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تفکر در کنار احساس
در باب حرکت تاریخی حضرت امام حسین »ع«

دانشگاهیان
و سرگردانی های پس از فراغت

نابرابری میان زنان و مردان به درازای تاریخ انسان هاست. تفاوت 
جنسیتی و ارزشی میان زنان و مردان، یک باور و واقعیت تاریخی 
است، که در الیه های زندگی جمعی بشر بوده و کماکان ادامه 
که  سراغ گرفت  می توان  را  بشر  تاریخ  یافت. کمتر  خواهد 
سرشار از این نابرابری میان »زن و مرد« نباشد. این نابرابری هم 
در باورهای دینی وجود داشته است و هم در اندیشه های شعرا و 
فیلسوفان نام دار. به عنوان یک برداشت و باور مسلط در مناسبات 
زندگی بشر، تحمیل گردیده است. در کتاب مقدس مسیحیان 
آمده است که حوا به دلیل نقصان عقلی خود حضرت آدم را 
فریب داد. از این نظر، عامل گناه اصلی، ابوالبشر و حضرت  آدم 
حوا است. ارسطو، یکی از نام آوازه ترین فیلسوفان بشر است که 
دیدگاه نابرابر میان زنان و مردان دارد. از نظر او، زنان، همان مرداِن 
ناکام است، که حاصل ناتوانی طبیعت در خلق مردان، زن شده 
است. گویا زن، هدف اصلی برای خلقت نبوده است. رگ های 
زن ستیزی و نابرابری میان زن و مرد در اندیشه ی شعرای نام دار 
هم وجود داشته است. به گونه ی مثال: زنان چون ناقصان عقل 
و دین اند. و درشعر دیگری آمده است: زنان از پهلوی چپ 

آفریده/ کس از چپ راستی هرگز ندیده. 
در آموزه های اسالمی نیز نابرابری های فاحشی میان زنان و مردان 
و جود دارند؛ دو شاهد زن یک مرد در مسایل قضایی و یا یک 
پسر برابر دو دختر میراث بردن، نابرابری های اصلی و اساسی 
است. گذشته از این، دیدگاهِ اسالم نسبت به زنان بیشترجنسیتی 
است. حتی بهشت هم جنسیتی است؛ حوران قشنگ بهشتی برای 
مردان مؤمن وعده داده شده است، نه مردان خوش صورت برای 

زنان زیباروی.
اما، با شروع عصر روشن گری در دنیای غرب، این  نابرابری ها 
برای  را  زمینه  روشن گری  و  خورد.  به هم  آهسته  آهسته 
موج های  نمود.  فراهم  »فیمینیستی«  جریان های  شکل گیری 
بزرگی فیمینیسم به وجود آمد و خواهان فرصت  ها و امکانات 
مساوی و برابر میان زنان و مردان در تمام حوزه های زندگی 
گردیدند. و تأکید کردند که این باور، باید به عنوان یک فرهنگ 
در میان جامعه نهادینه شود. بدون شک، تبعیض های جنسیتی، 
نابرابری و نگاه »جنس دوم« به زن، در درازای تاریخ بشر بوده 
است. نابرابری که باالی زنان از طرف مردان تحمیل شده، به دلیل 
»جنس دوم«بودن شان است؛ ورنه هیچ نابرابری و تبعیض ذاتی 

زنان روستایی
قربانی نابرابری ها

گپ نخست )سرمقاله(

نظام هــای  و  مــدرن  دولت هــای  در 
مردم ســاالر مدیریــت قــدرت، کنتــرول و 
تأمیــن امنیــِت یــک کشــور را تنهــا جنــراالن 
و ســرباز ان در میدان هــای نبــرد تضمیــن 
ــع  ــربازان، در واق ــراالن و س ــد. جن نمی توانن
ابــزار و وســیله ی هســتند بــرای دفــاع از 
ــدرت.  ــران ق ــت گران و بازی گ ــع سیاس مناف
ممکــن ایــن منافــع سیاســی منافــع جمعــی 
ــاِن  ــردن ج ــه فداک ــه ب ــند، ک ــانی باش و انس
ــی ارزد، و ممکــن کــه در  ــرال و ســرباز م جن
عقــب شــهامت و قهرمانــی آن هــا، مهره هــای 
ســوخته بــه بــازار سیاســت های پلشــت 
این صــورت،  در  رونــق  بخشــند.  شــان 
خــون جنــراالن و ســربازاِن صــادق و وفــادار 
مــوارد،  اکثــر  در  می رونــد.  هــدر  بــه 
جنــراالن و ســربازان ابزارهــای انســانی ای 
سیاســت گران  اســتراتیژی  کــه  هســتند 
نمایــش  بــه  نبــرد  میدان هــای  در  را 
بیشــتر  می کننــد.  عملــی  و  می گذارنــد 
ــرای  ــه ب ــد ک ــربازان نمی دانن ــراالن و س جن
ــان  ــدام ارزِش ج ــرای ک ــد و ب چــه می جنگن
ســرباز  بــه  آنچــه  کــه  چــرا  می دهنــد؛ 
ــت،  ــوع نیس ــِت موض ــود حقیق ــه می ش گفت
ــرای  ــت. ب ــرباز اس ــون س ــه ی خ ــه توجی بلک
مبــارزه  چگونــه   ســربازان،  و  جنــراالن 
ــون  ــرای حاکمیــت قان کــردن و ســرباختن ب
ــا را  ــون و ارزش ه ــن قان ــه ای ــا، ک و ارزش ه
ــع  ــا درنظرداشــت مناف نخبه هــای مملکــت ب
ــه ای و  ــه ای، قبیل ــی، منطق ــه ای، مذهب طبق
قومــی شــان ســاخته انــد، آموختــه می شــود 
کــه نافرمانــی نکننــد. برای ســرباز، ســرباختن 
آموختــه  رهبــر  هــدف  پیش بُــرد  بــرای 

ــد. ــت می کن ــت را مدیری ــه وضعی ــت ک اس
ــا  ــام ب ــه نظ ــتان از آن جای ک ــا، در افغانس ام
رویکــرد قبیلــه ای، مذهبــی و آئینــی تعریــف 
ــردم،  ــی م ــه تاریخ ــرون از تجرب ــده و بی ش
بــر مــردم توســط کســانی که خودشــان 
نظــام  و  مــدرن  دولــت  مؤلفه هــای  بــه 
ــان  ــد و خودش ــد نبودن ــاالری باورمن مردم س
بودنــد،  کشــور  تباهــی  و  فســاد  عامــل 
تحمیــل شــد. و ایــن نظــام پاســخ گو نیســت. 
ــت  ــی مدیری ــدل غرب ــن ُم ــه ای ــع این ک واق
کشــوری  کــه  افغانســتان  در  قــدرت 
اجتماعــی  گوناگــوِن  شــکاف های  دارای 
شــکاف های  ایــن  همــه ی  و  می باشــد 
ــار  ــر ب ــر همدیگ ــوده و ب ــال ب ــی فع اجتماع
آدِم  نیازهــای  پاســخ گوی  می باشــند، 

می شــود ؛ ســربازی که در میــدان نبــرد از 
امــر مافــوق ســر بــاز بزنــد، ســرباز نیســت و 
ایــن مافــوق ســرباز در واقــع سیاســت گر 
ــت، و  ــرق اس ــایش غ ــان آس ــه می ــت ک اس
چــه بســا جنــراالن و ســربازانی که ُکنــِه 
نبــرد شــان برخــاف باورمنــدی شــان بــوده 
دولت هــای  در  نمی دانســتند.  ولــی  انــد، 
مردم ســاالر،  نظام هــای  و  مــدرن 
بــا  کــه  هســتند  سیاســت مداران  ایــن 
در  کــه  ملــی  ســرمایه   و  اقتدارسیاســی 
اختیــار دارنــد، تدبیــر می کننــد و یــک 
ــا سیاســت  ــد. ت ــت می نماین کشــور را مدیری
ــه  ــک جامع ــش در ی ــالم و بی آالی ــاِم س و نظ
ســاخته نشــود، بــا جنــگ و کشته ســرباز 
جامعــه به ســامان نمی شــود  و ایــن نظــام 

ــی ای  ــدل غرب ــن ُم ــت و ای ــتانی نیس افغانس
مدیریــت قــدرت نمی توانــد بــر تنش هــا 
ــا  ــد، و ب ــق آی ــی فای ــکاف های اجتماع و ش
ملت ســازی بیــن اقــوام و مذاهــب، جامعــه ی 
ــن  ــد. ای ــامان کن ــی را به س ــاره افغان ــاره پ پ
راهــی  واقــع  در  مردم ســاالرمآبانه  رژیــم 
اســت بــه پاکســتان و اشــتباه بــزرگ و 
ــه  ــورد ب ــا بی م ــه م ــت ک ــر اس جبران ناپذی
ــدل  ــر ُم ــک اگ ــدون ش ــته ایم. ب آن دل بس
ــه  ــی« ک ــره جنوب ــدرت در »ک ــت ق مدیری
در زمــان بــه قــدرت رســیدن »جنــرال 
ــی  ــتان عمل ــد، در افغانس ــی ش ــارک« عمل پ
ــتی  ــم فاشیس ــن رژی ــر از ای ــد، بیش ت می ش
کــه در لبــاس دموکراســی بــر مــردم تحمیــل 
شــده، کاربــرِد درســت  داشــت. چنانچــه کــه 

افغانســتان و کــره جنوبــی از خیلــی جهــات 
ــد. در  ــته ان ــباهت های داش ــر ش ــا همدیگ ب
ــی کره شمالی به  سال 1950م نیروهای نظام
ــد و تمــام زیربناهــا و  کره جنوبی حمله کردن
داشــته های کــره جنوبــی را نابــود ســاختند، 
کــه افغانســتان نیــز در زمــان حکومــت 
ــود شــد. دــر بیست  مجاهدیــن و طالبــان ناب
امنیت  شورای  سال،  همان  ژوئن  هفتم  و 
ــی  سازمان ملل اعام کرد که سپاهیان تعداد
کره  قوای  با  مقابله  برای  عضو  کشورهای  از 
شمالی به منطقه خواهند شتافت. جنگ شدت 
شد.  رانده  عقب  شمالی  کره  قوای  و  گرفت 
ــر انتخابات مارس  ــر کره جنوبی د سیاست د
ریاست  به  بار  برای چهارمین  1960م »ری« 
جمهوری انتخاب شد؛ ولی در مقابل تظاهرات 
اوج  از  کــه  مردــم  شورش  و  دــانشجویان 
ــد،  ــده بودن ــته ش ــاداداری خس ــن فس گرفت
از  گروهی  1961م  سال  دــر  استعفاءکــرد. 
نظامیان تحت رهبری »جنــرال پارک چونگ 
حکومت  گرفتند.  دست  دــر  را  قدرت  هی« 
انجامید  طول  به  سال   18 پــارک  جنــرال 
ــن مدــت انگاره هــای منفــی کــه  کــه دــر ای
دربــاره کــره جنوبــی وجــود داشــت، همــه را 
ــور  ــک کش ــی ی ــره جنوب ــرد و از ک ــل ک باط
بــزرگ اقتصادــی دــر ســطح جهــان ســاخت.

کــه  اســت  نیــاز  نیــز  افغانســتان  دــر 
نیروهــای اجتماعــی ای کــه معتقــد بــه گــذار 
ــر  ــتند، د ــون هس ــی اکن ــت برزخ از وضعی
هماهنگــی بــا همدیگــر بــه ایــن رونــِد شــوم 
ناانســانی  و  قوم گرایانــه  سیاســت رانی های 
ــی به جــای  ــای افغان ــد و نخبه ه ــه دهن خاتم
ــن انترنتــی،  ــرار از کشــور و فتواهــای آنای ف
پوشــالی و رنگارنــگ از پُشــت میــز دــر 
کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بیاینــد دــر 
ــی  ــانی و وجدان ــه ی انس ــان و وظیف کشورش
شــان را بــه انجــام برســانند -البتــه ایــن هــم 
ــر  ــت د ــی اس ــت، توقع ــون وضعی ــر همچ د
حــد توهــم- تــا باشــد کــه انســانیت دوبــاره 
دــر ایــن ســرزمین احیــا شــود؛ و همــه روزه 
ــرز  ــن م ــان ای ــربازان و فرزند ــراالن، س جن
مهره هــای  منافــع  تأمیــن  بــرای  بــوم  و 
ــه کشــته نشــوند  سیاســی کشــورهای منطق
و بــا ایمــان کامــل بــه انســانیت بــرای تأمیــن 
امنیــت دــر ســرزمین شــان ســربلند باشــند.

طرِح نو می باید!
عباس عارفی



ســال اول    |    شماره 6
شــنبه    |   1 عقرب 1394

24 اکتوبر 2015
2سیاست و اجتماع

وی)CV(« من ارسال نشده باشد. اما از هیچ یک شان 
و  بی کاری  از  نخاست.  بر  کننده ی  امیدوار  صدای 
از  شدم.  خسته  ادارات  در  وی«  »سی  دادِن  تحویل 
زندگی خسته شدم. او حدواً یک سالی می شود که 
نیست که چی وقتی عروسی  اما معلوم  نامزد دارد، 
خواهد کرد. او تازه به کمک دوستانش در یکی از 
شرکت های خصوصی مصروف کار شاقه بصورت 
تمام وقت شده است. اما معاش او کمتر از ده هزار 
افغانی در ماه است. قاسم درکنار دوستانش در یک 
اتاق کرایی در شهر کابل زندگی می کند. داستان های 

ظلـم و شـکنجه و آزار و اذیـت را به جـان 
می خرنـد. همـه ی این هـا از این جهت اسـت 
کـه دیـن اسـالم را از خطـر نابـودی نجـات 
دهـد؛ در مقابل ظلم ایسـتادگی کند و درس 
بـزرگ را بـرای نسـل های بعـد از خـود بـه 
یـادگار بگـذارد. از طـرف دیگـر، حضـرت 
زینـب، مبلـغ و مفسـر قیـام امـام حسـین»ع«، 
اهـداف قیـام و جان نثـاری امام حسـین»ع« و 
یارانـش و حرکـت تاریخـی آن ها را تفسـیر 
کـرد و بـه مـردم رسـاند و از ایـن جهـت تـا 
زندگـی  زمیـن  روی  در  انسـانی  زمانی کـه 
می کنـد و تاریـخ زنـده اسـت، کربـال و قیام 

امـام حسـین»ع« زنـده خواهـد بـود.
تفسـیر: امـا بـرای زمـان مـا، نوعیـت تفسـیر 
ایـن نهضـت و ایـن حرکـت تاریخـی خیلی 
مهـم اسـت. مفسـرین و مبلغـان گرامـی اگـر 
کار  توجـه الزم  و  دقـت  از  مـورد  ایـن  در 
اگـر  انـد.  کـرده  بزرگـی  کاری  بگیرنـد، 
تفسـیر بـه نحـوی باشـد کـه تنهـا با احسـاس 
و عاطفـه ی پیـر و جـوان و زن و مـرد ارتباط 
بـر قـرار کنـد، و یا همه سـاله صـرف روایت 
واقعـه کربـال باشـد، شـاید نتوانسـته آنچـه را 

مقابل  در  را  بزرگی  سِد  نهایت  در  کرده، 
جوانان ایجاد کرده اند. 

