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تجليل از رسانه های کثير الملتی
   

در مراسمی که به تاريخ ۱٥ دسامبر، برای تجليل از رسانه های همگانی کثير 
المليتی کانادا ، در تاالر کتابخانه ريفرنس تورنتو داير شده بود، دالتون مگنتی 
صدراعظم اونتاريو و تيم رهبری ليبرالش نيز اشتراک ورزيده بود. نمايندگان 
نشرات کثير المليتی اعم از نوشتاری و ديداری، حضور بهم رسانيده و در 

مراسم اشتراک ورزيده بودند.
به  اونتاريوـ  از صدراعظم  اميگريشن طی صحبتی  نخست، وزير جديد     
خاطرخدماتی فراموش ناشدنی اش  اظهار سپاس و قدر دانی نمود. متعاقب 
آن آقای مگنتی عقب مکروفون قرار گرفته و از اشتراک نمايند گان رسانه 
های همگانی تقدير به عمل آورده و از عرضه خدمات فرهنگی و معلوماتی 
شان ابراز خشنودی نموده و درباره سياست های حکومتش که به نفع طبقات 
آسيب پذير جامعه است، معلوماتی جامع ارائه نموده و وعده تعهدات بيشتر 
را نمود. سپس در جای معيين قرار گرفته با نمايندگان رسانه های همگانی 
فوتوهای يادگاری گرفت. البته عصريه نيز برای صرف مدعوين از طرف 
کارکنان آنجا پيشکش ميگرديد. مراسم که ساعت شش آغاز شده بود، ساعت 

هشت و نيم شب خاتمه يافت.

مهمترين رويداد هاى افغانستان

در كانادا چه ميگذرد؟
گزارشات كمونيتى

  سياست پردازی و نيرنگ
خشونت، فرهنگ تغيير ناپذير عليه 

زنان در جامعه افغاني

نقش پاكستان در تراژيدى خونين افغانستان
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 ً قبال  ما  دارند،  بخاطر  عزيز  های  خواننده  چنانکه 
تبصره يی روی رشوه گيری رييس جمهور کرزی 
و رييس دفترش (عمرداوودزی)  داشتيم و اين عمل 
را محکوم نموده آنرا قبيح و ننگين و غرور شکنانه 
گرفت،  و  داد  چنين  اين  که  گفتيم  همچنان   . خوانديم 
آنهم توسط رييس جمهوريک کشور، بهيچوجه توجيه 

پذير نيست .
متعاقب پخش اين گزارش ، سر و صدای ديگری هم 
رييس جمهور،  از  اينکه عالوه  آن  و  بگوشها رسيد 
از  افغانستان هم  پارلمان  از وزرا و وکالی  تعدادی 
ايران « حقوق « ماهيانه  مقامات جمهوری اسالمی 
بگيران  مزد  اين  از  بعضی  اسمای  حتا  ميگيرند. 
دررسانه های داخلی افشا هم شد.  حال، با اين وضع 
و حال شرم آور، مردم ما و جهان چه قضاوت خواهند 
کرد؟  آيا نگفته اند که  « ناداری درذات خودش عيب 
عيب  شکنی  غرور  و  خويی  درويزه  ولی   ، نيست 

بزرگی است ؟ «
وقتی  که  است  چنين  مردمی  و  عام  های  قضاوت 
ازکشور  پارلمان  وکيل   يک  يا  و  کابينه  وزير  يک 
يا کشور های بيگانه پول (مزد) دريافت ميکند، حتماً 
در قبال آن  کاری و خدمتی را بايد برای جانب  مزد 
دهنده انجام دهد، در غير آن ، اين بده بستان مفهومی 
افراد  نخواهد داشت. بهر حال، شاعر در حق چنين 

گفته است که :
آتش ارچه، سرخ روی است در شرر        تو زفعل 

او سيه کاری نگر 
در مورد کنفرانس دو روزه ی لسبون بايد گفت که 
در اين کنفرانس که توسط ناتو در مرکز پرتگال داير 
 ۲۰ و  تو  نا  عضو  کشور   ۲۸ تعداد  به  دران   شد، 
ورزيده  اشتراک  ديگر  المللی  بين  سازمان  و  کشور 
انتقال  عمدتاً   را  مذکور  کنفرانس  آجندای  بودند. 
مسووليت تأمين امنيت به خود افغانها و تداوم دراز 
اينکه  ميداد.  تشکيل  افغانستان  با  ناتو  تعهدات  مدت 
تا  افغانستان  اردوی  به  امنيتی  های  انتقال مسووليت 
سال  ۲۰۱٤ از نظر امکانات و مکانيسم الزم دفاعی 
کامالً  مورد  دران  نميتوان  هنوز  ؟  نه  يا  مقدوراست 
مطمئن بود. باز اگر احياناً شرايط طوری باشد که اين 
پروسه  صورت بگيرد، آيا افغانستان، آنهم در تحت 
ادارۀ يک دولت ضعيف و پُر از فساد، قادر خواهد 
بود در برابر شورشيان مسلح ، مجهزو صادر شده 
استخبارات   و  ارتش  مقابل  در  وهمچنان،  خارج  از 
بمراتب نيرومند و توطئه های  دوامدار همسايه ها، 
و  ملی  حاکميت  از  دفاع  و  امنيت  تأمين  ی  ازعهده 
کشور  ساير  و  ناتو  آيا  شود؟   بدر  ارضی  تماميت 
وسايل  با  مجهز  و  قوی  اردوی  چنان  قدرتمند،  های 
و وسايط پيشرفته در اختيار وزارت دفاع افغانستان 

گذاشته اند يا خواهند گذاشت؟                                  
ملی  امنيت  عمومی  رييس  سابق  صالح  امرهللا     
افغانستان، اخيراً طی مصاحبه يی با خبرنگارتلويزيون 
طلوع گفت « امريکا و ناتو، تايکنيم سال قبل، يعنی 
تا اواخر سال ۲۰۰۹ميالدی، ضرورت يک اردو ی 
مجهز يکصد هزار نفری برای افغانستان را اضافی 
و غير الزمی ميدانستند و بهمين دليل بود و هست که 
افغانستان از اين ناحيه هنوز کمبود بزرگی دارد. «                                                                              

امريکا،  رهبری  به  غرب  جهان  حال،  عين  در 
و   ۲۰۱٤ سالهای  تا  شان  سربازان  خروج  پيرامون 
ضد  و  شفاف  غير  ی  بگونه  افغانستان   از   ۲۰۱٥
که  ميگويند  انگليسها  مثالً  ميکنند.  نقيض صحبت  و 
باقی  افغانستان  در  دراز  سالهای  تا  شان  سربازان 
های  نيروی  فرمانده  ريپارد  جنرال  ماند.حتا  خواهند 
سه گانه ی آن کشور اخيراً اظهار داشت که در آينده 
افغانستان  به  نيز  ديگر  باز  سر  هزار  ده  تعداد  به 
خواهند فرستاد. از سوی ديگر، گفته شد که مسووليت 
تأمين امنيت را در شهر ها و مناطق آرام به اردوی 
مانند  آرام  نا  مناطق  در  و  سپرد  خواهند  افغانستان 
هلمند و قندهار و کنر و غيره نيرو های خارجی باقی 

خواهند ماند. 
اوباما رييس جمهوراياالت متحده فقط  درسفری که 
در همين هفته به ميدان هوايی بگرام در شمال کابل 
انجام داد، طی اقامت چهارساعته اش در آنجا، تماسها 
امريکايی  سربازان  و  افسران  با  هايی  صحبت  و 
مستقر در ميدان بگرام داشت. وی خطاب به سربازان 
امريکايی  شجاع  سربازان  شما   »  : گفت  امريکايی 
انجام ميدهيد  تانرا در سراسر جهان بخوبی  وظايف 
شهرهای  تا  هستيد  افغانستان)  (در  اينجا  در  شما  و 

امريکای را ايمن نگهداريد»
شکست  را  القاعده   » کردکه  عالوه  اوباما  ضمناً 
خواهيم داد و طالبان را تضعيف خواهيم کرد و مردم 

افغانستان را تنها نخواهيم گذاشت «
شکست  غرض  امريکا  ازتصميم  اوباما  چرا  اينکه 
طالبان   گروه  مورد  در  ولی   ، ميگويد  القاعده  دادن 

آنها  به تضعيف  تنها  کلمۀ شکست منصرف شده  از 
از    . نهفته است  اکتفا ميکند، معنا و مفهومی دران 
تصميم  امريکا  که  ميگردد  استنباط  چنين  سخن  اين 
ندارد گروه طالبان را به شکست قطعی بکشاند. بلکه 
با آنها از راه مذاکره و معامله پيش خواهد آمد و در 
آينده هم ازان ها به نحوی از انحا استفاده ی ابزاری 

بعمل خواهد آورد. 
رسانه های افغانستان و جهان، در اطراف اين نکته 
که چرا اوباما نخواست از بگرام بکابل پرواز کرده 
هايی  تبصره  نمايد،  ديدار  کشور  جمهور  رييس  با 
ی  آينده  در  که  نوشتند  ها  رسانه  از  برخی  داشتند. 
نزديک، تحوالتی در تصاميم جانب امريکا نسبت به 
رژيم آقای کرزی رونما خواهد گرديد . هرچند کرزی 
ظاهراً باساس رای يکتعداد اهالی کشور( ولو با تقلب) 
بر گزيده شده است ، ولی اگر کاخ سفيد بخواهد که 
او را از کرسی رياست جمهوری پايين کشد، ميتواند 
کانال  از  بخصوص  مختلف،  ذرايع  با  است  قادر  و 

فشارهای دپلوماتيک وادار به استعقايش کند. 
گيالنی  رضا  که  بود  اين  بود  جالبتر  آنچه  اما  و 
بنابه دعوت   ، هفته  درهمين  هم  پاکستان  صدراعظم 
با وی  حامد کرزی رهسپارکابل شد و مذاکراتی را 
دو رهبر  ميان  پنهانی  مذاکرات  در  اينکه  داد.  انجام 
کنفرانس  تاجاييکه  ولی  نميداند،  کسی  شد،  گفته  چه 
و  نکات  شنيده شد،  و  ديده  کابل  در  آندو  مطبوعاتی 
حامدکرزی  داشت:  نهفته  خود  در  جالبی  حرکات 
اظهار کرد که ما ديديم که تروريسم هم در افغانستان 
و هم در پاکستان اوج گرفت ، بنابران، هردو کشور 
تصميم گرفتند تا مشترکاً عليه آن به مبارزه برخيزند. 
وی در عين حال، با يکنوع تعجيل و دست پاچه گی 
در ميان ارائه جوابها ، بجای گيالنی، خودش مداخله 
مينمود و ميخواست بخشهای زياد سوالها را خود ش 

جواب بگويد و يا به اصطالح اصالح کند. 
از قرينه چنين برمی آيد که پاکستان اگر هنوزمصمم 
نباشد (که نيست) تا گروه طالبان و يا پايگاه های امن 
آنها درخاک خود را مهار کند، الاقل از نزديکی های 
نرم سازی  با هند سخت نگران شده و  امريکا  اخير 

روابط با دولت افغانستان را غنيمت می پندارد . 
خوا ننده های گرامی بخاطر دارند که همين چند هفته 
قبل، اوباما باجمع بزرگی از سرمايه داران امريکايی 
به هندوستان سفر کرد وضمن اقامت چند روزه دران 
کشور، توافق نامه های زياد اقتصادی و غير اقتصادی 
را با جانب هند به امضا رسا نيد؛ بدون آنکه از آنجا 
موضوع  اين  باشد.  داشته  سفری  هم  آباد  اسالم  به 
مقامات پاکستان را تکان داده که   مبادا امريکايی ها 
با همدستی هندوستان و افغانستان ، تضيقات مالی و 
سياسی و نظامی عليه کشور شان وضع نمايد. حامد 
کرزی نيز در گيرو دار حوادث ، اعتراض ها ، افشا 
گريها و تمجمج مقامات امريکايی و متحدان آن عليه 
اداره اش، هراسان است.  همينجاست که هم پاکستانی 
ها با طرح مذاکره با گروه طالبان ( البته در صورتيکه 
خودشان دران نقش داشته  باشند) ، راضی اند و از 
سوی ديگرچرخش اخير حامد کرزی و گروپ کاری 
اش بسوی اسالم آباد را به نفع جانب خويش می دانند. 
پاکستانی، بخصوص مقامات نظامی  هرچند مقامات 
آن کشور به هيچوجه از تطبيق برنامه های تخريبی 

شان عليه افغانستان دست بردار نخواهند بود. 
امريکا  وقتی  که  است  نکته هم ضروری  اين  تذکر 
، ناتو و بريتانيا متذکر ميشوند که افغانستان را تنها 
نخواهند گذاشت، هرگز اين مطلب را افاده نميکند که 
مردم اين کشور را از حال زار اقتصادی و سياسی 
نجات خواهند داد و افغانستان را آباد و آزاد خواهند 
ساخت، بلکه اين گفته ها و اشاره ها، مفهوم خاص و 
دپلوماتيک را ميرساند. يعنی به اين نظر اند که حال 
که اين کشور جنگزده  واما طبيعتاً غنی و ستراتژيک 
را به چنگ آورده اند، آنرا نبايد بزود ی و آسانی از 
دست بدهند. اياالت متحده ی امريکا و ناتو، در هر 
منطقه  کنترول  نظامی غرض  ها ی  پايگاه  به  حال، 
ی  بگونه  روزی  آنها  اگرسربازان  حتا  و  نيازدارند 
ساخته  خارج  افغانستان  از  هم  نمايشی  و  رسمی  
افسران و سربازان  پايگاه ها ی ستراتژيک،  شوند، 
مستقر در پايگاه های مذکور، سالح های پيشرفته و 

هژمونی نظامی- اقتصادی شان باقی خواهد ماند.
وفا کرديم و با ما غدر کردند      برو سعد ی که اين 

پا دا ش آن است
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در اياالت متحده امريکا ۱۰۰ دالر امريکايی
و ساير کشور ها ۱۲۰دالر امريکايی

 انديشة نو در ويرايش مطالب آزاد است.
 مقاالت و مضامين نشر شده بيانگر ديدگاه نويسنده 

بوده و الزاماً نظر انديشه نو نيست. 
آزاد  منبع  ذکر  با  نو  انديشة  مطالب  از  استفاده   

است.

نديشة نو با اعمال سانسور مخالف است ، ولی ا
مطالبيکه فاقد ارزش های  علمی و ادبی باشند 

، در انديشه نو نشر نمی گردند. 

نديشه ی نو ناشر انديشه های مترقی، تربيون افکار ا
عدالت  و  آزاديها  حقوق  اعاده  ُمبَلغ  دموکراتيک، 
اجتماعی   حامی اصول دموکراسی در افغانستان 
 ، استعمال زور  خشونت  با مظاهر  بوده  و جهان 
برتری جويی ، افراط و ظلمتگرايی زير هر پوشش 

و به هر شيوه يی که تبارز نمايد، مخالف است. 

ÂwIÃw ½o~LU پيکار پامير
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مهمترين رويداد هاى افغانستان

خواننده های گرامی !  
باساس گزارشات مربوط به اوضاع و احوال سر زمين غمبار ما 
(افغانستان)، اينک بار دگر،  سعی ميکنيم روؤس گزارشاتی  را که 

در ماه گذشته به بيرون رسيده اند، به شما تقديم نماييم :

امريکا در نيمروز 
پايگاه نظامی ميسازد

واليت نيمروز افغانستان که درجنوب غرب کشور و در همسايه گی 
ايران واقع شده است ، برای اياالت متحدۀ امريکا از اهميت زيادی 
، همان هدفی است که مقامات جمهوری  اين  ميباشد.   برخوردار 
که  ميرسانند  ها  گزارش  اند.   کرده  درک  آنرا  نيز  ايران  اسالمی 
بودند.  نشده  مستقر  خارجی  های  نيرو  کنون،  تا  واليت  اين  در 
و  اطالعاتی  های  فعاليت  برای  اخير، شرايط  سالهای  لهذا، ظرف 
ايران و گروه طالبان خيلی مساعد بود.  لوژستيکی برای مقامات 
گفته شده که ايران از همين طريق گروه طالبان را اکمال مالی و 
نظامی ميکند تا نيرو های امريکايی و ناتو را تحت فشار هميشه گی 
قرار بدهند.  جانب امريکا نيز اين هدف ايرانی ها را دريافته است 
. بنابران،  امريکايی ها در اين اواخر سعی بخرچ ميدهند تا ميدان 
هوايی مجهز و پايگاه نظامی دايمی در نميروز تأسيس نمايند.  آنچه 
در راستای جنگ نامريی ميان دو کشور( ايران و امريکا)، گفتنی 
است ، اينست که در اخير ماه گذشته، حينيکه  چند بال طيارۀ نظامی 
امريکا به ميدان هوايی آنجا نشست، موشکهايی از دور شليک شد 
. اينکه شليک موشک چه خساراتی وارد آورد، چيزی گفته نشد. 
پس عالوه از پاکستان، ايران نيز بخاطر جلو گيری ازاستقرار نيرو 
های امريکايی در بنا گوشش، ازهيچنوع حمايت مالی و نظامی در 

قبال گروه طالبان دريغ نخواهد کرد.

برگشت روسها به افغانستان
از مدتی است که هم کرزی و هم مؤتلفين سياسی و اجرايی اش در 
صدد گرم سازی روابط ميان روسيه و افغانستان هستند.  حتاجنرال 
که  داشت  اظهار  اخيراً  افغانستان  دفاع  وزارت  عظيمی سخنگوی 
زيرا  آمد،  خواهد  بعمل  روسی  های  هليکوپتر  خريداری  به  اقدام 
هليکوپتر های روسی نسبت به هليکوپترهای امريکايی، مؤثريت 
بيشتر دارند. عالوتاً، در همين اواخر، تنی چند از کارشناسان مواد 
و  افغانی  های  نيرو  با  مشترک  عمليات  يک  در   ، روسيه  مخدر 
امريکايی، غرض شناسايی و نابودی دستگاه های هيرويين سازی 
در جالل آباد سهم گرفتند. چنانکه توانستند چندين دستگاه پراسس 
هيرويين را نا بود کنند. اما، آنچه جالب بود اين بود که حامد کرزی 
واکنش  روسی  متخصصين  اشتراک  با  عمليات  چنين  برابر  در 
شديد نشان داده گفت : « اين اقدام بدون اجازه و آگاهی حکومت 
افغانستان، خالف کليه موازين بين المللی است و بايد تکرار نشود 
« ، در عين حاليکه بعضی از منابع وزارت امور داخلۀ افغانستان 
گفتند که آنها از اشتراک کارشناسان روسی آگهی داشته اند.  اين 
جريان، از يکطرف سر در گمی و آشفته حالی اوضاع در چهارچوب 
تند  و  خبری  بی  ديگر،  سوی  از  و  ميدهد  نشان  را  کنونی  دولت 
به  را  آميز   موفقيت  عمليات  چنين  قبال  در  کرزی  حامد  مزاجی 
نمايش ميگذارد.  آنچه که اشتراک فعال روسها در چنين عمليات 
ها را توجيه ميکند، همانا نگرانی عميق مقامات روسيه در مورد 
مليونها نفر معتاد در خاک  آن کشور است که گفته شده در هر ماه 

، حدود سی هزار تن آنها جان ميدهند.   
                   

تصرف حکومتی خوگيانی 
توسط طالبان

يک گروه مسلح طالبان به روز اول ماه نوامبر،  به محل حکومتی 
خوگيانی ريختند ودرنتيجه،  سالح کوت و هفده تن از افراد پوليس 
عمارت   ، مسلح  افراد  عالوتاً،  بردند.  خود  با  را  درآنجا  حاضر 
اين  که  شده  گفته  نمودند.   فرار  زده  آتش  را  خوگيانی  حکومتی 
افراد پوليس و گروه  عمليات، در نتيجه يک سازش پنهانی ميان 
در  دولتی  ی  کننده  اداره  نه  زيرا  ؛  است  گرفته  صورت  طالبان 
و  پول  ها  ماه  به  مذکور  افراد  برای  نه    و  داشت  حضور  آنجا 
جذب  و  جلب  عوامل  از  يکی  ميشد.  ميسر  شان  ديگر ضروريات 
فقر  ديگر جامعه، موضوع  اقشار  و  درميان جوانان  طالبان  گروه 
و بيکاری و درمانده گيهای آنها است . اينکه گروه طالبان آنهمه 
وسايط جنگی و پول وافر را از کجا بدست می آورند که توسط آن 
افراد را جذب نموده گوشت دهن توپ ميسازند، بهمه هويداست . 
يعنی وابسته گی مالی، سياسی و فکری اين گروه به کشور های 

خارج ديگر از نظر ها پنهان نمانده است .         
                                               

قتل بيگناهان 
توسط طالبان ادامه دارد

گروه طالبان که جز انفجار و کشتار و ويرانگری و از نظر فکری 
شناسند،  نمی  را  ديگری  چيز  فزايی  ظلمت  و  گرايی  جزعقب  هم 
هرکه جلو تيغ و تلوار آنها قرار بگيرد، ولو زن باشد يا مرد، پير 
باشد يا کودک، از کشتنش ابا ندارند. بهمين سلسله ، به روز اول 
ماه نوامبر امسال، دو تن از زنان مظلوم و بيگناه کشور ما را در 
ميان راه گرمسير – لشکرگاه و مشخصاً در محلی بنام « عينک « 
از موتر پايين کرده بگونه ی بسيارظالمانه و  نا جوانمردانه تير 
باران کردند.  اين دو زن مظلوم وطن، هيچ جرم و گناهی نداشتند 
، بجز آنکه در يکی از موسسات غرض رفع حوايج خانواده های 
شان کار ميکردند. زنان مقتول بنام های ( نازنين ) و ( سبحان زاده 
) بودند.  گروه طالبان، با چنين افکار و کردارنا روای خويش در 
عين حال، ادعای مسلمانی و رهبری مردم ما را هم دارند.          

                             

مخمصه يی که پاکستانی ها 
به آن مواجه اند 

بازيهای  شعبده   ، سال  چندين  ظرف  که  پاکستان  نظامی  مقامات 
اياالت  های  سياست  و  افغانستان   قضيۀ  قبال  در  را  رنگارنگی 
متحده ی امريکا در منطقه انجام داده اند، در اين اواخر، مشت شان 
تروريست  نسبت  و  شده  باز  پيش  از  بيشتر  امريکايی  ارباب  نزد 
پروری های هميشه گی شان تحت فشارجدی قرار گرفته اند.  يکی 
از فشار ها اينست که امريکايی ها ازنظاميان پاکستانی ميخواهند 
پايگاه های مصوون طالبان در وزيرستان شمالی را مورد سرکوبی 
قرار دهند.  اما از آنجا که آی اس آی پاکستان  خطرناکترين گروه 
حقانی  الدين  جالل  مولوی  فرماندهی  درتحت  را  تروريستی  های 
و  داده  قرار  دروزيرستان  حقانی)  الدين  سراج   ) او  پسربيرحم  و 
مساعدتهای هنگفتی از عربستان سعودی ، امارات عربی، مساجد 

آنجا سرازيرميشود،  در  منابع خاص  ديگر  پاکستانی و  و مدارس 
 – ابزارسياسی  و  پروده  دست  های  گروه  اين  نميخواهند  هرگز 
نظامی خود شان را مورد حمله قرار دهند. گفته ميشود، مقامات 
نظامی و استخباراتی پاکستان در اين اواخر در صدد  چاره جويی 
بخاطر نجات گروه های تروريستی تحت فرمان شان از وزيرستان 
شمالی برامده و يکی از تدابير آنها در اين زمينه اينست که  آنها 
را بطرف مرز های جنوبی افغانستان و اطراف ُکرم اجنسی و پاره 
چنار و کوهستانهای جنوب جابجا نمايند تا در صورت فشار بيشتر 
شان  نظر  مورد  تروريستهای  به  نظامی،  عمليات  آغاز  و  امريکا 

آسيبی نرسد. 
                

     طالبان به تعداد چهل 

نفرهموطنان ما را بکام 
مرگ سپردند

چهل  تعداد  به  شان،  انتحاری  عمليات  سلسلۀ  به  طالبان،  گروه 
نفر از هموطنان مظلوم ما را درشهرک خواجه سبزپوش مربوط 
واليت فارياب از هستی ساقط نمودند.  گفته شده که فرد جنونزده 
ميخواست مال رحمت هللا رييس شورای واليتی  انتحاری اصالً  ی 
فارياب را مورد حمله قرار دهد. رييس شورای واليتی در اثر اين 
عمل ضد انسانی تنها زخمی شد، ولی در عين حال موجب مرگ و 
نا بودی آنعده از هموطنان بی گناه و بی تقصير ما شدند. با آنهم، 
اعمال و حرکات   ، بيشرمانه  که هنوز هم بصورت  هستند کسانی 
خونريزانه ی اين گروه را « حرکت ملی « و قاتالن مسلح طالبی را 

« برادران ناراض» ميخوانند. 

کشتار افراد ُملکی در 
افغانستان ادامه دارد

ه  ما  هفت  در  که  نمود  اعالم  درافغانستان  بشر  حقوق  کمسيون 
نيرو  توسط  نظامی  نفرغير  صد  سه  و  يکهزار  تعداد  به  گذشته، 
های خارجی به قتل رسيده اند. اعالن اين تعداد از کشته شده گان 
مسلماً بسيار محتاطانه و محافظه کارانه ميباشد، زيرا با آن شدتی 
که نيرو های خارجی در افغانستان عمل ميکنند  و با استفاده از 
پيشرفته ترين امکانات جنگی که در اختيار دارند، يقيناً تلفات اهالی 
حقوق  کمسيون   . است  ازان  باال  بمراتب  جنگی  مناطق  در  ُملکی 
بشر افزود ه است که شصت و هفت در صد اين تلفات توسط گروه 
طالبان و بيست و سه در صد آن توسط نيرو های خارجی صورت 
گرفته است . اين ، به اين معناست که مردم زجر ديده ی افغانستان 
از مدتها ست ميان دو سنگ آسياب گير کرده اند. با درد  و دريغ 
فراوان که جريان کشتار ها و خونريزيها ظرف سی سال اخيردر 
کشور ما ادامه داشته و هيچگاهی متوقف نشده است . حامد کرزی 
اگرچه بنام رييس جمهور افغانستان  درارگ جمهوری نشسته است 
، ولی در قسمت قطع اين خونريزی ها که از سوی خارجی ها و 
طالبان همه روزه صورت می گيرد، هيچ صالحيتی ندارد.  يا بعبارۀ 
ديگر، مردم افغانستان هيچ نوع مصوونيت جانی و مالی نداشته و 

هنوز هم ندارند. 
 

اخبار، رويدادها و تحليل هاپيکار پامير
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در كانادا چه ميگذرد؟
مافيا  پدرخوانده  آخرين   - ريزوتو  نيكولو 

چگونه در مونترال به قتل رسيد

♠ او هفته گذشته در خانه اشرافي در مونترال به ضرب يك تك گلوله 

كشته شد.
♠ گلوله از دو اليه شيشه عبور كرد و او را از پاي در آورد.

كندين پرس
صبح دوشنبه ۱٥ نوامبر، ۲۰۱۰، در مقابل كليسايي در محله ليتل 
ايتالي مونترال، مراسم تشييع جنازه پدرخوانده مشهورترين مافياي 
جنايي كانادا، برگزار شد. اين يك تشييع جنازه معمولي نبود. صفي 
از موترهاي لوكس مشكي كه با دسته گلهاي سفيد تزئين شده بودند، 
ريزوتو  نيكولو  رنگ  طاليي  تابوت  و  كردند  توقف  كليسا  مقابل 
بر  و  شد  آورده  بيرون  اتومبيل مخصوص  از   Nicolo Rizzuto

دوش آشنايان، به داخل كليسا برده شد. 

 ۱۰ چهارشنبه  بود،  گذشته  او  از  وسالي  سن  كه  پدرخوانده  اين 
عضو  جديدترين  او  بود.  درآمده  پاي  از  گلوله  ضرب  به  نوامبر، 

از خانواده ريزوتو است كه به قتل مي رسد. تدابير امنيتي در 
اين مراسم بسيار گسترده بود كه علت آن نه فقط محافظت از 
كارآگاهان  بود.  اطالعات  گردآوري  بلكه  ريزوتو،  خانواده 
داشتند كه چه كساني مي آيند و مي روند.  زيرنظر  كامالً  پليس 
تهيه  فيلم  از مردم و شماره موترها  پليس  از مأموران  بعضي 
بالكني  از فراز يك  مي كردند. عكاسان و خبرنگاران رسانه ها 
بامداد  در  فيلم مي گرفتند.  و  پياپي عكس  آن سوي خيابان،  در 
اين روز، بسته اي مشكوك روي پله هاي كليسا پيدا شد - جعبه اي 
سياه كه صليبي سفيد روي آن را تزئين كرده بود. پليس مي گويد 
كه در داخل جعبه فقط يك ورق كاغذ را پيدا كرده است. يكي از 
شاهدان، از اينكه چنين گروه كثيري در تشييع جنازه يك جنايتكار 
مي كرد:  شگفتي  اظهار  طنز  به  بودند  كرده  شركت  پرسابقه 
«براي چنين جمعيت عظيمي، مراسم را بايد در استاديوم المپيك 

(مونترال) برگزار مي كردند.»
نيكولو ريزوتو كه بود؟

لباس  هميشه  كه  بود  ساله اي   ۸٦ پدربزرگ  ريزوتو  نيكولو 
فاخر مي پوشيد و كاله فدورا بر سر مي گذاشت. او را آخرين 
خارج  در  هنوز  كه  مي دانستند  مافيا  زنده  و  حقيقي  پدرخوانده 
زندان بسر مي برد و باالخره روز چهارشنبه او را در عمارت 
اشرافي اش در مونترال به قتل رساندند. اين جديدترين قتل از 

 Vito زنجيره قتل هايي است كه عليه خانواده، جنايي ويتو ريزوتو
Rizzuto به عمل آمده است. ويتو ريزوتو سركرده يك باندگانگستري 
بزرگ بود كه اينك در زندان آمريكا بسر مي برد. باند گانگستري او 

ارتباط محكمي با منطقه تورنتوي بزرگ GTA داشت.
قتل نيكولو ريزوتو در روز چهارشنبه، حتي كساني كه با خشونت هاي 

زيرزميني آشنايي دارند، را دچار شگفتي كرد. 
مي كرد  بازي  ورق  فقط  ظاهر  به  نيكولو  اواخر،  اين  در  مي گويند 
با نوه هاي خود بازي مي كرد، ولي هنوز قدرت پنهان در دنياي  و 
زيرزميني بود. نورمند برسبويس از كارآگاهان بازنشسته پليس كه 
در گذشته مافياي مونترال را زيرنظر داشت معتقد است كه نيكولو 

هنوز پدرخوانده اصلي بود.
ويتو ريزوتو پسر ٦٤ ساله نيكولو كه همانطور كه گفتيم در زندان 
آمريكا بسر مي برد قرار است در تابستان ۲۰۱۲ از زندان آزاد شود. 
ويتو به خاطر نقشش در يك جنايت سه گانه در نيويورك در ۱۹۸۲ كه 
براي خانواده مافيايي بونانو Bonanno انجام داد، در زندان آمريكا 
نيكوال ريزوتو در پي آن بود كه از دنياي جنايت زيرزميني خود را 
بازنشسته كند ولي به دنبال سوءقصدهاي گسترده عليه خانواده اش و 
زنداني شدن اغلب اعضاي خانواده اش، مجبور شد كنترل سازمان 

خود را به عهده بگيرد.
كساني كه در زمينه باندهاي جنايت زيرزميني تحقيق مي كنند و كتاب 
مي نويسند حدس مي زنند كه ائتالفي از گروههاي جنايي در پشت قتل 
نيكولو ريزوتو قرار دارند و مي گويند هر كس او را كشت مي خواهد 
كنترل قاچاق مواد مخدر، صنعت ساختمان سازي و بيزنس باج گيري 
را در اختيار بگيرد. يكي از اين كارشناسان به نام نورمند بريسبويس 
شدن  ضعيف  از   Calabrian به  موسوم  رقباي  كه  مي زند  حدس 

خانواده ريزوتو استفاده كرده و او را به قتل رسانده اند.
خيابان  در  هم  مجاور  اشرافي  خانه  دو  در  ريزوتو  ويتو  و  نيكولو 
انتوان برتلت كه محالت بسيار گرانقيمت مونترال بوده و به «كوچه 
مافيا» مشهور است، زندگي مي كردند. يكي ديگر از اعضاي اصلي 
اين خانواده به نام پائولو رندا نيز خانه اش در همين خيابان است. او 
رانندگي  به سمت خانه  كه  هنگامي  ناپديد شد، ظاهراً  امسال  اوايل 

مي كرده است، او را ربوده اند. 
نيكولو ريزوتو در اواخر دهه ۱۹٥۰ به كانادا مهاجرت كرد و در 
اواخر دهه ۱۹۷۰ به دنبال قتل پائولو ويولي Paolo Violi و دو 
برادرش در مونترال، به درجات باالي قدرت رسيد. نيكوال ريزوتو 

متولد ۱۹۲٤ در سيسيلي ايتاليا بود.

