
چندی قبــل والی و نمایندگان مــردم والیت غور 
در مجلس نمایندگان،  با محمداشرف غنی رییس 
جمهوری کشــور دیدار نمودند. این دیدار که در 
ارگ ریاست جمهوری انجام شده بود ،  والی غور 
ضمن صحبت پیرامون وضعیت کلی این والیت،  
گفته اســت که منازعات قومی یکی از مشکالت 
اصلی  در این والیت می باشدکه  بیشتر نا امنی های 
غور ناشــی از اختالفات/ منازعات قومی می باشد. 
اوهم چنان درمورد اضاوع امنیتی درشورای امینت 

ملی نیزنظریات خویش را مطرح نموده است.
بانــو رقیــه نایــل نماینده مــردم غــور در مجلس 
نمایندگان در این دیــدار ازوضعیت رقت بار زنان 
دراین والیت ابرازنگرانی نموده ،گفت درطی سال 
گذشته جنایت های هولناکی که درتاریخ بشریت 

2016 مارچ   14  ،1394 حوت   24 شنبه،  2
سال اول، شماره پنجم، 4 صفحه، قیمت 10 افغانی

آزادی برابری،  بيداري، 

گاهنامه

مردم را نسبت به حاکمیت قانون خدشه دار بسازد.
ایــن نماینده مجلس  تقســیمات واحد های اداری 
درغور را نــا عادالنه خوانــده  ازرئیس جمهوری 
خواســته اســت  تــا مطابــق تعهــدات پیکارهای 
انتخاباتی ش که گفته اســت لعل را  به ســه واحد 
اداری انکشــاف می دهدعمل نموده باورازدست 

رفته مردم را ازحکومت ملی احیا نماید.
اوهم چنان ازعدم شــروع کارسرک گردندیوال- 
فیروزکوه ابــراز نارضایتی نمــوده، خواهان انتقال 
لین بــرق)Tu Tab( ازمســیربامیان که مــی تواند 
مناطق مرکزی کشــور را تحت پوشــش نوربرق 
قراردهدومردمــان ایــن مناطــق نیــز ازنوربــرق 
مســتفیدگردند، گردیده اســت وتأکیدنموده که 

بایدهرچه زودترکارپروژه گردندیوال آغازیابد.

بی نظیربوده درزیرچترحاکمیت دولت اتفاق  افتاده 
است ومسئوالن بایدتوجه جدی درراستای تحقق 
آرمان هــای زنان وامینت جانی مردم به ویژه بانوان 

اتخاذنمایند.
خانم نایل  نا امنی درمسیرشاهراه کابل- غور یکی 
ازچالــش عمده فــراه راه مســافران دراین والیت 
دانسته، گفته است که گروه های تحت نام داعش 
وطالب سال پاره چهارده تن ازباشندگان این والیت 
را تحت نام هــزاره ازموترپایین وبــه رگبارگلوله 
بســتندونیزدرمنطقه نوی اســپندی این گروه های 
هــراس افگن خانه وکاشــانه مردمان بــی گناه ما 
را بــه آتش زده واموال آنــان را به غارت بردندکه 
بایدارگان های امنیتی وکشفی عامالن این قضایا را 
گرفتاروبه پنجه قانون بپسارندتا دیگرکسی جرئت 
نکندکه حاکمیت دولتی را زیرسوال ببرد واعتماد 

دیدار والی و وکالی  غور با رییس جمهوری
 کشور

4 4 3

ضرورت یک انقالب فرهنگی
نویسنده: جواد فروتن 

جوامع انسانی در درازنای تاریخ، همواره در مسیر 
تکامل خود با فراز و فرودهای گوناگون فرهنگی 
روبرو بوده و افراد آن هر یک به ســهم خود، نظر 
به مقتضیــات و ایجابات زمــان، کارکردهایی از 
خود به جا گذاشــته و در ایجاد ارزش های عصر 
خود نقــش بازی کرده اند. در تمــام طول تاریخ 
زمامداران مردم و آنانیکه به نحوی در امر رهبری 
جامعه، دســتی بازتر داشــته اند بــه دلخواه خود 
افــکار عامه را به جهتی ســوق مــی دادند و نظام 
ارزشــی مورد پسند شــان را می ســاختند، و این 
فکــر طبقه حاکم در وجود همــه مردم تزریق می 
شــد و همینگونه فکر و اندیشــه اقلیت قدرتمند، 
عقاید و باور همگان می گردید و گذشــت زمان 
این مقوله را تبدیل به یک »فرهنگ« می ســاخته 
اســت. کمتر کســی جرأت می کرد خالف میل 
زورمنــدان جامعه حرفــی و طرحی از دهن بیرون 
کند و »فکــر نو«ی را به اذهان عامــه مردم منتقل 
ســازد، چون این کار تاوان خطر ناکی همیشــه به 
همراه داشته است، مگر آنانیکه بودِن شان را توأم 
با مســئولیت می دانند و همــواره در تالش اند تا 
مرزبــان »حقیقت، عدالت و آزادی« باشــند و این 
مجموعه جز »روشــنفکران« جامعه کس دیگری 
نخواهند بود. این روشــنفکران جامعه اســت که 
نســبت به درد زمانه شــان آگاه اند و دنبال درمان 
هســتند و لحظه یی خویشتن را فارغ از درد مردم 
نمی یابند و در برابر رســالتی که در خود احساس 
می کنند، متعهد اســت و هیچ ارزشی را باالتر از 
ایثار و فداکاری در راه تحقق عدالت و رسیدن به 
حقیقت نمی دانند و مبارزه با ظلم و بیداد گری را 
وظیفه خویش دانســته و برای نابودی و ریشه کن 

ساختن نظام »استبداد« و »استثمار« شب از روز ...

ریشه های ایدئولوژیک 
پدیده ای داعش)1(

داعش به لحــاظ ایدئولوژیک 
»ســلفی  جریــان  درون  در 
گری جهــادی« قابل بررســی 
سلفی  می باشــند.  بازشناسی  و 
گری جهادی بیشتر در برابر ...

تقابل افکار، تکانه بیداری)2(

در شــماره پیش گفته شــد که 
ســنت »دینــی« و »تاریخی« ما 
نیــز، دســتکم در مقاطعــی از 
»اندیشــه ستیز«  تاریخ، آنچنان 
نبــوده و بزرگانــی چــون امام 
صادق و دیگران، با کمال میل 

با »دیگراندیشان« ....

پروژه ملی باغداری و 
مالداری

ازسکتورهای  یکی  زراعت 
اقتصاد ملی بوده و سهم  عمده 
اشتغال  ایجاد  در  سکتور  این 
مهم  داخلی   ناخالص  تولید  و 

وارزنده می باشد...

