
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسئولیت هر مقاله به نویسنده آن بر میگردد * ابتکار محدود ومنحصر نیست * ابتکار از موضوعات علمی شما استقبال میکند

 علمی ، فرهنگی ، سیاسی واجتماعی 

 بنیان گذاران مرگ تدریجی هزاره ها

 
از زمان آغاز ظلم و ستم عبدالرحمان خان باالی مردم هزاره 

تا هنوز، این مردم همیشه کوشیده است تا نهایت تالش خویش 

را مصرف تأمین امنیت و ارتقای سطح زندگی اجتماعی شان 

راه به دست آوردن دانش، آموزش وپرورش معرفت فراهم از 

بدارند و همان بود که زیادی این مردم تمایل به این پیدا کردند 

 تا اوالد های شان را که آینده سازان کشور محسوب می

شوند، روانۀ مکتب جهت به دست آوردن دانش وآموزش 

  وپرورش

شکل  بارز به کنند که بازخورد اش تا به حال به صورت 

مثبت نمو کرده است و آینده اش هم جز سبز کامی و 

خوش کامی چیزی دیگر نخواهد بود! بازدید کنندگان 

 تحقیقاتی راوی اند که در دیدار شان از منطقه های

حتی فقیر ترین  هزاره نشین شاهد موردهای بوده اند که

به داشتن سه و یا چهار   مردم این قوم که دارایی محلی ا

 گوسفند خالصه می شود و پیشه همان فامیل هم

  2ست  ....... ادامه در صزراعت و مالداری ا

 گلرحمان فراز

 چراانتخابات مجلس نمایندگان برگزار نمی شود؟

حکومت فعلی افغانستان با توجه به ساختار درونی اش با چالش های زیاد  

روبرو است, وضعیت امنیتی افغانستان بحرانی شده و هرروز گروه های 

تروریستی زنده وبیشترازپیش فعال می شوند, فقروبی کاری وتنگدستی 

با گذشت هرروز فراگیرتر شده می رود, نیروی انسانی جوان وفعال 

گروه به طرف کشورهای اروپای فرار می کند, سرمایه مالی  کشور گروه

مردم افغانستان درحال فرار است وزیادی تجاران وسرمایه داران 

کشورازسرمایه گزاری درداخل کشوردست نگهداشته, وضعیت رکود 

 افتصادی حاکم است این ناهنجاری ها چالش های بزرگ درپیش روی 

 ی شود حکومت وحدت ملی افغانستانحکومت فعلی افغانستان خوانده م

مسؤلیت های بزرگ دارد که باید انجام دهد؛ بااین ناهنجاری ها مبارزه 

کند, ازنفرت مردم بکاهد, مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی را تطییق 

کند وکشور را از بحرانی شدن احتمالی نجات دهد اما این حکومت برای 

 ده سیاسی قوی می باشد که با تأسفانجام این مسؤلیت ها نیازمند یک ارا

این اراده در این حکومت به چشم نمی خورد؛ درگیری واختالف های 

درونی به شدت خود باقیست وتاهنوز هیچ هماهنگی بین سران حکومت 

 به وجود نیامده تقسیم قدرت همچنان ادامه دارد, کابینه تکمیل نشده, 

 درشرایط که درکشور جنگ جریان دارد وزارت

جنگ توسط سرپرست اداره می شود, ساختار 

حکومت های محلی تکمیل نشده وتاهنوز هیچ 

گونه اعتماد سازی بین مردم وحکومت به وجود 

نیامده درحالیکه این حکومت به اعتماد سازی 

شدیدن نیازمند است, حکومت که اساسش توافق 

 2ادامه در ص     مصلحتی 

 باقر "مبلغ پور 

 افغان؛ هویت

 ملی یا قومی؟ 

هویت ملی است یا قومی به سه پرسش باید پاسخ گفت:  ،افغان برای اینکه بدانیم  

ى یا ایرانی،آلمان هویت آیاو کدام است ؟  ناسیونالیزم قومی ،هویت ملی چیست؟

هویت، چیستى هر چیزى است،  باشد؟ داشته وجود تواندمى اصوال غیره افغانی و

ای از خصوصیتهای نسبتاً پایدار از آن مجموعهبه انسان که مربوط شود، منظور 

ویت ه"شود. است که کسی دارای آن است و به اعتبار آن از دیگران متمایز می

ملی که بازتاب فرهنگ یک ملت در طول تاریخ است میباید بازتاب عناصر 

سازنده و استوار کننده بقای ملی باشد و هم زمان اجازه جور و جفا را بر علیه 

کشور از بین ببرد.در این صورت این هویت ملی الزم است با عقالنیت  مردمان

آزاد و رها و خود محور که نوکر دین و یا ایدئولوزی نیست و ماموریتش کشف 

حقیقت ورفاه و بقای همه انسانهاست همسو باشد یعنی این هویت ملی باید 

ی امر هویت ملما ا"حقانیت و درستی داشته باشد و بر اوهام و دروغ استوار نباشد

امر مقدس شده ای نیست در هر جایی که هویت ملی در تضاد با  ،ثابتی نیست

منافع ملی و حقانیت باشد الزم است در آن تجدید نظر کرد و همسو با عقالنیت 

ناسیونالیسم قومی به گرایش سیاسی ای اطالق میشود که ".آزاد و رها بپیش رفت

ه برایش مقدس بود "خودش"منتسب به قوم  قومیت، زبان و آداب و رسوم جامعه

ه ، ، اشاع"خود"جلوه دادن قوم  پاک. تقدس خون، خاک و زبان، کهنه پرستی، 

  2.............  ادامه  در ص  تنفر قومی از ویژگیهای فکری ناسیونالیسم

 سقوط قندوز در بی تدبیری حکومت

 : دو روز بعد از سقوط قندوزنبیل رئیس اداره امنیت ملی کشور

 "مشاور امنیتی ریس جمهور  اتمر اجازه عملیات برای پس گیری قندوز را نداده است و رئیس جمهور"