همكار  عنوان  به  كانادا  در  را  مافيايي خود  فعاليت  ريزوتو  نيكولو 
خانواده گانگستري كاتروني Cotroni كه بخش اعظم تجارت مواد 
مخدر مونترال در اواخر دهه ۱۹۷۰ را كنترل مي كرد، آغاز كرد 
و مسئول پاسخگويي به خانواده گانگستري بونانو در نيويورك بود. 
نيكولو به مافياي سيسيل خيلي نزديك بود. مي گويند نيكولو در سال 
۱۹۷۸ در قتل پائولو ويولي يكي از روساي باند بونانو كه به عنوان 
رئيس خانواده مافيا در مونترال تعيين شده بود نقش داشته. نيكولو 
زياد به مراتب رسمي و تشريفاتي رهبري درخانواده كوتروني اهميت 
شكايت  ريزوتو  نيكولو  مستقالنه  رفتار  از  ويولي  پائولو  نمي داد. 
داشت و مي گفت: «از اين جبهه به آن جبهه مي رود، و هيچ چيز به 
نمي داند.»  هيچ چيزي  هيچ كس  و  مي كند  بيزنس  نمي گويد.  هيچ كس 
«سربازهاي»  درخواست  روسايش  از  ويولي  پائولو  همين  براي 
بيشتري كرد و آشكار بود خود را براي جنگ آماده مي كند. در دهه 
هشتاد، به دنبال نبردي كه بين دو بخش سيسيلي و كاالبريايي خانواده 
به عنوان گروه غالب در  در مونترال در گرفت، خانواده ريزوتو 
از   ۷۰ دهه  دراوايل  ريزوتو  نيكولو  شد.  شناخته  مونترال  مافياي 
مونترال به كاراكاس در ونزوئال گريخت. به گفته پليس علت آن بود 

كه مي خواست از نقشه اي كه توسط پائولو ويولي براي قتل او ريخته 
شده بود بگريزد. نيكولو بين  سالهاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ به علت در 
اختيار داشتن كوكائين پنج سال را در زندان ونزوئال گذراند. گفته 
مي شود بعد از آنكه يكي از اعضاي خانواده، ۸۰۰ هزار دالر كانادا 
به مقامات ونزوئاليي رشوه داد، نيكوال از زندان ونزوئال آزاد شد. 
نيكولو در سال ۲۰۰٦ در كانادا دستگير شد و در ۱٦ اكتبر ۲۰۰۸ 
از زندان آزاد شد. نيكولو داراي دو نوه از پسر خود ويتو بود كه 
لئونارد و نيكولو جونيور نام داشتند. در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ نيكولو 
جونيور در نزديك اتومبيلش در محله اشرافي مونترال دستگير شد. 
داماد نيكولو ريزوتو به نام پائولو رندا در ۲۰ مي ۲۰۱۰ ناپديد شد 
و فرض بر اين شد كه ربوده شده است. يك ماه بعد اگوستينو كانتريا 
Agostino Cuntrera كه ظاهراً كنترل خانواده را به عهده گرفته 

بود به همراه بادي گارد خود به قتل رسيد.
عمارت  در  ريزوتو  نيكولو   ،۲۰۱۰ نوامبر  دهم  در  سرانجام،  و 
مسكوني خود در منطقه اشرافي Cartierville مونترال توسط يك 
گلوله كه از سوي يك تك تيرانداز شليك شده بود از پاي درآمد. گلوله 

از دو اليه شيشه در پايتو عبور كرده بود.
  

اعتراف اتاوا 
به کمبودهای اساسی در 

نيروهای مسلح کانادا
رئيس اداره سرپرستی مجروحان جنگی اعالم داشت که در ابتدای 
جنگ افغانستان و اعزام سربازان کانادايی به آن ماموريت، سازمان 
به مجروحان جنگی  توانايی الزم برای پوشش و کمک  از  مذکور 
کانادايی  ديده  جنگ  نظاميان  امور  ووزير  رئيس  نبود.  برخوردار 
اعتراف کردند که دربدو امر، لوازم  طرح در خور پوشش نيازهای 
مجروحان جنگی را دارانبوده اند  بدين منظور، دايره  ويژۀ تاسيس 
و  سربازان  شکايات  شدن  ای  رسانه  دنبال  به  مطالب  اين  کردند. 

مجروحان جنگی کانادا عنوان ميشود.

ياد آوری از جان باختگان جنگ
تورنتو ـ روز يازده نوامبر در سراسر کانادا روز ياد آوری از جان 
باختگان و سپاسگزاری از سربازان جنگ ديده کانادايی بود. در اين 
مراسم، اما که اين بار مسأله ای جدی نمايان شده است. ابتدا اينکه 
خدمات  و  کافی  پوشش  از  جنگی  ديدۀ  آسيب  و  بازان زخمی   سر 
اجتماعی بر خوردار نيستند و دو ديگر اينکه شرکت در جنگ ها نيز 
بايد به تصويب نمايندگان ملت در مجلس قانون گذاری برسد. جنگ 
پنجاه  از صدو  بيش  کانادا  از  تبديل شده  بستی  بن  به  که  افغانستان 
قربانی گرفته است  گويی در ماه فبروری آينده، سر بازان کانادايی 

به ماموريت جنگی خود در آنجا خاتمه ميدهند.
 

کانادا
 و مشکل ارزش
 باالی دالر خود

اتاواـ صدر اعظم کانادا در همايش کشورهای موسوم به جی 
عليه  مبارزه  برای  را  المللی  بين  که همکاری  کرد  ۲۰ تالش 
با  ويژه  به  ها  نمايد. چينی  اسعار جلب  نرخ  کاهش مصنوعی 
کاهش غير قانونی وخالف عرف بين المللی اسعار خود را به 
حجم صادرات آن کشور می افزايند. کانادا که در روند قانون 
مداری باقی مانده با ارزش برابری دالر کانادايی بسيار باال رو 

برو است ولذا از صادرات آن کاسته شده است.

در منزل را بروی بيگانه ها نگشائيد

و  جرح  و  ، ضرب  ها  خانه  به  حمله  تعداد  افزايش  ـ  انتاريو 
از  بيشتری  تعداد  قتل صاحب خانه  ها مو جب شده است که 
صاحب خانه ها به فکر نصب دستگاه ايمنی و امنيتی در منزل 
خود باشند. به قتل رسيدن خانم هاپان (خبرش در هفته های قبل 
نشرشد)در منطقه مارکم تعداد اين حمالت را به ۹ مورد در يک 
منطقه رساند. گزارش پوليس می گويد که نصب سيستم امنيتی 
و رعايت مسايل آن بهترين راه مقابله با تبهکاران است. نمايان 
نکردن وسايل الکترونيک و جلوی ديد نبودن آنها(ازخارج خانه 
) باز نکردن در خانه و اپارتمان برای افراد بيگانه و کسانيکه در 
لباس فروشنده و... جلوی در خانه شما حاضر می شوند از آن موارد 

است.

گلوله ای برای
 پدر خوانده مافيا در مونتريال

مونتريال ـ خانواده ری زوتو، باالترين فاميل در پيکره مافيای شهر 
مونتريال و شرق کانادا است. پدر بزرگ خانواده بنام نيکولو ری 
زوتو در منزل خود با يک گلوله يک قاتل حرفه ای به قتل رسيد. 
وی پدر ويتو ری زوتو، رئيس مافيای سی سی لی کانادا است که 
در امريکا و درزندان بسر ميبرد.ويتو تا دو سال ديگر آزاد ميشود. 
جنوری گذشته نيز، نواسه (نيک) پدر خوانده که در فقدان حضور 
به  ای  گلوله  به ضرب  ميداد  مافيا را سازمان  امورات  (پدر)  ويتو 
قتل رسيد. در حقيقت پدر خوانده در سال ۱۹٥۰ ميالدی از سی سی 
لی ليا وارد مونتريال شد. وی ابتدا برای رئيس مافيای وقت، پائولو 
ويولی کار کرد و به سرعت مدارج ترقی را در سازمان تبهکاری 
مذکور پيمود. در سال ۱۹۷۰ ميالدی ميدانست که ويولی قصد کشتن 
او را دارد، لذا به ونزويال فرار کرد و از همانجا کار سازماندهی 
واردات و فروش مواد مخدر در کانادا را رهبری کرد. خانواده ری 
زوتو، قوی ترين فاميل و رهبری مافيای سی سی لی کانادا را در 
دست دارند. بنظر ميرسد که گروه های تبهکار  و رقيب فاميل ری 

زوتو دست باال را  نحوی در افغانستان تمديد می کند يا خير؟
  بقيه در صفحه ۲۹

تهيه کننده: علی باميکانی

نيكولو ريزوتو

اخبار، رويدادها و تحليل ها
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گزارشات كمونيتى
گزارش از محمد يوسف رحيمی

انتخابات
 در اتحاديه افغانهای انتاريو

     بر اساس اعالميه رياست اتحاديه افغانهای مقيم تورنتو، قرار 
برگزار  اتحاديه  رئيس  انتخاب  سالروان،  نوامبر  تاريخ ۲۸  به  شد 
شود. در روز موعود که مساله انتخاب رئيس قبال ذريعه رسانه های 
نوشتاری و ديداری به اطالع مردم رسانيده شده بود، تعداد زيادی 
هموطنان برای اين منظور گرد آمده بودند. عالقمندان از شهر های 
دور و نزديک تورنتو نيز حضور بهمرسانيده بودند که هنگام رأی 
گيری به شخص مورد نظرشان رأی دهند. لهذا براساس دستورات 
اتحاديه به شکل قانونی تحت اجرا گرفته شد. رأی گيری در فضای 
صاحب  اشخاص  نظر  تحت  بسيارخوب  دسپلين  و  نظم  با  ازاد، 
صالحيت صورت گرفت. البته اين بارهم آقای دکتور حسين دانشور 
يکتن از کار کنان سابقه دار اتحاديه خود را به رياست اتحاديه کانديد 
کرده بود، از طرف اعضای با صالحيت اتحاديه ضمن رای گيری 
به حيث  رئيس اتحاديه بار ديگر انتخاب شد. بايد ياد آور شوم که 
در باره جناب دکتور دانشور و اجراات دوران زمامداری و کارنامه 
ارائه  اتحاديه  اعضای  برای  معلومات  گذشته  سال  چند  طی  اش 
پايان  بدوش گرفت. در  بار دوم  اتحاديه را  او چوکی رياست  شد. 
انتخابات او سوگند ياد کرد که بعد ازين امور اتحاديه را مثل گذشته 
با امانتداری و صداقت به پيش خواهد برد. طی سوگند اشغال کرسی 
رياست اتحاديه برای بار دوم او تعهدات خود را برای خدمتگذاری 
اعالم نمود. او گفت دروازه اتحاديه بروی کليه هموطنان باز بوده 
و هر گونه مشکل شما را کارکنان اتحاديه با پيشانی باز حل خواهند 
کرد. دکتور دانشور از بارگاه الهی توفيق خواست تا به او توانای 
تا با موفقيت و کاميابی وظايف سپرده شده را به پيش  اعطا نمايد 
ببرد. بعد از ختم  جريان انتخاب که تا ساعت ٥و ۳۰  دوام کرد. 
با  نوازندگان محفل را  اوازخوانان و  برنامه موسيقی رسيد.  نوبت 
کامل  بخشيد که موجب رضايت  ساز وسرود خود شور و هيجان 

مدعوين قرار گرفت.
    نگارنده شاهد و ناظرجريان کار و انتخابات بود، رفتار و پيشامد 
داکتر  جناب  انتخاب  ميکند.  ارزيابی  مثبت  را  اتحاديه  اعضای 
دانشور را که يک شخص فعال و مردم دوست است، تبريک گفته 
تا  نمودم  خواهش  من  نمود.  کاميابی  و  موفقيت  آرزوی  برايش  و 
اتحاديه يک مقدار فعاليت های فرهنگی و اجتماعی اش  را توسعه 
بخشند  و به خصوص موضوع  جوانان و حمايت از انها را با ايجاد 
فعاليت های سپورتی وهنری در دستور کارش قرار داده، نگذارند 
اين نسل سرگردان شکار فرهنگ بيگانه شده، در راه های منحريف 
کانادا  در  زيرا  گردد.  افغانها  جامعه  بدنامی  باعث  و  بردارد  گام 
کمونيتی هام تمام توجه خويش را به فعاليت های مفيد وسرگرمی 
های سازنده مبذول داشته، تالش دارند تا نگذارند که مردم جامعه 
بدنام گردد. همچنان مساله کاريابی و  نيتی  نزد ساير کمو  اش در 
زبان  نگهداشتن  زنده  و  ساالن  کالن  برای  انگليسی  لسان  آموزش 

مادری است وآموزش  پشتو وفارسی از نظر دور ندارند.
   اگرچه اتحاديه افغانهای انتاريو، در گسترش فرهنگ و عنعنات 
ايام عيد ها و سال نو و تجليل  افغانی در  و رسم و رواج پسنديده 
از روزهای تاريخی و فرهنگی و برخی فعاليت ها و حفظ روابط 
خيلی  های مشترک  وفعاليت  افکار  و  تبادل  کمونيتی جهت  باساير 
ارزنده بوده و از تجارب آنها در امور کاريابی و ايجاد زمينه فعاليت 

های ثمر بخش برای جوانان ، استفاده به عمل ايد.

تلويزيون جهانی
 صدای افغانستان

  انتشاراتی تلويزيون جديد جهانی ازمدت يک ماه بد ينسو در شهر 
الس انجلس امريکا، تحت عنوان صدای افغانستان شروع به فعاليت 
کرده، در همين ارتباط جناب عبدالرحمن حميدی مالک اين تلويزيون 
با لعل آغامهمند زی و برخی همکاران تخنيکی از قييل کمره مين ها 
و غيره مسافرت داشتند، در کانادا تا همکاری و همياری فرهنگيان 
و نويسنده گان و هنر مندان اين ديار را جلب کند. روی اين منظور 
گردهمايی در بانکويت هال باميان واقع اگلينتون و مارکام رود با 

حضور عدۀ کثير فرهنگيان، هنرمندان
پر آوازه مقيم کانادا داير گرديد بود.

   قرار بود برنامه های موسيقی اين جمعيت مستقيما پخش گردد، 
کجا  به  عاقبت  که  نشد  فهميده  تخنيکی  خاطرملحوظات  به  ولی 

انجاميد. لهذا نگارنده اين سطور وقت تر محفل را ترک گفت. 
     عابده بلوچ و پروين فيضی گوينده گی بر نامه را بدوش داشتند. 
پروگرام ساعت نه شب آغاز گرديد و تا ناوقت های شب ادامه داشت. 

نوازندگان و هنرمند محبوب و  آواز خوانان، 
شخصيت های اجتماعی چون رئيس 

جان  آدينه  افغان  زنان  انجمن 
نيازی ، برخی هموطنان 

ست  و هنگد فر
جمع  از  تورنتو، 

ن  ا مند هنر
الفت  استاد 

و  آهنگ 
همراهان 
استاد  ـ  

فضل 
حمد  ا

طبله 
ز  ا نو
ر  مشهو

 ، ر کشو
ب  جنا

 ، ن ا و هر شا
سرور  آقا  خان 

جان  مزيده  و 
قديمی  هنرمندان  سرور 

ولی،  شاه  استاد  افغانستان، 
قيس  الفت،  سمير  الفت،  پور  شاه 

نجيب  ناصری،  خالد  الفت،  ويس  و  الفت 
پوپل، احمدشاه نوری، تيمورشاه نوری، خيبر 

پوپل، وکيل احمدی، سياوش فضلی 
حضور بهم رسانيده بودند. 

  ديد و بازديد مسوول 
جهانی  تلويزيون 

ی  ا صد
ن  نستا فغا ا

ز  ا

نيتی  کمو
اعم  افغانی، 

تاجران،  از 
سازان،  برنامه 

فرهنگيان و هنر مندان، 
هنوز  نبود.  پرثمر  چندان 

شان  سهمگيری  و  عالقمندی  ميزان 
با اين نهاد جديد روشن نيست که با الخره به کجا 

کنکاش  حاليکه  در  انجاميد.  خواهد 
دارد.  جريان  باره  اين  در 

نهاد  اين  مسوولين 
جديد مصمم اند تا 

و  گی  نماينده 
اين  شعبه  

يزيون  تلو
درتورنتو  را 

تا   نمايند،  برپا 
اگر کسی حاضر  بعدا 

به همکاری ميگرديد و سابقه 
کاری برنامه سازی شوها و تجارب 

اداره  با  داشت،  تلويريونی  نمايشات  نمودن  داير 
ازين  کسانی  اگر  البته  نمايد.  مطلب  حل  و  شده  تماس  در  مربوط 

طريق خدماتی به هم ميهنان خويش انجام 
امنيت  صلح  به  و  بتوانند  داده 
کشور خود بيانديشند، برنا 
آموزشی،  های  مه 
و  تفريحی 
و  سرگرمی 
معلوماتی 

تهيه 
ه  د کر

بتوانند 
زمينه  ـ 
بی  خو
شان  برای 
ميسر شده است، 
ميتوانند  هموطنان 
هرچه زود تر با اداره اين  

از  بيشتر  که  جهانی  تلويزيون 
فعاليت  به  ميشود،  يکماه 
است.  کرده  آغاز 
شده  تماس  در 
همکاری  و 
را  خويش 
ز  ا بر ا
 . ند ر ا د
با  البته 

تماشای 
ی  محتوا
نامه  بر 
ی  ها
اين  نشراتی 
نهاد به زودی پی 
خط  که  برد  خواهيد 
مشی اين صندوق جادوی 

به کدام سمت روان است.

بقيه در صفحه ۲۹

6
اخبار، رويدادها و تحليل ها

عزيزه صديقی، آدينه 
نيازی، عابده لعلزاد

مزيده سرور، خان آقا 
سرور و استاد شاه ولی

ويس الفت، شاه پور 
الفت و فردين الفت
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نيمرخ رسانه های جهانی دربارۀ افغانستان

دولت افغانستان با يک دغل 
باز معامله کرده است

 ،(afghanpaper) افغانستان  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
با مال اکبر  طوری وانمود شده بود که موفقيتی درمذاکرات صلح 
منصور يک مقام ارشد طالبان که بالخره به ميزمذاکره نشسته است 

حاصل شده است.

به  متقلب  يک  که  است  شده  معلوم  تاميز  نيويارک  گزارش  به  اما 
ميزمذاکره با دولت افغانستان حضور داشته است.

مهم  قوماندانان  از  يکی  عنوان  به  منصور  اکبر  مال  کابل  برلين: 
طالبان در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در مرحله اول يک 
موفقيت بود برای دولت افغانستان که چنين شخصی حاضر شده در 

مذاکرات صلح شرکت کند.
مقامات افغانستان و ناتو ، بقول نيويارک تايمزسه مرتبه با اين فرد 
در مذاکرات صلح با هم مالقات نموده اند طوريکه اين روز نامه 
مينويسد مقامات دولت افغانستان و ناتودر حقيقت با يک دغل بازو 

فريب کار مالقات نموده اند.
داده  فرد  اين  به  زيادی  پول  ما  که  است  گفته  ناتو  ديپلومات  يک 
ايم ، اين درحاليست که ، ناتو اعتراف ميکند که اين فرد سه باربا 
هواپيماهای ناتو از پاکستان به افغانستان منتقل شده ، و شخصآ اقای 
کرزی با او در قصر رياست جمهوری در کابل مالقات نموده است 
که اين يک شکست بزرگ برای دولت افغانستان و ناتو به شمار 

می رود.
نظر به گزارش نيويارک تايمز اين فرد تالش نموده از اين طريق 

پول زيادی به دست بياورد.
به عقيده کارشناسان اين فرد مضنون يک جاسوس طالبان ميباشد 
و يا احتماآل به امر سازمان استخبارات پاکستان اين کار را انجام 

داده است.
درگزارش واشنگتن پست آمده ، که اين فرد يک دغل کار و يک 

تجارعادی از کويته بوده که اقدام به چنين عملی نموده است.
اين حرکت نشان ميدهد که مشکل کليدی در برخورد با طالبان همانا 
شناختن افراد ارشد شان ميباشد چون در حال حاضر هيچ عکس و 
هويت مشخصی از افراد طالبان به دست نيست که بتوان بر مبنای 

آن ايشان را شناخت.
به  ابتدا  همان  از  آنها  ميگويند  اکنون  امريکا  متحد  اياالت  مقامات 
هويت اين فرد شاکی بودند در دوره سوم مالقات ها يکی از مذاکره 
کنندگان نظامی دولت افغانستان متوجه شده ، که اين فرد مال منصور 
حقيقی نيست ولی مقامات امريکايی و افغانی اين فرد دغل را مورد 

سوال و جواب قرار ندادند.
حامد کرزی همه اين گزارشات را رد ميکند.

اين مطالب را تکذيب نموده و هر گونه مالقات  تمام  آقای کرزی 
را با منصوررا رد نموده است کرزی در حضور خبرنگاران گفته 
چنين فردی بنام مال اکبر منصور اصال به افغانستان نيامده و چنين 
مالقاتی درقصر رياست جمهوری افغانستان صورت نگرفته است.

صورت  خاجی  منابع  از  همه  تبليغات  اين  جمهور  ريس  گفته  به 
ميگيرد و اين تبليغات در گذشته ها نيز صورت گرفته است. ريس 
جمهور افغانستان باره ها با طالبان حرف زده و آنان را از خشونت 

منع نموده و به ميز مذاکره فرا خوانده است.
با  اين در حاليست که ، مال عمر هفته گذشته هر گونه تماسی را 
دولت افغانستان رد نموده و گفته است تنها خروج نيروهای خارجی 

از افغانستان امکان مذاکره را فراهم می سازد.
کرزی در چند روز گذشته ناتو و متحدان خود را ( دوستان شيطانی 
اردوی  برای  را  الزم  تجهيزات  آنها  اگر  است  گفته  و  خوانده   (
افغانستان ندهند دولت افغانستان اين تجهيزات را از جا های ديگر 

به دست خواهد آورد. ختم ترجمه
از اين معلوم می شود که کرزی متحدان خود را نيز فريب می دهد 
به طالبان می  باج  به عنوان  را  زيادی  پول های  اين طريق  به  و 
پردازد. اين در حاليست که ناتو اعتراف می کند که مال منصور را 
سه بار با هواپيما از پاکستان به افغانستان آورده و آنان در مالقات 

با منصور در ارگ رياست جمهوری شرکت داشتند.
اقای  نقيض  و  گفتار ضد  گويند  می  افغانستان  سياسی  کارشناسان 
کرزی متحدان او را نيز به تشويش انداخته است که آيا واقعآ اقای 

کرزی می تواند افغانستان را اداره کند؟
محمود منجم زاده برلين المان

مال اختر از استخبارات بريتانيا پول دريافت می کرد

انگليس مقصر است!!!
با  به حيث يک رهبر طالبان معرفی کرده و  شخصی که خود را 
استخبارات  اداره  جانب  از  بود  کرده  مالقات  نيز  جمهور  ريس 

بريتانيا معرفی و پول دريافت کرده است 

افغانستان  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
(afghanpaper)، شخصی که خودرا به حيث 
يک رهبر طالبان معرفی کرده، با ريس جمهور 
اداره  جانب  از  بود،  کرده  مالقات  نيز  کرزی 
استخبارات بريتانيا معرفی و پول دريافت کرده 

است. 
اين مطلب را رويترز به نقل از روزنامه تايمز 
توسط  تازه  تحقيقات  يک  است.  داده  گزارش 
روزنامه تايمز نشان می دهد که اداره خدمات 
اين طرف،  به  می  ماه  از  بريتانيا  استخباراتی 
برای شخصی بنام مال اختر محمد منصور پول 
اداره  اين  که  مفهوم  اين  به  است،  کرده  تاديه 
وحکومت  طالبان  ميان  خارجی  های  درتماس 

افغانستان گويا به يک موفقيت تاريخی دست يافته است.
طالبان  پايه  بلند  قوماندان  يا  وزير  سابق  تنها  نه  شخص  اين  ولی 
نبوده، بلکه يک دکان دار عادی از شهر کويته پاکستان می باشد که 

خودرا رهبر طالبان معرفی کرده بود.
بريتانيايی ها قانع شده بودند که شخص مذکور واجد شرايط بوده، 
نامبرده را توسط يک هواپيمای ترانسپورتی بريتانيايی چندين بار 

از کويته به کابل انتقال دادند.
شب گذشته بل هريس، شخصی که به حيث نماينده بلند پايه اياالت 
ماه  در  و  کرد  می  وظيفه  قندهاراجرای  واليت  در  امريکا  متحده 
جاری متقاعد شد، به روزنامه تايمز لندن گفته است، اين تنها مقامات 
استخباراتی بريتانيا نيستند که مسؤل چنين اشتباهات شده اند، بلکه 

چنين کار ابلهانه عموماً الزم به يک تيم دارد.
نيز مالقات  با رييس جمهور کرزی  اين شخص  تايمز می نويسد، 
کرده و وظيفه حکومت افغانستان بود که هويت شخص را تحقيق 
وتثبيت می کرد. زيرا اين افغانها هستند که رهبران کليدی طالبان را 

با همه عبا وقبا آنها می شناسند.
دفتر رئيس جمهوری  داوودزی، رئيس  در همين حال محمد عمر 
کرزی، گفته است که مقامات بريتانيايی اين فرمانده دروغين طالبان 
آورده  کابل  به کاخ رياست جمهوری در  برای مذاکرات صلح  را 

بودند.
اما منابعی در داخل دولت بريتانيا به بی بی سی گفته اند که ماموران 
اطالعاتی افغانستان فرد مذکور را به بريتانيا معرفی کرده بودند و 
بريتانيا فقط به ديدار وی با مقام های دولت کرزی کمک کرده بود. 
ناپديد  دالر  از دريافت صدها هزار  اين فرد پس  گفته می شود که 

شده است.
در جريان  اخيراً  نيز  اين در حالی است که رئيس جمهور کرزی 
يک نشست خبری اعالم کرد که با مال منصور گفتگو نکرده است.

رسوايی تازه امريکا با افشای 
اطالعات جديد در پايگاه 

ويکی ليکس
....ویکیلیکس سه میلیون پیام تلگرافی را که شامل 

گفتگوها و دیدگاه های محرمانه آمریکا درمورد کشورهایی 
ازجمله استرالیا ، انگلیس ، کانادا ، اسرائیل ، روسیه و ترکیه 

است منتشر کند .....

خبرگزاری صدای افغان 
شماری از دولت ها در سراسر جهان روز شنبه خود را برای انتشار 
توسط  آمريکا  آور  شرم  و  ديپلماتيک  تلگراف  ها  ميليون  احتمالی 
پايگاه اينترنتی ويکی ليکس آماده کردند و واشنگتن نيز درعين حال 

تالش کرده است پيامدهای اين اقدام ويکيليکس را محدود کند . 
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، پيش بينی می شود پايگاه اينترنتی 
ويکيليکس سه ميليون پيام تلگرافی را که شامل گفتگوها و ديدگاه 
های محرمانه آمريکا درمورد کشورهايی ازجمله استراليا ، انگليس 

، کانادا ، اسرائيل ، روسيه و ترکيه است منتشر کند . 
ديپلمات های آمريکايی درپی اين تصميم ويکيليکس تالش هايی را 
آغاز و تالش کردند خشم و پيامدهای ناشی از اين اقدام ويکيليکس 
را کنترل کنند زيرا اين تلگراف ها پيام هايی داخلی هستند که اغلب 
فاقد دقت و ظرافت خاصی هستند که ديپلمات ها در سخنرانی های 

علنی شان رعايت می کنند. 
مانع  يک  ويکيليکس  گفت:  عراق  در  آمريکا  سفير  جفری  جيمز 

بزرگ و مهم برسر راه کار وی در عراق است . 
افشای  از  ويکيليکس  اينترنتی  پايگاه  انگيزه  فهمم  نمی  افزود:  وی 
اين اسناد چيست . اين اقدام ويکيليکس نه تنها به تالش های ما در 
عراق کمک نمی کند بلکه باعث آسيب رساندن به تالش های ما در 

اين کشور خواهد شد . 
مايکل مولن رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا نيز درعين حال از 
اسناد  افشار  در  بسيار خطرناک خود  اقدام  به  ويکيليکس خواست 

محرمانه پايان دهد . 
روزنامه کومرسانت روسيه روز جمعه نوشت پرونده های جديدی 
که پايگاه اينترنتی ويکيليکس قصد انتشار آن را دارد شامل تلگراف 
هايی ديپلماتيک است که ممکن است به روابط مسکو و واشنگتن 

آسيب برساند. 
روزنامه کومرسانت به نقل از منبعی در پايگاه اينترنتی ويکيليکس 
از  کلی  های  ارزيابی  شامل  محرمانه  های  تلگراف  اين  نوشت 
اين  مقامات  ناخوشايند  های  ويژگی  و  روسيه  در  سياسی  اوضاع 

کشور است . 
گفتگوهای  شامل  همچنين  اسناد  اين  نوشت  همچنين  روزنامه  اين 
ضبط شده ديپلمات های آمريکايی با سياستمداران روسی ، ارزيابی 
اين  داخلی و خارجی  از رويدادهای مهم در روسيه و سياست  ها 

کشور است. 
سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه گفت : واشنگتن رسما 
توسط  اسناد  اين  افشای  درمورد  روسيه  خارجه  امور  وزارت  به 

پايگاه اينترنتی ويکيليکس هشدار داده است . 
اسناد  آنها  کرد  اعالم  الوروف  از  نقل  به  اينترفکس  خبرگزاری 
محرمانه را می دزدند اما ما حداقل چنين کاری را انجام نمی دهيم. 
فيليپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت :آمريکا 
خودش را برای بدترين سناريو ممکن آماده کرده و در حال مطلع 

کردن دولت ها درمورد انتشار اين اسناد محرمانه است . 
پايگاه اينترنتی ويکيليکس هنوز به محتوی اسنادی که قصد انتشار 
آنها را دارد و همچنين زمان افشای اين اسناد اشاره نکرده است اما 
ديويد الپان سخنگوی وزارت دفاع آمريکا پنتاگون گفت احتماال اين 

اسناد اواخر اين هفته يا اوايل هفته آينده منتشر خواهد شد . 
ويکيليکس تنها اعالم کرده اين اسناد هفت برابر بيش از اسناد منتشر 

شده درباره عراق است . 
قرار  ويکيليکس  که  هايی  پرونده  کردند  اعالم  ترکيه  های  رسانه 
است آنها را منتشر کند شامل کمک ترکيه به شبه نظاميان القاعده 
در عراق و کمک آمريکا به شورشيان کرد مستقر در عراق است 

که با ترکيه درحال جنگ هستند . 
 : گفت  نشود  فاش  نامش  خواست  که  ترکيه  پايه  بلند  ديپلمات  يک 
سفارت آمريکا در آنکارا ما را درمورد اين مسئله مطلع کرده است 

همانطور که کشورهای ديگر از آن آگاه شده اند . 
اين در حالی است که احمد داود اوغلو وزير امور خارجه آمريکا 

نيز گفت: آنکارا نمی داند اين اسناد شامل چه چيزهايی است. 
وی افزود: اينها همه گمانه زنی است اما به عنوان يک اصل بايد 
ترکيه  از  که  تروريستی  اقدام  گرفتن هرگونه  ناديده  يا  تحمل  گفت 
نشات بگيرد و کشورهای همسايه به ويژه عراق را هدف قرار بدهد 

خارج از موضوع است . 
هيچ  خصوص  اين  در  عراقی  مقامات  کرد  تصريح  اوغلو  داود 
شکايتی نداشته اند و ما نيز هيچ شکايتی را به مقامات عراقی مطرح 
همکاری  تروريسم  با  مقابله  در  آمريکا  با  هميشه  ما   . ايم  نکرده 

نزديک داشته ايم چه القاعده باشد و چه پ ک ک . 
وزير امور خارجه ترکيه گفت اگر اسنادی که ادعا می شود منتشر 
شود و واقعا چنين اسنادی وجود داشته باشد ما ارزيابی های الزم را 

درمورد اين اسناد انجام خواهيم داد . 
اند  گفته  آنها  به  آمريکايی  مقامات  کردند  اعالم  ايتاليا  مقامات 

ويکيليکس قصد دارد اسنادی را نيز درباره ايتاليا منتشر کند . 
مقامات ايتاليايی پس از آن اعالم کردند اين کشور درمورد پيامدهای 
و  اسناد محرمانه  انتشار  در  اينترنتی ويکيليکس  پايگاه  اقدام  منفی 

حساس ، نگران است . 
کشور  اين  پارلمان  در  ايتاليا  خارجه  امور  وزير  فراتينی  فرانکو 
گفت: با مقامات وزارت امور خارجه آمريکا گفتگو کرده است و 
آنها به وی گفته اند اسنادی در ويکيليکس درباره ايتاليا وجود دارد.

