاره گیر کرد! او حاال تخت به پشت خوابیده است، چشم بر آسمانه بیماری دنباله دار، آرام آرام قسیم اخگر را زمین

دانیم. او خود میل بهه سهخن گفهتن  وغی هماننده شده اند، چه تصویری رنگ می گیرد! ما چیزی نمیمی تابند. در چشمان او که دیگر به چراغ کم فر

داد ندارد، شاید نمی خواهد سخنی بگوید. شاید هم نمی تواند سخنی گوید! شاید با این سکوت دردناک می خواهد بگوید: عمری سخن گفتم در هوای 

ها ُمهراست. مردی که دیروز همه  ها ُمهر است و بر دل بینی برگوش فتم؛ اما سوگمندانه این جا تا میو داد گستری؛ اما نا سزا شنیدم، عمری سخن گ

گان مدنی وغیر مدنی فرود می آمد، امهروز تهوان سهخن گفهتن نهدارد، امهروز در  جا داد سخن می داد، و سخنانش چنان مشتی بر فرق همه فساد پیشه

 پشت سر می گذارد.تنهایی تلخی لحظه های دشوار زندگی را 

م اخگر سرنوشت روشنفکر افغانستان است که اگر اخگری هم شوند دستان سیاه روزگار مهی توانهد او را در زیهر خاکسهتر یگاهی حس می کنم که قس

عهه در بهدل دههها سرد فراموشی، بی اعتنایی و انتقام فرو ببرد! گاهی فکر می کنم که قسیم اخگر سرنوشت همه آن فرهنگیهان افغانسهتان اسهتکه جام

شود، ما  سال کار علمی و فرهنگی حتا نمی تواند برای شان سرپناهی و لقمه نانی دهد؛ اما زمانی که دهان های ما به یاوه گویی های تاریخی باز می

بهوده انهد کهه تمهام جهان را فرهنگ چند و چند هزار ساله است. بدون تردید تولید فرهنگ یک کار گروهی است؛ اما همیشه این شماری از فرهنگیهان 

تر  ههای گسهترده شان را چنان آرشی بر سر تیری کرده اند تا باشد تیر فرهنهگ و معرفهت قهوم و مهردم خهود را بهه فاصهلۀ دورتهری پرتهاب کننهد و مرز

 فرهنگی داشته باشند. 

درآمهدی! آن روزهها بها تلویزیهون یهک همکهاری دست کم دو سال پیش بود که شنیدم اخگر بیماراست، بیمارسهخت، افتهاده در بسهتر، نهه کهاری و نهه  

و احوال اخگر به نشر برساند، او نیز   داشتم، ازسمیع مهدی مسُوول برنامه های سیاسی و خبری آن تلویزیون خواستم تا گزارشی در پیوند به حال

های دیگهر نیهز  ه چنین شد. انتظار می رفت که رسهانهجوانمردانه به همکارانش هدایت داد تا به خانۀ اخگر بروند و از زنده گی او گزارشی بسازند ک

دنی و چنین کنند. تا جایی که من می دانم چنین نکردند. من حس می کنم که قسیم اخگر نه تنها بر همه رسانه های غیردولتی؛ بل بر حوزۀ جامعهۀ مه

را برای ادای حق او نمی نویسم، چون می دانم روشهنفکر جنبش روشنفکری افغانستان حقی دارد که نباید فراموش شود! من این جمله های پراگنده 

کند!! من از روزنۀ تاریک این درد به این مساًله نگهاه  گونه که مجاهد برای رضای خدا جهاد می در هوای پاداش کار روشنفکرانۀ خود نیست، همان

گان، نهادهای مدنی در چنین مواردی  ده های دیگر، گویا نخبهی مردم در نمی گیرد، چرا ر می کنم که اگر آتش اندیشۀ روشنفکر در ذهن افسون شده

ها در پیونهد  همهه رسهانه مهر بر دهن می زنند و این گونه کسی را به فراموشی می سپارند که سزاوار تجلیل است. مردی که ساعت های دراز در این

و آدم   گان اریکه نشین یی که گفته آتشفشان خشم فسادپیشه ا هرجملهاجتماعی کشور و منطقه به بحث هایی داغی پرداخته و ب -های سیاسی به رویداد

یی از برنامه های برخی  کشان ساطور به دست را بر انگیخته است ، چگونه می توان او را در انزوای تاریک فراموشی از یاد برد! می دانیم اگر پاره

 هایی مانند اخگر در چنین برنامه هایی بوده باشد. ل آن می تواند حضور شخصیتاز تلویزیون ها به شهرتی رسیده است، بدون تردید ، یکی از دالی

نوشهتن  باری جایی شنیده بودم که ژورنالیزم عاطفه ندارد و به هر چیز و هر رویداد به گونۀ یک افزار نگاه می کند. حال که اخگر از سخن گفهتن و

ن را به آوردگاه دانش و اندیشه بدل کند، در نشست این یا آن نهاد مدنی سهخن گویهد و بهرای میز گرد این یا آن تلویزیو  مانده است، دیگر نمی تواند

های مدنی را چنان قبضه کرده اند کهه گهویی از نیاکهان بهه میهراث بهرده انهد، مفههوم  ای که رهبری شماری از نهاد بسیاری از آقایون و بانوان دم کرده

ها من نمی دانم که روزنامهۀ هشهت صهب   امعۀ معدنی نگویند!!! باید به فراموشی سپرده شود! در این سالجامعۀ مدنی را تفسیر کند تا دیگر آن را ج

