
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لمی شما استقبال میکندمسئولیت هر مقاله به نویسنده آن بر میگردد * ابتکار محدود ومنحصر نیست * ابتکار از موضوعات عبجز از سخن نخست  

ی واجتماعی علمی ، فرهنگی ، سیاس  

 

 ؟ کنیم می گریه )ع( حسین امام برای چرا

 
گويند اگر امام حسين )عليه السالم( روز عاشورا پيروز شد چرا آن روز را جشن مى

كنيم؟ آيا اين همه گريه در برابر آن پيروزى بزرگ براى گيريم؟چرا گريه مىنمى

گريه زبان صادق و طبيعى شوق و اندوه و درد و عشق يك انسان است. گريه چيست؟ 

تجلى طبيعى يك احساس و حالتى جبرى و فطرى از يك رنج، يك شوق يا يك اندوه 

را  گريد و گريستنانسانى كه هرگز نمى»گويد: باشد يكى از دانشمندان غرب مىمى

رين محبت تتابك زيباترين شعر و بىمگر نه اش «.داند احساس انسانى را فاقد استنمى

دوست »ن و لطيف تري« گفتن»و پر گدازترين ايمان و تب دار ترين احساس و خالصترين 

 اند بهاى گرم شدهاست كه همه در كوره دل به هم آميخته و ذوب شده و قطره« داشتن

گيرد و لذا اشك نام اشك؟ مگر نه قلب، قالب اشك است و اشك در قلب شكل مى

گريه ترجمان دل است مثال كسى كه عزادار است و مرگ عزيزى قلبش .شبيه قلب است

گويد ىمكند و زبانش سخن از او سوازند، بايد گريه كند. وقتى كه دلش ياد از او مىرا مى

 گويد؟!تر سخن نمىمگر چشم از زبان صادقانه كند  چشمش نيز با او همدردى مى

 

 

و نيز  شود تا اشك تأثر بريزداست كسى كه از صحنه دلخراش منقلب نمىاشك چشم نشانه رقت قلب 

برد تا اشك شوق جارى گرداند از قلب سليم و روح متعادل برخوردار از حقيقت و جلوه زيبائى لذت نمى

خداوند متعال افرادى را كه به هنگام استماع قرآن تحت »فرمايد:نيست.اميرمومنان على )عليه السالم( مى

، مورد سرزنش نمايندكنند، و خنده مىگيرند و از شنيدن آيات مربوط به قيامت تعجب نمىر قرار نمىتأثي

فرمايد : )تضحكون و ال تبكون( و نيز فرموده: )بكاء العيون و خشية القلوب من رحمة دهد و مىقرار مى

 انه قساوت قلب و شقاوتو محروم بودن از اشك و گريه از خوف خدا نش« جمود عين»چنانكه  اهلل تعالى

من عالمات الشقاء: جمود العين، قسوة »معرفى شده است.رسول خدا )صلى اهلل عليه و آله( فرمود: 

در مقابل، آن دسته از مومنانى كه بصيرتى روشن قلبى رؤوف و احساسى پاك و شفاف دارند «القلب...

اند . و بكيّا( مورد ستايش قرار گرفته در زبان قرآن كريم با جمله )يبكون و يزيدهم خشوعا( و )سجدّا

قهرا اين نوع افراد در برابر عظمت مردان خدا اشك شوق و به خاطر مظلوميت آنان هم اشك غم و اندوه 

 كنند.از چشم خود جارى مى

 

 سیما جوینده؛

 فرصت ها وچالش ها 
 

اقت دگر جنرال مرادعلی مراد لی

 مارشالی و وزارت جنگ را دارد

 در برگ ها 

  2ص 

 سخن نخست

   2ص  

 جنرال مراد علی مراد......

  3ص 

  زنان قربانی جهالت

3ص   

 نقش معلم در ......

  4ص

 عادت میکنم 

  4ص

استاد قربان علی عرفانی یکی ازچهره های مطرح کشور ویکی 

از همراهان ویاران دیرینه مزاری وازبنیان گذاران سازمان 

 ٬عضومجلس نمایندگان ٬نصر وحزب وحدت اسالمی افغانستان

معاون شورای علمای تشیع افغانستان ورهبر حزب وحدت 

ت بدرود گفاسالمی ملت افغانستان بعد ازسال ها مبارزه؛ دنیا را 

هییت رهبری ماهنامه ابتکار این ضایعه  ٬وبه ابدیت پیوست

 وحدت اعضای حزب  ٬بزرگ را به خانواده استاد مرحوم

افغانستان وتمام مردم افغانستان تسلیت گفته وبرای استاد مرحوم 

 مغفرت الهی را استدعا می دارد روح اش شاد ویادش گرامی باد

 

سيما جوينده تقريبن سه ماه می شود كه به عنوان والی واليت غور تقرر يافته وبه كارش 

ادامه داده گرچه در روزهای اول آغاز به كار سيما جوينده اميد واری ها وجود داشت كه 

  2...   ادامه در ص  وضعيت امنيتی واقتصادی غور خوبتر شود اما

 دیرینه مزاری رفت  یار

 

 اختالف ها  ......

  4ص
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 شود؟ فراموش نمى )ع(چرا حسین

كنيد آنگاه بر كسى اشك گويند: شما در عصر فضا و اتم زندگى مىمى

نماييد كه بر مزارهايى سفر مى ريزد كه صدها سال پيش در گذشته است ومى

 باشد؟!و سنگ نمى چيزى جز صخره

اثرى « ابديت»را در « بعد زمان»اند: چنانكه گفته:» گوئيمدر پاسخ مى

اى برتر از زمان ـ حكومت است نيست ابديت را در ماوراى زمان ـ در عرصه

ابديت هميشگى است. جاودانان رهبران بزرگ بشريت به ابديت تعلق دارند، 

وم متداول خود را از دست نان، مفهرو قرنها نيز در طول حيات معنوى آ از اين

حسين بن على )عليه السالم( از زمره جاودانان از رهبران بزرگ  .دهندمى

بشريت است سخن از وى سخن از تاريخ نيست سخن روز است. سخن از 

نده اين ز ابديت است سخن از هميشگى خروشان و شكوفا و پر فروز است.