 بقيه صفحه ۲۹

اخبار، رويدادها و تحليل ها
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پيشگفتار:
   

  از آنجا که بحث ما از زمينه اجتماعی خود جدا نيست ناچار قبل 
از پرداختن به بحث اصلی «ارباب بزرگ و اربابان کوچک» گريز 

کوتاهی به شرايط اجتماعی و سياسی کنونی افغانستان می زنيم.
    پس ازحمله نظامی  امريکا به تاريخ ۱٥ميزان ۱۳۸۰ خورشيدی 
سقوط  افغانستان  اسالمی  ميالدی)امارت  اکتوبر ۲۰۰۱   ۷ (مطابق 
کرد. اما شماری از طالبان در روستاها رفتند و در اوايل سال ۱۳۸٥ 
خورشيدی از ميان روستاهای جنوب سر برآوردند. شمار ديگری، 
با تغيير قيافه و لباس در داخل دستگاه های دولتی جذب شدند که بعداً 

بنام «طالبان ارگ نشين» شهرت يافتند.
ميشوند  عوض  اشخاص  ميکنند،  تغيير  ها  نظام  افغانستان  در      
هر  و  ميماند  باقی  خود  بحالت  فيوداليزم  کهنه  مناسبات  همان  اما 

دموکراسی تازه وارد قربانی عنعنات قومی می گردد.
    در کنفرانس «بن» نيز تهداب يک حکومت قومی گذاشته شد و 
در عين زمان تاکيد بر رعايت اصول و اساسات دموکراسی، جامعه 
اوليه در حرکت  ابتدا يک سلسله گامهای  داشت. در  و حقوق بشر 
تصويب  از  توان  می  ازانجمله  که  شد  برداشته  دموکراسی  بسوی 

قانون اساسی، قانون رسانه ها، انتخابات 
رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی ياد کرد.

نوپای  دموکراسی  امريکا،  وقت  جمهور  رئيس  بوش  چورج       
و  بود  خوانده  ميانه  شرق  برای  نمونه»  «دموکراسی  را  افغانستان 

وعده يک حکومتداری خوب را برای مردم افغانستان داده بود.
    اما دموکراسی در افغانستان چيزی بيشتر از يک استراتژی دولتی 
ساختار  با  قوی  نسبت  هيچ  و  نبود  خارجی  های  کمک  جلب  برای 
قبيله ی درکشور نداشت. به اين ترتيب آن «دموکراسی نمونه» تحت 
و  اقتصادی  قدرت  تمرکز  و  گرايی  قوم  تمرکز  و  گرايی  قوم  تاثير 
تنظيمی) خيلی زود جايش  (اشرافيت  فاميل  پنجاه  سياسی در دست 
را به انحصار گری و سياست غير مردمی داد. افزون بر اين، نظام 
رياستی اختيارات نا محدود و تعريف نا شده ی را به رئيس جمهور 
تفويض کرده است که اصل تطبيق دموکراسی در اين نظام را زير 

سوال برده است.
ناقضان  با عفو  افغانستان  ارتباط رعايت حقوق بشر، دولت  با      
حقوق بشر به صراحت تمامی عهد نامه های بين المللی حقوق بشر 

بشمول  Icc  را که دران عضويت دارد نقض کرده است.
ظهور اربابان نو

      پرزدنت کرزی به نمايندگی از همه حکومت نه کرد و بسيار زود 
به «دام بازی قومی» افتاد. بازی که حلقات ناسيوناليزم قومی (ازهر 

قوم) سرنوشت ملت افغانستان را به بازی گرفتند.
کتابهای  ُمهر  که  ی  حلقه  قومی  ناسيوناليزم  حلقاتی  ميان  در      
«سقاوی دوم» و «افغانستان و ساختار قدرت» را برپيشانی دارند از 
همه منسجم تر و با هدفمند تر است. اين حلقه لقب «اولسمشر» را 
به رئيس جمهور داده است. اولس مشر کلمه ی است پشتو به معنی 
«کالن قوم» پس پرزدنت کرزی را می توان بنام «ارباب بزرگ» 

(لوی خان) ياد کرد.

    رهبران اتحاد شمال پس از سقوط امارت طالبان به دنبال تشکيل 
در  را  دولتی  مهم  های  اکثر چوکی  انتقالی  و  مؤقت  های  حکومت 
اختيار داشتند. رقابت های شخصی و نداشتن يگ پروگرام روشن 
سياسی باعث آن گرديد تا رهبران اتحاد شمال به تدريج پست های 
کليدی را از دست دهند. رهبران اتحاد شمال فکر می کردند که به 

عنوان ميراث داران مقاومت ضد طالبان کل حکومت حق آنهاست.
  پرزدنت کرزی هم با تضعيف کردن اتحاد شمال احتماالً سه پيام 
داشت: يکی برای امريکايی ها که اتحاد شمال را از طرفداران ايران 
و روسيه می دانستند. ديگری برای طالبان که اتحاد شمال دشمنان 
جبهه ی آنها بودند و سومی برای پاکستان که اتحاد شمال را دشمنان 

منافع ملی خود ميدانستند.
اتحاد  با روش ملک مآبانه رهبران  نتيجه «ار باب بزرگ»     در 

شمال را  تاسطح اربابان کوجک تنزيل داد.
    در طی دو دهه آخير ساختار سنتی جامعه از هم ريخته است. 
در  که  است  نفوذ خوانين  برابر  در  محلی  قوماندانان  گرفتن  قدرت 
نتيجه قدرت سنتی از دست خوانين به قوماندانان محلی که از اقشار 
پايين جامعه بر خواسته اند انتقال نموده است. قدرت اربابان (خوانين) 
سنتی ارتباط قريب داشت. با مقدار زمين. منشا خانواده گی و دستر 

خوان (نان دهی) اما قدرت اربابان نو به زورتفنگ است.
  گفتنی است که مردم افغانستان، ارباب پروراند و اربابان هم عوام 
پروراند. اين روحيه باعث گرديده که شمار از اربابان توسط قربانيان 

خود به قدرت برسند.
   در اين گيرو دار، محصالن به حيث نيروی محرکه جامعه با پناه 
جامعه  سياسی  زندگی  از  آسايش شخصی  و  طلبی  راحت  به  بردن 
دوری کرده اند و اما نخبه گان هر قوم يا توسط اربابان هرقوم به 
حاشيه رانده شده اند و يا در خدمت اربابان قوم قرار گرفته اند. بنابر 

اين بازی سياسی در افغانستان تنها «بازی اربابی» است.
ارباب  کنار  در  ازبيک  و  هزاره  اربابان  قومی  آرايی  درصف     
بزرگ قرار گرفتند. به اين اميد که ارباب بزرگ شايد از دامن فراخ 
جای  اما  کند.  هديه  کوچک  اربابان  به  را  دولتی  چوکی  چند  خود 
تعجب اين است که قوم تاجيک که سالها قبل از مرحله ی قبيله ی 
عبور کرده است  اربابی نوی را به حلقه اربابان کوچک تقديم کرده 

است.
شناسم.  می  استادی  دوران  از  را  ربانی  الدين  برهان  استاد  من    
استاد  مقام های عالی چون  قبال  است.  فرهنگی  وی يک شخصيت 
دولت  پيشين  رياست  و  افغانستان  اسالمی  جمعيت  رهبر  پوهنتون، 
اسالمی افغانشتان را به عهده داشته است. من هيچ فکر نمی کردم ـ 

وی باداشتن اين مقام ها به سطح ارباب کوچک تنزل نمايد.
      اکنون قوم گرای به بقُچه ی از مشکالت تبديل شده است که 

هيچکس قادر نخواهد بود آن را بازکند.
کارپيچيده  افغانستان  کنونی  شرايط  در  بزرگ  ارباب  قدرت  حفظ 
دارد. حاال عامل  اربابان کوچک  به جلب حمايت  نياز  که  است  ی 
ديگری هم به اين پيچيده گی افزوده شده و آنهم حمايت اربابان بزرگ 
بين المللی از ارباب بزرگ و حمايت اربابان کوچک بين المللی از 
اربابان کوچک است که موجب شده که آنها هم وارد بازی پيچيده ی 

قومی شوند و آن را  پيچيده تر از قبل کند.
    همه چيز قومی

  امروز در افغانستان همه چيز به صورت خواست قومی مطرح می 
گردد. به عنوان نمونه، وزيران قومی، احزاب قومی، سفرای قومی، 
غلط  به  که  قومی  حتی سرود  و  قومی  اردوی  قومی،  های  تخلص 

اسمش را ملی گذاشته اند.
    پرزدنت کرزی هم آشکارا سياست قومی را دنبال ميکند. چنانچه 
با صدای بلند نارضايتی خود را از انتخابات واليت غزنی ابراز کرد.

     زمانی که رئيس حکومتی خودش طرفدار قومی سازی حکومت 
اند  تنظيم ها برخاسته  از دل  اربابان قومی ديگر که  از  است، پس 

چه گيله.
  در انتخابات هم هر قوم به کانديد قوم خود رای ميدهد مگر اينکه 
که  است  دليل  همين  به  باشد.  نداشته  خود  قوم  از  کانديدای  قوم  آن 
برنده  ای  قبيله  نظرانه  تنک  تفکر  و  بازنده  قومی  فرا  تفکر  امروز 
است. به عنوان مثال، می توان از جنرال علومی، داکتر کبير رنجبر، 
ميراحمد جوينده، سرور جوادی و عبدالرحمن اوغلی ياد کرد. آنها 

فکر فرا قومی داشتند.
يکی از اثرات مهم قوم گرايی جدای قوميت ها در شهر کابل است. 
چنانچه بايک گشت و گذار کوتاه در نقاط مختلف شهر کابل شهرک 
های قومی را مشاهده ميکنيد، در حاليکه قبل از دهه هفتاد خورشيدی 

چنين نبود.
   پايتخت وظيفه تاريخی خود را بحيث ذوبان اقوام از دست ميدهد و 

به تدريج به «فدراليزم اقوام» تبديل شده می رود.
گفتنی است که بيشتر ازانکه ارباب بزرگ فاجعه بارباشد، اربابان 
اند. من بعضی از اربابان کوچک را  کوچک هستند که فاجعه بار 
می شناسم که حتی به حزب وقوم خود فکر نمی کند و فقط در فکر 
منافع شخصی خود هستند. من خيلی ها يشان را می شناسم که اکنون 

ميليونر دالری شده اند در حاليکه قبل از جنگ هيچ نداشتند.
در سال  افغانستان  در  المللی  بين  نيروهای  ماموريت  پايان  اما      
بعد  بود.  اربابان کوچگ خواهد  اربابی  پايان  (۲۰۱٤م)  ۱۳۹۳ خ 
ازان ارباب بزرگ با«برادران ناراضی» خود حکومت خواهد کرد 
و هرگز اجازه نخواهد داد تا دوره های حکومت های نه ماهه و نه 

ساله در تاريخ آينده تکرار گردد.
سخن آخير

   قوم سازی سياست طوريکه تاريخ نشان داده نه تنها نمی تواند به 
ثبات و وحدت ملی افغانستان کمک کند بلکه باعث تشنج های قومی 

و مداخالت کشورهای همسايه از اين قوم و آن قوم نيز ميشود.
    افغانستان باالخره بايد وارد سياست مدنی و دموکراتيک شود. 
دارد  وجود  قومی  سياست  که  زمانی  تا  است  قومی  کنونی  سياست 

کشمکش های قومی نيز وجود خواهد داشت. (پايان)
پوهاند دکتور اميرشاه حسن يار

شهر تمپا ـ فلوريدا
اياالت متحده امريکا
 دوم دسامبر ۲۰۱۰

 ارباب بزرگ و اربابان کوچک
پروفيسور دکتور امير شاه حسن يار

جنگ های فرسايشی بيشتر از سی سال در کشورعزيزما افغانستان 
خانمان  بی   ، انسان  ها  ميلون  شدن  معيوب  و  کشتار  ويرانی،  جز 
دنياه برای مردم ما  به سراسر  افغان ديگر  آواره گی ميلون ها   و 
با روی کارآمدن  نياورد.  به ارمغان  بدبختی چيزی ديگری را  جز 
حکومات مختلف در کشور، آرزوهای جديدی در دل مردم ما زنده 
شده منتظر آن  بودند که شايد صلح تاًمين گردد.بخصوص با تاسيس 
موجوديت  با  شايد  که  داشتند  آنرا  انتظار   مردم  کرزی  حکومت 
عساکراياالت متحده و سازمان اتالنتيک شمالی (NATO) به تمامی 
تنها  نه  متاًسفانه   اما  شود  گذاشته  پايان  نقطه  مردم  های  بدبختی 
آرزوها و اميد های مردم ما برآورده نشد بلکه حکومت شکل قبيلوی 
وضعيت  و   رسيد  خود  اوج  وفقربه  اداری  فساد  گرفته،  بخود  را 
امنيتی از هر وقت ديگر بدتر و خطرناکتر گرديد. جنگ باعث ازبين 
رفتن هزارها افغان ملکی توسط نيروهای مخالف وعمليات نظامی  
نظامی  غير  افغان  هزار  ها  ده  برعالوه  گرديد.  خارجی  نيروهای 
ديگر بصورت غير مستقيم از آسيب  ديگر جنگ همچون بيجاه شدن، 
قحطی، امراض گوناگون، فقدان تداوی طبی، جنايت و بی قانونی از 
بين رفته اند. نظر به تخمين منابع مختلف  از سال    ۲۰۰۱بدينسو 

در حدود سی الی سی وپنج هزار افغان  از بين رفته اند. 
اداری  فساد  افغانستان،  در  قدرت  سوًءاستفاده  ترين موضوع  جدی 
المللی  بين  مالی جامعه  منابع  منابع کمکهای  از  نادرست  استفاده  و 
ميباشد. درسال ۲۰۰٥، افغانستان ازنظر شاخص شفافيت فساد بين 
 (Transparency International’s Corruption Index) المللی
چهارسال  و  داشت  قرار  کشورجهان   ۱٥۹ دربين   ۱۱۷ دررديف 
نظربه  سوماليااحرازکرد.  زده  نزاع  ازکشور  بعد  را  دوم  مقام  بعد 
جنايت  و  مخدر  مواد  با  مقابله  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  راپور 
دالرامريکايی  بيلون  ها ۲٫٥  افغان  درسال ۲۰۱۰،    (UNODC)
افغان رشوت داده  را در سال گذشته به مقامات و مامورين دولتی 
اند. يک نفر دربين دوافغان بايد حد اقل  يک رشوت به مقام دولتی 

نفر  به سر  امريکايی  دالر  به ۱٥۸  بالغ  اين مقدار  باشد و  پرداخته 
ميشود ، دريک کشوريکه عايد مجموعی داخلی (GDP) ساالنه آن 
٤۲٥ دالر آمريکايی برای هر افغان ميشود که اين يک باج کمر شکن 
باالی مردميست که ازجمله  غريب ترين مردم دنياه بشمار ميروند.
نظر به راپور دفتر حقوق بشر،  باوجود مساعدت تخمينی بالغ به ۳٥ 
بيلون دالر امريکايی در بين سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ به افغانستان، 
 Absolute Poverty) به تعداد ۹ ميلون افغان (٪۳٦) در فقرمطلق
) و  ۳۷ فيصد کمی باالتر ازخط فقر (Poverty Line) زنده گی 
ميکنند.افغانستان از لحاظ ميزان مرگ ومير مادران  دردرجه دوم 
جهان  در  سوم  درجه  در  کودکان  ومير  مرگ  ميزان  لحاظ  از  و 
دسترسی  آشاميدنی صحی  آب  به  افغانها  فيصد  تنها ۲۳  قراردارد. 
داشته و ۲٤ فيصد مردم باالتر از سن ۱٥ سالگی درافغانستان، قادر 
به خواندن و نوشتن اند و درجه سواد دربين زنها و مردم کو چی 

نشين خيلی پاينتراز اين رقم ميباشد.  
برعالوه کشتار هزارها انسان دوطرف جبهه جنگ، هر روز صدها 
ملکی و غير نظامی بشمول اطفال، نو جوانان ، زنان و کهن ساالن 
توسط هر دو جناح از بين ميروند. مردم قربانی حمالت انتحاری، 
بم های کنار جاده، کمين ها، آدم ربايی ها، ترور ذريعه افراد مسلح 
به  آن حمله  مثال  ميگردند.  وائتالف  ناتو  قوای  بمباردمان  نامعلوم، 
تو  بودند  آن متعلمين مکتب  از جمله سه تن  چهار برادر جوان که 
سط افراد مسلح  ناشناس موترسايکل سوار در منطقه کلنگار واليت 
افغانستان مورخ  پايتخت  درفاصله ۳٥ کيلومتری کابل  لوگر تقريباً 
۱۱ جون سال جاری بوده که در نتيجه دوبرادر بزرگ  بنام های 
تيلفون موبايل فروشی و منير احمد متعلم  بشير احمد مالک دوکان 
صنف دوازدهم شهيد گرديده واين واقعه پدر آنها راکه معلم مکتب 
ابتدايه ميباشد با باقی اعضايی فاميل شان در ماتم آن جوانان نشانيد 
. همچو مثال ها  هر روز در گوشه و کنار افغانستان واقع شده، که 
صدها طفل را يتيم، صد هازن را بيوه و صدها فاميل را در سوگ و 

ماتم عزيزان شان نشانده و مينشاند و کسی نيست که به داد اين مردم 
بيچاره برسد وازهمچو حوادث غمبارجلوگيری نمايد.

در  را  ملکی  گان  شده  کشته  شمار  درافغانستان  متحد  ملل  سازمان 
شش ماه اول سال ۲۰۱۰ بيشتر از  دوازه صد نفر وشمار زخميان 
را تقريباً دوهزار تخمين ميکند ماهرروز شاهد صدها حادثه از اين 
قبيل ميباشيم مانند حمله انتحاری در مراسم عروسی ارغنداب واليت 
قندهاربتاريخ ۱۰ جون سال ۲۰۱۰ که چهل کشته و ۷۷ زخمی بجا 
گذاشت و کشته شدن غير نظاميان درکندزوجالل آباد در ماه جون 
خود  دولت  از  مردم  درگيرجنگ.  دوطرف  هر  توسط  جاری  سال 
انتظارات زياد داشته ودارند مخصوصاً که دولت بايد درتامين امنيت 
جديت بخرچ داده و زنده گی مردم را از خطرات احتمالی در امان 
نگهدارد. اما برخالف دولت صرف با صدور اعالميه يی حادثه را 
تقبيح ميکند و گاهی بعد از وقوع حادثه عذر خواهی ميکند وبس. 
آنها خود  حتی عناصر تخريب کار و مفسد در دولت جا دارند که 
دربسياری حوادث تروريستی ، قتل ها وغارت اموال مردم  سهيم و 

يا آنرا مساعدت مينمايد.
هرگاه دولت در شرايط کنونی که هم نيروهای امنيتی افغانی را در 
اختيار داشته و سربازان  چهل و چهار کشورجهان هم به پشتيبانی 
آنان درافغانستان قرار دارند نتواند جلو اين گونه حوادث را بگيرد، 
چسان مردم به آن اعتماد نموده و چگونه يک دولت مفسد ازمردم 

توقع همکاری وکمک را داشته باشد.
انتظار داريم که واقعاً  از رئيس جمهور کرزی  بويژه  از دولت  ما 
بخاطرکاستن رنج های ملت بال کشيده ماخود را تکان داده و درد 
های اين ملت زجرکشيده را درمدت باقی مانده زمامداری اش مرهم 
گذارد و گرنه سه سال باقيمانده  حکومتش بيهوده سپری خواهد شد 
وجز نفرين ابدی و جاويدانه ملت چيز ديگر را با خود نخواهد برد.

تلفات افراد ملکی در افغانستان و مًسووليت های دولت در قبال آن
خالدآرينفر
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  سياست پردازی و نيرنگ
اثری از نویسنده کتاب کمیته ٣٠٠

نويسنده»: داکترجان کولمن

(۳)
قرار  تبليغ  مورد  ها  رسانه  توسط  درنگ  بی  نادرست،  تعبير  اين 
اين  گرفت و اکنون به عنوان نظر پذيرفته شده است. در حالی که 

نظريه و آن تصميم هر دو نادرست بودند.
     يک نيرنگ بزرگ نسبت به مردم امريکا تبليغ اين نظريه است که 
رئيس جمهور همواره و به طور دايم فرماندهی نيروهای مسلح را بر 
عهده دارد. آگاهی سنا و مجلس نمايندگان امريکا تا آن ميزان اندک 
و ضعيف بود که اجازه دادند رئيس جمهور بوش نزديک ٥۰۰۰۰۰ 
سرباز امريکايی را برای دفاع از منافع نفتی انگليس به خليج فارس 
تنفر شخصی خود را از صدام حسين ارضا کند در  اعزام دارد و 
همان هنگام بود که بوش رابطۀ خوب خود را که تصور ميرفت با 
مردم امريکا دارد، از دست داد. رئيس جمهور بيل کلينتون هم اخيرا 
از همين عنوان  نادرست فرماندۀ کل نيروهای مسلح استفاده کرده و 
اجازه داد هم جنس بازی در نيروهای مسلح آزاد باشد. او بر طبق 
اقدام،  اين  نداشت.  را  مجوزی  چنين  صدور  اختيار  اساسی  قانون 
کمتر از جنبۀ اخالقی و بيشتر ازباب گذر از مرز اختيارات رئيس 

جمهوری مورد توجه است.
    حقيقت تلخ دربارۀ سربازان امريکايی که زير پرچم سازمان ملل 
به جنگ کوريا و خليج فارس اعزام شدند. اين است که آنان جان خود 
را در راه کشور و پرچم امريکا و حفظ حاکميت آن از دست ندادند. 
قانون  حاکميت  و  کشور  تماميت  حفظ  مسأله  جنگ  دو  اين  در  چه 
اساسی آن در ميان نبود. افزون بر آن از آنجا که نه سازمان ملل و 
نه هيچ يک از شوراهای آن از جمله شورای امنيت، دارای حاکميت 
ملی نيستند، پرچم آن سازمان نيز هيچ معنای ويژه ای به مفهوم يک 

کشور با خود همراه ندارد.
    چون سازمان ملل هيچگونه حاکميتی ندارد، قطعنامه های صادره 
و از جمله قطعنامه هايی که در پيوند مستقيم با اياالت متحده است، 
فاقد نفوذ و اعتبار است. قانون اساسی اياالت متحده، برتر از نهادی 
که به اصطالح بين المللی خوانده می شود، قرار دارد. برتری، به 
ويژه سازمان ملل را نيز در بر ميگيرد. قانون اساسی اياالت متحده 
برتر از هرگونه پيمانی است که با کشور يا گروهی از کشور ها، 
چه وابسته به سازمان ملل چه غير وابسته به آن سازمان، به امضاء 
های  قدرت  امريکا،  جمهور  رئيس  به  ملل  سازمان  اما  رسد.  می 

نامحدودی می بخشد که خارج از دايره قانون اساسی است.
     آنچه رئيس جمهور بوش در مورد خليج فارس به انجام رساند، با 
صدور اعالن جنگ (نامش دستور اجرايی است) به نيابت مستقيم از 
جانب شورای امنيت سازمان ملل، قانون اساسی اياالت متحده رازير 
پاه گذاشته و آن را ناديده گرفته است. در عين حال بايد ياد آور شد که 
مجلس نمايندگان و سنای امريکا با جلوگيری نکردن از صدور اين 
دستور غير قانونی، در انجام وظايف قانونی خود، سستی و کاستی 
فراوان نشان داده اند. آنان می توانستند با تخصيص ندادن اعتبار، اين 

دستور را بدون اقدام بگذارند.
    مجلس نمايندگان و سنا، هيچيک دارای اين حق نبودند و اکنون هم  
نيستند، که موافقت نامه (ياحتی پيمانی) را با يک نهاد جهانی که خود 
را  برتر از قانون اساسی اياالت متحده می داند ـ به ويژه که آن نهاد 
از هيچ گونه حاکميتی نيز برخوردار نيست. اعتبار مالی اختصاص 
دهند. افزون بر آن، اين نهاد همواره امنيت اياالت متحده را مورد 

تهديد قرار داده است.
قانون همگانی۸٥٦۷۷ بخش ۱٦٫۲ ايالت ها ميگويد:

    «... هيچ بخشی از اعتبارات مالی در اين قانون يا هرقانون ديگری 
نمی تواند برای پرداخت.... به هيچ شخص، موسسه يا شرکت، يا هر 
تر کيبی از اشخاص، موسسات يا شرکت هايی پرداخت شود. که آنان 
بتوانند مطالعه ای انجام دهند که به موجب آن، اين کشور و مردم آن 

تسليم قدرت بيگانه شوند.»
قانون هممگانی ٤۷۱،بخش ۱۹۸ اياالت:

«تخصيص اعتبار برای هرطرحی که جهان تک حکومتی و يا جهان 
تک شهر وندی را تقويت کند، غير قانونی است.» 

    حال، سازمان ملل متحد چگونه می خواهد با اين قانون روبروشود؟ 
قانونراساسی  از  انحراف  فارس،  خليج  و  ويتنام  کوريا،  جنگهای 
اياالت متحده بوده است. چراکه از مادۀ يک، بند۸، شق۱۱ انحراف 
حاصل شده است . زيرا قانون اساسی می گويد «اختيار اعالن جنگ 

با کنگره است.»
     اين قانون اختيار اعالن جنگ را به وزارت خارجه، ورئيس 

جمهوری ويا سازمان ملل واگذار نکرده است.   
ای  ريشه  وبيه  وار  انگل  حرکت،  بی  نهاد  يک  ملل  سازمان       
گونه  هر  اگر  دوشد.   می  را  متحده  اياالت  خود  ميزبان  که  است 
گروه نظامی سازمان ملل  در ياالت متحده مستقر باشد، بايد دستور 
اخراج آنها داده شود. چهف حضور آنان در سر زمين امريکا تهديدی 
از جانب کسانی که  نبايد  آيد و  به شمارمی  قانون اساسی  به  نسبت 
سوگند حفظ قانون اساسی را ياد کرده اند، تحمل شوند. سازمان ملل 
برای فابين های سوسياليست که در۱۹۲۰ متولد شده اند يک سکوی 

پرتاب است. اين سازمان، تا کنون همۀ دستور العمل های فابين های 
غير  حضور  است.  آورده  در  اجرا  به  امريکا  در  را  سوسياليست 
وهرزه  بوسنيا  در  آن  ناکارايی  و  کمبوديا  در  ملل  سازمان  قانونی 

گوين نياز به دليل بيشتر ندارد.
    شماری ازقانون گذاران، کاستی های مووافقت نامه سازمان ملل 
را دريافته اند؛ از جمله جسی سامر Jessie Summer  نماينده ايالت 

ايلی نوز دريک سخنرانی در کنگره امريکا اظهار داشت:
  «آقای رئيس! شما اگاهيد که برنامه صلح دولت ما، در واقع برنامۀ 
صلح به شمار نمی آيد. اين حرکت را کهنه کارانی آغاز کردند که 
به شکلی مضحک خود را پيشگام صلح می خوانند و در حلی که 
ادعا می کنند ما را از جنگ بر حذر می دارند.(نمونه ای تعريف 
شده از ديپلوماسی نييرنگ)، در واقع به درون صحنه کارزار پرتاب 

می کنند.
   اين آقايان، در حالی که و عده داده بودند ما را از جنگ بر حذر 
جنگ  گير  در  را  ما  عملی  در  شان،  اقدامات  ديگر  مانند  بدارند، 
کردند. اين اقدام(موافقت نامۀ سازمان ملل متحد) از اين پس ما را در 

هر جنگی در آينده گرفتار خواهد کرد.»
    لورنس اچ، اسميت از حزب جمهوريخواه پسانتر با سامر همصدا 

شد. که:
اين  است.  جهانی  کمونيسم  تصويب  پيشنهاد،  اين  به  دادن  «رأی    
امر(سازمان ملل) تيری است که به قلب قانون اساسی امريکا شليک 
می شود. اين پيشنهاد، حق اعالن جنگ را از دايرۀ اختيارات کنگره 
مهار  و  استبداد  به رئيس جمهورمی سپارد. جوهر  کرده ئ  خارج 
استبدادی در همين جاست و ما را نا گزير خواهد کرد از آن پيروی 

کنيم.»
     اسميت ادامه می دهد:

قانون اساسی     «به ريئس اختيارات مطلق داده شد(اختياراتی که 
ايياالت متحده هداده است) تا هر زمان که اراده کند و بنا به خواست 
اکثريت اعضاء سازمان های لين المللی، در هرشرايطی، پسران و 
دختران ما را تا  هر زمان که می خواهد، به جبهه های جنگ اعزام 
قرار  موقعيتی  چنان  در  متحده  اياالت  که   باشيد  داشته  توجه  کند. 
خواهد گرفت که در جنگ های آينده، مقررات مربوط به مدت اقامت 
سربازان خود در سر زمين های بيگانه را، بيشتر به دست کشورهای 

بيگانه خواهد سپرد تا در دست خود ما....»
      نگرانی های اسميت بی دليل نبود. چه اين درست اقدامی بود که  
رئيس جمهور بوش  با اعزام پسران و دختران امريکايی به جنگ 
خليج فارس و زير پرچم سازمان ملل صورت داد. سازمانی که در 

واقع از هيچ گونه حاکميتی برخوردار نيست.
    تفاووت ميان يک پيمان و يک موافقت نامه در اين است که طرف 
پيمان بايد يک کشور دارای حاکميت ملی باشد. در حالی که موافقت 

نامه چنين الزامی را ايجاب نميکمند.
به  تنها به مدت سخ روز  اياالت متحده در سال ۱۹٤٥،      سنای 
پرداخت؛  ملل  سازمان  پيمان  دربارۀ  نظر  تبادل  و  گفتگو  و  بحث 
پيمان ها  داد. همان گونه که ميدانيم،  بدان  پيمان  بتوان عنوان  البته 
پيشينه ای چندين هزار ساله دارند. سنای اياالت متحده نتوانست يا 
در  که  منابعی  همه  با  را   ملل  سازمان  منشور  نخواست  واقع  در 
اختيار داشت، مورد بررسی قرار دهد. وزارت خارجه، نا آگاه ترين 
عناصر خود را برايجو سازی و ايجاد اغتشاش به سنا اعزام داشت. 
نمونۀ آن اظهارات فاستر دالس  John Foster dulles فقيد يکی 
از۱۳ امريکايی عضوو الوميناتی و يکی از اعضای کميتۀ ۳۰۰ و 

از سوگند خوردگان آرمان «جهان تک حکومتی» است.
که  او  دالس و گروه همراه  کنگره،  اساس صورت جلسات  بر      
که  را  سنا  داشتند  ماموريت  بودند،  شده  ۳۰۰دستچين  کميتۀ  توسط 
بيشتر آنها ازقانون اساسی اگاهی نداشتند، به انحراف بکشانند و دست 
آخر آنان را در سر درگمی باقی گذارند. دالس، هنگامی احساس می 
کرد ممکن است دروغ پردازی ها بر مال شود، در جلسه سنا به نقش 
ناقالی زرنگ، دروغ پرداری ديگری رو می آورد و در واقعه، در 

