


 سر مقاله                  
 

کلمـه انسـان     .  کنداند و در اجتماع است که نبوغ آنها تکامل پیدا میها فطرتاً اجتماعی آفریده شدهانسان                
باشد، یعنی باید در اجتماع با انس و الفت و برابري و برادري زندگی کرد و نیازهاي هم را به مترادف با انس و مونس می

هـا  ها و فرهنگها، تمدنزندگی اجتماعی و زندگی در محدوده جغرافیایی است که ملت.  کمک یکدیگر برآورده سازیم
کنیم عـالوه بـر     آورند؛ اما زندگی در اجتماع ملزوماتی نیز دارد از جمله آنکه در اجتماعی که زندگی میرا بوجود می

  . و آزادي خود را نیز حفظ کرد  همکاري و همیاري با یکدیگر باید استقالل، فرهنگ
گاهی اوقات این زندگی اجتماعی با مهاجرت به کشورهـاي  .  در عین حفظ آزادي باید به حقوق دیگران احترام گذاشت

شود و در نتیجه فرهنگ شخص پربارتر خواهد شد  و  قطعاً هر تر میهاي دیگر پررنگدیگر و برخورد با فرهنگ و ملت
در رأس ایـن تـالقـی      .  توان بر فرهنگ غنی خود افزودباشد که با استفاده از آن میهایی میفرهنگی داراي شاخصه

 . باشند که مسؤلیت بس سنگین به دوش دارندها، دانشجویان و محصلین محترم میفرهنگ
اي نزدیـک  بار دانش علمی خود بیفزایند و خود را براي آباد سازي وطن آماده کنند تا در آیندهدانشجویان باید بر کوله

 . دست به دست هم و شانه به شانه یکدیگر براي ارتقاي سطح علمی و فرهنگی کشور تالش کنند
توانند خود را از نظر علمی مجهز کنند، چرا که وطن ما با چهره خسته و   دانشجویان افغانستانی مقیم ایران باید تا می

ها چشم به راه ماست و این وظیفه ماست که رنج غربت و دوري از وطن را پشت سر گذاشته و   ملول از این سردرگمی
هایی را باشد و گاماکنون که کشور ما از نظر سیاسی و امنیتی داراي ثبات نسبی  می.  براي پیشرفت کشورمان بشتابیم

مان بشتابـیـم و     دارد، فرصت را باید غنیمت شمرد و به کمک دولتمردانساالري برمیبه سمت دموکراسی و شایسته
 .   براي آبادانی کشورمان تالش کنیم

 :گویدطرزي شخصیت روشنفکر افغانستان چنین می
 هایت همگی از حال و احوال عالموطن عزیزم افغانستان؛ اي هزار افسوس که ساکنانت در شور و شر و انسان      « 

 ».خبرندبی       
 

 از سینه تفرقه دیروز چو جستیم
 امروز ز توحید به فکر حسناتیم

 چندان نبود فاصله معراج ترقی
 با همت مردانه اگر در حرکاتیم

 بر صفحه رخسار ز خون، عسکر گمنام
 بنوشت که ما ملت با عزم و ثباتیم

 مدیر مسؤل -والسالم
 

 



دانشگاه کابل که در افغانستان اغلب از آن بـا واژه      
شود، نـام دانشـگـاهـی       یاد می)  پوهنتون کابل( پشتوي 

دانشگاه کابل، بـه عـنـوان        .  است در پایتخت افغانستان
 1311نخستین نهاد آموزش عالی در افغانستان در سـال 

  .ق تأسیس شد.  ه
هاي معتبر جـهـان      در گذشته، دانشگاه کابل از دانشگاه

هاي زیـادي بـه آن        هاي داخلی آسیب بود اما در جنگ
دانشگاه کابل در زمان حاکمیت طالبان بـه    .  وارد گردید