 در برگ ها 

  4ص 

 گپ دل    

   3ص  

معلم در زندگینقش   

  3ص 

 آسیب های اقتصادی 

4ص   

 جایگاه زن در جامعه 

  4ص

 پیام دین 

  4ص

ندگي چراغ ماهي دفع اتريکي است ، بدي جوره اتريکي رد ز
 ردوسي خردمندحکيم ف مي است ، هک از آن دوري بايد جست . آد
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ۀ شان را )اعم ازدختر و پسر( به خاطر نتیج فرزندان سالم رقابت ة می کوشد تا به انگیز

قناعت بخش در آزمون پیش دانشگاهی همان دو و یا سه گوسفند را مصرف آمادگی 

کانکور اوالدان شان می کنند که این خود نشان دهنده دانش دوستی و به دست آوردن 

شرفت یمعرفت است! اما تأسف باید به حال کسانی خورد که حوصله رقابت سالم و راۀ پ

خدا خواستۀ هزاره ها را ندارند و همیشه می کوشند سلسله های قتل های دسته جمعی 

دورۀ انید عبدالرحمان خان را که بعد قومی اش بارزتر از مذهبی است به تکرار بگیرند و 

این قوم را ریشه کن کنند در حالیکه تاریخ شاهد استبداد بی شرمانه و غیر انسانی 

و حتی تاریخ تحمل درج حضور دوبارۀ هزاره ها را در گرداب  عبدالرحمان خان است

دارد! در این میان سخت تأسف به حال رهبران قبیله وی قوم هزاره دارم که  ماتم و خون

باوجود اطالع کلی از ظلم چنگیزی گروه های فوق، دست زیر االشه نشسته و چارۀ کار 

به این معتقد اند که روزی دست را خاموشی و بی صدایی در مقابل دشمن می دانند و 

حضور و عکس العمل  ظالم از سر مظلوم فرو خواهد نشست و فکر کنم بدون حماسۀ 

تار پر انگیزه تر و توانا تر در کششدید مردم در تقبیح اعمال همان گروه ها، آنها به مراتب 

 دسته جمعی ها خواهند شد و آن وقت که دیر هنگام خواهد بود، نتیجۀ چون تأسف

خوردن و پشیمان بودن بر اجرای عکس العمل قبل از انجام در مقابل گروه ها وجود 

نخواهد داشت و آن وقت است که سه دولت مرد و قدرت مدار در رأس این قوم هر 

یک محمد محقق، محمد کریم خلیلی و سرور دانش مرگ تدریجی هزاره ها را آماده 

اند! پس هر  حمان خان را تکرار کردنیکرده و حادثۀ قتل های زنجیری دوران عبدالر

عمل که از طرف گروه های متخاصم و بد نام همچو داعش و طالب سر میزند را با شدید 

ترین الفاظ تقبیح می کنم و ناسزا میخوانم، آنهای که درک منطقی از ظهور انسان و آیین 

دی اشت های خومعرفت و انسانیت بین انسان های جهان ندارند همواره می کوشند تا برد

و نادرست شان از روایت، آیات و سوره های قرآنی را بدون ژست منطقی باالی دیگران 

 بقبوالنند و هویداست که خشم خدا روزی گریبان گیری آنان خواهد بود!

 

  

 

. که محصول ناسیونالیسم قومی جنگ "قومی است

بر  ننگیی ها و قتل عام های هولناکی است که لکه 

هلو "تاریخ بشر شده است که نمونه بارز آن 

قتل عام یهودی ها توسط نازی ها است   "کاست

 والاص غیره ایرانی،آلمانى یا افغانی و هویت اما آیا.

 طبعا آری،  باشد؟ داشته وجود تواندمى

 اش محیط از انسان که دارند وجود یخصوصیتهای

 در و جمع یک در کسانیکه این اساس بر و گیردمی

 میراثهای از و دارند درازمدتی زندگی محدوده یک

 در سیاست، در و گیرندمی بهره فرهنگی مشترک

 با ابطهر در و طبیعی محیط با رابطه در زندگی، شیوه

 شوند،می همسرنوشت دیگر انسانی گروههای

باید  هویت ملیاما . یابندمی مشترکی خصوصیتهای

های سنتی و بومی قوم، قبیله و حتی دین و از هویت

کند. هویت ملی، هویت شهروندی مذهب عبور می

. من نمیدانم که یک عده از فاشیستان قوم است

پشتون با کدام منطق می گویند در تذکره 

ود؟ درگزینه ملیت ذکرش "افغان"الکترونیک کلمه 

یا کسان که افغان نیست از کشورما خارج شوند؟ 

آنچه از البالی اوراق تاریخ بدست می اید به زیرا 

صراحت میگوید: افغان، هویت قومی و تاریخی قوم 

م آقای غال .خص با فرهنگ و زبان مشخص استمش

درقرن دهم کلمه »محمدغبار در مورد مینویسد: 