شان، حتی حاضر  فرغت  از  بعد  از جوانان  عدۀ   .3
اند خالف رشته ی تحصیلی شان نیز کار نمایند. اما 
باز هم این خواست آنان بی پاسخ می مانند. به یک 
نمونه می پردازیم: قاسم باشندۀ والیت غور، که چند 
سالیست از ادبیات فارغ شده است، حکایت تلخی 
از زندگی اش دارد. او می گوید: بیشتر از یک سال 
است که دنبال کار می گردم. هر روز وب سایت های 
پُسِت  هر  در  می کنم.  را چک  اعالنات  و  کاریابی 
اعالن شده »درخواستی و خلص سوانح« می فرستم. 
شاید در هیچ دفتری نباشد که درخواستی کار و »سی 

در  باشد،  کار  از  سخن  وقتی  است.  کار  از  سخن 
یگانه  افغانستان  است.  قار)قهر(  همه  کشور  این 
کشوری ست، که بیشترین رقم آمار بی کاری را در 
بین کشورهای همسایه و منطقه به ثبت می رساند. این 
قشِر خاص  دامن گیر یک  تنها  اجتماعی،  معضله ی 
نیست، بلکه مردان و زناِن که واجدین شرایط کار 
می باشند همه را شامل می شوند. و اما، بیشترین آسیب 
دانشگاهیان  به خصوص  جوانان  سراغ  معضله  این 
موضوع  این  به  حاال  چرا؟  این که  است.  گرفته  را 

می پردازیم:
بردِن  باال  و  آگاهی  به منظور  تنها  1.تحصیل، 
در  اقل  حد  نمی شود.  اندوخته  درونِی  ظرفیت های 
افغانستان این فرضیه مصداق بوده می تواند. در کشور 
که »ناِن خشک« بیشترین مصرف غذایی اکثر مردم 
را تشکیل می دهد؛ مسأله شغل یابی و کار، باالترین 
اختصاص  خود  به  را  اندیشیدن  و  نگرانی  گراف 
می دهند. جوانان، که چرخه  های محرک یک جامعه 
انتخاب رشته ی تحصیلی شان در  می باشند، از آوان 
دانشگاه الی فراغت شان به سویه های لیسانس، ماستری 
و دکتورا، بیکار ماندن شان در بازاِر کار، اصلی ترین 
که  جواناِن  اکثر  می دهد.  تشکیل  را  نگرانی شان 
مشغول تحصیل می باشند، از پیدا کردِن شغِل مناسب 
مطابق رشته ی تحصیلی شان بعد از فراغت هیچ امیدی 
ندارند. چرا که این موضوع در سالیان قبل و نیز در 
این جا  در  که  است  این  کننده  بیان  فعلی  شرایط 
روابط بر ضوابط حاکم بوده و تقرری ها نه بر اساس 
شایسته گی، بلکه بر اساس روابط و خویش ساالری 

صورت می گیرند. 
2.مشکالت موجود در ادارات افغانستان، جوانان را 
الزاماً وامی دارند که در زمان تحصیل، به جای اینکه 
تحقیقات  و  مطالعه  صرف  را  وقت شان  بیشترین 
بکنند، مصروف جانب گیری ها و ساختِن  پژوهشی 
و  ذی صالح  اشخاص  با  نیک  به اصطالح  روابِط 
صاحب قدرت می کنند. اینجا روابط بیشتر از دانش 
بهانه ی  و آگاهی نقش دارد. سند تحصیلی، گاهی 
برای شغل یابی و اکثراً بی هیچ ارزشی می باشد. برای 
شغل یابی، مشکل تنها یکی دو تا نیست، حسابش به 
باال می کشد. از فساد اداری گرفته تا کم بودن کار در 
بازار آزاد و نهادهای دولتی، همه دست به دست یکی 

حسـین»ع«  امـام  حضـرت  هـدف: 
به دلیـل حکومـت ظالمانه یزیـد، ظلم 
وی،  حکومـت  زورگویی هـای  و 
کوفـه  مـردم  بی شـمار  نامه هـای  و 
تـرک  را  مدینـه  می شـود  مجبـور 
کنـد و از آن جـا بـه مکـه و از مکـه 
به سـوی کوفـه حرکـت کنـد. تاریخ، 
در  فـراوان  رسـاله های  و  کتاب هـا 
ایـن مـورد سـخن گفتـه انـد. امـا، در 
این جـا صـرف بـه بخشـی کوچکـی 
می کنـم  فکـر  کـه  می شـود  اشـاره 
مبلغـان  و  روضه خوان هـا  سـخنرانان، 

انـد. پرداختـه  مـورد کمتـر  آن  در 
یکـی  در  حسـین»ع«  امـام  حضـرت 
تاریخـی اش می گویـد:  از گفته هـای 
و  خودخواهـی  روی  از  »مـن 
و  فسـاد  بـرای  یـا  و  خوش گذرانـی 
سـتم گری قیـام نکـرده ام، بلکه جهت 

اصـالح امت جـدم قیام کـرده ام« و هم چنان 
زمانی کـه در مقابـل لشـکر کوفـه و شـام در 
روز عاشـورا قـرار می گیـرد، فریـاد »هیهـات 
من الذلـه« را سـر می دهـد. و ده هـا مـورد از 
پربـار  و  ارزشـمند  گفته هـای  و  صحبت هـا 
در آن  اسـت کـه  موجـود  امـام حسـین»ع« 
یارانـش  و  نهضـت خـود  و  قیـام  هـدف  از 

می گویـد.
امـام  کـه  بگویـم  می خواهـم  این جـا  در 
قـرآن  آیـه  مطابـق  حقیقـت  در  حسـین»ع« 
از  بایـد  »و  می گویـد:  کـه  عظیم الشـان 
را  مـردم  کـه  باشـد  کسـانی  شـما  میـان 
امـر  کنـد،  دعـوت  نیکـی  و  خیـر  به سـوی 
بـه معـروف نمایـد و نهـی از منکـر کنـد، و 
همیـن کسـان در راه رسـتگاری قـرار دارد 
و از جملـه ی رسـتگارانند« عمـل می کنـد و 
بـرای مبارزه بـا ظلـم، اسـتبداد، زورگویی و 
اسـتفاده جویی ها قیـام می کنـد، و در این راه 
جانـش را فدا می کنـد و جوانانش را قربانی. 
از طـرف دیگـر خانـواده ی آن حضـرت بعد 
نـوع  هـر  و  می رونـد  اسـارت  بـه  ایشـان  از 

از این دست کم نیست، تلخ تر از این داستان ها نیز در 
این  در  زیادی  قاسم های  دارد.  وجود  سرزمین  این 
کشور با مشکالت موجود دست و پنجه نرم می کنند، 

اما معلوم نیست که تا چی وقت.
نا  افزایش  سبب  بیکاری،  معضل  دیگر  4.بخش 
امنی ها، دزدی، ابتال به اعتیاد مواد نشه یی و دها موارد 
دیگر می شود که هر کدام عوامل بد بینی یک جامعه 
امید و آرزو تحصیل  از  با دنیایی  است. جواناِن که 
کردند؛ اما در نهایت بر اثر بیکاری، امید و آرزوی شان 
انتظار  را از دست دادند. حاال اما، هیچ گونه دور از 

کـه شائیسـته و بایسـته ایـن حرکـت و ایـن 
قیـام اسـت را ادا کـرده باشـیم. اگـر تفسـیر 
و شـرح تمـام فصل هـای ایـن نهضـت و ایـن 
بیـان  صـرف  اهمیـت  پـر  و  عظیـم  مکتـب 
حالـت و توصیـف چگونگـی اتفاق عاشـورا 
و  معنویـات  از  پـاره ی  حقیقـت  در  باشـد، 
تشـریح  را  حسـین»ع«  امـام  قیـام  اهمیـت 
کـرده اسـت. اما چیـزی که مهم اسـت؛ اگر 
در پهلـوی شـرح و توصیـف حالـت، ایجـاد 
پیونـد فکـری میـان حادثـه ی عاشـورا و مغز 
پیـر، جوان، زن و مرد صـورت گیرد، کاری 
بزرگیسـت. بـه جنبه هـای فکـری، تاریخـی، 
شـود  پرداختـه  نهضـت  ایـن  درس هـای  و 
قیـام  تجزیـه  و  تحلیـل  و  تفسـیر  نوعیـت  و 
عاشـورا از حالـت صرفـا توصیفـی بـودن بـه 
حالـت تجزیـه و تحلیـل، شـکافتن بُعد هـای 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و پویایـی و 
شـگوفایی حرکـت امـام حسـین»ع« مطابـق 
بـه شـرایط زمـان خـودش، وضعیـت فعلـی، 
و بایدهـا و نبایدهـای نسـل کنونـی بـه بحث 
احساسـی  و در کنـار تصویـر  گرفتـه شـود 
شـهادت  بی یـاوری،  مظلومیـت،  سـختی ها، 

از آنان سر  نیست که کارهای خالف  توقع  هم  و 
نزنند. اسناد و گزارش های متعددی در این خصوص 
وجود دارد، که جوانان تحصیل کرده، پس از نا امید 
شدن شان از حکومت و پیدا نکردِن شغِل مناسب، به 
گروه های تروریستی و افراطی پیوسته اند؛ و یا هم 
افراد و اشخاص دست داشته  قتل  به خاطر پول در 
اند. سرقت های که صورت می گیرد، نیز 
بی حضور این جواناِن بیکار نیست. سیلی 
از مهاجرت های غیر قانونی در کشورهای 
مختلف دنیا از جمله اروپا را، نیز اکثراً این 
جوانان تشکیل می دهند. عدۀ قابل شماِر 
این جوانان بعد از بازگشِت مهاجرت به 
چون  خانه مان سوِز  امراِض  دچار  وطن، 
اعتیاد به مواد های نشه آور و ... می شوند که 
این حالت، وضعیت زندگی را نه تنها برای 
خودشان، بلکه برای خانواده های شان هم 

جهنم می سازند. 
آورده  بر  وظیفه ی  که  دولت،  اما  5.و 
به عهده  این خواست ها را  کردِن همه ی 
دارد، کم ترین کاری را در این زمینه هم 
انجام نداده است. بر اساس آمار احصائیه 
مرکزی در سال گذشته، 68 درصد کل 
نفوس کشور را جوانان تشکیل می دهد. و 
یافته های دیگر این نهاد در همان گزارش 
کشور  کل  درصد  که 38  می دهد  نشان 
در بیکاری مطلق به سر می برد. این امکان 
در سال جاری  آمار  این  دارد که  وجود 
رقم خیلی باالتر را نشان خواهد داد. این 
رقم تکان دهنده، که اکثریت آنرا جوانان 
است.  داده  افزایش  را  نگرانی ها  می دهد  تشکیل 
بارها جواناِن بیکار به خاطر خواست های برحق شان 
دادخواهی کردند، و صدای شان را به گوش مسئولین 
می باشد،  آن  اصلی  مسئول  که  دولت  اما  رساندند؛ 
تابه حال تمام این صداها را ناشنیده گرفته و برای حل 
این  نیست که  معلوم  است.  مانده  ناکام  این مشکل 
اما شواهد  تا چی وقت دوام خواهد کرد.  وضعیت 
نشان می دهد، که وضعیت کار و توسعه ی اقتصادی 
نه تنها رو به بهتر شدن نیست، بلکه سیر نزولی خویش 

را به سرعت می پیماید!

و اسـارت تـک تـک از ایثارگـران کربـال، 
تصویـر و تفسـیر تاریخـی، علمـی، مسـتند و 
مطابـق نیـاز امـروزی از ایـن قیام ارائه شـود، 
شـاید به درسـتی بتوانـد آنچه که شائیسـته و 
فـرض مکتب عاشـورا اسـت ادا شـود. آنچه 
که الزمه ی نسـل امروزی اسـت، شـناخت و 
درک درسـت و واقع بینانـه ی نهضـت عظیم 
عاشـورا اسـت، و ایـن نیاز شـاید فقـط بتواند 
از راه تفسـیر روشـنگرانه 
تحلیـل  و  تجزیـه  و 
کـه  بخش هـای  و  ابعـاد 
پرداختـه  آن  بـه  کمتـر 
روایـات  مطابـق  شـده 
مسـتندات  و  تاریخـی 
موجـود در کنـار تفسـیر 
آیـد.  بدسـت  توصیفـی، 
شـور عاشـورایی هم گام 
عاشـورایی،  شـعور  بـا 
شـیدایی در کنـار تفکـر 
و تعمـق روی چگونگـی 
و  کربـال  حادثـه  وقـوع 
حرکـت  ایـن  اهـداف 
مهـم اسـت. مسـئولیت ها 
و مکلفیت هـای نسـل نـو 
و آینـده نیز اگـر در ذیل 
تفسـیر نـو و معطـوف بـه 
عقـل و تفکـر، کاوش و 
جسـتجو شـود، سـودمند 

و پرثمـر خواهـد بـود.