مدرسه دینی تبدیل شده بود که در آن تنها علوم دینـی  
شد و استادان سایر علوم ملحد شناخته شده  تدریس می
اما با روي کار آمدن نظام نـویـن در       .  شدند و اهانت می

افغانستان، این دانشگاه دوباره در حال شکوفایی و بهبود 
  . است

اي کـه دارد، داراي        این دانشگاه بر طبق اصـولـنـامـه    
 :باشد هاي زیر می دانشکده

   ایـن دانشـکـده در        ):  عـلـوم  ( دانشکده سـایـنـس
 .برداري شدتاسیس و بهره 1323سال
تـأسـیـس     1359در سال :  دانشکده زبان و  ادبیات

 .شد
و شعب و فـروع آن     )  علوم پزشکی( دانشکده طب :

اساس و بنیان تحصیالت عالی کشور با تأسیس فاکولتـه  
فاکولته طب .  گذاشته شد 1311طب در ماه عقرب سال 

 .جزو دانشگاه کابل بود 1360تا سال 
   ایـن  :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقـتـصـادي

)در عصر محمد ظـاهـر شـاه       ( 1322دانشکده در سال 
 .تأسیس شد

سازيدانشکده دارو 
دانشکده شرعیات 
دانشکده مهندسی 
دانشکده روانشناسی 
افزون کشور به پرسنـل  احتیاج روز: دانشکده اقتصاد

هاي مختلف اقـتـصـادي      ورزیده و تعلیم یافته در رشته
موجب ایجاد یک مؤسسه تعلیمات عالی به نام انسیتوت 

ایـن  .  گـردیـد     1336عالی اقتصاد در ماه حمل سـال      
به نام دانشکـده اقـتـصـاد در          1337انسیتوت در سال 

 .دانشگاه کابل قرار گرفت

دانشکده ادبیات خارجی 
دانشکده ادبیات که بعـدا   1323در سال :  دانشکده علوم انسانی

نام ادبیات و علوم انسانی را به خود گرفت با اشتراك ده تن محصـل  
 .به فعالیت آغاز نمود 12از فارغ التحصیالن صنوف 

دانشکده علوم اجتماعی 
کشاورزي(دانشکده زراعت( 
براي تربیت نسـل   1340در سال ): دامپزشکی(دانشکده وترنري

جوان کشور در رشته طب حیوانـی، پـیـشـبـرد امـور مـالـداري،                    
مجادله علیه امراض حیوانی و کنترل مواد غـذایـی داراي مـنـبـع          

 .حیوانی  تأسیس گردید
شناسی دانشکده زمین 
دانشکده هنرهاي زیبا 
 

هاي سیاسی براي احزاب سیـاسـی    دانشگاه کابل بستر خوب فعالیت
بر ایـن اسـاس       .  بوده و همیشه مورد استفاده سوء قرار گرفته است

هاي پیشین نقش مهـمـی داشـتـه        دانشگاه کابل در تغییر حکومت
 . است

.                                        تشکیالت دانشگاه کابل
ریاست دانشگاه کابل به حیث یک ارگان مرکزي دولت و به منـظـور   
پیشرفت و توسعه روزافزون و تکامل مؤسسات مربـوطـه در سـال        

شـخـص   ( امور دانشگاه تحت نظر وزارت معـارف .  تأسیس شد 1325
 1335این وضع تا ماه حمـل سـال       .  شد پیش برده می)  وزیر وقت

ها و مؤسسات تعلیـمـات    در خالل همین مدت دانشکده.  ادامه یافت
عالی یکی پی دیگري تأسیس گردید و سال به سال در تعداد آنـهـا     

بنابراین به منظور اداره و تـنـظـیـم بـهـتـر              .  افزایش به عمل آمد
تحصیالت عالی در کشور به صالحدید دولت وقت وزارت تعلیـمـات   
عالی که بعد به نام وزارت تحصیالت عالی و مسلکی تعـدیـل شـد،      

