
 

 

3مطلب در صفحه   (Www.oqabnews.com ***   ارگان نشراتی نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن *** سایت خبرگزاری عقاب:  )   

از خروج امریکا از افغانستان تا 
زدگی مردم این سرزمین خواب  

استعاره )روسپی سیاسی(بار نخست توسط  لنین ساخته شد و بهه اببهیها          

 سیاسی جهانی راه یافت.

به کسی اطالق می شوب که فاقد اصول و ارزش هها     » روسپی سیاسی «

ها  سیاسی و اخالقی است. هر روز با هر قدرتمدار بر یک بستر سیاسهی       

 می لمد. بعد فربا و  را رها کربه و به آغوش بیگر می روب و تا انتها...

رابطه به جنسیت ندارب بلکه به عمل شخص بر پهیهونهد          »روسپی سیاسی «

عوامفریب، برغگو، عهدشکن، بی اصول، معامله      »روسپی سیاسی «است. 

گر، بسیار بی خاصیت و بازار  است، تمام شخصیت و  ههمه هو کها                  

 برا  معامله، بر بازار سیاست می روب و به فروش می رسد.

هر روز حرف جدید می گوید و فربا آن را می شکند. او بر خالف بهاور       

عموم مربم و با ایفا  نقش ها  مضحک، بدون اصول و قلب واقعیت بر          

جهت مخالف منافع همگانی ایستابه و با سیاه ترین نیروها و بیکتاتور هها               

 زب و بند می کند.

باید میان کسانی که نگرش اپوزیسیونی بارند و گروه ها  مهعهاملهه گهر              

 3ابامه مطلب ص فرق گذاشت!...                            »روسپی صفت«

شناسنامه مختصر 
 شاعران معاصر /

 فرزانه شریف

3                 در صفحه   

با آنکه آرمان انقالب 

اسالمی را به بیراهه 

ثور  8کشانیدند، اما؛ 

 موجب افتخار ماست! 

2                 در صفحه   

روز جهانی 
مطبوعات است 

 خجسته باد! 
3                در صفحه   

در برگ های این 
 شماره می خوانید: 

د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مېلي له اسوشیټډ پرس اژانس سره 
په مرکه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلوو 

 .وروسته پر دوو احتمالي نتیجو خبرې کړې دي
نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي، چې افغان ځواکونه پویواوړي، روزل 
شوي، مجهز او په ښه روحیه سمبال دي خو په خبره یې کېدای شوي د 

 .طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي

نوموړي همدا راز زیواتوه کوړې، چوې دا یوو احوتوموال دی چوې ښوایوي 
افغانستان له ډېرو بدو پایلو سره مخ شي خو دا احتمال هم لرې نوه دی 
چې افغان پوځ به له خپل حکومو  سوره یوو ځوای پور ټوولوو سوتوونوزو 

 .برالسی شي

مېلي د افغان دول  او طالبانو ترمنځ مذاکرا  مهم بللي دي او ټویونو وار 
یې کړی دی چې افغانان په خپلمنځوي خوبورو خوپول هوېوواد لوه کوورنو  

په ورته وخ  کې واشن ټن پوسټ ورځپاڼوې پوه  .ج ړې ژغورلی شي
کندهار والی  کې د امریکایي ځواکونوو پور اډه د طوالوبوانوو وروسوتوي 
توغندویي برید ته په اشارې ویلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په 

 .افغانستان کې پر امریکایي اهدافو ورته بریدونه ډېر شي

ورځپاڼه زیاتوي، په کندهار کې شوي برید ته په کوتوو داسوې ښوکواري 
چې ښایي په افغانستان کې د تواوتوریوخووالوي د ډېورېودو تور څونو  پور 

د ورځپاڼې په خبره، امریکا او  .امریکایي اهدافو هم بریدونه زیا  شي
طالبانو د دوحې هوکړه کې پرېکړه کړې وه چوې د موې مویواشوتوې تور 

مې به ټول امریکایي سرتېري له افغانستان څخه وځي خو بوایوډن د ۱۱
یادې هوکړې تر ارزولو وروسته دا مووده وغوځوولوه چوې دې چوارې 
طالبان غوسه کړل او خبرداری یې ورکړ چې اموریوکوا هووکوړه نو و  

 کړې ده نو د بدو عواقبو پړه به یې هم د دوی پر غاړه وي.

به پرواز آً و شاهینی بیاموز= تالش دانه در خاشاک تا کی -قبای زندگانی چاک تا کی= چو موران آشیان در خاک تا کی   
)عالمه اقبال الهوری(                

 مارک مېلي: افغانان دې خپله افغانستان له کورنۍ جګړې وژغوري

و یا  شمالی به کندو  افغانستان شهر  بارب و شمار زیهاب             

از محصو   زراعتی کشور بر این و یا  تولید می شوب؛ امها          

امسال به بلیل نبوب بارندگی، زراعت و مالهدار  بها مشهکهال                 

 است. جد  مواجه شده

برصد  کشتزارها  فاریاب: فاریاب، از و یا    ۰۵۵تا  ۰۵  زیان

هزار هکتار زمهیهن    ۹۶۴بزرگ زراعتی کشور بر شمال است که    

للمی را بر خوب جا بابه و تمام این اراضی آن، گندم کاشته مهی     

هزار زمین آبی نیز بر فهاریهاب وجهوب               ۰۲۹شوب. بر کنار این      

 بارب.