بین زنان و مردان وجود ندارد.
 از نظر »ژاک دریدا«، نابرابری میان زنان و مردان یک امر ساختگی 
و ناشی از قطب بندی زبانی و ساختار زبانی است. به عبارت دقیق تر، 
ادبیات جامعه، مردانه است؛ پسر خوب و دختر بد است. زن ضعیف و 
مرد قوی است. از نظر »دریدا«، تا زمانی که قطب بندی های زبانی از بین 
نرود، نابرابری های جنسیتی از بین نمی رود. خالصه، جریان فیمینیستی 
در غرب توانست تبعیض، نابرابری  و بی عدالتی را میان زنان مردان از 

بین ببرد. 
 در دنیای اسالم هنوزهم که هنوز است، نابرابری میان زنان و مردان 
موج می زند. در عربستان سعودی، زنان حق رانندگی و رسیدن به 
چوکی قدرت را ندارند. در ایران، زنان رهبر و رئیس جمهور شده 
نمی توانند. گروه های تندرو و افراطِی اسالمی مانند »طالب« و »داعش« 
کمر را از صدجا برای حذِف زنان از تمام حوزه های زندگی بسته 
است. متأسفانه، در افغانستان وحشتناک تر از هرجای دیگر است. زنان 
هر روز قربانی می دهند. در جایی به آتش کشیده می شود، درجایی 
هم بینی شان بریده می شوند و در جای دیگر هم مورد تجاوز جنسی 

قرار می گیرند...
خصوصاً زنان روستایی قربانی اصلی این نابرابری ها و بی عدالتی هاست. 
زنان در دهکده ها، در طول تاریخ با انبوه از مشکالت دست و پنجه نرم 
کرده اند و می کنند، و قربانی باورها و سنت هایی مزخرف دینی و 
اجتماعی شده اند، و در قفس آهنین این باورها حبس شده و از بین 
رفته اند/می روند. هیچ زنی مثل زنان روستایی با تاریکی ها دست و پنجه 
بیشتر از  نرم نکرده اند. در طول جنگ های داخلی، زنان روستایی 
سایر اقشار جامعه، شدیدترین آسیب ها را متحمل شدند. سرنوشت 
زندگی شان انتخاب می شدند؛ اما انتجاب کرده نمی توانستند. به پیکر 
نحیف زنان روستایی شالق های زده می شدند و به زور برای زر به 
شوهر داده می شدند. مورد انواع و اقسام خشونت قرار می گرفتند. ولی 

باز هم گام به گام بامردان در کار های شاقه سهم می گرفتند.
 دیدگاه شی گرایانه نسبت به زنان روستایی بیداد می کنند. سرنوشت 
زنان و دختران روستایی را یک گوسفند اضافه تر در طویانه )گله( رقم 
می زنند. زنان روستایی از ابتدایی ترین خدمات زندگی محروم است. 
صدها زن روستایی از اثر دردهای زایمان و والدت جان های شان را از 
دست دادند و هنوزم می دهند. نه شفاخانه ی معیاری برای شان وجود 

دارد و نه طب و طبابتی درست. 
دیدگاه بالِغ مردان روستایی نسبت به زنان شان این است که آن ها باید 
تابع عام و تام شوهران شان باشند؛ در مقابل شوهران شان زبان بازی 
نکنند و از کوچک ترین حق خود دفاع نیز نکنند؛ نان و دیگ خوب 
بپزند؛ تانیسته ی متفاوت از دیگران داشته باشند؛ فرزندان سالم و اکثراً 
»پسر« به دنیا بیاورند... »خوشبختی زنان روستایی در خانه داری آن ها 
و انجام وظایف مادری شان است«. این ادبیات در ظاهر شیک؛ اما 
در واقعیِت امر قبِر زنان روستایی را َکند. وابستگی عاطفی، روانی و 
اقتصادی زنان را نسبت به مردان زیاد کرد و از درس و تعلیم به دور 
ماند. اما، اکنون زمان آن رسیده تا هنجارهای و باورهای مزخرف 
ازبین  را  می شوند،  روستایی  زنان ومردان  نابرابری  باعث  که  سنتی 
تقویت کرد.  لحاظ روحی و روانی  از  باید  را  زنان روستایی  برد. 
نگاه شی گرایانه و مادی گرایانه را نسبت به زنان روستایی کاهش داد. 
وابستگی های اقتصادی شان را باید به حد اقل رساند. مهم تر از همه 
حکومت و نهادهای مسئول باید به صحت و حیات زنان روستایی 

توجه جدی نمایند.
به امید روزی که زنان روستایی عاری از هرگونه مشکالت زندگی 

گردند.

زنان روستایی
قربانی نابرابری ها

دانشگاهیان
و سرگردانی های پس از فراغت

تفکر در کنار احساس
در باب حرکت تاریخی حضرت امام حسین »ع«

گپ نخست )سرمقاله(

رضا احسان

آنچه که الزمه ی نسل 
امروزی است، شناخت 

و درک درست و 
واقع بینانه ی نهضت 

عظیم عاشورا است، و 
این نیاز شاید فقط بتواند 
از راه تفسیر روشنگرانه 
و تجزیه و تحلیل ابعاد 
و بخش های که کمتر 
به آن پرداخته شده 

مطابق روایات تاریخی 
و مستندات موجود در 

کنار تفسیر توصیفی، 
بدست آید.

ابراهیم موحد
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اگرچـه دویـدن و دوش، یـک ورزِش طبیعـي اسـت. چـون، 
ایـن بـازي، بـا رفتار و حـرکات انسـان ها مطابقـت دارد. گفته 
مي توانیـم کـه »دوماراتُـن« یـا »دوومیدانـي« از زمـان پیدایش 
بشـر وجـود داشـته و ایـن وسـیله ي بـوده بـرای برخـورد بـا 
انسـان ها.  به ویـژه  و  زنده جان هـا  ماحـول  خطرنـاک  محیـط 
انسـان اولیـه، بـرای دفـاع از خـود، محتـاج بـه دویـدن و فرار 
بـوده تـا از ایـن طریـق خـود را بـه جایـی پنهـان کنـد و بـه 
زندگـی خـود ادامـه دهد. افـرادی که ضعیف بـوده و توانایی 
کـه  شـک  بـدون  نداشـته،  را  جهیـدن  و  پریـدن  دویـدن، 
طعمـه ی خطـراِت طبیعـی و حیوانـات قـرار می گرفته انـد. در 
تنگنـاي زندگـی و مـرگ، انسـان ها ناگزیر بوده تـا از قدرت 
بـازوان و پنجه هاي شـان و یـا هم دویدن، اسـتفاده ی حداکثر 
را بکنند تا از خود پاسـبانی کرده باشـند. در سـال هاي پسـین 
امـا، کشـورهایی مانند انگلسـتان به  ایـن ورزش توجه خاصي 
را مبـذول داشـته اسـت. حتـی از سـال های 1820م و 1860م، 
مکاتـب  و  دانشـگاه ها  در  رسـمي  گونـه ي  بـه  دوومیدانـي 
فراگیـرِي  بـه  زیـادي  عالقه مندانـي  و  راه  یافـت  انگلسـتان 

مي پرداختنـد. ورزش  ایـن  حرفه یـي 
راه انـدازِي بـازي »دوماراتُـن«، در بامیـان هـم ورزشـی اسـت 
از همیـن دسـت )طبیعـي(. بـراي نخسـتین بار، ایـن بـازي در 
سـطح بین المللـی اش در والیت بامیان- افغانسـتان راه اندازی 
شـد، کـه در آن بیـش از 160 ورزش کار داخلـی و بیرونـی، 
شـرکت داشـتند. رقابِت دوش، در دو مسـافه ی 10 کیلومتري 
)بـراي دختـران و بخـِش از پسـران( و 42 کیلومتـري )بـراي 
برگـزار  مي کردنـد(  رقابـت  جهانـی  سـطح  در  کـه  پسـراِن 
شـد. ورزشـکاراِن 12 ممالـک جهـان در ایـن مسـابقه حضور 
به رقابـت  افغانسـتانی  ورزش کاران  دوشـادوِش  و  داشـتند 
پرداختنـد. شـرکت کننده گان در بـازِي دوش »ماراتُـن بـراي 
انگلسـتان، آلمـان،  ممالـِک آمریـکا، کانـادا،  از  افغانسـتان« 
فرانسـه و افغانسـتان بودنـد. از والیت هاي کابـل، بلخ و پروان 
هـم ورزشـکاران شـرکت کـرده بودنـد. زمینـه ي برگـزارِي 
ایـن برنامـه ي ورزشـي را شـرکت توریسـتي »راه ابریشـم« بـا 
همـکاري اداره محلـي بامیـان فراهـم کـرده بـود. رقابـت از 
سـاحه ي »قرغنـه تـو«ي مرکـز بامیان بـه فاصلـه ي 42 هزارمتر 
تـا مرکـز شـهر بامیـان ادامـه داشـت. در کتگـورِي بین المللِي 
 42 انگلیسـی،  ورزشـکاِر  میکینتـاش«  »کیـف  دوش،  ایـن 
کیلومتـر راه را در 2 سـاعت و 55 دقیقـه طـي کـرد و مقـام 
نخسـت را از آن خـود نمـود. دختراِن شـرکت کننده اما، پس 
از طـي کـردن ده هزارمتر بـه بازي خاتمه دادند. نظیره سـیفي 
در ایـن رقابـِت سـخت و تنگاتنـگ، از هم قطاران اش پیشـي 
گرفـت و از میـان 45 ورزشـکاِر دختـر مقـام اول را بـه نفـع 
خـودش رقـم زد. نظیـره، دانش آمـوز صنـف هفتـم مکتب از 
بامیـان اسـت. او مي گویـد، هدفـش از اشـتراک در مسـابقه، 
انتقـاِل پیـاِم صلـح، صمیمیت، همدیگرپذیـری و برابري زن و 
مرد به دیگر مردماِن افغانسـتان و گوشـه گوشـه ي دنیا اسـت. 
نظیـره، از نوجوانـان و هـم سـن و سـاالنش دعـوت مي کنـد 
تـا آن هـا نیـز ورزش کننـد. زیـرا بـه بـاوِر وي »عقل سـلیم در 
بـدِن سـالم اسـت«. او پـس از طـي کـردن 10 کیلومتـر، هنوز 
گویـد، خـوش  مـي  و  نمی کنـد  بسـیار خسـته گي  احسـاس 
اسـت کـه مقـام نخسـت را در بـازي از آن خود کرده اسـت.

چرا در بامیان؟
ورزش  گونه هـاي  انجـام  بـراي  مناسـبي  بسـتر  بامیـان، 
بـه  هـر کـس  را  آرامـش  و  امنیـت  اینجـا  مي شـود.  دانسـته 
خوبـي احسـاس مي کنـد. طبیعـت بامیـان صـاف و دل انگیـز 
اسـت، مناظـر قشـنگ طبیعـي دارد و هـر فـردي آزادانـه در 
خیابان هـاي شـهر در پـگاه و بیـگاه بـه دوش مي پردازنـد و 
برنامه هـا  چنیـن  رو،  همیـن  از  مي کننـد.  دوچرخه سـواري 
بیـرون  از  حتـی  عالقه منـدان  و  مي شـود  برگـزار  بامیـان  در 
از افغانسـتان بـه بامیـان مي آینـد. یکـی از اهـداِف برگـزارِي 
مسـابقات ورزشـي در والیـت بامیـان، تشـویق ورزش گـران 
داخلـي گفتـه شـده، تـا ورزشـکاران از دیگـر والیـات نیز به 
بامیـان بیایند و از این طریـق بتوانند در آینده برای رقابت های 
ورزشـی بـه دیگر کشـورهاي جهـان بروند. دیگر هـدِف این 
برنامـه، جذب و گسـترش صنعت گردشـگري اسـت. شـایان 
ذکـر اسـت که هفتـه ی پیش، مسـابقه ي دوچرخه سـواری هم 
میـان 150 رقابت کننـده ی پسـر و دختـر در بامیـان راه اندازي 

بود. شـده 

برگزاري 
نخستین بازِي بین المللِي 

دوماراُتن در بامیان

 تاریخ نشان داده است؛ حلقات و جنبش های دانشجویی ظرفیت 
این را دارند که تبدیل به کانون  فکری و اندیشه ی انتقادی جامعه 
شوند؛ برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی کار کنند. این جنبش ها 
برعالوه کارهای تحقیقی و پژوهشی، برای کاهش فقر، تبعیض، 
برابری،  الگوی آزادی،  استبداد مبارزه می کنند.  چوروچپاول و 
جنبش های  عصیانگر  سیمای  در  صلح طلبی  و  عدالت خواهی 
دانشجویی نهفته است. جرقه های امید ازروزنه ی این جنبش ها به 

تاریکی ها می تابند.
دانشجویی: سابقه ی جنبش های  تاریخچه  ی جنبش های  یکم- 
که  می گردد،  بر  -1950میالدی   1968 دهه  از  قبل  دانشجویی 
در امریکا، آلمان غربی و فرانسه اتفاق افتاده است. اولین جنبش 
دانشجویی در سال 1960م توسط سیاه پوستان به خاطر تبعیض های 
نژادی در امریکا صورت گرفت. این جنبش، راه را برای سایر 
جنبش های دانشجویی هموار نمود. جنبش دانشجویی دیگری که 
در دانشگاه »برکلی« امریکا رخ داد، در سراسر دانشگاه های امریکا، 

گسترش  اروپا  حتی  و  کانادا 
یافت. جنبش دانشجویی 1968م 
فرانسه متأثر از همین جنبش بود. 
اول  »برکلی«  دانشجویی  جنبش 
محدودیت های  از  شکایات  به 
دانشگاه  محیط  در  بیان  آزادی 
به  زود  خیلی  اما  پرداخت، 
گردید.  تبدیل  بزرگتری  مسایل 
ماهیت  تا  خواست  جنبش،  این 
با  آن  روابط  و  نوین  دانشگاهِ 
جایگاه  گردد.  تعریف  جامعه 
دانشجو در دانشگاه معین گردد. 
نشده ی  حل  مسایل  هم چنان 
جوامع  در  را  عالی  آموزش 
صنعتی و دموکراتیک به عرصه ی 

عمومی کشاند.
محل  را  دانشگاه  جنبش،  این    
مختص به دانش و تفکر انتقادی 
می دانیست، و می گفت: دانشگاه 
است.  دانشمندان  از  جامعه ی 
خودش  را  خود  قوانین  باید 
و  سازمان  نباید  کند.  وضع 
سلطه ی  تحت  دانشگاه  اداره  
بیرونی  سیاست های  و  تجارت 
این  دیگری که  قرار گیرد. کار 

تأثیرپذیران در تصمیمات  انجام داد، سهم گیری همه ی  جنبش 
کالن دانشگاه بود. زیرا، پراکنده شدن قدرت میان همه، یکی از 
اصول نهادهای دموکراتیک است. به عبارت دقیق تر این جنبش، 
دموکراسی مشارکتی را مطرح کرد، که همه ی تأثیرپذیران در 
تصمیم گیری های کالن سهیم شوند. دومین جنبش دانشجویی 
در  1986-1987م  درسال های  داشت،  زیاد  تأثیر  و  قدرت  که 
ساماندهی  سازکارها،  به  دانشجویی  جنبش  این  داد.  رخ  اسپانیا 
اسپانیا متمرکزشد. و  به تحصیالت عالی در  و چگونگی ورود 

آزمون های ورودی یک دانشگاه دولتی را به چالش فراخواند.
سیاسی  حرکت های  دانشجویی:  جنبش های  تعریف  دوم- 
با  نباید  را  همایی ها  گیرد  و  تحصن  تظاهرات،  دانشجویی، 
جنبش های دانشجویی یکی گرفت. جنبش دانشجویی یکی از 
انواع جنبش های اجتماعی است که غالباً جنبه ی اخالقی وگاهاً 
ایدئولوژیکی دارند. تعریف که »هئر« از جنبش های دانشجویی 
هئر،  نظر  از  می داند.  شورش  قواعد  مشمول  آنرا  می کند؛  ارائه 
شورش دو نوع است: شورش های مشروع و غیر مشروع. شورش 
از قانون است؛ شورش مشروع، اعتراض به  غیر مشروع تخطی 
قانون، که به هدف تغییر قانون صورت می گیرد و برای تصحیح 
می کنند.  کار  دوام دار  به صورت  تبعیض آمیز،  قانونی  نهادهای 
روند  یک  و  شورش  معادل  دانشجویی  جنبش  تعریف،  دراین 

دوام دار است. اما جنبش های دانشجویی با انقالب تفاوت دارد.
اول: جنبش های دانشجویی دایمی است و با توجه به شرایط تغییر 
می کند. دوم: یک شورش است که با مطالبات بزرگ و معین منجر 
به شکست و یا هم پیروزی می شود. اما انقالب، یک عمل سریع و 
آنی است که از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کند. در صورتی که 
جنبش های دانشجویی از ابزارهای قانونی استفاده می کنند. هدف 
انقالب به تغییر کل نظام است؛ اما جنبش های دانشجویی به اصل 
قانون تأکید دارند. مثاًل اعتراض جنبش دانشجویی امریکا برعلیه 
تبعیض نژادی و جنگ ویتنام بود، نه تغییر کل نظام امریکا. در 
جنبش دانشجویی، تظاهرات بزرگترین حربه برای تغییر رفتارهای 
غیرقانونی است؛ آن هم باید در چارچوب دانشگاه صورت گیرد. 
در انقالب اکثر مردم دخیل است و از بطن جامعه شروع می شود.