تاريخ ـ پس از مرگ جسمانيش جاويد نزديك چهارده قرن ـ به حساب 

كند و هنوز پرتو وجودش نه تنها در همچنان امروز نيز بر دلها حكومت مى

 «حوادث بى نظير»حيات ما بلكه در حيات جهان معاصر ودر عصر فضا و اتم 

« تهاى تاريخ بشريشور انگيزترين حماسه»به صورت يكى از  كند وايجاد مى

ن امواج احساسات ميليونها انسان را در اطراف در آمده و همه ساله نيرومندتري

انگيزد و مراسمى پرشورتر و هيجان انگيزتر ازهر مراسم ديگر به خود بر مى

راستى چرا به اين حادثه تاريخى ـ كه شايد در تاريخ مشابه  آورد .وجود مى

ـ اهيمت داده مى شود؟ ! چرا مراسم بزرگداشت اين خاطره هر سال فراوان دارد 

كريم گردد؟ اين همه تعظيم و تتر از سال پيش برگزار مىكوهتر و پرهيجانپرش

و سپاس اين همه سوز و گداز پس از چهارده قرن، آخر براى چيست؟ آن را 

حقيقت اين است كه اين زنده جاويد پس از قرنها، همچنان  چه معنائى است؟!

موج »امعه در ج كند وبر قلبهاى انسانهاى آزاده قدرتمندانه حكومت مى

نمايد. حتى هنوز هم به طور عميق يك قدرت محرك معنوى ايجاد مى« معنوى

اما از زيارت  رود.يك نيروى كنترل اجتماعى بزرگ به شمار مى و

باشند چه اگر ها هدف و غايت نمىزيارتگاههاى مقدس هرگز سنگها و صخره

ا از مشقت انسان ر بود همين كوهها سر به فلك كشيدهغرض خود آنها مى

ساخت پس مقصود بالذات صاحب مزار سفر و طى راههاى طوالنى بى نياز مى

است وبزرگ داشتن سنگها به جهت شرف انتساب به صاحبان آن مزارها است 

مانند محترم داشتن جلد قرآن كريم وسنگها و آجرهائى كه خانه كعبه ومسجد 

از آنها ساخته شده است ساير اماكن مقدس  رسول خدا )صلى اهلل عليه و آله( و

ش هاى شخصيتهاى بزرگ خويبينيم كه دولتها و ملتها در حفظ مقبره.االن مى

كه  اند هنگامىدر تاريخ نوشته كشند.به دور آنها هاله تقديس مى كوشند ومى

سر مبارك حسين )عليه السالم( را به نزد يزيد آوردند وى در مجلس شراب 

 رف پادشاه روم به مجلس يزيد بار يافت وحضور داشت اتفاقا قاصدى از ط

سر مبارك حسين )عليه السالم( را درمقابل يزيد مشاهده كرد و چون دانست 

كه آن سر مبارك به حسين )عليه السالم( تعلق دارد عمل يزيد را به شدت 

فت اى؟ گرا شنيده« كليساى حافر»نكوهش نمود و گفت اى يزيد داستان 

ر پيش ما مكانى است كه گويند خر عيسى از چگونه است؟ رومى گفت: د

ى اند كه نام آن به سم خر عيسآنجا گذر كرده است در آنجا كليسائى بنا نهاده

شهرت دارد ما هر سال به زيارت آنجا « سم»منسوب بوده و به كنيسه حافر 

كنيم. روى اين حساب اى يزيد من رويم و نذورات خود را به آنجا اهدا مىمى

دهم كه تو خطا كارى و از راه راست به دورى! يزيد خشمگين شد گواهى مى

و به كشتن قاصد فرمان داد رومى به سوى سر نازنين حسين )عليه السالم( رفت 

 فتند و بر در قصرزبان جارى كرد و سپس او را گر و آن را بوسيد و شهادتين بر

ر ابا عبد ئر قبزيارت، ارتباط روحى زائر با صاحب قبر است زا به دار كشيدند.

ه اطهار نمايد و لذا ائماهلل الحسين )عليه السالم( با آن حضرت تجديد بيعت مى

عليهم السالم با توصيه و ترغيب به زيارت ساالر شهيدان اين نهضت مقدس را 

اند البته زيارت همه امامان مورد تأكيد داشتهبراى هميشه زنده و جاويد نگه

ب وتشويق زيارت امام حسين )عليه السالم( است ولى رواياتى كه در ترغي

ها در صدد آن بودند كه شيعيان اين توصيه رسيده فوق العاده زياد است امامان با

پيوستگى عملى با اهداف آن بزرگوار داشته باشند. امام سجاد )عليه السالم( كه 

خود چندين بار مخفيانه به زيارت ساالر شهيدان رفته در گفتار خويش نيز 

« مالىابو حمزه ث»سفارش زيادى به زيارت امام حسين )عليه السالم( داشته است.

گويد: از امام سجاد )عليه السالم( در مورد زيارت امام حسين )عليه السالم( 

زُره كل يوم فان لم تقدر فكل جمعة فان لم تقدر فكل »پرسيدم، حضرت فرمود:

هر روز ( »3اهلل عليه و آله() شهر فمن لم يزره فقد استخف بحق رسول اهلل )صلى

ى ماهى تواناى يك بار، اگر نمىتوانى هفتهآن حضرت را زيارت كن، اگر نمى

يكبار، پس كسى كه اصال آن حضرت را زيارت نكند، درحقيقت حريم رسول 

 «.اهلل را خفيف شمرده است

ولى مهمتر از سوگوارى و زيارت آشنايى به مكتب امام حسين و شهداى 

پيوستگى عملى به اهداف بلند آن بزرگوار است. مهم پاك بودن و  كربال و

 پاك زيستن و درست انديشيدن و تأسى عملى به او است.