                                                                  .تأسیس گردید
دانشگاه کابل داراي شخصیت حقوقی است و نمایندگی آن به عهده 
رئیس دانشگاه است و از لحاظ اداري و مالی مستقل و مستقیماً نـزد  

  .مسئول است) وزیر علوم(وزیر تحصیالت عالی 

-1363سایت دانشگاه کابل، کاتالوگ دانشگاه کـابـل         : برگرفته از
1362 

 دانشگاه کابل پر افتخارترین دانشگاه افغانستان

 »)ص(پیامبر اکرم «. مبادا چون گرفتاري بزرگی پیش آید آرزوي مرگ کنی



هاي  با دگرگونی افغانستاندر آغاز سده بیستم میالدي، 
در همین دوران است .  شوداقتصادي و فرهنگی رو به رو می

هاي اجتماعی و سیاسی نیز رویـاروي     که با تغییر مناسبت
م نخستین مدرسـه بـه شـیـوه         1903در سال .  گردیم می

یابد و به نام امـیـر وقـت       مدارس جدید غربی گشایش می
این مدرسـه کـه     .  شود ، حبیبیه نامیده می) اهللا امیر حبیب( 

گردد براي  معلمین هندي آموزگاران آن هستند، کانونی می
جا سـر  هاي فکري و نهضت مشروطیت نیز از همین جنبش

کـه پـس از        محمود طرزيم 1911در سال .  کندبلند می
هاي تبعید از ترکیه برگشته بود براثر نفوذي کـه در       سال

االخـبـار بـنـیـان        اي را به نام سراجنامههفتهدربار دارد، دو
هر چند این نخستین جریده در کشور نـیـسـت،    .  گذارد می

اي اسـت کـه هـم در عـرصـه                      ولی نخستین جـریـده    
نگاري و هم در حوزه ادبی کشور، پیشآهنگ رشد و   روزنامه

اگـرچـه بـراي بـار         .  آیـد  تحول این دو عرصه به شمار می
م منتشر گردیـد  1873النهار، در سال  نخست جریده شمس

اما به هیچ وجه نتـوانسـت مـنـشـاء اثـري بـر عـرصـه                  
نگاري و ادبیات گردد و سهمی هر چند انـدك، در       روزنامه

االخبار نه تـنـهـا در         سراج.  تحول ادبی کشور داشته باشد
نگاري نقشی ارزنده بازي کرد بلکه در  پویایی جریان روزنامه

هـاي  ایجاد فضاي نوآیین و تازه در عرصـه ادبـیـات، گـام        
استواري برداشت و زمینه را مساعد ساخت که شعر و نـثـر   
کشور به جستجوي مضامـیـن تـازه بـرخـیـزد و جـاي                

هاي فردي، غیر اجتماعی، مجرد و شخصی را، افکـار   اندیشه
که به گونـه   محمود طرزي.  هاي اجتماعی پر سازد و اندیشه

غیرمستقیم یعنی از مجراي ادبیات ترکی، به ادبیات فرانسه 
اش را عرصه معرفی زمین آشنایی یافته بود، جریدهو مغرب

اگـر بـنـا      .  اینگونه ادبیات و تقلید از ادبیات اروپایی ساخت
در دگـرگـونـی         طـرزي باشد به گونه فشرده از شیوه کار 

ادبیات سنتی فهرستـی تـهـیـه بـداریـم، بـه چـنـیـن                          
 :یابیماي دست میخالصه

ترجمه رمان اروپایی و آشنا ساختن خوانندگان بـه      -1
هاي ژول ورن را بـه         او رمان.  نحوه جدید داستان نویسی

 .فارسی دري برگرداند و به صورت مستقل چاپ کرد

تحول در مضمون شعر و پشت کردن به مسایل شخـصـی       -2
طرزي دو مضمون جدید را در شعر راه داد،   .  هاي عاشقانه و ضجه

نخست اصطالحات فناوري و تمدن اروپایی و دیـگـري مسـائـل         
 .پرستی اجتماعی و میهن

