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وضعیت  بیمار آموزشی افغانستان
با تأکید بر منطقه لعل

گل بیگم
فرشته ای آواره 

ا سـت.  دانایـی  نمـاد  معلـم  و  معرفـت  پایـه ی   مکتـب 
معلـم  چـراغ  تباشـیر  و  خـرد  زنـگ  مکتـب،  زنـگ 
تاریکی هاسـت؛  انبوهـی  از  عبـور  و  زندگـی  راهنمایـی 
جهـل  چـاه  در  را  آدم هـا  هرازگاهـی  تاریکی های کـه 
و جنـون غـرق می کنـد. معلـم، بـا جیـب خالـی و شـکم 
گرسـنه بـا ایـن تاریکی ها پنجـه می دهد و صادقانـه مبارزه 
می کنـد. هـم بـا داس و کلنـک بـرای زنده مانـدن و نفس 

می َکنَـد.  جـان  کشـیدن 
بدبختانـه در افغانسـتان، نهـاد معـارف مثـل سـایر نهادهای 
بندهـای  و  زد  دسـت  ابـزاری  و  فسـاد  در  غـرق  کشـور 
میلیـون  چنـد  اختـاس  اسـت.  افغانـی  کثیـف  سیاسـت 
دالـری وزیـر معـارف در سـطح کشـور، تـا حیف ومیـل 
دو نیـم میلیـون افغانیگـی مدیـر معـارف و دزدی 40 الـی 
60 افغانیگـی معتمـد مالـی مدیریت معـارف، از معاش هر 
معلـم در هر ماه، در سـطح ولسـوالی ما، تأییـد بر وضعیت 
اسـفناک نظام آموزشـی اسـت. این کار، در حقیقت نابود 
کـردن نظـام دانایـی و معنایـی یـک جامعـه و شـاق زدن 
بـه  پیکـر دانـش و ظلم به شـکم گرسـنه ی معلم اسـت. این 
وضعیـت شـرم آور در تمـام کشـور خصوصـاً در مناطـق 
لعـل و  به ویـژه در والیـت غـور و ولسـوالی  و  مرکـزی 
بـرای  بیـداد می کنـد. گروهک هـای سیاسـی  سـرجنگل 
دربسـت گرفتـن آمریـت معـارف لعـل، پشـت دروازه ی 
وزیـر معـارف صـف می بسـتند، تـا ایـن نهـاد مردمـی و 
آموزشـی را در انحصـار خویـش قـرار دهنـد و زمینـه  را 

بـرای حیف ومیـل شـان فراهـم کننـد.
اما، گذشـته از این مشکل، کسـر معاشات معلمین در غور 
و ولسـوالی لعـل و سـرجنگل این روزها سـر زبان هاسـت. 
معلمیـن  به صـدای  تـا  نیسـت  نهـادی  هیـچ  و  هیچ کسـی 
لبیـک  عدالت خواهانـه ی  شـان  به فریـاد  و  داده  گـوش 
گوینـد. نـه تنهـا دادرسـی و پاسـخ گویی وجـود نـدارد، 
بلکـه فریـاد حق طلبانـه ی معلمیـن را بـا تهدید بـه  تبدیل و 
منفـک کـردن خاموش می کنند. بدون شـک، پشـت سـر 
ایـن قضیـه دسـت های کثیـف و مغـرض سیاسـی دخیـل 
بـوده و توسـط حلقـات مربـوط به تعـدادی از نماینـدگان 

از جیب معلم
نزنید!
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است.  شده  نوشته  خشونت  و  خون  با  افغانی  انسان  تاریخ  اول: 
الیه های ذهن انسان این سرزمین با خون گره خورده و با تاریکی 
افغانی  انسان  است. هیچ گاهی سرنوشت  و جهالت عجین شده 
از قلدوری، وحشی گری و قتل و کشتار خالی نبوده و نخواهد 
شد. بار ظلم و استبداد شانه های انسان این سرزمین را زخم های 
زندگی  است.  شکسته  این جا  در  انسانیت  قامت  و  زده  ملتهب 
روزمره انسان افغانی را فریاد شکسته در گلو، قطره های اشک، 
تجاوز، صدای انتحار، چور و چپاول تفسیر می کنند. از هر گوشه 
این جغرافیای خون و خشونت صدای مرگ، تجاوز و ریختاندن 
خون انسان به گوش ها طنین انداخته و سر خط خبرها شده است. 
قتل عام جلریز، حمات انتحاری زنجیره ی که در کابل اتفاق افتاد، 
نشان دهنده ی  سقوط، فروپاشی و انحطاط سیاست افغانی است.  
و جان شهروندانش  امنیت  تأمین  به  قادر  که  قدرت  و  سیاست 
نیست، غیر از فروپاشی و افسارگسیختگی چیزی بوده نمی تواند. 
سرشت فرمان روایی سیاست افغانی، نه در قالب حکومت دینی و 
الهی پاسخ داد و نه با نظام دموکراتیک از بن بست خارج شد. بلکه 
جامعه ی افغانی هنوز در وضعیت طبیعی و انارشیستی به سر می برد. 
در وضع طبیعی فرودستی و فرادستی وجود دارد، یک عده محکوم 
و دیگری حاکم است. یک عده زیر چوب و چماق لِه می شوند و 
تعدادی دیگر در کاخ و قصر و سلطنت عیاشی و خوش گذرانی 
می کنند؛ هیچ پرسش و پاسخ هم وجود ندارد. در وضعیت طبیعی، 
هیچ گاهی زنگ صلح و صفا به صدا نیامده، صلح حرف مفت و 
ثبات قصه  مضحک و خنده دار بیش نیست. به قول هابز: »در وضع 

طبیعی انسان ها گرگ هم دیگر و به خون هم دیگر تشنه است«.
چندی قبل، قریه »نواسپند« والیت غور که در نوارمرزی ولسوالی 
لعل و سرجنگل و ولسوالی دولت یار قرار دارد، توسط گرگان 
تمام  کرد.   سقوط  استبداد  کام  در  و  سوخت  خشم  آتش  در 
اموال و دارایی های شان توسط درنده گان وحشی به تاراج برده 
شدند، و دهکده را به آتش جهالت سوختاندند. به قول متضررین 
حادثه: »680 گوسفند 22 گاو چهار لک افغانی« به غارت برده 
شده است. دختر 12 ساله که دنبال چوپانی در این قریه مظلوم و 
محروم بود، با شلیک گلوله زخم برداشت. آیا این عمل وحشی 
و اسفناک گواهی بر بدوی بودن و انارشیستی بودن این جامعه 
فاکت زده نیست؟  آیا انسان این خطه ی خون و خطر، گرگی به 
جان همدیگر نیست؟ بلکه بدتر از گرگ است. به اصطاح ساده 
و محلی: گرگ اطراف »وار« خود را کار نمی دهد. اما انساِن این 
سرزمین، وحشی تر و خون خوارتر از حیوان درنده است. به کدام 
دلیل ادعا می توانیم که ما تحت یک فرمان روایی سیاسی زند گی 
می کنیم؟ یا فرمان روایی دینی و الهی و یا حکومت دموکراتیک؟ 
اگر فرمان روایی ما دموکراسی است، حقوق شهروندی یکی از 
ابعاد اساسی دموکراسی است. و شهروندی از عضویت در جامعه 
دارای حقوق و مکلفیت های  ناشی می شود. شهروندی  سیاسی 
به نام مذهب  نه  کسی  تعریف شده است. در حقوق شهروندی 
کوبیده می شود و نه به نام زبان و قوم تاراج و نه به خاطر عقیده 
و باور شاق زده می شود و نه  به خاطر جنسیت شان تحقیر. اگر 
»دکان داران دین افغانی« شعار جامعه اسامی را سر می دهند، آیا 
در جامعه دینی و اسامی تاراج و قتِل نفس جواز دارد؟ در تفکر 
اسامی، قومیت، زبان، قبیله و طایفه، هویت و همبستگی نیست، 
بلکه هویت و همبستگی مسلمان ها  تقوا در ایمان اسامی است. 
آیه 13 حجرات به صراحت بیان می کند: »ما شما را قبیله قبیله، 
مرد، زن سیاه و سفید آفریدیم تا از هم دیگر تفکیک شوید، اما 
با تقواترین شما در نزد من بهترین است«. متاسفانه، هیچ گاهی در 
تاریخ  اسامی این امر تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. مسلمانان 
دینی  گرایی  فرقه  قومی  نزاع های  از  خود  تاریخ  درازای  در 
زخم های ملتهب دیده است. شکاف مذهبی دنیای اسام را تکه 
تکه و پارچه پارچه کرده است. طالب و داعش نه از غرب ظهور 
کردند و نه از اروپا، از بطن جامعه ی اسامی ظهور کردند؛ هر روز 

آدم می کشند و خون جاری می کنند.
در حادثه 27 رمضان سال گذشته در غور و حادثه نواسپند که 
مذهبی دخیل  افتاد، هم عوامل  اتفاق  قبل درین والیت  چندی 

بود و هم سیاست قومی. این دو امر، شمشیر انسان های وحشی 
و قطاع الطریق را تیز کرد. اکثر باشندگان والیت غور هنوز مدنی 
نشده است. نه به دموکراسی باور دارد و نه به حکومت پای بند، 
قبل  چندی  است.  غرق  قبیله گرایی  و  بدوی  زندگی  در  بلکه 
علمای این والیت اعام کرد؛ در سرزمینی که والی زن باشد، 
نماز جماعت شرعاً جواز ندارد. بنابر این، فاجعه ی نواسپند را باید 
جدی گرفت، زیرا در جامعه ی بدوی، قبیله گرا و فرقه گرای دینی 

هر لحظه امکان وقوع فاجعه وجود دارد.
نواسپند  فاجعه ی  در  غور  پارلمان  نماینده گان  سکوت  دوم: 
نمایند گی  افسار گسیختگی  است.  شرمآور  و  خجالت کننده 
چیز  همه  افغانستان  در  بدبختانه،  نمی شود.  این  از  آشکارتر 
عکس می شوند. مردم نوکر نماینده ی شان می شوند و مردم باید 
وظیفه  مردم.  از  نماینده ها  نه  بگیرند،  احوال  نماینده های شان  از 

 بنام خداوند خرد و آگاهی
 نامـه ام را بـه یـاد نیم سـوخته  مردمی بی پناهم آغـاز می کنم. 
شـما در منـازل رهایشـی تان بـرای تهیـه غـذای شـبانه روزی 
تـان از شـعله ی گاز اسـتفاده می کنید؛ اما در لعل، وحشـیان 
بـرای سـوختاندن مـردم از چـوب سـقف خانه هـای شـان 
اسـتفاده می کننـد... خیلـی اشـتیاق ماقـات بـا هـر یک تـان 
را داشـتم و می خواسـتم از نزدیـک ببینم، تـا دردهای دلم و 
مشـکات مردمـم را که چـون خوره وجـودم را می خورد، 
از آدرس خـود و جوانـان لعـل و سـرجنگل بـا شـما ابـراز 
بـدارم. امـا، فکـر کـردم نـه زمـان اجـازه می دهـد و نه شـما 
را صـرف من ــی  محترمیـن وقـت گران بهـا و طایی تـان 
بـه اصطـاح »نوجوانـک« می کنیـد. بنابـر ایـن دریافتـم که 
بهتریـن راه، نوشـتن نامـه ی به شماسـت، تا توانسـته باشـم از 

این طریـق بخشـی از رسـالتم را انجـام داده باشـم.
اگـر خـای ذهـن پیـدا نکـرده باشـید و به یـاد بیاوریـد، مـا 
متعـدد  دوران هـای  طـول  در  کـه  هسـتیم  مردمـان  همـان 
»جنـگ و پسـاجنگ« این ولسـوالی، از شـما جانـی و مالی، 
موقف هـای  و  جایگاه هـا  بـه  و  کردیـم  حمایـت  قاطعانـه 
و  لعـل  ولسـوالی  امـروز  جای کـه  تـا  رسـاندیم.  کنونـی 
در  نماینـده  چهـار  پارلمـان،  در  نماینـده  سـه  سـرجنگل 
شـورای والیتـی و باالتـر از دوـ سـه جنـرال مقتـدر نظامـی 
نـگاه  اگـر  بیرونـی  دیـد  یـک  بـا  دارد.  در سـطح کشـور 
قدرتمنـد  ولسـوالی هایی  زمـره   از  ولسـوالی  ایـن  کنیـم، 
در عرصه هـای سیاسـی و میـزان نفـوس خوانـده مـی شـود 
بـه   شـانه   مـوازی،  خطـوط  هم چـون  توانـد،  مـی  حتـی  و 
شـانه یـک والیـت حرکـت کنـد. امـا، بـا قوی تـر کـردن 
مردمـک چشـم ها، می بینیـم کـه نفـوذ و قدرت هـای کهنه، 
دوشـادوش هـم نه، بلکه بخاطـر از بین بـردن و خنثی کردن 
همدیگـر می تازنـد، کـه نهایتـی تازیدن ایـن قدرت های در 
حـال سـقوط بـر همدیگـر، جـز بـه قهقرا کشـانیدن مـردم و 
به ویـژه نسـل جـوان و نوجـوان این خطـه نخواهد بـود. طی 
یـک مناظـره ی اگر بنشـینید، به جـواب انبوهی از سـواالت 
لیسـت های  ارائـه می دهیـد؟ آیـا  را  پاسـخ های  مـردم چـه 
از  بیشـتر  از کارکرد های تـان کـه در طـول  بـاالی  و  بلنـد 
بـه مـردم  ایـد، را  ده سـال دوران کاری حکومـت کـرده 
نشـان خواهیـد داد؟ آیـا بـرای هـم نوایی نسـل خاک نشـین 
دهکـده، تصاویـر فرزنـدان تـان کـه در پایتخـت و سـایر 
جاهـا روی خـاک و زیر آفتاب سـوزان درس مـی خوانند، 
را بـه مردم نشـان خواهیـد داد؟ آیا قوانینی را بـرای مردم به 