  

 سخن نخست
 كه به عنوان والی واليت غور تقرر يافته وبه كارش سيما جوينده تقريبن سه ماه می شود

ادامه داده گرچه در روزهای اول آغاز به كار سيما جوينده اميد واری ها وجود داشت 

كه وضعيت امنيتی واقتصادی غور خوبتر شود اما با تأسف بدترشده رفت نا امنی ها 

ری وهرزمامداگسترش يافت واختالف های درون قومی بيشتر شد بدون شك هروالی 

درآغاز كارش فرصت ها وچالش های دارد كه استفاده درست ازفرصت ها ومبارزه با 

چالش ها به مديريت خود شخص بر می گردد, سيما جوينده نيز ازاين امر مستثنا نيست 

حتا جوينده متفاوت تر ازديگران, هم فرصت های بيشتر وهم چالش های بيشتر داشت 

ادی فرصت هايش را دراين مدت سه ماه ازدست داده يعنی ودارد با آنكه جوينده زي

جوينده دراين مدت كارهای كه بايد می كرد نكرد وحتا دربعضی موارد برعكس عمل 

كرد با آن هم بعضی فرصت ها تا هنوز وجود دارد كه من به سه مورد آن اشاره می كنم 

نان در ی درمديريت زيكم: با توجه به سنتی بودن جامعه غور وحاكميت فضای نااعتماد

بين اين مردم, بانوجوينده نياز به اعتماد سازی وتثبيت مديريت دارد وبايد باشدت 

كاركند تا به مردم بفهماند كه زن هم می تواند مدير خوب باشد, ودراين امر جوينده 

خوب فرصت ها دارد به شرط كه دست زير االشه نگيرد وكار كند, غور يكی از منزوی 

های حكومت چهارده سال آقای كرزی بود واين سبب شد كه دراين  ترين واليت

واليت هيچگونه بازسازی صورت نگيرد واز كمك های ميلياردی جامعه جهانی چيزی 

نصيب اين مردم نشود بنابراين غورنياز شديد به جلب توجه منابع داخلی وخارجی به 

رين گزينه می باشد خاطر بازسازی اين واليت دارد وجوينده چون يك زن است بهت

چون نهادها ومنابع كمك كننده خارجی توجه خاص درموفقيت زنان دارند وبرای رشد 

اين قشر می كوشند, جوينده بايد دروازه سفارت خانه های خارجی ودونر های خارجی 

را ده قلباب كند وبه گوش اينها برساند كه غوردرچه وضع است ونيازی شديد به كمك 

بازسازی دارد وازطرفی درداخل نظام مركزی افغانستان هم های مالی به خاطر

ازخوشبختی جوينده يك نوع تبعيض مثبت وجود دارد وزنان تقويت می شود وحتا 

حكومت ونظام به خاطر تحقق شعار مشاركت زنان نياز به تقويت زنان دارد بنا براين 

ه كمك های مالی ببرای جوينده بهترين فرصت وجود دارد تا از منابع خارجی وداخلی 

دست بياورد ودر بازسازی ورفع فقر درغور به مصرف برساند تا فضای اعتماد حاكم 

دوم: بدون شك نا امنی درافغانستان فعلن يك چالش بزرگ ونگران كننده درتمام  .شود

واليت های افغانستان است وتمام مردم ازاين وضعيت رنج می برد اما ناامنی 

ندكی متفاوت تر است, درديگر واليت ها گروه های درغورباديگر واليت ها ا

تروريستی طالب وداعش فعاليت می كنند ودست های خارجی دركار است وحتا 

 جنراالن نظامی خارجی درجبهه حضور ميابند اما درغور نا امنی بيشتر دراختالف ها

 یوشكاف های درون قومی ريشه دارد وزيادی اين جنگ ها ودرگيری ها وكشتارها برم

 گردد به مشكالت قومی وقبيله وی,جوينده به عنوان كسی كه از غور است واين شكاف 

بپردازد به رفع اين مشكالت وراه های حل پيدا كند واين هارا خوب درك می كند می تواند 

شكاف ها را با گفتگو ازبين ببرد اما فكركنم اين فرصت را جوينده ازدست داه ومی دهد 

ودرحقيقت جوينده اراده استفاده ازاين فرصت را ندارد چون بعد ازورودش به غور دراين 

رای بقای قدرت خود درغور برعالوه باره هيچ كاری نكرده ونخواهد كرد سوم : جوينده ب

دومورد باال نياز به حمايت مردمی نيز دارد وچون برادران ايماق قوم ها وقبيله های زياد 

ومتخاصم هم اند وشايد زيادی اين قبيله ها برای جوينده پشتوانه حمايتی نشوند اگرجوينده 

واند توانه درست نمی تازدوفرصت كه درباال ذكركردم استفاده هم كند اينهارا برايش پش

حداقل كاری كه اين تالش ها می تواند اين هارا خاموش نگهميدارد وفرصت انتقاد را نمی 

دهد بنا براين جوينده نياز به پشتوانه مردمی دارد ودراين مورد هم جوينده فرصت دارد اگر 

داره درا استفاده كند هزاره های به عنوان يك كتله بزرگی از شهروندان غور حضورشان را

محلی غور كم رنگ می بينند وبه نحوی دراين چهارده سال از شدت ناعدالتی رنج می برند 

وناراضی اند جوينده می تواند يا براساس شعاع وجودی ويا براساس اصل شايسته ساالری اين 

مردم را وارد اداره محلی غور كند وحمايت اين مردم را به دست بی آورند واين مردم برای 

ده خوب پشتوانه می شود چون اينها درتمام عرصه ها حضور خوب دارد ويك كتله جوين

بزرگی از جامعه غور است واماجوينده تنها فرصت ندارد بلكه چالشهای زياد نيزدرپيشروی 

حكومت داری جوينده وجود دارد وشايد چالش ها زيادتر از فرصت ها باشد كه من به چند 

كه درباال ياد آوری كردم يكی ازبزرگترين چالش های مورد آن اكتفا می كنم همچنان 

حكومت داری جوينده سنتی بودن جامعه غور است, اين مردم تاهنوز به زن باورمند نشده 

وحضور زن را در رأس حكومت محلی غور مخالف شريعت اسالم ميداند واين يك چالش 

 داری جوينده بزرگ است كه جوينده باآن روبرو است يكی ديگرازچالش های حكومت

ضعف مديريتی جوينده است, بانوجوينده پيش ازاين به عنوان نماينده مردم درمجلس 

نمايندگان وپيش ازآن دربست های پايين كارمند بودن كه هيچ كدام اين جايگاه ها برای 

جوينده توانايی مديريتی نمی بخشد چون مديريت يك واليت دراين شرايط جنگی باتجربه 

ی تطابق ندارد يك والی دست كم تجربه حضور چندساله دراداره های يك دورنمايندگ

مديريتی پايين ترازواليت راداشته باشد تا واليت را مديريت كند وجوينده اين تجربه را ندارد 