سرمقاله

بــه طول 32کیلومترســرک های که ، روســتاهای 
مختلف ولســوالی لعل وســرجنگل را به مرکزاین 
ولســوالی وصل می سازد، ازســوی برنامه ملی راه 
ســازی  روســتایی وزارت احیا وانکشاف دهات 
پاکســازی گردیــده کــه مناطــق تگاب ســعید، 
ده میرداد، تلخک میانه، تلخک علیا ، سفیدچشمه، 
ِدلک وگرگگ ، جوقولک شامل این برنامه شده 

است. 
حســن رضا یکی از مستفید شــده گان این پروژه 
میگوید:  این برنامه به اثروســعی تالش همه جانبه 
بانونایل نمانیده منتخب مردم درمجلس نمایندگان 

برنامه برف پاکی راه های قریه های لعل به طول ۳۲ کیلو 
متراجراگردید

امین کاوه

هردل ازگزندترس درامان نیست. دل های زیادی ازترِس ترس ازتپیدن بازمانده است.گوش های بی شماری 
درحال زوزه کشیدن ترس نا شنوا شده است.همۀ آدم ها به نحوی ازانحا ازآینده گرفته تا دنیای پیرامون شان 
می  ترسند.کسی ازارتفاع می ترسد.کسی ازچاه می ترسد.کسی ازدانستن می ترسد.کسی ازنادانی می ترسد.
می ترسد. ازعشق  می ترسد.کسی  نان  ازغم  می ترسد.کسی  ازپیشرفت  می ترسد.کسی  عقلی  ازبی  کسی 
می ترسد. ازبیماری  می ترسد.کسی  ترس  ازترِس  می ترسد.کسی  ازطالب  می ترسد.کسی  ازجن  کسی 
کسی ازفقرمی ترسد.کسی ازدست دادن مقام وموقف اجتماعی می ترسد. کسی ازحق زن می ترسد. کسی 
ازرای گوسفندی  می ترسد.کسی  انتخابات  از  می ترسد.کسی  ازهویت جعلیش  می ترسد. کسی  ازبرابری 

می ترسد.کسی ازخیانت  می ترسدوسرانجام کسی ازبازپرس تاریخ می ترسد.
آدِم  کنم  می  احساس  درحالی که  است.  شده  جانم  خوره  روزها  دراین  وچرا  چیست  ترس  این  راستی 

نترس هستم. تنها ترِس که مرا  می آزارد ودارد به 
قومی  غلط  ازباورهای  کشاندترس  می  نیستی  کام 
وقبیلوی انسانی افغانی است. انسان که به هیچ ارزش 
مدنی ونوین دیگر باورمند نیست. تنها به چیزی که  
باوردارد داشته های سنتی وقبیلوی خاندان وقومش 
زدودنی  آن  وتاریکی  دود  که  داشته های  است. 
فراتررفته  ها  ازآسمان  گندآن  بوی  دوِدکه  نیست. 
افغانستان  بنام  جغرافیای  درچنبره  آن  وسایه  است 
ساخته  مخرش  شدت  به  را  فضا  است.  شده  چیره 
است.تنفس کردن دراین فضا تکان دهنده وجانکاه 
این قشرزخیم که الیه های فضای ذهنی مان  است. 
را درنوردیده است جزافراطیت چیزی دیگرنیست. 

امروزه درکشورما افراطیت خاص 

ترسترس  از
که با مراجع مکررشــان دروزارت احیا وانکشــاف 
دهات صورت گرفته است.و  ازتالش های بی شایبه 
موصوف ابراز قدردانی نموده گفته اندکه مشکالت 
زیــاد آن هــا ازناحیــه راه های مواصالتــی درفصل 
ســرما مرفوع گردیــده وآن ها بدون کدام مشــکل 
ازدهکده هــای مختلف این ولســوالی بــه مرکزلعل 
آمده نیازمندی های روزه شان را مرفوع می نمایند.

قابــل ذکراســت  که این برنامه همه ســال ازســوی 
وزارت احیا وانکشــاف دهات منظــور بازبودن راه 
هــای مواصالتی قریه های کشــور جهت دسترســی 
خدمــات صحی  ومواصالتی  درفصل زمســتان راه 

اندازی می گردد. 



شــریعت و قانون، ایفای وظیفه به عنوان معلم و... 
نیز از منظر داعش موجب خروج شخص از دایره 

مسلمانی می گردد.
     پیامدهــای هرمنوتیــک تکفیــر داعش بســی 
ســهمناک و خطر ناک اســت. هرکس از منظر 
این ســازمان کافر قلمداد شــود، خونش مباح و 
مالش حالل می باشــد. داعش در کشــتن کافران 
خشــن ترین شــیوه، یعنــی ســر بریــدن و زنده 
ســوزاندن، را انتخاب می کند. ابــو علی مهاجر، 
مفتی و مرجع فقهی داعش، می گوید که ریختن 
خون مخالفان هرچه خشن تر باشد، به همان پیمانه 
نزدی خدا و رســول محبوب تر اســت. مهاجر با 
این ســخن نه تنها خون ریزی و خشــونت ورزی 
را تجویز می کند، بلکه آن را عین دیانت می داند 
و داعیــه قدســیتش را بلند می کنــد. در نظرگاه 
داعش، تعامل مســالمت جویانه با مخالفان جواز 
ندارد؛ زیرا که اسالم دین شمشیر است و شمشیر 
نمــاد خون ریزی اســت. بنا براین هیچ مســلمانی 
به ایمان راســتین دســت نمی یازد، مگر اینکه تا 
می توانــد از رابطه صلح آمیز بــا کافران بپرهیزد 
و به قدر اســتطاعت خون آنان بریزد.)صالیحی، 

)8 :1394
داعــش در مورد گروهی از زنــان حامی اش که 
در عــراق و ســوریه که خود را »گردان خنســا« 
می نامنــد، رســاله مفصلــی در اینترنت بــه زبان 
عربی منتشــر کرده اند کــه هدف آن جذب زنان 
بخاطر »جهاد النکاح« ازکشــورهای حوزه خلیج 
فارس و عربستان ســعودی است. حال این رساله 
توســط موسســه تحقیقاتی »کویلیــام« که مرکز 
آن در لندن اســت، ترجمه و منتشــر شده است. 
در ایــن رســاله آمده: »ازدواج یــک دختر در 9 
ســالگی قانونی است. اما بســیاری از دختران در 
1۶ یا 1۷ ســالگی ازدواج می کنند.« از این ســن 
بــه بعد او باید در خانه و به دور از انتظار عمومی 
باشــد و از خلیفه در پشــت درهای بسته حمایت 
کند) گارنر،2:1394(. در این رســاله، آزادی به 
ســبک غرب را که زنان برای کار کردن از خانه 
خارج می شــوند، رد کــرده و می گوید: »زنان از 
ایده برابری با مردان چیزی نصیبشــان نمی شود.« 
همچنان زنان تقریباً 1۰ درصد از هزاران خارجی 
را تشــکیل می دهند که با عبــور از مرز ترکیه به 

پیوسته اند.  داعش 
در ایــن رســاله به وضــوح گفته شــده که نقش 
عمده زنان »نشســتن در خانه« و حمایت از مردان 
پیکارجوی اســالم گرا و نگهــداری از بچه های 

آن هاست نه جنگیدن.
)حکمت و همکاران،4:1394(

سرچشمه ها:
حکمــت، یاســین و همــکاران. داعــش و   .1

بحران در افغانستان. دانشگاه افغانستان، سال 1394.
نیــوز، کبنــا. داعــش و  بحــران جدید در   .2
خاورمیانه. فصلنامه علمی و پژوهشــی ایران، شماره 23، 

.1394
همان، ص:1۰  .3

فراخــوان هجــرت  صالحــی، عبدالکبیــر.   .4
و احیــای نظامــت خالفــت: ســیری تاریخــی، ماهیت 
ژئوپلیتیک و ریشــه هــای ایدئولوژیــک پدیده داعش. 
فصلنامه زمینه، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1393.

