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 شوارۀ 
 ٞشتٓث٥ست ٚ  

 
 دو هفته نامه

   ۳۱۱۱۰۳۷۰۷۰                            ٘ج٣ سبل٣                                                        هذیش هسٍَل:

 ۳۱۱۰۰۰۳۷۰۰                                            ٔحٕذ حسٗ حى٣ٕ٥                                  سشدبیش :

 ٚ صبدق صجب حٕذ٢ت٥ٕٛسشبٜ ا   ۲اٖ  خبشًگاس

 خبٖ ٔحٕذ س٥الة  ۲ بشگ آسایی

 ۰۳۳۳     شٕبسٌب۲ٖ   

      n.saqee@gmail.com  ایویل:

 ٘ص٥شاحٕذ آط٘ذ دِٚت٣، د٤ٗ ٔحٕذ شى٥ت، حج٥ت سشٚد ٚٔعبراهلل     گشٍُ ًَیسٌذگاى:

 خبٔع١ ٔذ٣٘ٔدتٕع ٚال٤ت غٛس، وٛچٝ ٞالَ احٕش، وٙبس دفتش                   آدسس:

 

 

 

ور به ــس جدید غـفرهاًدۀ پولی

 دـوًل قوهاًداًی هعرفی شــپرس
سشداس)خٙشاَ( ٔصؽفب ٔحس٣ٙ، فشٔب٘ذ٠ خذ٤دذ ود٥ِٛغ غدٛس ثدٝ سدشثبصاٖ ٚ افسدشاٖ       

  ٛ ٥ِغ لٛٔب٘ذا٣٘ ا٥ٙٔٝ ٔعشف٣ شذ. دس ٔحف٣ّ وٝ ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٙبسجت دس ٔمش فشٔب٘دذ٣ٞ ود

ُ  غٛس ثشٌضاس شذٜ ثٛد، سشداس ٔحس٣ٙ ٔجبسصٜ ع٥ّدٝ دٞشدت ٌدشاٖ،    ٚ   حد  ٘دضا  ٞدب 

ٔجدبسصٜ  ، فسبداداس٢،استمب٢ ظشف٥ت و٥ِٛغ اص ٍ٘بٜ تد٥ٟضات ثباختالفبت ل٣ٔٛ، ٔجبسصٜ 

ٔٙؽم٢ٛ،ِسب٣٘ ٌٚش٣ٞٚ ٚ اعٕبس سبختٕبٖ ٞب٢ ٔٛسد ٥٘بص ود٥ِٛغ   ع٥ّٝ تعصجبت ل٣ٔٛ،

ثب ود٥ِٛغ ٚ ٥٘شٚٞدب٢   اص ٔشدْ غٛس خٛاست تب  ٚسا اص ا٤ِٛٚت ٞب٢ وبس٢ خٛد خٛا٘ذ 

ا٥ٙٔت٣ ٕٞىبس٢ داشتٝ ثبشٙذ.  چبِش ا٥ٙٔت اص عٕذٜ تش٤ٗ ٔشىالت ٔشدْ غدٛس اسدت   

   وٝ ا٘تظبس ٣ٔ سٚد ثب ٔذ٤ش٤ت فشٔب٘ذٜ خذ٤ذ ا٤ٗ ٔشىالت وبٞش و٥ذا وٙذ.

 استقبال پُر شور فیروزکوهیاى، از فراغت دورۀ هاستری استاداى

 
سبحبت اؼشاف ُ فشاغت حبصُ وشد٘ذ. ٚسٚد استبداٖ تشث١٥ ٔعّٓ دس فشٚدٌبٜ ثباستمجبَ ٚ وز٤شا٣٤ ٌشْ صذ ٞب تٗ اص شٟشٚ٘ذاٖ ف٥شٚصوٜٛ ٚ شش تٗ اص استبداٖ تشث١٥ ٔعّٓ غٛس اص ثش٘ب١ٔ ٔبستش٢ دا٘شٍبٜ آٔش٤ىب٣٤ افغب٘ستبٖ ٚ ثش٘ب١ٔ س٤ٛذٖ دس وبث

٣ٌ دس تبالس ٔمبْ ٚال٤ت ثٝ افتخبس استبداٖ، اص خب٘ت ٔمبْ ٚال٤ت، شٛسا٢ ٚال٤ت٣ ، س٤بست صجح ٔحف٣ّ ثضس ۱شٟش، سٚ ثٝ سٚ ٌشد٤ذ. سپغ استبداٖ ٚ دا٘ش آٔٛصاٖ س٤بست تشث١٥ ٔعّٓ دس ٔمش ا٤ٗ س٤بست اص استبداٖ خ٤ٛش وز٤شا٣٤ وشد٘ذ ٚ سبعت 

س تجش٤ه ٌفت ٚ آٖ سا دست آٚسد ث٣ ٘ظ٥ش اٖ سا اص ثش٘ب١ٔ ٔبستش٢ ثٝ خبٔع١ فش٣ٍٙٞ ٚ ع٣ّٕ غٛٔعبسف ، س٤بست تشث١٥ ٔعّٓ ، س٤بست اؼالعبت ٚ فشًٞٙ ٚ د٤ٍش ٟ٘بدٞب٢ دِٚت٣ ثشٌضاس ٌشد٤ذ. س٥ذ ا٘ٛس سحٕت٣ ٚا٣ِ غٛس فشاغت شش تٗ استبد

ّٓ ٚدا٘ش ٚ ٘مش ا٤ٗ استبداٖ دس تع٥ّٓ ٚتشث١٥ فشص٘ذاٖ غٛس ٤بدآٚسد٢ وشد٘دذ ٚ آٖ سا ٟٔدٓ ٚ   ٚ ث٣ سبثمٝ خٛا٘ذ. سپغ فعُ اِحك احسبٖ س٥٤غ شٛسا٢ ٚال٤ت٣ ٚ فعُ اِحك ٘دبت ٔعبٖٚ تذس٤س٣ ٔعبسف ثٝ تشت٥ت سخٙشا٣٘ وشد٘ذ ٚ اص ا٥ٕٞت ع

ٔعشف٣ استبداٖ ثٝ ثش٘ب١ٔ ٔبستش٢ ٚ خش٤بٖ تحص٥ُ ٚ فشاغت آٟ٘ب سا ثشا٢ حبظشاٖ خدبؼش  ذ٘ذ. فعُ اِحك فب٤ك س٥٤غ تشث١٥ ٔعّٓ غٛس ٥٘ض دس سخٙبٖ خ٤ٛش اص ا٥ٕٞت ثش٘ب١ٔ ٔبستش٢ دس تشث١٥ ٔحصالٖ ا٤ٗ ٟ٘بد ع٣ّٕ سخٗ ٌفت ٚ سٚ٘ذ ح٥بت٣ خٛا٘

 ٤ف اص س٢ٛ ٔمبْ ٚال٤ت ٚ س٤بست ٔعبسف ٚ تشث١٥ ٔعّٓ ثشا٢ استبداٖ فبسغ اِتحص٥ُ ٚ ٌشفتٗ عىغ ٤بدٌبس٢ ثٝ وب٤بٖ سس٥ذ.٘شبٖ سبخت. ا٤ٗ ٔحفُ ثبشىٜٛ، ثب تمذ٤ٓ تمذ٤ش ٘بٔٝ ٚ تحب