و مردم بر می گردد به   در میان روشنفکران، نویسنده گان پاسداری داشته است! من باور دارم که بخشی اعتبار هشت صب   از استاد اخگر چگونه 

هشت صب  بود، هشت صب  در زمان او بهود کهه راههش را در میهان رده ههای گونهاگون جامعهه گشهود! نمهی  او نخستین مدیر مسُوول« قسیم اخگر»

های که اخگر نتوانست به کارش ادامه دهد، عالقهه نداشهته اسهت تها دروازۀ  خواهم پیش داوری کنم تا جایی که من پرسیده ام هشت صب  نیز در سال

است. وقتی به چنین چیزهای می اندیشیم، ایهن اندیشهه توفهانی  برد! اخگر برای هشت صب  هم تمام شده گلی برایش ب خانۀ او را تک تک کند و دسته

اخگهر تها دیهروز چهه در بحهث  های انسانی در آسمان این سرزمین غروب کرده است! ما را در بر می کشد که خدایا، آیا آخرین ستارۀ عاطفه و ارزش

ای مدنی استاد خوانده می شد، دانشمند، تحلیلگر و کارشناس این یا آن عرصه و اما حال که نمی تواند برای ه های نهاد یی و چه در گفتگو های رسانه

 ها سود و ثمری داشته باشد، یا تربیون نشست این یا آن نهاد مدنی را گرم سازد، دیگر به تاریخ پیوسته است! رسانه

خهش جههانی بهی بهی سهی برگشهته بهودم بهه کابهل. از آن زمهان بها اخگهر آشهنا شهدم، مهن خورشیدی بود، تازه پس از پنج سال کار با ب 8811زمستان 

تهوان او  مسُوول بخش رسانه های اجتماع جامعۀ مدنی افغانستان بودم که رهبری آن را بانوی دانشمند آلمانی سوزان شمایدل برعهده داشت که مهی

بود. شاید بتوان گفت کهه او از نخسهتین کسهانی اسهت کهه در « جامعۀ مدنی» قلمی مجلۀ را پایه گذار این نهاد نیز خواند. اخگر از نخستین همکاران 

ران پیوند به مفهوم جامعۀ مدنی، چیزهای سودمندی نوشته است. او در حالی به تفسیر جایگاه و فهم جامعۀ مدنی می نوشت که بسیاری از عنهان دا

فرهنگهی چهون قسهیم اخگهر ایهن  -وقتی شخصیت سیاسهی می گفتند.« جامعۀ معدنی » آن راگونه که پیش از این گفته شد،  تصادفی جامعۀ مدنی همان

د گونه به انزوا و حاشیه رانده می شود، من نمی دانم فرهنگیان کشور به فحوای همان گفتهۀ معهروِ تها چهه زمهانی و بهه چهه امیهدی مهی خواهنهد دو

دستی، بیماری و فراموشی است  حافظه ، تنها دروازۀ تنگ انزوا و تنگ این سرزمین بیچراغ بخورند تا کار کنند و چون از کار می مانند، دیگر در 

 که به روی آنان گشوده شود!!!

 

 

غور  ودانشجویان آموزان اعتراض دانش

 نکور در افغانستاناک 'سهميه بندی'به 

 
والی  غور، در مرکز افغانستان در اعتراض به  صدما دانش آموز مکاتب

 امروز به مکتب نرفتند. 'انکوربندی ک'سهمیه 

با تومع در مکاتب سلطان عیال  الیدین   و دانشوویان  آمورزان  این دانش

خواسیتار لغیو   ، دانشگاه غور  و تربیی  معلیم ،    سلطان رضیه  ، غوری 

 از سوی وزارت تلصیالت عالی افغانستان شدند. 'سهمیه بندی کنکور'

یب داده که به اسیا  آن  وزارت تلصیالت عالی افغانستان طرحی را ترت

شمار کامیابان امتلان کنکور درمر والی  به تناسب جمعی  و فارغیان  

 شود. مکاتب آن، ملدود می

اعتراض  مکاتب والیی  غیور نهادمیای جامعیه میدنی، دفتیر        این  از

 انکشیاف  کمیسیون مستقل حقوق بشر والی  غور، اتلادیه خبرنگارن ، 

 والی  نیز حمای  کردند.ملی جوانان و حرک  خوامران این 

حسن حکیمی، یکی از اعضای جامعه مدنی با اعتراض بیه سیهمیه بنیدی    

گف  که این طرح خالف روحیه وحیدت ملیی اسی  و      12به کنکور 

میا از حکومی  افغانسیتان     میی شیود.    باعث کشته شیدن اسیتعدادما   

 خوامیم که این طرح را لغو کند. می

میا سیهمیه   "ند که در آن آمده اس  ای را صادر کرد قطعنامه ان معترض

تلصیل و آگامی را خالف تمام استاندردمای پذیرفته شدی   بندی دانش،

 "علمی رایج در موامع علمی می دانیم.

در این قطعنامه تاکید شده که این روند در تضاد با قانون اساسی کشیور  

ش تلصیالت عالی خوامد شد. دان مای بوده و باعث افزایش فساد در نهاد

یس جمهیور  یی والیی  غیور از حامید کیرزی ر    و دانشوویان  آموزان 

افغانستان و وزیر تلصیالت عالی خواسته اند، تا این طیرح را از دسیتور   

ما تنها معیارمای علمیی،   کار خارج و برای رامیابی دانشوویان به دانشگاه

 اصل شایستگی و رقاب  آزاد در نظر گرفته شود.

 


