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  !آنچه که باید میشد ،اما نشد
  ن فرهنگ عبدالرحم

  :نکات چند پیرامون اشتباهات استراتیژي نظام کنونی افغانستان 
وبا آمدن . جنگهاي خانمانسوزچند ساله ،مردم افغانستان را سخت متاثرونودفیصد مردم آماده اي تحول شرائیط شده بودند-

  .نیروها ي امریکاه گمان میرفت که صلح وثبات درکشورپایدارخواهد شد ،اما نشد
  .داي فروپاشی نظام طالبان ،تمام گروپهاي مسلح نیمه جان شده بودندکه به آسانی خلع سالح می شدند، امانشد درابت-
 باید درابتداي هرجنگ بردشمن ضربه شدیدواردساخته میشد ومخالفین صلح وعدالت جامعه به پنچه قانون سپرده میشد،اما -

  .نشد
اید بدون ضیاع فرصت فسادراریشه کن می ساخت تا فکرواذهان مرد  حکومت باتحکیم قانون ودرپرتوایدیولوژي جدیدب-

بایداوال زمین را شیاروآماده ساخت ،سپس (م ازترددهانجات پیداکرده وازجان ودل به حکومت اعتماد وهمکاري میکردند
  .امانشد) تخم کاشت

صه اجراقرارنگیرد،بی نظامی است  شعارحاکمیت قانون به بی قانونی گرائیدونظامیکه تصمیماتش برکل قلمروکشوربه من-
درجائیکه نظام وحاکمیت وجودنداشته باشد،مکافاتومجازات واقعی صورت نگیرد،ریفورم واصالحات آن بدون اصالح .

اوالبایدحاکمیت کامل را بوجودآوردوبعدازایجاداداره سالم کنترول را جدي وشعارحاکمیت نظام .خواهد بود
  . قانون را انتظاربردامانشدقانونمندراسردادوازمامورین اطاعت

  )دوم(ادامه صفحه 
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  شهراسفالت سرك هاي
   خواهدشد؟چهچغچران 

  محمد بالل امیري 
دوسال است که مردم غور بی صبرانه منتظراسفالت شدن سرك داخل 

 اسفالت آن به معماي بزرگ حل شهرچغچران هستند که متاسفانه
ناشدنی تبدل گردیده است ومسئولین ذیربط ادارات دولتی غوردرزمینه 
علت کندي وبی نتیجه بودن کارسرك بی جواب هستند باآنکه چندي 

غرض جلب توجه قبل طی سه یوم شهروندان واصناف شهرچغچران 
حکومت درراستاي نابه سامانی هاي غوروبه ویژه درقسمت تکمیل 

اعتصاب عمومی وقانونی که نمودن کاري نیمه سرك داخل شهر
درتاریخ غورواقعابه یادماندنی است، به راه انداختندکه درنتیجه باعث  
آمدن معین وزارت فوائید عامه باچندتن دیگرازهیات بلندپایه 
درغورگردید ه و درموردکاراسفالت سرك وعده هاي چرب وگرم 

که باتاسف تاحال وعده هاي داده شده وامید وارکننده به مردم سپردند
 نگردیده است زیرابیش ازیکماه میشود که دزمینه اسفالت سرك عملی

جزساعت تیري ومزاحمت کردن عابرین کاري دیگري درروي جاده ها وسرك 
درعوض اینکه کارباقی مانده سرك جهت عملی ساختن .شهر صورت نگرفته است

عامه وحفظ عزت واعتبار مسئولین وعده هاي هیات بلندپایه وزارت فوائید
حکومتی و بادرنظرداشت فرارسیدن سردي وزمستان جانکاه غوربه شدت جریان 
پیدانماید واین کارنیمه که بی آبروي براي ادارات مسوول ذیربط دولتی وتوهین 

رفتن امیدهاو آرزوهاي این ملت میباشد بزرگ به شهروندان عزیزغوري ونادیده گ
ازاین حالت کشیده شودبرعکس مانند قبل فکرمیشود که بازهم مردم فریب داده 

ایجاب میکندکه بادرك مسئولیت اسالمی،ملی ووجدانی دولتمردان . میشود
هزارافسوس .درراستاي به پایه اکمال رسیدن این سرك دلسوزانه وارد عمل شوند

این سرك به شکل سرچهارترك شده وناتراشیده باقی خواهند که اینگونه نشده و
ماندواین خود خاك انداختن حکومت به چشم ملت بوده ویکباردیگرمردم 

 آرزوها وحل مشکالت شان بی توجه یافته وبااالخره حکومت را درمقابل
درصددتخریب دولت برآمده ودست به ناامنی میزنندوخودرا دربرابرآن مسول ا 

 فریب خورده  ازآندزیرادرمقابل رژیم مبارزه میکنند که هموارهحساس نمیکنن
درنهایت راه حل این خواهد بود که شهروندان خود درراستاي .اندودروغ شنیده اند

گرفتن حقوق انسانی خویش ودفاع ازعزت خود به شکل بسیج ملی وهمگانی 
حرکت نمایندتا اعاده حقوق وعزت وشرف غورصورت گرفته وحکومت 

ربا وزرات خانه ها ي نابه کارودروغگوي خویش به نحوازانحا بوسیله فریبکا
فشارمردمی متوجه کاستی ها ووعده خالفی ها شرم آوروننگین خویش شده واین 
مشکل بزرگ شهري را حل نماینددرغیرآن ازین بدترخواهدشدوسرك هاي داخل 

 .خواهد گردیددي بی بنیاقربانی معامله ها همچنان شهر درآینده نیزاسفالت نشده و

 

  مامور
  سارارضائی 

  .بغض آسمان تركید و باران سیل آسا یكباره جاري شده و ھمھ جارا مرطوب ساخت
دو روز بھ ھمین شكل بارندگي ادامھ داشت و بعد از دو روز آفتاب از البالیي ابرھا رنگ طالیي خود را نشان داده 

  با فخر در سراسر این شھر شلوغ مي تابانید و نورش را 
  .مامور دریشي كھنھ و از مد رفتھ اي را كھ ھر صبح بھ تنش مي كرد و سر كارش مي رفت