وچالش ديگری حكومت داری جوينده اين است كه جوينده هماهنگی هيچ يك از دست 

از نمايندگان مجلس گرفته تا نمايندگان شورای  های دخيل درامورسياسی غور را باخود ندارد

واليتی وبزرگان اقوام وقبايل هركدام اينها آشكارا وپوشيده با جوينده مخالفت می كند وحتا 

اينها حرف بركناری ويا تبديلی جوينده را نيزدرميزسران حكومت مركزی گزاشتند ومخالفت 

ه ت وفرصت های زياد روبرو است اينكشديد شان را ابراز كردند بنابراين جوينده بامشكال

سرنوشت جوينده رابه كجا می كشاند گذشت زمان نشان خواهد داد اما اگرجوينده همينطور 

دست زير االشه بگيرد ودرفكر آوردن امنيت وجذب كمك های خارجی وداخلی نباشد 

 دورنمای خوبی برای جوينده ديده نمی شود

 فرصت ها وچالش ها  سیما جوینده؛
 

روز های جنگ بدون كدام هياهو به ياری مردم جنرال مراد علی مراد تنها جنرال است كه در 

می شتابد و از تمام مبارزه های خود پيروز بر می گردد. كه نمونه آن قندوز و بدخشان است 

دراين پسين ها كه نا امنی درواليت های شمالی گسترش يافته وتروريستان به عمليات تهاجمی 

اد اول بدخشان را گورستان اينها وحتا سقوط واليت ها وولسوالی ها دراز كردند آقای مر

ساخت و بعد از آن شهر قندوز را ز اينها واپس گرفت. اگر حقيقت نگر باشيم جنرال مراد 

شايستگی وزارت جنگ و مار شالی را دارد. اما اگر به گذشته های تاريخ افغانستان نگاه كنيم 

بات اين است. برای اثاستبداد ، خشونت، فساد و تقلب زياد در حق اقليت ها صورت گرفته 

گونه در اين پسين هادر افغانستان چ "مارشالی"تقلب و حق تلفی ها بايد بدانيم كه دادن لقب 

نادر خان با برادران خود با توطيه انگليس ها در  "بوده است؟ در زمان حبيب اهلل كلكانی 

ه نه شدند كظاهر به مقصد آوردن شاه امان اهلل خان در عوض حبيب اهلل كلكانی وارد صح

قوم های هزاره، پشتون، ازبيك، قزلباش، بيات و ... را فريب دادند و از پشتوانه آنها در بر 

انداختن دولت وقت خود بر خور دار شدند. محمد نادر خان و برادرانش كه وارد كابل شدند، 

 توسط برخی از سران جنوبی و خاصتن قبيله های منگلی، ارگ شاهی و خزانه دولتی را به

غارت بردند. بعد توسط همين افراد قبيله های مردمان شمالی را مورد تجاوز، غارت و قتل 

عام نيز قرار دادند . افزون بر آن نادر خان و برادرانش حبيب اهلل كلكانی ساده لوح و دولتمردان 

خوش باورش را به روی قرآن فريب داده به ارگ خواستند و آن ها را خالف قانون تير و 

به خاطر همين جنايت های ضد بشری بود كه نادر خان و برادرانش لقب  "كردند باران

را برای شاولی خان بخشيدند كه بخشيدن اين لقب برای شاولی خان نامنصفانه  "مارشالی"

بود برای اينكه درجه مار شالی به صاحب منصب و يا نظاميان وزارت جنگ داده می شود كه 

 ليه نيرو های خارجی اشغال گر از خود لياقت، درايت، استقالل طلبانه ملی ع در جنگ

دل كه نادر خان و برادرانش در ب شايستگی و قهرمانی استثنايی نشان داده باشد. در حال

را به شاه ولی  "مارشالی "غارت ارگ شاهی و كشتار مردم دور و نزديك شمالی لقب 

برای جنرال قسيم فهيم داده شد به   "مارشالی "خان داد بود. در وقت حامد كرزی لقب 

اين  رهرلحاظ كه بود شايد بخاطر درايت و توانمندی اش در جنگ با طالبان بود كه من د

مورد داوری نمی كنم قضاوت با شما... اما در مورد شايستگی و لياقت بی نظير آقای دگر 

جنرال مراد علی مراد در جبهه های نبرد وجنگ عليه تروريستان داخلی و خاجی جناب 

رييس جمهور هيج توجه نكرده است. آقای مراد فرزند راستين كشور با تمام ايمان و 

قانونی وملی خويش عليه تمام تروريستان از خودقهرمانی ويژه ی مسؤوليت های انسانی، 

را به نمايش گذاشت كه از هيج كسی پوشيده نيست. زمان كه جنرال مراد به عنوان 

قوماندان قول اردو درشمال ايفای وظيفه می كرد تمام مردم واليت های شمال با آرامش 

 استه شد. نا امنی، آدم كشی و جنگزندگی می كرد، بعد از اينكه آقای مراد به كابل خو

از سوی تروريستان داخلی و خارجی در واليت های شمال آغاز شد. تا زمان كه آقای 

مراد به پنج شير و قندز نرفت هيج كسی توان مقابله با طالبان را نداشت. خالصه اينكه همه 

نی، قانو اقوام در داخل و خاج كشوركه از شجاعت، عقالنيت و تقوايی دينی، سياسی،

اخالقی، ملی و قهرمانی نظامی آقای دگر جنرال مراد علی مراد آگاهی دارند، بدون در 

نظر داشت قوميت و با در نظر داشت لياقت و صداقت بابد ازجنرال مراد حمايت كنند و 

از رييس جمهور بخواهند تا وی به عنوان وزير جنگ كشور گماشته شود ويا دست كم 

جنرال نظامی وجنگی داده شود رييس جمهور نيز اگر می خواهد كه لقب مارشالی به اين 

جنگ های تحميلی و تروريستی در افغانستان ريشه كن شود بايد آقای مراد را به عنوان 

 نامزد وزارت جنگ به مجلس نمايندگان معرفی كند تا نمايندگان مردم تصميم بگيرد.