است،  مردم  مشکات  شناسایی  و  مردم  با  ارتباط  نماینده  یک 
مردم  مشکات  شناسایی  به  قادر  حتی  نماینده گان  بعضی  ولی 
را  قدرت  و  سیاست  افغانی ،  جامعه  سیاسی  کنش گران  نیست. 
به گند کشانده است. قدرت در جامعه افغانی از ماهیت اصلی اش 
خارج شده است. قدرت، در جوامع دیگر انسانی است، اما در 
جامعه افغانی غیرانسانی و وحشت آفرین. قدرت، در جوامع دیگر 
افغانی کشنده  اما قدرت و سیاست  یعنی حیات،  یعنی زندگی 
و  تاریخی شاهان  افتخار  نابودکننده است و سیاست حذف،  و 
حاکمان افغانی بوده است. قدرت، در جای دیگر تمدن ساز است، 
اما این جا ضد تمدن و ویرانگر. تمدن بودا در بامیان توسط کی 
ویران شد؟ قدرت در جامعه ی غربی مسئول و پاسخ گو است، اما 
این جا بی بند و باری و چور و چپاول، به قول فوکو: »قدرت رفاه، 

دانایی و عدالت است«، اما این جا جهل و خشونت و حق تلفی.
که  داد،  بیرون  غور  والیت  ملی  امنیت  را  لیستی  قبل  چندی 
دخیل  والیت  این  ناامن سازی  در  غور  نماینده گان  اکثر  دست 
بوده است. پس بدون شک نماینده گان غور در حادثه »نواسپند« 
بی شرمانه سکوت می کنند و ظالمانه نظاره؛ و حاضر به پاسخ گویی 
ومسئولیت پذیری نیستند. این نماینده گان، نه دست به کاری شدند 
و نه به بیجا شده گان تماس گرفتند و نه از مقامات محلی غور 
نماینده ی  سه  پیگیری وتطبیق عدالت شدند. خصوصاً  خواهان 
ولسوالی لعل نباید در حادثه ی نواسپند خاموش می ماندند. اول؛ 
تمام این بیجا شده گان »نواسپند« هزاره هستند و قربانی عقده های 
قومی و ستیزه جویی مذهبی و بی بند و باران وحشی شدند. دوم؛ 
مناطق  لعل خصوصاً  ولسوالی  برای  نواسپند خطر جدی  تاراج 
نوارمرزی است. لعل به لحاظ نظامی و امنیتی، نقطه ی استراتیژیک 
هزارستان است. اگر بهسود دروازه شرقی هزارستان است، لعل 
دروازه غربی است. ازین طریق شدیداً مورد تهدیدات امنیتی قرار 
می گیرد. حادثه ی نو اسپند جدید نیست، چندی قبل تهدیدات 
امنیتی در نوارمرزی گرماب، بیک علی ها، و تیلک اتفاق افتاد که 
یک زن کهن سال در اثر فرار از بین رفت، اما هیچ واکنشی از سوی 
نماینده گان لعل دیده نشد. اگر در آینده، مردم این ساحه مورد 
تهدیدات امنیتی قرار گرفتند، باید یخن این سه وکیل پارلمان را 
پاره کرد. این نماینده گان، سیاست را در لعل به گند کشانده و تمام 
نهادهای امنیتی، آموزشی و سیاسی را در انحصار گرفته اند. نه نهاد 
امنیتی موثر داریم و نه سیاست کارا، گندکاری در معارف بیداد 
کرد.  هیچ اداره ی مسئول و پاسخ گو برای مردم نیست. بلکه به سه 
نماینده باید حساب بدهند، تا از این طریق قدرت آینده ی شان را 
حفظ کنند. در صورتی که کارمندان ادارات محلی باید از مجرای 
قانونی شان انتخاب شوند نه بدست سه وکیل. ادارات محلی باید 
مستقل و در فعالیت های شان برای مردم پاسخ گو باشند. اما، این جا 
همه چیز عکس است. مردم باید به حکومت پاسخ گو باشند که 

چرا رشوه نمی دهند؟
خاصه نباید در حادثه ی نواسپند از خاموشی نماینده گان گایه 
داشت. چندی قبل سیاب های شدید خسارات هنگفت مالی و 
جانی در ولسوالی لعل به جا گذاشت، جان سه انسان را گرفت، 
کدام یک از نماینده گان  لب به سخن گشود و به داد مردم رسید؟ 

خوانـش می گیریـد کـه در آن صریحـاً بیان شـده باشـد که 
جـز فرزنـدان و اقـوام نزدیک تـان، دیگـران شـامل نشـده و 
از فوایـد بورسـیه ها اسـتفاده کـرده نمی تواننـد ؟ و یـا، آیا از 
تمـام دروغ هـای کـه در دوران تبلیغـات انتخاباتـی گذشـته 

تـان بـه مـردم گفتـه ایـد، معـذرت مـی خواهیـد؟؟؟
بـه وفـور یافـت می شـود از ایـن نمونـه سـواالت کـه اذهان 
عامـه مـردم را به درد آورده اسـت، ولی تا هنوز پاسـخ های 
قناعت بخشـی را درنیافتـه اسـت. در طـول بیشـتر از ده سـال 
ایـن  رنج کشـیده   مردِم  بـرای  دلـش  هیچ کـس  گذشـته 
ولسـوالی نسـوخت. و همه در سـطوح قدرت شـان، رهبری 
نتوانسـتند و نـاکام برآمدنـد. معلـم در جایگاهـش حرفـی 
بـرای گفتـن بـه مخاطبانـش نداشـت. مدیـر، بخاطـر تـرس 
از این کـه امـروز و فـردا تبدیـل نشـود، همـه کمک هـای 
پروژه هـای  هنگفـت  مبالـغ  می فروخـت.  را  مکاتـب 
کام  در  هـا  کمـک  سـایر  و  گنـدم  گدام هـای  انکشـافی، 
قومانـدان  کار  از  می شـد.  غـرق  هم فکرانـش  و  ولسـوال 
و قاضـی کـه کسـی چنـدان آگاهـی نداشـت. نمایندگانـی 
شـورای والیتـی عـاری از صاحیـت بـود و شـعبات دولتی 
بـرای شـان اهمیتی قایـل نبود و هم چنـان در پس کوچه های 
شـهر فیروزکوه، سـرگرم تفریح و روزگذرانی شـان بودند. 
و تنهـا مانـد نمایندگانـی پارلمـان، کـه ایشـان هـم تـا هنـوز 
ادامـه دارد.  ریسـمان شـان ندریـده و ریسمان کشـی شـان 
بدیـن صـورت ده سـال زمـان و حتـا بیشـتر از آن، خـود 
و  قضـاوت  بـا  کـه  اسـت  شـاهدی  و  قاضـی  بزرگتریـن 
اعـام  و  فریـاد  را  تـان  ناکارآمدی هـای  شهادت شـان، 
می کنـد و می رسـاند کـه اگـر نمی توانیـد رهبـری کنیـد، 
میـدان را بـرای تازه نفسـان بسـپارید، تـا باشـد کـه بیشـتر از 
ایـن از سیاسـت دور نمانـده و از جوامع دیگـر عقب نمانیم. 

با احترام
مهدی شریفی

اجـرا و رهبـری می شـوند. ایـن کار، تنهـا از تـوان آمریت 
پارلمـان در  نماینـدگان  نیسـت.  معـارف و معتمـد مالـی 
ادارات محلـی بیـش از حـد دخالـت داشـته و هـر روز بـه 
 آسـیاب فسـاد اداری آب می ریزند. چـور و چپاول کردن 
غـارت  و  خویش خـوری  حیف ومیـل،  محلـی،  ادارات 
مـردم می شـوند،  عامـه  مربـوط  کـردن سـرمایه های کـه 
تبدیـل به فرهنگ شـده اسـت. نامـش را می تـوان فرهنگ 

اختـاس و غارت گـری سیاسـی گذاشـت.
گزارشـات که از کسـر معاشـات معلمین و فسـاد اداری از 
ریاسـت معـارف غـور و آمریت معارف لعل و سـرجنگل 
اسـت.  تأمـل  قابـل  و  کننـده  نگـران  رسـیده،  مـا  بـرای 
به صـورت کلـی می تـوان به نمونه هـای ذیـل اشـاره کـرد:

1. تمـام پرسـونل کـه مربـوط معـارف ولسـوالی لعـل و 
سـرجنگل می شـوند، در حـدود باالتـر از 700 نفـر اسـت. 
می گـردد.  وضـع  افغانـی   60 الـی   40 مبلـغ  نفـر  فـی  از 
معـارف  مافیـای  به جیـب حلقـات مغـرض و  مبلـغ،  ایـن 
می رونـد، نـه به جیب پرسـونل گرسـنه و بی کفش و کاه.

2. چهـل نفـر حق الزحمـه، حـق معـارف ولسـوالی لعـل و 
سـرجنگل اسـت. از ایـن حسـاب، پـول سـه نفـر را معتمد 
مالـی نمی دهـد و به حسـاب شـخصی اش واریـز می کنـد. 
شـرم آورتر از ایـن کار در نظـام آموزشـی دنیـا می تـوان 

کرد؟ پیـدا 
3. هفتـاد نفـر شـب باش حق معارف ولسـوالی لعل اسـت، 
کـه حـق 4 الی 5 نفر نیـز به خریطه ی معتمـد مالی می رود. 
از  معتمـد  معـارف بی خبـر و  اختـاس، آمریـت  ایـن  از 

طـرف بعضـی نماینـدگان پارلمـان حمایت می شـود.
 2000 از  و  می شـود  گرفتـه  پـول  تبدیلی هـا  تمـام  از   .4
الـی 7000 افغانـی از معلمیـن بنـام سـوانح اخـذ می گردد؛ 
به بهانـه ی کـه سـوانح شـما را از مدیریـت معـارف الـی 
ریاسـت معـارف و وزارت طی مراحل می کنیـم. این کار 
بایـد توسـط قانـون اداری طـی مراحـل شـود نـه  به دسـت 
مافیـا. ایـن مافیـا کـه حلقـات هماهنگ شـده هسـتند، از 
تقرری هـا نیـز پـول می گیرنـد. از محروقـات و مصـارف 
اداری معـارف نیـز پـول وضـع می گردد، که دراین راسـتا 
شـکایت صـورت گرفتـه، نتیجـه نـداده کـه هیـچ، بلکـه 
شـخص شـکایت کننـده تهدیـد به منفـک از وظیفـه اش 

است. شـده 
5. هـرگاه معلمـی در مـورد کسـر معاشـات صدایـش را 
بلنـد کنـد، توسـط معتمـد مالـی معـارف تهدیـد به تبدیـل 
و منفـک می گـردد. اگـر معتمـد مالی پشـتوانه ی سیاسـی 
نداشـته باشـد و توسـط کـدام وکیـل و ریاسـت معـارف 
کـه  نیسـت  تـوان خـودش  از  کار  ایـن  نشـود،  حمایـت 
کسـی را تبدیـل و یـا هـم منفـک کنـد. بـدون شـک، بـا 
پشـت پـر حـرف می زنـد و اقـدام به چنیـن کاری می کند.

6. »معتمـد مالـی« دسـت حوالـه داران را نیـز به فسـاد مالـی 
معـارف دخیـل کرده اسـت. وقتـی معاش معلمین توسـط 
معتمـد به حوالـه داری حوالـه می شـود، مـدت »یـک الـی 
دو مـاه« پیـش حوالـه داری سـر سـود می مانـد و این سـود 
نیـز بـه  جیـب جنـاب معتمـد مالـی مـی رود. به قول شـاعر: 

»عجـب بـازار ننگیـن اسـت اینجا!«. 
7. بـه احتمـال زیـاد ریاسـت معـارف غـور همـرای معتمد 
مالـی تبانـی داشـته و در حیف ومیـل شـریک اسـت. اگـر 
چنیـن نیسـت، پـس در ایـن مـورد بایـد اقـدام جـدی و 

عملـی صـورت گیـرد.
8. بـا این حـال، حسـاب دهی و حسـاب گیری در آمریـت 
معـارف  آمـر  نـدارد.  و سـرجنگل وجـود  لعـل  معـارف 
امـا، در ظاهـر از ایـن وضعیـت بی خبـر اسـت. مدیـر مالی 
»معتمـد  و   بـوده  بی خبـر  ایـن وضعیـت  از  نیـز  معـارف 

مالـی« یکه تـاز میـدان اسـت.
و  لعـل  معلـم در ولسـوالی  معـارف و روزگار  وضعیـت 
سـرجنگل ایـن گونـه شـرم آور و خجالت کننـده اسـت. 
نـه  مـواد درسـی الزم و امکانـات آموزشـی مناسـب برای 
اداره  و  کافـی  معـاش  نـه  و  دارد  وجـود  دانش آمـوزان 
شـفاف و پاسـخ گو بـرای آمـوزگاران.  یـک معلـم زمانی 
اسـتخدام  مناسـب  به جـای  و  می کنـد  تدریـس  راحـت 
می شـود کـه دسـت وکیـل و یـا پـای احـزاب سیاسـی را 
بوسـه بزنـد. مبلّغ برنامه هـای وکیل و حزب شـود، نه یک 
آمـوزگار موفـق و صـادق بـرای معـارف و اوالد وطـن. 
اگـر ایـن کار را انجـام ندهد از معاشـش کاسـته می شـود 
و از »گیـرو بـه  پیتـاب« تبدیل. در اخیر، از احزاب سیاسـی 
فعـال در لعـل و نماینـدگان محتـرم این ولسـوالی صادقانه 
و دوسـتانه خواهشـمندیم کـه اداره معـارف را مثـل سـایر 
و  آمـوزگاران  به مشـکات  تـا  نکننـد،  آلـوده  ادارات 
دانش آمـوزان رسـید گی جـدی صـورت گرفتـه و کسـی 

از جیـب معلـم نزنـد.