جنبش های  دانشجویی:   جنبش های  کرد  کار  و  اهمیت  سوم- 
کارکرد  و  ماهیت  بیشتر  آلمان   و  امریکا  فرانسه،  دانشجویی 
فرانسه،  در  نو.  ایدئولوژی چب  داشت، خصوصاً  ایدئولوژیکی 
واکنش  باعث  که  گردید،  اضافه  درآن  نیز  مائوئیسم  عناصر 
بین اعضای  فیلسوفان چپ نو و سایر فیلسوفان شدند. اختالف 
با  هورکهایمر  و  آدرنو  آمدند.  به جود  نیز  فرانکفورت  مکتب 

در طول 13 سال از حکومت 
دموکراتیک در افغانستان که 

تمام مکاتب جدید و دانشگاه ها 
فعال گردید، شاهد شکل گیری 
یک جنبش دانشجویی آن چنانی 

و فراگیر نبودیم، تا وضعیت 
نامطلوب کشور را به نقد گرفته 
و از حقوق دانشجویی و انسانی 
خویش دفاع نمایند. دانشجویاِن 
امروز نسل بی تحرک، بی عمل، 
بی انگیزه و دل زده هستند. نه 
دغدغه تغییر و تفسیر وضع 

موجود را دارند و نه روحیه ی 
انتقاد و توانایی اعتراض. تنها در 
سال 1392هـ.ش بود که 82 تن 

از دانشجویان دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه کابل بر علیه 

برخوردهای تبعیض آمیز تعدادی 
از استادان دست به تحصن زدند.

جنبش های دانشجویی مخالفت نمودند، اما مارکوزه و بلوخ دفاع 
کردند. مارکوزه تا حدی از جنبش های دانشجویی دفاع نمود، که 
دانشجویان را پرولتاریای عصر حاضر خطاب کرد. هانا آرنت، 
باره ی جنبش های دانشجویی نظرداد و  نیز در  فیلسوف سیاسی 
گفت: جنبش های دانشجویی، اهداف بزرگی را دنبال می کنند. 
اعتراض، ِگردهمایی، تحصن و.... نسبتی به جنبش های دانشجویی 
ندارند. این جنبش ها  می توانند موضوعات فراتر از دانشگاه، حتی 
جامعه را در بر گیرند. مثاًل: جنبش دانشجویی که در امریکا به نام 
جنبش آزادی بیان بوجود آمد، یا جنبش رفع تبعیض از سیاه پوستان 
در جنوب، قوی ترین جنبش های دانشجویی بودند که در تاریخ 
حرکت هایی  باالی  پی در پی  فشارهای  و  گرفتند.  شکل  غرب 
اهداف  برخی  به  هاناآرنت  کردند.  وارد  تبعیض آمیز حکومت 
خنثی.  نظر  متباقی  به  و  دارد  مثبت  نظر  دانشجویی  جنبش های 
از جمله، دست زدن به تغییر کارکرد دانشگاه و برخی دیگر را 
مهمالت و خطرناک می داند.  اما، هاناآرنت مشارکت سیاسی 
دانشجویان را حق به جا می داند. و سیاسی کردن مطلق دانشگاه را 
خطر ناک. آرنت، به این باور نیز است که جنبش های دانشجویی 
باعث خواهد شد که دانشجویان به جای این که به درس، پژوهش 
و تحقیق بپردازند، عمل سیاسی را به صورت مطلق جایگزین آن 
کنند. طراوت اخالقی شان از بین می رود. به هدف شان نمی رسند. 
بی هویت می شوند. و سرانجام یک نیروی انارشیسم، مخرب و 
ویرانگر در جامعه بار می آیند. آرنت به این هم اشاره می کند که 
دانشجویان برعالوه دانشجو، شهروند نیز هستند. نباید فعالیت های 
شان محدود به دانشگاه بمانند، باید دست به عمل سیاسی هم بزنند.

 محمد جواد روح، نویسنده ی ایرانی جنبش های دانشجویی را به 
»دما سنجی« تشبیه می کند، که هرلحظه تب و تاب یک جامعه ی 

مریض و بیمار را می گیرد و از خود، گرمای تازه و نفس تازه به 
روح افسرده ی جامعه می بخشد. هادی مخانیکی، یکی دیگر از 
نویسنده های ایرانی، جنبش های دانشجویی را یک امر پیچیده ی 
اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی می داند، که آنرا نباید به یکی 
از این ها خالصه کرد. تیلی، جنبش های دانشجویی را حیات جامعه 
دانسته و آنرا یک امر معقول و نوآورانه قلم داد می کند. هابرماس 
جنبش های دانشجویی را مظهری از جنبش های جدید می داند، که 
علیه قدرت های شوم و استبدادی به میدان می آیند و جهت گیری 

عام و معطوف به عالیق انسانی دارند.

چهارم- جنبش های دانشجویی در افغانستان:  کانون جنبش های 
کابل  دانشگاه  در  و  بود  حبیبیه  لیسه  افغانستان،  در  دانشجویی 
به اوج خود رسید. شاگردان لیسه حبیبیه توسط معلمین هندی 
مدرن  دنیای  و  جدید  آموزش های  با  آن ها  می شدند.  تدریس 
آشنا شدند و به زود ترین وقت از درون این لیسه طبقات جدید 
اجتماعی شکل گرفت. این شاگردان به دو گروه »سنت گرایی 
و افراط گرایی تقسیم« شدند. سنت گراها رویکرد محافظه کارانه 
داشتند. آنها خواهان تغیرات آرام و تدریجی مدرنیته در افغانستان 
نمودن  پیاده  و  سریع  تغییرات  خواهان  افراط گرایان،  اما  بودند. 
این کشور  در  دنیای جدید  ارزش های  و  مدرنیته  زودتر  هرچه 
بودند. لیسه حبیبیه تنها لیسه عادی نبود، بلکه نقطه ی آغاز برای 
بود. شاگردان حبیبیه   مهم ترین تحوالت سیاسی و روشنفکرانه 
جریان مشروطیت خواهی را پایه ریزی نمودند و خواهان پذیرش 
به  مطلقه  نظام  تغییر  در حکومت،  اصالحات  تجربیات جدید، 
مشروطه و رفتار بر مبنای قانون شدند، نه یک فرد. مشروطیت 
اول بر حول سراج االخبار و لیسه حبیبیه شکل گرفت و این زمینه 
را برای شاگردان فراهم نمود تا بر علیه عیاشی، خوش گذرانی، 
آزارواذیت، چوروچپاول و استبداد شاه قدعلم نمایند. مشروطیت 

دوم شکست خورد، اما از هردو وضع موجود ناراضی بودند.
در دوران نادرشاه تمام مکاتب جدید بسته شد. فقط 27 مکتب  در 
سراسر کشور باز ماند. چند مکتب محدود در کابل آنهم به خاطر 
نمایش برای  خارجی ها باقی ماندند؛ اما شاگردان شدیداً تحت 
به خاطر  را که  دانشجویانی   نادرشاه،  بودند.  مجازات  و  کنترول 
تحصیل به ترکیه رفته بودند، پس خواست. نشریه های خصوصی 
بندی و مجازات کرد.  این نشریه ها را  را دولتی کرد. مسئولین 
شعرا و نویسندگان درباری شدند. تمام انجمن ها و جنبش های 
کسی  شد.  سرکوب  اجتماعی 
را  اعتراض  و  انتقاد  جرأت 
انقالبی  حرکت  اما  نداشتند؛ 
به  منجر  »عبدالخالق هزاره« که 
قتل نادر شاه شد، را می توان به 
حرکت  رادیکال ترین  عنوان 
افغانسان  تاریخ  در  دانشجویی 

قلم داد کرد. 
ثقل  مرکز  کابل  دانشگاه   
بود.  دانشجویی  جنبش های 
دانشجویی  جنبش های  اولین 
1337هـ.ش  سال  در  اسالم گرا 
دانش آموخته گان  توسط 
االزهر تشکیل شد. این جنبش، 
فعالیت های شان را در دانشگاه 
کابل با دعوت به اسالم و جهاد 
شروع کرد. آن ها توسط مالها 
اخیر  در  و  می شدند  حمایت 
سیاسی- حزب  چند  به  تبدیل 

دهه های  اما،  شدند.  مذهبی 
مرکز  کابل  دانشگاه   50 و   40
و  دانشجویی  جنبش های  اوج 
سیاسی  احزاب  شکل گیری 
جنبش ها  این  عطف  نقطه  بود. 
عقرب  سوم  به  می گردد  بر 
اعتماد  رأی  شورا  سوی  از  حکومت  زمانی که  1344هـ.ش 
شورا  وارد  ذکور  و  اناث  از  اعم  دانشجویان  تعداد  می گرفتند، 
شدند، تا به سخنان آنها گوش دهند. اما این دانشجویان توسط 
کردند.  برگزار  سری  را  رأی دهی  و  شد  اخراج  شورا  رئیس 
دانشجویان در بیرون شورا به تحریک »حزب دموکراتیک خلق« 
تظاهرات پنج هراز نفری را راه انداختند. تعداد زیاد از دانشجویان 
کشته شدند. جامعه نیز در مسیر دانشجویان حرکت می کرد. اما 
با تبدیل چهره ها در رأس حکومت، جنبش را خاموش کردند. 
بنابراین سوم عقرب اوج جنبش های دانشجویی در افغانستان است.

خالصه، مغزهای متفکر حزب خلق و پرچم و تعداد از احزاب 
اسالمی، دانشجویان دانشگاه کابل بودند. این دانشجویان، محافل 
و حلقات سیاسی دایر می نمودند. بحث های سیاسی می کردند.. 
برای سرنوشت سیاسی جامعه تصمیم می گرفتند. اندیشه و خرد 
انتقادی را در جامعه زنده می کردند. اما بعد از سقوط حکومت 
کمونیستی، و به وجود آمدن مجاهدین و سپس امارت اسالمی 
طالبان، چراغ محافل جنبش های دانشجویی خاموش گردید. نه 
دانشگاهی و جود داشت و نه مکتبی فعال بود. تفنگ جای قلم را 
گرفت؛ سرکوب جای انتقاد و اعتراض را.  لنگی، ریش و چپن 
جای گزین نکتایی و دریشی گردید، جنگ و خون و خشونت بر 

صلح و آرامی چیره شدند.
 اما، در طول 13 سال از حکومت دموکراتیک در افغانستان که 
تمام مکاتب جدید و دانشگاه ها فعال گردید، شاهد شکل گیری 
تا وضعیت  نبودیم،  فراگیر  یک جنبش دانشجویی آن چنانی و 
نامطلوب کشور را به نقد گرفته و از حقوق دانشجویی و انسانی 
خویش دفاع نمایند. دانشجویاِن امروز نسل بی تحرک، بی عمل، 
بی انگیزه و دل زده هستند. نه دغدغه تغییر و تفسیر وضع موجود 
سال  در  تنها  اعتراض.  توانایی  و  انتقاد  روحیه ی  نه  و  دارند  را 
1392هـ.ش بود که 82 تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه کابل بر علیه برخوردهای تبعیض آمیز تعدادی از استادان 
به زودترین وقت حمایت  این تحصن   به تحصن زدند.  دست 
گسترده ی مردم و توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود 
جلب کرد. بیشتر از 20 روز طول کشید؛ اما سرانجام توسط فریب 
حکومت خاتمه یافت. این حرکت در نفس خود بی نظیر بود، 
اما تبدیل به یک جنبش دانشجویی فراگیر و مؤثر نشد. نتوانیست 
به یک نهضتی تبدیل گردد که به اهداف و خواسته های دانشجویی 
و انسانی خویش برسند. امروز بیشتر از هر دوره ی دیگر زمینه ی 
شکل گیری جنبش های اجتماعی و دانشجویی فراهم است اما 

چراغ جنبش های دانشجویی در کشور خاموش است.