 دگر جنرال مرادعلی مراد لیاقت مارشالی و وزارت جنگ را دارد
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استاد  سيالب )سر معلم ليسه عالی امام علی )ع( مركز لعل( مهمان 

 ) ميزان( بخش گپ دل 

استاد سيالب آموزگار با تجربه وپرتالشی كه سالهاست در خدمت 

اطفال محروم غور با سختی ها مبارزه ميكند، استاد كسيست كه از 

در ولسوالی های لعل  4331الی  4331واز سال  4334الی  4331

وسرجنگل وتيوره بعنوان آموزگار بمردم خدمت كرده، او از زندگی 

نطور حرف های برای گفتن. همه با تجارب خيلی زيادی دارد، هما

استاد آشنايی دارند همه ميدانند او آدم خوش برخورد وخوش طبع 

ساله  33است، دوستانش هميشه آروزوی صحبت با او را دارد، استاد 

هنوز آموزگار است وهنوز هدف دارد، بدون شك هدفش تربيه سالم 

چه اوالد مردم است. وقتی از او پرسيدم گپ دل تان چيست؟ 

ميخواهيد بمردم بعنوان راز دل تان بگوئيد؟ چنين جواب ميدهد: 

گپ دل من زياد است نميشود با يك ساعت دو ساعت صحبت "

تمام شود آنقدر حرف برای گفتن دارم كه به اين زودی ها تمام 

وقتيكه دو باره تكرار ميكنم استاد فقط يك بخش آنرا باز  "نميشود

د تان زياد ميگردد وهم برای مردم كه هم در دل خو گو كنيد بخشی

خوب آره اينطور هم ميشود،  "مفيد باشد در جوابم چنين ميگويد: 

پس ميخواهم راجع به سيستم آموزش در لعل وسرجنگل و حرف 

بزنم . سيستم آموزش بنا بر مشكالت زيادی كه از جنگ باقی مانده 

است در لعل ضعيف است كه شما هم ميدانيد اولين عاملش بی 

سوادی مردم محيط است و اين امر تاثير جدی روی نظام آموزش 

دارد. موردی كه خيلی بی مورد وارد سيستم آموزش گرديده است  

اين است كه آموزگاران بدون سپری نمودن دوره آموزگاری به 

وظيفه ميآيند آنگاه  با مشكالت زيادی روبرو هستند، بعضن نميدانند 

د و طرز برخورد با شاگرد را نميداننچگونه پيش صنف ايستاد شوند، 

از آن گذشته. در مكاتب كتاب، البراتوار، ميز، چوكی وغيره لوازم 

كه خيلی ضروری است وجود ندارد وسيستم آموزش را بهم زده 

است. ميشود با اصالح موارد ذكر شده سيستم آموزش را در لعل 

ود روسرجنگل عالی ساخت و از آن بهره مند شد اگر چنين پيش ب

سطح علمی جامعه مان به همين اندازه عقب تر از خدا ميداند شايد 

همه باقی بماند واين اوج بی مسئوليتی نسل ما را به نمايش خواهد 

گذاشت، لذا از تمام مردم، حكام، وكال، جوانان و همه ای مسئولينی 

كه وظيفه دارند تا جامعه را بسوی خوبی سوق دهد تقاضا دارم كه 

 زش وپرورش نهايت كوشش شانرا نمايند.در امر آمو
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 زنان قربانی سنت های جاهلی

 
زنان كه نيمی از پيكر جامعه است در طول تاريخ ما 

شاهد ظلم ها توهينات و تحقير های زيادی نسبت به اين 

قشر مظلوم بوده ايم، چه در عصر جاهليت )قبل از ظهور 

 م و تكنولوژیاسالم( و هم در عصر كنونی كه عصر عل

است باز هم شاهد ده ها قضيه هستيم كه در آن  از 

غصب حقوق زنان، تجاوز عليه ايشان و توهين و تحقير  

باالی ايشان خبر ميدهد.كه ما در اين نوشته به اوضاع 

زنان در عصر جاهليت و عصر كنونی پرداخته و نتيجه 

ميگيريم كه خيلی از رسم و رسومات كه امروز در 

ا رسميت پيدا كرده و بيشتر زنان قربانی اين سنت جامعه م

ها ميشود، برگرفته از همان سنت های جاهلی اعراب 

 است كه ما خواسته و نا خواسته به آن عمل ميكنيم.

وضعیت زنان در تمدن های بزرگ مانند -4

 ایران و روم و .... 

يونانيان قديم، زن را موجود پليد و زاده شيطان 

بزرگان فلسفه يونان همچو ارسطو و ميدانستند، حتی 

سقراط به كلی زن را متفاوت از مرد معرفی ميكردند، 

در يونان زن حق انجام معامالت  و مبادالت  بيشتر از 

كيلو گرم ( جو را نداشت؛  و مهم ترين خاصيت  21)

زنان در باور يونانيان، قابليت باروری و زايش بود، و هر 

نمی شد، ديگر دليل برای گاه زنی را كه دارای فرزند 

زنده ماندن او وجود نداشت و او را محكوم به مرگ 

 ميكردند.

 وضعيت زنان در عقيده برهمنان -2

برهمنان )بزرگان و مرشد ان هندو ها و آتش پرستان( 

نيز زمانی كه مردی از دنيا ميرفت، جنازه اش را آتش 

د، نميزدند  و همسر او را نيز زنده زند ه به آتش می سپرد

و زن بعد از مرگ شوهرش اجازه زنده ماندن نداشت و 

حق حيات او را  به رسميت نمی شناختند و به زندگی او 

خاتمه ميدادند، كه همين رسم در عصر كنونی نيز در 

 بعضی از نقاط كشور هندوستان وجود دارد .