آن روز تمام كمپل ھا، لحاف و دشك ھا را كھ از شدت . اما از ھمھ بیشتر قدر این روز آفتابي را نازیھ مي دانست
  .رده باالیي دیوارھا و تناب حولي انداختچكك داخل خانھ مرطوب شده بود، جمع ك

مامور آن روزكھ خستھ و كوفتھ بھ نظر مي رسید، زودتر بھ خانھ آمد باالي چوكي پالستیكي كھ یك پایھ آن شكستھ 
نمي پرسي كھ چرا زود بھ خانھ برگشتم ؟ و نالھ اي كھ از نھادش بیرون آمد : بود، نشست وروبھ نازیھ كرد و گفت

نازیھ كھ تا آن لحظھ مشغول آفتاب دادن لباس . با مدیر مالي سر حقوق كھ داد كمي گفتگوي ما شدمھ امروز :گفت
ھاي خانھ شان بود دست از كار كشیده آرام آرام بھ سوي مامور قدم زده آمد و چشمانش را تنگ ساختھ بھ چشمان 

  چرا؟:مامور خیره شد و آھستھ پرسید
  وقتي امروز پول حقوق مره میداد، پیش رویم مثل ! پیرشدیم دیگھ! ا ندارهچر: "مامور لبخند تلخي زد و جواب داد

بعد صورتش را یكطرفھ كرد و بھ زمین خیره !" گدا انداخت و گفت كھ پیر شدي كارم نمي تاني حقوق ام مي گیري
نده بودم او آخر چند روز پیش مھ اوره ده زمان رشوت خوردنش دیدم و خبره بھ باالجاي رسا:" ماند و آھستھ گفت

دیگھ سر كار نمي . خستھ شدیم. از خاطرھمو، بدي ھاي خوده كد مھ شروع كده و مرتبأ بانھ مي كنھ و دلیل میاره
خدا بزرگ است كدام كاري دیگھ پیداخاد كدم بیزم اي كار ماموري پیسھ كافي نداره كھ خرج ایال آدمھ بس . رم
  ."كنھ

  .ھ فضاي چھار طرف حولي، بوي زمستان را با خود مي آوردبادي خنكي در این لحظھ چرخیده و خمیده ب
مامور كھ با یك تكھ كلوخ كھ در دست داشت در روي دیوار كھ نزدیكش قرار داشت خط مي كشید، در فكر این بود 

كچالو فروشي كند، كراچي واني كند، كدام جاي كاري . كھ پس از این معاشات خانھ اش را از چھ طریق تأمین كند
  ...؟ !ي پیدا كند، چھ كاركندخدمات

 )سوم (ادامھ درصفحھ 
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  ...آنچه باید میشد اما
درکشورکه صدها هزا رمیل .حکومت مشارکت ملی به حکومت محلی وپراکنده منتهی گردید -

سالح وگروپ هاي ضددولتی نهفته وموجود باشدبهترمیبود که حکومت نظامی غرض سرکوبی 
  .حکمفرمامیشد

ره اي بدون مشوره ،اهانت برتعیین شدگان وبی اعتمادي برخوداست  تشکیل حکومت مشاو-
وزراي مشاورباکسب مقام وزارت باخودحثیت یک وزیررامیدهند وزمانیکه ساحه 

ازمصروف نگهداشتن افرادبه لقب .کارخودراصفرمی بینندبرآشفته شده واحساس حقارت مینمایند
القاب بدون . که درآن طمع نباشد بهتراستهاي فریبنده که عقده ونفرت به بارآورد،ببی مصروفی

صالحیت خالف روحیه اداره سالم است وباید پالیسی نظام برمبناي میتودمنطقی وبااعتماد استوارمی 
  .بود ومیشد،امانشد

خوبی وبدي نظامها درپرتومنفعت ملتهاست ،ازشعارآزادي ودموکراسی که جان ومال مردم درآن -
اوالدهاي که بدون .که منافع ملی را درپی داشته باشد،بهتراستمصئون نباشد،حاکمیت مطلقه اي 

باید مردم را تاآوان .رهبري سالم ومربی به سنین پختگی میرسند،اکثرامضروبی ادب به بارمی آیند
  .پختگی نظام بدون رهبري وکنترول فرونگذاشت،اما نشد

یط فعلی نظام ملیشه اي تشکیل اردوي ملی وپولس ملی باید سریعتر به اتمام می رسیدودرشرائ-
درکشورمناسب نیست،قوماندانان محلی بخاطربقاي خودتعداد زیادراازمربوطین خویش 
دراردووپولس جابجاکرده اندوبااین عمل  اردووپولس ملی جاي خودرابه اردووپولس محلی داده 

اردوباید به سیستم اجباري وجلب .وذهنیت سمت وقوم گرائی تشدید گردیده است
  . ،امانشداحضارمیشد

سروصداهاي تندوتیزحمایت اززنان درجامعه سنتی بغیرازبرانگیختن تشنجات درداخل خانواده ها -
زیرااگرملیونها زن درصالون ها تجمع نمایندنه یک قوماندان .دیگرمفاددرنظام حکومتداري ندارد

  .ضعیف میشودونه حقوق زنان به شعارها تامین میگردد
زه علیه تروریزم درافغانستان آمده اندبایدهمراه نیروهاي امریکاي جامعه جهانی اگربه خاطرمبار-

درمبارزات سهیم میشدندواستراتیژي مشخص وموثرراباافرازپوسته هاي زنجیره اي درخطوط مرزي 
تادرصورت بروزناامنی نیروهاي افغانی بدون ایجادسنگروموانع درداخل .جنوب اتخاذمینمودند

اذهان عامه دیگر پیامد نداردقادربه کنترول اوضاع شهرکه جزمزاحمت وپریشان ساختن 
  .میشدند،امانشد

سرازیرشدن مبالغ هنگفت پولی بدون تنظیم بودجه وکنترول مراجع مصرف کننده یکی ازعوامل -
مردم زمانیکه نتائیج متوقعه مصرف پول رامحدودمیبینندفکرمیکنندکه .نارضایتی مردم ازنظام است
درحا .انستان وبرمبناي تقسیمات فی مابین گروه ها بلعیده شده استپول وعده داده شده واردافغ