شنبه   عبدالکبیر فرزام؛ رییس زراعت و مالدار  فاریاب، روز پنج        

ثور( به آوا گفت: با کاهش بارندگی، گندم للمی فاریاب بر       ۴) 

آبهی مهواجهه         حال از بین رفتن است و زراعت آبی نیز بها که               

 باشد. می

و  اضافه کرب که بر حال حاضر زراعت للمهی صهدبرصهد و                

برصد متضرر شده که بهاقین را با مشهکهال              ۰۵زراعت آبی     

زیاب  مواجه کربه است. رییس زراعت و مهالهدار  فهاریهاب                

جا  نیز بنا بر کمبوب بارندگی و عهدم     گفت که علف رها و میوه   

برصهد حهاصهال          ۰۵توازن جو  با مشکال  مواجه است و         

 ها  بابام، شفتالو، ناک، آلو و سیب کاهش یافته است. میوه

به گفته او، با این وضعیت، کشاورزان فاریاب، فاجهعهه بهزرگهی          

پیش رو بارند، این شرایط منجر به مهاجر  مربم از قهریهه هها                 

خواهد شد و باید حکومت مرکز  تدابیر  را برا  نجا  مربم           

 رو  بست گیرب.

بحران آب بر جوزجان: بر کنار این، مسهوهو ن اباره زراعهت                

جوزجان نیز از کاهش حاصال  زراعتی بر این و یت خبر می           

 بهند.

محمد عال  عالمی؛ رییس زراعت و مهالهدار  جهوزجهان مهی              

متر بوبه که برا  زراعت لهلهمهی           میلی  ۶۶گوید: بارندگی امسال     

کافی نیست و زراعت آبی نیز بنا بر کهاههش آب بریهاههه هها              

 ۲ابامه مطلب ص آسیب بیده است...                          
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2 صفحه  1000ثور/ اردیبهشت  15/ چهار شنبه/  263سال: سیزدهم/ شماره:   

 بجای پیشگفتار: 

ثور( را بهدور     8روز پیروز  انقالب اسالمی افغانستان)     

از هر نوع بغدغه ها  تنظیمی و فراز و فروبهایش بهه            

همه رهروان راستین نهضت اسالمی و فرهنگ جهاب و         

 شهاب  از صمی  قلب تبریک عرض میدارم.

امیدوارم نسل آگاه و هیز فه  کشور بهه تهحهلهیهل و                 

ارزیابی بقیق این روز با افتخار بپربازند، اگهر حهرف             

ها  ه  پیرامون و ضعیت بعد از پهیهروز  انهقهالب                

اسالمی افغانستان بارند متوجه اشخاص و افراب نمایند،        

نه متوجه جریان انقالب اسالمیِ خوبجوش و حمهاسهه     

 آفرین مربم.

برست است بعضی از مجاهدین ما اشتباهاتهی را کهه             

شدند/شدند و آرمان انقالب اسالمهی         نباید مرتکب می  

را به بیراهه کشانیدند، اما؛ این بدان معنا نیست کهه مها              

ثهور)کهوبتها  خهونهیهن          ۶ثور را با 8به بهانه ها  بیجا   

 کمونیستی( مقایسه کنی  و برابر بدانی .

ثهور یهک اشهتهبهاه             8و    ۶برابر بانستن تحول و روز        

 سازب. بزرگ بوبه، از بُعد عقیدتی مارا بهار تزلزل می

از راه بور بستاِن مجاهدین واقعی)نهه غهاصهبهیهن زر                

وزور( را که بر قید حیا  اند، میبوس  و بهه شهههدا          

 انقالب اسالمی بهشت برین تمنی بارم.

نتیجه و محصول فداکار  ک  نظهیهر          ۰3۶۰هشت ثور   

یک ملت فداکار، آزابه وسر فراز است؛ حماسه ملتهی          

است که بر طول ههاربه سال بی بریغ فداکار  کرب          

هها     و خالصانه بر راه خدا و برا  آزاب  وطن میلهیهون    

شهید، معلول و مجروح باب وآوارگی و بربهدر  را             

ها  مهجهاههدان        تحمل کرب. شاید خاطرا  فداکار      

راه خدا و شهدا  ملت بزرگ ما بر طهول ههههاربه            

سال جهاب اگر برست گرب آور  شوب به صدها جلهد           

برسد. مربم ما بر روزهایی که تصور  ه  از رسیهدن            

ههایهی کهه        به قدر  و ثرو  وجوب نداشت و بر سال        

زمین و آسمان کشور را آتش و خون گهرفهتهه بهوب،                

قهرمانانه ایستابند و هر گز جز رضا  خداوند و انجهام         

 تههکههلههیههف الهههههی خههواسههتههی نههداشههتههنههد.                    

بر قضایا  هشت ثور و حوابث بعد از آن بهایهد بهه                 

ههار گروه به گونه جداگانه نگاه شوب و ایهن ههههار            

 گروه باید از ه  جدا گربند:

 ها  مربم افغانستان؛ مجاهدین و توبه -۰

 ها  جهاب ؛ رهبران و جریان -۲

 بوستان و همکاران جهانی جهاب؛-3

 مخالفین جهاب افغاستان بر باخل و بیرون کشور؛ -۹

 خالصه مطلب:

ثور( و پیروز  انقالب و ارزش ها  اسالمهی            8جهاب) 

برا  ما و تمام مربم افغانستان یک و جیبه و افهتهخهار           

 بوبه و بر آن میبالی  و پایبند هستی .

امیدواری  تعداب  از مربم از رو  ک  فهههمهی و یها                

 ۶ثور را بها      8بغض خوب را به هاه هالکت نیاندازند و         

 ثور مقایسه ننمایند.            ب ش

با آنکه آرمان انقالب اسالمی 
 8را به بیراهه کشانیدند، اما؛ 
 ثور موجب افتخار ماست! 

ترین جنگ بنیا با خروج نهیهروهها  امهریهکهایهی و                   طو نی

گیرب. شاید کمتر کسی       متحدانش شکل جدید   به خوب می      

یابی بهه کهدام        ها بدون بست  کرب که امریکایی    بینی می   پیش

نتیجه ملموس، مجبور به ترک افغانستان شوند؛ اما بها آغهاز               

خروج نیروها  امریکایی این گمانه عمال رنگ واقعیهت بهه            

 خوب گرفت.

کاخ سفید با همه توان اقتصاب  و نظامی نهتهوانسهت نهقهطهه                  

پایانی بر گره کور جنگ بر افغانستان بگذارب و ناهار بهدون            

آنکه بستاورب  باشته باشد، وابار به ترک این کشهور شهد.      