چراغ خاموش جنبش های دانشجویی 

محمد احمدی

گزارش از: الیاس طاهری
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نامه ی به مادرم
به مناسبت روز جهانی زنان روستایی

مادر! وقتی چشم به جهان گشودم، قلب کوچکم مهربانی، لبخند و 
نگاه پر از صداقت و بی ریا ات را احساس کرد. زمانی که من لبخند 
می زدم، لبخند زیبا بر چهره ی خسته ات می نشست و دنیایت سبز 
می شد؛ اما با گریه ام دلت می لرزید و طوفانی می شد. هنگامی که 
کودک بودم و با شنیدن گریه ی کودکانه ام با سرعت می دویدی، 
همه کارها را جا می گذاشتی تا مرا آرام کنی. شاید از همان لحظه 
بود که فهمیدم، تنها در کنار دستاِن پر مهر و محبت توست که 
احساس آرامش و خوشبختی می کنم. تنها تو هستی که همیشه 
دردها و مشکالت زندگی خود را پنهان می کنی و با رفتار مالیم، 
عواطف و خوشی هایت را که بوی بهشت می دهد، به من تقدیم 
می کنی. هرگز آن صدای لطیف که هر شب برایم الالیی می خواند، 
را یادم نمی رود. صدای قشنگی که همیشه به دلتنگی هایم پاسخ 
می دهد و آغوش گرم خود را پناه گاه دردهایم می کند، به قیمت 

جانم فراموش نمی کنم.
مادر جان! بی خوابی هایت، محبت هایت ، صبر و تحملت در مقابل 
مشکالت زندگی، آدم و عالم را به حیرت می اندازد. کارهای سخت 
و دشوار را بر دوش نحیف و نازکت حمل می کردی تا دخترت 
آرام بخوابد. مادر! نمی دانم معنای واژه »مادر« را در کجا جست وجو 
یا در  و  بهار؟  یا در سرسبزی  کنم؟ در درخشندگی خورشید؟ 
دل انگیزی عطر گل ها؟ مادر! معنای نام ات را در تمام زیبایی های 
عالم جست وجو کردم اما نیافتم. این رازی است که من به آن پی 
نبردم. ای خواستنی تر ازهمه ی عشق ها، دوستت دارم! همه ی دنیا 
را تقدیم مهربانی هایت می کنم. مادرجان! کوشش می کنم که از 
شجاعت و قهرمانی ات بیاموزم و مثل خودت محکم و استوار باشم تا 

در مقابل مشکالت روزگار خم نشوم.
 مادر! فقط دستان نوازش گر و پینه بسته ات را در دستانم می فشارم و 
بوسه می زنم. خود را برای همیشه در عمق زیبایی هایت غرق می کنم 
و برای همیشه به چشمان بیدارت می نگرم؛ اما هرگز از نگاهت 
خسته نمی شوم. زیرا این نگاه، حالّل مشکالت و تسکین دردهایم 
به خدا  احساس می کنم  تو حرف می زنم،  از  وقتی  مادر !  هست. 
نزدیک تر می شوم و در مقدس ترین لحظه ی زندگی قرار می گرم. 
وقتی نام مقدست را بر زبان می آورم، بُغض گلویم را می فشارد، شاید 
این نشانه ی عشق خالص و پاکت باشد، که گلویم را عقده می گیرد؛ 
عقده ی محبت که هرگز از بین نمی رود. مادر! تو تمام خوشی هایت 
را به من بخشیدی و غم هایت را در خود فروخوردی؛ تا نفس دارم و 

حتی بعد از مرگ نیز روحم فراموشت نخواهد کرد.
 ای خدای بزرگ! به من توانایی بده هرگز در پله های غرور باال نشوم؛ 
همیشه کنار مادر باشم. خدایا! کمک کن تا قلب فرشته ی زمینی ات 
را نشکنم و آسمان آرزوهایش را خراب نکنم و همیشه برایش عشق 

و محبت هدیه کنم.
مادرم! ترا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق می ورزم. 
تو فرشته ی آسمانی هستی که خداوند یک بار برایم هدیه کرده 
است. من هم تا توان دارم محبتم را نثار تو خواهم کرد تا هدیه ی 
و  کودکی  دنیای  مادرم!  باشم.  داشته  پاس  را  خداوندی  گرامی 
جوانی ام سرشار از طنین دل انگیز توست. تمام خاطراتم را خط به 
خط با نام تو نوشته ام و همیشه به یاد تو مرور می کنم و همیشه تورا 
می ستایم. مادر! درستایش دنیای پرمهرت، ترانه های اخالص خواهم 
سرود وگل دسته ی از عشق بر گردنت خواهم آویخت. شکوه عشق 
را در زمزمه های مادرانه ات می یابم و راز خلقت را از قلب پرمهرت 
می خوانم. مادر  ! بوسه بر دستانت، روحم را زنده می کند و دیدارت 
زیباترین ارمغان زندگی ام می باشد. ایمانم از دعای توست و خدایم 
را از زبان تو شناخته ام. عبادت را تو به من آموخته ی، مادر! وقتی 
سرم را روی زانوی تو می گذارم، زیباترین لحظات زندگی ام را تجربه 
می کنم. مادر! تو خوشبوترین عطر دنیا هستی که از استشمام اش 
سیر نخواهم شد. مادر! ای الهه ی مهر! تو گلی خوشبو از بهشتی از 
تبار فاطمه؛ گویا وجود تورا با مهر فاطمه سرشته اند. پس همیشه 
دعایم کن، چرا که دعایت سرمایه ی فردای من است. وقتی خسته 
از سفر کنار تو می آیم، با دیدنت تمام خستگی ها از وجودم فرار 

می کند.
از خداوند می خواهم همه ی مادران را از نامالیمات روزگار حفظ 

کند.
تقدیم به فرشته ی زندگی ام

شریفه موحدی زاده

دید مثبت یک دانش آموز
نسبت به آینده ی کشور

میهنم!
می دانم که سرنوشت حتمی و همیشه گی ات جنگ، تباهی، ویرانی، 
تبعیض و بی عدالتی نخواهد بود. باور دارم که اُفق روشن و امید بخشی 
در انتظار نسل های آینده ات نشسته است؛ و یقین دارم نسِل خروشان و 
جوشانت برخواسته از دامِن علم و معرفت، روزی قافله ی عقب مانده ات 

را به کارواِن توسعه و پیشرفت جهان پیوند خواهند زد. 
میهنم!

گرچه در طول تاریخ، صحنه های سیاه و تاریک را در درون سینه ات 
ثبت کرده ای و دست های ویرانگر هنوز هم به خرابی هایت می افزایند و 
فرهنگ خشونت را تقویت می بخشند. آن ها حتی کوشش می کنند تا 
برای نسل های نوین ات فرصِت فراموش کردن رنج های گذشته را ندهند 
و وضعیت را مثل گذشته ها به نفع شان مدیریت کنند. اما، این نسل 
ویرانگر و تبه کار باید بدانند و درک کنند که با درک و فهم که جامعه به 

آن رسیده، دیگر نتیجه ی عکس خواهد داد.
ای میهنم! ای سرزمیِن زیبایم! تورا دوست دارم و تورا گلستان می سازم. 
با خوِن رگ هایم گل هایت را آب یاری می کنم. خارِ دستانم را تحمل 

می کنم؛ اما نمی گذارم تا گل هایت پژمرده شود. 
میهنم! گرچه می سوزی در آتش ظلم و استبداد، آرزو می کنم که زین 

همه تباهی شوی آزاد!
معصومه جعفری، دانش آموز صنف هشتم لیسه عالی رهنورد نور

این که  از  نخست  قدم  در 
خدمت  در  را  خود  وقت 
قرار  دهکده  گپ  ماهنامه 

داده اید، تشکری می کنم.
شما  قسمی که  ضمن،  در 
پروژه  هستید،  جریان  در 
دوم  درجه  سرک  اعمار 
ولسوالی لعل وسرجنگل از 
این طرف  به  گذشته  سال 
تحت کار است. اعمار این 
روی  اهمیتی  چه  سرک 
وضعیت زندگی مردم این 

ولسوالی دارد؟
جمع  از  و  شما  از  اوالً 
ماهنامه  محترم  مسئولین 
امتنان  ابراز  دهکده«  »گپ 
در  دوم،  قدم  در  می کنم. 
می توان  شما  سوال  جواب 

گفت که: پروژه سرک درجه دوم به طول 77 کیلومتر، از 
کوتل »چارق کشته« که نقطه صفری پروژه است تا حدبخش 
به حمایت  عامه  فواید  وزارت  سوی  از  »یامه گگ«،  کوتل 
مستقیم UNOPS و بانک جهانی راه اندازی گردیده است. 
کار  و  بود  شده  شروع  1393هـ.ش  سال  در  سرک  سروی 
عملی آن از برج سنبله 1393 هـ.ش به این طرف آغاز گردیده 
است. اهمیِت این سرک در شرایط حاضر شامل موارد ذیل 

می شود:
•  اهمیت مواصالتی و ترانسپورتی 

•  اهمیت اقتصادی 
•  اهمیت معیشتی 

لعل  ولسوالی  در  سرک  اعمار  کلیدی  اهمیت  فوق،  موارد 
وسرجنگل را در بر می گیرد. به طور نمونه، اگر قباًل وسایط 
سنگین و سبک در فصول اول و آخر سال در دشت کرمان 

معلم، مقدس ترین واژه ایست که با یادآوری آن ذهن ها  آرامش 
و چشم ها روشنی می یابد. وقتی از معلم یاد می کنیم ناخودآگاه 
تصویری از حساس ترین رخداد زندگی مان در ذهن مان تداعی 
را  رفتن  راه  داشتیم  روزگاری که  نخست،  لحظه های  می شود. 
یاد می گرفتیم و معلم بود که به ما یاد می داد چگونه راه برویم؛ 
هنگامی که مسیر زندگی مان تغییر می نمود و معلم در این میان 
گرداننده این پروژۀ عظیِم تغییِر سرنوشِت انسان ها بود و داعیه ی 
انسان سازی را سر می داد. بدون شک، اساس یک جامعه ی عاری 

از خشونت و جنگ را تعلیم و تربیه ی سالم شکل 
می دهد. انسان ها به هر اندازه ی که از نعمت سواد 
و دانش بهره مند شوند به همان میزان از جنگ و 

خشونت دوری می جویند.
اگر به گونه ی دقیق و آسیب شناسانه تمام بحران ها 
و کشمکش ها را در کشور ریشه یابی کنیم، به این 
و  بدبختی ها  تمام  نتیجه خواهیم رسید که عامل 
این همه جنگ و خشونت را بی سوادی و خالی 
عمیق دانش، معرفت و آگاهی تشکیل می دهد. از 
این جهت است که می گوئیم: »معلم مقدس ترین 
معلم  زیرا  آوریم«،  می  زبان  به  که  واژه ایست 
مسیر زندگی یک انسان را به سوی نیک بختی و 
سربلندی سوق می دهد. باید گفت معلم در قالب 
هیچ تعریفی نمی گنجد و در وصف و ستایش و 
تقدیر از مقام شامخ او هرچه بگوییم باز هم اندک 
است. در فرایند تدریس، تنها تجارب و دیدگاه های 
علمی معلم نیست که مؤثر واقع می شود، بلکه کل 
شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و 
تغییر و تحول شاگرد تأثیر می گذارد. دیدگاه معلم 
چگونگی  در  دارد،  اعتقاد  آن  به  که  فلسفه ی  و 
کار او تأثیر شدیدی می گذارد. طوری که او را از 
حالت شخصی که فقط در تدریس مهارت دارد 
خارج می کند و به صورت انسان اندیشمندی در 
بر  انسان ها  تربیه ی  می آورد که مسئولیت بزرگ 

عهده اوست.
در تقویم سال، یک روز را به نام معلم نام نهاده 
است. همه ساله و در همه جا از مقام معلم تقدیر 

می شود و این یادآوری از مقام پاک معلم، یعنی احترام به وظیفه ی 
مقدسی است که ریشه در باورهای انسانی، دینی و ایمانی مان 
دارد. تقدیر از معلم، ارج نهادن به خرد انسانی و ارزش دادن به 
پندار نیک یک انسان مملو از عظمت است که او را پدر معنوی نیز 
گویند. از آنجای که معلم به عنوان پدر معنوی یک دانش آموز، 
بزرگترین مرجع الگوبرداری و تقلید برای دانش آموز می باشد، 
باید با رویکردي جدی تر و ظریف تری به این مسئله نگریست. بنا 
براین به جاست که از معلمی که بهترین بوده و زندگی اش را وقِف 

تعلیم و تربیه کودکاِن این سرزمین نموده است، یادی شود.
این سرزمین  معارف  تاریخ  بهترین های  از  دانش«، یکی  »حیدر 
و  آموزش  راه   در  امتیاز  کدام  بدون  را  زندگی اش  که  است، 
پرورش فرزندان جامعه ی مان به پایان رسانید. کسی که ساده سخن 
از ریا تهی و  می گفت و بی آالیش رفتار می کرد؛ جمالت اش 
در گفتارش اخالص پیدا بود. تمام دانش آموزان اش را در یک 
سطح دوست داشت و برای هیچ کدام ارجحیت قائل نبود. او که 
در دشوارترین شرایط، تحصیالتش را در مرکز والیت غور به 

در  آن  از  کمتر  و  بیشتر  یا  و  یک هفته  تا  سفرک(  )دشت 
داخل ِگل گیر می ماندند و باعث ضایعات کالن اقتصادی، 
این  اکمال  و  اعمار  با  اما  ...می گردیدند؛  و  وقت  اتالف 
اهمیت  برطرف خواهد شد.  این دست  از  نواقصی  سرک، 
سرک،  این  اعمار  است.  واضح  به خوبی  نیز  آن  اقتصادی 
در پائین آوردن قیمت کاالها و اشیای مورد نیاز مردم تأثیر 
مستقیم دارد. و هم چنان سهولت زیادی را برای مسافرین و 

عابرین فراهم می کند. 
مسئولیت کار این پروژه را کدام شرکت/شرکت ها به عهده 

دارند؟
»فیض  دولت یاری«،  »برادران  قراردادی  شرکت های 
امید« قسمت های مشخصی این  مجددی«، »امداد« و »تابش 

پروژه را عهده دار اند:
• شرکت »تابش امید« از »چارق کشته« الی »دشت سفرک«

پایان رسانید، از معدودکسانی بود که در آن زمان پا به عرصه ی 
یک  به عنوان  که  نشد  فرصت  هرگز  اما  نهاد؛  دانش  آموختن 
بگیرد.  جا  وقت  حکومِت  ساختاِر  در  تحصیل کرده  شخصیِت 
و  تملق  برخورداش  هیچ  در  و  بود  متفاوت  دیگران  با  او  زیرا، 
با سخت ترین  را  زندگی  دانش،  نمی خورد.  به چشم  ریاکاری 
علت  به  او  دانائی  و  علمیت  دیرزمانی  تا  و  پذیرفت  وضعیت 
ناهموار بودن مسیر ناشناخته ی علم و دانش، هم چنان سرپوشیده 
باقی مانده بود. هم زمان با روی کار آمدن دورۀ انتقالی حکومت 
باز شد،  به روی کودکان  آقای کرزی، که دروازه های مکاتب 
به خدمت مردم و شغل  با عالقه مندی خاص  نیز  حیدر دانش، 
مقدس آموزگاری  شتافت و تا آخرین مرحله ی از زندگی اش 
در خدمت دانش آموزان حضور مؤثر داشت، و برای جلوگیری 
از ایجاد سکته گی در فرایند تعلیم و تربیه از هیچ گونه تالش و 
پاک  شغل  به  نسبت  دانش  رویکرِد  نورزید.  دریغ  فداکاری 
معلمی هرگز بر معیار معاش و درآمد آن نبود و او، همواره به این 
می اندیشید که چگونه دانائی و تجربیات اش را برای دانش آموزان 
منتقل کند. بدون شک، مسئله ی انتقال داشته های علمی آموزگار 