لیکه دخالت دولت درمصرف پول به شکل فرمولیته درحاشیه قرارداشته قسمت اعظم آن به سلسله 
باید پول وعده داده شده بدون قیدوشرط وبروکراسی دراختیاردولت .دست بدستها به مصرف میرسد
  .ژي موثرپول بادرنظرداشت جوابگوي به ملت مصرف می شد،امانشدگذاشته میشدو باساختن استراتی

فرایند کمکهاي بین المللی درافغانستان به شکل جیره اي وآنی بوده وساالنه بیش ازیکصدوهفتاد -
هزارتن موادغذائی دربدل قیمت گزاف واردکشورمیشود،مسلمااین کمکهانقش تسکین کننده داشته 

ي آن سیستم زراعتی کشورمکانیزه میشدبدون واردکردن اگربجا.هیچ دردرا مداوانمیکند
بایدبجاي ماهی دادن روش گرفتن ماهی (موادزراعتی ، نیازمندي مردم رفع وتامین میشد،امانشد

  ).آموختانده مشد
دورنماي پروژه هاي انکشافی افغانستان بیشتربرمواردسیاسی توجه داشته که به همان لحاظ -

پول هنگفت که دربیست هزارپروژه همبستگی ملی .ت بوده استموثریت شان مقطعی وکوتاه مد
 رسیده وچهل فیصد شان به منفعت موسسات ،قوماندانان واربابان محل ودیگرپروژه هاي کوچک به مصرف

اگراین مبالغ به پروژه هاي .وچل فیصد پروژه هاي انجام یافته تخریب وبدون استفاده میباشد.انجام یافته است
 درهروالیت به مصرف میرسید سطح زندگی مردم تغیرمیکردوهم براي مردم کاردوامدارایجاد زیربناي بادوام

 .میشد،امانشد

!نه افراط نه تفریط   
 سارارضائی

 انسانھا بخصوص افراد نابالغ و یا كودكان، روان يیكي از احتیاجات اساس
 كھ در سال ھاي اول زندگي از انيكودك. برخورداري از محبت دیگران است

د، از زندگي نني مي كند در خانھ احساس ناامنمحبت پدر و مادر محروم باش
 و كمتر ھستندد، اغلب سرد وخشن و نسبت بھ دیگران بي مھر نلذت نمي بر

 كھ از محبت پدر اني برعكس كودك. د بودنمقید بھ اصول و قوانین اخالقي خواھ
د، احساس سكون و ن، قدرت سازگاري بیشتري دارھستندومادر برخوردار 

 قوي است و نسبت بھ میزان اخالقي اآنھد، اعتماد بھ خویشتن درنآرامش مي كن
                                                                                     .باشند مي حساس

، امري ضروري وقابل تقدیر كودكعشق و محبت واقعي پدر ومادر نسبت بھ 
ن باید والدی.  مي شودت اطفالاست اما محبت بي مورد گاھي مانع رشد شخصی

امكانات،احتیاجات، تمایالت و استعداد .  ھم باشندفرزندش  طبیعيمتوجھ رشد
 در ھر مرحلھ از رشد بھ مقتضاي بگیرند تا در نظر عرصھرا در ھر كودكان 

 خود را دوست كودك مخصوصًا مادرھا،اغلب گفتھ مي شود كھ والدین.آن عمل كنند
غیرقابل انكار در مورد تمام مادرھا صادق مي دارند و این امر را بھ عنوان یك اصل مسلم و 

 بخصوص در جوامع عقب مانده و بي  داشت كھ این امر عمومیت ندارداظھاردانند، اما باید 
 این را لت و كوب مي كنند و خود فرزندگاھي دیده مي شود پدر یا مادر . خبر از حقوق طفل

خود نمي اقتصادي  اثر ضعف برمثأل والدین .  ممكن است معلول عوامل مختلف باشدامر
 را از محبت خود محروم مي وبھ خواست ھاي كودك خود جواب بدھند از این رو اتوانند 

 پدر و مادري كھ خود از محبت والدین محروم بوده اند، اغلب نسبت كنند و جالب اینجاست؛
 بي  گاھي اما در ھمھ امور مسئلھ یكسان نبودهھستندو خشن بھ بچھ ھاي خویش بي مھر 

بوده و  معلول عدم آشنایي آن ھا بھ احتیاجات اساسي رواني كودكان كودكانمھري والدین بھ 
                                                     .سطح آگاھي شان در این مورد ناچیز مي باشد

                   
 مي لب متزلزل و ناراحتچنانچھ اشاره شد بچھ ھایي كھ از محبت والدین محروم ھستند اغ

 را مورد بي مھري قرار دھند و گاھي بي كودكمختلف اشكال والدین بھ ممكن است .باشند
در بعضي .  در رفتار خشونت آمیز آن ھا ظاھر مي شودطفلمھري پدر ومادر نسبت بھ 

دور شوند او را بھ جھت دست یابي بھ آرامش،  فرزند خودموارد والدین براي این كھ از 
. لھ اسباب بازي سرگرم مي كنند و از این راه بي مھري خود را بھ او نمایان مي سازندوسی

و آن داده بعضي از پدر ومادرھا، خوب ازبچھ ھا مواظبت مي كنند و بھ موقع بھ آن ھا غذا 
ھا را تمیزنگاه مي دارند، اما دررفتار آن ھا بي حوصلگي دیده مي شود، ھمین امر ممكن 

در موارد خاصي بي مھري والدین .  باشدكودك شانمھري آن ھا نسبت بھ است دلیل بر بي 
عكس العمل . ظاھر مي شودطفل  یا عدم تایید اعمال خوب طفلبھ صورت بھانھ جویي از 

گاھي بچھ ھاي .  نیز درمقابل بي مھري والدین بھ صورتھاي گوناگون ظاھر مي شودكودكان
این بیماري ھا آثار .  مي شوندي و فزیكيوانمحروم از محبت والدین دچار بیماري ھاي ر

پیدایش پاره اي از آلرژي ھا در میان بچھ ھا معلول . بدني دارد، اما منشأ آن ھا رواني است
بچھ ھایي كھ دچار تب و تشنج مي شوند، اغلب از طرف پدر ومادر طرد . ھمین امر است

از بچھ ھا سركش و پرخاشجو بار گاھي این دستھ  . شده اند یا مدتي از آن ھا دور بوده اند
 دیگران ،مي آیند، در انجام كارھاي بد احساس تقصیر نمي كنند، نسبت بھ زندگي بدبین ھستند