 زن در عصر جاهلیت)میان اعراب( -3

زن قبل از ظهور اسالم در جزيره عربستان به عنوان 

مظلوم ترين موجود روی زمين بود كه حتی از وجود ش  

در جامعه و خو ا نواده رنج می بردند، كه خداوند كريم 

)) و اذا  ( می فرمايد33-33در قرآن  در سوره نحل آيه )

بشر احدهم  با النثی  ظل وجهه مسودآ و هو كظيم((   

ه هر گاه به يكی از آنها بشارت  دهند دختر در حاليك

نصيب  تو شده ، صورتش )از فرط و ناراحتی(  سياه می 

شود؛ و به شدت خشمگين می شود. كسانيكه از وجود 

دختر در خوانواده خود اين قدر رنج ميبرد، و  وجود 

 فشار های  دختر در خوانواده ، دغدغه های ذهنی و 

 

 

 

غوغا ميكند در جامعه و همه جا می بينی كه همه از آن لباس دارند 

و خود نمايی ميكند، بدون اينكه فكر كند آيا اين لباس به شأن يك 

دختر يا زن مسلمان است يا خير، وبدون در نظر گرفتن وضعيت 

كه اكثر مردم ما مشكل اقتصادی دارند، اين لباس ها را  اقتصادی ،

با هزينه های بااليی خريداری ميكند. امروز پوهنتون های ما در 

كابل و ديگر واليت بجای اينكه مهد علم و درس و تالش و 

كوشش باشد، تبديل به  فضای مد و مد پرستی شده كه هر روز ،  

هتر جديدتر وآرايش بهر دختر و پسر كوشش ميكند كه با لباس 

وارد پوهنتون شوند، محصلين ما بجای اينكه درس بخواند واز دين 

و مكتبش در برابر اجانب دفاع كند، خودشان  مكتب و دين وآيين 

شانرا زير سوال ميبرد، در جامعه  كه  مردمش بی حجابی را نشانه 

ه نپيشرفت و بيانگر علم، و روابط نا مشروع ميان دختر و پسر را نشا

عصری بودن وپيشرفت، و حجاب را عامل عقب ماندگی ميدانند، 

پس چه انتظاری از اينچنين افراد داشت كه فردا باعث ترقی كشور 

و ملت و مردمش شود، اينها همه از سنت های جاهلی است كه 

 امروز به شكل مدرن آن در جامعه اجرا می شود.

 اسالم مخالف افراط و تفریط

امروز قربانی افراط و تفريط شدند، يك عده  زنان چه در گذشته و

مانند طالبان كه خود را مسلمان ميداند، زنان را از حقوق اساسی اش  

محروم كرده  و معتقد است كه زن نبايد مكتب برود و درس بخواند 

و پيشرفت كند ، زنان نبايد در معرض ديد عوام قرار بگيرد واگر  از 

ه سر كند تا نامحرمی چهره او را خانه بيرون ميرود بايد چادری ب

نبيند و ده ها رسم و سنت های پوچ و بی معنی  كه زنان را محصور 

 كرده و آشكارا به اين قشر ظلم ميكند.

ويك عده ديگر ديگر كه افكار شان برخواسته از جوامع غير 

اسالمی است و در صدد است تا چهره اسالم را خدشه دار كند و 

ی به جامعه نشان دهد، معتقد است كه زن اسالم را به شكل ديگر

بايد كامال آزاد باشد با هر پوشش كه ميخواهد وارد جامعه شود و 

با هركسی كه ميخواهد رابطه برقرار كند  وده ها قوانين ديگر ، كه 

اين عده مزدوران و دشمنان مردم مسلمان است ، فهميده كه 

 م چون اسالم دين حقنميتوانيم با اسالم از راه علم ومنطق وارد شوي

م را تغير داده و است لذا كوشش دارد تا قوانين واحكام اسال

اما دين اسالم با هردو اينها مخالف است، اسالم  تحريف نمايند.

ميگويد زن ميتواند در جامعه سهم فعال داشته باشد و درهر عرصه 

فعاليت نمايد، درس بخواند،تجارت كند و... اما برای اينكه از گزند 

نا محرمان و بد خواهان مصون باشد ، بايد يك تعداد اصول را 

 رعايت نمايند.

 

د ميكرد  كه با آلخره  به اين شخص ايجاروحی برای 

زنده به گور كردن اين دختر منتهی ميگرديد، اين مرد 

با تقليد از رسومات جاهلی و كور كورانه  بايد دخترش 

را قربانی اين رسم و رسومات بيهوده و پوچ نمايند؛ كه 

خداوند در قرآن كريم به اين موضوع اشاره كرده  و 

د كه چرا اين فرموده كه روزی از شما سوال خواهد ش

دختران را زنده به گور كرديد، )) و اذا الموءُدةُ 

؛   3-3بأی ذنب قتلت(  سوره تكوير آيه  #لت ٔ  س

ودر آن هنگام از دختران زنده به گور شده سوال شود 

 كه  به كدامين گناه كشته شدند.

حال اينكه چرا دخترانی خود را زنده به گور ميكردند 

فقر و اسير نشدن به دست ، علت های زيادی از جمله 

دشمن و موضوعات ديگر ذكر كردند كه از موضوع 

 اين نوشته خارج است.

و اگر كسی با تحمل تمام نيش و كنايه های مردم 

دخترش را بزرگ ميكرد، باز اين تازه آغاز بدبختی اين 

دختر بود كه اوال نميتوانست خودش برای خود شوهر 

اين زن از دنيا ميرفت  انتخاب نمايد و دوما هرگاه  شوهر

، زن مانند كاال در بين وارثان تقسيم ميگرديد، ويكی 

از وارثان پارچه بر سر آن زن انداخته  و جز ماترك می 

 شمرد.

و يكی ديگراز سنت های جاهلی كه در بين اعراب 

وجود داشت كه زنان بيشتر قربانی اين سنت می شد، 

 روز مالك وازدواج نكردن با دختران يتيم بود، در آن

معيار ازدواج تنها قدرت و ثروت بود، وهر گاه كسی 

از اين دو يكی را نداشت و فقير و مظلوم  يا يتيم بود  با 

او به چشم حقارت می نگرستند، حتی اگر از 

خصوصيات اخالقی خوبی برخوردار بودند كسی با 

 ازدواج نميكردند.