همان، ص:۶  .5
فرانــک گارد نر« ›راهنمــای‹ زندگی زنان   .۶
پیکارجو تحت حکومت داعش« بی بی ســی فارسی، 5 

فوریه 2۰15.
محق،محمــد. داعش در ســرزمین اســالم   .۷
سیاســی مــی روینــد. گفتگــو با خلیــل پــژواک، نهاد 

طلیعه. اجتماعی 

امر به طور جنون آسایی افراط می ورزد. افراط 
دیوانه وار داعش در تکفیر مخالفان باعث شــده 
است که سه تن از مشــهورترین نظریه پردازان 
جریان سلفی گری جهادی نسبت به آن واکنش 
نشــان دهند و از این رهگذر، داعش را مصداق 
خوارج نوین بشمار آورند.)صالیحی، 5:1393(
     تکفیــر گرایــی داعــش به هیــچ کس رحم 
نمی کند و تمام مسلمانان را به بهانه های مختلف 
از دایره مسلمانی بیرون می راند. یکی از تئوری 
ســن های ایدئولوژی تکفیری داعش در شماره 
ششــم »دابق« تصریــح می کند که بســیاری از 
کسانی که امروز شهادتین را به زبان می آورند، 
در زیر لوای انواع شــرک )به شمول شرک در 
حاکمیت و شــرک در تشریع و قانون گذاری( 
قرار دارند. او با تشبیه »دولت اسالمی« به کشتی 
نوح، خاطر نشــان می ســازد که مردمان امروز 
مؤظــف و مکلف اند که به داعــش بپیوندند و 
به کشــتی نجات » دولت اسالمی« سوار شوند، 
واال در طوفــان هولناک کفر و نفاق و جاهلیت 

و انحراف به هالکت می¬رسند.
     آنچه کشــورهای اســالمی را از نظر داعش  
در ســلک ســرزمین های کفری قــرار می دهد 
»حاکمیت هــای طاغوتی« شــان اســت. داعش 
در این زمینه به آموزه های ســید قطب تمســک 
می جویــد و رژیم هــای حاکم بر کشــورهای 
اســالمی را یکســره مرتد و طاغوتی محسوب 
می کند. در همین ســیاق، این ســازمان جوامع 
اســالمی را در کلیــت شــان جوامــع جاهلــی 
می خوانــد و تکفیــر دســته جمعی مســلمانان 
را بــه بهانه های مختلــف جائز می دانــد )کبنا، 
23:1394(. بهانه هــای تکفیــر در نظــام فکری 
داعش طیف وســیعی از نشــانه هایی چون شیعه 
بــودن، گرایش به جنبش هایــی همچون اخوان 
المســلمین، کارکــرد در ارتــش و پولیــس و 
اشــتغال در ســایر ادارات دولتی کافی است تا 
داعش فــردی را به خاطر آن کافر قلمداد کند. 
فهرســت نشــانه های کفر به موارد فوق خالصه 
نمی شــود و عواملی چون شرکت در انتخابات، 
پذیرفتن و تطبیق قوانین وضعی، درس خواندن 
در دانشــکده های حقــوق، تحصیل در رشــته 

    داعش به لحاظ ایدئولوژیک در درون جریان 
»ســلفی گری جهادی« قابل بررسی و بازشناسی 
می باشــند. ســلفی گری جهادی بیشــتر در برابر 
»ســلفی گری تبلیغی« مطرح می شــود. آنچه این 
دو نوع ســلفی گیری را از یکدیگر جدا می کند، 
فعالیت  فعالیتشان می باشــند.  شــیوه های مختلف 
ســلفی گیری تبلیغی در محــوری تبلیغ و ترویج 
اندیشه ها و آموزه های عقیدتی سلف می چرخد. 
این جریان از کاربرد خشونت می پرهیزد و بیشتر 
تالش می ورزد تا با بهره وری از تکنولوژی مدرن 
و وســائل ارتباط جمعی، نظام اندیشی خویش را 
جهانی سازد. هرچند این نوع سلفی گری، جهاد 
علیــه مخالفــان را به لحاظ تئوریــک بر می یابد، 
ولــی در عمل توســل بــه زور و پرخاش را الزم 
نمی داند و می کوشــد تا با اســتفاده از شیوه های 
مســالمت آمیز، زمینه اقناع دگر باوران را فراهم 
آورد. امــا در مقابل ســلفی گری جهادی شــیوه 
فعالیت مســالمت جویا نه ســلفی گری تبلیغی را 
نمی پســندد و با بر افراشتن پرچم جهاد، خشونت 
و مبارزه مسلحانه را بهترین و درست ترین روش 
فعالیــت علیــه مخالفــان قلمداد می کنــد )محق، 
ســلفی گــری  تبارشناســانه  بررســی   .)2:1394
جهادی حاکی از این اســت کــه جریان مذکور 
ریشه در اندیشــه های سید قطب دارد. سید قطب 
با ابــداع نظریه جاهلیت مدرن )الجاهلیه الحدیثه( 
معتقــد بود که جهــان امروز در چنبــره جاهلیتی 
همانند جاهلیت قبل از اســالم یا خطر ناک تر از 
آن گرفتار اســت. به بــاور او، هرچه در پیرامون 
ماست، از نگرش و بینش مردم گرفته تا عادت ها 
و ســنت های آنان، منابع فرهنگی و هنر و ادبیات 
و قوانین و مقرراتشــان، حتــی بخش عمده ای از 
آنچه که ما فرهنگ، فلســفه و اندیشــه اســالمی 
می خواهیم، همه زائیده و آفریده جاهلیت است. 
این جاهلیت بیشــتر در بســتر »تجاوز و تعرض به 
حاکمیت شــاخص ترین ویژگی الوهیت می باشد 
و بنابرایــن، جز خــدا هیچ کس حــق حاکمیت 
نــدارد. امــا جاهلیت مــدرن این حق را به بشــر 
می بخشد و با نقص حق مطلق خدا، به وی اجازه 
می دهد که قانون بگــذارد و نظام اجتماعی پدید 
آورد. از این  رو مســلمانان وظیفــه دارد تا برای 
تثبیت حاکمیت خدا و تحکیم الوهیت یزدان در 
سراســری جهان دست به ســالح ببرد و با جهاد 
فراگیــر و مبارزه پیگیر بنیاد حاکمیت بشــر را بر 