المثل )جلو ضرر را هروقت بگهیهریهد مهنهفهعهت                 شاید ضرب 

هها     کننده شرایط فعلی برا  امریهکهایهی       است( بهترین تداعی   

ها اهمیتی نداشته باشد که ههقهدر      باشد. شاید برا  امریکایی  

اند؛ همین که خوب را از ایهن         کشته بابه یا هقدر هزینه کربه     

 شان حک  پیروز  را بارب. منجالب بیرون بکشند برا 

مدرنهیهتهه و ابعها            جامعه جهانی با سروصدا  بسیار، شعار  

بیدارساز  مربم به افغانستان آمد و حال بدون سهروصهدا از             

شوب. بر این میان افغانستان تبدیل به نقطه کهور       آن بیرون می  

ها    شوب که نمی توان هیچ راه حلی برا  نابسامانی          جهان می 

 آن پیدا کرب .

شاید با اندک توجه بهه      

اتفاقا  تهاریهخهی بر       

این سهرزمهیهن بهتهوان         

مشکل اصهلهی را بر         

مربم این سرزمین پیهدا     

کرب. بر طول تهاریه         

انهد     قدرتمندان توانسته 

بهها سههواسههتههفههابه از        

تضههابههها  گههروهههی،   

قومی و مذهبی؛ مهربم      

را به جان ه  اندازند و      

خوب حاک  برسرنوشت این مربم شوند. مشکل عهدم برک       

وجهوب آمهدن        برست مربم این سرزمین از شرایط باعث بهه        

وضعیت امروز  شده است. حهتهی پهربهیهراه نهیهسهت اگهر                    

خواست مربم افغانستان را از       یابآور  شوب جامعه جهانی می    

هها  گهزافهی         این جهالت بیرون آورب و برا  آن ههزیهنهه            

هایی که شده هیچ تکاپو و تهالهشهی      پرباخت اما با همه هزینه    

شوب و این گمهانهه        از سو  مربم برا  تغییر اوضاع بیده نمی       

خواب زبه و    شوب که مربم عمدا خوب را به  به ذهن متبلور می   

 خواهند بیدار شوند! نمی

گاه مداخله خارجی و انگلیس و روس          مشکل افغانستان هیچ  

و امریکا و ایران و پاکستان نبوبه؛ مشکل، جهالت و نهابانهی           

مربم این سرزمین است. تا زمانی که مربم خوب را از جهل و              

ناآگاهی نرهانند و به خوبآگاهی و بانش بست پیدا نکنهنهد؛    

گره کور این سرزمین باز نخواهد شهد. انهگهلهیهس بر اوج                 

قدر  خوب نتوانست مربم این سرزمین را رام سازب. اتهحهاب              

جماهیر شورو  ه  نتوانست و امریکا ه  از این امر عهاجهز              

 زبگی مربم این سرزمین. ماند. اینک مایی  و خواب

 )عباسی(

 زدگی مردم این سرزمین از خروج امریکا از افغانستان تا خواب

و  افزوب که زراعت آبی جوزجان از بو منبع بریاهه سرپل           

و بل  آبیار  می شوب؛ اما آب بریا  سرپل از آغهاز بهههار              

سو به جوزجان نمی رسد و آب بریا  بل  نیز کهاههش             بدین

 یافته است.

هزار هکتار زمین آبهی        ۰8۵این بر حالی است که جوزجان       

 هزار هکتار زمین للمی بارب. ۰3۵و 

برصد کشتزارها  للمی بر سرپل: محمد سهلهیه            ۹۵نابوب   

رنجبر؛ رییس اباره زراعت و مالدار  سرپل نیز می گهویهد:          

بنا بر کمبوب بارندگی، زراعت للمهی و آبهی ایهن و یهت                  

است؛ زیرا امسال متوسط بارنهدگهی بر سهرپهل               متضرر شده 

بابن کشت  میلی متر بوبه بر حالی که برا  نتیجه ۰۶۵  -۰۹۰

 میلی متر بارندگی نیاز است. ۹۵۵للمی 

برصد  ۹۵به گفته او، بر حال حاضر حاصال  زراعت للمی          

از بین رفته و اگر وضعیت هنین ابامه یابد، کشت للمی بیشتر          

هزار هکتار زمین للمهی   ۰۶۵از این متضرر خواهد شد. سرپل  

هزار زمین آبی بارب. رنجبر گفت که زراعت آبی نیز با   ۰۵و  

کاهش بارندگی آسیب بیده، آب بریاههه هها نسهبهت بهه                 

 ها  قبل تقلیل یافته است. سال

و  افزوب که با کاهش بارندگی، علف رها نیهز بها کهمهبهوب                 

علف مواجه است و قیمت مواشی کاهش یافته و مالداران بر        

 صدب فروش مواشی شان هستند.

رییس زراعت و مالدار  سرپل گفت که کشاورزان با فقر و           

تنگدستی مواجه اند. با این حال به گفته او، طهرحهی بهرا                   

مبارزه با این وضعیت به مرکز فرستابه شده تا کمهک هها و                

 تدابیر  زم صور  بگیرب.

این بر حالی است که حاصال  زراعت للمی بل  و بهغهالن              

 است. برصد کاهش یافته 8۵نیز طی سال جار  

 خشکسالی در شمال؛ کشاورزان با خطر مهاجرت انبوه مواجه...

زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می بهند؛ بهنهابهر ایهن، نهقهش                    

اساسی بر تعیین سرنوشت سیاسی کشور بارند. وقتی زنان نی  پیکر     

جامعه را تشکیل می بهند، هطور می شوب تصور کرب نیهمهی ایهن                

پیکر فلج باشد؟ و سهمی بر سیاست، اجماع و فرههنهگ نهداشهتهه                 

باشد؟ واقعیت امر این است که عدم مشارکت سهیهاسهی زنهان بر                 

قدر  وحکومت باعث میشوب مربان بست به کارها  بزنهنهد کهه            

زنان را بیشتر از گذشته بر معرض آسیب هها  گهونهاگهون قهرار              

بدهند. وقتی زنان آسیب پذیر شد و از حقوق اساسی شان بازمهانهد،    

بدون شک تآثیر منفی آن برجامعه و نسل ها  آینهده غهیهر قهابهل           

 جبران است.