از جیب معلم
نزنید!

نامه سرگشاده به سیاسیون لعل

نواسپند در کام استبداد سوخت
و از بی توجهی نمایندگان اشک ریخت

گپ نخست )سرمقاله(

محمد احمدی

مهدی شریفی
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در  امنیتــی  لحــاظ  از  ســرجنگل  و  لعــل  ولســوالی 
ــن  ــور امن تری ــت غ ــوالی والی ــه 9 ولس ــا بقی ــه ب مقایس
ولســوالی بــوده و بنــام ولســوالی صلــح مســمی اســت. 
امنیــت لعــل مثــل ســایر نقــاط هزارســتان، نتیجــه 
ارزش هــای  بــه  مــردم  باورمنــدی  و  صلح دوســتی 
و  انتحــار  لعــل  در  اســت.  دموکراســی  و  مدنــی 
ــی  ــلحانه و آدم کش ــای مس ــت؛ حرکت ه ــار نیس انفج
ــفانه  ــا متأس ــد؛ ام ــد نمی کن ــان ه ارا تهدی ــی انس زندگ
ــر  ــب و روز را به س ــی ش ــی روح ــردم در اوج ناآرام م
می برنــد. توطئــه، دسیســه، زورگویــی، زورگیــری، 
و  حقوقــی  دعــاوی  به راه انــدازی  نفاق افگنــی، 
جزایــی، عــزل و نصــب کارمنــدان دولتــی و برهــم زدن 
وضعیــت سیاســی و اجتماعــی، از جملــه مــواردی انــد 
کــه در لعــل بیــن طبقــات مختلــف جامعــه درز ایجــاد 
ــرای بازی هــای  ــزار اســت ب کــرده اســت. این همــه، اب
ــا طــرف را تحــت  ــن ولســوالی، ت ــات ای سیاســی مقام
ــد.  ــل کنن ــش را تحمی ــته های ــرار داده خواس ــار ق فش
ــت.  ــی نیس ــدت و همدل ــته ها، وح ــل گذش ــر مث دیگ
بــه اوج اســت؛ هیچــگاه  زورگویــی و زورگیــری 
ــم  ــتخدام و ه ــم در اس ــد. ه ــق دار نمی رس ــه ح ــق ب ح
ــانی  ــتحق کس ــافی مس ــری و انکش ــای بش در کمک ه
ــی  ــی و وکا معرف ــات سیاس ــط مقام ــه توس ــتند ک هس
و حمایــت می شــوند. آتــش نفــاق، همــه ســاختار های 
را  هم پذیــری  و  همدلــی  ســوزانده،  را  اجتماعــی 
ــی و  ــاوی حقوق ــت. دع ــرده اس ــرو ب ــود ف در کام خ
ــن دعــوا، یکــی  ــت سیاســیون از طرفی ــی و حمای جزای
ــت. از  ــل اس ــی در لع ــای سیاس ــزار بازی ه ــر از اب دیگ
ســیزده ســال اســت کــه ده هــا مــوارد دعــوای حقوقــی 
ــا حــق، تحــت دوران اســت؛ امــا  و جزایــی، حــق یــا ن
ــی  ــت. دارای ــوم نیس ــده معل ــده و بازن ــورد برن ــک م ی
زیــادی مــردم مصــرف رشــوه در ادارات عدلــی و 
قضایــی شــده است/می شــود؛ برندگــی مقطعــی از آِن 
ــت سیاســی می شــود و  کســی اســت کــه بیشــتر حمای
ــب در ادارات  ــزل و نص ــد. ع ــتر می ده ــوه بیش ــا رش ی
لعــل،  در  دولتــی  ســالم  و  ثابــت  ســاختار  نبــود  و 
ــترین  ــت. بیش ــود آورده اس ــی را بوج ــران اجتماع بح
زورآزمایــی سیاســیون و وکا در عــزل و نصــب افــراد 
ــدی  ــی به ح ــن زور آزمای ــت. ای ــت اس در ادارات دول
جــدی اســت کــه حتــی بعضی هــا در تعامــات سیاســی 
به ســطح کشــور بــا وزرا و مقامــات کان سیاســی وارد 
ــی از ادارات  ــی را در یک ــا کس ــوند، ت ــی ش ــه م معامل
ــه  ــا ن ــن تقرری ه ــد. در ای ــرر کنن ــل مق ــت در لع دول
ــع  ــم مناف ــه ه ــت و ن ــار اس ــی معی ــتگی و کارای شایس
مــردم در نظــر. افــراد مقــرر می شــوند کــه یــا بــا 
ــا  ــد ت ــد کنن ــا تعه ــند و ی ــته باش ــبت داش ــات نس مقام
ــی  ــت حت ــم نیس ــد. مه ــظ کنن ــی اش را حف ــع حام مناف
ــا رســالت  ــن حیثیــت و ی ــه بهــای از دســت رفت اگــر ب
ــچ شــعبه از  ــچ بخــش و هی انســانی اش تمــام شــود. هی
ــراد  ــی اف ــت. گاه ــان نیس ــل در ام ــر و تبدی ــرس تغیی ت
قــرار می گیرنــد، گاهــی در  در قوماندانــی هــدف 
معــارف و گاهــی هــم در ولســوالی. ایــن درســت 
شــبیه تاکتیک هــای جنگــی جبهــات گــرم اســت، کــه 
سیاســیون و وکا بــا اســتفاده از بی خبــری طــرف وارد 
عمــل می شــوند. در جریــان ســال 1394 کــه بیشــتر از 
5 مــاه نمی گــذرد، تنهــا در پســت ولســوالی ســه مــوارد 
تغییــر و تبدیلــی اتفــاق افتــاده. مــردم، ســه ولســوال را 
ــد  ــه کردن ــاکارا تجرب ــا ســه شــیوه مدیریــت کارا و ن ب
ــران  ــه بح ــود را ب ــکات موج ــت، مش ــداوم این حال .ت
بدبختی هــای  و  کــرده  تبدیــل  اجتماعــی  بــزرگ 
زیــادی دامن گیــر مــردم لعــل خواهــد. پــس بهتــر 
ــی  ــتگی های سیاس ــدور از وابس ــود، ب ــردم خ ــت م اس
ــی  ــت سیاس ــر وضعی ــه تغیی ــدام ب ــه، اق ــم گرفت تصمی
موجــود نماینــد و بــا یــک قضــاوت منصفانــه، کارنامــه 

ــد. ــی کنن ــد و نف ــات را نق ــی مقام ــیاه بعض س

بقا و تداوم سیاست 
شوم بحران اجتماعی 

به وجود می آورد
شــعار جاپانی هــا: هــر فــرد در هــر جــا و هــر زمــان بایــد 

بیامــوزد.
آموختــن،  اساســی  و  مهــم  جایــگاه  از  شــعار  ایــن 
می تــوان  حاضــر  عصــر  در  می کنــد.  رازبــرداری 
ــم  ــن پارادای ــوان بهتری ــه عن ــان را ب ــی جاپ ــام آموزش نظ
آموزشــی مثــال زد. چــون آن رابطــه تنگاتنگــی کــه 
ــور  ــک کش ــی ی ــام آموزش ــعه و نظ ــگ، توس ــن فرهن بی
ــت.  ــت اس ــل رؤی ــی قاب ــان به خوب ــود دارد، در جاپ وج
در یــک تقســیم بندی اگــر کشــورها را در دو بخــش 
ــته بندی  ــه(، دس ــعه نیافت ــعه یافته و توس ــورهای توس )کش
کنیــم، جاپــان جزئــی کشــورهای توســعه یافته محســوب 

می شــود کــه ایــن توســعه یافته گی، مرهــون پایه هــای 
ــت.  ــور اس ــی آن کش ــام آموزش ــتحکم نظ ــوی و مس ق
مردمــان  رؤیایــی  آرمــان  توســعه یافته گی  چنان کــه 
آموزشــی،  نظــام  می باشــد.  عقب مانــده  کشــورهای 
جزئــی زیربناهــای اساســی یــک کشــور بــه شــمار 
می آیــد؛ زیــرا خیلــی از بنیان هــای دیگــر، بــر ایــن 
اصــل اســتوار می باشــد. بــرای برخــورداری از قــدرت و 
ــر  ــر قدرتمندت ــان، می بایســت ب ــگاه ارزشــی در جه جای
ــده و  ــان زن ــد کــرد. زب ــل تاکی ــن اصــِل بی بدی ــودن ای ب
همه فهــم دنیــای معاصــر فقــط از دهلیــز نظــام آموزشــی 
مثابــه ی  بــه  آموختــن  می کنــد.  عبــور  کشــور  هــر 
خــوراک فکــری یــک جامعــه، از حیــث موقعیــت، 

ــت. ــمی قابــل توجــه اس مهم تــر از تغذیــه جس
ــی  ــد آموزش ــوده و ناکارآم ــتم فرس ــه سیس ــر ب ــال اگ ح
کشــور افغانســتان بطورعــام و وضعیــت آمــوزش در 
لعــل و ســرجنگل بطــور خــاص توجــه کنیــم، بــا وجــود 
بخــش  بــه  هنگفــت  بودجه هــای  اختصاص یافتــن 
آمــوزش، شــاهد بیمــاری ویرانگــری هســتیم کــه دیــوار 
ــدرت ســیاه و  ــول و ق ــژاد و پ ــا دود ن ســپیِد اندیشــه را ب
ــنه  ــر روی پاش ــتدها ب ــه دادوس ــت. هم ــوده اس ــدر نم ک
مولفه هــای قــدرت، پــول و نــژاد، ایــن ســه ضلــع مثلــث 
اثری کــه  تنهــا  دردمندانــه  امــا  می چرخــد،  شــیطانی 
در ایــن ویران کــده )افغانســتان(، نمی تــوان مشــاهده 
دقیقــاً  اســت.  اســتعدادیابی  و  اســتعدادپروری  کــرد، 
ــای  ــه مولفه ه ــی، هم ــول جهان ــای معم ــاف رفتاره خ
ــر قومیــت و نژادگرایــی گــم شــده  ــر چت انســانی، در زی
ــز از  ــور نی ــی کش ــتم آموزش ــان سیس ــن می ــت. در ای اس
ــغ  ــر تی ــی زی ــده و هرازگاه ــون نمان ــاری، مصئ ــن بیم ای
ــال  جهالــت قوم گرایــی ســر بریــده می شــود. بهتریــن مث
عینــی بــرای استعدادکشــی و نژادگرایــی، رفتــار ناانســانی 
وزیــر پیشــین تحصیــات عالــی افغانســتان )عبیــداهلل 
ــا موضــع ضــد انســانی اش  ــه ب ــد( اســت، کــه چگون عبی

ــود. ــا نم ــود را افش ــی خ ــت درون آن طین
ــر اطاعــات و فرهنــگ دوران کــرزی  هم چنان کــه وزی
)کریــم خــرم( بــا محاکمــه صحرایــی نمــودن کتاب هــا، 
ــاً  ــه رخ کشــید. دقیق ــه ی علم ســتیزی خــود را ب آن روحی
ــل  ــی عوام ــوی برخ ــاری از س ــال ج ــه در س ــی ک اتفاق
ــن  ــذا ای ــت. ل ــورت گرف ــری« ص ــی امی ــاِر »عل ــه آث علی

و  بطورعام  افغانستان  کشور  آموزشی 
خاص،  بطور  لعل  در  آموزش  وضعیت 
یافتن  اختصاص  وجود  با  کنیم  توجه 
آموزش،  بخش  به  هنگفت  بودجه های 
که  هستیم  ویرانگری  بیماریی  شاهد 
دیوار سپید اندیشه را با دود نژاد و پول 
و قدرت سیاه و کدر نموده است. همه 
پاشنه مولفه های  داد و ستدها بر روی 
این سه ضلع مثلث  قدرت، پول و نژاد؛ 
تنها  دردمندانه  اما  شیطانی می چرخد، 
اثری که در این ویرانکده)افغانستان(، نمی 
و  پروری  استعداد  کرد  مشاهده  توان 
استعداد یابی است، دقیقا خالف رفتارهای 
انسانی،  مولفه های  همه  جهانی.  معمول 
گم  نژادگرایی  و  قومیت  چتر  زیر  در 
شده است در این میان سیستم آموزشی 
کشور نیز از این بیماری، مصون نمانده 
و هر از گاهی زیر تیغ جهالت قوم گرایی 