افغان که معرب اوغان بود در مورد قسمتی از قبایل 

د ش پشتون کشور در آثارنویسندگان اسالمی پدیدار

و درقرن هژدهم حاوی کلیه پشتونهای کشور 

دهم زگردید. اما نام افغانستان برای باراول درقرن سی

درمورد قسمتی از والیات شرقی کشوراطالق 

گردید و درقرن شانزدهم عالقه های جنوب کابل 

عنوان ملک اوغان گرفت. در قرن هیجدهم از 

دریای سند تا کابلستان و از نزدیک کشمیر تا قندهار 

  4از ص ادامه                 چراانتخابات مجلس نمایندگان برگزار نمی شود؟ و ملتان، 

 
باشد وهیچ راه قانونی نداشته باشد بدون شک مردم را بی اعتماد می کند 

چون مهیم ترین فرایند که اعتماد واعتبار مردم را نسبت به یک حکومت 

انتخابات است که در نظام مردم ساالری مردم ساالرمحکم می کند 

افغانستان این فرایند دچار چالش شده واعتبارش کاملن ازبین رفته ومثل 

یک فرایند نمادین جلوه می کند که نه درآن شفافیت وجود دارد ونه به 

اراده مردم احترام گذاشته می شود حکومت افغانستان برای اعتماد سازی 

فغانستان درانتخابات های بعدی شرکت کند دوباره وبرای اینکه مردم ا

دست کم باید روند انتخابات این پیکر نیم جان ویا کاملن مرده را دوباره 

زنده کند وشروع کند از اصالح نظام انتخاباتی وافراد درون کمیسیون های 

انتخاباتی چون با وجود این نظام واین افراد نه مردم به یک انتخابات دیگر 

نه کشورهای کمک کننده این فرایند را حمایت مالی شرکت می کند و

می کنند ونه قانون اساسی که اساس یک نظام مردم ساالر است مفهوم 

پیدا می کند اما حکومت افغانستان هم چنان که دردیگر عرصه ها هیچ 

گونه تمایل درخوبتر شدن وضعیت نشان نمی دهد دراین عرصه نیز با بی 

از مدت ها ازاثر فشارهای خارجی وداخلی  تمایلی برخورد می کند بعد

فقط کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی را معرفی کرده واین کمیسیون 

کارش را پیش می برد این کمیسیون فقط توانستن طرحش  تاهنوز با کندی

 قبول شدنش ماه را ارایه کند درعین حالیکه این طرح خود چالش زا است

 نتخابات مجلس نمایندگان که باید ها زمان را در بر خواهد گرفت وا

ان تعویق خواهد افتاد ونظام دولتی افغانست درسرطان سال جاری برگزار می شد تا یک مدت نامعلوم به

بایک خال قانونی هم چنان به کارش ادامه خواهد داد چون نه حکومت وحدت ملی اساس قانونی 

ی ازاین وضعیت نجات نمدارد ونه مجلس نمایندگان اما اینکه چرا انتخابات برگزار نمی شود ونظام 

یابد دو دلیل زیر می تواند پاسخ بگوید یکم: مهیم ترین دلیل ادامه این چالش نبود اراده سیاسی در 

 رأس نظام است؛ حکومت مداران افغانستان درحقیقت نمی خواهد به این زودی ها انتخابات مجلس

مجلس نمایندگان فعلی نمایندگان برگزارشود چون حکومت دارای مشکل های زیاد است واین 

درعین حالیکه جایگاه قانونی ندارد طبق میل حکومت افغانستان نیز است نمایندگان فعلی یک گروه 

مخالف سیاسی قوی علیه حکومت شده نتوانسته وکارهای حکومت را نقد نمی توانند ماه ها است که 

عکس العمل کارا وجدی  وزارت جنگ توسط سرپرست اداره می شود اما نمایندگان مردم هیچ گونه

 نشان نمی دهند واز طرفی این حکومت درهراس از یک مجلس نمایندگان قوی دردور بعدی می 

باشد ودرحقیقت از ورود ساختارنظام پیشین درمجلس نمایندگان شدیدن 

می ترسد چون سران حکومت فعلن گروه های مخالف سیاسی ومنتقد 

حکومت را به چالش کشانده وهیچ فشار سیاسی علیه حکومت وجود ندارد 

پیشین است که می توانند تنها ترس این حکومت مداران از ساختارنظام 

باورود درمجلس نمایندگان این حکومت را به چالش بکشانند بنا براین به 

برگزاری یک انتخابات شفاف وسالم تمایل جدی نشان نمی دهند دوم: 

برگزاری یک انتخابات شفاف وعادالنه تنها در صورت امکان پذیر است که 

 مل درتقلب های انتخاباتکمیسیون های نظام انتخاباتی اصالح وافراد شا

پیشین به پنجه قانون سپرده شوند وشناسنامه های برقی توزیع شود تا اعتماد 

سازی صورت گیرد اما اصالح نظام انتخاباتی وبه محاکمه سپردن افراد شامل 

درتقلب های انتخابات پیشین برای بعضی سران حکومت قابل پذیرش نبوده 

یع شناسنامه های برقی ازجمله دغدغه واراده سیاسی ندارند وازطرفی توز

های پس ازکنفرانس بن می باشد که تاهنوز به دلیل های مختلف این روند 

آغاز نمی شود وبا اندک پیشرفت به چالش کشانده می شود وبه تعویق 

انداخته می شود که چندی پیش خبرها ازشروع این روند نوید می داد که 

ه ها به تعویق خواهد افتاد وممکن با باتأسف درگیرو یک )واژه جنجالی(ما

پیشرفت اندک دیگر به یک دلیل دیگر به چالش کشانده شود وتا مدت ها 

همینطور ادامه یابد چون یک طرف حکومت اراده ندارد وطرف دیگرش 

 .ازیک موقف ضعیف برخورد می کند ونمی تواند کار عملی کند

 4ادامه از ص   بنیان گذاران مرگ تدریجی هزاره ها

 

  1ادامه از ص                ملی یا قومی؟ افغان؛ هویت

 
تاجایکه معلوم است کلمه »فرهنگ در مورد مینویسد: آقای محمد صدیق « خوانده شد. مسکن افغانها)اوغانها(

از ذکرشده است.  ورهه مهیره( درکتاب بهارت سیمتهاافغان باراول درسده ششم میالدی توسط منجم هندی )

ن صد ها سال قبل از اینکه نام ای "افغان"گفته های غالم محمد غبار ومحمد صدیق فرهنگ بر می آید که کلمه 

گفتند ما  " تظاهرات کننده گان کهاین شعار اما ان باشد کار برد هویتی برای قوم پشتون داشته. کشور افغانست

می  ن ارا به یاد دوران طالبم "افغانیت و اسالمیت می خواهیم کسان که افغان نیست از کشور ما خارج شوند