»دهن  الی  سفرک«  »دشت  از  مجددی«  »فیض  شرکت   •
سنگ ریخته«

• شرکت »امداد« از »دهن سنگ ریخته« الی »دهن قزل«
• شرکت »برادران دولت یاری« از »دهن قزل« الی حد بخش 

»یامه گگ«
البته به استثنای مناطق »هفت ناوه ها« حدود 90% کار تکمیل 

شده است.
چنانچه شما گفتید در حدود 90 فیصد کار پروژه تکمیل شده 
است، شما با استفاده از تخصص تان کار تکمیل شده ی این 

پروژه را از لحاظ تخنیکی چگونه بررسی می کنید؟
بازهم  ولی  است؛  قبول  قابل  تا حدی  تخنیکی  نظر  از  البته 
نواقص  مثال  به طور  نشده.  می شد،  تطبیق  باید  آن چنانی که 
عمده ی که در تطبیق این پروژه موجود است، قرار ذیل است:

مسیریابی دقیق صورت نگرفته. پلچک ها یک نواخت در نظر 
گرفته شده است. جوی داخل بازارهای لعل، گرماب و قزل 
دقیق محاسبه و سروی نشده. »کامپکشن« درست در بعضی 
جاها صورت نگرفته و واضح است که همین حاال سرک 
کپرک گرفته و پاره گی پیدا شده است. در بعضی جای ها، 
در  دیگر.  خاک ها  طرف  و  شده  جمع  یک طرف  ریگ ها 
روی  مرده ی که  و  زنده  باریکه  و  خاک  پلچک ها،  سروی 
پلچک ها و بعضی ساحات نرم می آید و باعث خمیدگی و 

افتادگی سرک در آینده می شود، نیز در نظر گرفته نشده.
با هیچ نورمی  با کهنه که  و هم چنان اتصال پلچک های نو 
این  تخنیکی  مشکالت  از  دیگر  یکی  نیز  نمی آید،  جور 
پروژه به حساب می آید. مثاًل پلچک های »پی.آر.تی« با نورم 
انکشاف دهات ساخته شده و نورم کاری فواید عامه با آن 
کاماًل فرق می کند و فواید عامه تابع نورم کاری خود و اصل 

AASHTO در سرک سازی می باشد. 
نواقصی را که شما در فوق ذکر نمودید، مسئولیت اش بیشتر 

به کی ها برمی گردد؟ 
مسئولیت متوجه چند ارگان مشخص می گردد:

• تیم سروی و دیزاین مربوط سرک سازی ریاست فواید عامه 
والیت غور

• تیم نظارت از فواید عامه و »یو.اِن.او.پی.اِس« 
ولسوالی  به مقام  نظارت  مهمی  مسئولیت های  از  بخشی  و   •
لعل و سرجنگل، مدیریت سکتوری و سایر نهادهای ذیربط 
بر می گردد. من مطمئنم اگر این سه ارگان به درستی نظارت 
بهترین  به  پروژه  این  یقین  به  می کرد،  اجرایی  و  تخنیکی 
شکل اش تطبیق می گردید. اما فعاًل که نواقص موجود است 

و اگر نظارت هم کرده اه اند، نتیجه نداده است.

تدریس  امر  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  دانش آموزان  به 
به حساب می آید. حیدر دانش اما، در چگونگی انتقال تجربیات 
علمی و عملی اش برای دانش آموزان سخت عذاب می کشید. او، 
به هر دری می زد تا یادگیری معنی دار صورت بگیرد، نه این که 
فقط سنگینی مسئولیت خود را سبک تر بسازد. او با ترکیبی از 
تجربیات گذشته، اطالعات فعلی و درکی که از روزگار آینده 
داشت، شرایط یادگیری را طوری مساعد می نمود، که بهترین 
دانش آموزان  و  نموده  ایجاد  شاگردان  روانی  ساختار  بر  تأثیر 
یادگیری مؤثر را تجربه کنند. این معلم موفق، گاهی به عنوان 
یک مدیر در جریان کارهای مدیریتی مکتب وارد کار می شد و 
گاهی به عنوان یک مربی ورزشی، شاگردان را از ارزش و اهمیت 
ورزش آگاهی می داد، گاهی با دستان هنرمنداش آینده ی که در 
انتظار یک دانش آموز قرار داشت، ترسیم و نقاشی می نمود، و 
گاهی هم با  چهره ی یک نظامی میان شاگردانش ظاهر می شد و 
شاگردان را تعلیم و تربیه نظامی می داد. جمله ی که هرگز از یاد 
شاگردانش نخواهند رفت: »بچیم روزی خواهد رسید که بفهمی 

دانش چه می گفت« 
دانش در نظم و انظبات درون اداره و مکتب با دیگران متفاوت 
بود و همتا نداشت. به جز روزهای آخر عمرش که داشت با بیماری 
رسمیات  جریان  در  هرگز  می کرد،  نرم  پنجه  و  دست  العالج 
مکتب غیرحاضر نبود و هر صبح قبل از شاگردان و معلمان دیگر 
در  دیگری  معلمی  هیچ  روزهای که  می شد.  حاضر  مکتب  در 
مکتب نبود، حیدر دانش اما، در مکتب حضور داشت و در حد 
توان تمام صنوف مکتب را تحت کنترل و مدیریت قرار می داد. 
او، یک معلم کامل بود و با یک نگاهی کلی می توان گفت که 
تمام ویژه گی های یک معلم خوب و شایسته در او جمع شده بود و 
به سختی می توان همتای چون »او« پیدا کرد. اما، متأسفانه چرخش 
روزگار فرصت ها را از نسِل تحت تربیه دانش گرفت و حلقه ی 
زندگی را برای بهترین آموزگارشان تنگ ساخت. خاک آغوش 
باز کرد و »دانش« را با تمام آرزوهایش در خود فرو برد. دانش 
رفت و به ابدیت پیوست؛ اما پل های پیش روی خود و مردم اش 
را به سوی آینده ی روشن اعمار کرد. یکی از اهداف دانش این 
بتواند در سرحدی برسد که برنامه های  بود که دانش آموزانش 

ناتکمیلی که او در ذهن داشت را تکمیل کند. 
به افتخار می توان گفت که حیدر دانش امروز هم هنرمند تحویل 
جامعه نموده، هم داکتر و انجینیر برای مردم اش آماده کرده است، 
هم نظامی برای ملت خود تربیت کرد و هم شاعر و تاریخ ساز 
برای جامعه و مردم اش تعلیم داده است. تاریخ تعلیم و تربیه این 
مرز و بوم به خصوص »گرماب« مدیون زحمات »حیدر دانش« 
و »دانش «های  است که عمرشان را صرف این کار مقدس نموده 
است، و به جاست که یادی از همچون استوره های تاثیر گذار 
شود، تا باشد برای دانش آموزان الگو و برای آموزگاران سرمشق 

قرار گیرد. روح استاد بزرگوارمان  شاد و یادش گرامی باد!

گفتگو با  انجنیر »علی داد لعلی«
در مورد پروژه سرک عمومی ولسوالی لعل و سرجنگل

روز معلم و یادی از »دانش«
بازتاب یک چهره

گفتگوگردان: عزیزاهلل مهدی

نامه 

محمد زمان مهرایین

معصومه جعفری
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ماِه من غصه چرا؟

این قدر دلگیر وابسته چرا؟

غم مخور، این همه می گذرد

هرچه باشد  باز هم می گذرد

آسمان را بیِنگر

 بعدی شب های دراز، مثل روزهای نخست

گرم و پور نور، مملو از مهر و محبت، سوی تو می نگرد

ماِه من غصه چرا!؟

تو که می دانی، این زمین هم ز سردی زمستان

دِل مملو ز بغض اش نشکست

بلکه لبریز ز رؤیا و امید

هر بهاری سبزتر

آن فضای ُپر ز گل را فرش پاهای تو کرد

ماِه من غصه چرا!؟

من که این جا با توام

تک تِک این لحظه هایم آرزوی شور و شادی، 

خوش بختی ای تو است

گر غم و اندوه، مثل سیل اشک، روزی آمد به سراغت 

یا دل غمگین تو از پنجره ی عشق به زمین خورد و شکست 

با نگاهای امیدت به خدا، دری خوشی را بزن

ماِه من!

غصه اگر هست، نترس!

 این همه غصه و غم

با همه شادی و شوِر این جهان

چه بخواهی چه نخواهی، میوه ی یک باغ اند!

شکریه رضایی

عزیزم! دوست دارم چشِم بـاداِم قشنگت را
و موهاِی بلنِد قیررنِگ چنـگ چنگت را

 
قیامت می کنی وقتی که صیقل می دهی از دل

دو شمشـیِر دو ابروِی سیاِه روِز جنگت را
 

دو چندان می شود دلکش؛ تِن شامامه ات، آری
که بر تن می کنی تن پوِش پشمِي پلنگت را

و مجنون می کنی یک کوچه آدم را تو لیالیم!
که می پوشی همان شلوارِک کش داِر تنگت را

طراوت مــی تراود هردم از نوِک زبان تو 
که وقتی خیس می سازی لباِن سرخ رنگت را 

تو آری، بهترین اسـتی، ولی مشروط بر اینکه...
مالیم تر کنی یک ذره قلِب سخِت سنگت را 

ادبیات، اصوالً ناممکن ترین پدیده ی است که یک تعریف کلی 
و جامع از آن، با توجه به ساختارهای فرهنگی و بافت های سنتی 
ادیباِن  و  نویسنده گان  گرچند  است.  نشده  داده  بیرون  جوامع، 
بی شماری تلقی های متفاوت و مختلفی را از دگرگونه گی ادبیات، 
خصوصاً در قالب شعر، بیرون داده اند و تا حدودی توانسته اند 
اما  بازتاب دهند؛  باورهای بشری را  نانوشته ی فرهنگ ها و  کنه 

انقالب عاشورا، یک نقطه ی عطف در تاریخ اسالم است. این انقالب 
ساالر  حسین،  امام  شخصیت  وام دار  بزرگی اش  و  عظمت  تمام  با 
شهدای کربال می باشد. در هیچ مقطعی از تاریخ فرقه ها و مذاهب 
بقای  برای  خودگذشتگی  از  و  فداکاری  چنین  شاهد  ما  اسالمی، 
دین اسالم نبودیم. قیام حسین فراتر از یک مذهب و فرقه ی خاصی 
است. نباید عاشورای حسینی را از عینک مذهبی خاصی مورد تحلیل 
و کنکاش قرار داد. نباید یک نگرش فرقه گرایانه و مدافعه جویانه به 
قیام کربال داشت. آنهم در عصری که فرقه ها و گروه های افراطی با 
خشونت، خون جاری می کنند. حادثه ی عاشورا یک واقعیت تاریخی 
است که در دل تاریخ اسالم رخ داده است. هدف امام نیز احیا کردن 
و  تمام شگفتی ها  با  اکرم»ص«  پیامبر  دین جدش  و  اسالمی  عزت 

ویژه گی هایش بود.
اکنون ما در مرحله ی تجلیل، تحلیل، توصیف، عزاداری و مرثیه خوانی 
از انقالب کربال قرار داریم. هزار و چند صد سال از حادثه ی عاشورا 
می گذرد؛ اما این انقالب با روش ها و فرهنگ های گوناگون تجلیل 
و یادبود می شود. یک فرهنِگ واحد از عاشورا وجود ندارد. هرکس 
به قول سعید  به طریِق کیِش خود عاشورا را صحنه سازی می کند. 

حجاریان ما با فرهنگ های عاشورا روبه رو هستیم.
اول. فرهنگ تسلی بخشی از عاشورا: این فرهنگ را جوامع و مردمی 
بزرگ، جنگ و خشونت  برجسته کردند که گرفتار مصیبت های 
شده و زیر ستم حکومت های مستبد لِه شدند. چه به لحاظ فردی و 
چه به صورت جمعی، برای این گونه جوامع، فرهنگ عاشورا بیشتر 
کاربردی و تسلی بخش می باشد. این جماعت، بُعد احساسی و عاطفی 
حادثه را زنده می کنند. اشک می ریزند. گریه می کنند. ناله و زجه 
می کنند. حتی در روایات هم آمده است، هرگاه به مصیبتی گرفتار 
شدید، خود را به ذکر مصیبتی بزرگتر از آن تسلی دهید. پس چه 
مصیبتی بزرگتر، باعظمت تر و مقدس تر از عاشورا است، که خود را 
به آن تسلی داد. هروقت هرکسی دچار مصیبت شود، برای تسلی، 
دنبال چهره های خود در واقعه ی عاشورا می روند. دختران خورد سال 
دنبال رقیه  وسکینه ی نازدانه می روند و حاجت می گیرند؛ علی اصغر 
شش ماهه برای پسران کوچک، بهترین شخصیت است که می تواند 
در  خود  شخصیت  دنبال  هرکس  خالصه،  شود.  تمام  تسلی بخش 
صحنه ی عاشورا می روند؛ دردهای شان را شریک و قلب های شان 
مناسبتی  روضه ی  تا  می کنند،  تالش  نیز  مالها  می دهند.  تسلی  را 
بخوانند. به قول شریعتی خون حسین به تریاک توده ها تبدیل شد که 
دیوانه وار از پشت آن می دویدند و می دوند. اما گاهی هم شده است 
که داده ها کفایت نکرده هرکس خورده فرهنگ های عاشورایی برای 
خودش می سازد و عناصری هم به  آن می افزاید. درین جاست که باب 
تحریف عاشورا باز می شود. خصوصاً در دوران حکومت صفوی ها 