سر بریده می شود

ســونامی مبــارزه بــا دانــش و آگاهــی، در برهه هــای 
مختلــف، همچــون غــده¬ ی ســرطانی ســر بــرآورده 
ــدرت و  ــژاد، ق ــازل بد ریخــت از ن ــک پ ــط ی اســت؛ فق

پــول را به وجــود آورده اســت.
ــورد  ــد م ــور را از دو بع ــی کش ــام آموزش ــوان نظ می ت
بازخوانــی قــرار داد: یکــی سیســتم آموزشــی قدیــم 
و ســنتی، کــه از کانــال آمــوزگار محلــی در مقطــع 
خاصــی از فصــول ســال، اکثــراً بــا رویکــرد دینــی انجــام 
ــن  ــای ای ــوان ردپ ــر می ت ــون کمت ــه اکن ــت ک می پذیرف
ــن  ــوع آمــوزش را مشــاهده کــرد. دیگــری، نظــام نوی ن
ــا رویکــرد مــدرن وارد  و جدیــد آموزشــی اســت کــه ب

جوامــع انســانی شــده اســت و الگــوی معیــاری آموزشــی 
جهــان قــرار گرفتــه اســت. اگــر کمــی موشــکافانه تر بــه 
ایــن دو ســبک آمــوزش کــه برخاســته از دل نظــام قدیــم 
ــق را در  ــم، تفاوت هــای عمی ــد می باشــند، بنگری و جدی

ــم کــرد. نحــوه¬ی اجــرای آمــوزش مشــاهده خواهی
ــش  ــال دان ــر انتق ــد ب ــوزش، تأکی ــت نخســت آم در حال
ــور  ــًا معلم مح ــرد و کام ــورت می گی ــم ص ــط معل توس
ــن از ســوی  ــوع شــرایط و قوانی ــذا وضــع هــر ن اســت. ل
ــت  ــل اس ــاگرد، محتم ــر ش ــلیقه یی ب ــور س ــه ط ــم ب معل
نــوع خودکامگــی و رفتــار دیکتاتورانــه  یــک  کــه 

ــی  ــل کنون ــا نس ــن مدع ــر ای ــاهد ب ــراه دارد. ش را به هم
شــکوفایی  لحظــات  اوایــل  نابــودی  کــه  اســت، 
استعدادهای شــان را بدســت آمــوزگاران محلــی، تجربــه 
نمــوده انــد. در ایــن حالــت آمــوزگار تــاش دارنــد کــه 
ــا چاقــو در  ــا میــخ، چــوب و برخــی اوقــات ب درس را ب
ــوزش  ــوع آم ــد این ن ــد و براین ــوز فروکن ــخ دانش آم م
ــه  ــش در جامع ــاک و کج اندی ــده ی خطرن ــل پدی تحوی
ــوع  ــن ن ــر ای ــی ب ــم مبتن ــوزش طالبانیس ــه آم ــت، ک اس
فراگیــری اســت. توانمنــدی و اســتعداد دانش آمــوز 
ــی  ــر واگرای ــته¬ی تفک ــود و رش ــونت ناب ــایه خش در س
کــه از شــیره¬ی جــان خاقیــت تغذیــه می شــود و 
خاقیــت از دل رفتــار ســالم آمــوزگار ســر برمــی آورد، 
ــی  ــر همگرای ــی، تفک ــر واگرای ــای تفک ــلد. به ج می گس
ــد.  ــد ش ــن خواه ــد، جایگزی ــی می باش ــه توده اندیش ک
فرجــام چنیــن روشــی، جــز ســرخوردگی و تنفــر از 
ــبختانه  ــود. خوش ــد ب ــری نخواه ــزی دیگ ــن، چی آموخت

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــری را نم ــون اث اکن
امــا سیســتم و نظــام آمــوزش جدیــد، برخــاف حالــت 
از  بیــش  می دهــد.  شــاگرد  بــه  را  امتیازهــا  پیشــین، 
آن کــه تــاش کنــد شــاگرد درس را فراگیــرد، کوشــش 
ــق شــده  ــد کــه شــاگرد عمــًا وارد عرصــه تحقی می کن
و بصــورت عینــی دانــش را تجربــه کنــد. ایــن نــوع 
آمــوزش بــر خــاف حالــت پیشــین، خودبــاوری و 
ــد. مضــاف  اعتمادبه نفــس را در شــاگرد برجســته می کن
ــن  ــام آموخت ــاز و فرج ــت، آغ ــن حال ــه، در ای ــر این ک ب
ــری در مقاطــع  ــی دوره فراگی مشــخص و پیداســت. یعن
خاصــی زمانــی، دســته بندی شــده و یــک دورنــگاه 
مــی آورد.  به وجــود  دانش آمــوز  بــرای  مشــخصی 
ــر  ــد، اگ ــی جدی ــام آموزش ــای نظ ــه معیاره ــه ب ــا توج ب
ــه  ــتان را ک ــی افغانس ــرایط آموزش ــی ش ــت کنون وضعی
ــم،  ــس کنی ــت، بان ــوزش اس ــبک از آم ــن س ــرو ای ره
ــود،  ــم ب ــار خواهی ــوب و بیم ــتم معی ــک سیس ــاهد ی ش
کــه از آمــوزش عالــی گرفتــه تــا ابتدایــی، از فــرط 
بیمــاری زمین گیــر شــده اســت. در دوران ابتدایــی و 
متوســطه، بــا کمتریــن نظــارت از ســوی ارگان هــای 
ذیربــط، عمــر شــاگردان هــاک می شــوند. زیــرا اکثــراً 
بــدون  پــاره و روی خاک هــای  در زیــر خیمه هــای 
فــرش، بیــن صفحــات کتاب هــا چنــگ می اندازنــد، 
هیچ گونــه  کننــد.  کمایــی  را  گم شــده  مقصــود  تــا 
رســیدگی و کنترلــی از ســوی مقامــاِت مســئول صــورت 
ــی، وارد  ــن دوران برهوت ــور از ای ــس از عب ــرد. پ نمی گی
ــوزش  ــه ی آم ــب تجرب ــی کس ــده و در پ ــگاه ها ش دانش
ایــن مقطــع  متأســفانه در  عالــی کشــور می گردنــد. 
از تحصیــل، فاجعــه ی دردناک تــر از دوران گذشــته 
به خصــوص بــرای دانش جویــان مــردم هــزاره رقــم 
ــتان،  ــوزناک زمس ــوای س ــراً در ه ــه اکث ــد، ک می خورن
ــر اتاق هــای پاســتکی دوام آورده و در کاس هــای  زی
را کــه  قدیــم  فرســوده ی  و  درس، چپترهــای کهنــه 
ــد،  ــاری ندارن ــی معی ــتم آموزش ــا سیس ــباهتی ب ــچ ش هی
ــی  ــجو حت ــت دانش ــاً دس ــد، تقریب ــان می دهن به خورد ش
ــه  ــت چ ــد. آن وق ــاه می مانن ــات کوت ــل امکان ــد اق از ح
انتظــاری را از نیروهــای خروجــی دانشــگاه ها، می تــوان 
داشــت. بــا ایــن امکانــات ناچیــز و انــدک، آیــا زمینــه ی 
ــن  ــعه ممک ــال توس ــورهای در ح ــا کش ــی ب ــت حت رقاب

ــود؟! ــد ب خواه
بــه  می رســیم  کنیــم،  فشــرده تر  را  نــگاه  ایــن  اگــر 
ــراً مناطــق محــروم هســتند.  روســتاها و اطــراف کــه اکث
ــه ی  ــده، منطق ــوش ش ــروم و فرام ــق مح ــی از مناط یک
ــش  ــه در آت ــت، ک ــور اس ــت غ ــرجنگل والی ــل و س لع
منطقــه  ایــن  شــاگردان  می ســوزد.  قــدرت  و  نفــاق 
علــم  خاک هــا  بیــن  در  اســت،  ســخت کوش ترین 
زیربــط  مســئولین  امــا،  کننــد.  مــی  جســت وجو  را 
نردبــان صعــود  این هــا  از  کــه چطــور  در صددانــد 
ــه  ــازند؛ ن ــدرت، بس ــول و ق ــگ آوردن پ ــه چن ــرای ب ب
تنهــا انگیــزه¬ی را ایجــاد نمی کننــد، کــه جنــون وار 
اســتخوان های فکــری شــاگردان را ُخــرد و خمیــر و 
می کننــد.  حلق آویــز  تعصــب  چــاه  در  را  انگیزه هــا 
مکاتــب لعــل، بی ســر و صــدا بــا مــرگ دســت و پنجــه 
نــرم مــی کننــد، کســی نیســت کــه ایــن ســکوت مرگبــار 
ــی،  ــرجایش باق ــه س ــی ک ــای آموزش ــکند. مواده را بش
حتــی از نبــود ابتدایی تریــن خدمــات رنــج می برنــد. 
ــص  ــن نواق ــه ای ــت ک ــروز اس ــتان ام ــه ی قلم بدس وظیف
را  آلــوده  دســت های  و  بســپارند  نقــد  تیــغ  زیــر  را 
ــه تنهــا کــه از  ــا وجــود ایــن وضعیــت، ن ــد. ب افشــا نماین
سیســتم آموزشــی معیــاری پیــروی نمی کنــد، کــه حتــی 
ــی  ــم آموزش ــای مه ــا آیتم ه ــم ب ــباهت ه ــن ش کم تری
ــا  ــم ب ــان آن نظــام آموزشــی قدی ــدارد. همچن ــاری ن معی
ــه اش در نحــوه اجرایــی وضعیــت  رفتارهــای دیکتاتوران
آموزشــی کنونــی، پیــاده می شــود؛ امــا بــا چهــره ی 
ــت  ــن وضعی ــه ای ــئولیم ک ــم مس ــا ه ــه ب ــر. هم متفاوت ت

ــم. ــاد بزنی را فری

وضعیت  بیمار آموزشی افغانستان 
با تأکید بر منطقه لعل
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اندوه.  از چهره اش  و  می ریزد  اشک  کابل  مژه های  از  این روزها 
آه  ترکیب خود جز  در  غباری که  غبارآلود؛  و  تاریک  جا  همه 
و ناله و خون ندارد، فضای این شهر غریب را احتوا کرده است. 
کابل که روزگاری از زیبایی اش چشم ها خیره می شد و توجه دنیا 
را به خود جلب می کرد، این روزها با هویت انتحار و انفجار به 
دنیا معرفی می گردد. کابل، در آتش کینه ی فرسوده ترین افکار و 
متعفن ترین موجوداتی انسان نما می سوزد. حالت ترس، وحشت و 
دلهره از رخسارها موج می زنند. باشندگان این شهر، شبیه مجرمی 
که از زندان فرار کرده اند، از ترس این که مبادا به دام انتحار و انفجار 
بی افتد محتاطانه راه می روند، عاجزانه و ملتمسانه به اطراف اش خیره 
می شوند و با نگاه سرد و بی روح به محیط اش، از خود مواظبت 
و  واهمه  ترس،  و  بربسته  مردم رخت  از  امید  و  عاقه  می کنند. 
وحشت جاگزین لبخند و عاقه گردیده است. دخترکانی که تا 
دو روز قبل هنگام رفتن به سمت مکتب با همدیگر سرود میهن »ما 
بلبان میهنیم...« را زمزمه می کردند، دیگر زمزمه نمی کنند، شوق و 
امید آنان بعد از دیدن  تصویری پاره پاره ی جوانان مکتب که در 
اثر انتحار به جا مانده بودند، از بین رفته است. گویا آنان تمام سرود 
آسمان  به  دود  به صورت  شان  هم وطنان  سوختن  هنگام  را  شان 
تقدیم نمودند، حال فقط ساکت و آرام از کوچه عبور می کنند و به 
اطراف شان نگاه نمی کنند. می ترسند که از دکلمه معصومانه ی سرود 
شان، کسی از خواب بیدار شود و به جای پذیرفتن آواز کودکانه 
شان با انتحار استقبال کند. آره آن ها می ترسند. پیرمرد بادنجان فروش 
سر کوچه دیگر هیج تمایلی به فروش بیشتر بادنجان های خود ندارد، 
وقتی به چهره اش دقت کردم، موجی از ناامیدی در رخسار اش پیدا 
بود، با چهره ی خسته و غمگین روی صندلی نشسته و به زمین ُزل 
زده بود. در سکوتش هزاران فریاد شنیده می شد و سنگینی نفس اش 
گویی کوله باری از غم را به دوش می کشید. او، با حالت خشم در 
حالی که گلویش را بغض و چشمان اش را اشک فراگرفته بود، برایم 
گفت: »مگر فاصله مرگ و زندگی چقدر است؟ نوبت ما کی 