  
او قالب کالم خویش را دگرگون نکرد، بلکه در همان فـرم و      

هاي آن روزي را گنجاند و صدایـش را از       قالب کالسیک، اندیشه
. هاي نوینی بـلـنـد کـرد      هاي قدیمی، با پیامهمان محدوده قالب

اند کـه بـار       شعري را که او طرفدارش بود شعر مقتضیات نامیده
افغانستان پیروان و نخست در فرانسه و سپس در ترکیه و ایران و 

 . مشتاقانی یافت

شعر مقتضیات افغانستان، افزون بر دو ویژگی و خصوصیـتـی   
که بر آن برشمردیم، تالش ورزید تا زبان گفتار را نیز در حـریـم     

طرزي حتی شاعران را تشـویـق و         .  خویش رخصت دخول دهد
هایی به نام او  هاي محلی خویش، سروده تحریک کرد تا به گویش

در همین روزگار انواع ادبـی  .  بفرستند و او دست به چاپ آنها زند
هاي ادبی و شعر منثور که تقلیـدي از     نوشته  دیگري چون پارچه

ادب اروپایی بود، رایج گشت و قطعات نـمـایشـی در جـریـده            
م پس از کشـتـه شـدن      1919در سال .  االخبار چاپ گشت سراج

اهللا فرزنـد امـیـر       الدوله امان اهللا پادشاه افغانستان، عین امیرحبیب
خـواهـان و        مقتول بر جاي وي نشست و به دنبال آن مشـروطـه  

آنـان قـدرت و        . روشنگران تجددطلب را از زندان آزاد سـاخـت    
هـاي     هاي مختلف در دست گرفتند و سـال      مدیریت را درعرصه

م را دهه گسترش فرهنگ و بالندگی مطبوعـات  1929م تا 1919
 .نگاري ساختند روزنامهو 

طلبانه کشور در همیـن دهـه بـه ثـمـر             هاي استقالل جنگ
اساسی در همین روزگار تدوین گشـت و     نشست، نخستین قانون

نـوسـازي و      . رفع حجاب بانوان از دستاوردهاي همین دوران بود
مدرنیزاسیون در حیات اجتماعی با اعمال قدرت دولت اصالحگـرا  

پذیرفت که سنت به سختی بـیـداد    در اوضاع و احوالی صورت می
 . تافت گونه توسعه سیاسی و اقتصادي را برنمیکرد و هیچمی

  

 نگرشی بر ادبیات معاصر افغانستان

)امام علی علیه السالم ( . خردمند به کار خویش تکیه دارد و نادان به آرزوي خویش



ها دسـت بـه        با آن همه دولت جدید در همه عرصه
زد و مدرنیته در برابر سـنـت،      نوآوري، ابتکار و تجدد می

جنگید ولی دریغا کـه در ایـن چـالـش،             پیگیرانه می
نوگرایان فرهنگ و سیاست، شکـسـت انـدوهـبـاري را          

گرایان رویاروي  چشیدند و دولت مستعجل با توطئه عقب
. گشت و جدال تجدد و سنت به شکست تجدد انجامـیـد  

شدن اصالحات امانی، بار دیگر روزگار اختنـاق  با برچیده
هـاي  رسد و ادبیات زیر چتـر سـیـاه حـکـومـت          فرا می

نـظـارت بـر      .  یـابـد  خودکامه، مجالی براي تنفس نـمـی  
مطبوعات و آثار ادبی، سانسور، تفتیش عقایـد و خـفـه        
کردن آزادي بیان، از دستاوردهاي دوران پس از حکومت 

 . اهللا است امان

م انجمن ادبی هرات به دست تنی چند از 1930سال
ها رکود و فـتـرت ادبـی           سخنوران آن دیار، پس از ماه

شود و یک سال پس از آن، انجمن ادبی کابل  گشوده می
هاي ادبی هـرات و     این دو انجمن مجله.  یابد گشایش می