 !پیام تبریکی
  ۱۲هحوذ حسي حکیوی، سش دبیش 

فشاغت غدالْ    ۰۷٘بٖ افغب٘ستبٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔبٞٙب١ٔ ٟ٘بد اختٕبع٣ ٚ ا٘ىشبف٣ ٣ّٔ خٛا

ٚ استبد تشث١٥ ٔعّٓ سا ثدٝ خبٔعد١ فشٍٞٙد٣ ٚ عّٕد٣ غدٛس      ۰۷٘ج٣ سبل٣ ٔذ٤ش ٔسَٛٚ 

وٝ ٔٛصٛف سا دس ٔسب٤ُ ع٣ّٕ  ض ٕ٘ٛدٜ اص خذاٚ٘ذ ثضسي خٛاٞبٖ استتجش٤ه عش

ٕد٣  استبد سبل٣ تب حبَ دست آٚسد ٞب٢ ٟٔ ٚ فش٣ٍٙٞ تٛف٥مبت ث٥شتش ٘ص٥ت فشٔب٤ذ.

دس عشص١ عّٓ ٚ دا٘ش ثشا٢ خبٔع١ فش٣ٍٙٞ غٛس ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ است ٚ ا٥ٔذ ٚاس٤دٓ  

 .ٕٞچٙبٖ ادأٝ داشتٝ ثبشذخدستٝ ا٤ٗ سٚ٘ذ 

 

حقوق بشر 

 چیست؟
حمٛق ثشش وذاْ وذ٤ذ٠ عد٥ت ٚغش٤ت ٥٘ست. ثشش، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٣ٔ دا٥٘ٓ ثٝ ٔعٙب٢ ا٘سبٖ است 

چٝ شٕب٣ِ ثبشذ چٝ خٙٛث٣ داسا٢ حمٛق ٚأت٥بصات٣ است ٚ ا٘سبٖ چٝ ششل٣ ثبشذ چٝ غشث٣، 

ٚا٤ٗ أت٥بصات ا٘سبٖ، ٣ٔ شٛد ٕٞبٖ حمٛق ثشش. وغ حمٛق ثشش ٤ع٣ٙ ا٤ٙىٝ ٔب حك داس٤ٓ دس 

خبٔعٝ ص٘ذ٣ٌ و٥ٙٓ. حك داس٤ٓ اصدٚاج و٥ٙٓ، حك داس٤ٓ، خب٘ٝ ٚ ٔسىٗ داشتٝ ثبش٥ٓ، حك داس٤ٓ 

، حك داس٤ٓ ٔسبفشت ثش٤ٚٓ، حك داس٤ٓ ٔشاسٓ تحص٥ُ و٥ٙٓ، حك داس٤ٓ حشف ثض٥٘ٓ ٚ ٘ظش ثذ٥ٞٓ

ٔزٞج٣ خ٤ٛش سا ا٘دبْ ثذ٥ٞٓ، حك داس٤ٓ دس ٍٞٙبْ ظشٚست ثٝ ٔحىٕٝ ٚعذاِت ٔشاخعٝ و٥ٙٓ، 

 آة ٚ ثشق ٚ سشن داشتٝ ثبش٥ٓ. حك داس٤ٓ 

ذ ، وبٔال ثشداشت ٙحمٛق ثشش سا ٔثال وذ٤ذ٠ غشث٣ ٤ب وذ٤ذ٠ خذ٤ذ ٣ٔ دا٘ ا٤ٙىٝ عذٜ ا٢ اص افشاد

اسا٤ٝ ٣ٔ دٞٙذ. حمٛق ثشش اص ٥ٞچ خب ٥٘بٔذٜ است. ثشش اص لذ٤ٓ چٝ دس ششق ٚ چٝ ٘بآٌبٞب٘ٝ 

آ٤ب ٔشدْ  دسغشة داسا٢ حمٛل٣ ثٛدٜ است ٚ سٚص ثٝ سٚص تٛخٝ ثٝ ا٤ٗ حمٛق ث٥شتش شذٜ است.

ٔب ٞضاس سبَ و٥ش ٤ب وب٘صذ سبَ و٥ش خب٘ٝ ٘ذاشتٙذ؟ آ٤ب اصدٚاج ٣ٕ٘ وشد٘ذ؟ آ٤ب ٔسبفشت ٣ٕ٘ 

٣ٕ وشد٘ذ؟ ؼج٥ع٣ است وٝ وبسخ ٔثجت است. ٔشدْ دس ٌزشتٝ ٞٓ ا٤ٗ سفتٙذ؟ آ٤ب تحص٥ُ ٘

 ظشٚس٤بت سا ثٝ ٞشحبَ داشتٙذ ٚ حمٛق ثشش ٤ع٣ٙ ٥ٕٞٗ ٞب ٚ چ٥ض ٞب٢ اص ٥ٕٞٗ لج٥ُ. 

وٝ ٣ٔ ٥٤ٌٛٓ ٤ب ٣ٔ ش٤ٛٙٓ دل٥ك تش فىش و٥ٙٓ ٚ  وٝ ٔب ٤ه ثبس ثٝ ٔٛظٛعبت٣ وغ ثٟتش است

ٝ ع٥ّٝ چ٥ض٢ حشف ٘ض٥٘ٓ ٚ ٥ٔبٖ ٔشدْ سٛء تفبٞٓ خٛد ٔبٖ سا ثفٟٕب٥٘ٓ وٝ ٘بشٙبختٝ ٚ ٘بدا٘ست

 ا٤دبد ٘ى٥ٙٓ.
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 ٔتصذ٢ صفحٝ ۲ ٔحٕذ ٚص٤ش ٘ٛسا٣٘

 

ٌبی آموزضی مجتمع برگساری کبرگبي  گسارش
 جبمعً مذوی غور

 
 
 
 
 
 
 

 

ُ    بلٌذ بشدى سطح آگاّی  یک هَضَع ٍ هَسدعٌَاى یک ًْاد آگاّی دّی دس  هذًی بِجاهعِ   ضهْشًٍذاى، ًمهص اسصًهذ

پخص کتها  ّها، هته ر، ساُ اًهذاصی دیها َگ       هی تَاًذ داضتِ باضذ. هاًٌذ گفتواى ّا، بشًاهِ ّای آهَصضی، ًطش ٍای 

 ّای ساصًذُ ٍسایش ًطشیِ ّا.