در بعضي . معترض اند ھمیشھ دیگرانرا دشمن خود فرض مي كنند و نسبت بھ اعمال 
ننده والدین رفتار ز. موارد بچھ ھاي محروم از محبت والدین، حالت تسلیم بھ خود مي گیرند

راتحمل كرده و بھ جاي اعتراض با روي خوش در مقابل اعمال آن ھا عكس العمل نشان مي 
        .دھند و از این راه كوشش مي كنند محبت آن ھا را بھ طرف خود جلب كنند

بعضي ازبچھ ھا خود را تسلیم تخیالت مي كنند و از برخورد بھ عالم واقع خودداري مي 
 مي كنند، اغلب خود  درككھ باھوش ھستند و خوب بي مھري پدر ومادر رابچھ ھایي . كنند

                                                                                .را بھ ناداني مي زنند
  كودكاني. بھ صورت مراقبت ھاي زیاد ظاھر مي شودكودكانمحبت والدین نسبت بھ گاھي 

حت مراقبت پدر ومادر قرار دارند مانند بچھ ھاي مطرود دچار ناراحتي مي كھ بیش از حد ت
مراقبتھاي شدید والدین معلول عوامل خاصي است،گاھي والدین یك فرزند خود را از . شوند

پدر ومادري  و یا دست داده اند و در نتیجھ بیش از اندازه از فرزندان خود مراقبت مي كنند
 دار نشده باشند و ھمین امر سبب شود كھ فرزند تازه خود را ممكن است براي چند سال بچھ
 و یا خانواده اي كھ بعد از شش الي ھفت فرزند دختر صاحب زیاد تحت مراقبت قرار دھند

 و محبت بي طفل مراقبت زیاد از بھ ھر حالتش. یك فرزند پسر مي شود و یا بر عكس قضیھ
 ش، رشد اجتماعي ااین گونھ كودكان. مورد نسبت بھ او مانع رشد طبیعي وي خواھد شد

 كارھاياستقالل  مانع ،والدین بیش از اندازه در كارھاي او دخالت كنندو اگر . عقب مي افتد
ھمیشھ منتظر دستور پدر و مادر است و طرز فكر و قضاوت و  فرزندش شده و كودك 

                .یند اخالقي و اجتماعي او تابع چیزي است كھ پدر و مادر بھ او مي گومسائل
. ھاي مختلف ظاھر مي شودطریقھ  در مقابل مراقبت شدید والدین نیز بھ كودكانعكس العمل 

 یا گاھي بچھ ھا بر اثر مراقبت شدید حالت اطاعت و تسلیم درمقابل والدین بھ خود مي گیرند
 ھاي دیگر نمي توانند با بچھشود كھ زماني در مقابل آنھا حالت طغیان و سركشي ظاھر مي 

مي شوند، مورد بي مھري واقع از طرف گروه ھمسن خود  ولحظات خود را سپري نمایند 
تحصیل تعلیم و  در كودكان این اما اكثر . دارند بھ مھارت ھاي اجتماعي نیيزیرا آشنا
سبب پیشرفت معلومات آنھا مي پدر ومادر خوبي كسب مي كنند، زیرا مراقبت ھاي موفقیت 

چرا  ،احتیاط بیشتري بھ خرج دھندكھ  كودكان خوب است ارتباط با اینگونھ معلمان در. شود
و بدون اینكھ سایرین آگاه . كھ چنین كودكاني در محیط خانواده اي شان متوقع بار آمده اند

با این دلیل احساسات شان كمتر جریحھ دار شده .دندھ شوند بیشتر آنھا را تحت مراقبت قرار
  .                                                          در آنھا نمي شودو مانع رشد و استعداد 
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گت ــــتفن
  رازمین بگذار

  فریدون مشیري
  .تفنگت رازمین بگذار

  رناهنجارکه من بی زارم ازدیداري این خونبا
  تفنگ دست تویعنی زبان آتش و آهن

  پیش این اهریمنی ابزاربنیان کن-اما-من
  ن دل؛دلی لبریزمهرتوندارم جززبا

  !تواي بادوستی دشمن
  زبان آتش وآهن

  زبان خشم خونریزي ست
  زبان قهروجنگزیست

  بیا؛بنشین ،بگو،بشنوسخن شاید
  فروغ گرکه می خوانی مرا،بنشین برادروار

  تفنگت رازمین بگذار،
  تفنگت رازمین بگذارتاازجسم تو

  .این دیوانسان کش برون آید
   ؟توازآیین انسانی چه میدانی
  اگرجان راخداداده ست
  چراتوبایدتوبوستانی ؟

  چرابایدکه بایک لحظه غفلت ،این برادررا
  به خاك وخون بغلطانی ؟

  گرفتم درهمه احوال حق گویی وحق جویی
  وحق باتوست ،...

   به زوراین زبان نافهم آتشبار-برادرجان-ولی حق را
  !نبایدجست 

  اگراین بارشدوجدان خواب آلوده ات بیدار...
  !فنگت رازمین بگذارت

  )اقتباس ازمجله حقوق بشر(
  

  ..مامور 
ر و             . نشست و بھ نكتھ نامعلومي نگاه مي كردنازیھ ھم در كنار مامور   دام خی اال ك ا ح ھ ت امور ك ت؟ م د گذش دگي خواھ ور زن ن چط س از ای او نیز در فكر این بود كھ پ

  .دحاال چطور شود؟ این مرد ھم پیر شده ھم  مریض است كھ در ھوایي سرد  زمستاني كارنمي توان. بركت كارش در زندگي معلوم نشد اما از ھیچ بھتر بود
مامور كالھش را كمي پیش چشمانش كشید و صورت خودش را باال گرفتھ نگاھي بھ دل آسمان انداخت دانھ ھاي درشت برف را دید كھ از باال مثل آردي كھ از سوراخ 

االي كثافات بوتل ھاي پالستكي، كاغذ كھ تا چھ زماني كودكانش از ب: ھاي غربال مي ریزد بھ سر و رویش پائین مي آید لحظھ نگریست و با خدایش راز و نیاز كرد
ناگھان متواجھ شد كھ بھ سوي آسمان باال مي رود از بین یك دنیا ریزش ھاي برف ھمانطور باال مي رود تا بھ عرش خدا نزدیك . را جمع كند... ھاي كارتن تر، و