بر عقب ماندگی افغانستان عوامل مختلف نقش بارند ولی، یکی از 

علت ها  اساسی عقب ماندگی افغانستان نایده گرفتن جایگاه زنان          

بر جامعه بوبه است. آنان نه تنها بر قدر  سهی  نبوبند، بلهکهه از                 

 کلیه حقوق اساسی شان محروم بوبند.

. اگر زنان این سرزمین مجهز به سالح عل  و بانش بهوبنهد، مهربم                

افغانستان با سرنوشت که امروز گرفتار هستند گرفتار نمهی شهدنهد.       

مابر  با سواب فرزندش را تعلی  معرفت و انسانیت می بهد و اجازه 

نمی بهد جگر گوشه اش قربانی اهداف افراب عقده   شهده و بهه            

 بامن افراطیت پناه ببرب.

 زنان هه نقشی بر حکومت فعلی افغانستان بارند؟

بر حکومت فعلی تالش شده است که زنان سه  بیشتر بر حکومت 

باشته باشد؛ اما واقعیت امر این است که اگر یک نی  نگاهی روشن    

می شوب که زنان کمتر بر سمت ها  با   بولتی گماشهتهه شهده                

است، فقط وزیر زنان، وزیر معارف و وزیر مخابرا  ازمیهان زنهان             

 معرفی شده است.

وقتی نگاهی به جایگاه و نقش زنان بر برون حکهومهت انهداخهتهه               

شوب، احساس می شوب آنان بیشتر نقش تشریفاتی بارب تها نهقهش                

کلید . بر تصمی  گیریها  بزرگ زنان به ندر  بخیل اند. کار  

 که برا  جامعه زنان نگران کننده است.

زنان به عنوان مشاور و معاون بر وزار  خانه ها و ریاست ها مقهرر       

می شوند و صالحیت کار  کمتر بارب. وضعیت زنان افهغهانسهتهان           

طور  معلوم میشوب که گویا حکومت افغانستان برا  جلب افهکهار          

عمومی و رضایت کشورها  کمک کننده زنان را بر برخی جاهها            

 انتصاب می کنند.

. با وجوب قدر  و توانایی با   زنان کمتر به آنان فهرصهت بابه                  

شده است،. این امر باعث شده تا خیلی ها تصور کنند زنان توانایهی      

کار کربن بر پست ها  کلید  را ندارب. ولی حقیهقهت امهر ایهن            

است که. اگر فرصتی برا  زنان فراه  شده است نشان بابه اسهت               

 که مدیران قدرتمند و توانا هستند

فراه  ساز  زمینه مشارکت زنان بر عرصه ها  گونهاگهون جهز               

مسوولیت ها  حکومت افغانستان و از ضرور  هها  ایهن کشهور          

است و حکومت افغانستان مکلف و مسوول بر قبال این قشر است و 

باید صالحیت ها  بیشتر بر حکومت بار  به آنان بدهد. برسهت          

است که حکومت افغانستان با هالش ها  زیاب  مواجه هستند، اما           

این مشکال  و بر گیربوبن بر جبهه جنگ با تروریزم نباید ارابه              

آنان را برا  حکومت بار  برمهبهنها  شهایسهتهه سها ر  بهدون                    

 برنظرباشت مسآله جنسیتی تضعیف کند.

راه حل هیست؟ اگر موضوع جنسیتی را رعایت کنهیه ، شهایسهتهه                

 سا ر  زیر سوال می روب؟

بعضی براین باور هستند که زنان کدر و تحصیل کربه بر جهامهعهه           

ک  است و آن ها  که هستند فاقد تجربه کار  است وعدم تجربه           

کار  باعث می شوب. کمتر آنان بر پست ها  کلید  گهمهاشهتهه                 

شوب. و اگر هنین شوب، شعار شایسته سا ر  زیرپا می شهوب؛ امها                 

واقعیت این است کدرها  مسلکی از قشر اناث زیاب باری ، بزست  

 است که

افراب کدر و مسلکی بر بین زنان کمتر از مربان است. ولهی زنهان                 

تحصیل کربه و متخصص بر کار شان ک  نیستند. بختران از نهگها                

تفکر و تعقل و مدیریت هیچ فرق با مربان ندارب. توانایی زن هم و 

مربان اند. برپارلمان افغانستان به ها خان  را بر هوکا  خوب بارب    

که با شایستگی کامل کارها  شان را به وجه احسن به پیهش بهربه          

اند. ما وزیران زن، والیان زن و رییس ها  زن باشتی . اکهثهر شهان            

کارها  شان را به وجه احسن انجام بابند. آنان یا بر فسهاب بسهت         

نداشته اند. پس جا  هیچ بهانه   برا  عدم نقش بابن به زنان بر               

 حکومت وجوب ندارب.

اکنون بر بین وزار  خانه ها نقش زنان بر وزار  معارف برجسته         

تر از بیگر نهابهاست. هرهند حضور آنان بر سهطهر رههبهر  و               

تصمی  گیر  بر این وزار  کمرنگ است، ولی حضهور ههزارن          

معل  و فیصد  قابل توجه آنان هش  گیر است. اما بر نهههابهها                

امنیتی نقش زنان به مراتب کمرنگ تر از بیگر بخش هاست. علت             

حضور زنان بر نهابها  امنیتی بلیل هها  گهونهاگهون بارب کهه                   

منانعت ها  فامیلی بر صدر آن قرار بارب. امر  که باعث می شوب         

 بخترخان  ها کمتر به پولیس و یا ارتش ملحق شوند و تعلی  بیبینند.