ای دٍ تی ٍغیش دٍ تی، ًْاد ّای اکادهیک ٍپژٍّطی ٍضْشًٍذاى اص کاس ٍیژُ ّهای  آگاّی دّی استمای ظشفیت ًْاد ّ 

سسا ت اساسی ًْاد ّای جاهعِ هذًی دس لبال جاهعِ است؛ صیشا ًبَد آگاّی ّای الصم ٍکافی اص هاّیهت ٍاّویهت    هْن ٍ

 ًمض گستشدُ حمَق بطشی است. ّای اجتواعی، سیاسی ٍی لَاًیي دس سطح هلی صهیٌِ ساص دضَاس 

بخهص ّهای هختله      بِ عٌَاى یکی اص ًْهاد ّهای اسهت کهِ دس      دفتش ٍالیتی  غَس هتتوع جاهعِ هذًی افغاًستاىٌُابشایي ب

ٍیژُ دس بخص آگاّی دّی عاهِ چْاس هَضَع عوذُ سا کِ عبهاسر اص اًتخابهار، حمهَق    ِ ب فعا یت ّای سا اًتام دادُ ٍ

 دّذ. آهَصش هی است صى، حمَق ضْشًٍذ ٍصلح بشای ضْشًٍذاى

بشٍصکهَُ  دس بخهص ّهای اًتخابهار ٍحمهَق صى دس هشکهض ف     تي اص آلایاى ٍخاًن ّها   ۰۴۴ِ تعذاد تا ٌَّص ب بشًاهِ دس ایي

تهي اص آلایهاى ٍخهاًن هَضهَع اًتخابهار سا       ۱۴۴ٍ  کِ ایي آهَصش ّا دس دٍ دٍسُ بشگضاس گشدیهذُ   آهَصش دادُ ضذُ

 باضذ آهَصش دیذُ اًذ. ى هیتي اص آلایاى ٍخاًن هَضَع حمَق صى سا کِ هَضَعار ریل ضاهل آ ۱۴۴فشاگشفتِ اًذ ٍ

حمَق صى چیست، حمَق صیستی، حمَق سٍاًی، حمَق اجتواعی، حمَق سیاسی صى ، حمَق صى اص دیذگاُ اس م، حهك  

ضهَد صًهاى ًتَاًٌهذ     کِ سبب هی یآهَصش، حك دستشسی بِ صحت، حك هْش، حك ًفمِ، ًمص صًاى دس سًٍذ صلح، عَاهل

 ًت علیِ صًاى خطهًَت هحسهَ  ًوهَدُ    اعوال کِ لاًَى هٌع خطَ یِ صًاى ٍدس جاهعِ سْن فعال داضتِ باضٌذ، خطًَت عل

کِ بِ هذر دُ سٍص دس دُ ضهَسای لشیتهار هتتوهع     ذًاگَاس خطًَت علیِ صًاى دس جاهعِ هَضَعاتی بَدً  پیاهذ ّای ٍ

 بشای ضْشًٍذاى آهَصش دادُ ضذُ اًذ.  جاهعِ هذًی غَس

ٍ  ی ُ ٍ صًاى ّن بِ عٌَاى ًیوداًص یکی اص ًیاص ّای اساسی اًساى ّا بَد علن ٍ  اص پیکش جاهعِ حك داسًذ تا اص ًعوت علهن 

تها دسجهِ  یسهاًا سا حهك توهام ضهْشًٍذاى   صًهاى         تعلیوهار  لاًَى اساسی افغاًستاى ًیهض  ۰۴داًص بْشُ هٌذ ضًَذ. هادُ 

یهض  ٍهشداى ( داًستِ است. ّوچٌیي فشاگیشی آهَصش ّای حشفَی ٍهسلکی باعث تَاًوٌذی التصهادی صًهاى دس جاهعهِ ً   

 گشدد. هی

کِ حمَق صًاى دس اسٌاد عام ٍخاظ حمَق بطش بِ تفصیل تستیل ضذُ است، اها ساصهاى هلل هتحهذ   یبٌابشایي ٍبا ٍجَد

ٍ  بِ ایي هسا ِ ٍلَف یافتِ است کِ اص یک طشف دس جشیاى جٌگ حمَق صًاى بیطتش اص دیگشاى پهای ههال ههی    اص  ضهَد 

 ضَد. اصی ًادیذُ اًگاضتِ هیطشف دیگش، هطاسکت صًاى دس بشًاهِ ّای حفظ صلح س

اص دیذگاُ ساصهاى هلل هتحذ، صلح پایذاس جْاًی صهاًی هوکي است کهِ اص حمهَق صًهاى دس صههاى جٌهگ صهیاًت ضهذُ        

 ًٍمص صًاى دس سًٍذ ّای هزاکشار ٍاًعماد لشاس داد صلح، فعال گشدد.

َ      ۰۴۴لابل یاد آٍسی است کِ  ق ضهْشًٍذ ٍصهلح سا دس هشکهض    تي اص آلایهاى ٍخهاًن دس دٍ دٍس بعهذی هَضهَعار حمه

 فیشٍص کَُ آهَصش هیبٌٌذ .

 

 

 

 

 ۀ مدنیــدای جامعــص

 

 

 

 دفتروالیتی غور!-افغبوستبن معرفی مرکساطالعبتی مجتمع جبمعً مذوی
 

 ختذما  اسائته هتذ  تته ؽتددکه دسالیتت  ردستته فؼا آت  نرتاصنمدد  متا  متی هؾت تته متذ   افغانغتتا  مشکضاطالػاتی مجتمغ جامؼه مذنی

 همؾتهشتا  اصلثآت  همته الدعتشعی ته اطالػتا  انتشنآتتی دسلتاا لابتش تته ختذم  الگغتشػ تکنا دژی جذتذ هثددتشاي ت  ساتگا  انتشنتی

نسؽتآ  تاتاتگتا  عتاصی  دستخؼ های مختلت  اصلثآت  کتاخانته، ختذما  انتشنآتتی ال ،مؼلما ،دانؾآمدصا  الرآش الرآشدال تی كاسمنذا  دال تی

 .نماتذ فؼا آ  می

 رسذ یوفرم ۰۵۳الی  ۰۳۳درحذود در ٌر مبي  بتیایه مرکساطالع ببزدیذکىىذگبن تعذاد

 عتشػ  ال هتا نتهتهض کتاهؼ تتا سا مثتادی  تیکتاسا ال اعت  ذتتجذ انذسکاسا  دع  ال محتدا تا مثادی  ذتجذ یعاختاسها کننذ  جادتا نتشن تا

  آتتحل ال هتتتجض امکتا  ال فتشاه  سا کتاستشا  حا آتشج ال ػالئك ؽناخ  یها نهآصم تدانذ یم نتشن تا.  دهذ یم استما ، نذهاتفشا ته ذ آتخؾ

 . عاصد فشاه  سا ا تمؾتش ةتال تش یمثتن سفتاس

 ذتتجذ یکاسها ال کغة جادتا ؼتافضا یتشا نتشن تا یها تیتدانا نتمهمتش اص یکت ذتجذ یکاسها ال کغة جادتا دس یما  غکتس عطح کاهؼ

 . تاؽذ یم

 بخص ٌبی مرکس اطالعبتی:

 فؼا آ  می کنذ : مشکض اطالػاتی مجما  دس عه تخؼ صتشتن

 کتاتخانه 9

 تخؼ خذما  انتشنآتی  9

 ) تاتگانی( نسؽآ  9

 کتببخبوً 
اد نمدصؽتی  تته  غتا  دس کتاتخانۀ مشکض اطالػاتی مجما دس صمآنه های گدناگد  فشهنگتی، تتاستخی، دتنتی، عآاعتی ال  لمتدلی کتاتهتا ال متد

های  سالصنامه  ها ، جشاتذ ال مجال   مختل  کؾدس ، پدعتشها، عتی  ، پؾتد ال انگلآغی  الجدد داسد . ته همآنگدنه کلآکغآد  های فاسعی 

 دی ها، دی الی دی ها  نآض دس کتاتخانه گشد نالسی گشدتذ  ال دس دعتشط  پژالهؾگشا    لشاس داسنذ.