ھموار نموده بود نظر انداخت و كمي پلك ھایش را باز و بستھ كرده تا سرش چرخید و صورتش را خم نموده بھ كراچي كھ چند سیر كچالوي یخزده را باالیش .شود
  .زمیني كھ زیر پاھایش در حركت است متوقف گشتھ و از حركت بي ایستد

ت شان كند برف ھمانطور بھ شدت مي بارید و مردمان ھم با چتري ھاي كھ در دستشان داشتند بر اثر ریزش برف و زمین پر از برف ھمانند خرس ھاي قطبي حركا
  .شده و آھستھ آھستھ قدم ھاي شان را برداشتھ و بھ ھدف ھاي شان نزدیك و نزدیكتر مي شدند

اما ھدف مامور فروختن یك و دو كیلو كچالو بود كھ براي رسیدن این ھدف باید بھ چشمان مردم زل مي زد كھ چھ كسي مسیرش را تغییر داده و براي خریدن كچالو 
  . اش ایستاد مي شود اما مردم بھ جاي كھ یك كیلو كچالوي از كچالوھایش را بخرد مي نگرند راھش را مي گیرند و مي روندلحظھ اي بھ پاي كراچي

ز  مرد قد بلندي كھ كاپشن آبي  رنگ بر تنش داشت و موھاي پر پشت داشتھ و ھیكلي بھ نظر مي رسید كنار كراچي مامور ایستاد شده و با دستانش كچالو ھارا یك پس ا
اي كچالوھایت ھمھ یخ : دیگري لمس مي كرد و بھ نظر مي رسید تا ھمین دم دستش را بھ كدام كاري نزده است چند تا كچالو را گرفتھ و تا و بلندش نمود و آھستھ گفت

خو چطو كنم زمستان اس دیگھ یخ مي :گفتمامور . زده اي؟چھ ري اي رقمھ؟ یا كھ ده خانھ جاي گرمي نمغزاري چھ ریقم؟ از لھجھ اش پیدا بود كھ ھراتي مي باشد
  !!كجا گرم است؟ چھ گرم مانده؟: ھمھ چیزه یخ مي زنھ بقیھ حرفھایش را در دھنش جویده گفت! زنھ

  .مرد ھراتي ھم دانھ اي از كچالو را نخریده از كنار كراچي راھش را گرفتھ و رفت
سیل موتر ھاي كھ با نور افشان ھاي قوي شان اینطرف و آنطرف حركت مي كردند، . مي دادكم كم روشني روز از زیر ابر ھاي ضخیم جایش را بھ تاریكي شب 

گھگاھي نورھاي باال و قوي موتر ھا بھ چشم مامور مي خورد و دو باره مسیر نور تغییر نموده ھرچھ فروشنده اي كھ بر لب سرك فروشندگي مي كرد، دیده مي شد  كھ 
  . از زیر دستمال ھاي كھ بر دھن شان پیچیده بودند، بخار ھاي دھانشان بھ سوي باال مي رفتچطور در سرماي زمستان مي لرزند و

  .مامور احساس مي كرد كھ پاھایش ازفرد سرما بي حس شده است
  . بھ ناچار از جایش بلند شد و بھ جمع جور اجناسش پرداخت و چرخ ھاي كراچي را بھ حركت در مي آورد

تا دم خانھ كچالو . ھ بھ صورت بي نظمي، یخ زده بود، مي گذشت و مي لرزید و تعادل كچالوھاي چیده اي زیر بوجي را بھم مي ریختاندچرخ ھا از باالي برف ھاي ك
  .مي آمدھا ھمانند دسترخوان روي ھمھ كراچي را مي پوشاند، وارد كوچھ تنگ و تاریكي شد و دود از دودكش خانھ تیره و تار، كج و پیج ، و رقصان رقصان بیرون 

 مامور دروازه چوبي را بھ تك تك در آورد؛ دیري نگذشت كھ نازیھ در پیكره در ظاھر شد و چادر كالني را كھ بھ دور سرش پیچانیده بود دروازه كوچھ را باز كرده 
 و طبق معمول بھ گوشھ اي از حولي بھ زیر باریدن مامور ھم اوضا را از لبخند خانمش بھ فال نیك گرفت و كراچي اش را لرزان لرزان بھ داخل حولي برد. لبخندي زد

كفش ھاي پر از برف و یخ زده اش را كھ با جوراب  او چشپیده بود بھ زحمت از . بوي قورمھ كچالو بھ فضاي دھلیز پچیده بود . برف گذاشت و خودش وارد دھلیز شد
  .ھارگوشھ خانھ بر خاستھ و جمع شده حلقھ اي كوچكي را نزد پدرشان تشكیل دادندكودكان ھر كدام بھ سالمي پدر از چ. پاھایش بیرون آورده وارد خانھ شد

مي سوخت، بوي ) چري( بوي كچالوي پختھ، بوي پالستكي كھ در داخل بخاري چوبي. مامور با گرم شدن دماقش بو ھا را در فضا مي توانست بیشتر تشخیص دھد
  . آمده و آب شده بودند و بوي نان گرم كھ از داش بخاري بلند بودلوش آب كھ در بدنھ ھاي زبالھ كنار بخاري تازه گرم

  نازیھ از بین چري بوي نان گرم مي آیھ؟: مامور پرسید
  !ھمھ كمي خمیر كدم باز ده نانوایي نبردم خمیر را زغالھ كده ده خانھ چري باالي سرپوش دیك تنك كدم ؛باز كلیش پختھ شده فقط دو تا مانده اوم پختھ مي ش!  آه-

  چرا نانوایي نبردي؟
مي گیره كھ آرد ما كم مانده باز امو ) رد كھ برعالوه پول كرایھ از مشتري ھایش دریافت مي كندآ( نانوا ھم چونگي! پول نبود: نازیھ سرش را پایین انداختھ با شرم گفت
  . آرد و پیسھ ره ناقي ده نانوا بتیمچھ: بعد لبخندي زده پیشاني اش را ترش كرده گفت. دو روز نانھ ده داش چري پختھ مي كنم