نقش آموزش ديدۀ خيانتکار ظاهر می شد.
    دالس ازپشتيبانی سناتور لوکاس W.lucas  (يکی از نمايندگان 
بانکداران که در سنا نقش مهمی بر عهده داشت) بر خوردار بود و 
لوکاس نيز به نوبۀ خود از اربابانش(بانکداران والت استريت) الهام 
خوبی  احساس  ملل)  سازمان  آن(منشور  دربارۀ  ميگرفت.:«...من 
فرا رسيده که سناتورها روشن سازند  آ«  اکنون  زمان   دارم، چه 
معنای منشور چيست؟  اما نبايد يک سال، يا دو نيم سال (سالهای بال 
فاصله بعد از جنگ جهانی دوم) که شرايط ديگری حاکم خواهد بود، 
در انتظار بمانيم. من ميل ندارم سناتوری را ببينم که يکسال يا يکنيم 

سال ديگر انتظار می کشد....»
   روشن است که اين شيوۀ بيان سناتور لوکاس بدان معنا ست که 
بررسی مناسب دربارۀ منشور سازمان ملل، دست کم هيجده ماه نياز 
داشته است. مفهوم ديگر اين بيان آن است که اگر اسناد منشور مورد 
مطالعه دقيق قرار می گرفت. امکان رد شدن آنها بسيار زياد می بود.
    اگر سنا تفکری منطقی غالب می بود و اگر سناتورها به تکليف 

خود عمل ميکردند، در می يافتند که اين مطالعه، پيش از اخذ رأی، به 
يک تا دو سال و قت نياز دارد. اگر سناتورها در سال ۱۹٤٥، وظيفۀ 
خو د را به خوبيانجام ميدادند، امروز هزار ها سربازامريکايی، به 
کنند،  سازمانرملل  حاکميت  نهادبی  نثار  را  خود  زندگی  آنکه  جای 

هنوز در قيد حيات بودند و به زندگی ادامه می دادند.
که  کنند  اذعان  بايد  امريکاييان  اما  است،  تلخ  حقيقت  آنکه  با      
سوی  از  نمايندگی  به  و  اساسی  قانون  جنگی خالف  کوريا،  جنگ 
نهاد بدون حاکميت بوده است. بنابراين، بايد گفته شود که سربازان 
شجاع امريکا، جان خود را در راه وطن شان  فدانکردند. جنک های 
ديگری نيز مانند جنگ  کوريا يا جنگ خليج فارس و جنگ سومالی 
اياالت متحده،  در بررسی دقيق  که همگی از ندانم کارهای سنای 
ممنشور سازمان ملل متحد سر چشمه می گيرد، بروز خواهد کرد. نا 
توانی اياالت متحده، به خاطر پيمان سال ۱۹٤٥ سازمان ملل،جنگ 

های خالف قانون اساسی  بسياری انجام داده است.
   قاضی تو ماس.ام کولی در کتاب خود درباره قانون اساسی چنين 

آورده است:
  «قانون اساسی به خودی خود تجويز کنندۀ پيمان يا واضع  قانون 
نيست. قانون بازمان دگرگوننمی شوود و به طور نظری هم، تسليم 
قانون  از  را  خود  قانونگذاری  اختبار  کنگره،  گردد.  نمی  شرايط 
اساسی که معيار قدرت است، دريافت ميدارد. وضع هر قانونی از 
جانب کنگره که با شرايط قانون اساسی همخووانی نداشته باشد و يا 

در چارچوب آن قرار نگيرد، خالف قانون اساسی است.
نمی  تحميل  کسی  به  اجباری  گونۀ  به  قانونی  هيچ  ترتيب  بدين     
شود....» قانون اساسی، هيچ محدوديتی برقدرت تحميل نمی کند، اما 
بايد مجوز محدوديت هايی را صادر کند که هيچ عملی در زير لوای 
آن، برای تغيير قانون اساسی يا بخش هايی از قدرت مبتنی بر قانون 
اساسی صورت نگيرد... مجلس نمايندگان و سنا نمی  توانند در مورد 
يک پيمان اختياری باالتر از خود اعمال کنند و يا اختيارات تفويض 

شده از سوی سنا و مجلس نمايندگان را وا گذار کنند.»
 Prof.Herman von Holst هولست  فون  هرمان  پروفسور      
در کتاب خود زير عنوان «قانون اساسی اياالت متحده» می نويسد:

   «قانون اساسی دربارۀ واگذاری اختيار به پيمان ها ساکت است؛ 
اما بی ترديد، اين اختيارات هرچه باشد، نمی تواند نا محدود باشد. 
قانون اساسی امکان دارد وهر  لوای  تنها زير  واگذاری اختيارات، 
فاقد  باشد،  داشته  مغايرت  اساسی  قانون  چارچوب  با  که  يمانی 

مشروعيت است.»
اساسی  قانون  شرايط  با  مورد  دوازده  در  متحد  ملل  سازمان  پيمان 
اياالت متحده همخوانی ندرد. با توجه به آنکه يک پيمان نمی تواند 
شورای  های  قطعنامه  از  يک  هر  باشد،  اساسی  قانون  از  باالتر 
امنيت، دست کم در  پيوند با اياالت متحده بی اعتيار است. اين اصل، 
عضويت تحميلی اياالت متحده در اين سازمان طفيلی راهم در بر می 
گيرد. بدين ترتيب، اياالت متحده هرگز به عضويت سازمان ملل در 
نيامده و اکنون نيز عضو آن نميباشد و در آينده هم نخواهد بود. بنابر 
اين، تا هنگامی که مردم امريکا متمم قانون اساسی رانپذيرند و از 
تصويب سنا وهمۀ ايالت ها نگذرد و اجازۀ عضويت آن در سازمان 

مللصادر نشود، عضويت امريکا در آن سازمان غير قانونی است.
در  متحده  اياالت  عضويت  درباره  را  خود  موضع  نويسنده،      
سازمان ملل متحد چنين خالصه ميکند: مردم صاحب حاکميت اياالت 
کنند.   پيروی  ملل  سازمان  های  قطعنامه  از  نيستند  مجبور  متحده، 
چه، تصويب منشور سازمان ملل متحد توسط سنا که به معنای تسليم 
قانون اساسی به آن سازمان است، با شرايط قانون اساسی مغايرت 

دارد و بنابر اين، بدون اعتبار و بی اثر است.
    سازمان ملل متحد، يک نهاد طرفدار جهان تک حکومتی است 
که با هدف بی اعتبار کردن قانون اساسی اياالت متحده تنظيم شده 
هايی  فابين  شده،  ياد  سازمان  بنيانگذاران  روشن  گرايش  است. 
  Sydney and Beatrice Webb وب  وبيتريس  سيدنی  همچون 
ودکتر لئوپوسووالسکی  Dr.Leo Posvolsky   ولئو ناردو ولف 
Leonard woolf  بوده اند. يکی از منابع معتبری که اين جريان 
را تاييد ميکند، در کتاب روزمارتينRose Martin  با عنوان «آزاد 
به  متحده»  اياالت  در  سوسياليسم  سوی  به  اصلی  راه  فابين،  راه 

نگارش در آمده است.
    اساس طرح توطئه سوسياليستی برای سرنگونی دولت اياالت متحده 
را می توان در مقاله هايی با عنوان (دولتمردان نو) و(جمهوری نو) 

که هر دو در سال ۱۹۱٥ انتشار يافته اند، مشاهده کرد. 
     هنگاميکه نويسنده در موزيم بريتانيا در لندن سرگرم مطالعه بود، 
نسخه هايی از آنها را که در آنجا نگاهداری می شد، موزد مطابعه 
قرار داد. در سال۱۹۱٦، موسسه برن تاموس نيورک، اين سند را با 
عنوان«حکئمت بين المللی» منتشر کرد که باتشويق همه گروه های 

سوسياليستی امريکا روبرو شد.
بقيه در صفحه ۲۹

اخبار، رويدادها و تحليل ها
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ادبيات وفرهنگ كهن و شفاهی مردم هزاره يا منظوم است يا منثور 
(و گاه نثر و نظم با هم)؛ که می شود آن را به دو بخش مهم تقسيم 
بندی کرد: حماسی و عشقی. گنجينۀ ادبيات و فرهنگ شفاهی مردم 
يا حماسی است يعنی  اند، يعنی  اين دو گروه  هزاره بيشتر شامل 
بيان  و  مردمی  پهلوانان  های  کنشگری  و  رفتار  اعمال  توصيف 
رشادت ها و مردانگی ها و از جان گذشتگی هايشان برای قوم، 
نمونۀ  و  است  هزارگی  های  مخته  آن  خوب  نمونۀ  كه  خود  ملت 

مصداقی آن گل محمد خان هزاره است...  
 

اشاره:  فرهنگ شفاهی و ادبيات عاميانۀ مردم هزاره، ادبيات  تودۀ 
و  كم سواد  يا  بي سواد  مردماني   را  آن  که،  است  مردم   مردمی،  و 
بيشتر شفاهي بيان کرده و سروده اند.  اين کهن سروده ها و باورها 
از جهت  ساختار و محتوا، با ادبيات  رسمی و سنتي  مكتوب  متفاوت  
است . زبان  ساده ، لحن  عاميانه ، حالت  ها و انديشه هاي مردمی در آن 

آشکار است.
درآمد

فرهنگ شفاهی مردم و يا ادبيات عامه از نظرمضمون  و محتوای  آن 
دوگونه است. يکی دانش  مردمی يا عامه  و ادبيات مردمی و شفاهی  
که بيشتر جنبه ای گفتاری و زبانی دارد و ديگری  علم انسان شناسی  
که با جامعه شناسی و تاريخ رابطه دارد که مورد بحث ما در اين 
به  گذرا  نگاه  است  نوشته  اين  در  نظر  مورد  آنچه  نيست.  نوشته 
ادبيات عاميانه يا فرهنگ شفاهی است که بر اسطوره ها، افسانه های 
تاريخی، مذهبی، باورها و دانش های مردمی مانند پند پيران و يا 
امثال و حکم و ترانه ها، دوبيتی ها، قهرمانان، داستان های حماسی 
و رمانتيك، قصه ها، شوخی ها و حتا بازی های كودكانه و ... تکيه 
دارد. اگرچند بايد پژوهش مردم شناختی را در شكلی گسترده تر، 
شامل كل خالقيت و آفرينش های مردمی در حوزه فرهنگ كالمی 
مردمی چه در شكل «هنر شفاهی» و چه در شكل «هنر نوشتاری» 
تعريف كرد که شامل دانش شفاهی مردم و فولكلوريك يا دانش عوام 

و دانش انسان شناسی نيز می شود.  
 و اما فرهنگ و ادبيات  شفاهی، عامه  يا ادبيات  توده  يا فرهنگ  عوام  
يا فولكلور را پژوهشگران و مردم شناسان در مقابل  ادبيات  رسمی 
به کار می برند.  زيرا ادبيات رسمی و اکادميک  آفريدۀ ذهن  مردم  
باسواد و دانش آموخته است اما ادبيات  شفاهی، عامه  يا ادبيات  توده  
افسانه  ترانه ها،  از  است   مجموعه ای   فولكلور  يا  عوام   فرهنگ   يا 
نمايش نامه ها،  ها،  چارگانه  ها،  دوبيتی  عاميانه ،  قصه های   و  ها 
ضرب المثل ها، پندپيران، سحر و طلسم و جادو، چستان ها و درمان 
گری مردمی كه بيشتر  در ميان  مردم  روستايی، ساده و ابتدايی  و 
بايد  ناچار  به  مقوله  اين  بيشتر  شناخت  برای  دارد.  رواج   بی سواد 

فرهنگ عامه و يا فولکلورا را شناخت: 
 فولكلور (Folklore) كه  در زبان  فارسی  به  فرهنگ  مردم ، فرهنگ  
نخستين  است ،  شده  ترجمه   و...  توده   فرهنگ   عوام ،  دانش   عامه ، 
بار توسط  ويليام  جان  تامز انگليسی  (در سال  ۱۸۴٦ميالدی ) عنوان  
بايست  كه   بود  پژوهش هايی   بر  ناظر  واژه   اين   وی ،  نظر  از  شد. 
كه   ترانه هايی   و  خرافات   مشاهدات ،  و  آداب   عادات ،  ی   زمينه  در 
ازدوره های قديم  باقی  مانده اند، صورت  می گرفت . نگارنده در اين 
نوشته بر اساس دل نوشته های نيکوی پژوهشگران مردمی فارسی 
زبان واژه فلکلور را فرهنگ شفاهی مردم و يا فرهنگ عامۀ مردم 
انگليسي است و از دو جز folk به  ام. زيرا فولكلور واژۀ  آورده 
معني مردم و lore به معني دانش و دانستني تشكيل شده است. در 
مجموع اين واژه بيانگر آداب و سنن و رسوم، حكايت ها، افسانه 
ها، قصه ها، داستانها، ترانه ها و باورهاي مردمي يك ملت است. 
فولكلور در حقيقت عاطفي ترين نمودهاي ذوقي مردمی و شفاهی 
مردم است که همواره با احساسات شفاف مردمی همرا بوده است 
که اين هم آوايی باعث راز بقاي آن شده است. از اين روست که 
امروزه  فرهنگ شفاهی يا  عامۀ ای مردمی در بسياری  از نقاط  دنيا، 
جمهوری های   و  هند  آمريكا،  اروپايی ،  كشورهای   از  برخی   مانند 
سابق  اتحاد شوروی ، به  عنوان  دانشی  مستقل  مورد توجه  بوده  و در 
نظام  دانشگاهی  از جايگاه  ويژه ای  برخوردار است  و كرسی  ويژه 

ی  خود را دارد.
فرهنگ شفاهی مردم هزاره

ادبيات و فرهنگ كهن و شفاهی مردم هزاره يا منظوم است يا منثور 
(و گاه نثر و نظم با هم)؛ که می شود آن را به دو بخش مهم تقسيم 
بندی کرد: حماسی و عشقی. گنجينۀ ادبيات و فرهنگ شفاهی مردم 
يعنی  است  حماسی  يا  يعنی  اند،  گروه  دو  اين  شامل  بيشتر  هزاره 
بيان  و  مردمی  پهلوانان  های  کنشگری  و  رفتار  اعمال  توصيف 
رشادت ها و مردانگی ها و از جان گذشتگی هايشان برای قوم، ملت 
خود كه نمونۀ خوب آن مخته های هزارگی است و نمونۀ مصداقی 
آن گل محمد خان هزاره است. و يا عاشقانه است كه شايد سخن گفتن 
از احساسات و تجربه های شخص باشد، ولی مضمون آن فراخترو 
توصيف «من» برتر و گسترده تر است که شامل من قومی و مردمی 
بيان  اين احساسات و تجربه های شخصی عاشقانه،  نيز می شود. 
عشق است ميان دو جنس مخالف و بی تابی ها و دلبستگی هايشان 

بی تابی های تمام دلباختگان مردم هزاره است. 
ها و قصه های عاميانۀ هزارگی  اوسانه  نثر  در حوزۀ  همين طور 

عامی  مردم  قديم  های  زمان  در  ها  آن  مخاطب  كه  دارند  وجود 
بوده اند كه سواد خواندن و نوشتن نداشته اند و پای قصه گويی نقاالن 
و قصه گويان می نشسته اند و تحقق آرزوها و آمال خود را در اين 
قصه ها می جسته اند. اين قصه های هزارگی اگر چند از ديد عده ای 
افسانه اش می خوانند،  نيستند و  تاريخی معتبر  آشنا دارای سند  نا 
ولی همين افسانه به مراتب، از هر سند و تاريخی گوياتر و صادق 
تر است. گوياتر است زيرا اين قصه ها خيال ها، روياهای تلخ و 
شيرين مردمی، باورهای قومی و دينی، آرزوها، بيم ها، اميدها و 
تالش های مردمی است که برای رسيدن به هدف های بلند شان به 
آن ها پناه جسته اند. صادق تر است زيرا كه غرض های فرهنگی 
کينه توزانه و سياسی آن را تيره و مغشوش نكرده است. اين قصه 
و  بطن  در  نهفته  آرزوهای  و خالصه  اخالق  بينش،  ها طرزفكر، 
درون مردم هزاره را نشان می دهد و زوايای تاريك و پيچيدۀ آنان 
را روشن می سازد. همين سان اين قصه ها كهن ترين نمونه های 
اصيل تفكر و تخيل مردم هزاره است که نشان دهندۀ كيفيت زندگی و 
مسايل ذهنی و شادی و اندوه اين قوم را بيان می کند. مردم هزاره، 
از روزگاران بسيار دور پندارها، باورها، افكار، آرزوها و تجربه 
های خود را در قالب قصه ريخته و با افزودن و کاستن های معنادار 
سرانجام به شكلی زيبا و تحسين برانگيز به دست امروزی ها رسانده 
است كه در عين سادگی و صفايی بی پيرايه لطيف و دلكش است. 
البته در کنار قصه ها پند پيران، دانش مردمی يا عوام، امثال و حکم 
و آداب و رسوم مردمی را نيز بايد در شمار بهترين های فرهنگ 
شفاهی مردم هزاره به شمار آورد. جمله های کوتاهی که زاييده ی 
انديشه و دانش مردم سادۀ هزاره و ميراثی از غنای معنوی نسل های 
گذشته آنان است که دست به دست و زبان به زبان به نسل امروزی 
هزاره ها رسيده است. هزاره ها در طول تاريخ فرهنگی شان آمال 
و آرزوها، غم و شادی، عشق و نفرت، ايمان و صداقت و اوهام و 
پندهای پدرانۀشان را در قالب امثال و حکم و آداب و رسوم مردمی 
بازگو کرده اند که حاصل تجربۀ هزاران سالۀ آنان است. اين گزين 
گويی ها همواره با باريک بينی و طبع بذله گو و نکته سنج هزاره 

ها همرا بوده است.
قالب ديگری در حوزۀ نظم، دوبيتی ها و تصنيف های هزاره هاست 
که محتوای آن شامل مسايل نفسی، معيشت، محدوديت ها و فشار های 
به  خانه  و  ها  مهاجرت  ها،  سامانی  نابه  فقر،  از  ناشی  اجتماعی 
دوشی ها، تفاوت ها و فاصله های اجتماعی و... می شود. اگر چند 
در كنار آن ها، در اين دوبيتی ها و تصنيف ها شادی های اندك از 
كام يابی های معمول هم وجود دارد. از محتوای ديگر اين دوبيتی 
ها و تصنيف ها عشق و آرزوی وصال، فقر و کيسه تهی عاشقانه 
و فقر فراگير اعم از فقر مادی و فرهنگی است. اين  دوبيتی ها و 
تصنيف ها بيشتر در سر زمين ها و هنگام درختکاری و نهال شانی 
ها، فصل کار، زير سقف کلبه ها و کومه های دهقانان، در دامن کوه 
ها و آغوش کشتزارها و در ميان گله های گاو و گوسفند همراه با 
نی شبانان و زنگ آوردن گوسپندان از کوه  پديد آمده است. و شايد 
هم در شب تار يا لب جويباری نالۀ هجران يا فرياد شوق ديداری 
از سينۀ مرد يا زنی برخاسته و به زبان ها افتاده و ديگران آن را 
زمزمه کرده اند. اين دوبيتی ها و تصنيف ها همواره با عشق ها و 
اميدها و عواطف و هيجانات اين مردم ساده و يا با وصف جلوه ها 

و زيبايی های طبيعت همرا بوده اند.
  هين طورمضمون برخی از اين ترانه ها مربوط به زنان است. سهم 
زنان را در تمامی نمونه های نظمی از آفرينش های فرهنگ شفاهی 
مردم هزاره، در اجتماع، عاشقانه ها، ترانه های كار، در غريبی ها 
و در ترانه های سرور و سوگ و ... می توان ديد. ترانه های زنان، 
بيان  به  بيش تر  خود،  رنگا رنگ  و  گوناگون  مضمونی  طيف  در 
رنج ها، سختی ها، مرارت های زندگی و کار و دل زدگی های ناشی 
از زندگی خانوادگی اختصاص دارد، و يكی از مقوله های مهم آن، 
نزد مردم شناسان فرهنگی  نا خواسته است كه  به زور و  ازدواج 

هزاره به عنوان « ازدواج زورکی» شناخته شده است.
يکی ديگر از محتوای جدی در فرهنگ شفاهی مردم هزاره به ويژه 
در دوبيتی ها و تصنيف ها «غريبی سرايی» است. غريبی سرايی 
در حقيقت تلخی ها، سختی ها، مصيبت ها، غم ها و رنج های مردمی 
و  خارجی  و  داخلی  های  مهاجرت  و  جايی  جابه  اثر  در  که  است 
همين طور اوضاع ويژه ی اجتماعی، ناگزير از ترك يار و ديار 
اين چند سده  بازگويی آن غمگينانه می سرايند. در  می شوند و در 
ای گذشته مردم هزاره در نتيجه ی وضعيت دشوار زندگی ناشی از 
جنگ و جدال خانمان سوز ميان مدعيان قدرت و بادشاهان، درگيری 
درون قومی، جنگ و جدال خان های بزرگ و کوچک هزارستان، 
حمله های دايم غارت گران داخلی و بيگانه، ترك يار و ديار و وطن 
مالوف كرده ، در كشور ها و ديار بيگانه، ساکن شده اند. در نتيجه ای 
اين عوامل غريبی سرايی از گذشته های دور تا کنون در ميان هزاره 
ها وجود داشته است. که نمونه های آن انواع گونگونی از دوبيتی 
ها و تصنيف های است که در ميان مردم هزاره زبان به زبان می 
شوند. بخشی از اين غريبی سرايی روزهای غريبی و غربت را  به 
تصوير می کشد و همين طور حسب حال خود مسافرانـ  غريبان نيز 
هست که دور از خانه و کاشانۀ  خود غريبانه سروده اند و ديگری 
تصوير حال و احوال خويش، تبار، خانواده و دوستان و آشنايان آنان 

را در وطن نشان می دهند.
های  محتوا  اين  گاهی  هزارگی  های  تصنيف  و  ها  دوبيتی  در    
مسايل  مانند:  مسايلی  و  ها  مقوله  و  شود  می  فراگير  گوناگون 
خانوادگی، نا كامی ها و نامرادی های شخصی، ضعف ها و كاستی ها، 
ارزش های ناشی از تغييرات سياسی و اجتماعی، پديده های تكنيكی و 
فنی، مظاهر استبداد و تجاوز های درون و برون اجتماعی، دولت و 
مردم، آثار مثبت و منفی ناشی از گذر از شيوه های حكومتی و غيره 

را  نيز بازگو می کنند.
  به ديگر سخن فرهنگ شفاهی مردم هزاره منبعى سرشار و غنی از 
پند و حکمت و پنجره اى به گذشته هاى دور آنان است که به درستی 
می توان تاريخ و گذشتۀ تاريخی اين مردم را از آن استخراج کرد. 
اين گنجينه های مردمی حاصل و دست آورد سير تحوالت فكرى و 
مادى و انديشه ای مردمي است كه در تعامل نسبت به يكديگر و در 
كشاكش تاريخ  و گذر تلخ و شيرين تاريخی شكل گرفته و به جزئى 
تفكيك  ناپذير و جداناشدنى از فرهنگ تاريخى و حيات قومی و ملى 
بنابراين هر گونه نگاه ديگرگونه و تحقير آميز به  آنان شده است. 
اين اندوخته  ها و داشته هاى قومى و مردمی در واقع حقير شمردن 
مردمى است كه آفرينندۀ آن است و خود بر سفره ای آن نشسته اند. 
از  مهی  بخشی  ها  هزاره  شفاهی  ادبيات  و  فرهنگ  طور  همين   
بازتاب سختی ها، مرارت ها و واقعيت های عينی تاريخی است که 
بر آنان گذر کرده است. از افسانه ها تا ضرب المثل ها و ترانه ها 
و دوبيتی های اين مردم نمودی عريان و بر جسته از خواست ها، 
آرمان ها، آرزوها و سرانجام شکست ها و پيروزی آنان است که در 
دل خود چگونگی زندگی آن ها و واکنش آن ها را در برابر پديده 
ها رويدادهايی تاريخی نشان می دهد. اين ساده های حکمت آميز در 
سياسی،  های  برخورد  اجتماعی،  روابط  واگويی چگونگی  حقيقت 
شيرين،  و  تلخ  رويدادهای  با  همرا  که  است  مردمی  رسوم  آداب، 
خوشايند و ناخوشانيد در خاطره های مردمی نقش بسته و از نسلی به 
نسلی ديگر رسيده است تا گوشه ای يا گوشه هايی از تاريخ مردمی 
را به صورت ناخودآگاه در لباس افسانه، آداب و رسوم دوبيتی و 
بازشناسی  برای  باشد  مايۀ  دست  را  آيندگان  و  سازد  هويدا  ترانه 
درست گذشته های تاريخی و اجتماعی اين مردم. ترانه ها، دوبيتی 
ها، افسانه ها و پند پيران اين مردم چنان چشمۀ زالل و پر عاطفه 
است که حافظه و خاطره افراد ـ باسواد و بی سواد  را از خود کرده 
و زمزه های بزرگان فرهنگی اين مردم شده است. زيرا اين گنجينۀ 
شفاهی زبان مردم عادی و عامی است که پيام تاريخی هزاران ساله 
ای اين مردم را بر دوش دارد که در آن سختی ها و مرارت ها فقر 
و قناعت، باليا وخشونت طبيعی، تالش برای پيروزی بر طبيعت 
قاهر، ستم ملی، مبارزه برای ماندن، مقاومت، پايداری برای خوب 
وطن،  و  مردم  کيان  از  دفاع  و  خارجی  و  داخلی  تجاوز  زيستن، 
خيانت قومی و دوستی های داخلی و دشمنی های خارجی، امانت 
و وارستگی، عشق و دلباختگی و سرانجام نبرد پاکی و پلشتی به 
صورت ساده و نغز بازگو شده است. به ديگر سخن فرهنگ شفاهی 
مردم هزاره  بازتاب  روحيه ها ، خلق ها  و آرزوهای  آنان است که 
ريشه  در اعماق  جامعه  هزاره دارد. مسايلی  كه  در فرهنگ  رسمی  
به  راحتی قابل  شناسايی  نيستند و تنها با بررسی  و واكاوی  فرهنگ  

عامه ، می توان  به  آن ها پی  برد.
و  تاريخ  به  نسبت  جدی  توجهی  بی  که  نيست  پوشيده  آگاهان  بر 
اين  تاريخ  در طول  ها  هزاره  شفاهی  فرهنگ  ويژه  به  و  فرهنگ 
مردم شده است. يکی از عوامل جدی اين بی توجهی ستم دردناک 
ملی است که حاکمان فرهنگ ستيز و مردم گريز گذشته و اکنون 
بر آن پای فشرده اند، زيرا فراخ انديشی و بزرگ نگری اينان را 
از محدودۀ فرهنگ قومی و نژادی فراتر راه نباشد. دليل ديگر اين 
کم توجهی پايين بودن سطح سواد در هزارستان است که در چنين 
فضايی جوانه های فرهنگ مردمی و شفاهی جايی برای رشد، نمو، 
به خشکيدگی و  آن  نتيجۀ  يابد. در  نمی  پااليش  بازبينی پرورش و 

مرگ زودهنگام دچار می گردد.
با تحوالتی پی در پی و زود گذر در  اين مدت اگر چند همرا  در 
افغانستان که چند دهه از عمر مفيد نسل های مردمی اين ديار را در 
خود پيچاند و فرو برد، اما مهاجرت فراگير مردم ما، به کشورهای 
همسايه و دور دست اين فرصت را فراهم کرد که دوباره به گذشته 
و  تنظيم  به  دست  آنان  پژوهشگران  با  باآشنايی  و  انديشند  به  شان 
ميان کار  اين  بزنند و در  يا عاميانه  ضبط و نشر فرهنگ شفاهی 
پژهشگر مردمی و مورخ گرامی جناب آقای يزدانی که «فرهنگ 
عاميانه طوايف هزاره» و «سيری در هزاره جات» نوشته انجنير 
و  ها  نوشته  ميان  اين  در  اند.  تقدير  و  تأمل  خور  در  لعلی  عليداد 
پژوهش های استاد جواد خاوری در کتاب های دوبيتی های هزاره، 
کوه  افغانستان، پشت  امثال و حکم هزاره، قصه های هزاره های 

قاف، ترانه های غرجستان در خور ستايش است.
 ويژگی های عام  فرهنگ و ادبيات  شفاهی مردم هزاره 

های  برجستگی   و  ويژگی ها  اين   از  برخی   آيد  می  زير  در  آنچه   
فرهنگ شفاهی مردم هزاره است که اشارۀ   مختصری به آن می 

شود:
بقيه در صفحه ۲۹

گذری بر فرهنگ شفاهی هزاره ها
حفيظ شريعتی
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اسد بودا: نشر شده از سوی گروه تحقيق و دفاع از حقوق بشر.

انسان  يک  نه  افغانستان  های  رسانه  در  ايدئال  زن  تصوير 
زحمت کش و کارگر و نه يک مادِر غمخوار، بلکه «دلبرِک 
شيرين»، «قندولک لب شکر» و «دخترک قشنگ» است که 
فقط به خاطر ديوانه کردِن مردان «زلفکها» يش را «شانه» 
می کند. زن در عين حالی که «آفِت جان» است و در «کاکل 
که  است  «نمادلذِت جنسی»  دارد،  خانه»  گژدم  و  مار  هايش 
مرد «اگر يک دم او را «تنها ببيند» به چشيدِن عصاره ی تام 

و «تماِم لذِت دنيا» دست می يابد. 
  