 هه باید کرب؟

برای دست یافتن به افغانستان مترقی و باا باتاا            

نیازمند حضور پر رنگ زنان و ماردان در ماماا               

سطوح هستیم. اینکه چه باید کرد؟ باید قتل از همه           

عوامل کمرنگ بودن حضور زنان در ناااادهاای           

مختلف را بررسی کنیم و بعد راهکاری که زمیاناه           

حضور زنان فراهم شود پیدا نمایم. اراده و بااور             

شخص رییس جماور به نقش زنان کلید بسیار ماام          

ومآبیرگذار است و با هدایت رئیس جاماااور باه         

مقامامت حکومتی زمینه مربیه و مسلکی سازی زنان        

در بخش های گوناگون بیشتر فراهم مای گاردد.           

وآنچه که به عنوان یک مانع در برابر ماعالایام و               

محصیل دختران قرار دارد می بایست شناسایای و          

برداشته شود و دروازه مکتب ها و دانشااااهاا بار              

روی همه دختران این سرزمین باز شاود ماا در              

آینده شاهد حضور پررنگ و نقش آفرینی آنان در         

 مما  عرصه ها باشیم  به امید آن روز.  

بشار  گلزار چرا حضور زنان در حکومت؟   



 

 

3 صفحه  1000ثور/ اردیبهشت  15/ چهار شنبه/  263سال: سیزدهم/ شماره:   

 نام و تخلص: -۰
 فرزانه شریف 
 نام پدر: حبیب اهلل -۲
 ۰3۶۲سال و محل تولد:  -3

 شهرنو کابل
تههحههصههیههال : فههار          -۹

التحصیهل لهیهسهه مهاللهی،           
لیسانس و ماستر  بر رشتهه     
 زبان واببیا  بانشگاه کابل

عهنهوان کهتهاب        ۰۰فعالیت ها  فرهنگی و اببی: نوشتن   -۰
برسی و رهنما  معل  زبان و اببیا  بر  معارف کشور از           

عنهوان کهتهاب قصهه و            ۹۲صنف اول الی بوازه ، نوشتن      
معلوماتی منحیث مواب ممد خوانش برا  صنهوف اول الهی           

سطر که بر سایهت مهعهارف مهوجهوب           ۰8سوم مکاتب بر  
است، نوشتن بیشتر از به قصه و باستان برا  کوبکان که از            
طریق بفتر حمایت از اطفال و بنیاب ملهی اببهیها  کهوبک                
افغانستان به هاپ رسیده است، هیا  تهحهریهر و مسهوول                
صفحه اببی ماهنامه خانوابه سبز، بر بخش شهعهر: سهروبن           

عنوان شعر و کوتاهه که تهعهداب ان بهه گهونهه                  ۶۵بیشتر از   
بر برنامه ها  اببهی و       پراکنده نشر گربیده است. همکار   

فرهنگی تلویزیون معارف و هم نان مد  به سال تدریهس          
 اببیا  بر بانشگاه. 

 حالت مدنی: ؟ -۶
 نمونه ها  شعر:  -۶

 خواندم الفبا  بهار را می
 زب تک برخت تن ، شگوفه می

 حسوب  از راه رسید
 فصل قرنتین و قفس

 نوشت قاموس سرب  و سکو  می
 و من هون ققنوس از خاکستر 

 جنباندم سر می
 خواندند   انجماب می ها  ی  بسته سوره کوه

 و من، مو نا و حافظ و سعد 
 و این تبر  بوب که می شکست بریا  مجمد تن  را

 
 بان  شب سیاه اندوه   مابر! می

 روانت را آزربه
 گلویت را بغض گرفته
 آسمان بلت ابریست
 هوا  باریدن بارب

 نفست سرب و آهسته  
 کند لحظا  سکو  و تنهایی را تجربه می

 ام بگذار سر  را رو  شانه
 هایت را برای  هدیه کن غ 

 گذارم ابرها  غ  بگر نمی
 با حلقه ها  زنجیره یی و تکرار 

 کوهه ها  خاموش بلت بر آسمان پس
 سایه افکند

 شکن  همه زنجیره ها را می
 ریزم همه رنگ ها  سیاه را بور می
 کند ها را همرایی می که غ 
 خواه  همن عمر  را سبز می

 فقط برای  لبخند  کافیست
 و زنده گیست

 
 سالهاست برین بیار
 خورشید مربه است
 بشتها خشکیده اند و
 هیچ  له یی سرنزب تا

 فریاب آزابه گی سر بهد
 هیچ عقابی بر فراز آبی آسمانها پرواز نکرب

 جغد ها  سیاه بر سیاه ترین
 سایه ها  شب نظاره گر
 کرگسان بنبال  شه یی

 سرگربان
 ما تابو  انسانیت را بر بوش میکشی 

 آه! هه بربیست
 به وسعت اندیشه ها   یتنایی
 که زمان را به سیه هال میکشاند

 و ماه مهر سکو  بر لب بارب و عزابار
 و ب  ن فلک زبه سیاست
 برا  مان تسلیت میگویند

 بگر خدا ه  ازین بیار کوهید
 و گفت بدروب تا بنیا  بگر...

شناسنامه مختصر 
سوم می مصابف با روز جهانی مطبوعا  اسهت، از ایهن                شاعران معاصر 

 شوب. روز بر افغانستان نیز  یابآور  و بزرگداشت می
ها به ویژه بر راستا  بموکراسی، حقوق بشر، حقوق     رسانه

و تبعیض ها  جنسیتهی بهه تهالش و مهبهارزه                   شهروند   
پرباخته اند تا روزنه ا  به سو  همدیگر پهذیهر  و هه                 

 سویی باشته باشند.
یکی از موضوعا  مه  بر این روز هگونگی به ههالهش             
کشیدن آزاب  بیان و نهابینه ساختن آن بر ابعاب مختهلهف            
جامعه   انسانی است؛ که رسانه ها  افغانستان هه صوتی،    
هه تصویر  و نوشتار  و هاپی، بر این زمینه تالش هها           

 پی گیر و مؤثر باشته اند.
ملتی که سال ها باشته ها  معهنهو  و مهاب  اش مهورب              

اجتماعهی اخهتهنهاق        -بستبرب قرار گرفت و فضا  سیاسی     
آور  را پشت سر گذاشت به کمک ههمهیهن رسهانهه هها            
توانست از جا بلند شوب و بر برابر هر گونه ناهنجهار  هها               

 گلو  رسا باشته باشد.