اندازد.
     جریان ســلفی گری جهادی بعد از سید قطب 
بــه مقتضــای واقعیت هــای موجــود در صحنه، 
دســت خوش تحوالت و دگردیسی های فکری 
گسترده ای گردید و طیف وسیعی از اندیشه ها و 
نظریه های نســبتاً معتدل و افراطی را در دل خود 
جــای داد؛ به گونه ای که امــروز با نگاهی با این 
جریان در می یابیم کــه پیروان و هواداران آن به 
هیچ وجه گروهی یک دست و متجانس نبوده و 
در دو ســوی مرز تکفیر گرایی و تکفیر پرهیزی، 
رویــاروی  یکدیگــر قــرار دارنــد. در این میان 
داعش به جبهه تکفیر گرایی تعلق دارد و در این 
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 انســان ها بصورت طبیعــی، مجموعه یی از 
استعدادها را از والدین و اجداد خود به ارث 
می برد که شــامل جنبه های مختلف میباشد، 
و همه شــان نیازمند زمینه و شــرایط مســاعد 
برای شــکوفا شــدن می باشــد.  اســتعدادها 
زمانــی شــکوفا میگردد کــه نیازهــای اولیه 
فزیولوژیک رفع گردد. اگر با درنظرداشــت 
نظریه روانشــناس امریکایی ابرهــام مازلو و 
طبقــه بنــدی نیازهــای یک انســان، زندگی 
مردم این جغرافیا را از آن دیدگاه به بررســی 
بگیریــم، می بینیم که در اکثــر موارد، همان 
نیازهــای اولیــه مردم نیز به صورت درســت 

رفع نمی شــود و یا الاقل به غیر از نیازهای 
فزیولوژیک به دیگر نیازهای یک کودک 
چندان توجهی صورت نمیگیرد. اما توصیه 
یی راکه یــک دانش آموخته روانشناســی 
میتواند با در نظرداشــت شــرایط جغرافیای 
و اجتماعــی داشــته باشــد، این اســت که: 
بعــداز رفع نیازهــای اولیــه وفزیولوژیک، 
فضا و جو خانوادگی بــرای کودکان، باید 
طوری فراهم شود که تمام اعضای خانواده 
بخصوص اطفال که بیشترین تأثیرپذیری را 
در این دوره دارند، بتوانند احساس محبت، 
عشــق، عالقه و...نســبت به همدیگر نمایند 
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نگاهی توده شناسیک به 
زمستاِن هزاره جات

ســاختار خشــن و کوهســتانِی هــزاره جات، 
زمســتان ســرد و طوالنی ای را در آن به دنبال 
می آورد که البته زیبایی های خاص خودش را 
نیز دارد. این فصل از سال، برای اکثر ده نشینان 
هــزاره جات فصل فراغت اســت. آنان در این 
فصل، بــه دور از دغدغه های روزگار پاتوغی 
می ســازند و یا محلی را برای اجتماع عمومی 
تعیــن می دارند. با تمام ســردی هــوا، منابر و 
مســاجد گرم اســت و در خالل این فراغت ها 
اســت که دکان افســانه گویــی و قصه خوانی 
نیز گرم میشــود، که در این میان داســتان های 
حماســی و پهلوانی که جنبه تاریخی نیز دارند، 
محبوبیت و مجذوبیت خاص خود را داراست. 
کتاب های چون؛ حمله حیدری، امیر ارســالن 
رومــی ، امیــر حمزه صاحب قران، یوســف و 
زلیخا، نجمای شیرازی، لیلی و مجنون، ورقه و 
گلشاه، که بعضی شان ابیات شیرین و محتوای 
عاشــقانه دارند، توسط شخصی، با لحن شیرین 
و ابهــت خاص و حرکات جالب با صدای بلند 
خوانده می شــود و بدین گونه برای مستمعین 
و اهــل مجلــس جــذاب و جالب واقع شــده، 
حاضریــن در مجلس را بــه هیجان می آورد و 
اعضای مجلس با تمام احساس شان به خواننده 

گوش می سپارند.
 عالوه بر این، برگزارِی مجالس مذهبی مطابق 
عــرف و روال قدیمی، اجرای مراســم دینی و 
مذهبی از دیگر ســنت هایی است که در فصل 
زمستان، به صورت جمعی از طرف اهالی قریه 
انجام می شــود. مردم به باورهای مذهبی شان 
عقیده مند اســت و  شــب و روز جمعه را ویژه 
و مقــدس می پندارنــد و در این ایــام، مرتب 
مجالس روضه خوانی، توســل بــه ائمه اطهار، 
ختم قرآن شــریف جهت خوشــنودی ارواح 
امــوات اهل قریه و دفع بلیــات و ایجاد دیانت 
و وحدت در بین آبادی برگزار می شــوند. از 
جمله آثار و نتایج مفیدی که این گونه مجالس 
و مراســم برای اهل ده دارد، این اســت که از 
طریــق ایــن مجالــِس همگانی دیــد و بازدید 
صورت می گیرد، از احوال یکدیگر باخبر می 
شــوند، کینه و خصومت ها کم می شوند و در 
نتیجه احســاس و روحیه ی تعاون و وحدت و 
همزیستی تقویت می یابد. از لحاظ شخصیتی، 
هزاره ها سخت کوش، نرم دل، عاطفی، صادق 
و مهربــان اند و از اســتعداد خــالق هنری نیز 
برخوردار می باشند.  از قدیم تا اکنون با کمی 
تغییر، در فصل زمســتان مکتــب خانه ها فعال 
می شوند و کودکان از یک سر برای تربیت و 
سواد آموزی به منابر پیش آخوندها و حاال در 
کورس های زمســتانی شرکت می کنند. یکی 
از ســنت های نیک جاافتــاده در هزاجات این 
اســت که اولیای فامیل با وجود انواع مشــقت 
ها و تنگدســتی هــا، بازهم حاضر نیســتند که 
فرزندان شــان را از نعمت ســواد محروم کنند. 
والدین به هر قیمتی که شــود پسران و دختران 
شان را برای فرا گرفتن درس به مکتب خانه ها 
و مراکز آموزشــی می فرســتند تا از این طریق 

آینده روشن آنان را تضمین کنند. 
گفــت و شــنود ها تــا انــدازه ای، در مجالس 
عمومی شکل دیگری پیدا نموده است؛ عنوان 
مورد بحث در این مناقشــات را بیشــتر، مسایل 
سیاسی و کشوری، چگونگی تصمیم گیری ها 
روی منافع مشــترک و غیره تشــکیل می دهند 
که ورود تکنالوژی از قبیل داشــتن تلویزیون، 
تلفن های همــراه، و دیدن ســریال ها اثراتش 
را روی فولکلور هزاره جات داشــته اســت و 
زمســتان های اکنــون نظر به دهه هــای قبل با 
ممیزاتی مانند؛ رایج شــدن مطالعه، سر زدن به 
دنیای مجازی، دیدن سریال ها و ارتباطات روز 

همراه گردیده است. 