ند، رسما وعلنا از تمام مساجد شمال افغانستان را به تصر ف خویش در آورد 7991وقتی طالبان در سال اندازد 

شهر  اعالم کردند که شیعه ها سه راه بیشتر در پیش ندارند : یا مذهب خویش را تغییر دهند و مسلمان شوند، یا 

مال »از افغانستان خارج شده وبه ایران بروند ویا آماده مرگ باشند.    حتی سازمان دیده بان حقوق بشر سخنان 

ا که ازبلندگوی مسجد مرکزی شهر شنیده می شد ، به طور کامل ضبط کرده است؛ او فرمانده طالبان ر« نیازی

هزاره ها )شیعه( مسلمان نیستند، وماباید آنها را بکشیم، یا شما قبول کنید که مسلمان » در این سخنان می گوید: 

این شعار را داده اند می خواهم در جواب کسان که   (. 767، 7991)رشید، « شوید، یا افغانستان را ترک کنید

آلمانى یا ایرانی، هویت آیاگذشته و ما به هیچ وجه افغان نیستیم زیرا در بخش  "مال نیازی"بگویم که دوران 

 اش محیط از انسان که دارند وجود گفتم که خصوصیتهایی باشد؟ داشته وجود تواندمى اصوال غیره افغانی و

 شترکم میراثهای از و دارند درازمدتی زندگی محدوده یک در و جمع یک در که کسانی مبنا این بر و گیردمی

 انسانی روههایگ با رابطه در و طبیعی محیط با رابطه در زندگی، شیوه در سیاست، در و گیرندمی بهره فرهنگی

 حاال اقلیت های قومی تاجیک ها، هزاره ها، اوزبک. یابندمی مشترکی خصوصیتهای شوند،می همسرنوشت دیگر

را  "امیانبودای ب"ها... با پشتون ها کدام میراث فرهنگی مشترک دارند؟  مگر بزرگترین میراث فرهنگی ما 

پشتون ها به دستور با داران شان به خاک یک سان نکردند؟ درسیاست حذف پشتون ها چه وقت پشتون ها با 

ا پشتون بیگان بوده؟ که ما بگوییم ما ب دیگر اقوام هم سر نوشت بوده؟ یا کدام غیر پشتون انتحار کرده یا مزدور

تقلیل هویت ملی به هویت قومی و تباری نه تنها به نفع شما ها خصوصیت های مشترک داریم و ما افغان هستیم.

که  گرایی در واقع یک ایدئولوژی استقوم نیست بلکه به بی ثباتی سیاسی و بحران اجتماعی دامن می زند 

بیند. او در آئینۀ این آیدئولوژِی، هم تباران خود را سفید و دو گروه حق و باطل میجامعه را با دو رنگ سیاه و 

ر و گروه های قومی و تباری دیگبیند در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برتر و برحق مشاهده می 

که  بر این امر از طرف دیگر هویت یک مقوله فرهنگی است اما تأکید شما.داندرا ملزم به اطاعت و خدمت می

فِ قومی های مختلشناختی دارد، چون کثرتِ تباری دستهاند، نه مبنای زیست« افغان»همۀ ساکنانِ افغانستان 

افغانستان، به هیچ کس پوشیده نیست و نه مبنای فرهنگی؛ چون در این مورد نیز اختالفِ زبانی اقوام کامالً روشن 

شناسی فرهنگی، کامالً شناخته است. حال ن از نظرِ تاریخی و جامعهاست. افغان جزو مقولۀ قوم است و مصداق آ

گونه هگیرند، چشناسی فرهنگی، در این مقوله جا نمیهای انسانی را که از نظرِ تاریخی و جامعهها و گروهدسته

عۀ افغانستان تبتوانیم از کسانی که در عین افغان بودن توان افغان خواند؟ اگر افغان همان ملیت است، آیا میمی

های هند، نیستند )برای مثال شهروندانِ پاکستان و هند( سلبِ هویتِ افغانی کرد؟ کدام یک افغان اند؛ پتان

 های افغانستان؟ها و تاجیکها و هزارههای پاکستان، یا اوزبیکپشتون
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میدانیم که گپ دل ودرد دل تان زیاد است به همین دلیل 

این ستون را برای شما اختصاص دادیم ومی خواهیم گپ 

دل شمارا انعکاس دهیم پس گپ دل تان را آماده کنید تا 

که به دل تان نماند هرچه دل تان خواست به ما برسانید ما 

نشر می کنیم دراین ستون محدودیت زیاد وجود ندارد 

می تواند گپ دلش را بگوید از خیاط گرفته تا  هرکسی

آموزگار وشهردار وسرباز, خیاط میتواند ازوضعیت پینه 

وپتره خود بگوید واز مشتری های خود شکایت کند, 

شهردار میتواند از وضعیت زباله های داخل شهر وپل 

وپلچک بگوید آموزگار میتواند از شاگردان خود تعریف 

اند از آموزگار خود تعریف وشکایت کند وشاگرد میتو

وشکایت کند وبگوید که که ها روغن وگندمش را می 

 دزدند وکه ها به آنها درس می دهند؟ارباب قریه میتواند از 

 

پ دلــــــــــــــگ  
مردم قریه اش شکایت کند ومردم میتواند از کم کاری ها وخاص دزدی های 