خواهد رسید؟ برای چه زندگی کنیم؟...« 
از  وقتی  آدم ها  همه  که  چیست  مرگ  این  کردم،  فکر  خود  با 
همه چیز بیزار شد به طرف او تمایل پیدا می کنند و مشتاقانه از او 
می خواهد که در آغوش خود بگیرد. می گویند، معنی و حقیقت 
مرگ، عبارت است از جدا شدن روح از بدن و بریده شدن عاقه 
آن دو از یکدیگر. وقتی بین روح و بدن ارتباط و عاقه باشد، انسان 
حیات دارد؛ اما وقتی این ارتباط بریده شد و روح از بدن جدا گردید 
مرگ حتمی است. بنا براین، در این ملک نه تنها مرگ حتمی است، 
که سال هاست ما مرگ را تجربه می کنیم، چون هیج عاقه ی برای 
زنده ماندن و زنده بودن وجود ندارد. ما سال هاست مرده ا یم. مگر 
مرگ تنها با عزرائیل قابل تعریف است؟  اگر عزرائیلی در کار نباشد 
مرگی وجود ندارد؟ نه؛ ما مرده ا یم بدون این که عزرائیل دخالتی 
داشته باشد. مرگ ما حقارت آدم هایی زیر پل سوخته است که 
همه با دید نفرت به آنان می نگرند، و به جای حمایت و دخالت 
مددکارانه برای نجات این کتله ی عظیم از انسان های این سرزمین 
که با ترکیبی از جوانان، نوجوانان، مردان و حتی زنان و دختران 
شکل گرفته اند، پوزخند و تُف نثارشان می کنند، مثل این که آن ها 
از شکم مادر همان معتاد به دنیا آمده اند. در صورتی که ریشه اصلی 
این فاجعه تنها در عوامل فردی نه، بلکه در شرایط خراب اجتماعی 
نهفته است. مرگ ما وضعیت رقت بار و خطرناک جوانانی است که 
بعد از شانزده سال درس و تحصیل، تمام برنامه ها و آرزوهای شان 
را در الی تعصب و خودخواهی فرمان داران امور دفن کرده و در 
کوچه و پس کوچه های کابل پرسه می زنند، و با تمام دشواری ها 
و سختی ها با دنیای از تعارضات و سردرگمی ها دست و پنجه نرم 
می کنند، که اصلن منصفانه نیست. مرگ ما کشته شدن چند بی گناه 
در یک انفجار نیست، بلکه عمق ترس و وحشتی است که در اعماق 
ذهن و روان مردم ریشه دوانده و در فکر و مغز آنان نقش بسته است؛ 
ترس از این که مبادا بی خانمان شود، دلواپس این که دختراش از 
مکتب برنگردد، وسواس از این که پدراش از شهر سالم بر نگردد، 
هراس از این که پسراش در بازار طعمه انتحار نگردد، و... همه و همه 
ا ین واهمه ها با فرایند زندگی این مردم عجین گشته است. مرگ ما 
هجرت و عزیمت سیل آسای نیروی جوان مان به طرف های مجهول 
و کشورهای خارج است که ناامیدانه راهی دیار غربت می شوند و 
پشت سر خود هم نگاه نمی کنند. آنانی که در بلند منزل ها میان انبوهی 
از ثروت و پول لمیده اند و بیست و چهار ساعت به عیش و نوش 
مشغول اند، به آنانی که با کوله باری از یأس و ناامیدی از سرزمین شان 
راهی دیار غربت می شوند، فقط به ا ین هدف که روزی لقمه نانی به 
دست آورند تا فرزندانی که به او چشم امید بسته و همواره به جیب 
خالی او نگاه معنی دار افاده می کنند، می خندند. آنان نمی دانند که 
این افرادی که می روند، مرگ را پذیرفته اند. از نظر آنان این خانه 
خراب شده و این آخر خط است، این خانه به حدی پوسیده شده که 
هرگز قابل ترمیم نیست. آدم ها، نماد انتحاری شده و رابطه ها از هم 
گسیخته است. زندگی شان تحمل ناپذیر شده، آرزوهای شان مجالی 
برای قدرت نمایی پیدا نمی کنند و اضطراب و دلواپسی به احتمال 
زیاد آنان را به سوی جنون سوق می دهد. با این وجود با تمام جبر، 

حاضر به ترک وطن شان می گردند.
جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو- گفتا چه کنم خانه فرو می ریزد

بنابراین، انسان افغانی با مرگ رابطه مستقیم و ارتباط نزدیک دارد. 
همه جا را حالت مرگ فراگرفته است. من که نمی دانستم، ولی آن 
دخترک به من گفت، نه تنها به من، که برای هزار نسل بعد هم پیام 
داد که ا ین است زندگی انسان افغانی، بروید زندگی کنید، اینجا 
برای مردن مناسب است. حتماً می دانید کدام دختر را می گویم. 
همان دختری که قطرات خون با ترکیبی از ذرات گوشت بدن اش 
الماس  کلوله ی  همانند  چشمانش  و  بود  پوشانده  را  رخساراش 
اطراف اش را به خود جذب نموده بود، چشمان دخترک باز مانده 
بود. دخترک چشمان اش را باز مانده بود، تا برای ما پیام دهد و همه 
چیز را تفسیر کند. چشمان آن دختر، اول صبح وقتی طرف مکتب 
می رفت آن گونه نبود، ولی موقع بازگشت آن گونه شد؛ آن چشم ها 
تفسیرکننده همه چیز است. پس ضمانتی وجود ندارد که باز هم 
بتوانیم در این ملک راست راست راه برویم. وقتی ضمانتی وجود 

نداشته باشد روی کدام حساب به ا ین خراب شده دل خوش کنیم.

قامت شکسته ای
کابل

میـان کوه هـای سـربه فلک کشـیده و طبیعـت  در 
خشـک و خشـن هزارسـتان، قسـمت بـزرگ آنـرا 
ولسـوالی لعل و سـرجنگل بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. واقعـًا لعـل پـاره جگـر هزارسـتان اسـت و 
هزارسـتان سـرزمین محرومان و دیار غربت. غربت، 
صـدای شکسـته در گلـو و فریاد خاموش یک نسـل 
اسـت؛ نسـلی که زیر چوب و چماق حاکمان مسـتبد 
لِـه شـده اند و سرنوشت شـان بـا خـون و خشـونت 
بـرای  تـا آخریـن رمـق  حیـات،  گـره خـورده و 
زنده مانـدن نفـس کشـیدند و در سـنگر ها و کوه هـا 
نفـس  فرهنـگ  بـا  هـم  نسـلی که   کردنـد.  مبـارزه 
کشـیده  و هـم بـا نـول تفنـگ در سـنگرها بـرای 
زنده مانـدن جان کندنـد. بدون شـک، »غفاری« از 
همین نسـل اسـت. غفـاری، هـم کوه هـا را پیموده 
و هـم بـه سـنگرها بـرای دفـاع از حفـظ نامـوس و 
وطـن مبـارزه کـرده و هم بـا هنر و فرهنـگ عجین 
شـده اسـت. این بـار، ماهنامـه »گـپ دهکـده« در 
صفحـه »بازتـاب یک چهـره« دروازه ی خانه غفاری 
را تـک تـک زده و به دردهـای دلش گـوش داده 

اسـت. از زبـان خودش بشـنوید:

تـا  بگـو  خـود  از  کمـی  غفـاری،  آقـای 
خواننـدگان ماهنامـه بیشـتر بـا شـما آشـنا 

شـوند؟ 
خـوب  مسـئولین  از  می کنـم  تشـکر  و  تقدیـر  اول 
دروازه   گاهـی  حداقـل  دهکـده،  گـپ  ماهنامـه 
کسـانی را تـک تـک مـی زننـد کـه اندکـی دغدغـه 
در  آنهـم  دارنـد،  هنـری  و  فرهنگـی  کارهـای 
سـرزمینی کـه فقـِر فرهنگـی و افتضاح هنـری  بیداد 

اسـت. کـرده 
اسـم مـن عبـداهلل اسـت و غفـاری تخلـص می کنـم. 
»سرشـکرکی«  قریـه  در  1349هــ.ش  سـال  در 

سرمایه ی  است:  فرار  حال  در  کشور  از  سرمایه  نوع  دو 
پولی و سرمایه ی انسانی.

کرد.  فرار  به  شروع   2014 سال  از  قبل  پولی،  سرمایه ی 
کشور،  از  خارجی  نیروهای  شدن  بیرون  چون  مسایلی 
شایعه  و  دولت  مخالفین  تبلیغات  ناامنی،  گرفتن  شدت 
داخلی  سرمایه گذاران  اکثر  شد  باعث  نظام  سقوط  خطر 
کنند.  بیرون  افغانستان  از  را  شان  سرمایه های  خارجی  و 
شرکت های زیادی تعطیل شد، پول ها از بانک ها کشیده 
شد، نقدینگی کاهش یافت، خیلی از مؤسسات کوچک 
فعالیت های شان را متوقف کردند. این روند بعد از مدتی 
انتخابات  داشت.  ادامه  هم چنان  اما  گرایید،  کندی  به 
به بحران  جنجالی ریاست جمهوری و خطر رفتن کشور 
از  سرمایه  شدن  بیرون  روند  دیگر  بار  داخلی،  جنگ  و 
کشور را سرعت بخشید و بعضی از شرکت ها و نهادهای 
خورد و بزرگ اقتصادی که منتظر بهبود وضعیت بودند، 
را  شان  پول های  اکثراً  و  شدند  نومید  انتخابات  از  بعد 
متوقف  را  شان  فعالیت های  و  کردند  بیرون  کشور  از 
زیادی  تأثیری  حال  تا   2013 سال  از  روند  این  کردند. 
است.  گذاشته  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  روی 
به چرخه ی پولی  از کشور،  خارج شدن مقدار زیاد پول 
کشور آسیب زیادی رساند و بدون شک سبب بدتر شدن 
بسته  با  گردید.  دولت  عاید  شدن  کم  و  کشور  اقتصاد 
و خارجی  داخلی  نهادهای  و  مؤسسات  شدن شرکت ها، 
را  و کم شدن سرمایه گذاری، هزاران تن شغل های شان 
از دست دادند. آمار بیکاری افزایش یافت. پول از دست 
مردم خارج شد و شدیداً باالی جامعه تأثیر سؤ گذاشت. 
فرار سرمایه  و خارج شدن پول از طریق واردات بی حد 
و حصر، که ما از کشور های همسایه و جهان داریم، یک 

رقِم کان پولی را از کشور خارج می کند.
بر عاوه ی سرمایه پولی، سرمایه انسانی نیز در حال فرار 
است. آسیِب فرار سرمایه ی انسانی کمتر از فرار سرمایه ی 
پولی نیست. ناامنی ها و اخبار دلسرد کننده ی پیشا 2014 و 
به جوانان،  به خودی خود  آن زمان  موجوده ی  تهدیدات 
فکر بیرون شدن از کشور می داد؛ اما فرار سرمایه ی پولی 
بسته شدن هزاران شرکت و مؤسسه، در سال 2014 و  و 
انتخابات  کرد.  بیکار  را  جوانان  از  عظیمی  طیف   2015

ولسـوالی لعـل و سـرجنگل والیـت غـور در یـک 
گشـودم.  دنیـا  بـه  مذهبـی، چشـم  خانـواده 

آقای غفاری، از تحصیالت تان بگویید؟
نـزد  را در فصل هـای زمسـتان  ابتدایـی ام  تعلیمـات 
آخونـدی بـه نام »خـدای رحیـم« در حسـینیه قریه ام 
فـرا گرفتـم. بعـد از آن، مسـایل دینـی و خطاطـی 
در آن زمـان  »قربان علـی محقـق« آموختـم.  نـزد  را 
داشـتم.  هنـر  و  خطاطـی  بـه  خـاص  عاقه منـدی 
کاکایـم شـهید »رحمـت اهلل مختـاری« مشـوقم بـود. 
در آن زمـان نـه مکتـب بود و نـه معلم مسـلکی، همه 
اوقـات فراغتـم را بـا خوانـدن ورقه گل شـاه، لیلـی و 
مجنـون، حملـه حیـدری و حافـظ شـیرازی سـپری 
می کـردم؛ نه بـرای فهم اشـعار عرفانی حافـظ، بلکه 

بـرای روخوانـی. 

از  هنـری  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  چـه 
داده ایـد؟ انجـام  حـال  تـا  گذشـته 

 در سـال 1366هــ. ش وارد پایـگاه ثامن االیمه شـدم 
و در کارهـای فرهنگـی و هنـری این پایـگاه همکار 
بـودم. اتفـاق شـیرین و خاطـره ی فرامـوش ناشـدنی 
کـه برایم اتفاق افتـاد، گمانم سـال 1367هـ.ش بود، 
اتحـاد مجاهدیـن در والیـات  بـرای  روزگاری کـه 
مختلـف سـفر داشـتیم و خوشـبختانه در ایـن سـفر، 

از  برای  افغانستان  دولت  اما  گذشت،  مشکاتش  همه  با 
بین بردن بیکاری هیچ برنامه ی مؤثری روی دست نگرفت. 
کرده  تحصیل  که صدها جوان  باعث شده  این وضعیت 
رسیدن  آرزوی  به  کشور  از  ناامیدی  با  درس خوانده،  و 
گفته های  اساس  به  کنند.  خطر  اروپایی  کشورهای  به 
حدود  روزانه  گذشته  سال  افغانستان،  پاسپورت  ریاست 
پاسپورت  گرفتن  برای  نفر  دوازده صد  الی  یک هزار 
مراجعه می کردند؛ اما حاال روزانه تا چهارهزار نفر برای 
گرفتن پاسپورت مراجعه می کنند. عاوه بر این، از طریق 
خطرناک  راه  می کنند.  مسافرت  نیز  قاچاقی  مسیرهای 
نتوانسته مانع  قاچاق و حتی خطر مرگ در مسیر آب ها، 
بیکار،  اما  درس خوانده،  جوان  هزاران  شود.  جوانان  این 
امروز در کشور وجود دارد، هزاران تن از جوانان الیق به 
خاطر بیکاری و حاکم بودن فساد و نبودن شایسته ساالری 
کشور را ترک کرده اند و یا در حال ترک کردن هستند. 