ریشه های ایدئولوژیک پدیده ای 
داعش)1(

بصیر متیم



صداقــت، ایثــار و از خودگذری و مســئولیت 
پذیــری را در همیــن مرحله و محیــط علمی و 
تربیتــی باید بــه دانش آمــوزان یــاد داد. همین 
احســاس مســئولیت پذیری در اجتماع است که 
نظــم اجتماعی را ســامان می دهد و در رشــد و 
ترقی هــر چه بیشــتر جامعه نقش بــارزی دارد. 
نکتــه ی مهم دیگر این اســت کــه همگی باید 
از »شایســته ســاالری« به عنوان یک مشــخصه 
مهــم نظام دموکراســی قاطعانــه حمایت کرد و 
در ترویــج این فرهنگ همه را تشــویق نماییم تا 
از این طریــق رقابت علمــی و تخصص گرایی 
در ابعــاد مختلف حیــات اجتماعی جا باز کند و 
توانگران و دلســوزان واقعی صاحب اختیار امور 
گردند. و هم چنان این را نباید فراموش کرد که 
این کار یک پروســه دراز مدت اســت و نتیجه 
اش نیازمند زمان و چون سایر تحوالت اجتماعی 
نیســت که به زودی به ثمر بنشیند. پس بناًء؛ این 
پروســه دراز مــدت و حیاتی زحمــت و تالش 
خستگی ناپذیر تمام روشــنفکران و رسالتمندان 
جامعــه را به جدیــت می طلبد، تا بــا غرس این 
نهال روزی شاهد ثمرش باشیم و از این رهگذر 
بتوانیم تغییرات عمده و چشــم گیری را در تمام 
بخش های زندگی اجتماعی مان پدید آوریم و 
شاهد دست یابی به دست آوردهای که ناشی از 
تالش مداوم و پیگیر همه روشنفکران و مبارزان 
تاریخ بــوده اند، باشــیم. »پلورالیــزم فکری« را 
نهادینه ساخته و »تک صدایی« را تبدیل به »چند 

صدایی« 
کنیم ، آزادی را ارج نهیم و از این ارزش مقدس 
که دســت آورد تالش آزادیخواهان و مبارزان 
واقعی اســت، پاســداری کنیم و از آزادی برای 

تحقق یافتن عدالت کار بگیریم.

درین بخش چه دولتی و غیر دولتی، روشنفکران 
و نخبــگان جامعه همه با هم در راســتای »جهل 
زدایی«، مســاعِی جدی و پیگیــر به خرچ دهند. 
جهــل و نادانی اســاس شــر و بدبختی اســت و 
آگاهی از آن، اوج آگاهی اســت از همینروست 
که ســقراط به عنوان ســمبل و نماد آگاهی می 
گوید: »من هیچ نمی دانم جز اینکه از جهل خود 
آگاهم« و این است که آگاهی از جهل، نخستین 
گام دانایی است و همین دانایی است که توانایی 
را بــه همراهش می آورد و پاشــیدن بذر دانایی 
یکی از فاکتورهای مهم ایجاد تحول مورد بحث 
است. تقویه روحیه »نقد و نقادی« در جامعه یکی 
دیگــر از عوامل موثــر در راســتای ایجاد چنین 
تحولی اســت که می شود جلو »انحصار قدرت« 
را گرفــت و از این ابزار اســتفاده بهینه و خوب 
کرد و همســو با منافع مردم نظام ارزشی موجود 
در جامعــه را تغییر داد. با ایجــاد چنین فضایی، 
روحیــه »همدیگرپذیری« را تقویــت کنیم و از 
نفی یکدیگر بپرهیزیم، گفتمان همدیگر پذیری 
را بــه یک گفتمان بــزرگ و سراســری تبدیل 
نموده و از دایره شــوم »تعصبــات پوچ« که قرن 
های متوالی از آن آســیب دیــده ایم و در آتش 
آن سوخته ایم ، بیرون آییم. و چشم انداز آینده 
را پر از خوبی و زیبایی ترســیم کنیم با در پیش 
گرفتن این رویکرد می شــود اعتماد سازی کرد 
و از فضــای بی اعتمادی موجود رها شــد. و این 
از ضروریات اساســی یک تحول بنیادین فکری 

به حساب می آید.
مســئولین بخش هــای آموزشــی و تربیتی باید 
صادقانه در این راســتا تالش نمایند و از مکاتب 
بایــد این تحول آفرینی را آغــاز کرد؛ مهربانی، 

نمی شناســند و در تالش ســاختن یــک جامعه 
عاری از »نابرابری« و بی عدالتی هستند. 

زمانی می توان به این تحول دست یافت و از این 
تاریکی وحشــتناک و شــرایط اجتماعی خفقان 
آور و نفس گیر موجود نجات پیدا کرد که ریشه 
»جهالت« را در جامعه بخشــکانیم و در راه خلق 
»آگاهی« تــالش کنیم و همه نهادهای مســئول 
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تا باشــد کــه زمینه شــکوفایی اســتعدادها برای 
کودکان فراهم گردد. اما با تأســف در خانواده 
هــای افغانــی و محدودتــر از آن در غور و لعل 
وســرجنگل، بخاطر عدم آگاهی از نقش روابط 
و برخوردهای ناســالم اعضای خانواده، آنچنان 
جو مناســب و مســالمت آمیز در خانواده حکم 
فرما نمی شــود. این، خود عاملی است که  بیشتر 
از درگیری کودک و نوجوان با شــناخت خود 
و انکشــاف اســتعداد هایــش، درگیر شــدن با 
برخوردهای ناســالم اعضــا و بخصوص بزرگان 
خانــواده را در وی باعــث می شــود و زمینه و 
فرصــت شــکوفایی اســتعدادها از او گرفته می 

شود. 
عامل دیگری که باعث میشود تا استعدادها رشد 

نابســامان  نکنند، شــرایط اقتصادی و وضعیت 
مالی این مردم وجغرافیا است که بعضی اوقات 
سبب می شود تا فرزندان از مکتب رفتن، سواد 
آموختن و پرداختن به آمــوزش و تحصیل باز 
بماننــد. مورد دیگری که میتواند اســتعدادهای 
بزرگی راخفه کند و درنطفه از بین ببرد ضعف 
نهادهای آموزشــی اســت کــه اکثــر مربیان، 
مدیران و پرسونل های آنان افراد غیرمتخصص 
وغیرتحصیل کرده است و نمیتوانند در آموزش 
شــان مطابق به نیازها و شرایط روحی و روانی 
خاص کودکان و نوجوانــان برنامه ریزی کنند 
که خود باعث دلســردی کودکان و نوجوانان 
از معلم، مکتب و حتی در کل آموزش گردد. 

ترس؛ همزاد من
از ابتدا، همه چیز در آغوش افسانه 

کتمان شد
خدا در دقایق ایستاد

بی بهانه غصب کرد
ضمانت نامه هایم سوخت

در حریق غضب هایش
معامله هوس بازی شد

میان من و میوه ی ممنوعه و بعد میان من

 و تو
داغ هوس خورد بر پیشانی ام

که پسران آدم بر جنت حرام شدند
دست من درکار بود یا نه؟

نمی دانم
باید بر محراب مغیالن گام نهم

خون سعادت ریختم
از عرش تا به فرش 

بوی خاکستر می آید از سر انگشتانم
از آغاز بر عصیان حریص بودم

که
امروز به آتش انتقام

بر تملک من بی تابانه حریصی
فرزندان آدم

خونخواهی می کنند از پدر
گیوتین با شاهرگم معاشقه می کند

تا معترف شوم
»بهشت از حلقه ی گوش یک سیب آویزان 

است«
سوگوار میراث پدر...