ماز ن میتواند ازصف های تک نفری ارباب شان گیله وناله کنند مالی مسجد 

گزاران بگوید ونمازگزاران می توانند شعر معروف حافظ را بخوانند)واعظان کین 

آنکار دیگر می کنند( خالصه  چون به خلوت رفت|جلوه درمحراب منبرمیکنند

جای برای رازدل کردن شماست میتوانید از نمایندگان خاب وبیدار تان, از 

 ا موضوع های عشق وعاشقیولسوال تان,از جمله مسوالن دولتی تان بگویید حت

را بگویید اما این مورد پسین دیگر آنقدر آزاد هم نیستید دراین مورد حرف دل 

تان کمی بر رسی خواهد شد دراینجا فقط از خشووعروس معذوریم حرف دل 

این دوطایفه زیاد است ما نمیتوانیم هر روز به خود جنجال درست کنیم 

اد خواهد کرد درد دل این دوطایفه سروکاربااین دوطایفه راهی نا کجا آب

درحقیقت دراین چندبند نوشتاری هم نمی توان بیان شد درد دل این دوطایفه را 

فقط می توان سریال درست کرد وبیان کرد پس دیگر حرف ها دل ودرد های 

 دل تان را آماده کنید اگرشما به سراغ مانیامدید ما به سراغ شما خواهد آمدیم

 آسیب های بزرگ سیستم اقتصادی افغانستان

 ی کارا، از منابع کمیاب جهت نیل به کاراییاقتصاد، علمِ تخصیص و استفاده 

اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار می باشد. اصولن اقتصاد، رفتار انسانها را به 