  !تا حاال كسي نان خود ده خانھ چري پختھ نكده، نازیھ مھ استي دیگھ! عجب ابتكاري: مامور لبخندي از نا امیدي زده گفت
 .بھ سكوت نمودنازیھ ابروانش را باال انداخت و در حالیكھ كودكان پیش نور الكین مشغول نقاشي بودند، اشاره اي كرد و مامور را وادار 

آنشب مامور خواب آرامي نداشت بھ پھلوي چپش دردي شدیدي را احساس مي كرد اما كوشش مي نمود كھ بھ رویش نیاورد ھنگامي كھ سپیده صبح در شرق آسمان 
  .نمایان شد، مامور رنگش را ترش كرده از بسترش برخاست بھ چین ھاي صورتش دو خط دیگر نیز اضافھ شده بود

با منافذي كھ در دروازه و ارسي وجود داشت،و .  ھمھ روزھایش بھ نظر مي رسید از پھلوي چپش محكم چنگ زده و كنار بخاري نشست تا آتش را روشن كندپیر تر از
  .بادي كھ ازبیرون بھ فضایي خانھ رخنھ كرده بود، آنقدر ھوا سرد گشتھ بود كھ بھ وضوح تفت دھن مشخص مي شد

مامور پالستیك ھاي شاریده و كاغذ ھاي پاره پوره را در دل چري جا . چري بلند شد نازیھ كمي پھلو داده و كمپل را تا آخر باالي سرش كشیدبا ترق تروق كھ از كنار 
 خشكترین شان كھ با چكیدن شیر آب دان خیس شده بود، از زیر چري گرفتھ و با مصرف چندیدن فتیلھ آخرش آتش گرفتھ بھ زیر نازك ترین كاغذ و" گو گرد"داد و 

  .قرار داد تا آرام آرام آتش رشد كرد و ھمھ فضایي چري را در بر گرفت گرما كم كم بھ تمام فضاي اتاق پخش شد
  . خروسان بانگ سحر را مي خواندند و صداي شان از جاھاي دور بھ گوش ھا مي رساندند و از یك صبح جدید و دلنواز خبر داده و صبح بخیر مي گفتند

مامور تا كفشھایش را پوشید و در وازه را بھ سمت .ي اش را باالي شانھ ھایش جابجا كرد و رفت تا لحظھ اي باالي جانماز با خدایش راز و نیازي كندمامور كورت
  . استخوان آدم تیر مي كشید پاروي دستھ میده اش را گرفت باالیي  بام باال شد سوز سرما تا مغز .بیرون و حولي باز كرد،متوجھ شد كھ امشب كأل برف باریده است

نازیھ  صدایي خرپ، خرپ برف ھارا ازباالي بام مي شنوید و بازھم دل از .از پشت پرده ھاي ضخیم ابر ھوا بھ صورت كلي روشن شده  اما بارندگي قطع شده بود
  . خواب نمي توانست بكند

  . كیلوي از كچالوھاي یخ زده را بفروشدآنروز نیز ھمانند ھمھ روزه مامور كراچي اش را گرفتھ بھ امید اینكھ یك
كودكان نیز بوجي ھاي شان را گرفتھ تا كمي كاغذ و پالستیك جمع آوري كند و نازیھ رفت كثافات دیروز كھ در بوجي ھا بود، بھ روي  زمین خالي كرد تا كمي باد 

  .مامور ازدرد گرده اش رنج مي برد .خورده خشك شود
  .ھنھ پاره ھاي مواد سوختاندني ساختھ بھ خانھ بردندتا ظھر بوجي ھارا لبریز از ك

مامور باز ھم كنار كراچي اش ایستاد و بھ انسانھاي مختلف چشم مي دوخت تا چھ كسي پیش كراچي اش دور مي خورد و نرخ كچالو را مي پرسد كھ دراین لحظھ 
از دو روز قبل امي قھ بود تا حالیم اموقھ ! كچالو ره ھیچ نفروختي؟: "ھا انداخت و پرسیدقربان یكي از دوستان دست فروشش نزدیك او آمد سالم داد و نگاھي بھ كچالو 

  !چھ كنم بچیم كسي نمي خره:" مامور كھ درد سنگین را در پھلویش احساس مي كرد رنگش را ترش نموده گفت." اس
بیا تو امروز گلپي ھاي مره بفروش مھ كچالو ھارا چون غالماغال كده مشتري ! سھمھ گیش یخ زده ا!! سي كو! خو نمان كھ كچالو ره یخ بزنھ شبا باالیش بوجي پرتو

! برو تو گلپي ھاره سودا كو مھ كچالو ھا ره مي فروشم! از سودایت تعریف كو كھ مشتري ده دور و بریت جمع شوه. تو ھیچ چیز نمي گي. جلب مي كنم، كھ سودا شوه
مامور . خیر بیبیني بچیم بیزوم مھ صداي خوده قیل نمي تانم خي تو اینجھ باش مھ پیش كراچي گلپي ھا رفتم:  گفتمامور لبخندي رضایت بخشي بر لبانش نشست و

فید كچالو ویتامین داره ده ھوایي سرد بسیار م! حلھ كھ ارزان شد بیا بخر كچالوي زرد و سیبي الھ بیا از یك كلیو تا ده كیلو بخر و ببر!! الھ بیا: قربان فریاد زد. رفت
مامور نگاھي بھ پشت خود كرد كھ بھ راستي ھم تعدادي افراد دور كراچي جمع شده اند و قربان دست بھ پالستیك ھاي سیاه رنگي برده و طول كردن !" است الھ بیا 

  !كچالو را شروع كرد مامور لبخندي زده با خود آھستھ گفت عجب بچھ چاالكي؟
شب از راه رسید اما مامور با منقل زغال كھ بھ زیر كراچي قرار داشت،آنروز را گرم . كراچي مامور تقریبأ خالي شدآن روز بھ خوبي كچالو ھا بھ فروش رفت و 

سپري نمود اما در آخر كھ دوباره شب از راه رسید مامور ھم گلپي ھاي را كھ فروختھ بود پول ھارا جمع آوري كرده كراچي را نزدیك كراچي خودش برده تا آنر با 
قربان مرتبأ دستانش را با تفت دھن خود گرم مي نمود و زیر بغلش قرار مي داد و ملرزید اما بازھم گھگاھي با انرژي كمتري . ار روزش بھ قربان تسلیم كندپیسھ ك