مرا در شامگاهان در بیغوله ای
دفن می کنند
در صبحگاهان

به بازار برده فروشان
همتراز یوسف تنفس می دهند

ببین مرا...
چه اوج می¬گیرم

بر قامت صلیب

گاهی که 
به گناه حلوا

تازیانه ام می زنی
هر دم که خدا دیده می دزدد

از من
بی نماز جنازه همآغوش خاک می شوم

تکه استخوان کوچکی تمرکز می کند
در سرازیری بغض

خوش بختی ام فرو می ریزد
در سایه ی سکوت

آن سان که در آستان بهشت
فرشتگان لعنم کنند

ثانیه در ثانیه
زمین قی خواهد کرد

محبِس گران وجودم را 
نفس اجازت خواهد خواست

مرا از مرد
هر لحظه که من زن باشم و زن باشم

و تو
مرد باشی و مرد باشی

سراینده: مرضیه شریفی

ادامه رسمقاله

به  همه  نیست.  ویاسیاسی  قومی  گروه  یک 
با  داریم  ما  تفکرهستیم.  داراین  داعیه  گونۀ 
گرفتارهستیم  اجتماعی  افراطی  معضل  یک 
دیگرنیرومندترشده  تفکربیشترازهرزمان  واین 
وازطرف  می ترسیم  سوازطالب  ازیک  است. 
پرستی،  مقام  می اندیشیم.  دیگرطالبانی 
پرستی  وصدها  پرستی  قوم  رهبرپرستی، 
دوست  را  آزادی  تفکرطالبانیست.  دیگراززمره 
باورمندنیستیم.روشنایی  آن  به  ولی  داریم، 
را  آن  به  رسیدن  راه های  ،اما  می ستایم  را 
ذهن  به  وقت  آدم  راستی  به  جستجونمی کنیم؟ 
رود. فرومی  درفکرعجیب  می کند  نگاه  انسان 

فرمانروایی  سودای  غرورسربلندی  با  که  انسان 
جهان را دارد.خودش طعمه یی موجود بی دست 
وپا می شود. موجودکه نه جان داردونه تن. هیچ 
کسی تاهنوزجسامت وهیکل این ترس را ندیده 
درآورده  ازپا  ترس  این  را  زیادی  آدمان  است. 
است. عجیب است که انسان اجازه می دهد این 
سازد؟   خویش  طعمه  را  او  هویت  بی  موجود 
برداشت ذهنی  ازبحث فرهنگی وسیاسی  جدای 
بنده ،بسیاری از افراد در زندگی خود بارها ترس 
را حس کرده اند . بسیاری از این ترس ها لحظه 
و بسیاری دیگر تا مدت ها در ذهن فرد می ماند 

و آزارش می دهد.
ترس یکی ازسازوکارهای مهم بقای بشری است. 
خاص  منفی  محرک  یک  درپاسخ  معموال 
زیادی  وروانشناسان  اندیشمندان  دهد.  می  رخ 
زاده  ترس  هستندکه  عقیده  این  به  درجهان 
اندیشه وفکرماست. ما هستیم که حاکمیت ترس 

ترس  سازیم.  هموارمی  مان  ذهنی  برسیطره  را 
خواری  ودیوآدم  مانندغول  مان  های  درذهن 
کشاند. می  نیستی  کام  به  چیزرا  همه  که  است 
دیگران  وجودندارد.  ازذهن  دیودرخارج  این 
قادرنیستند ما را بترسانند.دیگران ممکن است که 
شود؛  ما  ترس  باعث  بزنندکه  دست  کارهای  به 
خوداجازه  مغزوذهن  به  که  ماهستیم  این  ولی 
بی  تاثیرتلقینات  تحت  ازخارج  که  دهیم  می 

موردبترسیم.
اثر بگذارد مگر این که  هیچ چیز نمی تواند برما 
در ذهنمان رخنه کرده باشد. این حقیقت در مورد 
حوادث زندگی نیز صادق است. هیچ نوع حادثه 
ای قادر نیست در اذهان سالم ایجاد ترس بکند. 
تنها موقعی حوادث روی ذهنمان اثر می گذارد 
صورت  عملی  چنین  یک  بدهیم  اجازه  ما  که 
بگیرد. ما قدرت آن را داریم که به آنچه دوست 
داریم اجازه وارد شدن داده و آنچه را که مورد 
پسندمان نیست از خود برانیم. ما می توانیم درب 
باعث ترس  به روی هر چیزی که  را  ذهن خود 
می شود ببندیم و فقط به مواردی که همآهنگی، 
تمامیت و قدرت و شادی را به وجود می آورد 

اجازه ورود بدهیم.
ترس گشودیم  را روی  بار که درب  وقتی یک 
برخی  ببندیم.  مجدداً  را  آن  است  سخت  بسیار 
از افراد آن چنان برای سالیان دراز طعمه این دیو 
بوده اند که ترس در طبیعت شان النه کرده و هر 
این  کنترل  تحت  زند  می  سر  آنها  از  که  عملی 

موجود شوم است. چنین افرادی نمی توانند 
محصور  و  محدود  آن ها  حیات  چگونه  دریابند 
گشته و نمی دانند ترس تکامل و خودرویی را از 

بین برده و لذت زندگی شان را نابود کرده است. 
موقعیت های  است  ممکن  دفعه  چند  زندگی  در 
خوب و آرمانی به دست بیاوریم .چند بار ممکن 
است در اثر پیش بینی های اشتباه، شرم، رسوایی 
ناشی از شکست رنج برده و به خاطر نفس همین 
ما  مطمئناً  را ممکن سازیم  بروز آن  حقیقت هم 
غالباً مبتال به همان دردی می شویم که از آن می 

ترسیم!
در  دقیقه  بیست  تنها  شما  باشد  ممکن  اگر  حتی 
دنیایی پر از شادی و زیبایی به سر برید، آیا ممکن 
نیست بر این مدت افزود؟ آیا برای همه مردان و 
زنان که در یک محیط عادی زندگی می کنند 
ممکن نیست همیشه در یک چنین دنیایی به سر 
نقل  است  ممکن  که  نفری  هزاران  تجربه  برند؟ 
اشیاء  داشتن  در  خوشی  که  دهد  می  نشان  شود 
درون  در  بلکه  نیست،  از وجودمان  در خارج  و 
با  آنچه  با  مطابق  جهان  در  چیزی  هر  ماست. 
اذهان ما منعکس می شود رنگ و شکل می یابد. 
نحوه  به  باید  شویم  خوشبخت  بخواهیم  ما  اگر 
تفکری که به خوشبختی می انجامد دست یابیم. 
شویم  حاضر  نباید  باشیم  نیرومند  بخواهیم  اگر 
خرافات و ترس هایی که ما را تضعیف می کند، به 
خود راه بدهیم، بلکه باید اذهان خود را به جریان 
مملو از ایمان، شجاعت و انتظارات خوب تبدیل 
راه  منفی  های  اندیشه  آن  در  نگذاریم  و  نماییم 
یابد و با ایمانی که ترس را به دور می اندازد و با 
اطمینان کامل محکم و استوار به سوی هدف گام 
برداریم، زیرا ترس ترمز کارایی هر انسانی است.