ها به ویژه مـجلـه      دهند، اما این مجلهکابل را انتشار می
تواند پایگاهی براي شعر مـدرن و داسـتـان          کابل، نمی

شود بـراي   این مجله در واقع سنگري می  . نوخاسته باشد
ادبیات سنتی که شعر و داستان مدرن را بـه حـاشـیـه         

دراین میان، دولت نیز دو سـوم نـویسـنـدگـان        .  راند می
انجمن ادبی کابل را که مردانی متجدد و آزادیخواه بودند 

هـاي   نگاران ما، سال تاریخ. افکند هاي طوالنی می به زندان
م را دهه دمـوکـراسـی، مشـروطـه و           1973م تا 1964
در واقع این دهه پایان حکـومـت   .  اند اساسی خوانده قانون

اسـاسـی      در این دهـه قـانـون          .  مطلقه سلطنتی است
ساالرانه، که راه را براي تشکیل احـزاب سـیـاسـی        مردم

قانون مطـبـوعـات آزاد در        .  گردد گشوده است، نافذ می
هاي گـونـاگـون و       یابد و نشریه ها انتشار می همین سال

خواهانه از همیـن  هاي ایدئولوژیک و آرمان غالباً با گرایش
مــؤثــرهــاي              .  کــنــنــدآغــاز مــی  هــا، بــه نشــر       ســال

اجتماعی و مؤثرهاي جدید فرهنگی، مضامـیـن     -سیاسی
کنند و از جایـی   جدیدي بر ادبیات افغانستان تحمیل می

که تجدد در ادبیات، تابع تجدد در محیط زندگی اسـت،  
ناگزیر شرایط اجتماعی جدید، سیـمـاي جـدیـدي بـه          

 .   بخشد ادبیات افغانستان می

هاي کودتاچیان، از هـم   م پیکرآزادي نسبی با گلوله1973در سال      
حزبی، حکومت منع گشت و گزار شبانـه،  شود، حکومت تک دریده می

گرایـی   گونه مدارا و کثرتتابد و هیچحکومتی که دموکراسی را برنمی
هـا بسـتـه       دیگر زبان.  آید تواند بر مسند قدرت فراز می را تحمل نمی

اما هنوز هم فاجعه آغاز نگردیده است و کـودتـاي آپـریـل         .  شودمی
هنوز هم سربازان ارتـش سـرخ از جـیـحـون            .  م در راه است1978

هـا و    ها، بـر دهـکـده      ها بر بام خانه افکناند و هنوز هم بمب نگذشته
کودتا و سپس تجاوز و .  اند هاي خویش را نثار نکرده زارها ارمغانکشت

کشد؛ شاعرانـی کـه بـا         اشغال شوروي میان شاعران خط فاصلی می
اند و شاعران و نویسندگانی که بر دستگـاه، آنـانـی کـه بـا               دستگاه

شـاعـران وابسـتـه بـه دولـت،                 .  اند یا اینانی که علیه دولـت   دولت
یشان را که از نگاه ساخت و پرداخت شعري نیـز، سـسـت و        ها جامه

ساختند و شاعران مـتـوسـط       نااستوار بود، آذین مطبوعات دولتی می
خاستند؛ بدین  دیگري نیز به دنبال آنان به پیروي از این اندیشه برمی

گونه شعر در بند ایدئولوژي افتاد ولی همزمان بـا آن رونـد شـعـر           
مقاومت آهسته آهسته پا گرفت هم در درون کشور و هم در بـیـرون   

هاي اشغال براي بار نخست در تاریخ ادبیات کشور  باري، در سال  . مرز
اتحادیه نویسندگان جـمـهـوري       « کانون نویسندگان افغانستان بنام 

 . عرض وجود کرد »دموکراتیک افغانستان

م بنیادگرایان اسالمی، بر کابل و شهرهاي دیگر یـورش  1992در سال
آوردند و همه نهادهاي فرهنگی را ویران ساختند از جمله انـجـمـن      