ی دو جانبه بین خواسته های نامحدود و منابعِ محدود با کارآمدهای گونه

 دیگر و خدمات کمیابِمختلف و تخصیص منابع کمیاب را برای تولید کاالها 

به منظورِ توزیع آن در اجتماع برای رفع نیاز جامعه و رفاه اجتماعی تحت 

بررسی قرار میدهد. بنابرین اقتصاد عبارت ازعلم مطالعه و به کارگیری منابع 

برای تأمین نیاز های اجتماعی است و علم اقتصاد رفتار جوامع را در ارتباط با 

محدود، پس انداز، مدیریت و بکارگیری ثروت  چگونگی تولید، مصرف منابع

و منابع مورد مطالعه قرار میدهد. علم اقتصاد علی الرغم اینکه نسبت به علوم 

دیگر جوان تر و تازه تر می باشد همگام با علوم دیگر، دگرگونی و پیشرفت 

ی را شاهد بوده است. این سیر و تحول در کشورهای انکشاف خارق العاده

آور بوده است. واما: افغانستان به عنوان کشوری که دایمن درگیر  یافته حیرت

کشمکش و بحران های داخلی و خارجی بوده است، کمترین توجه را در 

عرصه های تحول و رشد اقتصادی شاهد بوده بنابرین مشکل است، تمام راه 

ی گهایی راکه به هر دلیلی نتوانسته در این مدت ها پشت سر بگذارد را به یکبار

بپیماید. با این وصف روند رشد فعلی اقتصاد افغانستان دچار آسیب های 

فراوانی است که البته درین نگاشته، من نیم نگاهی از عینک دانشجویی به آن 

امعه ی گونی جنموده ام که نتیجه آنرا با شما به اشتراک میگذارم. یکم: ناهم

انی ناهمگونی جامعه ی انسانسانی. در علم اقتصاد، شاخصه های اقتصادی نظیر 

که شالوده ی میزان توسعه یافتگی یک کشور و یک جامعه به وسیله آن تحلیل 

 THE PROCESS OFو مقایسه میشود و متقابلن فرایند ملی شدن یا 

NATIONALIZATION  نه تنها عامل عمده انکشاف اجتماعی بلکه عامل

ریف که اگر ما، تع اصلی انکشاف اقتصادی پنداشته میشود. به این مفهوم

 "ی انسانیگونی جامعههم"درست ازملت، هویت ملی وانسجام اقوام ساکن

دریک کشور را نداشته باشیم، یعنی که هنوز ما درگیر مسایل حل ناشده درون 

اجتماعی هستیم یعنی ما دریک جامعه بدوی با شاخصه های ابتدایی یک ـ

ته ندگی داریم. در کنار دیگر جامعه که در دوره های پیشا تاریخی وجود داش

عوامل تاثیر گذار مانع بزرگی فرا راه رشد اقتصادی و اجتماعی می باشد که 

درین مقطع اصلن حرف زدن از شکل گیری یک سیستم اقتصادی کارا حتی 

غیر عاقالنه به نظر میرسد. و نمونه های آن را به خوبی در رشد نامتوازن والیات 

قومی ه بودجه و تشکیالت اداری، تنش های درون ـازناحیه تخصیص نا عادالن

 مانندِ جامعه ی»واپس زده شدن اقلیت های کم زور توسط اقلیت های نیرومند

که در هر عرصه چشم گیر و واضح است تبارز یافته می یابیم. جای « جنگلی

خود با نبود انسجام فکری و ملی، چند این تاسف باقیست که ما در جامعه 

ه روبه رو هستیم، که این خود زمین« سیاسیبحران هویت ملی ـ» پارچگی قومی

اختالل ایجاد زیر ساخت های اقتصادی را در سطح کالن به میان می آورد. از 

طرفی هم این مشکالت زمینه مداخالت را فراهم آورده است که البته این 

 ر وعقب افتاده مشابه است که در نوع نگرش وبا در خیلی از کشورهای مسأله

نخست امنیت می طلبد که دولت مردان ما بیشتر به فکر منافع شخصی 

وملیتی شان بوده تا فراهم کردن بستر مناسب برای طرح پالن های 

اقتصادی وپرداختن به مسائل ملی و کشوری. از آسیب های انکشافی ـ

شدید اقتصادی در کشور میتوان به نا امنی به عنوان جدی ترین معضلی 

بب گریز سرمایه و سرمایه گذاران و تاجران شده است اشاره کرد که س

طی چندین سال این معظل منجر به گریز صد ها تاجر و سرمایه گذار 

مدعیانی که قرار بود از کشور شده است. اما کشور های اعضای ناتو ـ

ـ وهم، دولت افغانستان درمدت بیش از برای کشور ما امنیت بیاورند

بایست برای زدودن این معظل به شکل جدی تالش می چهارده سال که

کنند همچنان در ایجاد یک مکان مستعد وامن برای شهروندان و 

سرمایه گذاران این کشور ناکام بوده است. که میتوان خطوط شکست 

ی اینها مشاهده کرد. که این به نوبه خود را به روشنی در پیشانی همه

که به هر صورت موضوع مورد تدقیق و بررسی اکادمیک می طلبد 

بحث ما نیست. سوم: بیکاری. بیکاری، آسیبی بزرگ دستگاه اقتصاد، 

ه ی ابتکار از نقطموضوعی است که تصمیم دارم در چند شماره ماهنامه

نظرهای مختلف به آن بپردازم، بنا برین درین شماره نگاه خیلی گذرا 

ین بحث را وسیع تر به بیکاری داریم و در شماره های بعدی دامنه ی ا

خواهیم کرد و به عامل ها، تاثیرات، و پی آیند آن از عینک دانشجویی 

خواهم نگریست. برای اینکه بیکاری را از نظر علم اقتصاد درست تر 

درک کنیم باید چند فاکتور دیگری از جمله، کار و نیروی کار را 

سمی جبشناسیم. کار؛ اجرای وظایفی که شامل فعالییت های فکری و 

بوده که به هدف تولید کاال و خدمات و یا اجرای محوله که نیاز های 

انسانی را برآورده میسازد. لزومن باید متذکر شوم که؛ تصمیم ندارم، 

تعریفی جامعی از کار ارائه کنم به خاطریکه نیازی دیده نمیشود ونیز 

تعریف فوق از چندین جهت ناقص است. در هر حال کار، شغل یا 

اجرای وظایفی است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام  پیشه،

میشود. در اکثر کشور ها نهادهای حمایت از کارگران وجود دارد که 

در راستای دفاع از حقوق کارگران فعالیت دارند. اما نیروی کار از نظر 

 41اقتصاد کالن به افراد سالمی گفته میشود که در سال های باال تراز 

سال قرار دارند. با شناخت این دو فاکتور، بیکاری را  56از  و پایین تر

نیز از نظر اقتصاد کالن بررسی می کنیم، بیکاری در اقتصاد ماکرو به 

نیرویی کاری گفته میشود که در رده بندی فوق شامل بوده و درحد 

اقل دو هفته قبل از زمانی که به فرد، بیکار گفته شود دنبال کار رفته و 

ل اقدام اولیه خود را در راستای کاریابی انجام داده باشد و یا حد اق

ار کاری نیافته باشد. طبق این گفته به کسانی که میتوانند کار بیابند و ک

 ......نمیکنند به دلیل تنبلی ویا به هر دلیل دیگر بیکار نمیگوییم.

 

های آنها تبارز یافته و نهادینه 

شده است. دوم: نبود امنیت. و 

 اما به کارگیری سرمایه در قدم

 نقش معلم در زندگی انسان

 
یکه انسان یک موجود اجتماعی است از آن جای

و نمی تواند به گونه انفرادی به زندگی خویش 

ادامه بدهد، ولی به خاطرایجاد یک سیستم در 

زندگی اجتماعی الزم است سلسله قوانین را در 

نظام اجتماعی شان به وجود آورد تا اجتماع 

منافع هر فرد از انسانها را تعیین نماید .معلم در 

ی نقش تعین کننده خودش را دارد اجتماع انسان

طوریکه هر معلم آگاهی روند پرورش است ، 

در سیستم های آموزشی، افراد زیادی مشغول به 

کارند و فعالیت های آنها به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم در پپرورش دانش آموزان و یا 

دانشجویان مؤثر است اما در این میان، نقش 

ته افراد بسیار برجسآموزگاران واستادان از دیگر 

تر می باشد چنان که بیشتر وقت ها را دانش 

آموزان در مدرسه و دانشجویان در دانشگاه زیر 

نظر آنها سپری می کنند و عامل دیگر هم فراهم 

آورنده زمینه برای فعالیت معلّمان واستادان می 

باشد از این رو بسیاری از دانش آموختگان نظام 

 گیری شخصیت آموزشی سنتی و جدید شکل

خود را مرهون معلمان خود می دانند رابطه 

دانش آموز با آموزگار یک رابطه باطنی و 

معنوی است دانش آموز و یا دانشجو آموزگار 

را شخصیتی محترم و ممتاز می داند که او را در 

بزرگ شدن و به استقالل و آزادی رسیدن، و به 

عضویت رسمی جامعه در آمدن کمک و 

نماید آموزگار با روح و جان مساعدت می 

دانش آموز و یا دانشجو سروکار دارد و به همین 

جهت به عنوان یک الگوی محبوب و مطاع 

پذیرفته می شود . دانش آموز اگر چه قبلن در 

محیط خانواده علوم و اطالعات فراوانی را 

 کسب کرده رفتارهایی را آموخته و به اموری

شکل  عادت کرده و تا حدودی شخصیت او

 گرفته است ولی هنوز شکل ثابت به خود نگرفته

و تا حد زیادی قابل انعطاف و تغییر می باشد. 