  !كككككككچااالو ببببببببخرین:صدایي لرزانش بیرون مي آمد
  .ي آن انداخت تا قربان را گرم كندكراچي را آورده مقداري  زغال باال.خنده تلخي روي لبان مامور نشست

مثل دیشب از دود كھ بوي چرم و پالستیك مي داد خبري نبود اما تا مي خواست . شب از راه رسید و مامور طبق معمول بھ خانھ آمد ھمھ جا تاریك یھ نظر مي رسید
ایھ ھا كھ در یك حولي با آنھا زندگي مي كرد، از زیر پرده ھاي زخیم دروازه را بكوبد، متوجھ شد كھ دوازه باز است، نور چراغ الكین از ورسي ھریك از ھمس

مامور كراچي چوبي اش را در كنار حولي بھ جاي ھمیشگي اش قرار داد و با .زمستاني سو سو مي زد اما از ارسي خانھ مامور ھچ چراغي روشني بھ چشم نمي خورد
مامور در . شكریھ كمي آشفتھ بھ نظر مي رسید. برگشت وبھ خانھ شكریھ یكي از زنان ھمسایھ اش رفت. فتاما دروازه را قفل یا. تعجب بھ سوي خانھ اش راه افتاد

حالیكھ دستان یخ زده اش را گاھي بھ لبھ ھاي داغ چري مي دواند تا حرارت را زودتر جذب كند و از سوي منتظر شكریھ بود كھ از آشپزخانھ اش بیرون آمده موضوع 
مامور بھ ناچار از كنار چري داغ برخاست و رفت تا از خانم .  متوجھ شد كھ شكریھ تعلل مي كند و نمي آید تا بگوید كھ خانواده اي او بھ كجا رفتندرا بھ او بگوید اما

  .ھمسایھ اش بپرسد كھ نازیھ و بچھ ھا كجا رفتند
  مادر اوالدایمھ خبر نداري كجا رفتھ؟اوالد ھارم  با خود برده؟ ! بوبوي سلما جان

  .چشمان مامور گشاده شد و منتظر بود كھ از دھن شكریھ چھ مي شنود؟! كجا رفتھ؟چرا ایرقم گپ مي زنین؟ كدام اتفاقي افتاده؟ آه 
وي موتر اوره ده موتر خود انداختھ برده باز نسرین چیغ زده مردم خبر شده بھ س...امروز زماني كھ پشت سوخت رفتھ بود، موتر ناشناسي اوره...نصیر امروز ! آه

نازیھ كھ اي خبر ره شنید، دست و پایش كج شد و دھنش كف كرد حالي با بصیر . دویدن ولي موتروان كھ مي خاستھ نسرین ام بگیره نتانستھ فقط نصیر را با خود برده 
  .در نظر داشت احوال مامور، واضیح تعریف مي كردشكریھ دگر لكنت زبان نداشت و ھمھ چیز را بدون . و نسرین ده شفاخانھ اس برادرش  ھم  ده اونجستھ تنھا نیست

نمي دانست چطور از زمین برخیزد و راه برود لبانش بھ لرزیدن شروع كرد از دیوار ھا بھ زحمت تلوتلو خوران .مامور یاري صحبت كردن را نداشت 
  ...رویش نیاورده دوباره بلند شد اما بازھم حركت كرد تا بھ شفاخانھ برود اما در نصف راه زانوانش سستي كرده بھ زمین افتاد  و بھ 

 

  جالب ومعلوماتی
  !فیل ها ازمورچه ها می ترسند

نتایج تحقیقا ت دانشمندان امریکاي نشان مید 
که فیل ها نه تنها ازموش ها می ترسند بلکه 

وفیل .بادیدن مورچه ها نیز به وحشت می افتند
  .ها ازحرکت دسته جمعی مورچه ها می ترسند

برطبق یک اسطوره قدیمی ،موش ها به اندازه 
افی براي فیل ها وحشتناك هستند ،اکنون ک

دانشمندان پوهنتون فلوریدا نشان دادند که 
بزرگترین جاندارروي زمین ازموجودات 

  .کوچکتري به نام مورچه نیزواهمه دارند
بررسی هاي این دانشمندان نشان میدهد که 
مورچه هانگهبانان واقعی درختان اقاقیا هستند 

رت فیلهاي وازاین درختان درمقابل خطرغا
  .گرسنه

  ارسالی آرین
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  ! وندان عزیز  رــــشه
  مقاالت چاپ شده فقط نظریات

 نویسنده گان است نه ازجام

  ماهنامه جام درویرایش خودرا محق
 .میداند

 مطالب ارسال شده مسترد نمیگردد. 

  نظریات وپیشنهادات سازنده شما راه
 .کشاي راه ما ست 

 مطالب خودرا ازهمکاران قلمی که 
 به ما ارسال کرده اند سپاسگذاریم

 اداره ماهنامه جام
 

  چکیده اخبارغور
  جلسه حمایت عملکردازاطفال)CPAN (معرض به خطر  اطفالغرض بررسی وضعیت 

 برگزارگردید غورمتخلف ازقانون ازطرف ریاست کار،اموراجتماعی،شهداومعلولینواطفال 

 قوماندان جدیدفرماندهی زون غرب ازتیم  بازسازي والیتی غور)PRT( که توسط
  :لتوانیارهبري میشودبازدیدبه عمل آورد

قوماندان جدید زون غرب برید جنرال مارسیلیوبیالسیسکوبه تاریخ شش عقرب ازتیم بازسازي 
زون 207درچغچران بازدید به عمل آوردوجنرال شاهزاده قوماندان قول اردوي )PRT(والیتی 

واین هیئت .غرب وجنرال مجید فرمانده پولیس زون غرب افغانستان اورا نیزهمراهی میکردند
وهمچنان لینس .دگروال گینتاراس اسمالیوکالس مالقات نمودندPRTویژهمراي قوماندانی 
ش ملکی پی آرتی ،سیدمحمد اقبال منیب والی غور،رئیس امنیت ملی لینکیوچوس مسئول بخ