غارت، تعصب و تحجر فکري مجالی بـراي پـویـایـی         .  نویسندگان را
حکومت تنظیمی و بـه دنـبـال آن        .  فرهنگ و ادبیات باقی نگذاشت

هاي امـیـد    هاي پشت سر را ویران کرد و افق سیادت طالبان، همه پل
اي بر پا گشت که به بیـان   چنان فتنه.  براي آینده را تیره و تار ساخت

پنج میلیون انسـان بـه     .  »اي فرا رفتند هر یک از گوشه « شیخ اجل
تبعید داخلی و برون مرزي تن دادند و در این میان هـزاران شـاعـر،      

شناس، مترجم، هنرپیشه و هنرمند بار غربت را    نویس، ادبیات داستان
 .بر دوش کشیدند

 لطیف ناظمی: نـوشــته
 )شناس و منتقد شناخته شده افغانستان شاعر، ادب(

 نگرشی بر ادبیات معاصر افغانستان

 )کارل مارکس. ( دنبال عالیقت باش و توجهی به چرندیات دیگران نداشته باش   



 با عرض سالم ؛
اي که قلب گویم، سرزمین فراموش شدهاین بار از نیمروز می

دنیاي سیستان دیروز بود، نیمروزي که در مـتـن تـمـدن             
 . هاي مختلف بوده استدوره

در این بخش از مطلب سعی شده است که معلومات انـدکـی   
از آثار تاریخی والیت نیمروز را در اختیارتان قرار دهـم، بـا       

ها در پی بدست آوردن اطالعات کافی در این زمینه آنکه ماه
اي   ام اما باز هم از آنجایی که این کار مسـلـک حـرفـه        بوده
ام، لذا تالش شده اسـت  طلبد و بنده از این امر عاجز بودهمی

آنچه را که به چشم خود دیده و از آثار به جـاي مـانـده از        
  . ام، مطالبی را عرضه کنمشهرهاي قدیم مطالعه نموده

اگر گذرتان روزي به این دیار افتاده باشد خواهی نـخـواهـی    
هاي بزرگی که امـروزه بصـورت مـتـروکـه                نظرتان به قلعه

بله این دیار عیاران سیسـتـان   .  درآمده است جلب شده باشد
دیاري که در آن فرخی سیستانی، ابوداود سجستانی و .  است

در این .  زیسته استها دانشمند، نویسنده و عالم بزرگ میده
دیار زمانی پادشاهان بزرگی چرخه قـدرت را بـه دسـت            

توانید زرنگه اند و حتی اگر به تاریخ مراجعه نمایید میداشته
یا همین زرنج امروزي را به عنوان پایتخت افغانستان و ایران 

ساله خویش در آریانا و    5000نیمروز با تاریخ .  قدیم ببینیم
زمـانـی        .  خراسان قدیم همچو نگـیـنـی درخشـیـده اسـت          

هاي کشاورزي این سرزمیـن بـا آب فـراوان از دل                 زمین
هاي مرکزي در بستر رود خانه هیرمند و از آنـجـا هـم        کوه

هاي خروشان آب که در آن زمان حیـرت هـر     بوسیله کانال
انگیخت، آبیـاري  کرد برمیاي را که از آن دیار گذر میبیگانه

ساله از عجـایـب    2000کشی سیستم آب لوله. شده استمی
شاید کمتر کسی باور کنـد  .  شودسیستان قدیم محسوب می

رسانی زیرزمـیـنـی    که در آن زمان مردم نیمروز از شبکه آب
هاي باریک با این شبکه بوسیله کندن کانال.  اندمند بودهبهره

هاي پخته، کارگذاري شده و به صورت خط مستقـیـم   خشت
البته این نکـتـه   . از یک خانه به خانه دیگرارتباط داشته است

را باید ذکر کرد که این امر شامل حال تمام ساکـنـان ایـن      
هـا  ها و حصـار     سرزمین نبوده است، بلکه آنانی که در قلعه