کودک و نوجوان در این سنین از محیط خانواده 

خارج می شود و به طور رسمی در اجتماعی 

 و یا دانشگاه پذیرفته می شود جدید یعنی مدرسه

دانش آموز در این اجتماع جدید فرصت می 

اندوخته های دینی و رفتار و  ا افکار ویابد ت

عادتهای گذشته اش را مورد بازنگری قرار دهد 

و شخصیّت خویش را بسازد و تکمیل کند و به 

همین لحاظ تثبیت کند با نفوذترین و محبوب 

ترین فردی که می تواند در این مرحله حساس 

او را یاری کند معلم است به همین جهت دانش 

جویان معلّم و استاد خود را آموزان و یا دانش

 بعنوان یک الگو و اسوه می پذیرند. و خود را با 

وی همسان و همانند می سازند همچنین دانش آموزان همه 

عمل ها و رفتار معلمان و مدیر و حتّی سرایدار مدرسه را 

زیر نظر دارند، و از آنها درس می گیرند دانش آموزان از 

ن با مدیر، معلمان با یکدیگر، طرز برخورد و تعامل معلما

معلمان با خدمتکاران مدرسه و معلمان با دانش آموزان 

درس می گیرند از اخالق و رفتار معلم، از طرز اداره 

 کالس، از رعایت عدل و انصاف در نمره دادن، از وقت

شناسی معلم الگومی گیرد. در رعایت نظم، از دلسوزی و 

از دینداری و التزام به مهربانی، از خوشرویی و فروتنی، 

و ادب او، از خیر خواهی  ضوابط شرعی، از اخالق خوش

و نوع دوستی معلّم درس ها می آموزند همچنین از اخالق 

و رفتار و کردار او متأثر می شوند و خود را با او همسان می 

کنند بنابراین، معلّم فقط یک آموزگار نیست بلکه مهم تر 

ر ی با نفوذ است رفتار و گفتااز آن، یک مربی و یک الگو

پرورش می دهد،  پسندیده اش دانش آموزان را خوب

بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می دهد و 

به عکس یک معلّم بد اخالق و بدرفتار و منحرف که با 

شد می ک دانش آموزان را به انحراف و تباهی رفتار بد خود،

ود جتماع مرتکب می شبزرگترین خیانت ها را نسبت به ا

بنابراین شغل و حرفه معلمی و استادی از حساس ترین و 

مسئولیت دارترین شغل های اجتماعی می باشد.معلم و استاد 

نمی تواند نسبت به اخالق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت 

باشد، زیرا محدوده اخالقیاتش فراتر از خود اوست. او تنها 

های ئولیت تعدادی از انسانمسئول خودش نمی باشد بلکه مس

معصوم را نیز به عهده گرفته است.استاد و معلّم باید به این 

مسئولیت سنگین و ارزشمند و میزان و مقدار نفوذش در 

دانش آموزان خوب بیندیشند و با اصالح و اخالق و رفتار 

آموزان و یا  خویش بهترین الگوها را در اختیار دانش

هایم گینات ، وقتی معلم جوانی  دانشجویان قرار دهند.دکتر

زی من به نتیجه خوف انگی» بوده به این مطلب اشاره میکند: 

رسیده ام، من عامل تصمیم گیرنده در کالس هستم و این 

برخورد شخصی من است که جوّ خاصی پدید می آورد من 

بعنوان یک معلّم دارای قدرت شگرفی هستم و می توانم 

ار یا پر از سرور سازم در زندگی یک کودک را تیره و ت

تمام موقعیت ها این پاسخ من است که اوج یافتن یا 

فرونشستن یک بحران و انسان شدن و یا وحشی شدن یک 

از این رو اگر معلمان، دانش « کودک را معلّم تعیین میکند

آموزان را به رفتارها، صفات و نگرش هایی خاص دعوت 

نباشند آموزشهای کنند ولی خود در عمل به آنها پایبند 

 .شفاهی آنهانیزتاثیرنخواهدگذاشت
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یک انسان در تمام زندگیم این است که در جهت رسیدن آرزوی من به عنوان 