 خذمبت اوترویتی 

متی تداننتذاص ختذما  انتشنآتتی مشکض اطالػاتی  مجما صدس  می گآشد .تمتا  همؾتهشتا    هایدس چاسچدب فؼا آت اسائه ء خذما  انتشنآتی

 مغتفآذ ؽدنذ.

 آرضیف یب ببیگبوی سبزی  

نسؽآ  تا  تاتگانی اص ؽماس  الظات   مه  کتاتذاس می تاؽذ. اتن امش ته اتن هذ  صدس  می گآشد تا اعناد ال مذاسک، دس مشکض اطالػاتی  

 نگهذاسی ؽدنذ 

اتن الیتت  همآؾته دس ختذم  ؽتهشالنذا  لتشاس داؽتته الاص ختذما  دعت  مجتمغ جامؼه مذنی ردس جه  تلنذ تشد  عطح نگاهی ػامه مشد  

 داؽته خدتؼ ته تهتشتن الجه تشای ؽهشالنذا  اساته خذما  می نماتذ

 :دستاس  مداسدصتشنمدختنذ كننذگا  ؽشك سالنآضتغآا

 اطالػتتا  اف جغتتتجدالدست تتتشای لتت  سا  تهتتتشتن اعتتتفادهاصن  الهمانتتا  ساهنمائآثتته چگتتدنگ  انتشنتت ،  تتته دعتشعتت  چگتتدنگی .1

 مدسدنآاص.

 اتمآ  ندسط دسفغثدک، تاهد،جمآ ،هاتمآ  العکاتپ. لغاب اتجادتک .2

 اتمآ  ندسط ها. اسعاا،فاسالاسدالپاعخ داد  تشاي چگدنگی .3

 اطالػا  انتشنآتی. دانلددالتاسگآشی چگدنگی .4

 والیت غور در اطالعبتی مجمبسکرل مئوعبذاالحمذ احمذی مس
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                    
  
 
 
 
  
‘ 
 ‘vasdfsldkf;adlkjflsdkf;hvl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

 

 5102  اپریل                                                                                         ۴۹۳۱ ثور/ اردیبهشت                                                                          ره بیست و هشتمشما                                           ال چهارمس
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .هحود هحق

 
اص ا٤ٙىٝ ثٝ ثٟب٘ٝ ٤بد داشت ٔٗ دس ثبة دٔٛوشاس٣ ٌفتٍٛٞدب٣٤  

٥ٔبٖ دٚستبٖ ثٝ ساٜ افتبد، ٌٕبٖ ٣ٔ وٙٓ اتفبق خٛث٣ ثٛد، تدب دس  

ٌفت٣٤ٍٛ خٕع٣ ٕٞذ٤ٍش سا ثٝ فٟٓ ث٥شتش ٔسب٤ُ وٕه و٥ٙٓ. أب 

جحث وشد٘ذ. ثٝ ٘ظش ٣ٔ سسذ وٝ ثعع٣ اص دٚستبٖ تب حذ٢ خّػ ٔ

   ٓ  :دس ا٤ٙددددب ثدددٝ ثععددد٣ اص آٟ٘دددب اشدددبسٜ ٔددد٣ ودددٙ

شٕبس٢ اص دٚستبٖ، عّٕىشد أش٤ىب ٤ب وشٛس٢ د٤ٍش سا د٥ِدُ  - 

سد دٔٛوشاس٣ خٛا٘ذ٘ذ. ا٤ٗ دل٥مب ٔثدُ ا٤دٗ اسدت ودٝ وسد٣      

عّٕىشد ٤ه وشٛس ٔسّٕبٖ سا د٥ُِ سد اسالْ ثذا٘دذ. ٔدٗ ثحدثٓ    

ودٝ   ٔتٛخٝ تئٛس٢ دٔٛوشاس٣ است ٚ ٘ٝ عّٕىشد حىٛٔت ٞب٣٤

ٔذع٣ دٔٛوشاس٣ ٞستٙذ. ا٤ٗ تفى٥ه سا ٞٓ ثب٤ذ دس ٘ظش داشدت  

وٝ ٞٓ أش٤ىب ٚ ٞٓ سب٤ش وشدٛسٞب٢ دٔٛوشات٥ده، دس داخدُ    

وشٛسٞب٢ خٛد عّٕىشد دٔٛوشات٥ه داسد، ٚ صٔب٣٘ وٝ وسدب٣٘  

ٔب٘ٙذ س٥ذ خٕبَ اِذ٤ٗ افغب٣٘ اص ٘ضد٤ه آٖ ٌٛ٘ٝ ٘ظبْ ٞب سا د٤ذٜ 

ٔسّٕب٘بٖ. أب عّٕىشد ا٤دٗ   ا٘ذ ٌفتٝ ا٘ذ وٝ اسالْ سا د٤ذ٤ٓ ثذٖٚ

حىٛٔت ٞب دس ث٥شٖٚ اص ٔشصٞب٢ شبٖ ؼجعب دٔٛوشات٥ه ٥٘سدت،  

ٚ ا٤شادات ص٤بد٢ ثش آٖ ٚاسد است، ٚ لدٛا٥٘ٗ ثد٥ٗ إِّدُ سا دس    

 ٔٛاسد٢ ٘مط وشدٜ ا٘ذ، ٚ ا٤ٗ ٔٛظٛ  ٘ٝ ع٣ّٕ دٔٛوشات٥ه

 .اسددددددت ٚ ٘ددددددٝ ثشخبسددددددتٝ اص دٔٛوشاسدددددد٣  

ٙدش٢ ٕ٘د٣ خٛاٞدذ،    اتٟبْ صدٖ سبدٜ تش٤ٗ وبس است، ٚ ٥ٞچ ٞ- 

ثخصٛص ٔتٟٓ سبختٗ وس٣ ثٝ ا٤ٙىدٝ ٤ٌٛدب ال٥٤ده اسدت ٚ     

ؼشفذاس غشة، چٖٛ دس ٔح٥ػ ٔب ا٤ٗ ٘ٛ  اتٟبٔبت ٚسد٥عب سا٤دح   

است، ٚ ثٝ ساحت٣ ٞٓ ٔٛسد لجَٛ ٤ه عذٜ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد. أب ا٤ٗ 