با وجوب  که امروز مهتهفسهفهانهه           
خبرنگاران و رسانه هها  کشهور،        
حمایت و حفاظت نمی شوند و بها     
وجوب کمیته مصونیت خبرنگهاران   
هنوز ه  بر این زمینه توجه جد        
نشده است؛ با آن ه  خانهوابه           
مطبوعا  افغانسهتهان سهال هها           
هالش برانگیز  را می گذرانند و      
 -این روز ها بر صفحا  سیاسهی       

اجتماعی افغانستان بازتاب اندوه و     
 ناامید  است.

امروز به خانوابه مطبوعا  افغانستان به ویژه خهبهرنهگهاران          
افتخار باری  که با برنظر باشت تهدید و زیر و رو شهدن             
فضاها  رسانه ا ، بهشت و محدوبیت ها  پیش آمهده            
هنوز ه  بر سطر ملی و جهانی به رشد و بالنده گی شهان            

 می افزایند. 

ما بر حالیکه روزجهانی مطبوعا  را به همهه کهارمهنهدان              
رسانه ا  خجسته باب میگویی ، از نهاب ها  مسوول تهمهنهی        
باری  تا به امنیت و شرایط زندگی خهانهوابه مهطهبهوعها           
)سفیران صلر و سازندگی( توجه جد  نمهوبه، رسهالهت              

 خویش را بر قبال این قشر جسور و پویا ابا نمایند. 

 )طیبه جویا( روز جهانی مطبوعات است خجسته باد! 

 )روسپی های سیاسی( افغانستان... 
بدینسو بر کلیه   ۲۵۵۰این گله عوامفریبان از  

شوون زندگی اجتماعی افغهانسهتهان حهاکه             

شده است. این عوامفریبان فاقد برنامه نجا         

اند و مربم را با کاشتن تخه  امهیهد کهاذب               

 پیوسته فریب می بهند.

یکی از اسرار بست بلند طالبان اعهتهقهاب بهه             

اصول شان است. من اینجا رو  خهوبهی یها             

زشتی طالبان بحث ندارم. اما آنهها از ههیهچ            

اصل شان یک سانتی عقب نشینی نکربه اند.   

آنها میدانند که تمام بستگان برون و اطراف        

قدر   ارگ را به راحتی می توانند بخرنهد.          

هیغ ها  بلند علیه طالبان نشانه ترس برونی         

ابا کنندگان آنهاست. نشست ماسکهو نشهان      

ههگهونهه    »روسپی ها  سیاسی  «باب که این    

بر برابر طالبان بست به تملق زبند و به زانهو          

 نشستند.

اکنون طالبان نامه به عده یی ازین روسپهیهان          

فرستابه اند و می خواهند برجه وفابار  آن     

 »جمههوریهت  «ها را به ارگ یا به اصطالح  

 به آزمون بگیرند.

میان سازش رو  اصل هها و ارزش هها و               

تفهاو  زیهاب وجهوب        »روسپیگر  سیاسی «

 بارب.

اکنون بر افغانستان ههیهز  بهه نهام ارزش              

سیاسی، اخالقی و حتا بینی بهاقهی نهمهانهده             

 تصویر تزیینی است( -است. )فیاض بهرمان

که نفس بهکهشهد       ترس  روز  بختر بار شوم و پیش از آن    می
ناک باش  که استقبال گونهه )و ( را              شاهد صداها  افسوس  

زمزمه میکنند، پیش از صدا  گریه اش شاهد تمسخر کهربن            
 مابرش برا  تولد وجوب نازنین خوبش باشد.

ترس ، هنوز هش  باز نکربه، مورب قضاو  اطرافیهان قهرار        می
بگیرب و با هجوم آنان اگر زیبا باشد، عروس کسهی خهطهاب                

 گربب؛
اگر نازیبا، مثل سائره شوب که) بخت نهان خهوربه، صهور                  

اش بگیرند. بخترکی که هنوز قطره از        گریان کربه( به سخریه    
شیر مابرش را نصیب نشده شنونده )نام نیک( از زبان نصهایهر          
کننده ها باشد. بخترک  نمیداند اینجا اگر به انتخاب خهوب              
 یک عروسک ه  خواستی برهسپ )نام بد، یا بد نام( میزنند.

اش با عروسک بستش      ترس ، بخترک  به اقتضا  کوبکی      می
باز  کند، بخندب و شیرین زبانی کند صدا  قدمهایش کوهه          

مهبها تهی هقهره قهاش،              ها را نوازش کند، اما؛ اطرافیان با بهی       
هقرتکی و...خطابش کنند، و برا  پدر و مابرش صبر و بهرا       
بختر افسوس بخورند و بعا گو  آینده خوب باشد...! مهگهر             
تو از پیش خدا آمده ا  که بخترک معصوم امروز را ههرزه               

فربا تصور میکنی؟ و هیچ کس به این فکر نهمهیهکهنهد مهگهر                   
 طفل هگونه باید باشد!؟ یک
ترس  ، رقص نگاهش، طناز  صدایش، آوا  بلند قهههقهه              می

اخالقی بدانهنهد و ذا  پهرنشهاطهش را                 هایش را نشان از بی    
 اش... عیب

ها را بر خوب خفه کند، شاهد بهاشهد    تا ناگزیر شوب همه   این  
اما کهور ههق ههق         که همه بینا لوند  هایش و طناز  هایش،         

 قلب و بغض سوزناک نگاهش هستند.
ترس ، یابش بروب بختر است و به ایهن بهاور بهرسهد کهه                     می

مربانه زندگی کند... آنقدر غرق مربانه زندگی کهربن شهوب             
که نتواند برا  مربش زنانگی کند و اگر مهربش بنهبهال زن                 

هها تها        بگر  بروب باز ه  گنهکار خطابش کنند. مگر ما زن           
وار    به خوب بگیری  و زنانهه         ا  مربانه   توانی  گونه   هی وقت می  

 زندگی کربن را فراموش کنی ؟!
ها  زندان راتجربه کهنهد،    ترس ، بخترک  بالغ گربب و میله  می

هه زندان با سرما  تمام و بیوارها  بلند هه با انجماب وجهوب             
 مرب  نامرب با بیوارهایی به کوتاهی فکرها  پست مربوب.