زنان و رهبرِی سياسی؛
گفت ـ وـ گوی آزاد با نمايندگاِن برخی از مطبوعات و رسانه 

ها
اشاره:

سوِی  از  که  است  نشستی  ِی  شده  کوتاه  ی  نسخه  زير،  متن 
 ۱۳۸۹ /۹/٤ تاريخ  در  بشر،  حقوق  از  دفاع  و  تحقيق  گروه 
در دفتر «اکبر» برگزار گرديد. موضوع اين بحث  «زنان و 
رهبری سياسی است که به صورت يک «گفت و گوِی آزاد»  
نمايندگاِن گروه و برخی از نمايندگاِن مطبوعات و رسانه های 
نقِش رسانه ها در مورد رهبرِی زنان واکاوی کرده  کشور، 
ارائه  با  پيوست  اين بحث در  يادآور شويم که طرح  بايد  اند. 
رهبرِی  و  زنان   » عنوان  تحت  گروه  اين  پژوهش  نتايج  ی 

سياسی» صورت گرفته است.
گروه تحقيق و دفاع از حقوق بشر

  
يک سويه نگری و نگرِش از باال به پايين در تمامِی فرهنگ ها 
و جوامع وجود دارد، در افغانستان اما، اين پديده نوعی افتخار 
و حيثيِت اجتماعی به شمار می رود و در واقع می توان آن 
را يکی از ويژگی هاِی اساسِی ذهنيِت استبداد زده ی جامعة 
افغانی دانست. فرهنگِ عمومی افغانستان، تا آن حد اقتدارگرا 
و توتاليتر است  که در آن نگاِه انسانی، برابر و مبتنی برعدالت 
نگاِه  دولت  فقط  رود.  می  شمار  به  نابهنجار  و  نامعمول  امر 
توتاليتر و اقتدارگرا نسبت به مردم ندارد، نمايندگاِن انتخابی که 
مطابِق آرای مردم به چوکی دست می يابند، نسبت به موکالنش 

اربابان و  تنها مالها،  دارد.  کارانه  انسانی و طلب  نگاِه غير 
و  مطبوعات  ندارد،  جامعه  به  جانبه  يک  نگاه  کارشناسان 

رسانه ها نيز نگاِه نابرابر و غيرانسانی دارند. 
اگر از منظر بی طرفانه، به رسانه هاِی کشور تامل نماييم، به 
روشنی پی خواهيم برد که با گذشِت بيش از هشت سال، آن 
ها نتوانسته اند از نگاه های «کليشه ی» نقد سطحی و آبکِی 
فرهنگی  مسايل  با  بسته  چشم  برخورد  آن  از  بدتر  و  دولت، 
افغانستان  مطبوعاِت  بگذارند.  گام  فراتر  کشور  اجتماعِی  و 
اجتماعِی  و  سياسی  مشکالِت  هاِی  ريشه  به  آنکه  از  بيش 
می  دنبال  را  سطحی  رخدادهاِی  و  شعارها  بپردازند،  کشور 
کنند. هرگز خسته نمی شوند، اگر صدها ترانه ی جنسی در 
وصِف قد و قامِت زنان پخش نموده و از اين طريق به شهوِت 
اما  دهند،  پاسخ  افغانستان  مردساالِر  جامعة  ی  شده  سرکوب 
هرگز نمی بينند که دسِت زن دست فروشی در «خيابان های 
سرد شهر» يخ می بندد. تصويری که بسياری از مطبوعات از 
زنان ترسيم می کنند، بيش از آن که به سوِد زنان تمام شود، 
های  ترانه  بار  چندين  هروز  در  وقتی  هاست.  آن  ضرِر  به 
از قبيِل «مه چطور در نگيرم از غِم چارده ساله گگ» و يا 
«نه پوهيزی دا وره، په ما خلک خبروی/ زارشم ميده ميده، 
قربان شوم وره وره/ زباغ سبِز عريانش گل چيدم...سفرکردم 
سراپاِی وجود او» از رسانه های ديداری و شنيدارِی کشور 
نشر می گردد، چگونه می توان از بر حذر داشتِن مردان از 
ايدئال  زن  تصوير  گفت؟  سخن  خردسال  دختران  با  ازدواج 
در رسانه های افغانستان نه يک انسان زحمت کش  و کارگر 
«قندولک  شيرين»،  «دلبرِک  بلکه  غمخوار،  مادِر  يک  نه  و 
لب شکر» و «دخترک قشنگ» است که فقط به خاطر ديوانه 
کردِن مردان «زلفکها» يش را «شانه» می کند. زن در عين 
مار و گژدم  در «کاکل هايش  و  است  که «آفِت جان»  حالی 
خانه» دارد،  «نمادلذِت جنسی»  است که مرد «اگر يک دم  
او را «تنها ببيند» به چشيدِن عصاره ی تام و «تماِم لذِت دنيا» 
دست می يابد. به سخنی ديگر، تصوير اروتيِک ساخته شده از 
زن در رسانه ها و مطبوعاِت کشور تا آن حد پررنگ و غليظ 
است که  نه تنها در عالم بيداری و هشياری،  بلکه در عالم 
خواب نيز به رقص و پای کوبی مشغول است و نه فقط در 
پشِت مجله ها و تيتر تبليغات، بلکه در آسمان خيال نيز «باغ 
سبز عريان» است که مسافراِن دنيای اروتيک را به سوی خود 

فرا می خواند. از آن جا که مطبوعات سازنده ی ذهنيِت جمعی 
است، نهادينه سازی تصويِر اروتيک و غيرواقعی از زن در 
ذهنيِت جمعی،  پی آينِد فرهنگی، اخالقی و سياسی زيانباری 
در باره زنان در پی داشته است که حد اقِل آن بدبينِی خانواده 
ها نسبت به اشتغاِل زنان در کارهای  بيرون از خانه و دادِن 
بهانه به دسِت مالياِن زن ستيز ی است که با استفاده ای سياسی 
چهار  ميان  در  را  زنان  کنند  می  کوشش  دين،  از  ابزاری  و 

ديوارِی خانه زندانی سازند.

به هرحال فرهنگِ توتاليتر حاکم بر مطبوعات و رسانه ها از 
گرديده  ديگر، سبب  از سوی  آنان  نگرِی  و سطحی  يک سو 
است که مسئله ی «تبعيِض جنسيتی»، اين غيرانسانی ترين و 
ديرپاترين تبعيض، در افغانستان يا مستور بماند و يا با ارائه 
ی تصويِر منفی از زنان، اين مسئله را تشديد نمايند. رسانه ها، 
به جاِی طرِح درسِت اين موضوع، آن را کليشه می سازند و 
نه تنها در واکاوِی ابعاِد غيِر انسانی مسئله کوشش نمی کنند، 
بلکه از روِی تعمد و آگاهی به حيِث يک سوژه ی تبليغاتی با 
اين مسئله ی انسانی برخورد می کنند. در برخی از رسانه ها 
معيارپذيرِش کارمندان زن، ساختاِر فيزيکی و در واقع تناسِب 
بسياری  آنان.  تخصِص  و  سواد  و  دانش  نه  است،  آنان  انداِم 
تحت  که   آزاد»  گويی  وـ  ـ  در «گفت  کننده  زناِن شرکت  از 
عنواِن «زنان و رهبرِی سياسی»، در تاريِخ ٤ قوس ۱۳۸٤ از 
سوی «گروه تحقيق و دفاع از حقوق» بشر برگزار شده بود،  
برخورد رسانه ها با زنان را آشکارا «تبعيض آميز» دانسته 
اند. مطابِق اظهارات نمايندگاِن برخی از مطبوعات در «گفت 
ـ وـ گويی آزاد با گروه تحقيق و دفاع از حقوِق بشر، مسئله 
ی «رهبرِی زنان» بيش از آن که براِی مردم عادی و علماِی 
اعم  ها،  رسانه  مديراِن  برای  باشد،  برانگيز  حساسيت  دينی 
از رسانه های آزاد و دولتی، حساسيت برانگيز بوده است و 
حتی برخی از مديراِن رسانه های عمومی طرح اين موضوع 
را مخالِف اسالم و قرآن تلقی کرده اند.  به نظر آنان، مديراِن 
مطبوعات حامل ذهنيت و فرهنگِ جامعه است و به همين سبب 
اغلب نگاِه زن ستيزانه دارند و در نتيجه مطالبی را نشر می 
کنند که به جاِی کاهِش تبعيِض جنسيتی آن را افزايش می دهند. 

بقيه در صفحه بعدی

زنان و رهبرِی سياسی

اسد بودا: نشر شده از سوی گروه تحقيق و دفاع از حقوق بشر

چرا جوانان دچار مشکالت مي گردند؟
بدون شك؛ جوانان نيروي فعال و باالقوه براي يك جامعه است 
از  تعريف عام  يگانه  اين  يك كشور.  آينده سازان  واقع  در  و 
نيروي مروج است كه تقريبا در هر كشور، جامعه و فرهنگ 
افغانستان؟  اما  و  ها جاري مي شود.  زبان  بر  و  است  رواج 
متأسفانه بايد گفت كه در افغانستان جوانان همواره قرباني آفت 
هاي مختلف شده اند. در تبيين به اين سوال كه چرا جوانان در 
افغانستان بيشتر از هر جامعه ديگر قرباني مشكالت شده اند؟ 
مي توان با ارائه يك پاسخ كلي گفت كه به صورت كل دو علت: 

داخلي و خارجي وجود دارد. 
در اين مقال، ما از علت داخلي كه باعث افزايش و موجوديت 
است،  شده  كشور  اين  جوانان  زندگي  در  دامنگير  مشكالت 
كه  هاي طوالني  وجود جنگ  همچون  مسائل  بيان  با  صرف 
يک  فقدان  افغانستان،  در  حاكم  حكومات  و  دولت  توجه  عدم 
آوردن  فراهم  به هدف رفع مشكالت و  استراتيژي هاي كارا 
وسائل و امكانات كافي در زندگي جوانان... ياد مي كنيم. اما 
بحث اصلي ما با طرح نظريات كوتاه عوامل خارجي است كه 

مشكالت فراگير در زندگي جوانان را فراهم آورده است.
ما بحث خود را با اين پيش فرض آغاز مي كنيم كه مشكالت 
جهان  كشورهاي  تعريفي  به  يا  و  فقير  كشورهاي  در  فراگير 
سوم، بيشتر بار سياسي به خود مي گيرد و بدين لحاظ است 
که  افغانستان  ميان  اين  در  است.  تحميلي  شود  مي  گفته  كه 
موجود  نيز مشكالت  باشد،  مي  جزئي کشورهاي جهان سوم 
داشته  تواند عامل خارجي  مي  اين كشور  زندگي جوانان  در 
باشد. کشورهاي غربي يا كشورهاي اكثراً جهان اول به خاطر 
اينکه منافع شان تأمين شود هميشه در اين کشورها به اختالف 
ها از طريق هاي گوناگون دامن زده اند که اين اختالف ها در 
کشورهاي جهان سوم سودهاي کالن را عايد آنها کرده است. 
به نمونه ذيل اكتفا مي كنيم كه گفته اند «تفرقه بينداز تا حكومت 
كني.» اختالف هاي مذكور، قبل از هر چيز ديگر، فكر، ذهن 

در  آنها  نتيجه  در  كرده  آلوده  و  تسخير  را  جوانان  نيروي  و 
را  آميز  مسالمت  زندگي  پوياي  فكري خود مسير  بلوغ  دوره 

گم مي كنند.
نيروي  تخريب  براي  مخدر  مواد  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
به  براي  ها  برنامه  از  ديگر  يكي  جوانان  جسمي  و  فكري 
منجالب كشاندن جوانان است. مسلم است كه استفاده از مواد 
نشئه آور نيروي فكري و جسمي- هردو- را از بدن خارچ مي 
سازد و در نتيجه آنها كه ديگر افراد معتاد به حساب مي آيند، 
همه به خاطر يافتن مواد شان فرصت هاي سياسي، فكري و 
ذهني در زندگي شان را از دست مي دهند و قرباني عملي مي 
گردند كه در تاريخ بشر، از آن به عنوان يك آفت نام برده شده 
است. تاريخ سياسي كشورها و ملت ها گوياي اين واقعيت است 
تخريب نيروي فكري جوان، يك گام پيروزي براي مقاصد شان 
است كه مي تواند ماهيت گونه گون داشته باشد. جنگ تاريخي 
ترياك در كشور چين مي تواند مثال زنده بر ادعاي فوق باشد. 
در افغانستان هم بيشترين افرادي كه مبتال به مواد مخدر نظير 
اند كه عدم مبارزه  ترياك، هيروئين و چرس هستند، جوانان 
جدي و گسترش كشت و زرع مواد مخدر در كشور، بيشترينه 

ريشه در قوت هاي خارجي دارد.
افراد را از تحرک سياسي و  رواج اعتياد در هر جامعه اي 
اعتنايي  بي  روحيه  و  دارد  مي  باز  اقتصادي  سازنده  فعاليت 
را در جامعه حکمفرما مي کند و اين روحيه بزرگترين آفت 
توسعه هر جامعه است که اگر به افراد مسلط گرديد، بنيادهاي 

الزم براي توسعه را از بين مي برد.
مواد مخدر يا افيون اجتماع از بزرگترين آفت در کشورهاي 
جهان سوم به خصوص افغانستان مي باشد. زيرا طوريکه مي 
دانيم ارتش براي اينکه بر مناطق حمله کند و آنرا اشغال نمايد 
نياز به اسلحه و ساز و برگ نظامي دارد، در حاليکه اسلحه 
در  كه  است  آنان  خود  براي  بران  تيغ  و...)،  معتادان(ترياك 

نهايت به مرگ تدريجي خود شان مي انجامد. 
يكي ديگر از مشكالت فراگير در زندگي جوانان كه از سوي 
كشورهاي به اصطالح جهان اول اعمال مي شود، جذب نيروي 
اصطالح  شناسان  جامعه  بين  در  باشد.  مي  نخبگان  فكري 
معروف بنام فرار مغزها وجود دارد که فرار مغزها در واقع 
جذب همين نخبگان فکري است. عدم موجوديت نخبگان در 
کشور سبب مي شود تا جوانان آموزش درست نبينند و تعداد 
زيادي از آنها بعد از فراغت از دانشگاه بي سواد باقي مانند. 
مسلم است كه کشورهاي توسعه يافته اوضاع را آنچنان براي 
را  آن  که  کند  مي  فراهم  سوم  جهان  علمي  و  فکري  نخبگان 
جذب جوامع خود مي سازند و با رفتن اين نخبگان از کشور 
از  کشورش  تا  گردد  مي  باعث  کشورها  ديگر  به  خودشان 

توسعه باز ماند.
از جانب ديگر کشورهاي توسعه يافته به علت در اختيار داشتن 
وسايل ارتباط همه گاني بهتر، هميشه سعي دارند تا فرهنگ 
فرهنگ  اشاعه  با  زيرا  کنند  تحميل  سوم  جوامع  بر  را  خود 
غرب فروش کاالي غربي در کشورهاي در حال توسعه باال 
مي رود و با وارد کردن لباس هايي با طرح و ديزاين خيلي 
فيشن رو  و  مود  به  بيشتر  که جوانان  باعث مي شود  قشنگ 
آورند و از اين بابت کشورهاي غربي مفاد زيادي را به دست 
مي آورند و چون در کشورهاي جهان سوم وضعيت آموزش 
و پرورش خوب نمي باشد تا فرهنگ خودشان برايشان تدريس 
و فهمانده شود و از جانب ديگر چون اين کشورها خودشان از 
خود توليدات ندارند پس جوانان ناچار به استفاده از لباس هاي 

غربي مي گردند.
دالئل فوق همه اشاره اي بود گذرا كه مهم ترين اسباب و گونه 

مشكالت جوانان را كه بسا ملموس نظر است. 

هوسي اکبري داشنجوي دانشکده ژورناليزم

اجتماعى
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۲٥  نوامبر روز محو خشونت عليه زنان در جهان است، در اين 
روز ارگانهاي زيادي در کشورهاي مختلف نشست هاي متعددي 

برگزار مي کنند و جايگاه زنان را و ميزان خشونت هايي که عليه 
زنان در هرسال در کشورهاي مختلف روا داشته مي شود، به 

برسي مي گيرند.
در افغانستان نيز اين روز هرسال از سوي نهادهاي مختلفي تجليل 

مي گردد، داکتر سيما سمررييس کميسيون مستقل حقوق بشر 
(که سخنران اصلي اين روز در طول ۹ سال گذشته بوده است)، 
در جمعي از زنان و نهادهاي مدني گفت بيش از ۱۰۰۰ واقعه 
خشونت عليه زنان تنها در کميسيون مستقل حقوق بشربه ثبت 

رسيده که نسبت به سال گذشته کمي افزايش داشته است. فرهنگ 
معافيت در کشور دسترسي زنان به حقوق شان را دشوار ساخته 
و در خيلي از موارد، زنان و دختران از سوي مسئوالن نهادهاي 
مجري قانون مورد خشونت قرار مي گيرند. اوخاطرنشانکرد که 
براي تامين حقوق بشر در کشور بايد به فرهنگ معافيت خاتمه 

داده شود و نهادهاي دولتي به ويژه مجريان قانون طرز تفکر شان 
را براي پذيرش زنان به عنوان يک انسان، آماده بسازند.

يکي از چالش هايي که هميشه فراروي زنان افغانستان وجود 
اشته است اين است که علي رغم اين گونه نشست ها و بررسي 
مشکالت و چالش هاي فراروي زنان، نغيير چنداني دروضعيت 
زندگي زنان به وجود نميآيد و هرسال بجاي آن که خشونت ها 

عليه زن در کشور کاهش پيدا کند، رو به افزايش است در حالي 
در ديگر کشور ها هرسال وضعيت زنان بهتر از گذشته مي شود 
و زنان خشونت هاي کمتري را تجربه مي کنند و حضور زنان 
در قدرت و مناصب باال هرسال در حال افزايش است. اما در 

افغانستان خشونت عليه زنان به فرهنگي غير قابل تغيير مبدل شده 
است و کمپين هاي محو خشونت عليه زنان چندان تاثيري براي 

بهبودي وضعيت زنان در افغانستان نداشته است.
برخي ها بدين باورند كه افغانستان سرزمين تضاد ها و پارادوكس 

هاست، اين سرزمين بهترين و آزاد ترين قانون اساسي را دارا 
مي باشد،امادراطاعت و پيروي ازقانون اولين كشوري است كه 
قانون را زير پا مي گذارد و دردامن فساد اداري غرقند. يكي 
از پارادوكس هاي موجود در جامعه افغاني موقعيت و جايگاه 
اجتماعي زنان در نگرش هاي مدرن و سنتي آن است. قانون 

اساسي افغانستان، قانوني است كه بيشترين سهم و جايگاه سياسي 
و اجتماعي را به زنان قايل شده است، اما در همين جامعه بسياري 

از زنان چنان غرق درسنت هاي قبيلوي هستند كه موقعيت 
وجايگاه اجتماعي را كه درقانون براي آنان در نظر گرفته شده 

است؛ اصال نمي توانند درك كنند.
به راستي آيا وضعيت زنان درافغاستان همطراز با همان جايگاهي 
است كه در قانون براي آنان در نظر گرفته شده است؟ براي اين 

پاسخ كافي است كه به گزارش سازمان ملل كه در باره زنان افغان 
انتشار يافته توجه شود و يا گزارش هاي دهشت ناكي كه از كشتن 
و شكنجه زنان افغان در خانه ها و نگاهي كه مردان قبيله نسبت به 
زنان دارند توجه گردد. به عنوان مثال سال گذشته معاون صندوق 
وجهي سازمان ملل متحد براي زنان در افغانستان به همين مناسبت 

گفت که نقش زنان در پروسه صلح و ثبات در افغانستان کمتر 
از آن است که انتظار مي رفت. ازدواج هاي اجباري و ضعف 

اقتصادي فاميل ها باعث ازدياد خشونت عليه زنان در افغانستان 
مي گردد.

به راستي چرا علي رغم چنين قانون اساسي باز چنين وضعيتي 
براي زنان در جامعه حاكم است؟ مشكل اساسي همان پارادوكسي 
است كه در جامعه افغاني وجود دارد. نگرش سنتي و قبيلوي كه 
باور هاي سنتي - قبيلوي شان را به نام اسالم نيز توجيه مي كنند. 
اگربه رفتاري كه مردان قبيلوي نسبت به زنان دارند دقت شود، به 
سادگي روشن مي گردد كه آنان هيچ گونه احترام انساني نسبت به 
آنان قايل نيستند، زيرا اگر آنان را به عنوان يك انسان احترام مي 
كردند هرگز گوش و بيني و نوك انگشتان زنان را نمي بريدند، 

حتي چنين رفتاري از نظر اسالم نسبت به حيوانات هم روا نيست 
چه رسد به انسان. اما انچه كه مردان را وادار به اين رفتار ضد 
انساني مي كند، باورها و برداشت هاي قبيلوي است، اخالق و 
رفتارهاي قبيلوي چنين بينشي را براي آنان داده است كه زن را 

موجود بدنام و عاجزي بدانند كه فقط بايد در خانه وسيله اي براي 
دفع شهوت مرد و برده اي براي كار درخانه باشند.

گاهي وقت ها انسان در حيرت مي ماند كه اين مردم چه نوع 
دركي از اسالم دارند كه اين گونه با زنان شان رفتار مي كنند؟ ايا 
اسالم نيز همان تصوير و برداشت ذهني را از زن دارد كه مردان 

سنتي و قبيله اي افغانستان دارند، يا اين مردم آنچنان غرق در 
باورها و تعصبات قبيلوي گرفتارند كه دستورات اسالم را درمورد 
زن نمي توانند برتابند و راهنمايي هاي اخالقي و احكام انساني كه 
اسالم در برخورد با زنان دارد در البالي تعصبات و رفتار هاي 

قبيلوي گم مي شود. متاسفانه در تفكرات قبيلوي، اسالم تا انجا نفوذ 
دارد و اجازه نقش داده مي شود كه دخالتي درباورها و تعصبات 
قبيلوي شان نداشته باشد. به راستي كه قرآن چه زيبا گفته است كه 
« به اعراب( عربهاي بدوي و قبيله اي) بگوييد كه مسلمان شده 

ايد اما ايمان نياورده ايد.» ايمان درك درست از دستورات اسالم و 
انجام اين دستورات است. ايمان وارد كردن اين دستورات در امور 
زندگي انسانها است، در حالي كه در نظام قبيله اي فقط شعاري از 
اسالم است و دستورات اخالقي اسالم هيچ تاثيري در رفتارهاي 

زندگي آنان ندارد.
قران زن و شوهر را نسبت يه يك ديگر لباس هم ديگر مي 

دانند«هن لباس لكم و انتم لباس لهن... آنان لباس براي شما و شما 
لباس براي آنها هستيد» و نيز مي گويد:«... ان خلق لكم من انفسكم 

ازواجا لتسكنوا اليها... براي شما از جنس خودتان جفتي آفريد 
تا در كنار او آسايش داشته باشيد» ونيز . ازجمله حقوق آدميان، 

برخورداري از آرامش در طول حيات است و ازدواج زمينه ساز 
آرامش روحي و رواني براي زن و مرد خانواده است،اما آيا با 

چنين رفتاري كه مردان قبيله بازنان دارند، اين مردان لباسي براي 
زنان شان هستند و يا اين زنان در كنار شوهران شان در آرامش 
هستند؟ براساس گفته داكتران تعداد زيادي از زنان درافغانستان 

گرفتار مشكالت زياد روحي و رواني هستند كه ناشي از رفتار بد 
مردان در خانوداده شان است. در حالي كه اسالم خانواده را مايه 
ارامش و قرار مي داند و ازدواج را مايه آرامش روحي و رواني 

مرد و زن مي داند، اما آيا خانه مرداني كه تفكر قبيلوي دارند براي 
زنان مايه آرامش است؟

ازنظر اسالم زن و مرد به عنوان يك انسان از يك آفرينش 

برخوردارند. در اسالم هيچ تفاوتي ميان زن و مرد از ناحيه خلقت 
و آفرينش وجود ندارد. هر دو از يك ماهيت انساني برخوردارند. 

در ويژگيهاي انساني با هم مشتركند. قرآن در آيه ۱۳ سوره 
حجرات يادآور مي شود كه انسانها از يك مرد و زن آفريده شده اند؛ 
يعني همان طوري كه آفرينش اوليه انسان اعم از زن و مرد يكي 
است، تداوم بقاي انسانها نيز به طور مساوي از يك زن و مردند، 
اگر تمايزات قومي و قبيلوي ميان انسان هاست به خاطر آن است تا 
همديگر را بشناسند وگرنه رنگ، پوست، نژاد و نيز جنسيت هيچ 

كدام عامل برتري نيست. قرآن به دنبال اين بيان فوراً عامل برتري 
را بيان مي كند. از نظر قرآن تنها عاملي كه مي تواند انساني را 
بر انساني ديگر برتري دهد، پرهيزگاري و كمال جويي است: 
« اي انسانها شما را از يك مرد و زن آفريديم، و گروه گروه و 

شعبه شعبه قرار داديم تا همديگر را بشناسيد، همانا گراميترين شما 
پرهيزگارترين شماست.» به راستي جرم زناني كه قرباني خشونت 
هاي سنت قبيلوي مي گردند در كدام يك از دستورات اسالم قابل 
تطبيق است؟ درحالي كه اين مردان خود را مسلمان مي دانند و 
حتي بيشتر از ديگران تظاهر به دين مي كنند، مردان قبيله حتي 

خشونت هايي را بر زنان روامي دارند و نگاههاي سنتي و قبيلوي 
شان را نسبت به زن توجيه اسالمي كنند. مشكل اساسي اين است 
كه امروزه متاسفانه سنت هاي قبيلوي و باورهاي تعصب اميز 
جاهلي به عنوان دستورات اسالم قالب شده و توجيه مي گردد.

درحالي كه هيچ ارتباطي با دستورات اخالقي اسالم ندارد.
اسالم زن را از اسارت نجات داد و لي مرداني كه گرفتار تفكر 
قبيله اي هستند دوباره زن را به نام اسالم به اسارت مي كشانند.

به نظر اين قلم اگر دست اندر كاران حقوق زنان و دولت افغانستان 
بخواهند خشونت را از ميان زنان درافغانستان كاهش دهند، با 

شعار و ارايه آماري از خشونت ها راه بجايي نخواهد برد. بهترين 
راه براي رفع اين مشكل اين است كه اداره امور مذهبي كشور بايد 
دست به كار شوند و روحانيون و مال امامان را دراين زمينه بسيج 
نمايند تا با اگاهي بخشي ديني براي مردم بفهمانند كه خشونت عليه 
زنان در اسالم نه تنها روانيست بلكه حرام است. همان طوري كه 
شكستن حرمت هرانسان مسلماني حرام است، شكستن حرمت زنان 

و بي احترامي به آنان نيز حرام است. مهم ترين راهكار دراين 
زمينه اين است كه باورهاي قبيلوي نسبت به زنان بايد تغيير كند و 
در سايه اين تغييرات است كه مي توان اميد وار بود خشونت عليه 
زنان درافغانستان كاهش پيدا مي كند. در غير اين صورت اگر نهاد 
هاي طرفدار حقوق زنان بارها و بارها اظهار تاسف نمايند و آمار 
هاي بلند باال از ميزان جرم و جنايت و خشونت عليه زنان منتشر 
كنند و هيچ راه حل عملي براي رفع اين گونه خشونت ها در دست 
نداشته باشد، چه كاري از انها ساخته است؟ درحالي كه آنان حتي 
در روستاها رفته نمي توانند چه رسد به اين كه مسايل حقوق زنان 
را ميان زنان تبليغ نمايند. در جامعه قبيلوي بهترين راه حل براي 
تغيير باورهاي قبيلوي روحانيون بيدار و هوشيار هستند كه از راه 
تبليغ ديني به مردان قبيله بفهمانند كه زنان نيز انسانند و ازحقوق و 
كرامت انساني برخوردارند و انسان حتي حيوان را نيز انگشتان و 
گوش و بيني نمي برند چه رسد به انسان بي گناهي كه فقط جرمش 

جنسيت بودن است و بس.

خشونت، فرهنگ تغيير ناپذير عليه زنان در جامعه افغاني
اجتماعىاسحاق فياض

زنان و رهبرِی 

سياسی

عدِم توجه رسانه ها به حساسيت¬هاِی 

فرهنگی، از موضوعاتی است که افراد 

شرکت¬کننده بر آن اتفاق نظر داشتند. 

به نظِر آنان «تلويزيون ها حساسيت های 

فرهنگی جامعه را در نظر نمی گيرند و  با 

برجسته سازِی زنانی که در جامعه چهره 

منفی دارند»،  حساسيت هاِی فرهنگی 

عليه حضور زنان در مسيايل سياسی و 

اجتماعی را، تشديد می کنند.  ترديدی نيست 

که پی آينِد ارائه ی اين تصويِر منفی از 

زنان، مخالفِت خانواده های بسته و سنتِی 

افغانستان با کار و تحصيِل زنان و دختراِن 

شان خواهد بود. برخوردهای سطحی و 

غيِر کارشناسانه با تبعيِض جنيستی، به ويژه 

مسئله ِی رهبرِی زنان و «حضوِر آنان در 

سطوِح مديريتی باال و سياست گذاری¬هاِی 

کشور»، نتايج زيان¬باری در پی داشته اند. 

به نظِر آنان يکی از «پيامدهاِی آن» مسئله 

ِی «خودسوزِی زنان» در مناطِق غربِی 

کشور است. خودسوزِی زنان در هرات، 

بيش از آنکه ناشی از ناآگاهی زنان باشد، 

ريشه در «آگاهِی آنان» از حقوِق سياسی 

و اجتماعِی شان دارد. خودسوزی نوعی 

مقاومت در برابِر زورگويی است. زنان 

زمانی به خودسوزی روی می آورند که 

از رسيدن به حق انسانی که نسبت به آن 

آگاهی پيدا کرده است، به کلی نا اميد می 

شوند. عده ای از شرکت کنندگان معتقد 

بودند که «پروژه های برابرِی جنسيتی 

در افغانستان» تاثير چندانی بر بهبودی 

وضعيِت زنان نداشته اند، زيرا اين پروژه 

ها،  معطوف به «مشارکِت زنان» است، 

نه «ظرفيت سازِی» آن ها.  برنامه های 

برابرِی جنسيتی زمانی موثر و کارا خواهند 

بود که باالبردِن توانايی های زنان را در 

محوِر کاِر خويش قرار دهند، نه مشارکِت 

سمبليک و عددِی زنان را. البته رسيدن به 

برابرِی جنسيتی و حضوِر زنان در «فرايند 

تصميم گيری های اساسی و سياست گذاری 

های کشور»، بدوِن همکارِی رسانه ها که 

در واقع مهم ترين دست گاه فرهنگ سازی 

در کشور می باشند، امکان پذير نيست. در 

مجموع تمامِی افراد شرکت کننده در «گفت 

گوی آزاد» برگزارشده از سوی «گروه 

تحقيق و دفاع از حقوق بشر»، تحت عنوان 

«زنان و رهبرِی سياسی» براين امر اتفاق 

داشتند که «رسانه ها و مطبوعات کشور» 

نسبت به مسئله ی تبعيِض جنسيتی، به 

ويژه «رهبرِی سياسی زنان»، برخورد 

اقتدارگرايانه دارند و نتوانسته اند از 

نگرِش مردساالرانه ی موجود در فرهنگِ 

افغانستان فراتر روند. 
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شكوفه هاى شعر و ادب
محمدکاظم کاظمی

جناب حسين انصاری نژاد از شاعران توانمند و باصفای بوشهر، 
محبتی کرده اند و به پاس دوستی چندين ساله ای که داريم و البته 
من هميشه در ادا کردن حق اين دوستی شرمنده بوده ام، غزلی 

سروده اند که در ظاهر تقديم به من، ولی در حقيقت برای کشور و 
مردم ماست. با سپاسگزاری به خاطر محبت ايشان، اين غزل را 

پيشکش عزيزان می کنم.

دلم می خواست می شد شاعر همسنگرت باشم 
پس از آن شروه  خوان بی نشان کشورت باشم

دلم می خواست در چشم ترت دريا بياويزی
و من ساحل نشين غربت پهناورت باشم 

می انديشی به گلهای شهيد «بلخ» و می خواهم
مسافر با تو تا مرز شقايق  پرورت باشم 

غم پير «هرات» از هفت بند ناله ات پيداست 
می آيم روی دست گريه های پرپرت باشم

نشستی غرق غربت بر مزار کودکی خواندی: 
نشد موشک که می آمد به دنبال سرت باشـم

برادر! بر گلويــم از غمت بغضی اساطيری است 
دلم می خواهد امشب شيعه ی چشم ترت باشم 
و باغت را فرود بمب های شيميايی سوخت 

کجای رقص آتش پاره بر برگ و برت باشــم؟
مواظب باش بدجور آسمان دارد می آشوبد

اجازه هست ابر يک خبر پشت درت باشم؟
کسی بر شانه ی «پامير» با تو درد دل می کرد:

نشد مشتی پر سيمرغ، الی دفترت باشم 
نسيمی رد شد از سمت شهيدان ديارت گفت
اجاق الله ای، نه! کاشکی خاکسترت باشم 

سواری رد شد از شهر سمنگانت به او گفتی 
کجای جاده بر راه يل نام آورت باشم؟! 

من اين پايين کوهم، خسته ام، از قله ها برگرد 
چقدر از سنگها دلواپس بال و پرت باشم

از آن باال صدايم کن صدا می خواهم از اين پس
سرم پايين به حکم عشق اين پيغمبرت باشم

محمد کاظم انگار آسمان مثل دلم زخمی است... 