س٤ٚىشد ثٝ ٔسب٤ُ، ثبعث ٣ٔ شٛد وٝ ٤ه عذٜ اص تدش  ٔدتٟٓ   

ا٘ذٜ ا٘ذ ٚ ٔد٣ دا٘ٙدذ ٞدٓ    شذٖ سىٛت و٥شٝ وٙٙذ ٚ آ٘چٝ سا خٛ

ٔسىٛت ثٍزاس٘ذ. ٔثال، دس ٥ٕٞٗ ٔٛسد ثٕجبساٖ ات٣ٕ دس ٥ٞشٚش٥ٕب 

ٚ ٘بوبصاو٣، دا٘شٕذاٖ فشاٚا٣٘ ا٤ٗ سا ثحث وشدٜ ا٘ذ وٝ دس آٖ 

ششا٤ػ، خبوبٖ وشٛس٢ ٔتدبٚص ثٛد، ثٝ چ٥ٗ حّٕٝ وشدٜ ثٛد، دس 

ٔس٥ش إِٓبٖ ٘بص٢ ٚ ا٤تب٥ِب٢ فبش٥ست٣ حشوت ٣ٔ وشد، ٚ خًٙ 

دْٚ سا ا٤ٟٙب ثٝ ساٜ ا٘ذاختٝ ثٛد٘ذ، ٚ ٥ّٖٔٛ ٞب آدْ ثٝ لتدُ  خٟب٣٘ 

سس٥ذٜ ثٛد، ٚ احتٕبَ ٌستشدٜ تش شذٖ آٖ ٚ افضا٤ش چٙذ٤ٗ ثشاثش 

لشثب٥٘بٖ ٞٓ ٚخٛد داشت، أب آٖ ثٕجبساٖ ات٣ٕ، ثٝ خٙدً وب٤دبٖ   

داد، ٚ ٘مش ثبصداس٘ذ٣ٌ آٖ دس خٟبٖ تثج٥ت شذ. ثس٥بس٢ ثش ا٤ٗ 

خٟب٣٘ سْٛ، ٕٞبٖ حبدثٝ ثٛدٜ ٘ظش٘ذ وٝ عّت س٢ٚ ٘ذادٖ خًٙ 

است. ٤ع٣ٙ حت٣ اٌش چٙبٖ عُٕ ثٝ ظبٞش ٚحشتٙبو٣ ٞدٓ ا٘ددبْ   

شذٜ است، وٝ اِجتٝ ٥ٞچ سثؽ٣ ثٝ دٔٛوشاس٣ ٘ذاسد، اثعبد د٤ٍش٢ 

ٞٓ دس آٖ ثبسٜ ٞست وٝ ثب٤دذ دس ثشسسد٣ ٔبخشاٞدب ٚ اسدتٙجبغ     

 .داٚس٢ ٞب دس ٘ظش ٌشفتٝ شٛد

٘ظدشات غضاِد٣ ٚ   استبد ث٥ٟح اص ٔٗ وشسد٥ذٜ ا٘دذ ودٝ ٚلتد٣     - 

 لشظب٢ٚ سا لجَٛ ٘ذاس٢، چشا ثبص ثٝ ٘ظشات ا٤شبٖ استٙبد ٣ٔ و٣ٙ. 

 
 

 سبت دیي و دهوکراسیخَلط هبحث در باب ً
خٟت ٔعّٛٔبت عشض ٣ٔ وٙٓ وٝ ٔدٗ ٘دٝ ٔمّدذ ٞد٥چ     

دا٘شٕٙذ٢ ٞستٓ ٚ ٘ٝ ٔخبِف اٚ، ٚ ثٝ ا٤ٗ خبؼش ٘ٝ ٘ظشات 

وس٣ سا دسثست لجَٛ ٣ٔ وٙٓ ٚ ٘ٝ سد. ٔٗ ث٥شتش وتبة 

ٔٛظٛعبت فشاٚا٣٘  ٞب٢ دٚ دا٘شٕٙذ ٤بد شذٜ سا خٛا٘ذٜ ٚ

اص آٟ٘ب آٔٛختٝ اْ، ٚ ثب ثخش٣ اص ٘ظشات شبٖ ٞٓ ٔٛافدك  

  ٖ سا لجدَٛ   ٞستٓ. أب ؼج٥ع٣ است وٝ ثعع٣ ٘ظدشات آ٘دب

٘ذاشتٝ ثبشٓ، ٚ ٘جب٤ذ غ٥ش اص ا٤ٗ ثبشذ. دس ظدٕٗ، ثععد٣   

دٚستبٖ ٌٕبٖ وشدٜ ثٛد٘ذ ٔٗ اص أبْ اثٛحبٔذ غضا٣ِ ٤دبد  

وشدٜ اْ، ٚ وشس٥ذٜ ثٛد٘ذ وٝ اٚ چٍٛ٘ٝ دس آٖ سٚصٌدبس  

لذ٤ٓ دس ثبسٜ دٔٛوشاس٣ ٘ظش دادٜ اسدت  دس حدب٣ِ ودٝ    

 .ٔٙظٛسْ ش٥خ ٔحٕذ غضا٣ِ ٔصش٢ است

فتٝ ا٘ذ وٝ ٚلت٣ اسالْ خدٛد  د٤دٗ   عع٣ اص دٚستبٖ ٌث

وبُٔ است، ٔب چٝ ٥٘بص٢ ثٝ دٔٛوشاس٣ داس٤ٓ؟ أب ٤ٌٛدب  

وبٔدُ اسدت، ٚ د٤دٗ     "د٤ٗ"ٔتٛخٝ ٘شذٜ ا٘ذ وٝ اسالْ 

ِضٚٔب ثٝ ٔعٙب٢ سٚ  حىٛٔتذاس٢ ٥٘ست، دس حدب٣ِ ودٝ   

دٔٛوشاس٣ ٔتعٕٗ سٚ  حىٛٔتذاس٢ است. ثٟتش اسدت  

ثدبسٜ  دٚستبٖ دس ا٤ٗ ثبسٜ ثٝ وتدبة ٞدب٢ تخصصد٣ دس    

تعش٤ف د٤ٗ ٔشاخعٝ ثىٙٙذ، اص خّٕٝ وتبة دعب٠ ال لعب٠، 

اص حسٗ اِٟع٥ج٣، د٥ٔٚٗ ٔششذ عبْ اخدٛاٖ ودٝ دس ٘مدذ    

ا٘ذ٤شٝ ٞب٢ س٥ذلؽت ٚ اثٛاالع٣ّ ٔٛدٚد٢ ٍ٘بشتٝ است. 