 اجرای سنت های جاهلیت به شکل مدرن

عصر تكنولوژی وعلم و ... است بازهم شاهد امروزه كه 

اجرای سنت های جاهلی به اشكال مدرن آن هستيم ، 

اگر در گذشته از زن استفاده آلی و ابزاری می شد، و 

اورا به عنوان ما ترك حساب ميكرد ، امروز هم چنين 

است تنها چهره عوض كرده است، امروز هم از زن 

 قرار گرفته است استفاده آلی و ابزاری می شود و زن

نماد تبليغات ، زنها را با وضعيت فجيع با پوشش های نا 

ميدهد تا با اين كار  مناسب در معرض ديد عوام قرار

تجارت شان را رونق داده واجناسش را به فروش 

برساند، فقط كافيست يكبار زشت ترين لباس و از نگاه 

كيفيت،كم كيفيت ترين لباس  را يكبار در تن يك 

 ده يا بازيگران سينما بوبيند، بعد از آن فروش آن خوانن

 

 زنان قربانی سنت های جاهلی

 



تالش نسل 

 نو 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4334سرطان ماهنامه ابتکار * شماره اول * سال اول*   

b
tek

ar 

  sciential 

 Social  

 Politic  

 Cultural  

  

 ماهنامه ابتکار.            صاحب امتیاز:

 malifaieq27@gmail.com    ایمیل:    7000077070محمد علی "فائق"     تماس :             مدیر مسئول: 
     7000700070جعفر "رحیمی "       تماس:      معاون مدیر مسول :

  7007070770نماس:       باقر "مبلغ پور"                    سردبیر:

 محمد رضا "محمدی" ٬ عمران "راتب"   عزیز اهلل "رامش" طیبه "صالحی" راضیه "احمدی"عزیز اهلل "اشراق"        : گروه نویسندگان
 آزاد "بامیانی"٬ روزی خان پیام ٬ ضیاء الدین  "سائد"                                 .

 خالد فروغ                   :ویرایش

 3119734770د"   تماس نجیب اهلل "امی            مسئول توزیع:

 
 

 

E 

 

Ebtekar Monthly Magazine * 4th issue * 10*2015 

 

4334 سال اول* شماره چهارم*میزان ماهنامه ابتکار *  4  

 
 

 

 

 

 عادت میکنم

  
 رفته رفته با غم، تكرار عادت می كنم

 با قلم وكاغذ وسيگار عادت می كنم

 روز وشب آهنگ غم خواهم نواخت

 در نوايی سنتور و گيتار عادت می كنم

 سرو خيالستان خويشمی كشم چشمان آن 

 چشم او باچشم خود بيدار عادت می كنم

 چهره می سازم به ذهنم رسم ليال می كشم

 من كنار، عكسی اين دلدار عادت می كنم

 زندگی يك جاده پر پيچ وبی پايان بود

 پيچ در پيچ هيچ درهيچ وار عادت می كنم

 هيچ "هيچستان"ميروم روزی ز

 مدرلحد در زير آن ديوار عادت می كن

 شيخ ما برمن مگو اسرار اين دنيای دون

 بعدازين بامستی وخمارعادت می كنم

 دشمنی، بغض و حسد برمن چی سود؟

 ميروم با واژه يی دوستدار عادت می كنم

 عشق می ورزم وعاشق می شوم

 خنده كن باخنده ی بسيار عادت می كنم

 عشق منصور ی همی خواهم كه تابن بركنم

 عادت می كنم بعد ازين باچوبه اين دار

 كوهين اين رويا، رهای نيست و نيست

 من به اين رويای ناهنجار عادت می كنم.
 