دوپارچه غزل از
بهار سعيد  

چرا « ما » نمی شويم؟
 

هم ميهنم ز چيست که همتا نمی شويم
هم باغ و هم بهار و هم آوا نمی شويم؟ 
از هر ُگُره، تبار و زبانی به يک چمن

گل های گونه گونه ی زيبا نمی شويم؟ 
ميهن فراخ و گلشن گسترده دامنش

ازچشم تنگ ماست اگر جا نمی شويم 
روزی که دست خود بگذاری به دست من

در گوشه های تفرقه تنها نمی شويم 
اين پهنه مادر همه ی ماست از چه رو

همدامنان مهر و مدارا نمی شويم؟ 
امروزه گر بزرگِی ما دشمنی ماست

ما دوستان کودک  فردا نمی شويم
هرچه بهار اخش سمن بوده هيچگه

پاييز الله های دگر ها نمی شويم 
ای هم ديار من که منم هم ديار تو

پس از کجا، چگونه، چرا «ما» نمی شويم

چشيدن   
من به دستان تو غلتم که تنت را بَچَشم

روی لبهای تو لغزم دهنت را بچشم
پنجه هايم  برسد گر که گريبان ترا
داغی سينه ی بی پيرهنت را بچشم
پر زنم با مژه ها در شکن مژگانت
ديده گان غزل آرای َمنت را بچشم
بکشم در نفسم سوز نفس های ترا 

سينه در سينه دل افروختنت را بچشم
گوش روی دهنت مينهم و ميخواهم

کز روش های لبانت سخنت را بچشم

پيرهن باز، لب غنچه، دهان پر گل
روز پيمايمت و شام تنت را بچشم

از دفتر « چادر »

پرتونادری 

بر گشت
از حادثه که بر می گشتيم
کنار رود خانه يی نشستيم

و گريستيم
        و گريستيم

                       تنهايی خود را
و زخم هايی را که ازدندان سگان ولگرد 

                                      بر اندام داشتيم
شايد آب های  خون آلود

قصه های ما را 
در سرزمينی  جاری سازند

که جوانمردانش سيه پوش نيستند
 

از حادثه که بر می گشتيم
هيچ چيز به رنگ هيچ چيز نبود 

و لبخند ها
      طعم شور گريه داشت

و بامدادن در چنگال  تاريکی 
                         جان می داد

و کوهساران بلند 
-اشترانی  دشت های  دنائت- 

خار خجالت در گلو داشتيد
و آزادی 

فرياد های بی پاسخش را
در گورستان تنگ سکوت

                        به خاک می سپرد
و ذهن باغ  از قارقار نحس کالغان

فتيله يی می ساخت
تا انفجار زرد درختان

و زمين شريان تر کيده  اش را 
با فلج هميشه گی رويش پيوند می زد

 
از حادثه که بر می گشتيم

در تمام راه
           در تمام راه

کسی به کسی سالمی نمی داد
 کسی به کسی  بوسه يی نمی داد

کسی با کسی  سخنی نمی گفت
کسی  به کسی  نمی گفت ، يک پياله چای! 

از حادثه که بر می گشتيم  
حقيقت، شرمساری بزرگش را

در صندوقخانهء دروغ پنهان می کرد
و دختران با کره در کوچه های  تاريک اتهام

                                         سنگباران می شدند
و انبوه فاحشه گان

تقدس دروغين شان را
ماهتابی  بر می افراشتند

 
از حادثه که بر می گشتيم

خورشيد مرده بود
و ماهتاب در تابوت بيوه گی خويش 

مرگ می زاييد
از حادثه که  بر می گشتيم

آسمان طبل دريده يی بود ، بی آواز
عقرب ۱۳۸۹

شهر کابل

حيدر يگانه

 در پاييز درآميز
 
 

پاييز را پراپر شو
ای رهايی

لبريزِی خورشيد را سخاوت باش
و گسستن را گستهم شو در هر گام

 
شمسه افشانی از خاک

و خاک پردازی با زر را بياموز
يعنی توفانراهی و زيبا آيينی را ثمر ده

ای فرصت
 

اکنون که باد، شيفتة برگستانهاست
که بوسه ترين شعلة خورشيد چنار را حريق کرد

و تبلور عين، عميقترين چشمها را سير ساخت
ساعِت عشِق الابالِی توست 

 
مثل احتياط بوسه بر صورت نوزاد، روشن شو

و ايهام را از پيکرة شعر، پر ده !
که تِن سير آفتاِب ميزان،  مرمر را معطر کرد

يعنی، گم شدن در حاضر را پاس دار
و مثل حل شدن بهزاد در آبرنگ

کالم را در کورة موسم، بيغش کن
که تن با کشِش هزار پايان

با ِجِد اژدهاي اسطوره در دور زمين
         خواهشگر است

که جان، بی هيچ انتخابی، خواهشگر است، بيحد
                              

                                     
  صوفيه ـ ۱۳۸۹

هادی ميران

 طعم شقايق
 

چه بايد کرد تا باور کنی طعم  شقايق را
بخوانی با دل ُعذرايی ات اندوه  وامق را

چه بايد کرد!  تا بهتر بفهمانم برای تو
زبان بوميی عرض ارادت های عاشق را

نميدانم چه بايد کرد تا کفش  پريشانت 
بخواند اعتماد کوچه های سبز و صادق را 

ترا بايد بفهمانم که از دل دوستت دارم    
نزن آتش بلوغ  تاکسار اين عاليق را 

قدم بگذار در جغرافيای عاشقی  من      
تصرف کن زمام اقتدار اين مناطق را

۳ دسامبر ۲۰۱۰ 
وانشبورگ  سوئد

+  داکتر جليله سليمی

کينه و نفرت
عمريست که  ما شکوه و فرياد زمانيم 

چون مهره به ميدان  فراخ  ديگرانيم
چشماِن به ره داريم وبس منتظر غير

 درهر غزل ناب خود از ننگ سراييم
در سفره نداريم به جز لقمه ی نانی

بس مست شراب و می ناب ديگرانيم 
هر لحظه به صحرای ما صياد ديگر است

از کيسه ی خود دام به صياد سپاريم
 در خاک سپرديم کليد ره مقصود

 سر گشته به دنبال کليد ديگرانيم   
آهنگ دغل زمزمه ی گوش خم ماست

با خاطر افسرده به آن گوش گذاريم
بشنو تو صدای دهل و ساز ديگر را
زيرا که هنوزم من و تو تفرقه سازيم

مملوست تن و جان مان از کينه و نفرت
دندان خود از قهر هنوزم بفشاريم

حيف است سليمی که بگويی غزل ناب
کی گوش به اين شکوه ی تو ما بنماييم

23

شعر و ادب



قوس ۱۳۸۹ خورشيدی شماره  ۸۷ Andisha-e-Nauانديشه نو Issue No.87 December  2010

مرواريد هاى ناب

24

گرد آوری وبرگردانی 

داکتر فيض هللا ايماق 

ضرب المثل های 
تورکی اوزبيکی

درخت ـ ايلديزی بيلن
آدم ـ دؤستی بيلن

درخت ـ باريشه، انسان ـ بادوستانش زنده است
درختنی تاميری سقلر

آدمنی ـ دؤستی
درخت را ريشه، انسان را دوستانش نگهميدارند

دشمن بعضاً کولديرر
اؤنغه ی تاپسه اؤلديرر

دشمن بعضاً ميخنداند، اگر مجال يافت ،نابود سازد
دشمن ـ دؤست آره سيدن چيقر

دشمن ـ ازمابين دوست سرميکشد
دشمن نيمه ديمس

توشگه نيمه کيرمس
دشمن هرچه گويد، به خواب هرچه آيد

دشمن، آشينگنی ايير
سؤنگره، باشينگنی

دشمن آشت را خورد، موقع يافت سرت را ميبرد
دشمن سرينگنی اؤغيرلر

دؤست خطانگنی تؤغيرلر
به دست آوردن راز واسرار زنده گی  دشمن در پی 

است،
اما دوست درپی تکميل کمبوديهايت

دشمن تيريسيدن، دؤستينگ اوچون ، پؤستين بيچ
از پوست دشمن، به دوستت پوستين بدوز

دشمن َچقيرسه بارمه،دؤست َچقيرسه قالمه
دعوت دشمن را نپذير، اما از دعوت دوست سربازنزن

دشمن شاد ـ دؤست ـ پايمال
شادی دشمن باعث بربادی وپايمال شدن دوست است

دشمن اؤلر، دؤست قالر
اؤسمه کيتر، قاش قالر

دشمن ميميرد، دوست ميماند
بسمه ازبين ميرود، ابرو ميماند

دشمن اؤلديريب، آفتابگه تشلر
دؤست اؤلديريب ـ سايه گه

دشمن ،مرده ات را به آفتاب، دوست به سايه ميندازد

از گردآورده های محمد صفدری 

دوبيتی های هزارگی

پس درگه آمادوم پای تو مالوم 
 کی درگه تَنبَه يه تاکی بنالوم 

اگه يار مه يی درگه َره واز کن 
سر دستم بگير دردم دوا کن 

بيه کی سر خوره بغل تو بيلوم 
 تَی کتوگ بی ملل تو بيلوم 
تی کتوگ بی َملل چی باشه 

 بَله پيستون يگ َچنگل تو بيلوم 

يِگو را پله خورده تنگ موکونوم
        ديل مه باريگه قَد خو جنگ مو کنوم 

َد ياد مه در ميه کيبرای ديده 
  تسلی ديل خوره َدننگ مو کنوم 

اال يار جان از تو گيله نکو نُوم 
 َکَسه َد پيش تو وسيله نکنوم 

امو لبا اگر َد گير مه بيه 
قسم خوردم ديگه يِله نکنوم 

کلونگوی کی قَد تو جنگ مو کنوم 
 اکو بغل توره پر سنگ مو کنوم 

بوسه طلب کدی َدَمنه مردوم 
 توو خوده فيدای ننگ مو کنوم 

َدرای تو يار ناز دانه بشنوم 
 گردون کيل غريبانه بشينوم 
گردون کيل برای ديدنت گول 

َدشار پيش شفاخانه  بشينوم

رفيق جانم به بهسود است جايم 
   مرا از تو جودا کرده خودايم 
نبودی در جودايی ها روا دار

 ُشوده قيسمت کی پيش آمد برايم 
 

گردآورنده و برگرداننده ـ لعلزاد بلوچ

ضرب المثل عاميانه
بلوچی

در مثل منازعه نيست

ـ اشتری سواری وستّوِء ورگ؟
  سواری شتر و خوردن آرد بريان ؟

ـ آُشترکه مهُ جکيّت کی شه لند وگوند کنت
  اگر شترزانونزند کی از..کم کرده ميتواند؟

ـ اپتار ِء کوند بی هدنه انت
  خانه کفتار بدون استخوان نيست

ـ آلوشه الوا رنگه زوريت، همسايگ شه همسايگ 
پنت

 آلو از آلو رنگ ميگيرد، همسايه ازهمسايه پند
ـ اِلّته روت ،عادت َء نرّوت
  عيب ميرود، عادت نميرود
ـ آپ به وتی شارندا روت

آب بازهم در مسير خود جريان ميکند
ـ آرو چانه گوک وارت

  آن روز ها را گاو خورد
ـ آپ بی لگام وارته 

 آب بی لگام خورده است
ـ آمن و بهمن، تاودی بّمن

 هرچی ماه جدی و دلو نکرد، ماه حوت ميکند
ـ آپ شه بناوانا لوش انت

  آب از سرچشمه خت است
ـ اگه تَنک بکننت گلوم َء کننت،

  اگه بز کننت چتنت
 اگر آبگين کنند، می آشامند. اگرغليظ کنند،

 می ليسند (کار خود شان است)
ـ آسمانی چيرا کسی را نگنديت

  در زير آسمان کسی را نمی بيند (مغرور است)
ـآکه ديسته شومان انت؛ آکه نه ديسته په ارمان انت
 کسيکه ديده پشيمان است. کسيکه نديده به آرمان 

است.

شعر ، ادب و فلكلور
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نقش ، مقام و جايگاهی حکيم ناصرخسرو بلخی 
در تاريخ و فرهنگ افغانستان   

(٥)
خود  کار  روز  عقالنی  و  فکری  درسنتهای  که  خسرو  ناصر   »
مکتب ديده و درس خوانده بود ، دانش خود را برای دفاع  و تبليغ  
کيش اسماعيلی به کار برد . از روی کتابهای فلسفی اش به خوبی 
ميتوانيم دريابيم  که وی در پهنه فراخ علوم و تحقيق دينی ، با همه 
موضوعات و مسايل از ما بعد الطبيعه  تا علم اخالق  آشنايی داشته 
است . در کتابهای فلسفی اش وی پرسش های فراخ دامنی را مطرح 
می سازد .جهان چگونه پديد آمد ؟  معنای زمان و مکان و هيولی 
چيست؟ رابطه ميان ماده و روح چيست ؟ نفس  چيست  و عقل کدام 
است ؟ مسايل عمده اخالقی که شخص مومن بايد بدانها توجه  داشته 
باشد کدامند ؟  ناصر خسرو  پس از گرويدن به کيش اسماعيلی ، 
همه دانش خود وهمه کنجکاويهای عقالنی خود را در خدمت جنبش 
اسماعيلی ، به ويژه برای هدايت  ديگران به حقيقت آن، و برای 

(VV  ) «. دفاع از آن  در برابر  دشمنانش به کارگرفت
ز  ناصر ناخسرو  در رساله  شش فصل می نويسد که نفس انسان 
تنها از طريق علم توحيد که آن را به علم شناخت خداوند  تعريف 
می کند ، ميتواند به بقا برسد... خداوند به  کلی و از جميع جهات بر 
تر از همه آفريدگان است  ، يعنی  فراسوی همه چيز هايی است که 
وجود دارند ، وچندان  از درک و فهم انسان برتر وباالتراست  که 

 (VV ) . در ورای زبان وانديشه و وجود قرار ميگيرد
     همانطوريکه قبال  نوشتيم که با وجود آنکه ناصر خسرو در يکی 
از آثارش در جايی از خشم ودل آزردگی و اندوهش گريز  به تاييد 
مجدد کارهای خود ميزند، تعهدات خود  را نسبت به حقانيت   مذهب 
اسماعيلی فرا ياد می آورد، و خويشتن را تسلی می دهد که قاعده و 
قانون اين دنيای دون متلون بی ثبا ت بر اين نهاده شده است که نه 
تنها   خوب ميتواند به بد تغيير پذيرد بلکه چون تغيير و دگرگونی 

گزيرناپذيراست  ، بد نيز ضرورتا به نيک بدل خواهد شد.
   او دراشعارش به مرتبه ژرف تری ازمعنا  اشاره  می کند . ناصر 
خسرو در کتاب وجه دين ميگويد که جا نوران عمل دارند و علم 
ندارند ، فرشتگان علم دارند و عمل ندارند . اين تنها آدميانند که علم 
وعمل  را  با هم دارند ، همچنان که جسم حيوانی و دانشن َملکی 
دارند  . (VV) برای ناصر خسرو عقل چيز ی است  که بايد آن را 
برای افزايش علم و تقويت  دين به کارگرفت او مومن را به ايمانی 
درست رهنمايی ميکند  و سپس آن ايمان و عقيده را تقويت  ميکند، 
وی ميگويد که کار و کردارنيک تنها به خاطر آنکه  فی نفسه نيک 
است تو صيه نمی شود ،  بلکه  به خاطر آن توصيه ميشود که در 
اين جهان ويا آن جهان نيکی به بار می آورد.   از آنجا که  بخشی 
از رفتارپسنديده ء ناصرخسرو بايد راهنما وسر مشق ديگران باشد 
، اخالقيات او برای استفاده  از عقل ، دو راه طلب می کند :  ياد 

گرفتن برای خود و آموختن به ديگران . 
   « اسماعيليان به عنوان يک جامعه شيعی امامی  که اصل امامت 
محوراصلی تعاليم شان بود ، سر بر آوردند . اين اصل شالوده ء 
سنتهای  مختلف فکری وادبی را که در سراسر تاريخ پر حادثه و 
نا آرام خود  درسده های ميانه پرداختند  ، تشکيل ميداد ، هويت 
اسماعيليان تا کنون همچنان بر گرد اخالص و سر سپرده گی به امام 
بر حق زمان ، يعنی امام حاضراسماعيلی می چرخد . اين وفاداری 
تزلزل ناپذير آنها به نهاد امامت  ، و نيز ميراث فکری، روحانی و 
فرهنگی اسماعيلی است که آنها را قادرساخته است  که در بسياری 
از کشور های افريقا، آسيا، خاور ميانه و کشورهای غربی، عليرغم 
دينی  جامعه  يک   عنوان  به   ، تاريخشان  های  تالطم  و  انقالبات 

 ( VV ) . يکپارچه  باقی بماند
    نظری  کو تاه به برخی آثارحکيم ناصر خسرو بلخی که در متن 

نوشته بدان کمتر اشاره صورت گرفته است .
   گشايش و رهايش ـ رساله ايست  کوتاه  ، ازجهات مختلف يکی 

از بهترين کتاب زبان دری به حساب  ميرود .  
   درواقع ، اين اثر صرف نظر از فوايد زبانی و لغوی و ادبی ،  
واز وجوه ديگر نيز دارای فوايد بسيار است .  اوال اين کتاب که از 
سی سوال  وجواب تشکيل شده است ، به صورت يک دوره درس 
فلسفی  مسايل  ترين  عمده  آنها  رهگذر  از  که  ميکند   جلوه  منطق 
مشغول دارنده  ذهن انسان طرح و وارسی ميشوند . ثانيا اين اثر ، 
به نوعی ، تاريخ مختصر مسايل دينی و انديشه هايی فلسفی است که 
تا آن هنگام در جهان اسالم مطرح بوده اند . سوما  کوشش منطقی  
وعلمی است  در جهت رد افکار و آرای ديگر فرقه ها ومذاهب 
شناختن  برای  عينی  و  مملوس  يی  سيله  و  و  اسماعيليه   مخالف 
خود  ناصرخسرو است .  در حقيقت ، ناصر خسرو در اين کتاب 
به مناسبت های  مختلف اطالعات  وسيعی را که در زمينه های 
گوناگون زندگی دينی و اجتماعی داشته است بيان کرده و تو ضيح 

داده است  . « مقدمه ،  ص ۷»
   نمونه نثرکتاب از سر آغاز رساله : 

   « اما بعد ، اين مختصر چند مسايل مختلف فيه است  که در قلم آمد 
، می گويد : دانستم ای برادر از بسته گشتن مساله هايی که شبهت 
اندر آن بسياراست و کسی را نيافتم که وی به گشادن آن توان داشت 

، وليکن ما تورا اجابت کرديم در پر سيدن اين مساله ها و نام نهاديم 
اين کتاب را گشايش ورهايش از آن که سخن بسته را اندر او گشاده 
کرديم  تا نفسهای مومن مخلصان را اندر او گشايش و رهايش باشد، 
ما نيز چون از دوستان مکلفيم  شرح بعضی از اين کلمات و نکته در 
اين موضوع بگوئيم تا جای ديکر مکرر  نبايدکرد ، اسم اين کتاب به 
گشايش بعضی از اين کلمات حق است ، اما رهايش را علی االطالق 
مستجميع نيست ، و اين نکته از آن گفتم تا چون به وضعی که نه 
رهايش باشد اشارت کرده شود ، ارباب معانی و اصحاب خرد دانند 

که آن کدام نکته است .
   به سرسخن باز شويم ، اکنون سوالهای تو را ای برادر ياد کنيم و 
جواب هريک به شرح وبيان و برهان و حجت از آيات قران و داليل 
 «VVV VV  از افاق و انفس و طبايع و ارکان همی آريم . « ص
    کتاب خوان االخوان ناصر خسرو به دسترس نگارنده اين سطور 
قرارنداشت و البته معرفی محتوای آن را در آينده موکول مينماييم .
    آنچه در خاتمه اين يادداشت ها قابل ذکراست  ، برخی آثار ديگر 
ناصر خسرو است که تا هنوز دستياب نشده  و از امکان بعيد نيست 
که شايد از بين رفته باشند ويا از بين برده شده باشند .  درمقدمهء  
همرای  با  که  معين  محمد  استاد  روان  شاد  الحکمتين  جامع  کتاب 
راستای  در  فراوان   کارهای  فرانسوی  کوربين  هنری  پروفيسور 
چاپ و پژوهش آثاری در ارتباط  تاريخ وادبيات  اسماعيلی انجام 
داده اند ، مينو يسد: « در جامع الحکمتين ناصر خسرو به کتاب 
ديگرخود به نام « بستان العقول »  اشاره کرده است . و برخی 

مسايل را دران راجع نموده است . 
   همچنان ناصرخسرو درصفحهء  VVV جامع الحکمتين ميگويد: 
« و ما اين سواالت  پيش از ين کرده ايم اندر مصنفات خويش چو 
« کتاب  عجايب الصنعت » ...و« کتاب لسان العالم » و « کتاب 
بداليل  ايم  گفته  يکی  و جواب هر  االيمان»  واختيار  اختياراالمام  
ناصرخسرو  کتاب حکيم  اين چهار    «... منطقی  براهين  و  عقلی 
به  هنوز  تا  داده  تذکر  آن  تاليف  از  خود  درآثار  خودش  که  بلخی 
دسترس محققين قرار نگرفته  اند  ، به احتما ل قوی اکثر آثار او در 
اختيار پيروان وعالقمندانش است . و بااال خره روزی و روز گاری 

به دسترس ارباب تحقيق قرار خواهد گرفت .  
   به دور از انصاف است اگر از کارکردهای پژوهشی والديمير 
معتنابهی  آثار  احيای  به خاطر  بمبئی   اسماعيلی  انجمن  و  ايوانف 
فرهنگ ، تاريخ و ادبيات اسماعيلی و اسالمی و ناصرخسرو که 
و   . نکنيم  دانی  قدر  و  آوری  ياد  ميرسد،  جلد  ها  ده  به  آنها  تعداد 
ت  مطالعا  مرکز  گرانبهای  و  شدنی  نا  فراموش  خدمات  همچنان 
لند ن که در سطح جهانی کارکرد های در خورارزش  اسماعيلی 
و به يادماندنی در راستای معرفی ، تحقيق  و پخش آثار و مدنيت 
است   بشريت  مشترک   افتخارات  جزو  که  اسماعيلی  و  اسالمی  
انجام ميدهند ،  و گروه بزرگی از انديشمندان  نامی جهان به دورآن 
جمع شده اند ، واقعا  غرور آفرين  و افتخار آميز و قابل تمجيد و 
تحسين است . پخش و نشر صدها جلد کتاب به لسان های مختلف 
جهان که  پهنه و گسترده  گی آن در سطح بين المللی است  ، از 
آن چشم  از  نميتوان  که  است  اهميتی  با  و  مند  کارهای سود  جمله 

پوشی نمود .
   توفيق مزيد اين مرکز بزرگ جهانی را در راه خدمت  بيشتر به 
مدنيت ، تاريخ ، فرهنگ و ادب اسالمی و اسماعيلی از بارگاه الهی 
خواهانيم  . برای حسن ختام اين يادداشتها برخی از دو قصيده حکيم 

ناصر خسرو بلخی را  از ديوان اشعارش  بر می گزينيم:
  سوار سخن را ضميراست مــــيدان
سوارش چه چيز است؟ جان سخندان
   خرد را عنان ساز انديشه را زين 

براسب زبان، اندر اين پهن ميدان
زچشم سرت گرنهانست چيزی 
نماند ز چشم دل آن چيز پنهان

سخن چون حکيمان نکو گوی و کوته 
(VV )که سحبان به کوته سخن گشت سحبان

نبينی که بدريد صد من زره را 
(VV) بدان کو تهی يک درمسنگ پيکان

نگر تات نفر يبد اين ديو دنيا
( VVV  ديوان ص )  !حذر دار ازاين ديو،هان ای پسر، هان

 *      *    *            
امهــات و نــبات با  حيوان 
بيخ وشاخند و بارشان انسان
بار، مانند تخم  خويش  بود
سر بيابی، چو يافتی پا يا ن

تخم ما بی گمان سخن بوده است 
خوبتر زين، کسی نداد نشان

وآنچه او از سخن پديد آيد
به سخن باشدش بقا و توان 

به سخن، مردم آمده است پديد
به سخن، جان او رسد به جنان 

سخِن اول ، آن شريف خرد

سخِن آخر، آن عزيز قران 
سخنت اول و، سخن آِخر

سخنی خوب شود در اين دو ميان
اين جهان کثيف،چون تن توست 

جان اين تن، از آن لطيف ، جهان 
نعمت اين بخور، به صورت جسم 

نعمت آن ببر به سيرت جان 
َتنت را مادراين زمين و، فلک

پدر او، هردوان حــيران 
جانت را مادر و پدرگشتند

نفس و عقل شريف جاويدان
صورت جان تو، شناختن است 

مر فالن را حقيقت از بهمان
حد و محدود، جفت يکديگرند

نيست، باهست، چون مکين و مکان
(VVV ) عقل ومعقول ، هردوان  جفتند

همگان جفت کرده ء سبحان 
چون بدانی حدود جفتيبها

بر تر آيی ز پايــهء حيوان 
آن همه نورو راحت و نعمت 
وينهمه رنج و ظلمت و نيران

نيست، مرگ است و، هست، هست حيات 
نيست، کفراست و،هست، هست ايمان 

مرگ، جهل است و زندگی ، دانش 
مرده، نادان و زنده  دانايان 

نيست را، هست، صنع يزدان کرد
هست را، نيست، صنعت شيطان
جهد کن تا ز نيست، هست شوی 

برهانی روان ، ز بار گران 
گر بگيريم خوی بهتر خلق 

(VVVديوان، ص)   از ثری بر شويم زی کيوان
    سرچشمه ها ورويکردها :                                                                                                     
 V ـ ذبيح هللا  صفا ، تاريخ ادبيا ت درايران ( چاپ چهارم ،تهران 

) V۱۳٤۲جلد دوم  صفحه ٤٤۳؛٤٥٦
از  که  زير  های  وترجمه  ويرايشها  از  توان  می  اينجا  در  ـ   V
آثارناصر خسرو به عمل آمده است ، ياد کرد . گشايش ورهايش 
ويراسته سعيد نفيسی (ليدن ؛V۱۹٥۰) و يراسته و ترجمه همان به 
وسيله فقيرمحمدهونزايی تحت عنوان   ,                    ۱۹۹۸  
                         ;    Knowledge and Liberation ,London

 ) معين  محمد  و  کوربين  هنری  ويراسته   ، الحکمتين   جامع 
الخشاپ  يحيی  ،ويراسته  االخوان   خوان  پاريس۱۹٥۲  و  تهران 
(قاهره،V۱۹٤۰)  ، شش فصل ،  ويراسته و ترجمه و. آ. ايوانف 
( ليدن،V۱۹٤۹) وجه دين ، ويراسته غالم رضا اعوانی ( تهران 
المسافرين ويراسته بذل لرحمن ( برلين۱۹۳۲- ،V۱۹۷۷) ؛ زاد 

(V۱۳٤۱
V ـ بنگريد به اسماعيل ک. پوناواال ، کتابشناسی ادبيات اسماعيلی( 

            .VVVـVVV کاليفرنيا،۱۹۷۷) صفحه
 ، متفکرفاطمی  ناصرخسرو:   ، اسالم  در  عقالنی  سنتهای  Vـ 
اول   چاپ   VVVV دفتری،تهران  داکترفرهاد  تنظيم  و  تدوين 

.VVVVVVVصفحه
نامه و  به ضميمه روشنامی  بلخی  ناصرخسرو  اشعار  ديوان  ـ   V
 VVVV سوم چاپ   ، زاده  تقی  ح.  س.  حال  شرح   ، سعادتنامه 
                                                                          VV ، تهران ، صفحه

( مقدمه  ديوان ناصرخسروبلخی، صفحه ط  به  Vـ مراجعه  شود 
سيد حسن تقی زاده )

فر ستاده  آ.آ.سيميونف  پاميربرای  از  کتاب  اين  ـ  نسخه خطی   V
شده و اکنون در انستيتوت  شرق شناسی شوروی ، شعبه لنينگراد 
( به شمارهVVVV) ضبط است . مراجعه  شود به سيميونف ، 
فهرست  نسخه های خطی اسماعيلی ، به اهتمام  سيميونف ( ايران ، 
۱۹۱۸) صفحه ۲۱۸ـ ۲۱۹ مقايسه شود با اطالعات  راجع به نسخه 
پيرامون   در  سيميونف   VVVV همانجا صفحه پامير  ديگر  های 
 VV ايوانف ص و مطالعات   VVVمذهبی...؛ صفحه اعتقادات  
عالوه بر « مناقب» و « گوهرريز» که سيميونف وايوانف معرفی 
کرده اند ، سيميونف توانسته است راجع  به کتابی به نام  « سفرنامه 

مشرق» اطالعی به دست بياورد

پژوهشنويسنده: سلطان علی شنبلی



قوس ۱۳۸۹ خورشيدی شماره  ۸۷ Andisha-e-Nauانديشه نو Issue No.87 December  2010
26

نويسنده: تقی بختياری

بلواى 

خفته گان

(6)
بالق دره با آب دريايش زنده است، اين شاه رگ حيات گاه چون 

خون مردان اين سر زمين به جوش می آيد. اواخر تابستان آن سال 
دريا چنان طغيان کرد که سيد مونس آخوند مجبور شد بر فراز 

مسجد برآمده و اذان دهد. مردان و زنان در گروه های چند نفره 
از دور مستی دريا را نظاره داشتند. موج آب هم چون شاخ کوه 

قاده قيل می پريد و دوباره بر آب های گل آلود کناره های دريا فرو 
می غلتيد. به تخته سنگ ها پهلو می کوفت و هم چنان کف آلود و 

خشمگين در سراشيب دره می غريد. سيالب سنگ های بزرگ را 
از جای شان می کند و هم چون خسی در دم جاروب از گلوگاه دره 

رد می کرد و می برد به سوی سرزمين های ناشناس. آواز 
مهيب رعد و برق پشت کوه قاده، غرش سيالب و صدای 
برخورد سنگ ها به هم می آميخت و هم چون ضرب آهنگ 

سنگين جاز هلهله ی کودکان بالق دره  را بدرقه می کرد: 
« برکت به کندو... برکت.» 

بنياد کرباليی در همان آغاز تکه های چارچوبه ی گوسفندان 
را ديد که پيشاپيش سيالب بر صخره ها کشيده می شد 

و پاچه های االغی که از چهارگوشه ی شکم باد کرده، 
هم چون مشکی که از قايق کنده شده باشد، سوار بر امواج 

از زير پل رد شدند. حاجی ملک که اين خبر را شنيد به 
تاخت دويد و قبل از آن که سيالب به شاه جوی برسد و آب 

آن را ِخت و گل آلود کند، وضو تازه ساخت و در مسجد 
به نماز خوف اِستاد. سيدمونس  آخوند هر  بار به درون 

مسجد سر زد، حاجی را در حال سجده يافت. بنيادکرباليی 
رو به سيد مونس آخوند گفت: «سيل بی بارش بی بال نيست 

آغا صاحب؟»
سيدمونس با نگاه عاقل اندر سفيه و با حوصله مندی 

ناخواسته برای او در باره ی فلسفه ی سيالب سخنرانی 
کرد: «خداوند با نمايش قدرت اليزال خود بنده ی غافل را 

هشدار می دهد. هيچ چيز حتا بدترين پديده ها در طبيعت 
بيهوده خلقت نشده. باران اشک فرشته گان آسمانی است که 

بر بيچاره گی آدمی زاد می گريند و بر زمين تفتيده از عدم 
ايمان فرو می ريزند. اما سيالب استفراغ آنان است که از رؤيت 
شدت فساد و دنيا طلبی ما آدميان مالئک آسمان ها را حالت تهوع 
دست می دهد. پس برای اهل ايمان حکمتی در اين سيالب هست 
که در باران نيست و آن همانا معصيت زاييد ه ی بنده گان نا سپاس 

بالق دره را آب و سنگ تحمل کرده نتواند.» 
در اين حال نگاه هايش را بر چشمان او تمرکز داد و پس از مکثی 
کار ساز، گپ بنيادکرباليی را چنين تصحيح کرد: «سيل بی بارش 
بال نيست. طاقت طاق گشته ی فرشته گان درگاه ذات باری است. 

عرض کردم بيهوده نيست که دريا چنين غريو و ناله سر داده، پناه 
می برم بر خدا. اين از گناه بيش از حد مردم است. برخيزيد و توبه 

کنيد.»  
بنيادکرباليی چون کودکی که در پی ذوق دانستن چيزهای نو 

ناگهان در مرداب گيج کننده يی قهر والدين فرو رفته باشد، سراپايش 
را سرخورده گی عميق فرا گرفت. حاجی ملک از سجده برخاسته 
است. قيام و سجده، سجده و قيام پشت سر هم ادا می گردد. بوی 

سيالب و جابه سنگ های به هم خورده مثل گاز الماسک به مسجد 
رسيد. سيد مونس به ناچار برای چندمين بار پشت بام مسجد رفت. 
هنگامی که او به اذان اِستاد، حاجی ملک يک صدمين رکعت نماز 

را سالم داده و به سوی خانه اش روان شده بود. آخرين نعره ی اذان 
سيد مونس در البه الی غرش آب های کف آلود گم  شد، اما سيالب 

هم چنان توفنده و موج خيز به سراشيبی دل دره می خزيد. 
 ناگهان آواز قدم زوار از باالی تخت بام خانه ی حاجی ملک در دره 

پيچيد. سيد مونس نتوانست حسادت نکند ، آخر صدای او در مقايسه 
با صدای قدم زوار مثل ناله های از َدم افتاده ی سوتک حقيری بود 
که ناگهان آواز چاق يک طبل دو سره آن  را زير گيرد . قدم زوار 
بی  آن که زياد بر حنجره اش فشار بياورد، هم چون بلندگويی قوی 
اخبار ساعت هفت شام را برای اهالی بالق دره  تکرار می کرد. 