عناصر زیادی وارد فرهنگ عاشورا شد.
حکومت های  را  فرهنگ  این  عاشورا:  از  تهاجمی  فرهنگ  دوم. 
مردم  به خورد  و  کرده اند،  برجسته  بیشتر  انقالبی  و  ایدئولوژیکی 
داده اند. به گفته ی علی شریعتی، در انقالب، ما فرهنگ عاشورا را 
بازسازی کردیم. خون امام حسین از تریاک توده ها به پرچم مبارزاتی 
و تهاجمی حکومت های ایدئولوژیک تبدیل شد. در انقالب اسالمی 
ایران، از این نوع فرهنگ به صورت جدی استفاده شد. مرثیه های که 
»آهنگران« می خواند، همه مبارزاتی و تهاجمی بود. آن مرثیه ها، همانند 
سالح هسته یی با هیبت و صالبت قلب ها را ویران می کرد. جوانان را 
به شور  وهیجان می آورد. همه باید مثل عباس شمشیر می زدند و مثل 
حسین مبارزه می کردند و مثل قاسم و علی اکبر سر می دادند. به دشمن 
تهاجم می کردند، به جای سنگر سر می دادند. شعری که خود امام 
خمینی می خواند: بهرآزادی قدس از کربال باید گذشت/ از مزار و 
مرقد آن سرجدا باید گذشت؛ کامال یک رویکرد تهاجمی و مبارزاتی 

دارد.
سوم. فرهنگ تضحیه یا فدا و فنا از عاشورا: تضحیه به معنی قربانی 

تبییِن آن، به عنوان یک پدیده ی که 
حسی از کلیت درونی، ساز و برگ 
ببخشد،  عینیت  را  بشری  فرهنِگ 
زیاد هم غیر قابل فهم نبوده و نیست. 
بزرگی است  بسیار  دنیایی  ادبیات، 
اندیشه  این بحر متالطِم  و شعر در 
یک  حیثیت  نیز  تفکر،  و  تعمِق  و 
داراست.  را  ارزشی  و  باز  روزنه ی 
از  شرقی ها،  فرهنگ  در  شعر، 
آنجایی که روابط بر اساس معاشقه و 
تعارف های عاشقانه و عرفانی برقرار 
برخودار  خاصی  جایگاه  از  است، 
شناخته شده  پنداره ی  و یک  بوده 
است، و در جامعه ی سونامی زده ی 
نقش  فرهنگی  نگاه  از  افغانستان 

خوبی را ایفا می کند.
ادبیات و شعر قدیِم افغانستان، که گرچند بیشتر عرفانی و صوفیانه 
توانسته  اما  می گذارد؛  نمایش  به  را  دینی  تفکر  بیشتر  و  است 
یک مرز مشترک با آغاز شعر در دهه ی دموکراسی و پس از 

شکل گیری دولت مرکزی به وجود بیاورد. 
اخیراً در گوشه و کنار کشور، شعرای زیادی پدید آمده و شعر 

شدن، فدا شدن و فنا شدن است. و فدینا بذبح عظیم. ذبیح اهلل شدن 
و قربانی شدن عناصر غالب است. این فرهنگ عاشورا، بیشتر به دین 
پیروان خود می گفت:  به  نزدیک است. حضرت عیسی  مسیحیت 
هرگاه از دست حکومت های مستبد به تنگ آمدید و تحمل نتوانستید 
به مکان های مطمئن هجرت کنید و پایداری را بر بی قراری ترجیح 
دهید و اگر شرایط اقتضا کرد، مرگ را با آغوش باز بپذیرید. اما 
حکومت مستبد و فاسد یزید کار را برای حسین تنگ کرده بود. 
قربانی می خواست، تا دین اسالم زنده بماند. و کار که امام حسین 
انجام داد کار قربانی شدن و فداشدن در راه دین محمد بود، تا این دین 
با تمام شکوه و عظمتش باقی بماند: »ان کان دین محمد لم یستقم اال 
بقتلی فیا سیوف خذینی؛ اگر بناست که دین جدم با تمام جلوه هایش 
باقی بماند، به قیمتی که من از میان بروم، من خود را آماده ی ضربه های 
شمشیر کرده ام«، »اال ان الدعی ابن الداعی قدر کزبین اثنتین، بین السله 
و الذله و هیات مناالذله؛ اگر بناست که عزت اسالمی باقی بماند، ولو 
تا عزت  بروم، من جانانه پذیرای مرگ می شوم  بین  از  این که من 

مسلمین باقی بماند« 
واژه های فدا و فنا در اندیشه های امام خمینی و حتی سید اسماعیل 
باشد.  بیرون شده  تفکر عرفانی  از  احتماالً  دارند، که  بلخی وجود 
فناشدن یا فنا فی اهلل در عرفان بیشتر استفاده می شود. فنا، نه در عقل 
جای دارد و نه در نقل. با عرفان پیوند تنگاتنگ دارد. اصاًل عرفان با 
واژه عشق و فنا پیوند خورده است و عشق در مقابل عقل قرار دارد. 
دیگر محاسبه گری های عقلی در عشق عرفان جایگاهی ندارد، باید 

عاشقانه عمل کرد و در راه عشق فنا و فدا شد. امام خمینی می گوید:
ما گر ز سر بریده می ترسیدیم/ در محفل عاشقانه نمی رقصیدیم

یا شعر مشهور از سید اسماعیل بلخی است که می گوید: ما جان به فنا 
دادیم تا زنده شما باشید. در این نوع فرهنگ عاشورا بیشتر مالهایی 

با  و حتی  ساخته  با خدا خارج  ارتباط  و  از خلوِت صوفیانه  را 
بیرون کشیدن شعر از کنج میخانه و مسجد، قالِب دیگر و مجزا از 
اصول فلسفی و عرفانِی آن برای ادبیات معاصر تعریف کرده اند. 
اشعاِر این شعرای تجدد گرا و نوظهور، بیشتر حالت عینی و حقیقی 
بر خود جامه پوشاند. این شعرا، دردهای را شعرگونه و در قالب 
یک ادبیات موزون و منظوم بیان کردند، که حامل پیام های بزرگتر 
از حقیقت مجرد خود شعریت تجسم یافت. آن ها، نشان دادند که 
شعر در قالب یک موسیقایی و تعریف شعوری، می تواند بانگ 
اساطیِر  گونه ی  بر  را  بشریت خواهی  و  آرامش  صلح،  آزادی، 
جنگ و افسانه های محقق شده ی خون ریزی و قتل و غارت سر 
دهند؛ و در یک اصل متقارن و باور عملی، حرف های نگفته و 
بیان نشده ی جامعه را در تز ادبی و هژمونیک، سقف ادبیات کهن 
را بر سر خشونت های تعریف ناشده ی دوره ی انقالب و جنگ 
مکتوب نشده ی کنونی، خراب کنند؛ و نگذارند دیگر ادبیات 
و  قومی  نابرابری های  تبلیغ  وسیله ی  و  قدرت ساز  ابزار  زبان،  و 
تلقی  »سبز«  کاخ های  و  امپراطوری ها  برای  فکری  شکاف های 

شود. 
گرچند شعر معاصر، به شکلی خالی از جنبه های عرفان و تصوف به 
نظر می رسد؛ اما در کل اگر از زاویه ی دیگری به آن نگرسته شود، 
می توان همین پدیده های تکراری و شنیداری را در ُجل باورهای 
مشاهده کرد.  مرهم ناخورده ی حاضر  و زخم های  آزادی طلبانه 
درد، دریغ، اندوه، ندامت و شهادت های متزایید در سکوی ادبیاِت 
معاصر جلوه ی شعری گرفته و حتی به عنوان یک قربانی باالی دار 
»که هر آنچه قامت حالج را افراشت، اعدام است« هرمنوتیک تر 

شده است.
گرچند باید گفت که شعر دوره ی انقالب و مهاجرت و سپس 
تشکل مجله ی ادبی »ُدر دری«، که هرچند بعدها یک رویکرد 
سیاسی به خود گرفت )هم چنان انعکاس اشعار شعرای بزرگی مثل 
قنبرعلی تابش، سید ابوطالب مظفری، محمد کاظم کاظمی، زهرا 
حسین زاده و بسیاری از شعرای دوره انقالب و مهاجرت را در 
پی داشت(، می شود به عنوان یک تحول و دوره ی عبور از ادبیات 
قرن پانزده تا اواخر قرن بیستم تلقی کرد. یک ادبیات جدید و 
پیوند خورده با بافت های ترویج یافته و عملی جامعه و تداوم مسیر 
بر وجه تشابه و ترادف های فضای حاکم، توانست با هر آنچه که 
در پدیده ی شعر تجسم می یافت، ارتباط خیلی خوب برقرار کند. 
فرقی نداشت که از کجا سروده شده و شعریت پیدا کرده است. 

تمام اتفاقات را در قالب کلمات بیان کردند.
از شدت سرما/ دختری )شاید »مریم«ی(/ آن طرف پنجره یخ زد/ 

و من این طرف پنجره یخ زدم...
حادثه را شعر گفتند و شعر ساختند.

خریدار دارند که بُعد قربانی شدن و فناشدن عاشورا را خوب برجسته 
کنند.

فرهنگ قربانی شدن و فداشدن عاشورا در حکومت های کمونیستی 
و مارکسیستی نیز رایج بوده و پررنگ دیده می شود. شعار انقالبی 
سازمان خلق تهاجمی، مبارزاتی و هم فدایی بود. ای خلق رنجبر! 
دهقان و کارگر! مبارزه کنید، تا از زیر چکمه های حکومت  مستبد 

رهایی پیدا کنیم، ولو به قیمت خون ما هم تمام شود.
چهارم. فرهنگ بقا از عاشورا: اکنون هزار و چند صد سال از واقعه ی 
کربال و عاشورای حسینی فاصله گرفتیم، ما باید وضعیت موجود و 
رسالت فعلی خود را در قبال حادثه ی عاشورا بدانیم و با دید عقالنی 
خون  و  تیغ زدن  قمه زدن،  دیگر  کنیم.  تحلیل  و  تفسیر  را  حادثه 
ریختاندن حادثه ی عاشورا را ماندگار نمی کند. باید تکلیف مان را با 
شرایط فعلی روشن کنیم. امام حسین می گفت: »ما مکلف به تکلیف 
هستیم، نه به نتیجه« باید تکلیف فعلی خود را بدانیم. با توجه به شرایط 
کنونی عمل کنیم و وضعیت موجود را به تحلیل بگیریم. خیلی الزم 
نیست به گذشته های دور و یا آینده ی نا معلوم فکر کنیم. این جمله 
امام حسین همانند جمله ی پدرش علی است که می گفت: »مافات 
مفی و ما سیا تیک فاین قم فاغتنم الفرصه بین العدمین؛ باید یک در 
آهنین به گذشته و یکی به آینده بسته کرد و بیشتر به وضعیت موجود 

فکر کرد و از فرصت های حال استفاده کر«.
از  دود  دیگر  است.  نشسته  کربال  صحنه ی  گردوخاک  اکنون   
خیمه های نیم سوخته به هوا بلند نمی شود. صدای ناله ی یتیمان خاموش 
شده است. دیگر عباس در کنار نهر علقمه حضور فزیکی ندارد و 
کودکان سیراب شده است. دیگر صدای زوالنه های زنجیر از گردن 
امام بیمار به گوش ها نمی رسد. در عصر کنونی، حفظ اندیشه و نظام 
عاشورا اصل و ضروری است، تا برای نسل های بعدی باقی بماند. حاال 
مرحله ی رسیده است که از فرهنگ »فنا« به »بقا« عبور کنیم. ائمه ی 
معصومین بعد از شهادت امام حسین، راه »بقا«ی واقعه ی کربال را در 
پیش گرفتند و تالش کردند تا خط امام برای همیشه جاوید و زنده 
باقی بماند. دست به تعالیم و تدارکات سیاسی زدند. جهت گیری ها 
و حرکات مبتنی بر محاسبه گری های عقالنی انجام دادند. حضرت 
زینب، قهرمان کربال و الگوی صبرو استقامت، فرهنگ بقای عاشورا 
را زنده کرد. زینب نه به فرهنگ تسلی پرداخت و نه خود را قربانی 
کرد. بلکه با سخنرانی های تند و کوبنده در کاخ یزید و مسجد کوفه، 
قیام عاشورا و پیام خون برادرش حسین را برای همیشه زنده کرد و به 
گوش جهانیان رساند. حکومت فاسد یزید را رسوای ابدی کرد. اگر 
زینب به فرهنگ تسلی بخش عاشورا اکتفا می کرد، باید به گوشه ی 
می نشست و برای برادر و یتیمانش اشک می ریخت و ناله می کرد. اما 
زینب با عقالنیت تمام دست به فرهنگ بقای عاشورا برای نسل های 
بعدی زد. به قول شاعر: کربال در کربال می ماند اگر زینب نمی بود/ 

نینوا در نینوا می ماند اگر زینب نمی بود.
منابع:

 سعید حجاریان؛ از شاهد قدسی تا شاهد بازاری
 سید جواد طباطبایی؛ جدال قدیم و جدید

 علی شریعتی؛ حسین وارث آدم

»ُتوخ«ی
بر شعر معاصر

حسین رامش

عارف کارا

شعر دهکده

فرهنگ عاشورا
محمد احمدی از فدا به بقا



طالبان و کرزی؛ ابزارها و بهانه های باج گیری
تـالش  ایـن رو  از  باج گیـری.  بـرای  ابزاریسـت  طالبـان 
رونـد  یکسـو  از  تـا  بـرود  بیـن  از  نبایـد  کـه  می شـود 
ایـن  زیـرا  کنـد،  ٌکنـد  را  کشـور  دموکراتیک شـدن 
رونـد باعـث نیرومندشـدن مردمـان محـروم می گـردد و 
از سـوی دیگـر ابزاریسـت بـرای تهدیـد دیگـر اقـوام تـا 
در نهایـت سـلطه پشـتونیزم حفـظ شـود. و کـرزی هـم 
بهانه ایسـت بـرای باج دهـی قومـی- قبیلـه ای. اختصـاص 
نوعـی  کـرزی،  شـخصی  دفتـر  بـرای  بودجـه  یافتـن 
رواج  ابدالـی  احمدشـاه  زمـان  از  کـه  اسـت  باج دهـی 
یافـت تـا سـران پشـتون از حکومـت راضـی باشـند و نیز 
بـا انتقـال بخشـی عمـدۀ ثـروت ملی به سـران پشـتون ها، 

برتـری آن هـا در برابـر دیگـر اقـوام حفـظ گـردد.