 نقش معلم در پرورش اندیشه وعاطفه ها

اولين گام موفقيت در كار معلمی، ايمان به رسالت معلم وعشق ورزيدن به 

وظيفه ودانش آموزان است اگر به انسان های كه ماه ها وسالها به آنها سر 

وكار داريم عالقه مند نباشيم ونتوانيم ارتباط سالم برقرار كنيم ممكن است 

آنها تاثير گذار نباشيم، ولی اگر واقعن به صورت بلند بتوانيم اين ارتباط  بر

را با مردم، اطرافيان ما وحتی خانواده های ما خوب وگرم داشته باشيم بدون 

شك بر آنها تأثير مثبت می گذاريم وآنچه كه به عنوان يك معلم ويا كسی 

ت اده كنيم. مهم اينجاسكه بايد جامعه را هدايت كند را می توانيم در عمل پي

كه معلم بايد از ويژگی های شخصيتی مطلوبی بر خوردار باشد زيرا شخصيت 

او، عالقه وايمانش به وظيفه ومسئوليتش در قبال دانش آموزانش از عامل 

های خيلی مهم وتأثير گذار در فرايند آموزش است اگر انسان دوستی در 

گيرد هرگز در كار خود موفق هسته مركزی فعاليت های هرآموزگار قرار ن

نخواهد بود. عالوه بر برخورداری از شخصيت مثبت؛ آگاهی وشناخت معلم 

از اصول وروش های آموزش وپرورش عامل مهمی ديگری است كه می 

تواند آموزگار را در تاثير گذاری اش روی دانش آموزان موفق كند. هر 

ها فلسفه واصول، روش آموزگار بايد بداند كه بدون آگاهی از روانشناسی،

وفن های تدريس هرگز قادر نخواهد بود وظيفه ی مهم خود را به نحو شايسته 

انجام دهد وزمينه ی رشد وشگوفايی استعداد دانش آموزان را فراهم كند. او 

بايد ضمن هماهنگی الزم بين ويژگی های فردی وفعاليت های آموزشی، 

جربه ی شيرين ولذت بخش در آموزش وياد گيری را برای آنان به صورت ت

آورد، وظيفه ی معلمان در فرايند آموزش تنها انتقال واقعيت های علمی 

نيست؛ بلكه معلمان بايد موقعيت مطلوب يادگيری را نيز فراهم كنند چگونه 

انديشيدن وچگونه آموختن را به شاگردان بی آموزانند اگر آموختن را به 

به پرسش های ذهنی شانرا به واسطه ی  شاگردان ياد بدهند وطرز پاسخ دادن

خود شان به آنها ياد بدهند راه خوبی را برايشان نشان داده اند. دانش آموز را 

نبايد در برابر دانسته ها قرار داد بلكه بايد آن را با مسأله روبرو كرد تا خود به 

كشف رابطه ها ميان امور وراه حل آن اقدام كند؛ اگر پاسخ مستقيمن در 

يار شاگردان قرار گيرد آنان را به كتاب ومعلم متكی می كند وسبب اخت

ميشود از خود تالشی نشان ندهند كه در نتيجه رضايت خاطر از يادگيری به 

دست نياورند وانگيزه اين ياد گيری تضعيف گردد؛ آنچه مهم است كسب 

معرفت است نه حفظ مطلب ها وآموزه ها از اين جهت معلم نبايد اصول 

عدی را كه شاگردان بايد ياد بگيرند به آنان بياموزد بلكه بگذارد وآماده وقوا

كند تا خود شان كشف كنند و اين معلومات آنها اهميت دارد شرايط 

آموزشی بايد بگونه ی تنظيم شود كه شاگردان بتوانند عقايد خود را با آزادی 

شتباهای شان ابيان كنند در مورد مساييل مختلف بينديشند وبتوانند خود به 

پی ببرند، معلم با طرح پرسش ها آنان را با تفكر وانديشه وادار كند تا آنان با 

به كار گيری نيروی انديشه راه حل آنرا كشف كنند وبينيش الزم را به دست 

اورند؛ اگرچه ياد گيری اكتشافی موجب رضايت خاطر شاگردان ميشود اما 

زگار مفيد است وسبب می شود سودمند وپربهره است وهم چنان برای آمو

تا آموزگاراز عهده اداره وكنترول كالس بر آيد. مكتب های امروز با اشغال 

فراوان مفاهيم علمی تمرين های تكراری وبی معنی؛ فرصت انديشيدن را از 

شاگردان گرفته اند. عالوه بر اين تنها انتقال معلومات برای انديشيدن كافی 

 ط انديشيدن را ايجاد كند.نيست بلكه معلم بايد شراي

 گل بخت مهدوی زاده دانش آموز صنف یازدهم لیسه گرگک
 اختالف ها باعث مداخله ها می شود

اشی وهرج ومرج، دشمنی، ويرانی اختالف در يك جامعه باعث فروپ 

وتباهی آن جامعه ميشود اين امكان وجود دارد كه در جامعه اختالف 

نظرواختالف عمل وجود داشته باشد ولی اختالف در مقصد وهدف 

دشوار تر وسنگين تر از همه است مخصوصن اگر اختالفها در عمل 

يرم گهای دينی ومذهبی باشد، موضوع كه می خاهم اندكی به برسی ب

اختالف ميان مذهب های شيعه وسنی است كه توسط بيگانگان 

ودشمنان دين مان به وجود آمده است. علمای دين، فرهنگيان و 

كسانی كه از مساييل آگاه اند شاهد اين مسأله اند كه در اصل هيچ 

اختالفی در دين ما وجود ندارد ومذهب های ما نيز در حد اندكی از 

تالف نيست بلكه يك روش برای اجرای عمل هم فرق دارند كه آن اخ

های دينی است وهيچگاهی نميتواند منبع برای تضاد قرار بگيرد ولی 

با تأسف فراوان بيگانگان ودشمنان ديرينه در ميان ما با استفاده از روش 

های مختلف دست درازی می كنند وبين مسلمانان تفاوت ها و 

ده شدن اهداف شوم شان اختالف ها به وجود می آورند و برای پيا

اخوت، برابری وبرادری را از ما می گيرند وبرای جدايی مذهب های 

مشروعه ی ما علت ها می سنجند واز سوی بر ما تحميل ميكنند نقشه 

های دشمن برای ايجاد وحشت وهراس بين جمعيت مسلمانان قابل 

احساس است، در عصر حاضر شيعه وسنی مسايل قابل لمسی است كه 

يگانگان در دو دهه جنگ در كشور به ارث مانده است، من باور از ب

دارم كه اين طرح ها از اول نادرست بوده وهمچنان هدف دشمنان 

دين می دانم طوريكه آنها ميخواهند با ايجاد اختالف برادران را به 

جان هم بی اندازند وخود در اين ميان استفاده ی خود شان را بكنند، 

 در كشور ميتوانيد هر روز درك كنيد اگر واقعن با شما اين مسأله را 

  مردم  شان می رسد به افراد بيگانه ودشمنان دين ولی بُعد ظاهری اش متوجه ما مسلمان ها ميشود وما متضرر می شويم، افكاراحساس باال و واقعی به بانيان انتحارها وانفجار ها فكر كنيد منشاء

 اقوی وارد جنگ ميشود آنهم با نام اگر طالب با امكانات  ٬دنيا نسبت به مسلمانان تغيير می كنند. ايجاد گروهك ها در افغانستان ميتواند شاهد بزرگی باشد برای ايجاد اختالف در بين مسلمانان

اگر داعش با قدرت باال برای ويرانی دست به كار ميشود 

وهر روز از ما قربانی می گيرد با كدام گنج شخصی 

خود شان امكانات جنگی وتبليغاتی می خرند؟ وبا كدام 

توان خصوصی شان با ما وكشور ما می جنگد ؟ويا فقط 

می دهد؟ معلوم مواردی خاص اسالمی را هدف قرار 

است كه دست بيگانه ای در كار است و قدرت بيگانه 

ی بايد باشد تا برايشان امكانات فراهم كند واز آنها 

استفاده كند. اينجا هيچ شكی نيست كه مردم افغانستان 

قهرمان اند با قهرمانی شان وتوان شان ميتواند از كشور 

دفاع كند ولی مطلبی كه باعث ضعف اين مردم شده 

موجوديت اختالف ميان قشرهای مختلف ساكن در 

كشور است، يكی به نام هزاره كوبيده ميشود، ديگری 

به نام پشتون و تاجيك وازبك وگاه به نام اين مذهب 

وآن مذهب كه در اصل اينها اختالفی نيست دشمنان اين 

گونه برنامه ريزی كرده اند وبا شيوه های مختلف 

يل كنند، تمام ملت های توانسته اند بر مردم ما تحم

ساكن در كشور با هم برادرند ودر تاريخ ثابت كرده اند 

هرگاه باهم بوده دست به دست هم داده اند توانسته اند 

كار های قابل ارزش وتاريخی را انجام دهند حتی 

توانسته اند در خيلی از موارد الگوی برای مردم دنيا 

 باشند.

 متعلمه صنف دهم ليسه گرگك("مرضيه صفايی 
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