حاجی ملک ديد که ناگهان غرش دريا فرو خوابيد، سيالب بند آمد 
و ديگر هيچ  کس از آن غرش های پی هم دريا، از رعد و برقی که 

پشت کوه قاده تير می کشيد و سر و صدای کودکان چيزی نشنيد . 
بالق دره زبان به دندان سکوت گزيد. کسی لب از لب نگشود و 
مردم گوش به تنها آوازی سپردند که از هژده سال قبل نه تنها 

پهنای دره که فاصله ی زمين تا آسمان را هم چنان خالی گذاشته بود. 
قدم زوار جمالت راديو را بريده بريده هم چون کلمات قصار که از 

البه الی قرون بدانجا ره گشوده باشد، بلغور کرد. انگار صدای 
خفته ی راديوی حاجی ملک به گوش مالئک هفت آسمان نمی رسيد؛ 
اما وقتی از تونل حنجره ی قدم زوار عبور می کرد، هم چون پژواک 
عظيم بر نيم دايره ی آبادی های بالق دره پخش  می شد. مردان و زنان 

کز کرده در زاويه ی ديوارها به تازه ترين خبرهای داغ از آخرين 
آرامش سنگين در ماورای بابا و هندوکش گوش فرا  دادند. 

حاجی ملک هيچ شبی آن قدر دير راديويش را روشن نمانده بود. 
برای چهارمين بار که حاجی بيگم آواز داد، دالور پيچ راديو را 
چرخاند و صدای بژبژ آن َخپ شد. در واقع حاجی ملک از همان 

لحظه که سيالب متوقف گشت، ساعتی قبل از آن که قدم زوار 
تخت بام خانه ی او را ترک کرده باشد، با چشمان باز و خيره به 

دور ترين نقطه ی سياه شب به خواب عميقی فرو رفته بود.
 روز بعد مردم بالق دره از تماشای رنگ آبی آسمان به وجد آمدند 

و در آبشار کوچک بغل پُل آن جا که قطرات شيرگون آب چشمه بر 
شيشه ی شفاف دريا فرو می ريخت، تميز کردن آب چشمه و دريا از 

هم نا ممکن بود. سيالب  از طريق شاه جوی آسياب حاجی ملک يک 
بِلِست خاک رس بر پتی های فرسوده ی بالق دره هموار کرد و آن را 

بيش تر از پيش بارور ساخت. 
بنيادکرباليی از دور به حاجی ملک سالم داد: «بال بود برکتش نه 

حاجی صاحب.»
خليفه  قاسم سوهان را بر دندانه ی اره نا کشيده گذاشت: «خدا فضل 

کرد، اگر دو سنگ در تنگی بند می ماند تمام توَغی زير آب بود.» 
حاجی ملک راهش را به سوی آنان کج کرد. بنيادکرباليی ادامه 

داد: «همه چيز از خيراِت سِر قدم زوار است. اگر مسجد آباد نکرده 
بود...» 

حاجی ملک نزديک رسيده بود، ميان حرف بنياد کرباليی دويد: 
«و اگر اذان های مکرر سيد مونس آخوند بر فراز بام اين مسجد 

نمی بود.» 
خليفه قاسم لب گزيد و تيغه ی سوهان را بر دندانه ی اره محکم 
کش کرد. بوستان مثل اين که راز سر به ُمهری را در حضور 
بنيادکرباليی برای حاجی ملک و خليفه قاسم فاش سازد، اول از 

خليفه قاسم خواست که دست از کار بردارد. صدای گوش خراش 
سوهان و اره خوابيد. بوستان به چهارطرفش ديد و با صدای 

زير گوشی (که به نظر حاجی ملک بيش از اندازه احتياط آميز بود) 
برای آنان گفت: «اگر تا هنوز خودش را نگاه کرده باشد. قسم 

می خورم که او مثل يک معصوم پاک  است.» 
بنيادکرباليی بی درنگ گپ بوستان را تأييد کرد: «ما با دستان 
خود همه ی بار گناهانش را در همواری های راه رمه زير آن 

قلوه سنگ های سياه چال کرديم.»
چشمان خليفه قاسم مثل دندانه های اره اش درخشيد. حاجی ملک 
دست برد و لنگوته ی پاج زرد رنگش را جابه جا کرد. بوستان 

ادامه داد: «مراد هم ديد. ما سه نفر بالغ و عاقل حاضريم در پيش 
سيدمرادن شاه آخوند سوگند ياد کنيم و شهادت بدهيم.» 

حاجی ملک دو دست بر سر، روی زمين قات شد و نشست. در 
آن لحظه اگر کسی حال او را می پرسيد، بی گمان او حيرتش را 
برمال می ساخت؛ اما هيچ يک از آن سه پيرمرد چنان نکردند و 

حاجی ملک احساس کرد چيزی مثل شاخ های نوک تيز يک آهو به 
سرعت از درو ن استخوان سفيد رنگ جمجه اش به بيرون زده اند. 
لنگوته اش را از سر بر داشت، دوباره بلند شد و دستی بر سرش 

ماليد. به اطرافش نگاه کرد مثل اين که هيچ کس را در پيرامونش 
نديد. فرياد کشيد و در حالی که هم چون ديوانه گان به سمت مسجد 

می دويد پيچ لنگوته بر دستانش باز شده رفت. گوشه ی لنگی به گره 
پايه چوب گير کرد و روشنايی تابناک خورشيد را که از نوک شاخ 

کوه قاده به زير سايه بان جلو خانه ی خليفه قاسم چشمک زده بود، 
زردگون ساخت. 

قدم زوار از فراز يک گوشه ی پل به دريا زل زده بود. نور 
خورشيد بر پشت او می خورد و سايه ی تيره اش مثل يک شبح 

روی جريان زالل آب می خزيد. قدم زوار با احتياط نشست 
سايه اش کوتاه تر گشت. به دريا دقيق شد و دوباره بی آن که 
نگاهش را از آن نقطه بر کند، بلند شد و همان گونه چند قدم 

در امتداد پل پيش رفت. انگار چيزی در آن پايين بود که 
قدم زوار نمی توانست چشم از آن بردارد. نيم دقيقه در ميانه ی 
پل نشست. بعد زانوانش را قات کرد و در عرض پل چنان 
دراز کشيد که سايه ی سرش از لبه ی پل بر آمد. از کناره ی 

تخته چوب ها گرفت و کمی خود را به سمت دريا کشيد. سايه ی 
گردنش روی جريان آب کوتاه و دراز  شد و سرش را با دو 
بازوی قوی که اينک از حاشيه ی پل بيرون زده بود، وصل 

کرد. نگاهش را از کناره ی دريا، آن جا که سايه اش افتيده بود، 
بر َکند و درست در مقابل خود، زير پل، تصوير مغشوش 

چهره و بازوانش را بر روی آب ديد که به سرعت در جهت 
خالف دريا در حرکت بود و به طرز عجيبی خيال او را به 
سال ها و روزهای آينده می کشيد و هم چون وصال نخستين؛ 

جذاب، دل پذير ولی سخت مبهم و نامکشوف می نمود. 
قدم زوار خيلی زود دريافت که تقريباً همه ی سال های گذشته 
را در بالق دره به سر برده است، بی آن که خودش در اين جا 

بوده باشد. همان گونه که دو سال و شش ماه را در خدمت 
سربازی طی کرده بود بی آن که لحظه يی از بالق دره به 

دور بوده باشد. هم زمان با گوشه ی چشمی سايه و تصويرش 
را زير نظر داشت که با سرعتی يک نواخت در 
سر بااليی مسير آب، طول دره را می  پيمود. با 

آن حرکت ماليم پل از کنار نهال زارهای سر سبز 
حاشيه ی دريا عبور کرد، از فراز پتی های سرمست 

از خاک سيالب گذشت و با اين سرعتی که به راه 
افتاده بود، مسلماً از پشت بوم نيز تير شده بود و 
تا دقايقی بعد آخرين مرز بالق دره، آن جا را که 

سنگ الخ های نفوذ ناپذيرش ساکنان دو سوی کوه قاده 
را بيگانه ساخته بود نيز پشت سر می گذاشت. آن گاه 
غربت سنگين دلش را پر کرد و سينه اش تنگ شد. 
تا خواست برای آخرين بار نگاهش را بر بالق دره 

بيندازد، ناگهان همه ی سير و سفرهايش به هم ريخت 
و در يک چشم به هم زدن خود را در همان جای اول 

يافت. دوباره بر کناره ی پل خم شد. اين بار بر روی 
شکم خوابيد و پا ها را از هم باز کرد. خيلی زود خود 
را سوار بر بال سيمرغ ديد که به دور از همه ی آالم 
بشری و با همان تفرج دل پذير او را به آينده های دور 

و دراز می برد. سايه اش را ديد که با تصويرش در 
روی آب کمی نزديک شده است. کوشيد هر دو را در 

جلو چشمانش به هم رساند، اما نتوانست. در تقالی 
بيهوده يی چشمانش را خسته و زار ديد. دانست که 
سير و سفر بکری را پيش گرفته است که کم و بيش به فتح 

قله ی کوه قاده در سال های نو جوانی اش شباهت دارد. از عدم 
تقابل سايه و تصويرش دل زده نشد و در عوض همين قدر که 
خودش را تنها نمی ديد، شادمان گشت. با فروتنی يی ذاتی که 
برجسته ترين،  به نظر سيد مردان شاه آخوند تنهاترين، ُحسنش 
بود، پنداشت که در يک سفر دور و دراز طی طريق به هر 

نحوی که باشد، در کليت امر مشايعت همه ی روند ه گان را به 
همراه دارد. پس چه بهتر که او نيز به طريق اولی راه خود 
در پيش گيرد. تا آن َدم سر و ته حاصل عمرش يک روی داد 
ساده بود که در بيگانه ترين لحظات زنده گی اش او را به خود 

می آورد و در نبود ده انگشت در انتهای پنجه ی پاها درد 
دماغ سوزی را در ميانه ی تاالق سرش احساس می کرد. اما 

ناب ترين تجربه را از سال های شبانی هم چنان با خود داشت. 
«چوپان عاقل رمه را دنبال می کند، چوپان قابل رمه را به 
دنبال می کشد؛ اما چوپان خوب دايم در ميان رمه است.» 

خودش را در ميان سايه و تصويرش قرار داد. بگذار همه 
چيز هر طور می خواهد  باشد؛ اما اين غرور دالويز و اين 
افتخار دست نيافتنی که می تواند دست مايه ی فتح هفت پشته 
و خاک ريز باشد، نبايد بر او حرام ساخته شود. با اطمينان 
دو چندان از کوتاه ترين شعاع نيم دايره ی بالق دره کنده شد 
و به راه افتيد. رفت و رفت و لحظاتی فرا رسيد که در آن 
مسير حرکتش سرعت و سکون را از هم تميز نتوانست و 
ناگهان خودش را ميان سايه و تصوير خود دو تکه يافت. 

قدم زوار نا رسيده به پشت کوه ها و سرزمين هايی که منبع حيات 
و سرچشمه ی دريا بود، ميان دو نيمه ی خود در کشمکشی 

دهشت ناک بند ماند.
(ادامه دارد)

مرتب:نگين

انديشه و تبسم

شعر و ادب
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اگر خواسته باشيم  اساسی 
عوامل  يا  علت  ترين 
روزی   سيه  و  ناکامی 
را  خود  مردم  و  خود 
دريابيم ، بايد با صراحت 
علل،   اصل  که  بگوييم 
آگاهی  درعدم  متأسفانه 
و  زمان  حقايق  از  مان 
(درروزگاران  مکان  
نهفته  حال)   و  ماضی 

بوده است .
نقشه  از  ما  اگر  مثالً، 
کارکرد  گی  ،چگونه 
ی  گرانه  حيله  های 
و  ميداشتيم  الزم  آگاهی  درکشورخويش   روسها  سياسی 
ميدانستيم که آنان با کدام برنامه و  نيرنگ ، مناطق آسيای 
با کدام  يا  بردند،و  امپراتوری خويش فرو  کام  به  ميانه را 
شگرد ها ، کشور های  اروپای شرقی را به دام  افگندند، آيا 
دران صورت، اين اربابان حيله و دام ميتوانستند  چنان سهل 
و آسان ،  سرنوشت غمباری را برای ملت ما رقم بزنند ؟!

آنها  شوم  نيات  و  پاکستان  ازدولتمداران  شناختی  ما  اگر 
ميداشتيم ، آيا سرنوشت ما و مردم ما چنين خونين غم انگيز 

ميشد ؟!
اگر ما و مردم ما از نيات و عملکرد های مقامات جمهوری 
اسالمی   ايران  آگاه ميبوديم ، ايا آنها قادر ميشدند  حتی 
ريس جمهور کشور را به اصطالح عوام   « دانه خور « 

خود بسازند ،آنهم بدان  شرمساری و رسوايی ؟!
بلی ! ا اساسی ترين علت سياه روزی و نامرادی ما ، همانا 
عدم آگاهی مان ازاصل حقايقی است که در زمان و مکان  

گذشته و ميگذرد.
حال بايد ديد که روزنه های نور و آگاهی را کی ها  بروی 
مغز  تا  را  تاريکی  و  سياهی  انبوه  و  بسته  مان  ملت  و  ما 
استخوان ما گسترانيده اند ؟  خواست اين سيه کاران و آن  
دستور دهندگانی که در پشت پردۀ قرار  داشته و دارند، چی 

بوده است ؟
آری ! تصادفی نيست که خانوادۀ نادر در زمان حکومت نيم 
قرنه شان در سر زمين آبايی مان نگذاشتند که دربرابرهرسال 

حکومت شان، الاقل يک جلد کتاب بچاپ برسد 
در حاليکه در هر کوچه و پسکوچۀ همسايگان ما درهر سال 

به هزار ها عنوان کتاب  چاپ و نشر ميشد .
بلی سال ۱۳۳۳ هجری بود که خانواده حکمران اجازه دادند 
يک پايه «بلند گو» در ُپِل باغ ِعمومی کابل نصب گردد .. و 
چندين سال بعد ازان هم که راديو وارد افغانستان شد ،  نظر 
به فرمايش حکومتگران سيه انديش، راديو های ( يک موجه) 
بودند که تنها قادر به اخذ امواج  راديوکابل ميشد و بس ، تا 
اينکه اين طلسم منحوس توسط اختراع «ترانزستور»  از هم 

پاشيد .
ديموکراسی،   سالهای  به اصطالح  تا رسيدن  آنکه  از  بگذريم 

يعنی تا چهل سال ديگر ، به جز جريدۀ دولتی «اصالح» که 
موسسش نادر بود و روزنامۀ « انيس» که موسس آن، روان 
شاد شهيد محی الدين انيس بود که قبالً با آرمانهای پاک انسانی 
و ميهنی اش  بدست خانوادۀ حاکم  نابود شده بود ، نه روزنامه 
رسانه   کدام  هم  نه  و  داشت   وجود  ماهنامه  و  نامه  هفته  و  
ومنبعی که به مردم ما ، از جهان و ماحول شان آگاهی داده  

روشنی و آگاهی را تا درون جامعه بگستراند.
بلی ! در تحت چنين شرايط منحط و در همچوهوا و فضای 
مختنق، مردم ما چگونه از   جهان و اوضاع و احوالش  آگاه  
کوردالنۀ  و  ظالمانه  گستريهای  اين ظلمت  نتيجۀ   ؟  ميشدند  

و  درد  با  که   هست   و  بود  اين  کشورما   مداران  حکومت 
دريغ، امروزهمه شايد آن هستند . يعنی ويرانی مملکت ، فقر 
آوارگی، رنج و درد و   از  ناشی  و دربدری مردم،  مصيبت 
نامرادی  و باالخره ، تجاوزات و اشغالگريهای مکرر و پی در 

پی که نظيرش را در جهان سراغ کرده نميتوانيم.  

اين دربدری ها و آوارگی ها با همه درد و داغش يک مزيت را 
در خود  نهفته داشت و آن اينکه با شکسته شدن در و ديوارِ  آن 
زندان (افغانستان)،  چشم و گوش اوالد سرزمين مان با جهان 

ميگذرد،  دران  آنچه  و 
آشنا شد ، با چيز های 
نه  هرگز  که  يی  تازه 
ديده  و نه  شنيده بود، 
 ، ملموس  حقايق  با 
با   ، وثايق  و  اسناد  با 
کتاب و با منابع آگاهی 

دهنده و ...
فرزندان  که  بود  همين 
وارسته  و  برومند 
در  مان  سرزمين 
تا  افتادند  تکاپو 
بی  های  درد  علل 

داغهای  و  درمان  
خونين در پيکرجامعه ی افغانستان را دريابند ، به کنه و 
ريشه ای حقايق فرو روند وآنرا برای خود و مردم خود  

باز گويند .
بهمين سلسله،  به چشم خويش ميبينيم که تنها در  مناطق 
مهاجر نشين افغان که شرايط و امکانات اندک ميسر شده 
 ، مجالت  کتب،  گستردگی،   و  وسعت  کدام   با   ، است 
ماهنامه ها  و هفته نامه ها و همچنان،  راديوها ،  تلويزيون 
ها و تارنماهای انترنيتی پخش و نشر ميگردند؟  با چنان 
گسترده گی که ظرف يکصد سال حاکميت مزدوران شرق 
البته به استثنأ دورۀ ده سالۀ  و غرب ميسر نبوده است ( 

سلطنت اعليحضرت امان هللا خان ) 
اگر از تداوم  اين سوگنامه لحظه يی  بگذريم، بايد خدمت 
برسانيم  به عرض  خبر خوش  منحيث  محترم  خوانندگان 
پُر بار و پر ارزش ديگر به قلم  اين اواخر کتاب  که در 
توانا ودرنتيجۀ تکاپوی فرزند صادق، آگاه و سر بلند سر 
زمين مان (پيکارپامير) تحت عنوان « نقش پاکستان در 
تراژيدی خونين افغانستان»به نشر رسيده است ، اين کتاب 
که  اخيراً جلد دوم آن به اختيار ما قرار گرفته است ،  حد 
انداز  بر  خانه  های  کارکرد  و  نيات شوم  توانسته    ، اقل 
و بر باد گرانۀ يکی از همسايه های نا پاک سرزمين ما  
(پاکستان) را به رشته تحرير در آورد  و نسل امروز و  
آينده را به  ژرفای حقايق دردناک ميهن عزيز ما  رهنمون 
شود   تا بار ديگر از يک  سوراخ ، نيش زهر داری هست 

و بود مانرا نشانه نگيرد .
در باره گستردگی اسناد موثق و دست اول در اين کتاب 
هميقدر کافی است  بگويم که حتی کسانيکه سواد خواندن هم 
نداشته باشند ميتوانند با ورق زدن صفحاتش، از روی تصاوير 
از حقايق  دردناک سالهای  به بخشهايی  دقيق،   آمار های  و 

اخير دست يابند .
ما،  در حاليکه  طبع اين اثر گرانبها و با ارزش را ، به  دوست 
از   ، پامير  مبارکباد ميگويم  پيکار  گرانمايه  حاجی صاحب 
خداوند بزرگ برايشان اجر عظيم طلب مينمايم . خواندن اين 

اثر را برای فرد فرد عالقمندان ميهن مان سفارش ميدارم .

نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان
اثر ارزشناک از «پيکار پامير»

فرهاد لبيب نويسنده مقاله

معرفى كتاب

پيکار پامير نويسنده کتاب
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بقيه صفحه ٦

گزارش از ـ شنبلی

انجمن زنان افغان؛ فعاليت 
های فرهنگی و اجتماعی

 انجمن زنان افغان که کتله منسجم و فعالی است، تحت رهبری خرد 
مندانه آدينه جان نيازی به پيشرفت ها و موفقيت های روز افزونی 
نايل شده، که از تجمع و همايش گروه بزرگی از زنان و مردانی که 

با عالقمندی در محفل اشتراک ورزيده بودند ـ بخوبی آشکارا بود. 

همه با شوق واشتياق کارهای سپرده شده را با 

ظرافت و چستی انجام ميدادند. پيشامد و برخورد 

دوستانه  و  العاده صميمی  فوق  انجمن  کارکنان 

ومدعوين  مهمانان   از  متبسم  بالبان  که  بوده 

تالوت  با   همايش  ميکردند.  پذيرايی  و  استقبال 

کالم هللا مجيد توسط آغاز گرديد. 

   سپس آدينه نيازی رئيس انجمن زنان افغان طی 

نمايندگان  اشتراک  برخی  سخنانی از حضور، 

نو و سهمگيری  انديشۀ  ها  و خصوصا  رسانه 

و پشتيبانی، گروه کثير مردم و مهمانان اظهار 

تشکر و قدردانی نموده و تعهد سپرد که در راه 

خدمات الزم برای هموطنان از دل و جان آماده هستند. يکی 

ابتکارات انجمن  سه نفر سخنران مسلکی بودند که  ديگر از 

هر کدام نيم ساعت وقت داشتند تا پيرامون موضوعات مورد 

بحث صحت کنند.

    سخنران اول دکتور سا را احمدی که دکتورای طب خود 

را از دانشگاه تهران، ايران بدست آورده و سال ۲۰۰۷ به کانا 

با برخی  آمده و در همان آغاز کارهای داوطلبانه خود را  دا 

ادارات شروع  وی همچنان همکا ری داو طلبانه  خود را با 

او  موضوع صحبت  است.  برده  پيش  نيز  افغان  زنان  انجمن 

وپسند  توجه  مورد  که،  بود  خوب  وتغذيه  سالم  وجود  درباره 

اکثريت حاضرين قرار گرفت و با کف زدن های ممتد بدرقه 

گرديد. او طی نيم ساعت، برنامه اش درباره خواص غذا ها، 

ميوه جات و سبزيجات و حفظ الصحه صحبت کرد و در البالی 

به  پيهم  ميوه ها، سبزيها و حبوبات را  يد های  صحبتش سال 

خاطر تاثير کالمش در پرده ديوار به ترتيب هم نشان ميداد، 

ميکرد.  توضيح  و  تشريح  بالغت  و  فصاحت  با  را  آنها  او  و 

توجه  که  بود  مفيد  و  جالب  های  پروگرام  از  يکی  او  برنامه 

خاص حاضرين مجلس را به خود جلب کرد. او همچنان مسايل 

ورزش و سپورت و پياده گردی را به همه توصيه کرد تاکيد 

و  تندرستی   و  مسوول صحت  خودش   هرشخصا  که   نمود 

سالمتی خود است. داکترسارا، آماده گی خود را با انديشه نو با 

نوشتن های مقاله طبی وعده داد.

 سخنران دوم  چهره مشهور شهر تورنتو جناب داکتر جاويد 

طاهری حقوقدان برجسته هموطن ما بود که پيرامون قضايای 

جنايی و حقوقی و بالخاصه کشمکش های فاميل ها و خانواده 

های افغان را در محاکم توضيح داد. به ويژه زنانی که شايق 

و  برخورد  اندک  به  خشم  و  عصبانيت  حالت  در  و  هستند 

مشاجره باالی شوهر خود اتهام لت و کوب ويا داو دشنام 

را در حضور پوليس با قيافه حق به جانب ارائه نموده و 

به زندان مياندازند که بعدا هنگام داير شدن محکمه ،که 

حد اقل دو يا سه سال بعد صورت ميگيرد، وقتی قاضی 

از خانم جويا ميشود که روی چه مسايلی شوهرت را به 

پوليس تسليم کردی، خانم هرچه ميانديشد، به ياد نمياورد 

که روی چه اتهامی او را به محکمه کشانده است، هرچه 

فکر ميکند، چيزی را به خاطر نمی اورد و مجبور ميشود 

که به دروغ متوسل شود، در همچو حالت قضيه برعکس 

خود زن عوض شوهر که دروغ گفته  محکوم به  شده 

حالت شيرازه  هردو  در  که  ميرود  زندان  به  جزا شده، 

فاميلی از هم گسسته و  در همچو قضايا، تمام بدبختی 

را بايد اطفال تحمل نمايند که پدر و مادر را از دست داده 

است. به اساس تذکر جناب داکتر طاهری ساالنه چهل تا 

پنجاه هزار دوسيه  به محاکم رجعت داده ميشود که روی 

اين ملجوظ نوبت هر دوسيه دو تا سه سال دربر ميگيرد که 

دعوی به محکمه فيصله شود. داکتر طاهری وعده نموده که 

روی مسايل حقوق و جنايی مقاالتی در انديشه نو مينويسند که 

البته اين کار نهايت سودمند بوده ودر روشنگری وتنوير ذهنيت 

افغانان ما نهايت  ارزشمند خواهدبود.

    سخنران سوم محفل مريم نوشين بود که با فصاحت کالم 

روی موضوعات دينی و مذهبی رو شنی انداخته و سخنانش 

را با آيات قرانی و احاديث و ترجمه آن به زبان فارسی آغاز 

که  گفت  او  نمود.  جلب  خود  بسوی  را  همه  توجه  که   نمود 

خانواده هسته مرکزی زندگی است و خصوصا تربيه و آموزش 

اطفال و فرزندان، انسان را به خدا نزديک ميسازد. دربخش 

دوم برنامه مهمانان و اشتراک کنندگان کانادايی 

بود که در جمع آن وکالی پارلمان و وزير دولت 

مختصر  زيستنامه  تدريج  به  البته  بود.   انتاريو 

قرار  بعدا عقب مکروفون  و  ميشد  شان خوانده 

شروع  انگليسی  زبان  به  سخنرانی  به  گرفته 

برای حاضرين  که  غذای  در ضمن   مينمودند. 

تهيه شده بود، برايشان توزيع گرديد. بعد ازينکه 

اهدا  خدمت  های  تصديقنامه  ها   برخی  برای 

گرديد. و همچنان در انتخابات عدۀ چهره های نو 

بر گزيده شد وبعضی از کارمندان سابق دوباره 

به وظايف شان مقرر شد.

محفل با خوشی و شادمانی به پايان رسيد.

گزارشات كمونيتى

آدينه نيازی موسس انجمن زنان 
مقيم آنتاريو

داکتر جاويد طاهری يکی از ماهران 
جامعه افغان در تورنتو

خانم کاتلين وزير ترانسپورت آنتاريو

خانم کاتلين وزير، خانم فهيمه فتاح و آقای  دوشيزه وژمه سرور و داکتر سارا احمدی
ليتن عضو پارلمان آنتاريو
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در كانادا چه ميگذرد؟
بقيه صفحه ٥

اقدامات صدراعظم کانادا
 و صرفه جوی سال آينده

 اتاوا ـ صدراعظم هارپر خاطره خوشی از سفر به شرق دور، کوريا و 
به  را  همگان  ای  گشاده  نامه  طبق  وی  همايش جی ۲۰  در  ندارد.  جاپان 

مراعات کردن قوانين بين المللی تعيين نرخ برابری اسعار، تشويق کرد. در 

اجتماع «اوپک» نيز مصرانه از ۲۱ کشور شرکت کننده جهت همکاری 

نيز ساز  اين اجالس  المللی کمک خواست گويا هر کشوری در  بين  های 

به  اقدام  آينده  سال  در  کانادا  اعظم  که صدر  است  چنين  و  ميزند  را  خود 

از  را  دولت  موازنه  کسر  تا  کند  می  اقتصادی  وضع  بهبود  کردن  عملی 

معتقدند  نظران  صاحب  دهد.  کاهش  است  سابقه  بی  که  دالر  ميليارد   ٤٥

که چنانچه اوضاع اقتصادی جهان به همين نحو باشند، صدراعظم کانادا 

نخواهد توانست که طی چهار سال آينده با کاهش کمک های دولتی و ساير 

صرفه جويی ها مبلغ ۱٤٥ ميليار دالر به صندوق دولت واريز نمايد.

نيروهای کانادا ۳ سال ديگر 
برای ماموريت تعليماتی در 

افغانستان می مانند اين نيروها 
در منطقه کابل مستقر خواهند 

شد و در عمليات نظامی 
شرکت نمی کنند.

کاندين پرس
  ماموريت نظامی کانادا درافغانستان در ماه جوالی ۲۰۱۱ به پايان 
ميرسد. ولی دولت کانادا، ۱٦ نوامبر اعالم کرد که کانادا همچنان 
۹٥۰ سرباز و کارکنان پشتيبانی را برای يک ماموريت تعليماتی در 

افغانستان نگاه خواهد داشت.
     الرنس کانون Lawrence Canon وزير خارجه کانادا گفت که 
ارائه خواهد  انسانی  اين نيروی «غير جنگی» همچنين کمک های 
داد. اين نيرو در منطقه  کابل مستقر خواهد شد و تا سال۲۰۱٤ در 

افغانستان باقی خواهد ماند.
گفت  نيز   Peter Mackay کی  مک  پيتر  کانادا  دفاع  وزير 
ها  ماموريت  در  را  خود  آموزان  کار  کانادايی  نيروهای  که 
همراهی نخواهند کرد. ولی گفت ماموريت جديد تا٥۰۰ ميليون 
دولت  داشت.  خواهد  بر  در  هزينه  کانادا  برای  سال  در  دالر 
کانادا سالی يک صد ميليون دالر ديگرهم برای سه سال صرف 
توسعه و کمک های امدادی خواهد کرد. نيروهای نظامی کانادا 

از۹ سال پيش در افغانستان حضور دارند.
   جک هاريس  Jack Haris  نماينده پارلمان کانادا از حزب 
اول  هستيم.  آنجا  در  است  سال   ۹ گفت:«ما  دموکراتيک  نيو 
قرار بود برای چند ماه آنجا باشيم. بعد شش ماه شد. بعد آنجا 
 Jack Layton بوديم و بوديم و بوديم» ۱٥ نوامبر،جک ليتون
اپوزيسيون  کار  محافظه  دولت  کراتيک  دمو  نيو  رهبرحزب 
ليبرال را متهم به نقشه چينی برای حفظ نيروهای تعليم دهنده 
دولت  کرد.  پارلمان  بدون تصويب  افغانستان  کانادادر  نظامی 
کانادا می گويد تداوم دادن اين ماموريت نيازی به تاييد رسمی 

پارلمان ندارد.
     حزب ليبرال هم همچنان خواهان روشن شدن جزئيات دقيق 

اين ماموريت است.

نيمرخ رسانه های 
جهانی دربارۀ 

افغانستان
گناه آمريکا چه بوده است 

به جز سکوت !!!