ترس ، بلش برا  کسی که لیاقت اش را نهدارب بهلهرزب و                  می
هایش را منحصر کنهد و بر ایهن              خیا   و رویاها و بغدغه    

انحصار یکه و تنها بسوزب. اگر جرا  اقهرار کهرب بهگهویهنهد                   
)بختر باید بست نیافتنی باشد( و با غرور شکسته طرب شده، و        

 از خواسته ها  خوب فرار  شوب.
ترس ، وقتی ازبواج کرب با تعبیر ناشایست: )گهوشهتهش از          می

تو، استخوانش از من(روانه خانه بخت شوب و ناهار بسهوزب و              
و       بسازب... تا بوازبه متر تکه سفید به نام نیک به تن اش شوب            

 زیر خاک بروب.
ها آشنا نشده بها ههزاران          بم  ترس ، بخترک  هنوز با بنیا و آ        می

بغض از این بو بل بِکند. جنس آبم برایش هیو   نامههربهان              
و ظال  شبیه حیوان نه پست تر از جهعهالن گهربب و از آبم                     

 بوبنش بیزار شوب و برا  یک بار آرزو  حیوانیت کند.
ترس  بخترم مثل من، مثل تو، و مثل هزاران زن             ترس ، می   می

بیگر از بختر بار شدن بترسد... وبا این ترس از لهذ  مهابر                   
بوبن یک بختر بگذرب و قبر بایمهی، ایهن آرزویهش قهلهب                

 کوهک اش را بفشارب.

آه  آه  آه  که در این جامعه مادر یاک          
دختر بودن چقدر سخت مار از ماادر           

 یک پسر بودن است!

 مژده احمدیترسم...!  از دختردار شدن می

خصوص تنوع قومی بر یک کشور متمدن و          تنوع زیباست، به  
تر آن کشور شوب. اما بر         تواند سبب پیشرفت سریع     پیشرفته می 

کشورها  بر حال انکشاف باستان تنوع قومی و اثرا  آن بر           
 تر است. توسعه متفاو 

هها      مانده که مهعهمهو  ههمهسهایهه             بر اکثر کشورها  عقب   
تواند  ها  هویتی می   گر نیز بارند، تنوع قومی و شکاف        مداخله

هها      ها  باخلی شدید شوب. هون ههویهت          سبب بروز جنگ  
شوب و بر نتیجه اقهوام     تر می  قومی بر منازعا  باخلی پررنگ    

 بینند. کمتر خوب را زیر هتر هویت ملی می
قهوم     ۰۹لذا به این نظرم که از منظر مطالعا  تهوسهعهه، برج          

شدن ما را حداقهل بهرا  بو            ها  برقی، ملت    جدید بر تذکره  
 راند. سه قرن بیگر ه  به عقب می

خوانند   خوانند و یا می     بان  هرا سیاستمداران ما تاری  نمی       نمی
ولی برایشان مه  نیست افغانستان آینده ههگهونهه و ههقهدر                 

ها  فعهلهی افهغهانسهتهان بر ههنهیهن                   یافته باشد. جنگ     توسعه
گونه مسهایهل       ها  کوهکی ریشه بارب. تا وقتی بر این          اندیشه

اندیشی کنی  و آینده برایمان مه  نباشد، افغانستان آباب و           کوته
هها  مهههلهک        توسعه یافته نخواهد شد. تا وقتی به این شکاف       

رسمیت بدهی ، هیچ نشست صلحی بر بوحهه و مسهکهو و               
 استانبول، موفق نخواهد بوب.

 ها  بیمار است. جا بر ذهن ها و همین ریشه جنگ همین
هها  انهگهلهیهسهی و              ظاهر افغانانی که پاسهپهور        برا  آن به  
ترین مسهایهل      شان است و بر مورب مه       شان به جیب    امریکایی

کنهد کهه مها         گیرند، هه فرقی می کشور و مربم ما تصمی  می  
ها    شهروندان افغانستان هقدر بر شکاف ها  قومی و جنگ        

 باخلی و خارجی بسوزی .
بانند و به اعهتهال       ها اصال خوب را متعلق به این جامعه نمی      آن

 اندیشند. آن ه  نمی
ها  قومی نیست که بر نی  قرن گهذشهتهه              مگر همین شکاف    

مسبب تباهی ما بوبه است؟ مگر همین شکهاف هها  قهومهی                
تریهن کشهورهها  بنهیها            نبوبه که ما را به یکی از عقب مانده        

 تبدیل کربه است؟

ها  کوهک  جا  سیاستگذار  برا  گذار از هویت      هرا ما به  
کنی  و از ملهت       قومی به هویت بزرگ ملی، برعکس عمل می       

 ترسی ؟ شدن و بر نتیجه از توسعه می
 جامعه علمی کشور نباید ساکت بنشیند.