به افق های روشن ومملو از صلح وصفا، عدالت وبرابری، آرامش وامنیت 

وخالی از هرگونه تبعیض وبی عدالتی، خشونت وبی حرمتی علیه ارزش های 

انسانی وکرامت انسانی به ویژه زنان در کشور خویش گام های بلندی داشته 

ت واقع بینانه داشته باشیم باید تمام مردان و جوانان امروزی به باشم. اگر قضاو

شخصیت انسانی وحقوقی احترام داشته باشد. چراکه زن گران بها ترین، با 

ارزش ترین وظریف ترین موجودی است که خداوند )ج( آفریده است. زن 

 همان زن ٬همان مادر است که خداوند فرموده بهشت زیرپایش قرار دارد

 عیتجم از عظیمی کتله به را جهان توجه بار یک سال هر که است شخصیت

گاه حقوقی، حیثیت وکرامت انسانی جلب می کند. ن از جهان زنان یعنی بشر

بهترین پرسش که در برابر مردان جهان قرار دارد این است که چگونه وضعیت 

جا واز کزنان را در زندگی فردی واجتماعی تغییر دهند واین امر مهم را چگونه 

آغاز کنند ؟ آسان است طوریکه ما نباید وضع زنان را وابسته به وضعیت سیاسی 

کشور بدانیم، متاسفانه تا هنوز روش کار بر همین منوال بوده است یعنی 

وضعیت زنان با تحوالت سیاسی تحول یافته است. گرچه زنان وضع شان کمی 

ا ر وضعیت زنان دردی را دوبهتر شده اما عزیزان باید بدانند که چنین تحول د

نمی کند واندک بار از دوش مادران وخواهران ما کاسته نمی شود. ما باید به 

این نکته توجه داشته باشیم که تمام این گونه آزادی های که حکومت نسبت 

به زنان دارد قابل قدر هستند ولی کافی نیست زمانی میتوان آزادی زنان را حس 

بت به زنان تغییر کند واین یک تحول بزرگ در کرد که دید جامعه ما نس

فرهنگ ما خواهد بود. اگر روح فرهنگ مرد ساالر باشد وزنان را انسانهای 

دسته دوم بدانند ولو قانون وحکومت از تساوی حقوق زن ومرد سخن بگوید 

بازهم جامعه مرد ساالر خواهد بود وزنان از هیچ گونه حقوق وامتیازی انسانی 

ار نخواهد شد برعکس اگر روح فرهنگ زنان را مساوی با خویش برخورد

مردان دانست ولو حکومت این ارزش را نادیده بگیرد باز هم جامعه جبرن 

ولزومن به سمتی حرکت خواهد کرد که فرهنگ آن را ایجاب میکند. روشن 

فکران، فرهنگیان و قانون گذاران کشور باید دست به دست هم بدهند وتالش 

شونت را اوال از پیشنهاد ودیدگاه های فرهنگی وعنعنوی خویش نمایند تا خ

محو کند هر کس وظیفه دارد تا خودش، خانواده اش وهمسایگانش را نسبت 

به این ارزش مهم آگاهی دهد واین به یک باور تبدیل شود که زن اهمیت فوق 

ل سالعاده را در جامعه دارد، حتی زن مادر است ومیتواند در صورت عدم بقاء ن

انسان را به خطر مواجه سازد در جامعه این ثابت گردد که زن ها باعث سر 

افرازی مرد هاست وهیچگاهی مردی بدون موجودیت زن در آرامش نیست 

وزندگی برایش دشوار است. پس آزادی زنان از عنعنه ها، رسم ورواج های 

 نبی مورد وخرافاتی حرفیست که پشت کار می خواهد ووظیفه همه ای روش

فکران وفرهنگیان در سطح جهان وکشور است، فروش زن، خرید زن، زندانی 

کردنش در خانه ها، عدم حق دادن برای آنها از مواردی برجسته ای است که 

در جامعه ما بیداد می کند و محو آنها وظیفه هر انسان آگاه وبیداراست، 

 روزیکه حقوق مادران وخواهران مان دیگر پایمال نشود.

 

 جایگاه زن در جامعه 
 عبدالرشید"اخالقی" دانش آموز صنف دهم لیسه امام علی )ع( 
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ل دین است؟ مرا کافر بخوان ديگر                                                ال دین است؟ مرا کافر بخوان ديگراگر قتل وقت  اگر جنگ وجدا

 اگر این قیل واقل دین است؟ مرا کافر بخوان ديگر  اگر دین دشمني دارد، هب این اطفال سرگردان؟ 

 گرکافر بخوان دي اگر این وضع حال دین است؟ مرا  اگر این تحفه ي دین است هک من این جا همي بینم 

 اگر جاني خصال دین است؟ مرا کافر بخوان ديگر  من آن دین ام هک انجي است، رباي ملت مظلوم  

ریست   اگر خواب وخیال دین است؟ مرا کافر بخوان ديگر بناي جنپ رد دینم، همه عشق است وبیدا

 ا کافر بخوان ديگر اگر حذف، مجال دین است؟ مر  ایپم دین من صلح است، اگر تو بامن هم دیني  

 اگر این فیل وافل دین است؟ مراکافر بخوان ديگر  هب دین من همه رحم است، کتاب دین من روشن 

 اگر تخریب مال دین است؟ مرا کافر بخوان ديگر  من آن دین را نمي خواهم ، هک حامي اش گدا باشد! 

گالش کن دمي ربخود، هک کوهین را سخن داني  است؟ مراکافر بخوان ديگر. اگر گودال وچال دین س

 

 (رایگان )روز یک امتحان آزمایشی کانکور 46هر 

قندوز با تمام اما و اگرها و باید و نبایدها و 

شاید و نشایدها سقوط کرد و زنان و 

کودکانش مورد تجاوز قرار گرفتند و 

ته شدند و خانه ها ویران شد مردانش کش

و بیمارستان و ادارات دولتی و بانک ها 

آتش زده شد و نهادهای بین المللی بسته 

یت پرچم طالبان به اهتزاز شد و در نها

در اینکه همه عوامل داخلی و درآمد.

خارجی در این بی نظمی کمک های 

امنیتی و ناآرامی فزاینده دخیل هستند 

اینکه پس از بی  تردیدی وجود ندارد اما

کفایتی محرز و سکوت مطلق، هجمه ی 

هیاهو و سروصداهای زاید فضای رسانه 

ا آکنده کند چندان ای و سیاسی ر

 به عبارت دیگر اینکه اینخوشایندنیست.

همه آگاه سیاسی فاقد صالبت اجرایی به 

انتظار نشسته اند تا ولسوالی و قریه و مرکز 

میرد ب والیتی سقوط کند و کودکی از فقر

و زنی مورد آزار جنسی قرار بگیرد و 

سربازی سر از تنش جدا شود و بعد از 

پردازند؛ مضحک و ویرانی، به اظهار نظر ب

اینک که والیتی به  متاثرکننده است.

دست طالبان سقوط کرده است، هر کسی 

      در بدنه ارگ یا در خانه ملت یا در مجلس

. 

 

ه دانشگا سنا و یا در اپوزیسیون خودخوانده و یا در

های سیاسی به اظهارفضل و ابراز نظرات تکراری و 

بیهوده دست زده است که نمونه هایی از آن در ذیل 

از مردم رحمت اهلل نبیل:  شده اند.آورده 

 امنیتی عذرخواهی ولی به نیروهای

باید  فراد بی کفایتناهید فرید: اافتخارمی کنم!،

 نکزی: به مردم قندوز ضرری نرسید،استا استعفا دهند،

درصد خاک قندوز در تصرف  36امرالدین ولی: 

محمد اکبری: والی تحمیلی قندوز عامل  است،ن طالبا

ان انایی مقابله با طالبگرنه حکومت توسقوط است و

نگ: مقصر سقوط قندوز، امین فره را داشت،

سقوط قندوز، میرداد نجرابی: دلیل  حکومت است،

ف مقامات محلی کمال: اختال والی این والیت است،

ده: رییس جمهور باید رضازا دلیل سقوط قندوز،

ج دوز نتیجه خروجان مکین: تصرف قن محاکمه شود،

اید سران حکومت ب نفیسه عظیمی: ها است، امریکایی

اشرف غنی: قندوز درحال تصفیه  عذرخواهی کنند،

حال بیایید از اینان که همه دستی بر آتش  شدن است!

دارند و خود را کارشناسان بی چون و چرای سیاسی 

و امنیتی افغانستان می دانند بپرسیم که گزینه بعدی 

می شود که روی میز طالبان کدام والیت است؟ و 

علم بدون عمل تان دردی از مردم ملکی دوا کند که 

ناگهان چقدر زود دیر نشود و حداقل تعداد تلفات 

 جانی و مالی و روانی کاهش یابد؟

 

 سقوط قندوز در بی تدبیری حکومت

 