بردگِی گریزناپذیر
انسـان پُسـت مدرن بیـش از این کـه بـرده »ایدئولـوژی« 
باشـد، بـردۀ »تکنولـوژی« اسـت. هضـم همـه چیـز در 
خطـر  دارد.  بسـیار  ویرانگری هـای  تکنولـوژی،  درون 
زدگـی«  »ایدئولـوژی  خطـر  از  زدگـی«  »تکنولـوژی 
بـه مراتـب جدی تـر اسـت. بـه همـان میـزان کـه توسـعه  
می کنـد،  پیـدا  افزایـش  تکنولـوژی  افسارگسـیخته ی 
انسـان،  انسـانِی  جنبه هـای  تخریـب  میـزان  به همـان 
فرهنـگ، اندیشـه و تفکـر شـدت می گیـرد. کاری هـم 
توده هـا  رسـاندن  تکنولـوژی،  شـعار  کـرد.  نمی شـود 
بـه آرزوهـای »مـادی« شـان اسـت. چیزی کـه در حـد 
یـک خیـال باقـی خواهند مانـد و هرگز تحقـق نخواهند 
یافـت. بـرای این که بشـر از تکنولـوژی عقب مانـده اند. 
نتیجـه ایـن عقب ماندگـی، بردگـی ومسـتعمره ی صنعت 
اسـت.  سرمایه داری شـدن  و  و کمپانی هـای خصوصـی 
یعنـی برگشـت بـه کاپتالیسـم از نوعـی گریزناپذیـرش. 
اسـتعمار گریزناپذیـری در راه و حتمی اسـت. چیزی که 
همـۀ توده هـا خواسـته و ناخواسـته و دانسـته و ندانسـته 
و  اسـت  کـرده  حرکـت  آن  به طـرف  تـوان  تمـام  بـا 
اربـاب  بـر  خـود  تسـلیم کردن  و  ایـن کار  جـز  راهـی 
»روشـن فکران«  این میـان،  در  نـدارد.  هـم  زور  و  زر 
»برده«شـدن توده هـا تـالش دارد.  از همـه، روی  بیـش 
روشـن فکرانی که بـه زعـم خـود شـان، پلـی اسـت برای 
گـذار توده هـا از »سـنت« به »صنعـت«. در ایـن راه تن به 
هـرکاری می دهـد. عاقبـت این گـذار، امـا ناپیدا اسـت. 
حتـی خـود روشـن فکران هم قـادر به درک آن نیسـت.

تاریـخ  ریسمان به دوشـان  نسـلی  دهکـده«  »نسـل  آری، 
بی عدالتی هاسـت.  و  نابرابری هـا  سـرزمین  محرومیـن  و 
نسـلی که بـا دسـتان پینـه دار و چهره هـای ترکیـده مسـیر 
نسـل  می پیمودنـد.  تمـام دشـواری هایش  بـا  را  زندگـی 
هـم  و  شـدند  اسـیر  طبیعـت  زنـدان  در  هـم  دهکـده، 
محکوم سیاسـت های مسـتبد و تمامیت خـواهِ حکومت ها 
جغرافیـای  ایـن  رهنمایـی  چـراغ  نسـلی که  گردیدنـد. 
»تباهـی« بـود، در انـزوای سیاسـی قـرار گرفتـه بودنـد و 

می زدنـد.  دسـت وپا  زندگـی  و  مـرگ  میـان 
آری! درِد مـن درد همیـن نسـل اسـت؛ نسـلی که درداش 
نمی کننـد  درک  شهرنشـین  ازسـردم داران  هیچ یـک  را 
و بـه داد شـان نمی رسـند. بلکـه می خواهنـد تاریـخ ایـن 
نسـل را وارونـه جلـوه دهنـد و دردهـای شـان را کتمـان 
کننـد. حتـی قلـم را از الی انگشـتاِن قلـم داران دهکـده 
می سـتانند، تـا مبـادا هربـار از انـزوا و انزجـار ایـن نسـل 
سـخن گویند. نسـلی که هم واره محرومیـت و محکومیت 
را بـا گوشـت و پوسـت و اسـتخوان شـان لمـس کرده اند 
قـرار  قـدرت  و  سیاسـت  تِکـه داران  اهانـت  مـورد  و 
گرفته انـد. لیاقـت و شایسـتگی »نسـل دهکـده« همـواره 
و  گرفته انـد  قـرار  قصـاوت  اصحـاب  دشـنه های  آمـاج 
سیاسـت های  قربانـی  ده نشـین  جـوان  هـزاران  اسـتعداد 
کثیـف رهبـران خودفروختـه ی گردیدنـد و در منجـالب 

حـوادث زمـان و مـکان مدفـون شـدند.
امـا، ایـن نسـل آرام و خامـوش بـا کاروان زند گـی راه 
می رفتنـد و مسـیر تاریـخ را می پیمودنـد. آهسـته آهسـته 
روز هـای سـیاه گذشـت و رنـگ و رخ زمـان تغییـر کرد. 
سـیاه چال های  بـه  کـه  »دهکـده«،  سـرگرداِن  نسـِل  ایـن 
بلنـد  سـر  بودنـد،  گردیـده  تبعیـد  سیاسـت  و  طبیعـت 
کردنـد. نسـلی که در انـزوای تاریخـی و انزجـار تاریخی 
قـرار گرفتـه بودنـد و از درس و تعلیـم و معرفـت دور 

ــی باشــنده ی ســر تکه غــال ســرجنگل اســت،  احمــد عل
ــت و  ــت و زراع ــوده و از کش ــی ب ــه اش دهقان ــه پیش ک
کمبــود حاصــالت امســالش این گونــه ســخن می گویــد:

ــوب  ــی خ ــی خیل ــل ش ــت آص ــت و زراع ــال کش  امس
نبــود. وضیــت کار و بــار اَم بســیار خــراب بــود. بســیاری 
مــردم کشــت و زراعــت نَدشــت. یــک تیــداد کــه 

مانـده بودنـد، دارند بـه افتخـار تاریخی تبدیل می شـوند.
افتخارآفریـن  دارم،  تعلـق  آن  بـه  مـن  نسـلی که  آری! 
نیـز اسـت. ایـن نسـل، باورمنـد به یـک تغییـر مثبـت در 
جغرافیـای نابرابری و سیاسـت انحصاری اسـت. هم نسـِل 
مشـقت،  و  رنـج  و  آواره گـی  این همـه  میـان  در  مـن، 
توانایـی  و  شایسـتگی  افتخـار،  از  تاریـخ  دل  در  بازهـم 
سـخن می گوینـد. بیـرق عدالـت و برابـری را پیشـاپیش 
و  فزیکـی  جنـگ  به جـای  می کشـند.  بـه دوش  همـه 
تفنـگ،  به جـای  می کننـد.  فکـری  مبـارزه ی  روانـی، 
می رونـد.  مکتـب  سـنگر  به جـای  و  می گیرنـد  قلـم 
مدنـی  حرکت هـای  بـه  بی نظمـی،  و  خشـونت  به جـای 
بـا  را  شـان  اجتماعـی  و  سیاسـی  حیـات  می پردازنـد. 
شـهروند بـودن ادامـه می دهنـد، نـه رعیـت و بـرده بودن.

آری! هم نسـِل مـن، در هرجای کـه آبادانـی و شـگوفایی 
وطـن مطـرح باشـد، بـا عـرِق جبیـن و دسـتاِن پرآبلـه اش 
و  حراسـت  جای کـه  هـر  می شـود.  بـه کار  دسـت 
سـپِر  را  سینه های شـان  شـود،  مطـرح  وطـن  از  پاسـبانی 
می دهنـد.  قـرار  دشـمن  سـتم  و  ظلـم  دشـنه های  آمـاِج 
هرجای کـه حـرف از منطـق و قلم باشـد، آمـاده ی پیکار 
می شـوند. هم نسـِل من هم دغدغـه ی دانایـی دارند و هم 

تـوان گام برداشـتن در جـاده ی خـرد و عقالنیـت.
آری! »نسل دهکده« نسِل افتخار تاریخی است.

ــکاری  ــال َدشــت، اَم بیخــی از خاطــر بی کم وچــوم َگوم
و بی خوراکــی ســودا َکــد. کســای که کاروبــار شــی 
ــه َد  ــه دگ ــل ندی ــی آص ــت ش ــه کش ــته، اگ ــی اس دیغن
خانــه خــو نــان خــوردو اَم نــدره ِدی. آلــی زمســتو اَم َدر 
اََمــده کــه خــدا خیــر ازمــو مردمــه پیــش کنــه. خــود مــه 
امســال کچالــو کشــت کــدوُدم. یِگــو دو-ســه صــد ســیر 
اِلـّـه بــال کــدوم. امســال اِی کچالــوی خاک َمنـْـده اَم اِیــد 
ـَـَدره. از این جــه تــا کابــل تنــا ســیر بیســت روپیــه  بــای ن
کــرای موترشــی موشــه. اونجــه اَم ســیر پنجــا- شــصت 
ــرف  ــو مص ــاب ام ــره. د اِی اِس ــختی می خ ــه د س روپی
ــا  ــه م ــه ک ــی برس ــه، چ ــوره اَم نموش ــای خ ــود و زاَمت ک
ــره  ــزی ازو ذخی ــا چی ــم، ی ــور کن ــه ره ازو ب ــرج خان خ
شــوه. روزبــه روز وضیــت مــردم خــراب و خراب تــر 
ــردم  ــم م ــد اِی رق ــه ق ــد ک ــاور کی ــمو ب ــوره. ش ــده م ش

ــه. ــداز نمی تن ــه اَم پس ان ــک روپی ــاالنه ی س
ــا  ــل ی ــا کاب ــردم ی ــود، م اَر ســال اگــه کشــت وکار نموب
ــرج  ــی خ ــا یک ونیم ــت، امونج ــدو موراف ــرات کارک ه
ــوره  ــال ام ــد، امس ــدا موَک ــوده پی ــال خ ــوراک ای و خ
ــم  ــرات ه ــل و ه ــی َد کاب ــه. آل ــردم گرفت اَم از روی م
بــی کاری مردمــه َد فیغــو اَُورده. دولــت اَم بلــدی مــردم 
کم چــوم  موِسســا  وختــا  نمی دیــه.  مُوَمــک  َکُمــک 
ــط  ــرجنگل ق ــو اَم د الل و س ــی ام ــد، آل ــک موش کم
ــب  ــای غری ــه َد مردم ــه اَم ک ــک موکن ــه ُکم ــده. اگ ش

ــه. ــیم کن ــو تقس ــی خ ــا َمن ّ ــاید َکت ــه، ش نمی رس

نسل دهکده
 از انزجار تاریخی تا افتخار تاریخی

احمد علی از ِکشت بی حاصل  می گوید

مدیر مسئول: نجیب اهلل ناصری 0772814147
معاون مدیر مســئول: حبیب اهلل حقتاش

سردبیر: عباس عارفی 
ویراستار: م. رضا احسان 0775802628

صفحه آرا: محمد رضا رضایی
هیئت تحریر: حیدر راســخ، محمد احمدی، ام البنین 
احســانی، عباس عزیزی، م. حسین رامش، م. زمان 

خاموش مهرآیین، حسین 
گزارشگران: زمان مهرآیین، شریفه موحدزاده، 

موحد ابراهیم 

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

گپ مردم

اگراشرفغنیمیبودم:
امنمیشود،وحتیکندزسقوط نا وقتیکه شمالکشور
میکند،امیدمنبرایپایداریافغانستانبیشترمیشود.احساس
میکند. پیدا را تعادلاش دارد کهوضعیتکشور میکنم
گرچندبرایمسختاست،تحمِلوضعیتآشفتهیشمال؛
اماجایبسخوشیدرایناستکهپسازسالهاجنگو
خونریزیومصیبتدرجنوب،حاالهموطنانشمالما،آنرا
بردوشمیکشند.این،یعنیدردمشترک.ازبابتمتحمل
شدنایندرد،ازمردمشمال،بهخصوصمردمبیدفاعکندز
ابرازامتنانوتشکریمیکنم.اگرفرصتشدبهپاسخدمات
د برایشهدا، »میترو«میسازم. درکندزیک مردمکندز،
اهلل)جلشأنه(لهدربارنه،جنتفردوسمیخواهم.تلدی

ویافغانستان!
وخدایناخواستهاگرعبداهللمیبودم:

باتوکلبهخدا؛شرف،عزتوسربلندیمردمکندزراپس
قانون پنجهی به را اینحادثهیخونبار عامالِن میگیریم!
میسپاریم.وضعیتکندزبرایماغیرقابلتحملاست.ما،
تاآخرینلحظهدرکنارمردمخودباقیمیمانیم.بهدشمنان
مردمافغانستانهشدارمیدهیم،تادیرنشدهدستبرداریداز
آدمکشیوجنایت.درغیرآنصورت،کندزراباالیتان،به

گورستانتبدیلمیکنیم!
من،دراندیشهیهردوسهامدارشرکت»وحدتملی«ببخشید
قوِت نقاط است، ملی« »وحدت حکومت رهبراِن منظورم

زیادیرامیبینم:
صراحِتکالمآقایغنیواحساستغییِرجغرافیایجنگبه
باورایشان،آدمرامتحولمیکند.یعنیآقایغنی،اگرامروز
جنگرابهشمالانتقالدادهوپسازآندرمرکزویاشرق
وغربکشورانتقالمیدهد،درنهایتقصددارداینآتِش

شومراازیکیازمرزهایافغانستانخارجکند.
آقایعبداهللاما،باآنکههیچکاریکردهنمیتواند)البتهحق
همدارد،چونسهمداشتِن50فیصدبهمعنیصالحیِتنصف
حکومتکهنیست،اینرافقطغنیوعبداهللمیدانند(،ولی
بازهمامیدخودراازدستندادهاست.اینیعنیدوقدمپیش

یکقدمپس.

دو دقیقه

ابراهیم موحد

عباس امیری

آری! نسلی که من به آن تعلق دارم، افتخارآفرین نیز است. این 
نسل، باورمند به یک تغییر مثبت در جغرافیای نابرابری و سیاست 
انحصاری است. هم نسِل من، در میان این همه آواره گی و رنج و 
مشقت، بازهم در دل تاریخ از افتخار، شایستگی و توانایی سخن 

می گویند. بیرق عدالت و برابری را پیشاپیش همه به دوش 
می کشند. به جای جنگ فزیکی و روانی، مبارزه ی فکری می کنند. 

به جای تفنگ، قلم می گیرند و به جای سنگر مکتب می روند. به جای 
خشونت و بی نظمی، به حرکت های مدنی می پردازند. حیات 
سیاسی و اجتماعی شان را با شهروند بودن ادامه می دهند، نه 

رعیت و برده بودن.

Moh Reza Rezaie

Reza Omid

حیدر خیرخواه