ستیزانه از سو  تعداب  از مسهوولهیهن             این نوع برخورب میهن   
رانهد و       کشور به نفع کشور ما نیست. توسعه ما را به عقب می           

 کند. مربم ما را بیشتر از ه  بور می
 

 دکتور فرامرز ممناترسیم؟  شدن و توسعه می چرا از ملت
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همه ساله بر آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از روز قهدس،            

توسط مسلمانان تجلیل به عمل می آید، مربم به جابه هها مهی            

ریزند، شعارها  ضد اسرئیل سر می بهند و از مربم فلسهطهیهن              

اعالم حمایت می کنند. معمو  گستربگی این راهپیمهایهی بر             

بیشتر از سایر کشهورهها  اسهالمهی           «ایران»کشور همسایه ما    

است. بر فرجامین جمعه ماه صیام، روزه باران بها لهب هها                  

خشکیده، قلب ها  مملو از محبت، و بازوان توانمند بر یهک         

صف واحد می ایستند و بر ضد رژی  اسرائیل شهعهار سهر مهی              

 بهند و خواهان آزاب  فلسطین می گربند.

من بر این نوشته کوشش می کن ، هگونگهی تهبهدیهل شهدن                 

 جمعه آخر رمضان را به روز قدس روشن سازم.

مهد  بازرگان وزیرخارجه وقت ایران پیهرامهون ههگهونهگهی              

ها قهبهل از         گوید: سال    مطرح شدن روز قدس و اهداف آن می       

پیروز  انقالب کشورها  عهربهی و بر ر س آن سهازمهان                   

آزابیبخش فلسطین روز  را بر ماه اکتبر که یابآور پهیهروز             

فلسطنیان بر بره کرامه بوب را روز فلسطین عنوان کربند. بهعهد         

و شکست مصر و سوریه بهرا         ۰۴۶۶از جنگ هند روزه سال      

ها توانستند با یک سلسله عملیا  نظامهی بر            اولین بار فلسطینی  

بره کرامه که مرز اربن و سوریه بوب ارتش اسرائیل را به باخل          

آن منطقه بکشانند و با عملیا  هریکی لطما  شدید  عهلهیهه             

اسرائیل وارب کربند. به بنبال این پیروز  آن روز تاریخهی بهه               

عنوان شهد کهه بر        «روز جهانی فلسطین  »و   «معرکه کرامه »

شهد. امها         ماه اکتبر مراسمی بر این روز بر همه جا برگزار مهی     

روز فلسطین هویت عربی باشت و مورب استقبال مسلهمهانهان و              

 کشورها  اسالمی قرار نگرفت.

پس از پیروز  انقالب بر وزار  امورخارجه بحث و تهبهابل             

نظر کربی  و بر نتیجه پیشنهاب کربی  که روز قدس بهه جها            

روز فلسطین بر آخرین روز جمعه ماه مهبهارک رمضهان قهرار          

 گیرب...

یعنی یک سال بعد از پیهروز  انهقهالب       ۰3۰8اسد سال  ۰۶بر  

اسالمی ایران، بر پی بمباران جنوب لبنان تهوسهط نهیهروهها                 

اسرائیل، امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران، از مسهلهمهانهان      

روز »جهان خواست تا آخرین جمعٔه ماه رمضان را به عهنهوان              

انتخاب کنند و بر این روز همبهسهتهگهی خهوب را بر                   «قدس

به نهمهایهش       «حقوق قانونی مربم مسلمان فلسطین   »حمایت از   

 بگذارند.

از آن زمان به بعد همه ساله از این روز بزرگداشت می گربب و             

مسلمانان برا  نشان بابند مراتب تنفر و انزجهارشهان از رژیه            

اسرائیل، و حمایت قاطع شان از مربم تحت ست  فلسطین فریهاب            

عدالت سر می بهند. بر واقع روز قدس نماب وحهد  و ارابه                

امت اسالمی بر مقابل جنایا  رژی  صهیونیستی بر فلسهطهیهن،         

 باشد. غزه و بیگر کشورها  اسالمی می

قدس برا  اعالم حمایت از فلسطین است و می تواند به عنهوان             

روز وحد  بخش جهت همگرایی تمام مسلمانهان جهههان بر          

برابر توطیه ها  بیگانگان به کار بیاید و ملل مسلمان را بهاهه                 

متحد سازند. این اتحاب می تواند بر توانمندسهاز  کشهورهها               

اسالمی بر برابر بشمنان بی شمارشان بسیار موثر و مفیهد واقهع             

گربب. از طرفی، کشورها  اسالمی اگر بها حهفهظ اتهحهاب و               

همبستگی خواهان رهایی فلسطین از انقیاب اسرئیل شونهد و بر             

برابر آن با تمام نیرو بایستند، روزنه امید  برا  آزاب  آنان باز            

 خواهد شد.

بر پیامی خطاب بهه       ۰3۶۶رهبر انقالب اسالمی ایران، بر سال       

ملت ها  مسلمان باید به فکر نجا  فلسطین        «مسلمانان گفتند:    

باشند و مراتب انزجار و تنفر خهویهش را از سهازشهکهار  و                    

مصالحه   رهبران ننگین و خوب فروخته ا  که به نام فلسطیهن،           

آرمان مربم سرزمین ها  غصب شده و مسلمان این خطه را بهه         

تباهی کشیده اند، به بنیا اعالم کنند. ملت هها  مسهلهمهان از                   

مبارزه با این شجره خبیثه و ریشه کن کربن آن بست نخواهنهد   

 .»کشید

با این حساب روز قدس با قدامت ماریخی کاه           

دارد  برای رهایی فلسطین و امحاد مسلامااناان          

مام و حایز اهمیت است  و بنابر همین دلایال            

در بسیاری    است که همه ساله با شکوهتر از قتل         

از کشور ها بشمول افغانستان و ایران مجلیل می         

گردد و برای مرد  همواره مازه و قابل ستایاش         

 آصف بابگرباقی می ماند.                       

 به بهانه دفاع از فلسطین؛ روز قدس چه روزی است؟!

شاگرد و محصل می پذیرد! 1400لیسه خصوصی سبزمنش و انستیتوت تعلیمات عالی و مسلکی سبزمنش برای سال تعلیمی   