درجریان جلسه قوما ندان پی آرتی .وقوماندان امنیه والیت غورنیزدراین مالقات حضورداشتند
ماموریت پی آرتی را ارایه کردکه جمهوري اسالمی افغانستان کمک مینمایندتااقتدارخودراگسترش 

درضمن درموردوضعیت امنیتی غوربحث .فراهم واستوارگردددهدوزمینه انکشاف دروالیت غور
گردیده وگفته شد که دربعضی ولسوا لی ها منازعات قومی وجود دارد ودرجاي هم گروه هاي 
تبهکاروشورشیان فعالیت دارند واین گروه ها تالش دارند تاوضعیت امنیتی را خراب ساخته 

  .یرندوکنترول فرمانداري ولسوالی ومردم محل را بدست گ
 تبوره (طی محفل خاص پروژهاي قالین بافی درسه ولسوالی والیت غور

این پروژه .درمفرریاست کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین غورافتتاح گردید)،ساغرودولینه
دالرامریکاي براي پنجصد فامیل بی بضاعت وخانم هاي یبیوه به 287000ها به هزینه 

اه قالین بافی همراه با همه ضروریات شمول ترینرها ازطریق توزیع پنجصد کارگ
وتجهیزات آن تطبیق خواهد شدکه هدف عمده آن جلوگیري ازاعتیادمواد مخدر ،بیکاري 

 .ومبارزه بافقرمیباشد

  همچنان پروژه هاي حرفوي مانند خیاطی،مرغ داري،باغ داري وآشپزي طی مدت سه ماه
ر،اموراجتماعی به شکل آزمایشی درمراکز آموزشهاي فنی وحرفوي ریاست کا

،شهداومعلولین غور براي بیوه زنان ،خانواده هاي بی بضاعت ،اطفال یتیم ومعلولین 
نفرازآن ازطریق آموزش حرفه مستفید خواهد شد واین 27ایحادوآغازگردیدکه به تعداد 

پروسه به شکل متداوم جهت آموزش حرفه ها درمراکزمتدکره براي طبقه ذکورواناث 
 .ادامه خواهد یافت

  ورکشاب دوروزه تحت نام ارزیابی ازاجراات مامورین خدمات ملکی توسط نماینده
کمیسون مستقل اصالحات اداري درمقرریاست مخابرات وتکنالوژي معلوماتی به اشتراك 

 .روساوکارمندان ادارات دولتی غوربرگزارگردید

 آوردن آقاي محمدخان ناجی یکتن ازکارمندان بااستعداد وفعال بانک ملی غوربخاطر
اصالحات بحیث منیجر کابل بانک درحالیکه مشکالت زیادي درین بانک وجودداست 

 .تقررحاصیل نمود 

 گزارشگرتیمورشاه احمدي
 

           
  
  
  
  
  
  

  
  او چند سالھ بنظر مي رسد؟ !خوب بھ این چھره نگاه كنید ...پدرتو، پدرمن وپدر او

  !بپندارید؟شاید ھم اورا یك فرد ناقص الخلقھ . در اولین نگاه شاید اورا زني  كامل ببنید 
اگر ( نام داردواكنون د رقریھ اي  در الندر ودرمربوطھ مركز چغچران حبیبھسالھ كھ 13اویك دختریست ! نھ 

  .زندگي مي كند) بتوانیم زندگي بنامیم ؟
پدرش مي . بچھ ھا و دختر ھاي قریھ د رجریان مصاحبھ از او بھ عنوان یك مضحك ، یا جن وبال یاد مي كردند

حبیبھ ھمراه با ھمسن وسال ھایش درجنب كمپ مسلخ ھرات .  اتفاق افتاد1381دثھ د رسال این حا: گوید 
برداشتن . مشغول بازي بودند وحبیبھ كھ در آن سال بسیار كوچك بود، بازیچھ اي  برایش جلب توجھ مي كند

 ناخنھاي پا ودست .حبیبھ ویك ھمبازي دیگرش را بھ شفاخانھ والیتي ھرات منتقل مي كنیم! ھمان وانفالق ھمان
اما لكھ ھاي سوختگي ازاو چھره اي دیگري . حبیبھ قطع مي شود و صورتش تا ماه ھا باند پیچي است

با آنكھ او دریاد گیري درسھایش كوتاھي نمي .حبیبھ ھمیشھ مورد تمسخر وآزار ھمقطاران خود است.ساخت
  .تر ھاي ھمسن وسال خود مي ترسداو ا ز تمسخر بچھ ھا ودخ. اما از رفتن بھ مكتب واھمھ دارد.كند

میترسد؛ مبادا او ھم با .درابتدأازاین غریبھ ھم ھراس دارد. وارد مي شود) پذیرایي(حبیبھ با برادرش بھ اتاق
در جواب این .  حبیبھ با زحمت زیاد ولكنت زبان بھ سواالت جوا ب میدھد! دیده اي تحقیر بھ این چھره بنگرد

 صنف  ششم را كامیاب 1388ا خیر؟ جواب مثبت مي دھد ومي گوید در سال سوال كھ آیا مكتب مي رود؛ ی
اما دیگر عالقھ ندارد كھ بھ مكتب برودوبچھ ھا ودختر ھا بنحوي وي را مورد تحقیر وآزار قرار مي .شده است

  !آخر این قسمت من بوده كاكا جان! دھند وازدست معلم ھا ھم چیزي ساختھ نسیت
داكترھا مي گویند؛ كھ ناخن ھا ي دست وپایش .ھرات با داكترھا مشوره كرده امپدرش مي گوید با رھا د ر

اما د رقسمت تداوي صورت حبیبھ امكانات طبي وجود دارد وبا جراحي پالستیك مي .امكانات ندارد برگردد
اي خوب با كدام پول باید این دختررا بھ كابل وشاید بھ كشور ھ. شود چھره اورا بھ صورت طبیعي در آورد

  پس چھ مي توانم بكنم؟.دیگر ببرم؟  من كھ خرمنم ازدو تا سھ خروا ربیشتر نمي شود
  دخترك مي گوید كاكا جان این كھ وظیفھ پدرم نیست؛ مگر پدرم ماین آورده بود؟

  ..پدر تو، پدرمن وپدر او :مي گویم شاید
  علوي.ج.ارسالي س

 
 

  !من رادریابید 
 چرااین همه محرومیت؟