در دره ترکمـن، جـای آیـت اهلل پروانـی بـا »رهبـر 
شـهید اسـتاد مزاری« آشـنا شـدم؛ آشـنایی که مسـیر 
زندگـی ام را تغییـر داد و شـیفته صداقـت و راسـتی 
رهبـر شـهید شـدم. بعـد از تأسـیس حـزب وحـدت 
بـود کـه  افغانسـتان در سـال 1368هــ.ش  اسـامی 
رهبـر شـهید برای ادغـام دفاتر هشـت گانه ی احزاب 
شـیعی وارد تهـران شـد. در ایـن سـفر با رهبر شـهید 
همـراه بـودم. سـال 1369هــ.ش در تهـران بـودم و 
کارهـای فرهنگـی ام را در حـزب وحـدت همان جـا 
شـروع کـردم. سـال 1371هــ.ش وارد کابل شـدم و 
مسـئول طراحی و دیزاین خبرنامه »وحدت« شـدم و 
در حـزب  وحـدت فعالیت هـای فرهنگـی ام را ادامه 

دادم.

فرهنگـی  و  هنـری  دسـتاوردهای  چـه 
وحـدت  حـزب  در  تـان  فعالیت هـای  از 

داریـد؟
در سـال 1373هــ.ش اقـدام به جمـع آوری مجموعه 
»فریـاد  نـام  تحـت  شـهید،  اسـتاد  مصاحبه هـای 
مجموعـه  ایـن  مدتـی  از  بعـد  و  نمـودم  عدالـت« 
آمـاده چـاپ گردیـد و دوبـار چـاپ شـده اسـت. 
بعد از شـهادت اسـتاد شـهید و انتقال حزب وحدت 
از کابـل بـه بامیـان، بـه عنـوان »مدیـر اداری کمیتـه 
و  داشـتم  فعالیـت  ایـن حـزب  هنـری«  و  فرهنگـی 
در کنـار ایـن مصروفیت هـا، اقـدام بـه جمـع آوری 
و  نمـودم  شـهید  اسـتاد  سـخنرانی های  مجموعـه 
چـاپ  آمـاده  شـهید  رهبـر  از  سـخنرانی  چهـارده 
نمـودم، کـه متأسـفانه بـه دلیـل تحـوالت روزگار به 
چاپ نرسـیده اسـت. در سـال 1377هـ.ش دوباره به 
ایـران مهاجـر شـدم و در سـال 1391هــ.ش پـس بـه 

نمـودم. بازگشـت  افغانسـتان 

فعاًل چه مصروفیت دارید؟
و  فرهنگـی  کارهـای  بـه  و  نـدارم  دولتـی  وظیفـه 
هنـر  تبلیغـات،  مثـل  هسـتم،  مصـروف  هنـری ام 
خوش نویسـی، طراحـی لوگوهـای مختلـف... زیـرا 
درین کارهـا مهـارت خـاص دارم و در تمـام عمـرم 
بـا فرهنـگ نفس کشـیده ام و بـا هنر بزرگ شـده ام.

داریـد،  مـردم  بـرای  پیامـی  اگرکـدام 
ماهنامـه گـپ دهکـده در خدمـت تـان؟

فقـط پیـام صلـح، صفـا و آرامی بـرای مردمـم دارم. 
بـه آن روز می اندیشـم کـه دیگـر خونـی مظلـوم و 

غریبـی به ناحـق ریختانـده نشـود.

فرار این دو نوع سرمایه، بدون شک برای افغانستان گران 
یک  و  می سازد  متأثر  را  کشور  اقتصاد  و  می شود  تمام 
به همه هویدا  است.  افغانستان  اقتصاد  برای  تهدید جدی 
کشورهای  از  مهاجرینی که  از  امریکا  کشور  که  است 
به خوبی  می رفتند،  این کشور  سمت  به  جهان  مختلف 
سرمایه های  همین  و  میکرد  استفاده  کار  نیروی  به عنوان 
ساختن  در  فعال  مغزهای  و  مختلف  کشورهای  انسانی 
امریکای مدرن نقش به سزایی داشت. اما این نیروی کار 
حالیکه  در  است؛  فرار  حال  در  کشور  از  فعال  و  جوان 
معادن،  باالی  کردن  سرمایه گذاری  با  می تواند  دولت 
ساختمانی،  بخش  سرک سازی،  تولیدی،  شرکت های 
زراعت و مالداری و خدمات بهتر این فرار را به حد اقل 
برساند. صواب این است که دولت افغانستان این موضوع/

تهدید را جدی بگیرد و پان های کوتاه مدت و درازمدت 
برای جلوگیری از فرار این سرمایه ها روی دست بگیرد.

غـفاری
با فرهنگ نفس کشیده
و با هنر بزرگ شده است

فرار سرمایه های پولی و انسانی؛
تهدید جدی برای اقتصاد کشور

آن سوی دهکده

رضا احسان

گفتگوگردان: محمد احمدی

از کابل

زمان جوادی
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زندگی امروزست
زندگی فردا

زندگی تجسم رؤیاهای ما
تو اگر بکر بیندیشی

و اگر قدم از دل بنهی
لبه بام آرزو جایت هست

جای پرواز دادن کبوترهای خیال
و از آنجاست که اوج میگیرد اندیشه

به زندگی بیندیش
و خدای قلمرو خود باش

کام جهان آنجاست
که از سرچشمه خود بنوشی

نه از دست دیگری، نه از سهم دیگری

ام البنین احسانی

برای مدتی از کوچه و بازار خواهم رفت
واصلن از دل یک دختر بدقارخواهم رفت

زبس کوبیده خنجر را درون سینه ام حاال
بسان قطره خون ازدل رخسارخواهم رفت
قروبغل اول پای الم بد وا کنوم قود وا.....

برای درد دل ازکوچه ای مازارخواهم رفت
برای لحظه ای مهتاب لطفن چهره پنهان کن

که شب آهسته گگ از تاشه دیوارخواهم رفت
تمام کوله باری غصه را در شانه می مانم
فقط تنهایی تنها بادل افگارخواهم رفت

اگر آن شعاع چشمهایت مرا به عمق جان برد
اگر آن طنین دستهایت مرا به کهکشان برد

چه عجب ظرافت!
که من از تبار خاکم

من از کنار آبم
من از هجوم عشقم که تنیده در خاک
من از نسیم گرمم که رسیده در جان...
من از حضور یک پرنده بهار را گرفتم
من از نگاه خورشید به بیکران رسیدم

...
من از گناه نطفه ی خاک به سمت خاک 

دویدم
که با زمان بجنگم

و نسل آدمی را که نسل از بهشت است
دوباره باز خوانم

حسین رامش

آینـده  بسـوی  آیینـه ی  و  گذشـته  بـه  روزنـه ی  تاریـخ 
اسـت. رخدادهـای گذشـته در زندگـی حـال و آینـده ی 
ترسـیم  را  آینـده  خـط  َسـیر  و  میباشـد  تأثیرگـذار  مـا 
می کنـد. تاریـخ کشـوِر مـا و بهخصـوص تاریـخ معاصـر 
افغانسـتان پُـر اسـت از رخدادهـای تراژدیـک و غم بـاِر 
کـه خواننـده را بـه تأمـل ژرف و عمیـق وا مـی دارد، کـه 
اکثـر ایـن رخدادهـا در قالـب روایت هـای واقعه نـگاری 
روایت هـای  از  یکـی  نمی گنجـد.  ژورنالیسـتیک   و 
از  اثـری  ُرمـان زیبـای هـزاره )دختـِر وزیـر(  تراژیـک، 
»لیلیـاس هملتـون« کـه طبیـب دربـار »عبدالرحمـان« بود، 
اسـت. این ُرمان شـاید یکی از برجسـته ترین اثرها در بین 
ُرمان هـای تاریخـی در افغانسـتان بـوده باشـد، ایـن ُرمـان 
تاریخـی روایت گـر زندگـی ای سراسـر درد و معجـوِن 
آالم یـک دختـر آواره ِ هـزاره»گل بیگـم« اسـت کـه در 
نبـرد دوران »عبدالرحمـان« بـا هزاره هـا اسـیر شـده و بـه 
بردگـی فروخته می شـود. امـا، »گل بیگم«؛ این فرشـته ای 
آواره در بیـن دیوهـای بی شـاخ و ُدم، هیچ گاهـی ناامیـد 
نمی شـود و همیشـه بـه دنبـال روزنـه ی بـرای رسـیدن بـه 
آزادی اسـت. ایـن روایت غم بار از رخـداِد تلخ آوارگی 
کـه سراسـر خیانـت، خـون، وطن فروشـی، کین تـوزی، 
اسـارت و بردگـی اسـت، در خواننـده تکانـه ی می دهـد 
تـا به خود آید. ُرمـاِن تاریخـی زیبایـی هزاره)دختروزیر( 
کـه قهرمـان آن دختـری بلندپـرواز و بلندقامـت، زیبـا و 
ذکـی، قشـنگ و قـوی اسـت؛ دختـر نـه، بلکـه فرشـته ای 
اسـت آواره از دیـار خویـش؛ آواره از سـرزمین و خانـه 
و کاشـانه  ی خویـش؛ فرشـته ای آواره درمیـان َددمنشـان، 
سـگ-  دورازجـان  کـه  انسـان نماهای  و  درنده خویـان 
سـگ انـد؛ و »غام حسـین«؛ مـردی آواره تـر از دخترش 
»کابـل«  پس کوچه هـای  و  »ارزگان«  پایه هـای  کـوه  در 
اسـت، مـردی کـه نمی خواهـد مـردم اش بـه امیـِر کابـل 
مالیـات بپردازنـد. او رؤیـای بلنـد در سـر دارد، رؤیـای 
کـه دخترش-زیبـای هـزاره-  روزی عـروس امیـر بامیان 
و غـور نـه،  بلکـه عـروس امیـر کابـل شـود. اَمـا، چـرِخ 
هـم  شـاید  و  نمی چرخـد،  مـرادش  وفـق  بـر  روزگار 
تبانـی ای ناجوان مردی هـای روزگار بـا »محمدجان« بود، 
کـه نگذاشـتند آنطـوری کـه بایـد  می چرخیـد، بچرخد.

ایـن ُرمـان روایـت دختـرِک ُخردسـالی کـه سـهم اش از 
درتپه هـای  نامعلـوم  قبـر  و  ناتمـام  آوارگـی ای  زندگـی 
سرحِد»هزارسـتان« و افغانسـتان اسـت. روایـت »مرواری« 

کـه نـور چشـم خواهـرش-گل بیگـم- اسـت و اَمـا، آن 
می ُخفـت.   خـاک  دل  در  او  بایـد  اسـارت  شـوِم  شـب 
روایـت سرنوشـت »شـیرین«؛ دختـری جـوان کـه زیـاد 
حـرف می زنـد و آواره تـر از »حلیمه « اسـت. روایت امیر 
مسـتبد)عبدالرحمن( کـه فرمـان کشـتن و غـارت کـردن 
در نـزدش چـون؛ آب خـوردن اسـت. روایـت ِ روزهـای 
کـه زیبـای هـزاره چـون؛ پرویـن روشـنایی خانـه پدرش 
اسـت، و شـیرین هم چنان شـوق دانسـتن تقدیـر آینده از 
کف دسـتش توسـط پیـرزن فالگیـر )مریـم( را دارد، که 
چـه زود گذشـت. روایـت دلهـره وتـرس از سـگ های 
درنـده »کرنیـل فرهادشـاه« و  نامـه ای کـه از طـرف آن 
هیـوالی بی شـاخ و ُدم بـرای »ولـی محمـد« )پدر شـیرین 
و برادرغـام حسـین( فرسـتاده شـد و چنیـن نبشـته بود: » 
شـنیده ام کـه بـرادرزاده ای رشـید و زیبـای داری کـه بـه 
گمانـم نامـش گل بیگـم اسـت. او را می خواهـم؛ او را 
بـا پیغـام آورم به َسـمت مـن بفرسـت و درایـن کار، هیچ 
شـک و تأخیـر نکـن. بـه خاطـر داشـته بـاش مـن کسـی 
نیسـتم کـه بخواهیـد نادیـده بگیریـد. اگـر بـه خواسـته ام 
توجـه نکنیـد، آنـگاه اسـت کـه خـودم خواهم آمـد و او 
را از شـما خواهـم گرفـت یا چنان فرسـتاده های به سـوی 
تـان خواهـم فرسـتاد کـه بـه قطـع نتوانیـد نادیـده شـان 