اٌش ثتٛا٘ٙذ وتدبة ٞدب٢ تخصصد٣ ٚ اسدتٛاس دس ثدبة      

 !دٔٛوشاس٣ ٞٓ سا ثخٛا٘ٙذ وٝ ٞٙٛص ثٟتش

عجٛد٤ت ا٘سبٖ دس ثشاثش ا٘سبٖ  ٘ىتٝ ا٢ وٝ ٔٗ دس ثبسٜ-  

ٔؽشح وشدٜ ثٛدْ، ثعع٣ دٚستبٖ ٔتٛخٝ ٘شذٜ ا٘ذ ٚ ٌٕبٖ 

وشدٜ ا٘ذ وٝ ٔٙظٛس اص آٖ عجبدت ثٝ ٔعٙب٢ ا٘دبْ ٔٙبسه 

ٚ آ٥٤ٗ ٞب٢ خبص است، دس حب٣ِ وٝ عجٛد٤دت ٔعدب٣٘   

ٌستشدٜ تش٢ داسد، ٚ اتفبلب ا٤ٗ ٔعٙب سا س٥ذ لؽت دس فد٣  

عع٣ اص ٘ٛشتٝ ٞب٤ش ثٝ ظالَ اِمشآٖ ٚ دوتش شش٤عت٣ دس ث

خٛث٣ ششح دادٜ ا٘ذ. ٕٞچٙب٘ىٝ ثت وشست٣ ٥٘ض خّٜٛ ٞب ٚ 

ال٤ٝ ٞب٢ ٔختّف داسد، ٚ تٟٙب دس وشسدتش ٔدسدٕٝ ٞدب    

خالصٝ ٣ٕ٘ شٛد. ثشا٢ آ٘ىٝ ٔفْٟٛ عجٛد٤ت ٚ ثشدٌد٣،  

ثٝ دسست٣ ف٥ٕٟذٜ شٛد، ثب٤ذ ثٝ ٘مش ٘ظدبْ لدذست دس دس   

ٚ  سّت آصاد٢ ٞب ٚ ٘بد٤ذٜ ٌدشفتٗ وشأدت ا٘سدبٖ ٞدب    

اخت٥بسات شبٖ تٛخٝ وشد، چ٥ض٢ ودٝ فٛودٛ ٚ ٥٘چدٝ ٚ    

ثشخ٣ د٤ٍش ثٝ آٖ وشداختٝ ا٘ذ. دس ا٤ٙدب ثحث اص عجدبدت  

ٚ  "خدٛد "ثٝ ٔعٙب٢ فم٣ٟ وّٕٝ ٥٘سدت. ثحدث اص اصدُ    

آد٣ٔ است ودٝ چٍٛ٘دٝ ٍِدذٔبَ ٘ظدبْ سدّؽٝ،       "رات"

سشٔب٤ٝ، ٚ التذاس ٔشخع٥ت ٞب٢ ا٘سب٣٘ ٣ٔ ٌدشدد، ٚ آدْ  

ٓ دس عشصدٝ سفتدبس، ٚ ٞدٓ دس    ٞب ٞٓ دس عشصٝ ثبٚس، ٞد 

عشصٝ ا٘تخبة اسص  ٞب ٚ ٔٙش ٞب٢ شدبٖ، ٘بچدبس ٔد٣    

شٛ٘ذ ثٝ آ٘چٝ اص ث٥شٖٚ، اص س٢ٛ افشاد ٤ب ٟ٘بدٞب٢ ٔمتذس ٚ 

ٔسّػ تح٥ُٕ ٣ٔ ٌشدد تٗ ثذٞٙذ، ٚ اص ص٘ذ٣ٌ آصادا٘ٝ ٚ 

اص٥ُ ا٘سب٣٘ خٛد ٔحشْٚ ثبشٙذ. ا٤ٗ ثحث دساص اسدت ٚ  

 (ء اهللدس خددب٣٤ د٤ٍددش شددشحش خددٛاٞٓ داد )اٖ شددب 

شٕبس٢ اص دٚستبٖ ٌفتٝ ا٘ذ وٝ دس دٔٛوشاس٣ ا٘سبٖ دس - 

ٔحٛس اسص  ٞب لشاس ٣ٔ ٥ٌشد، ٚ أٛس ٔمذ  د٤ٍدش ثدٝ   

حبش٥ٝ سا٘ذٜ ٣ٔ شٛ٘ذ. ا٤ٙىٝ خذا ٚ ا٘سبٖ دس تعدبد ٞدٓ   

لشاس ث٥ٍش٘ذ ٚ تصٛس شٛد وٝ وشأت لب٤ُ شذٖ ثٝ ا٘سبٖ 

ٔٙبف٣ دس ٔحٛس لشاس ٌشفتٗ خذاٚ٘ذ است، تصٛس٢ لبثدُ  

ذ است. تال  ٔتفىشا٣٘ ٔب٘ٙدذ عالٔدٝ الجدبَ، عجدذٜ ٚ     ٘م

سب٤ش٤ٗ، ثش ا٤ٗ ثٛدٜ است وٝ ٘شبٖ ثذٞٙذ ا٘سبٖ ٚ خدذا  

دس تعبد ثب ٞٓ ٥٘ستٙذ، تب فمػ ثب رِت ٤ى٣ عضت د٤ٍش٢ 

آشىبس ٌشدد. عبسفبٖ ٔسّٕبٖ ٌفتٝ ا٘ذ وٝ ٞدش ٤ده اص   

اسٕبءاهلل اِحس٣ٙ وشت٢ٛ ثش ص٘ذ٣ٌ ا٘سبٖ ٣ٔ ا٘ذاصد، ٚ اٚ 

٣ اص آٖ ؼش٤ك ثب خذاٚ٘ذ و٥ذا ٣ٔ وٙذ. عدضت  سشتٝ ٚصّ

خذاٚ٘ذ ٔٛخت عضت آدٔد٣ اسدت ٚ سحٕدت اٚ ٔٙشد      

 ..سحٕت آد٣ٔ ٚ ٞىزا
 

 

 

 

 گسارش هجتوع جاهعۀ هدًی

 غور در جلسۀ                

 والیت بلخ
ش دفتش ٔدتٕع خبٔع١ ٔذ٣٘ ) ٔدٕب( اخ٥شاً تص٥ٕٓ ٌشفتٝ است وٝ ثعذ اص٤ٗ خّسبت ٌضاس  د٣ٞ ٔبٞٛاس دفبت

خ٤ٛش سا ٞشخّسٝ دس ٤ه صٖٚ ثشٌضاس ٕ٘ب٤ذ. خّس١ ٌزشت١ ا٤ٗ دفتش، ا٤ٗ ثبس دس شٟش ٔضاس شش٤ف ٔشوض 

 ٚال٤ت ثّخ ثشٌضاس شذٜ ثٛد ٚ دس آٖ ٔس٥ِٚٛٗ دفبتش ٔدٕب اص سشتبسش وشٛس دس ا٤ٗ خّسٝ اشتشان وشدٜ ثٛد٘ذ.

آٚسد ٞب ٚوبسوشد ٞب٢ ا٤ٗ دفتش  خذا٤بس ٚالف ٔسَٛ دفتش ٔدتٕع خبٔع١ ٔذ٣٘ دس غٛس، ٔب٘ٙذ د٤ٍش اععب دست

 سا ثشا٢ حبظشاٖ تشش٤ح ٕ٘ٛد ٚ ٔٛسد استمجبَ ٌشْ اععبء لشاس ٌشفت.

 سئٛ  ٔؽبِت اسا٤ٝ شذٜ اص خب٘ت ٔسَٛٚ دفتش غٛس ثٝ خّسٝ دس ا٤ٙدب ثٝ صٛست فششدٜ روش ٣ٔ ٌشدد.

 .دسسبَ خذ٤ذ ٥ٗ  ثبسٗ اععب٢ سٞجش٢ ثشا٢ س٥ٔٛتع٥ٚ  ىٝ دادخٛا٣ٞا٘تخبثبت شج ثشٌضاس٢ وٙفشا٘غ ٚال٤ت٣ ٚ 9

 دس فسبد، ثشسس٣ ٔٛظٛ  شفبف٥ت ٚ و٥ش ٥ٌش٢ اص حىٛٔتذاس٢ خٛة، صّح ثشٌضاس٢ چٟبسٌفتٕبٖ دسٔٛسد 9

 دس ٚال٤ت غٛس. ص٘بٖ ٚ ٚظع٥ت اؼفبَ ثشسس٣ شٟشداس٢  ٚثخش ٞب٢ 

وتبثخب٘ٝ ا٤دبد ٚ آغبص ثٝ فعب٥ِت ٔشوض اؼالعبت٣ ٤ب ٔشوض تحم٥ك. دس ا٤ٗ ٔشوض وٝ ٔدٟض ثب خذٔبت ا٘تش٘ت٣ ٚ  9

٣ٔ ثبشذ، ٕٞٝ سٚصٜ دس اخت٥بس دا٘شد٤ٛبٖ ، ٔحممبٖ ٚ تٕبْ ٔشدْ لشاس داسد ٚ آٟ٘ب ٣ٔ تٛا٘ٙذ اص٤ٗ ؼش٤ك 

 ٔشىالت خ٤ٛش سا سفع ٕ٘ٛدٜ ٚ تحم٥مبت خ٤ٛش سا ثٝ ا٘دبْ ثشسب٘ٙذ.