ادامه ترس از ترس...

روشنفکران جامعه 
بانیان اصلی عدالت 
وآزادی بوده و 
بخاطر استقرار همه 
ارزش های متعالی 
انسانی، »فرهنگ 
سازی« می کنند و 
در تالش راه اندازی 
انقالب فکری و 
فرهنگی هستند؛ 
زیرا می دانند که تا 
وقتی در نظام فکری 
و فرهنگی جامعه 
تغییر و تحول نیاید، 
دگرگونی در اوضاع 
سیاسی و اقتصادی 
ممکن نخواهد بود.



 در شــماره پیش گفته شــد که ســنت »دینی« و 
»تاریخــی« ما نیز، دســتکم در مقاطعی از تاریخ، 
آنچنان »اندیشه ستیز« نبوده و بزرگانی چون امام 
صادق و دیگران، با کمال میل با »دیگراندیشــان« 
زمانه ی شــان به »مجادله علمی« می پرداخته اند، 
به جای آنکــه »حکم قتل و ارتداد« آنها را صادر 
کننــد. اما اینکه چرا مالها و شــیخ های جامعه ی 
مــا، این همــه ناپرســا و ناجویا علیه یک مشــت 
دانشــجو تبلیغ ســوء کرده و حکم ارتداد آنان را 
صادر می کنند، دلیلش این است که اوالً، ما کمتر 
شــیخی داریم که خود را از خم و پیچ »صرف و 
نحو« عربی عبور داده باشــد، که در این صورت، 
بــا صرف و نحو معلوم اســت که همان »ســیر و 
گــذار تاریخِی« اســالم هــم فهمیده نمی شــود؛ 
بنــاًء »کلیــِت« همان فقهی را که بــه نظر خودش 
بر اســاس آن »حکم ارتداد« دانشــجو را استنباط 
کرده، نیز نفهمیده اســت، چه رسد به اینکه او به 
این درک رســیده باشــد که در کــدام »زمانه« و 
قــرن می ِزید. زیرا او هنــوز در دنیای جرجانی و 
ســیوطی و خیلی که مال باشد، در عصر شهیدین 
)قرن 8 و 1۰ قمــری( زندگی می کند. کما اینکه 
بزرگتریــن علمای متأخر ما نیز، مباحث شــان در 
محدوده همان فقهــی چرخیده اند که پیکربندی 
آن توســط شیخ طوســی )385-4۶۰( بنیاد نهاده 
شــد. دوم اینکه، اگر هم نادراً شــیخی پیدا شود 
که نه در زمان شــیخ طوســی و شــهیدین که از 
زمان خود نیز چیزی بداند و بالمســامحه در زمان 
خود زندگــی کند، منافــع »اجتماعی-اقتصادِی« 
او ایجاب نمی کند که به »ســخِن حق« تن دهد و 
از دانشــجو حمایت کند؛ زیرا موقعیت و موقف 
نیــک اجتماعی ای کــه او از راه و آدرس مالیی 
کسب کرده اســت، کاماًل به خطر می افتد. مردم 
اگر به ســخنان دانشــجویان گــوش دهند، آگاه 
می شــوند و می-دانند که مالها چســان از »متاع 
دین« برای خویش »دکان« ســاخته و به چه قیمت 
گــزاف آن را به مردم می-فروشــند و در نتیجه؛ 
بعــد از آن، نــه تنها از مال تابعیــت نخواهند کرد 

کــه احتمــال دارد برعلیه او بشــورند. در این 
صورت، خری پیدا نخواهد شد که مال با لباس 
دین بر او سوار شود. این مسایل اقتضا می کند 
که قشــر مال به هر قیمتی که شــده، سخنان و 
رفتار دانشــجویان را ناحق جلــوه دهند و آنان 
را پیش مردم تخریب کنند. درســت همانگونه 
کــه اکثر سیاســت مداران ما نیز -که ســخت 
»سیاست« شان با »دیانت« شان ممزوج است و 
سقف سیاست بر ســتون »شریعت« نهاده اند-، 
از همین »فرمول« کار می گیرند و از هیچ گونه 
سعی خفی و آشکار بر علیه دانشجو دریغ نمی 
ورزند؛ چون بدون شــک، دانشجو اگر مجال 
ســخن پیدا کند، منافع سیاسی آنان را -که از 
یک سر مبتنی بر تزویر و فریب و خیانت است 
و بر اساس اســتحمار و مآالً اســتثمار توده بنا 

گردیده- سخت به خطر می اندازد. 
ولــی اینکه مردم چرا نســبت به دانشــجو دید 
مشــکوک دارند و در این »منازعه« طرف مال 
را می گیرند، دلیل اولش این است که به خاطر 
بی ســواد بودِن شــان نمی توانند زبان دانشجو 
را آنچنــان که باید درک کننــد، حتا اگر این 
ســخن در واقع به نفع آنان باشــد. دوم اینکه، 
عامه ی مردم متاســفانه بازهم به دلیل کوتاهِی 
درک شــان، با اینکه بارها و به کرات خیانت 
مالها را )البته در باره هیچ قشــری، بدون استثنا 
نمی توان حکم کرد( در حق خود در گذشــته 
و حال دیده اســت، اما با آنهم هنوز نتوانســته 

اند به آن حد از درک و فهم برســند که »لگاِم 
اقتدا«ی شــان را از دســت مالی استفاده جو و 
بی ســواد بگیرند. آنان به خصوص در مباحث 
و موضوعات دینی، کاماًل گوش به دهان مالها 
هســتند و مالها هم که »بی ســواد« و »بی خبر« 
اند؛ در نتیجه آنچه از دهان مال بر آمد و از زبان 
مال شنیدند، همان را عین »حقیقت« و »درستی« 
مــی پندارند، ولو اگر »دروغ« و »ناحق« باشــد. 
این اســت که در این معرکه آنکه تنها می ماند، 