بگیریـد«)ص92(.
 امـا، وزیـر مردانـه امتنـاع مـی ورزد و ایـن می شـود کـه 
پـای ناجوان مـردی بـه نـام »محمدجـان« به میـان می آید. 
نامـزدی ای سـاخته گی گل بیگـم کـه تدبیرموقـت بـرای 
رهایـی از چنـگ کرنیـل فرهادشـاه سـنجیده شـده بـود، 
دوبـاره،  برگشـتن  و  فـرار  رفتـن،  محمدجـان  خانـه  بـه 
روزهـای سـخت در اسـارِت خـودی و لَـت خـوردن از 
دسـت میزبـان، برگشـتن پـدر اَمـا،  شکسـت خـورده از 

هجـوم لشـکریان امیِرآدم خـوار، رفتن به خانـه و کابوس 
وحشـت ناک،  کوبیـدن دروازه ای چوبـی کـه خـودی 
وزیـر سـاخته بـود، بیـدار و متـواری نمودن پـدر و برادر، 
آوارگـی پدر و بـرادر، آوردن محمدجان لشـکریان امیر 
را بـرای دسـت گیری وزیـر، اسـارت و بردگـی مـادر و 
زیبـای هـزاره، شـِب شـوم پیاده گـردی بـه »ناکجاآبـاد« 
مـرگ  می آورنـد،   در  کجـا  از  سـر  نبـود  معلـوم  کـه 
دختروزیـر،  خواهرکوچـک  »مـرواری«  مظلومانـه ی 
و  موقـت  تدبیـِر  هـزاره،  جنگـی ای  اسـیران  و  اردوگاه 
بـاغ فرهادشـاه و بازهـم تدبیـر و زنـدان کابـل، روزهـای 
بـد و سـخِت خریـد و فـروش بـه عنـوان بـرده، زیبـای 
زیبایـی  از  تـا  َچتـل،  و  دیوانـه  دختـِر  درنقـش  هـزاره 
خـود محافظـت کنـد و هربـار برگشـتن به زنـدان و کنار 
مـادرش حلیمـه  و دختـر عمویـش شـیرین و آخـر هـم 
خانـه ای کسـی کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور به وزیر 
پیشـنهاد پرداختـن مالیـات و امتنـاع از جنـگ باامیرکابل 
زیبـای  صداقـت.  و  کار  مـرِد  »سرمنشـی«؛  بـود؛  داده 
هـزاره، ایـن فرشـته ای آوره ی کـه بیـش از روی هفـده 
بـود کنیـِز خانـه ی  بـود، حـاال شـده  ندیـده  را  تابسـتان 
رؤیایـی  داشـت،  رؤیایـی  وقـت  ایـن  در  او  سرمنشـی. 
آزادی وبرگشـتن به َدشـت و کوهسـتان های ارزگان که 
دلـش چـون کبوتر بـرای هوای سـرد آنجا پرپـر می زد و 
شـب را بـه امیِد آزادی سـر می کـرد. چهار سـال بردگی 
هـزاره  زیبـای  از  را  بلندپـروازی  آن  دیگـر  وکنیـزی 
نـه.  بـود، ولـی غیـرت وآزادگـی اش را  اندکـی زدوده 
دختـر وزیـر چـون »هندوکـوش« و»بابـا« اسـتوار بـود، او 
دلـش بـرای پدر کـه چون؛ جان اش دوسـت می داشـت، 
مـی تپیـد وآرزو می کـرد کـه بـاری دیگـر در آغـوش 
پـدر بنشـیند و به قصه هـای پدرانه اش گـوش دهد؛ و چه 
بـه جاسـت که می گوینـد :»کوه بـه کوه نمی رسـد، آدم 
بـه آدم می رسـد«؛ قضـا منـزل »غـام حسـین« را خانـه ی 
سرمنشـی می کنـد کـه چنـد سـال قبـل برایـش مشـوره 
امتنـاع ازجنـگ و پرداخـت مالیـات بـه امیـر را داده بود. 
سرمنشـی مهمان خسـته ای خود را در اتاق تنها گذاشـت 
و بیـرون شـد،  کسـی را صـدا زد کـه شـنیدن آن اسـم، 
 ! بیگـم  » گل  بخشـید،  را روح دوبـاره  »غـام حسـین« 
یک مسـافر هزارده از راه رسـیده وامشـب را اینجا سپری 
خواهـد کـرد. هم اکنون در اتاق من اسـت، هـر چیزیکه 
تمایـل دارد برایش آماده کن. اگر گرسـنه اسـت،برایش 
غـذا ببـر. اگـر تشـنه اسـت، شـربت و آب فراهـم کـن. 
ممکـن اسـت پیـش از ایـن او را دیـده باشـی و آشـنایت 
باشـد. اگـر اینطـور بـود، نبایـد تعجـب ات را بـروز دهی. 
او باتغیـر  چهـره تـا اینجـا رسـیده و اگر کسـی بـوی ببرد 
ممکن اسـت دسـتگیر شـود. نباید از حضـورش در اینجا 
باکسـی سـخن بگویی. برده هـا، دختر کاکایت ]شـرین[ 
خبردارشـود،  ماجـرا  ایـن  از  نبایـد  مـادرت  مخصوصـاً 

فهمیـدی!«)ص266(.
 کسـی  چـه می دانـد کـه آن شـب بیـن پـدر و دختر- دو 
آواره وسـرگردن- کـه حـاال یـک دیگـر را یافتـه انـد، 
چـه گذشـت. فـردای آن روز »غـام حسـین« آسـوده تر 
بـود؛ چـرا کـه بـه نظـر می رسـید، دختـرش را نـزد مـرِد 
قابـل اعتمـاد یافته اسـت. امـا، تقدیـر بیش از ایـن برایش 
اجـازه نمی داد که تسـلی خاطـر دخترش باشـد، او آواره 
بـود و دختـرش بـرده.  چنـدی بعـد »حلیم«)مـادر دختـر 
کنیـز  سرمنشـی  همسـایگی  بـه  خانـه ای  در  کـه  وزیـر( 
بـود، »محمـد جـان« را در بـازار دیـده بـود کـه سـراغ 
نـام »محمـد  بـا شـنیدن  »گل بیگـم« را از او می گرفـت. 
جـان« تـِن »گل بیگـم« لرزیـد، موقعیـت سرمنشـی نیز در 
دربـار بـه خطـر بـود،  دشـمنانش بـرای او توطئـه چیـده 
بودنـد. او مـرگ را در چنـد قدیمی خود حـس می کرد. 
امـا، راهِ فـرار نداشـت، وهمچنـان اعتمـاد به کسـی که او 
را در حـال فـرار همراهـی کنـد و بـه هنـد رسـاند. »گل 
پسـر  »کاش  می گفـت  پـدرش  کـه  همانطـوری  بیگـم« 
می بـودی!«آرزو می کـرد:»کاش پسـر مـی بـودم تـا آقـا 
وخـودم را از فرصتـی که مسـاعد شـده، نجـات می دادم 
و طعـم آزادی را مـی چشـیدم!«)ص310(. او بـه آقایـش 
پیشـنهاد می کنـد کـه فرار کننـد، او همراهـی اش می کند 
تـا آقایـش از مرز هزارسـتان به هند فـراری دهد. آقایش 
مجبـور اسـت و می پذیـرد. ایـن شـد کـه در لبـاس غـام 
بچـه ای شـب هنگام بـه قصـد زیـارت، کابـل را بـه قصـد 
آزادی تـرک می کنـد. »گل  بیگـم« حـاال عاشـق شـده 
ولی این عشـق نابه هنگام اسـت، دو پرسـتوی مسـافر آزاد 
از قفـس در کوهسـتان های ارزگان نفس تازه می کشـند. 
امـا، سـیاهی ای از دور نفس گیـر شـان می کننـد، بـه کوه 
متـواری می شـوند، تـا اینکـه بـه غـاری پنـاه ببرنـد. ولـی 
همـه جـای کوهسـتان  مـرد کین توز)محمـد جـان(  آن 
هـردو  جلـوی  در  بـوده،  بلـد  بیگـم«  »گل  چـون؛  را 
سـبز می شـود. گلوله هـا بیـن شـان ِرد و بـدل می شـود، 
»محمـد جـان« روی خـاک افتـاده و زیبایـی هـزاره بـر 
زمیـن می خـزد، سرمنشـی بـاالی سـِر زیبـای هـزاره نجوا 
می کنـد. زیبـای هـزاره می گوید:»آقـا تـو برو! تـو به هند 
تکانـی  می خـورد،  دوبـاره  برو!«)ص340(.محمـد جـان 
چاقـوی ای را بـر مـی دارد و پرتـاب می کنـد کـه گلولـه 
در گلـوی دختروزیـر جـای خـوش می کنـد، فرشـته ای 
آواره  آزاد می شـود، آزاد ازهمـه ی رنـج هـا و درد هـای 
کـه بیش ترینـه از خـودی بـود؛ سرمنشـی چنـد لحظه بعد 

اسـِپ خـود را سـوار شـده بـه طـرف هنـد می رانـد. 

گل بیگم
فرشته ای آواره 

عباس عارفی

محمد احمدی

شعر دهکده



و  لعل  ولسوالی  در  سرک سازی  کار  این سو،  به  چندی  از 
سرجنگل والیت غور جریان دارد. مسئولیت تطبیق این پروژه 
را شرکت »فیض مجددی« عهده دار است. این پروژه که بعد 
از سال ها زحمت و تاِش مسئولیِن دلسوز این ولسوالی بدست 
آمده، یکی از حیاتی ترین پروژه های توسعوی در این ولسوالی 
دورافتاده به شمار می رود. اما، قرار گزارشات، درتطبیق پروژه 
که  می گیرد  صورت  سهل انگاری های  سلسله  یک  مذکور 
بر کیفیت کار این پروژه  سخت تأثیر منفی دارد. از جمله، 
پلچک های که مطابق به پان و پروپوزل  از قبل منظور شده 
بود، یا از لیست حذف شده و یا هم کاما بصورت غیر معیاری 

تطبیق می گردد.
حیدر شریفی مدیر قریه جات ولسوالی لعل و سرجنگل )قبلن 
خبر  این  تأئید  با  مذکور(  پروژه  در  نظارت کننده  عنوان  به 
می گوید: »از جمع پلچک هایی که باید در مسیر این سرک 
ساخته می شد، هشت پلچک را شرکت تطبیق کننده کاما از 
لیست حذف کرده است. وقتی دلیل اش را پرسیدیم، می گویند 
که بودجه اش را در جای دیگر مصرف کرده ایم؛ حرفی که 
از لحاظ تخنیکی غیرمنطقی است. آن ها می گویند که بودجه 
این پلچک ها را در پُرکاری »دشت سفرک« مصرف کرده ایم. 
در بسیاری جاهای که باید پلچک ساخته می شد، هم اکنون، به 
گفته ی مسئولین این شرکت، بودجه ندارد. بطور نمونه یک 
پلچک بسیار ضروری در »زیر کجنو« نیاز بود که فعًا تطبیق 

نمی گردد.«
البته در این کم کاری و عدم مسئولیت پذیری، شرکت فیض 
عنوان  به  ولسوالی  انکشافی  شورای  نیست.  تنها  مجددی 
مشاورین زبده ی این شرکت همکاری دارند. آن ها با جبین باز 
می پذیرند که »ما به ایشان مشوره دادیم که این کار را بکنند«. 
مسئولین  با  را  موضوع  این  »وقتی  می گوید:  شریفی  آقای 
ولسوالی مطرح کردیم، معاون شورای انکشافی ولسوالی گفت 
که ما به ایشان مشوره دادیم که این کار را بکنند«. متأسفانه سایر 
پلچک های که تطبیق شده و یا در حال تطبیق اند، نیز کارشان 

معیاری نیست. 
آقای شریفی اضافه می کند: »تعدادی دیگر از پلچک ها را نیز 
بصورت غیر معیاری کار کرده است، از جمله پلچک »دهن 
قره بوغی« که در زمان داودخان به طول 1.5 متر و عرض 1 
متر ساخته شده بود، را دوباره ترمیم کرده است؛ در حالی که 
مطابق به پروپوزل در این جا باید یک پلچکي )3¬2 متر( تطبیق 
می شد؛ اما چنین نشد. حال آنچه از قرایین پیداست، پلچک 
»دهن سربغندی« نیز به همین شکل در حال تطبیق است. اگر 
این مسئله جدی گرفته نشود، باقی کارها را نیز به همین شکل 

انجام خواهند داد«.
بناًء مسئولین حکومتی ولسوالی لعل و سرجنگل، با درنظرداشت 
این  کار  از  را  شان  جانبه  همه  نظارت  مردمی،  علیای  منافع 
شرکت داشته باشند. اگر کار این شرکت معیاری نباشد )که 
تطبیق گردد و  به همین شکل  و  نیست(  یاد شده  موارد  در 
مسئولین حکومتی نیز بپذیرند، در آنصورت خیانتی بزرگی در 
حق مردم محروم این ولسوالی انجام پذیرفته است. و در پیشگاه 

مردم همین مسئولین حکومتی جوابگو خواهند بود.