اد . دس ا٤ٗ خّسبت شجىٝ دثشٌضاس٢ خّسبت ٔبٞٛاس شجىٝ داد خٛا٣ٞ ٚ دادٖ ؼشح ٞب٢ الصْ ثٝ اداس٠ ٔح٣ّ 9

خٛا٣ٞ وٝ اععب٢ دا٣ٕ٤ ٚ ٔشخص٣ داسد خّسبت ٔبٞٛاس خ٤ٛش سا ثشٌضاس ٣ٔ ٕ٘ب٤ذ ٚ ٔشىالت ٚ خٛاستٝ 

ٞب٢ ٔشدْ ثب اداسات ٔشثٛؼٝ ٚ ٔخصٛصب اداسات عذ٣ِ ٚلعب٣٤ ٚو٥ِٛغ دس ٥ٔبٖ ٌزاشتٝ ٣ٔ شٛد ٚ صذا٢ ٔشدْ 

  ثٝ ٌٛ  ٔس٥ِٛٗ سسب٥٘ذٜ ٣ٔ شٛد.

٣٤. ٥ٔض ٌشد ٞب٢ ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٣٤ٛ٤ ثش٘بٔٝ ٞب٢ ٞستٙذ وٝ دس ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٤ٛ ثشٌضاس٢ شش ٥ٔض ٔذٚس 9

آٖ ثٝ ٌشدا٘ٙذ٣ٌ ٕ٘ب٤ٙذ٠ ٔدٕب وبسشٙبسبٖ، ٔس٥ِٛٗ دِٚت٣ ٚ ٕ٘ب٤ٙذٜ ٞب٢ اص ٔشدْ دس ت٤ّٛض٤ٖٛ ٌشد ٞٓ ٣ٔ 

آ٤ٙذ ٚ ٔس٥ِٚٛٗ ثٝ وشسشٟب٢ ٔشدْ ٔستم٥ٕب وبسخ ٣ٔ دٞٙذ ٚ ٞفت١ ٤ه ثبس ا٤ٗ ٥ٔض ٌشد ٞب اص ؼشف ت٤ّٛض٤ٖٛ 

 ٣ٔ شٛد ٚ ٔشىالت ثٝ سٕع ٔشدْ سسب٥٘ذٜ ٣ٔ شٛد. ٘شش

لش٤ٝ خٟت اسا٤ٝ وشٌٚشاْ ٞب٢ آٌب٣ٞ د٣ٞ ٚ شٙبسب٣٤ ٔشىالت ٔشدْ دس  ۰۳ا٤دبد شٛسا ٞب٢ لش٤دبت دس  9

ٔشوض ٚال٤ت ٚ ِٚسٛا٣ِ ِعُ ٚسشخٍُٙ. دس ا٤ٗ شٛسا ٞب ٔشدْ دٚس ٞٓ خٕع ٣ٔ شٛ٘ذ ٚ ٕ٘ب٤ٙذ٠ ٔدٕب دس ٔٛسد 

ا٘تخبثبت ٚ فٛا٤ذ ٚ ٔضا٤ب٢ ٔشبسوت ٔشدْ ثحث ٣ٔ وٙٙذ ٚ ٔشىالت ٌٛ٘بٌٖٛ  ٔشبسوت ٚ سٟٓ ٥ٌش٢ آٟ٘ب دس

ٔشدْ ٔحُ سا استٕب  ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙذ ٚ دس صٛست ٥٘بص ثٝ ٔمبٔبت ٣ٔ سسب٘ٙذ. دفتش ٔدٕب دس ادا١ٔ ٥ٕٞٗ ثش٘بٔٝ 

جبَ ثشٌضاس٢ دٜ وبس ٌبٜ آٔٛصش٣ دس ٔٛسد ا٘تخبثبت ٚٔشبسوت ٚس٥ع ٔشدْ سا سبصٔبٖ دادٜ است وٝ ٔٛسد استم

 ٔش ْ لشاس ٌشفتٝ است. 

. دس ا٤ٗ خّسبت ٔشدْ ثب اععب٢ شٛسا٢ لش٤دبت ثٝ خبؼش ا٤ِٛٚت ثٙذ٢ ٥٘بص ٞب٢ ا٥ِٚٝ ٔشدْ دس لش٤دبتخّسٝ  9

٥٘بص ٔٙذ٢ ٞب٢ خٛد سا ا٤ِٛٚت ثٙذ٢ ٣ٔ وٙٙذ ٚ ا٤ٗ ٔشىالت ٚ ٥٘بص ٞب٢ ا٤ِٛٚت ثٙذ٢ شذٜ تٛسػ اععب٢ 

 ٔدٕب ثٝ ٔس٥ِٛٗ ٔشثٛؼٝ سسب٥٘ذٜ ٣ٔ شٛد.

ثٝ صٛست ٔبٞٛاس ٚ ٔٙعىغ سبختٗ دست آٚسد  ١12 ٔبٞٙبٔفششدٜ ا٢ اص وبس وشد ٞب٢ دفتش ٔدٕب دس چبح  9

  ٞب٢ ا٤ٗ دفتش اص ؼش٤ك ا٤ٗ سسب٘ٝ چبو٣ دس تٕبْ غٛس.
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حکومت نا توان و دم 
 زدن از صلح عام و تام

 