دانشجو است.
اما اهــم این تقابل ها و مناقشــات داغ، بر ســر 
»عقایــد دینــی« اســت؛ چیــزی کــه از طرف 
دانشــجو بیشــتر مورد انتقاد و اعتراض قرار می 
گیــرد، نیز »دین« اســت و در مقابل، آن چیزی 
که مالهــا و برخی سیاســتمداران و عوام، علیه 
دانشــجو به عنوان حربــه از آن کار می گیرند، 
هم »دین« می باشــد. اینجا جای آن نیست که به 
تفصیل بحث کنیم که شــعایر و قوانین دینی، با 
گذشت زمان و از اثر »انتقال« از یک جغرافیا به 
جغرافیای دیگر چگونه در فرهنگ همان منطقه 
حل و هضم می شــوند و ســنن و رســوم بومی 
چگونه رنگ و لعاب دینــی به خود می گیرند. 
اما در حد یک اشــاره می توان گفت: بســیاری 
از چیزهایــی که عامه ی مردم آنهــا را با نیت و 
احســاس دینی مــورد تکریم و تقدیــس قرار 
می دهنــد و از آن ها سرســختانه دفاع می کنند، 
ریشــه فرهنگی و منطقوی دارند، نه بنیاد دینی. 
و بســیار از آن چیزهایی که مالهــا و برخی از 
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سیاســتگران خاین و غاصب، با اســتفاده و استناد به 
آنها دانشــجویان را به کفر و الحاد و ده ها امر دیگر 
متهم می ســازند نیز برخاسته و مســتنبط از کینه ها 
و غرض های اســتحمارگرانه و استثمارگرانه و نقشه 
های خاینانه ی شــخصی خود شان اند، نه مال دین. 
که درنتیجه آنکه مظلوم واقعی قرار می گیرد؛ یکی 
»دین« اســت و دیگری »مردم«. دین مظلوم قرار می 
گیرد؛ چون، این همه مورد ســوء اســتفاده مالهای 
ریاکار و بی تقوا و سیاستمداراِن چرب زبان، غرض 
ورز و خیانــت کار قرار می گیــرد. هیچ مظلومیتی 
برای دین رقت انگیزتر از این نمی شــود که کسانی 
آن را به خاطر منافع شخصی شان، -در عین حالیکه 
خود شان با کمال راحتی قوانین دینی را در زندگی 
شان، همیشه پشِت پا زده اند-، آله قرار دهند و آن را 
در خالف جهِت خوِد دین استفاد کنند. مردم مظلوم 
اســت؛ چون به گوش شــان این همه دروغ چکانده 
می شود تا آنان را از درک »حق« و »راه حقیقت« باز 
بدارنــد و در جهتی که منافع و اهداف خود مالهای 
نفهــم و سیاســتگران خایــن در آن تضمین و تامین 
می شــود، ســوق دهند. بدترین مظلومیت این است 
که در عیــن حالیکه می دانی فریب داده شــده ای و 
مورد سوء استفاده قرار گرفته ای، اما باز هم اصرار بر 
همراهــی و حمایت همان هایی که تو را فریب داده 
و از تو استفاده ی آلی کرده اند، داری. هردوی این 
وضعیت »ترحم برانگیز« اســت و متاسفانه دین ما و 
مردم ما در عیــن حالیکه هردو -ولی با اندازه¬های 
نابرابر- بی گناه هســتند، این چنین از خود شان علیه 
شان اســتفاده می شود؛ هم از دین همان استفاده ای 
صورت می گیــرد که از نظر دینی ممنوع اســت و 
هــم از توده همــان اســتفاده ای صــورت می گیرد 
کــه خالف میل و منافع آنان اســت. امــا اگر منطقاً 
بسنجیم، گذشته از ضررهایی که از تریبون »انتقاد«، 
متوجه مالها و شیخ ها و نیز برخی از تشنگان قدرت 
می شــود، آیا هیچ خطری متوجه دین هم می شود یا 
نــه، که این انــدازه مردم ما از انتقــاد و اعتراض در 
باره دین حساس و هراسان اند. در شماره بعدی این 
مقال تبییــن خواهیم نمود که انتقاد، در هر حالت به 
سود دین است. خســارت های واقعی بر پیکر دین، 
از ســوی همان های وارد می شود که از دین برای به 
دســت آوردن نام و نان آله می ســازند، نه آنانیکه با 
انتقاد شان در ســدد تطهیر و تنزیه این آلودگی های 

واردآمده بر دین اند. )ادامه در شماره بعد(

نوشته یی ارسالی مسترد نمی گردد.

نمایندگان  درمجلس  مردم  منتخب  نماینده  نایل 
این  فعالیت های  گسترش  می گوید   ، نموده  ستایش 
برنامه درولسوالی های یادشده ازسوی نایل  صورت 
گرفته است و وزارت زراعت را متقاعد ساخته است 
لعل  درولسوالی  را  برنامه  این  فعالیت های  زمینه  که 

وسرجنگل ودولینه گسترش دهد.
ومالداری   باغداری  ملی  برنامه  فعالیت های  گسترش 
دولینه  ولسوالی  و  وسرجنگل  لعل  های  ولسوالی  به 
والیت غوریک گام ارزنده در راستای میکانیزه شدن 
باغ داری،  زراعت دراین مناطق بوده که زمینه های 
گسترش عایدات دهقانان وافزایش سرمایه های آنان 

مفیدبوده که درسال آینده راه اندازی می شود.
با نماینده های  درحال حاضر تیم پروژه درهمکاری 
ریاست زراعت والیت غور سروی مقدماتی خویش 
آغاز  ودولینه  وسرجنگل  لعل  های  ولسوالی  در  را 
 Lead (نموده و در حال شناسایی دهاقین پیش قدم یا

Farmer( می باشد.

ملی  اقتصاد  عمده  ازسکتورهای  یکی  زراعت 
بوده و سهم این سکتور در ایجاد اشتغال و تولید 
ناخالص داخلی  مهم وارزنده می باشد. با آن که 
دربیش ازیک دهه گذشته درکشور توجه اندک 
در زمینه زراعت و مالداری صورت نگرفته است؛  
به اساس تازه ترین گزارش اداره انکشافی ایاالت 
متحده امریکا هفتادوهشت درصد اززمینه اشتغال 
را فراهم ساخته وسی ویک فیصد سهم در تولید 
غور  والیت  میان  دراین  دارد.  داخلی  ناخالص 
که  وزراعتی  کوهستانی  ازوالیت های  یکی 
به خوبی  تواند  می  مثمردرآن  انواع درخت های 
باغ داری  روزافزون  رشد  رشدونمونمایدکه 
گردد.  می  مردم  معیشتی  وضعیت  بهبود  سبب 
سکتورهای  ویژه  به  ملی  وحدت  بایدحکومت 
بدارند  مبذل  را  جدی  توجه  درزمینه  اقتصادی 
برای  را  زراعتی  تسهیالت  آوری  فراهم  وزمینه 
بتوانند  آنان  تا  مساعدسازند  والیت  این  دهقانان 
به گونه بهترومدرنیزه از روند به رشد باغ داری 

توانند  می  آنان  که  گیردد  می  وارزیابی  نظارت 
این  دهقانان  به  آن  مدرن  شکل  به  را  باغداری 
فرآورده  بتوانند   تا دهقانان  مناطق آموزش دهند 

های زارعتی شان را افزایش دهند.
رقیه  ازتالش ها وهمکاری خانم  باختری  هم چنان 

لعل ودولینه، شامل برنامه ملی باغداری و 
مالداری وزارت زراعت گردید

باختری  خان  جمعه  گردند.  مستفید 
سرپرست ریاست زراعت  ومالداری والیت 
چهارصدباغ  تعداد  به  که  گوید  غورمی 
دهاقین  ازسوی  ولسوالی ها  دراین  جدید 

ایجاد وتوسط متخصصان این ریاست

تقابل افکار؛ 

تکانه ی بیداری )۲(
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