افغانستان  رسانی  اطالع  شبکه  سياسی  بخش  گزارش  به 
از  بيش  ليکس  ويکی  جاری  هفته  ابتدای   ،(afghanpaper)
۲٥۰ هزار سند ديگر را در اختيار روزنامه های بين المللی از 
جمله نيويورک تايمز و روزنامه انگليسی گاردين قرار دارد، 

تا به افشا گری خود ادامه دهند.
در اين اسناد تازه منتشر شده يک ديپلمات آمريکايی، محترم 
پنج  ايشان  آمريکاييها،  با وجود مخالفت  که  متهم کرده  را  کرزی 
پوليس افغان را که با ۱۲٤ کيلوگرم هروئين باز داشت شده و به ۱۸ 
سال حبس محکوم بودند، را بخشيده و دستور آزادی آنها از زندان را 
صادر کرده است که گفته می شود اين آزادی بخاطر وابستگی اين 
افراد به رهبران قومی و برخی چهره های بانفوذ دولتی و جهادی 
بوده است. نکته جالب اين است که در اين اسناد نامی از هيچ شخصی 

برده نشده است.
همچنين بر اساس اين اسناد افشا شده، ٦۲۹ زندانی توسط نيروهای 
ايتالف به رهبری امريکا به نيروهای افغان سپرده شدند که ۱٥۰ نفر 
از آنان بدون محاکمه رها شده اند و اکنون درد آمريکا از اين است 

که برخی از اين افراد به ميدانهای جنگ برگشته اند.
در  اداری  فساد  در مورد  را  اسنادی  ليکس  نيز ويکی  اين  از  پيش 
افغانستان منتشر کرده بود که نشان می داد ديپلمات های آمريکايی 
از ابعاد فساد در کشور نگرانند و به تازگی خبر شده اند که معاون 
پيشين رئيس جمهور در سفر خودبه امارات پنجاه و دو ميليون دالر 

پول نقد را با خود حمل کرده است.
از  قبل  اسناد،  اين  کارشناسان مسائل سياسی،  از  بسياری  به عقيده 
آنکه به شکل يک راز توسط ويکی ليکس به چاپ برسد، از طريق 
رسانه ها در امريکا به نشر رسيده و يا هم ديپلومات های امريکايی 
کرده  را مطرح  مسايل  اين  محترم کرزی  با  شان  های  مالقات  در 
اند. به همين علت حساسيتی را که اين مسايل می توانست به وجود 
بنابرين،  اثرات آن از بين رفته است.  بوجود آورده و  بياورد، قبالً 
اين يک حرف تکراريست و اين تکرار در مورد ديگر کشورها هم 

وجود دارد.
به نظر مي رسد كه در پشت اين قضيه خود آمريكايي ها قرار دارند 
حقوق  زمينه  در  آنان  اتهامات  بر  گذاشتن  براي سرپوش  اقدامي  و 
بشر است چرا كه پيام همه اسناد منتشر شده ويکی ليکس اين است 
كه تنها گناه آمريكا را نظاره گر بودن بر نقض حقوق بشر نشان دهد 
و اينکه به مردم جهان بخصوص مردم آمريکا بگويد ما می خواستيم 
با تروريزم ، فساد و مواد مخدر مبارزه نماييم، ولی برخی چهره ها 

نگذاشتند.
توسط  عراق  مردم  كه  است  اين  ليكس  ويكي  اسناد  مجموعه  پيام 
نيروهاي امنيتي عراق شكنجه شده اند و تنها گناه آمريكايي ها اين 
دولتی  مقامات  اند.  كرده  سكوت  و  بوده  ماجرا  شاهد  آنها  كه  است 
افغانستان فساد کرده اند و متهم به تقلب هستند و آمريکا فقط ابراز 
و  دارد  اختيار  در  ای  تسليحات هسته  پاکستان  است.  کرده  نگرانی 

آمريکا از جنگ بين اسالم آباد و دهلی نو هراس دارد و ...
لذا در اين اسناد، هيچ سند مهم و محرمانه ای از جنايت بی حد و 
اندازه آمريکايی ها در افغانستان، عراق، پاکستان و ديگر کشورها 
به چشم نمی خورد و واقع مطلب هم همين است که اگر ويکی ليکس 
تاکنون  داشت  را  آمريکايی  اسناد محرمانه ضد  منتشر کردن  قصد 
صدها بار به جرم گسترش تروريزم، از بين رفته بود ولی اکنون که 
به عنوان حامی و رساننده پيام صلح و دوستی آمريکا مطرح است، 

کسی کاری به ان ندارد.
نکته بسيار جالب ديگری که در اسناد ويکی ليکس وجود دارد اين 
و  نوار غزه  در  اسرائيل  بی شمار  جنايات  از  هيچ سندی  که  است 
فلسطين وجود ندارد به حدی که سخنگوی دولت اسرائيل گفته است 
اسرائيل از افشای اسناد محرمانه، روسفيد بيرون آمده است و حتی 
قبل از حمله به نوار غزه در اواخر سال ۲۰۰۸، با مصر و حکومت 
خودگردان فلسطينيان مشورت کرده اند تا آن جنايات را انجام دهند.

به هر حال اين مطالب به اندازه خود، ساختگی بودن اين اسناد را می 
رساند و نشان ميدهد که اسناد منتشر شده، بصورت طبقه بندی و با 
اهداف خاص برای نشان دادن يک موضوع خاص در اختيار رسانه 

ها قرار می گيرد.
اما بايد در مورد ادعاهای ويکی ليکس درباره مقامات افغانستان يک 
نکته را متذکر شد. مقامات آمريکايی رييس جمهور کرزی را يک 
رهبر ضعيف و دچار مريضی روانی نشان داده اند و گفته اند که 
وی از دستورات واشنگتن پيروی نمی نمايد و سر خود عمل ميکند 
و  افغانستان  دولتی  نيروهای  بين  ناهماهنگی  ايجاد  باعث  همين  و 

نيروهای نظامی خارجی شده است.
در اينکه غربيها چه هدفی را می خواهند پيگيری نمايند، بحثی نيست 
بايد گفت که اگر رئيس جمهور  ولی در مورد جديدترين ادعايشان 
اختيارات  از  اين  است،  نموده  آزاد  را  مجرم  حتی  نفر  چند  کرزی 
رئيس جمهور يک کشور است زيرا محترم کرزی بارها اعالم کرده 
که حاضر است برای اينکه طالبان به روندصلح بپيوندند، امتيازاتی 
نيز  اين  لذا  سياه.  ليست  از  آنها  نام  حذف  جمله  از  بدهد  آنها  به 
موضوعی نيست که بخواهد آمريکايی از آن بهره برداری سياسی 

بنمايند يا دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند.

سياست پردازی و نيرنگ
بقيه صفحه ۲۷

  Alger Hiss آيا منشور ملل متحد را خيانتکارانی چون الجرهيس
، مولوتف  Molotouf   وپوولسکی تنظيم کرده اند، داليل مخالفی 
دست نداريم. اما  آنچه اين پندار را تاييد می کند، اين است که موسسه 
المللی، سند را ازبيتريس وب فابين سوسياليست  سلطنتی امور بين 
معروف در يافت داشته و برای آنکه رئيس جمهور ويلسون بتواند 

شرايط الزم برای قانونی کردن آن را فراهم کند، برای او ارسال می 
دارد و ويلسون بی آنکه يند را مطالعه کند، آن را برای اقدام فوری 

ب دکروال هوس واگذار می کند.
    همانگونه که گفته شد، درگروال هوس با کمک پروفسور داويد 
اچ. ميلر از گروه اطالعاتی هاروارد، دربارۀ پيشنهادهای بريتانيا، 
برای استقرار جهان تک حکومتی، روی سند ياد شده کار می کنند. 

کنند  می  تسليم  ويلسون  به  بند  دگروال هوس، طرحی شامل۲۳     
که وزارت خارجه بريتانيا آن را به ۱٤ بند کاهش می دهد و بدين 

گونهف شالوده جامعه ملل پی ريزی می شود.
   بدين ترتيب، بنيان «۱٤بندی» ويلسون يا بهتر بگوييم ۱٤ بندی 
  Walter Lipman والترليپمن   گيرد.  می  شکل  بريتانيا  دولت 
ارائه  برای  فراوانی می کند و  اين روند کمک  به  نيز  سوسياليست 
خشن  گروهای  با  که  (هنگامی  ميسازد.  آماده  پاريس  کنفرانس  به 
پنهانکار زير زمينی سرو کار داريم، بايد بدانيم که واژه (صلح) در 

معناثی کمونيست سوسياليستی آن به کار برده ميشود).
    درصورتی که سناتورهای اياالت متحده در سال۱۹٤٥، بررسی 
خود را کامل به انجام می رساندند، در می يافتند که پيمان  سازمان 
ها  سوسياليست  يافته  شکل  تغيير  سند  جزهمان  چيزی  متحد  ملل  
که تحقق آن از آرزوهای فابين های بريتانيا و مورد پشتيبانی پسر 
سناتورها  اگر  نيست.  رفت.  می  شمار  به  آنان  امريکايی  عموهای 
با تنظيم کنندکان واقعی جامعه  ملل آشنايی می يافتند. بی ترديد از 

تصويب آن خوداری می کردند.
   اکنون روشن است که در آن زمان سناتورها نمی دانشتند با چه 
 Harold A. ماجرايی سرو کار يافته اند. سناتور هارولد. ا. برتن

Berton   در اين زمينه می گويد:

گذری بر فرهنگ 
شفاهی هزاره ها

بقيه از صفحه ۱۰
ـ ناشناخته بودن روايت کننده يا شاعر

و  نويسنده  رسمی ،  ادبيات  برخالف  هزاره  مردم  شفاهی  فرهنگ  
ها  افسانه  قصه ها،  از  يك   هيچ   ندارند.  مشخصی   و  معين   سرايندۀ 
دوبيتی ها، ترانه ها و ديگر ادبيات شفاهی  هزارگی كه  در ميان  مردم  
رواج  دارند، مولف شان شناخته شده نيست. و اين ناشناخته بودن از 
ويژگی فرهنگ شفاهی و اصيل هرفرهنگ شفاهی است که فرهنگ 
شفاهی هزاره ها نيز چنين اند. اين واگويه های فرهنگی چنين شروع  
می شوند: بود نبود: بودگار بود و... «حكايت  كرده اند »، «آورده اند 
»، «می گويند كه ...» ، «چنين  شنيده ام». هيچ  كس  نمی داند چه  كسی  
نخستين بار افسانه ی  معروف  (مغول دختر و ارب بچه) را تعريف  
كرده  است . بر کسی معلوم نيست که نخستن کسی که اين اوسانه ها را 
روايت کرده است که بوده و در طول تاريخ روايت چه مقدار تغير و 
تبديل بر آن وارد شده است. زيرا اين اوسانه ها، ترانه ها و دوبيتی 
ها سينه  به  سينه نقل شده   و متناسب  با هر دوره ای  قطعاتی  از آن ها 
كاسته  شده  و قطعاتی  نيز به  آن ها افزوده شده اند . آنچه با روح زمانه 
هماهنگی داشته مانده و آنچه نتوانسته با تغيرات اجتماعی هماهنگ 
شود در مرور زمان يا از بين رفته يا دست خوش تغيرات جدی شده 
که  داد  نسبت  (فاعل  جمعی)    به  را  آن  توان  اين رو می  از  است. 
شايسته ای تمام ادبيات شفاهی منطقه و فرهنگ شفاهی هزاره است

.
۲ـ چگونگی انتقال از نسلی به نسلی

چگونگی  رسمی،  ادبيات   خالف   بر  هزاره  مردم  شفاهی  فرهنگ   
انتقال آن از نسلی به نسلی ديگر به  صورت  شفاهی  و سينه  به  سينه  
انجام  می گرفته است. از اين رو  روايت های  متنوع  و گوناگونی  از يك  
روايت  معين  مانند: افسانه ، حكايت ، لطيفه  و داستان  داريم. در ادبيات 
دو  كه   گرفت   سراغ   می توان   كم تر  هزاره  مردم  شفاهی  فرهنگ  و 
روايت  از آن ، به  يكديگر شباهت  داشته  باشند. به طور نمونه از افسانۀ 
مغول دختر و ارب بچه بيش  از چند روايت   ثبت  و ضبط  شده  است ، با 
اين که بسياری از روايت ها هنوز گرد آوری نشده اند. اگر چند اين 
روايت های گوناگون قريب  به  اتفاق  در ژرف  ساخت  و خطوط  كلی ، 
تفاوتی  بنيادی  با هم  ندارند، اما روساخت  آن ها تفاوت های  مهمی با هم 
دارند. استاد دكتر محمد جعفر محجوب  دراين  باره  می نويسد: «علت  
اين  گونه  اختالف ها را به  آسانی  می توان  دريافت . هر نقال  و قصه  
خوانی  به  سليقه ی  خويش  و طبق  روشی  كه  از استاد خود آموخته  
است ، تكيه  كالم ها و چاشنی های  خاصی  برای  آب  و رنگ  دادن  به  
داستان، در دسترس  دارد و اگر دست  به  تحرير قصه ای  برد، حوادث  
و سرگذشت ها را با همان  گونه  پيرايه ها و شاخ  و برگ ها كه  به  ياد 
گوناگون   تحريرهای   واحد،  داستان   اين  روی   از  و  دارد، می نويسد 
يا  از جمله  جنس - زن  به عوامل  گوناگون   اين گوناگونی  می يابد». 
مرد، سن  و شغل  راوی،  مخاطب  يا مخاطبان  و زمان  روايت  بستگی  
به  سزايی  روی  روايت  برجای   تأثير  اين  عوامل ،  از  يك   دارد. هر 
ها  روايت  اين  کودکانۀ  و  مردانه  و  زنانه  روايت  زيرا  می گذارند. 
متفاوتند. مردان و زنان از واژه های رکيک در جمع خود داری می 
کنند و جلوی کودکان زبان روايت را بسيار ساده می سازند که در 

زمان واحد با چندگونگی روايت رو برويم.
 (ادامه دارد)

بقيه از صفحات ديگر
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يادش گرامی و روح پاکش شاد باد
با تآسف عميق اطالع يافتم که محمد اسماعيل مشهور به حاجی اسماعيل در دهکده کالنگذر دره نيکپی چشم از جهان بست.

حاجی اسماعيل از شخصيت های برجسته اجتماعی، شخص معارف پرور، ترقی پسند و مهربان بود که من اين صفات وی را در زمان کودکی و دوره های ابتدايی و متوسطه 
مکتب در مورد خود احساس کرده ام.

بياد دارم که در جريان امتحانات مکتب کالنگذر که در خارج از صنف های درسی بشکل صحرايی برگزار ميگرديد، حاجی اسماعيل با نگرانی و هيجان جريان امتحانات را 
نظاره ميکرد و هر شاگردی که پارچه اش را تسليم و از صحنه امتحان خارج می شد، در آغوش ميگرفت، تشويق ميکرد و با وی صحبت مينمود. من شخصا به صفت شاگرد 
ممتاز(اول نمره عمومی) بار ها مورد تشويق پدرانه اش قرار گرفته ام. پسر حاجی، صالح محمد همصنفی من بود، زمانيکه من و صالح صحنه امتحان را ترک ميکرديم، 
او قبل از فرزندش مرا در آغوش ميگرفت و از نتايج کار و دروس من تمجيد مينمود و مرا تشويق ميکرد. هرگز فراموش نمی کنم که روزی او در دهليز مکتب، با يکی از 
شخصيت های دست اول معارف در منطقه ما، استاد عين الدين خان در باره من صحبت ميکردند، آنها مرا نزد خود خواستند، استاد گرامی عين الدين خان در باره من به حاجی 
معلومات ميداد. حاجی بزرگوار در حاليکه اشک از چشمانش سرازير شده بود، مرا در آغوش گرفته گفت: «پسرم، ميدانم پدرت را از دست دادی، من   بجای پدرت هستم، 
باالی من حساب کن. اميد وار هستم روزی به چراغی تبديل شوی، زيرا مردم و منطقه ما به روشنی نياز بيشتر دارد.» حاال که نگرانی ها، تشويش ها، هيجانات او را در باره 
تشويق شاگردان مکتب بياد می آورم، ميدانم که حاجی درد جانگداز داشته و از عقب ماندگی محيطی و اجتماعی مردمش رنج و عذاب زياد را ميديده و عالج اين درد هايش 

را در رشد معارف و تحصيل فرزندان اين مردم ميدانسته است.
 ثنا نيکپيی

سی ام نوامبر ۲۰۱۰ ،  کانادا

30

ورزي،  «خرد  عنوان  با  فلسفه  جهاني  روز  از  بار  نخستين  براي 
مدارا، فلسفه» طي مراسم باشکوهي در کابل گرامي داشت به عمل 

آمد. 
موسسه  ابتکار  به  که  فلسفه  جهاني  روز  از  داشت  گرامي  مراسم 
تحصيالت عالي ابن سينا به روز پنج شنبه (٥ قوس) در ساختمان 
شد.  روبرو  گرمي  استقبال  با  بود،  شده  برگزار  سينا  ابن  دانشگاه 
در اين مراسم، استادان دانشگاه، دانشجويان، دانشمندان، فرهنگيان، 
روشنفکران و شمار ديگري از شخصيت هاي علمي و فکري شهر 

کابل حضور يافته بودند. 
به  ابتدا  مراسم،  سر  مجري  عنوان  به  سلطاني  جواد  محمد  استاد 
تاريخچه برگزاري روز بزرگداشت از فلسفه سخن به زبان آورده 
و ياد آور شد که پنج شنبه سوم ماه نوامبر هر سال، از سال ۲۰۰۲ 
به اين سو، از سوي سازمان يونسکو روز جهاني تجليل از فلسفه 
اعالن شده است و از سال ۲۰۰٦ به اين طرف اين مراسم در يکي 
از کشورهاي عضو برگزار مي شود. به گفته آقاي سلطاني مراسم 
بزرگداشت از روز فلسفه تا اکنون در کشورهاي: ترکيه، مراکش، 
ايران  در  بود  قرار  امسال  که  است  شده  برگزار  ايتاليا  و  روسيه 
اما به دالئلي سازمان يونسکو از تصميمش مبني بر  برگزار شود 

تجليل از روز فلسفه در کشور ايران خود داري کرد. 
ابن سينا  احمدي رئيس موسسه تحصيالت عالي  امين  داکتر محمد 
فلسفه،  از روز جهاني  گراميداشت  مراسم  اولين سخنران  به حيث 
و  نموده  سپاسگزاري  دوستان  فلسفه  از  زيادي  شمار  حضور  از 
سخنراني اش را تحت عنوان «در آمدي بر زوال تفکر فلسفي در 

افغانستان» ايراد نمود. 
استاد احمدي در متن سخنراني پر محتوايش با تبيين تاريخي، پنج 
و  اسالم  جهان  در  فلسفي  تفکر  زوال  و  شکوفايي  مختلف  دوره 
مخصوصاً افغانستان را توضيح داده همچنان با کالم صريح و گويا 
بررسي  و  بحث  به  را  مذکور  ادوار  هاي  ويژگي  و  خصوصيات 

گرفت. 
آقاي احمدي علل رشد و زوال تفکر عقلي در پنج دوره را نامبرده 
و عصر شکوفايي و رشد تفکر فلسفي در افغانستان را مربوط به 
ابن سيناي بلخي- دانست. رئيس  فيلسوف مشهور و مطرح شرق- 
تاريخ  به  دقيق  با سير و نگاهي  ابن سينا  موسسه تحصيالت عالي 
جريان فکري و سياسي در متن سياست ها و حکومت هاي که در 
ابوعلي  درگذشت  با  را  فلسفي  تفکر  زوال  بوده،  حاکم  افغانستان 

سيناي بلخي ياد نمود. 
به گفته داکتر احمدي، زوال و افول فلسفه و تفکر فلسفي در افغانستان 
زماني رونما گرديد که مرکزيت سياست و حکومت داري با سقوط 
سلسله تيموري در افغانستان، به هند (گرگاني ها) و ايران (سلسله 
صفوي ها) انتقال يافت. به تبيين داکتر احمدي، «بر اين اساس تفکر 

فلسفي در افغانستان در انزوا قرار گرفت» و رو به زوال نهاد. 
آقاي احمدي گفت، در عصر معاصر تفکر فلسفي با آمدن و تدريس 
فلسفه مارکسيسم و ترجمه اخالق نيکوماخوس ارسطو توسط دانشمند 

عزيز صالح الدين سلجوقي بسط و رواج يافت. 
و  نويسنده  سينا،  ابن  عالي  تحصيالت  موسسه  استاد  اميري  علي 
پژوهشگر، به حيث دومين سخنران مراسم گرامي داشت از روز 
آگاهي  خود  و  «فلسفه  عنوان  با  را  اش  سخنراني  فلسفه،  جهاني 

تاريخي» آغاز کرد.
استاد اميري با طرح سوال «خود آگاهي تاريخي چيست و چه نسبتي 
با فلسفه دارد؟» گفت، خود آگاهي تاريخي با آگاهي تاريخي از هم 
متفاوت است. به تبيين وي، آگاهي تاريخي «ناظر بر داده ها و يا 
سرنوشت ذات آگاهي» در تاريخ است؛ اما «خود آگاهي تاريخي... 
تاريخ  با  آگاهانه  تاريخي است که بشر در آن نسبت  يک وضيعت 
يا  کدام عنصر  و  او چيست  زمانه  ماهيت  که  داند  مي  يعني  دارد. 
عناصر، اين زمانه و يا روزگار را استوار داشته است و راه مي 

برد؟»
را  آگاهي  نسبت  تاريخي،  آگاهي  خود  اينکه  بيان  با  اميري  استاد 
يکسان  زمان  با  آدمي  نسبت  :«اما  گفت  کند،  مي  مطرح  زمان  با 
نيست. آدمي نه تنها خود را در افق زمانه خود متفاوت درک مي 
کند که در برهه هايي از تاريخ، زمان خود را نيز درک نمي کند 

[بر  شود.  مي  تاريخي...  ناخودآگاهي  دچار  ترتيب  بدين  و 
آدمي  آگاهي  و  تاريخي شناخت  امر] خودآگاهي  اين  مبناي 
از خويشتن است[و] خود آگاهي تاريخي وضعيتي است که 
در آن آدمي، جايگاه و موقعيت خود را در آرايش نيروهاي 
فکري و عوامل موثر بر فرهنگ، زندگي و جامعه و نحوه 
تعين هستي تاريخي خويش را به درستي و بطور واقع بينانه 

مي داند و درک مي کند...».
آقاي اميري با طرح پرسشي «حال فلسفه چه نقش و تأثيري 
در خود آگاهي تاريخي انسان دارد؟» گفت: «فلسفه... بيش 
از آنکه نوعي معرفت و دانايي باشد، گونه ديد و نوعي نگاه 
بينايي  بيشتر بصيرت و  اين،  بر  بنا  امور است.  اشيا و  به 
تا معرفت و دانايي. [با توجه به اين مسئله] فلسفه...  است 
نه تنها در خويش آگاهي تاريخي آدمي نقش دارد، بلکه عين 

خويش آگاهي تاريخي است.»
استاد اميري در ادامه سخنراني اش گفت، اکنون بايد از خود 
از خودآگاهي  اي  مرحله  و  موقعيت  در چه  ما  پرسيد  مان 
تاريخي قرار داريم؟، «با جهان خود چگونه نسبت برقرار 

مي کنيم، هستي تاريخي ما چگونه تعين يافته است» و باالخره ما 
در کجايي جهان ايستاده ايم. به گفته آقاي اميري، چندين «نشانه» 
وجود دارد که نشان مي دهد ما اکنون در وضعيت «ناخود آگاهي 

تاريخي» به سر مي بريم. به گفته او، اين نشانه ها عبارت اند از:
ناپرسا و بي  اينکه جامعه ما يک جامعه  بيان  با  ناپرسايي. اميري 
مسئله است، خاطر نشان ساخت: «سه قرن،... است که ما نه تنها 
پيوند استواري با دانش و دانايي نداريم، بل فرق دانايي و ناداني نيز 
از ميان ما رخت بر بسته است. هيچ کس، حتا در فرديت خويش، 
اين بي پروايي به دانش و بي اعتنايي به معرفت و دانايي را مورد 
پرس قرار نداده، بل همچون امر طبيعي و سرنوشت محتوم و مقدر، 

آن را پذيرفته است.»
برخورد ايرونيک با غرب. آقاي امير نوع برخورد ما با دنياي غرب 
او«در  گفته  به  دانست.  تاريخي»  آگاهي  «ناخود  از  ناشي  نيز  را 
برخورد با غرب، ما نه به محدوديت ها، توانايي ها و امکانات خود 
واقف هستيم... حتا معلومات مناسبي هم از غرب نداريم. [در اين 
ميان] جاي آن برخوردي که از سر خود آگاهي و اندک مايه شناخت 
از غرب صورت گرفته باشد، خالي است.» اميري افزود :«غرب، 
يافته است و براي  تقليل  براي بعضي ها به ادبيات پست مدرنيتي 
برخي به آيين مسيحيت... و براي اغلب ما غرب چيزي جز سکس 
و خشونت و عياشي و غارت و استعمار نيست. اما کمتر مي توانيم 
غرب را در قالب نهضت روشنگري، خردگرايي و بلوغ آدمي و 
تجربه طوالني و تاريخي تسلط انسان بر سرنوشت خويش ببينيم و 

بفهميم.»
تزييني شدن دانش. به تبيين استاد اميري، در جامعه ما تلقي از دانش 
نبايد  را  :« شأن علم  اميري عالوه كرد  آقاي  است.  دگرگونه شده 
از تجليل و تكريمي كه در ادبيات ديني ما از علم و عالم صورت 
گرفته است، نتيجه گرفت. شأن علم در يك جامعه، در راه حل بودن 
روش هاي علمي در آن جامعه است» نه روش هاي دگماتيستي و 
كور نگرانه اي عاري از واقع بيني با ابزار عقل، خرد و منطق. 
گونه  انحراف  واقع  در  و  تزييني  برداشت  اميري،  استاد  اعتقاد  به 
ها،  اولويت  تشخيص  عدم  چون:  منجالبي  در  را  جامعه  علم،  از 
سردرگمي هاي تاريخي، حاشيه نويسي هاي بي ربط و مورد، نقادي 
هاي ناآگاهانه و... انداخته است. او افزود، جستن راه حل با ابزار 
از  به گونه مضاعف  و تعصب، همه  كين  توزي،  قهر و خشونت 

تزييني شدن دانش در نوع نگاه معرفت شناسانه جامعه ما است. 
كنوني،  از وضعيت  رفت  برون  بر  مبني  اشاره ضمني  با  اميري 
گفت: «علي القاعده... با توجه به آنچه گفته شد بايد به تفكر فلسفي 
روي آورد.» اما به گفته او «تفكر فلسفي به توصيه ايجاد نشده است 
آگاهي  فلسفه عين خود  اين «چون  بر  بنا  پايد.»  نمي  توصيه  با  و 
است[بدين لحاظ] به مدد فلسفه مي توان نوري بر صحنه افشاند و 
اندكي پيش پاي خود را ديد و دانست ما در كجاي جهان ايستاده ايم.»
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  معين  راشدي  مبارز  آقاي  اخير،  در 
آقاي سيد مخدوم رهين وزير اطالعات و فرهنگ  نمايندگي از  به 

موسسه  توسط  فلسفه  روز  از  داشت  گرامي  مراسم  برگزاري  از 
ابراز  تحصيلي  موسسه  اين  استادان  و  سينا  ابن  عالي  تحصيالت 
قدرداني نموده و آن را ابتکار بزرگ دانست. وي ضمن عذر خواهي 
از نرسيدن جناب وزير که مطابق اجنداي مراسم قرار بود مراسم با 
سخنراني او شروع شود، بزرگداشت و ياد آوري از روز فلسفه را 
گامي براي رسيدن به آگاهي اين ملت خواب رفته و فرو خفته در 
مشکالت توصيف نمود و همچنان به جنبه مثبت کاربردي فلسفه در 

زندگي جمعي فردي و نيز حيات ديني و مذهبي اشاره نمود. 
ارزيابي مختصر

همانگونه كه اشاره شد، اين نخستين بار است كه از روزجهاني فلسفه 
و گذشته از آن، از مقام شامخ فلسفه در دنياي معرفت، شناخت و 
آگاهي انسان، در كشور جنگ زده مثل افغانستان تجليل و نكوداشت 
به عمل مي آيد. كشوري كه بيش از همه صدمات جنگ و هزاران 
گونه بدبختي را چشيده است كه تا حدودي زياد مي شود گفت ريشه 
در نا آگاهي و نابخردب داشته است. جمعيت گرد آمده در اين مراسم 
بيش از حد انتظار بود يعني به اندازه اي بود كه مكان در نظر گرفته 
به  ايستاده  پله  راه  پا روي  دو  سر  تعدادي،  و  كرد  مي  تنگي  شده 
سخنراني سخنرانها گوش سپرده بودند. در كنار اين، عدم حضور 
روشنفكري،  نخبگان  عدم حضور  خبري،  پوشش  براي  ها  رسانه 
فرهنگيان و قلم بدستان مخصوصا جناب وزير صاحب سيد مخدوم 
حتا  استادان  و  فرهنگ كشور  و  اطالعات  مقام وزارت  در  رهين 
اين مسئله را  تربيه، همه  تعليم و  كابل و  دانشگاه  فلسفه  دپارتمنت 
فلسفه نه كه ميل رسيدن به آگاهي و كسب  نشان مي داد كه واقعاً 
معرفت در دنياي بي حد و حصر آكنده از جزئيات و معماها كه درك 
معقول تر همه فقط با آگاهي و انديشيدن خردمندانه ميسر مي گردد، 
هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته و پيدا نكرده است. ما همه غافل 
از اينكه به گفته استاد اميري، فلسفه قبل از آنکه «معرفت و دانايي» 
باشد، «بصيرت و بينايي» است، بار نكبت تاريخ خود را بر دوش 
مي كشيم كه بدون اغراق و غلو، همه ناشي از عدم به كارانداختن 
«بصيرت» و «بينايي» ما نسبت به همه چيز بوده است. در شرايط 
كنوني، به نظر مي رسد آن چراغ پر فروغ كه راهنماي بهتر ما 
براي گذار از اين حالت و وضعيت پر از عسرت و عصيان ناشي 
انسان،  «اگزيستانسيال»  و  «انسان»  وجود  نفي  و  انديشي  دگم  از 
خرد و عقل باوري، معرفت و ايده گرايي معرفت شناسانه و... فقط 
خردمندانه انديشيدن، كسب معرفت، ميل به گسترش وسعت ديد در 
دنياي افكار مان، احترام به علم و دانش، احترام به انسان و درك 
معنا و جايگاه هستي ... مي باشد كه آنهم فقط با فلسفه بدست مي 
آيد. براي درک بيشتر اهميت فلسفه، جمله اي از سيسرون را حسن 
ختام اين گزارش قرار مي دهم: «اي فلسفه! تو زندگاني ما را مي 
گرداني؛ تو دوست فضيلت و دشمن رذيلت هستي؛ اگر تو نبودي، 

ما چه بوديم؟ و زندگي ما چگونه مي گذشت؟»

بزرگداشت از روز جهاني فلسفه در کابل

اخبار، رويدادها و تحليل هامهدي زرتشت

روانشاد محمد اسماعيل
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WikiLeaks founder Julian Assange

ويکی ليکس درز بزرگی بر ديوارهای قلعه مستحکم رسانه های انحصاری غربی و نويدی برای 
رسانه های غير وابسته ، نويسنده های مستقل و ژورناليزم آزاد  

ويکی ليکس دريچه يی بسوی افشای هزاران نوع جنايات غير انسانی که بنام انسان و انسانيت، 
حقوق بشر، دموکراسی ، عدالت ، صلح و آزادی عملی ميگردد.

wikiLeaks about Afghanistan
http://www.google.ca/images?um=1&hl=en&biw=1920&bih=790&tbs=isch%3A1&sa=1&q=wikileaks+about+Afghanistan&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.youtube.com/watch?v=QzlYx8ruVdI

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.freitag.de/datenbank/freitag/2010/29/s/images/010-07-25-wikileaks-afghanistan-b.jpg&imgrefurl=http://arts1091.unsw.
wikispaces.net/Social%2BMedia%2B%2526%2BWikileaks&usg=__euqtBXE9XPJehOgNt8NZSm01pDg=&h=381&w=550&sz=93&hl=en&start=0&sig2=dP-DEFijqf_
gL2jIrsCTlg&zoom=1&tbnid=jxm-OQYb6oPcuM:&tbnh=154&tbnw=205&ei=21EOTfOxBsGnnQe7xJHpDQ&prev=/images%3Fq%3Dwikileaks%2Babout%2BAfghanistan%
26um%3D1%26hl%3Den%26biw%3D1920%26bih%3D790%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=783&vpy=89&dur=4621&hovh=187&hovw=270&tx=113&ty=94
&oei=21EOTfOxBsGnnQe7xJHpDQ&esq=1&page=1&ndsp=32&ved=1t:429,r:3,s:0

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_PG3ew_iFi3A/TPUtJEyzajI/AAAAAAAAV-Q/6Av25CW6cr8/s1600/
Photo%252B1.jpg&imgrefurl=http://warnewsupdates.blogspot.com/2010/11/wikileaks-and-afghanistan-news-roundup_30.html&usg=__LAQgYVlj
W7Hkx6rCSrvHpSkHsfQ=&h=276&w=460&sz=34&hl=en&start=0&sig2=IjbEGbTIwqYNF1QjSd6TCw&zoom=1&tbnid=dicyL2D6k622XM:&t
bnh=123&tbnw=205&ei=21EOTfOxBsGnnQe7xJHpDQ&prev=/images%3Fq%3Dwikileaks%2Babout%2BAfghanistan%26um%3D1%26hl%3De
n%26biw%3D1920%26bih%3D790%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=532&oei=21EOTfOxBsGnnQe7xJHpDQ&esq=1&page=1&n
dsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=107&ty=65
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