 احمذ سعیذی 

 
لح همه جانثه ال اص صدس اتن سالص ها نه تنها سهثشی لکدم  اللذ  ملی 

 ، نآضدا پاکغتانآا  مذاخله گشؽمه ذ تلکه خاسجی ها تکن فشاگآش صحث  می

ندؽته تدد  ال تکثاس دتگش  ه گزؽته دس  .صننذ د  اص مزاکش  ال مصا حه می

نمات  جنگ دس افغانغتا  تک ؽثه ؽؼله الس نگشدتذ  که تک ؽثه  تکشاس می

که  تا صمانی نذی تاتذ تذانشعذ. سهثشا  لکدم  اللذ  ملتصلح پاتذاس فشا 

گشدد سا  ل  اعاعی جغتجد ن ،  مناصػا  تاصمانذ  اص دالسا  جنگتشای ل

، تأمآن صلح ال ثثا  پاتذاس دس کؾدس تحشا  صدۀ ما هشگض ممکن نخداهذ 

تش البؼآ  جاسی ال تدد. ما دس ؽشاتظ کندنی نآاص ته تاصنگشی جذی 

دس صدس  ؽفا  ال سالؽن ه تاتذ ت  کؾدس داست  . تمامی مؾکال  بیما

ال مؼامله ته عآاع  مجامله . افکاس ػامه دس مآا  گزاؽته ؽدد ال تاملی  عطح

طش  عخن  .  دس افغانغتا  کندنی اص تکؽآدۀ عاا های لث   تآش ؽذ  اع 

الجدد تآاالست  تا اص منافغ گدناگد  ه تش عش اتن اع  که عآغت  ال نظامی سا ت

العآله صلح ال ثثا  تأمآن  تا تذتن ،ماػی ال عآاعی مشد  نماتنذگی کنذاجت

اتن نظا  ته انذاصۀ کافی کاسنمذ تاؽذ تا سالنذ اػادۀ ؽدد ، اص طش  دتگش 

 کؾدس تأمآن ال تؼمآ  تثخؾذ.  لاکمآ  ملی سا دس عشاعش للمشال

دال   ته لآث العآله ای تشای نماتنذگی اص منافغ ال سفا  مؾتشک تک مل  ، تاتذ اص 

خصدؿ تآ  تحدا ال تذاال  ال تآ  اصاللا  ه انحصاس اؽخاؿ ال گشال  های محذالد ت

  لذس  تکآه صد  انذ سهاتی تاتذ تا اص لمات ۀکه دس لاا لابش دس استک ال همگشاتی

نماتنذگی ال ته نماتنذگی های اجثاسی ال کارب ال  اکثشت  ؽهشالنذا  تشخدسداس گشدد

های تذالی ال لدمی نمطۀ پاتا  گزاؽته ؽدد. متأعفانه ػذ  همآهنگی ال همغدتی مآا  

ما  گزؽته ای لکدم  اللذ  نآشالها ال ؽخصآ  های عا   ال یتك ملی ، طی ؽؼ 

ملی  تاػث ؽذ  تا اسادۀ ػذ  ای تش اسادۀ جمؼی چآش  گشدد . دال   ته لآث تک 

 تآشال  نالسد  ؽدد . عاصما  تضسگ ملی تاتذ اص انحصاس للما  ال اؽخاؿ مؼآن 
 

 

تقسین عادالًه ای 

 !شاعر
 يحشی بافقی

 زیباتر آوچٍ ماودٌ ز بابا از آن تً

 بد ای برادر از مه ي اعال از آن تً

 ای کٍ بًد ایه تاس ذالی از مه ي آن کًزٌ

 پر ز شُد مصفا از آن تً ، پاریىٍ

 یابًی ریسمان گسل مید که ز مه

 از آن تً ، مُمیس کلٍ تیس مطال

 مه ز یپس صابًنٍ ای آن دیگ لب شکست

 تً آن از حلًا ي َریسٍ چۀآن چم

 ایه غًچ شاخ کج کٍ زود شاخ، از آن مه

 از آن تً ، غًغای جىگ غًچ ي تماشا

 آن مه ایه استر چمًش لگد زن از

 تً آن از،  بابا مصاحب ای آن گربٍ

 از صحه ذاوٍ تا بٍ لب بام از آن مه

 از بام ذاوٍ تا بٍ ثریا از آن تً

 
 

 

الجه نآاصی ته کنؼ ها ال الاکنؼ های  آچه پآؾنهاد ما ته افکاس ػامه اتن اع  که ته

تدا  سهثشی  تلکه می ؛آش البؼآ  مدجدد  دتذ  نمی ؽددآای تغتاس تش خؾدن 

العآلۀ نهاد ها ال اتضاس های ه اجتماػی مملک  سا مثتنی تش لاند  اعاعی مدجدد  ، ت

عاختاس های مافآاتی ال خؾدنتی  الال فشص  طلثی عشکؾی  ش داد . آدمدکشاتآک تغآ

  فؼلی که گشدد که ما ته تک دال   مذس  ال ملی تشعآ  . دال  ، صمانی مضمح  می

خاطش مهاس ه مؾهدس ته تی کفاتتی  تا فغاد پنذاؽته می ؽدد ، ظشفآ  گا  گزاؽتن ت

کشد  الالؼآ  های منفی سا اص دع  داد  اع  . نلای داکتش اؽش  رنی ته لآث 

فشد االا مملک  داسای ساللآه یص  تشای مداجه ؽذ  تا مؾکال  ػذتذۀ افغانغتا  

 نآغ  ،

تشای سالتشال ؽذ  تا مؾکال  مدجددۀ  ساد  یص  چد  دعتگا  دال تؼ لذس  ال ا

د.  ستآظ جمهدس تاتذ تا اعتفاد  اص صاللآ  های لاندنی خدد ، نذاسافغانغتا  

هشچه ػاج  تش محاف  تفدق طلة سا مجثدس ته تشک امتآاص طلثی های تی لذ ال 

ذ  دس دالس انذاصۀ ؽا  نماتذ که ته د آ  ناتدانی های ؽثکه ای ، ال الػذ  های داد  ؽ

س سا ػمالً انجا  ی صالس ال صس اتن کاتاالا ال دال  انتخاتا  ستاع  جمهدسی ته مافآا

. هندص ه  دس مؼامال  عآاعی تا تشخدسد های کشنؼ نمآض تا محاف  داد  نمی تدانذ

گآشد ال للما  فشص  طلة سا دس عاصما   عشکؼ ، منافغ ملی افغانها سا نادتذ  می

کنذ . اتن دس لا ی اع  که جنثؼ  الص  تحمآ  میؽانۀ صخمی مل  هش س دال   تش

که اتن لشک  ا ضاماً ؼآتی متد ذ ؽذ ال ته جشتا  افتآذ دس تغتش الب ،مذنی کؾدس ما

های متندع تا الظات  ،  دس لا ة طآ  العآؼی اص نهاد ها ال مؤعغا  ال انجمن

تلکه دس لمآم  رلثه  ؛های کاسی التژ  ته مآذا  نآامذنذ مغؤ آتها ، مماصذ ال سالػ

ی همه جانثۀ ناؽی اص عه دهه جنگ ال نؽفتگی ال ها ها ال ناتغامانی ش التشانیت

که مدجددت  ملی ال  ستختن همه صتشتناهای مادی ال مؼندی ای مهاجش  ال فشال

ما سا اص   اال دت  لشاس داؽتنذ که جثشاً  کشدنذ ال دس سا بمان  می کؾدسی ما

سا  ه ال تهای دمدکشاعی  الظات  اصلی که ػثاس  تدد اص تشالتج ال تحکآ  اسصػ

ال سالصمش  گی ال پشاگنذگی عدق   انذاصی جنثؼ پدتای ملی ... ته خطدط انحشافی

داد .هشچنذ اص اتجاد اداسۀ مؤل  تا کند  االباع ال ؽشاتظ ته نفغ نآشال ها ال 

  جشتانا  مذافغ امنآ  ال نصادی ال دمدکشاعی ال لمدق تؾش تحدا چاس  عاص

ال ؽخصآ  های ملی ال مذنی ال  نپزتشفته اع  ال اگش همانا  نهاد ها ال عاصمانها

خاطش دع  تاتی ته دال تی که ه ػذا   خدا  ، تش محدس اصدا ال فلغفۀ دمدکشاعی ت

ها ال فشص   نتشال ال صلح ال سفا  اجتماػی سا تأمآن کنذ ، همغد نؾدنذ ، اسصػ

 ....نآض ته خاکغتش تثذت  خداهنذ گؾ  های مدجدد 

 