رسـانـی   اند داراي چنین سیستم قدیمی آب  کردهزندگی می
غـلـغلـه و         اند که شواهد عمده آن را در اطراف شـهـر     بوده
کشی قدیمی آنان از این سیستم لوله.  توان  دیدبرج میچهل

   براي صرف آب آشامیدنی و دیگر امورات زندگی استفاده  

 ساله نیمروز  5000آثار باستانی 
 هایی که از خشت خام ساخته شده و سر قلعه. اندکردهمی

و ها سکه.  نظیرنداند در بعضی حاالت در دنیا  بیبه فلک کشیده
ها حاکی از تـاریـخ     هاي بدست آمده از اطراف این قلعهمجسمه

 .چند هزار ساله آنان است
انـد  برج پیدا شـده   هاي بوداي قدیمی که از اطراف چهلمجسمه

هاي برنـزي و    مجسمه.  نشان دهنده تاریخ ماقبل این قلعه است
هـاي اطـراف     مسی با سرهاي پادشاهان اشکانی که از دل خاك

سـازد کـه     اند این امر را هـویـدا مـی     شهر غلغله به دست آمده
اند و حتما شما درباره مجسـمـه   زیستهاشکانیان در اینجا نیز می

ساله آن از شهـر غـلـغلـه        3500مومیاي بدست آمده با قدمت 
شد متعلق به دختر خشایار شاه، شـاه    اطالع دارید که گفته می

اي مـومـیـاي      بزرگ هخامنشی بوده است که به صورت ماهرانه
هاي این شهر بصورت عمـودي جـاي     گردیده و  در یکی از برج

داده شده بود، حال بگذریم که بر سر آن چه آمد و فعال شـایـد     
هـاي کـدام کشـوري        در کدام گوشه دنیا و در یکی از مـوزه     

هـاي  گاه مکانجاي تأمل و تأثر است که هیچ.  شودنگهداري می
.   باستانی این والیت مورد کاوش و برسی قرار نـگـرفـتـه اسـت         

رسد که آثار باستانی فـراوان نـیـمـروز       بدون شک روزي فرا می
 . توجه همگان را به خو د جلب خواهد نمود

بزرگترین قلعه سیستان قدیم که با حومه آن بزرگترین تمـدن   
ایـن شـهـر      .  برج اسـت   سیستان را در خود جاي داده بود چهل

شود، در حقیقت داراي بـیـش از       برج نامیده میبزرگ که چهل
شود این قلعه عظـیـم داراي     برج است، اما طوریکه دیده می 80

هـا عـمـدتـا       اکثر این برج.  بانی بوده استچهل برج اصلی دیده
ها به اند ٍاما در ضلع شمال غربی آن بعضی از برجتخریب گردیده

هایی که هم اکنون بر ارتفاع برج.  صورت نیمه خراب آشکار است
  .جاي مانده است صرفا قسمتی از ارتفاع اصلی آنان است

 )ابن عطا.  (اي مانع آن نگرددهمت آن است که هیچ حادثه و عارضه    



ساز و مدیر باکفایت داکتر سیما سـمـر     مکتببانوي        
هایی است که محبوبیت و شهرت جهـانـی   یکی از شخصیت

او بسیار بیشتر از آن هست که در درون افغانستان پنداشته 
اعطاي جوایز متعدد از سوي نهـادهـاي مـعـتـبـر             .  شودمی
هاي مستند تلویزیونـی راجـع بـه           المللی، تهیه گزارشبین

هـا و    هاي او، تحریر کتاب قطوري راجع بـه تـالش    فعالیت
مبارزات داکتر سیما سمر در کانادا، حضور نام داکتر سیـمـا   

تـر  سمر در لیست صد زن قدرتمند جهان و از همـه مـهـم     
انتخاب او به حیث نماینده ویژه سازمان ملل مـتـحـد در        
دارفور و معرفی داکتر سیما سمر به عنـوان احـراز پسـت        