نواقص جدی
در کار سرک ولسوالی لعل

و  سرجنگل

آن گاه کــه پــای نغمه هــای مســیحایی داوود ســرخوس 
ــوی  ــگ و ب ــا رن ــود محفل ه ــیده می ش ــط کش ــه وس ب
دیگــری بــه خــود می گیــرد، صــدای داوود ســرخوش 
ــرزمین  ــن س ــزاره در ای ــیده ی ه ــان دردکش ــرای انس ب
ــدن  ــده مان ــرای زن ــرد ب ــن نب ــاره، صحنه هــای خونی پتی
نوســتالژی  قــدرت و  انحصارگــران  بــا  در جنــگ 
ــر بیدادگــری و اســتبداد تاریخــی را  مقاومــت در براب
تداعــی و بازخوانــی می کنــد. داوود ســرخوش پیامبــر 
روشــنایی بــرای نســل پســین هــزاره کــه در متــن 

از یک دانشجو بگو؟
دانشــجو بــه کســی گفتــه می شــود، کــه دنبــال علــم 
ــف  ــن تعری ــا، ای ــور م ــا در کش ــد. ام ــش باش و دان
متفــاوت اســت. در افغانســتان، دانشــجو به کســی 

ــد.  ــان باش ــه و ن ــال وظیف ــه دنب ــود ک ــه می ش گفت
یــک  بــا  لحــاظ  هــر  از  افغانســتانی  دانشــجوی 
ــه  ــد. از درِس ک ــرق می کن ــی ف ــجوی خارج دانش
ــه  ــکان ک ــم و م ــه می خوری ــان ک ــا ن ــم، ت می خوانی
ــم؛ همــه اش متفــاوت اســت.  در آن زندگــی می کن
درس هــای کــه مــا می خوانیــم، نــه از لحــاظ کمــی 
و نــه از لحــاظ کیفــی قناعــت بخــش اســت. کامــًا 
از مــواد درســی ســابقه تدریــس می شــود. هیــچ 
ــه روز نمی خوانیــم. همــه اش سیســتم  موضوعــی را ب
ســابقه اســت. در کل از درســی که اســتادان مــا، 
ارائــه می کننــد راضــی نیســتم. امــا رشــته تحصیلــی 

ــت دارم. ــود را دوس خ

از دهکده ات بگو؟
ــن  ــل پایی ــه لع ــوط ب ــه مرب ــتم، ک ــزل« اس ــن از »ق م
دهکــده ام  از  پیــش  ســال  ده  حــدوداً  می شــود. 

دانشـجوی که  اسـت.  رفتـه  دهکـده  دانشـجوی  یـک  به سـراغ  این بـار  دهکـده  گـپ 
تـا شـهر دارد. غـالم حسـین »احمـدی« دانشـجوی که  ناگفته هـای زیـادی از دهکـده 
چهارسـال اسـت، در کنـج یکـی از لیلیه هـای دانشـگاه کابـل روزش و شـب اش را بـا 
چپترهـای دانشـگاه سـپری می کنـد. او امـا، از دهکـده اش حـدوداً ده سـال پیـش بیرون 

شـده اسـت. بیاییـد ناگفته هـای او را از زبـان خـودش بشـنویم:

ــان گذاشــتن  ــان زم تحــوالت و دگردیســی، و هم چن
نقطــه ی پایــان تاریــخ شــوم نبودنــد، اســت. داوود 
ــب گون  ــای ش ــت از روزه ــث هوی ــر حدی روایت گ
از خــون  و شــب های بی چــراغ، دیوارنگاری هــای 
اطفــال هــزاره )ایــن یــادگار آغــاگل اســت، بخنــد!( و 
صــدای در هــم تنیــده بــا دمبــوره از گذشــته ی غمبــار 
داوود  درد  می باشــد.  ســرزمین  ایــن  تراژیــک  و 
ســرخوش دردی بــه درازنــای تاریــخ غمبــار هــزاره ی 
صــدای  او  حنجــره ی  از  کــه  اســت  نهفتــه  داوود 

برآمــدم. چــون در آن زمــان در مناطــق هزارســتان، 
ــی  ــت درس ــرجنگل وضعی ــل و س ــاً در لع مخصوص
خیلــی مناســب نبــود، مجبــور شــدم بــه هــرات 
بــروم. امــا، دهکــده ام را هرگــز فرامــوش نمی کنــم. 
همیشــه آرزو می کنــم کــه به دهکــده ام برگــردم 
ــا  ــم. ام ــه کن ــا تجرب ــش را در آنج ــر آرام و باردیگ
امــروز خیلــی خوشــحالم کــه دهکــده ام دیگــر 
ــه  ــنوم ک ــتند. می ش ــواد نیس ــه بی س ــابق هم ــل س مث
ــی  ــت زندگ ــاهده ای در وضعی ــل مش ــرات قاب تغیی
ــی  ــرا خیل ــن حــرف م ــردم به چشــم می خــورد. ای م

ــراپا  ــد. داوود س ــرون می ده ــوزناک را بی ــای س ناله ه
ــه  ــت ک ــزاره اس ــیده ی ه ــق دردکش ــاد خل درد و فری
بعــداز ســال ها ســکوت وحشــتناک، از حنجــره ی 
نیــوم  دیگــه  جوالــی،  نیــوم  )دیگــه  فریــاد  داوود 
ــا  ــا، درده ــد؛ داوود از زخم ه ــداز ش ــی( طنین ان جوال
ــا  ــت کــرد ت ــش روای ــق خوی ــای بیشــمار خل و رنج ه
بــا بازگفــت و بازخوانــی روایــت دردهــا و زخم هــای 
ــه ی داد  ــت، تکان ــش بشــود درس گرف تاریخــی خوی

ــد. ــدار مان و بی

ــزاره  ــی ه ــذف هویت ــت ح ــی و سیاس ــتبداد تاریخ اس
توســط دژخیمــان پلیشــت عصــر، حلقــوم خلــق هــزاره 
ــزاره در  ــدای ه ــود، ص ــرده ب ــم فش ی داوود را محک
گلــو خشــکیده و نفــس نفــس مــی زد. امــا، داوود 
ــاد  ــن نفــس نفــس زدن هــای هــزاره ی خــود فری از ای
ــا در  بلنــدی ســاخت. فریــاد بلنــد بــه بلنــدای کــوه باب

ــاد(. ــی بولغــه فری ــان )نفــس نفــس موشــوم ب بامی
خاطــره ی  و  فاجعــه  خــون،  درد،  خنیاگــر  داوود؛ 
ــار و  ــوری آوش ــو ب ــت )الیگ ــزاره اس ــرای ه ــزاره ب ه
پغمــو( کــه در امتــداد آواز بلنــد داوود، هویــت هــزاره 
نیــز بلنــد بــوده و خواهــد مانــد. تنهــا آواز نیســت کــه 
ماندنــی باشــد، درون مایــه ی کام و گفتنــی کــه آواز 
بیــرون داد آن در قالــب موســیقی اســت، نیــز ماندنــی 
بــرای همیشــه ماندنــی  می باشــد. نغمه هــای داوود 
و  فاجعــه  رنــج،  درد،  از  داوود  کــه  چــرا  اســت، 
ــزاره ی داوود رخ  ــی ه ــه در زندگ ــخ ک ــره ی تل خاط
داده اســت، آواز خوانــده اســت؛ و در پیوســتار تاریــخ 
ــاب  ــای بی ت ــا آواز مســیحایی و تاره ــیاه اســتبداد ب س
ــده  ــان زن ــق قهرم ــک خل ــت ی ــوره ی داوود هوی دمب
ــل های  ــه نس ــترگ ب ــراث س ــن می ــت و ای ــده اس مان
متوالــی انتقــال خواهنــد یافــت، تــا باشــد کــه کتمــان 
ــوص  ــی و بخص ــی در قوم ــت هیچ گاه ــگ هوی و نن
در هــزاره ی داوود تکــرار نشــود. نغمه هــای داوود 
پیرنــگ تاریــخ هــزاره اســت کــه اکنــون هــزاره 
مدیــون آواز، کام و دمبــوره ی داوود می باشــد و 
ــاس  ــد ارج گذاشــت و پ ــد هــزاره را بای ایــن آواز بلن

ــت. داش

می کنــد. خوشــحال 

ــا نگــران پیــدا کــردن وظیفــه هســتی   آی
یــا خیــر؟

طبعــاً کــه نگرانــم. یکــی از اهــداف کــه ما بــرای آن 
ــر  ــه اســت. ه ــدا کــردن وظیف ــم، پی درس می خوانی
چنــد کــه هــدف یــک فــرد تحصیل کــرده خدمــت 
ــر آن  ــرف دیگ ــم ط ــا آن ه ــد، ب ــردم می باش ــه م ب
ــا این کــه چــرا  ــان اســت. ام ــدا کــردن لقمــه ی ن پی
ــفته ی که  ــت آش ــه وضعی ــردد ب ــر می گ ــم، ب نگران
ــیار  ــار بس ــه کاروب ــان دارد. اول ک ــور جری در کش
کــم اســت. دوماً در ادارات افغانســتان، در گماشــتن 
افــراد در کار، نه تخصــص در نظــر گرفتــه می شــود 
و نــه شایســتگی و لیاقــت؛ بلکــه واســطه بازی دســت 
ــدد.  ــت می بن ــرده را از پش ــل ک ــرد تحصی ــک ف ی
ــران  ــدیداً نگ ــی ش ــرایطه فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــاًء ب بن

ایــن موضــوع هســتم!

از جریان هــای سیاســی کــه در لعــل و 
ــی؟ ــی می دان ــود دارد، چ ــرجنگل وج س

خــوب، خواســته و ناخواســته جریان هــای سیاســی، 
حرف های شــان به گــوش می رســد. تــا جای کــه 
ــران  ــی نگ ــم، خیل ــب می کن ــت را تعقی ــن وضعی م
ــده اســت. رقابت هــای منفــی و ناســالم کــه در  کنن
ــز  ــن ولســوالی وجــود دارد، دل آدم را از همه چی ای
ــم  ــد. بازهــم همــان جنگ ســاالران قدی ســیر می کن
ــد، قــدرت  کــه امــروزه خــود را جهادی هــا می نامن
را در اختیــار گرفتــه انــد. هیــچ حــرف امیــدوار 
کننــده ای از ایــن قدرت هــای سیاســی بــرای مــردم 
شــنیده نمی شــود. فقــط در جســت وجوی تخریــب 

و تهمــت بــه  پــای همدیگــر هســتند و بــس. 

داوود؛
خنیاگر درد و خاطره

مدیر مسئول: نجیب اهلل ناصری 0772814147

معاون مدیر مســئول: حبیب اهلل حقتاش

سردبیر: عباس عارفی 

ویراستار: م. رضا احسان 0775802628

طراح قالب: محمد رضا رضایی

هیئت تحریر: حیدر راســخ، محمد احمدی، ام البنین 

احســانی، عباس عزیزی، م. حسین رامش، م. زمان 

خاموش مهرآیین، حسین 

تیراژ: 1500
قیمت: 10 افغانی

gapdehkadah@gmail.com ایمیل: 
0773732444 تبلیغاتی:  آگهی های 
بامیان، فیروزکوه نشر همزمان: کابل، 

و ولسوالی لعل و سر جنگل

گپ دهکده در ویرایش مطالب دســت باز دارد.
به جزء از گپ نخست )ســرمقاله(، مسئولیت سایر مقاالت

به عهده نویسندگان آن است.

فیسبوک در دهکده

Gap-e-Dehkadah گپ دهکده

گپ مردم

گفتگوگردان: ابراهیم موحد

داغ  را  چای تان  لطفًا  آمدی!  خوش  ستون  این  به 
ننوشید. دو دقیقه صبر کنید، تا آماده ی نوشیدن شود. 
دقیقه  دو  در  را فقط  تان  راحتی، سالمتی  به همین 
تضمین کنید. این اولین توصیه از»دو دقیقه« برای 

شما بود.
از چای و قهوه است، اما  باور کنید سخن ما فراتر 
اینجا این توصیه یک بهانه است. ستون »دو دقیقه«، 
دو دقیقه سخِن متفاوت؛ ولی تازه کننده ای از عالم و 
آدم برای شما خواهد داشت. می پرسید که چرا این 
نام را گذاشتید؟ خیلی خوب، باهم ثبوت می کنیم: 
کعبه شریف پیش از بنای قریش چند دروازه داشت؟ 
دو. انسان چند دست و پا دارد؟ دو. یک خانواده از چند 
نفر شروع می شود؟ دو. انسان به چند جنس تقسیم 
گردیده است؟ دو. حکومت وحدت ملی چند رئیس 
در  اگر  دو.  دارد؟  معاون  چند  کدامش  هر  دو.  دارد؟ 
باره هرکدامش یک یک دقیقه گپ بزنیم چند دقیقه 
می شود؟ دو دقیقه. حاال از سرتان خالص شد؟ در این 
ثبوت صدیق افغان هیچ  نقشی نداشت. بهر حال، در 
را با یک  دو دقیقه یک عالم حرف و یک دنیا لذت 
دقیقه،  دو  کنید.  تجربه  یکجا  را،  همه  خنده  قاشق 
شماست.  خستگی   رفع  و  استراحت  برای  ستونی 
هیچ گاه دو دقیقه را، برای دو دقیقه از دست ندهید، 

که دو دقیقه دیگر پشیمان می شوید.

دو دقیقه

ابراهیم موحد

عباس عارفی