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امـور حـقـوق بشـر                
کسانی کـه    .  هایی از شهرت و مقبولیت جهانی اوستنشانه

داننـد کـه قضـیـه         کنند از نزدیک میدر غرب زندگی می
ها و حتی شعارهاي تبلـیـغـاتـی     دارفور تا چه حد در رسانه

روشـن اسـت کـه        .  انتخابات ریاست جمهوري مطرح است
انتخاب داکتر سیما سمر از سوي سازمان ملل مـتـحـد بـه       
حیث نماینده ویژه، در مورد مسئله مهمی مانـنـد دارفـور،      

نشان از محبوبیت و مقبولیت درخور توجه جهانی نسبت به  
مقبولیت و احترام جـهـانـی داکـتـر        . شخصیت ایشان است

سیما سمر مسلما ناشی از ثروت و یا قدرت قومی او نیسـت  
بلکه جرأت، فداکاري و باور راسخ او نسبت به حقوق بشر و   

سـازي و    خدمت به زنان افغانستان و یک عـمـر مـکـتـب       
دوستانه جهانی را بـه    کلینیک گشایی توجه نهادهاي انسان

.  او معطوف ساخته تا وي را شایسته حمایت و اعتماد بدانند
هـاي گـذشـتـه از کـانـال                    گزارش تلویزیونی که در سال

سی بی سی کانادا پخش شد که در آن داکتر سیما سمر در 
حضور چندین عضو سناي آمریکا به صراحت از حملـه بـه     

هاي نو قلمداد نمود و عراق انتقاد نمود و آن را آغاز بدبختی
هاي بزرگ از داکتر سیما سمر همچنین عدم حمایت قدرت

اي که منجر به تکفیر و اخراج او از کابینه دولـت    در توطئه
دهد که بقاي داکتر سیما سمر در   افغانستان شد، نشان می

دوسـتـانـه           افغانستان مرهون حمایـت نـهـادهـاي انسـان         
بان حقوق بشـر و    دیده المللی نظیر سازمان ملل متحد، بین

. بـاشـد  هاي غربی معتقد به دموکراسی و عدالت مـی   رسانه
المللی بـیـرون از       ظاهرا تنها، نهادهاي انسان دوستانه بین

 . نهندهاي  او را ارج میافغانستان است که کار و فداکاري
 

ها مکتب متوسطه و ابتدایی وي   سیلی از شاگردان که از ده
اند و خیل عظیمی از بـیـمـاران    مند شدهاز نعمت سواد بهره

و در بسیاري از مـوارد بـا دسـتـان          (هاي او که در کلینیک
وي را زنـی بـا قـلـب           اند،سالمتی خود را بازیافته) خودش

فعالیت آرام و مدبرانه داکتر سـیـمـا    .  دانندبزرگ انسانی می
هاي اخـیـر،     سمر در کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال

باعث شده که بسیاري از روشنفکران درون افغانستان آن را   
 .هاي امید کشور بدانندیکی از دروازه

داکتر سیما سمر بانوي شجاع و وطن دوستی است که یـک  
وي در اولـیـن     .  عمر مصدر خدمت براي مردمش بوده است

روزهاي هجرت از افغانستان فرصت آن را داشت تا به مغرب 
هاي عمرش را در ناز و نعمت و امـنـیـت      زمین برود و سال

سپري نماید ولی ماندن در کنار مردم فقیرش را ترجیح داد 
هاي جهل طالبانی بر بخش عظیمـی  و حتی زمانی که پرچم

او در جـوار وطـن و              از این مملکت برافراشته شده بود، 
کویته پاکستان مانـد و تـالش        مردمش در کشور همسایه، 

گانه او در افغانستان بـاز و فـعـال          نمود الاقل مدارس بچه
ساز بوده و کلینیگ گشایـی  بانویی که یک عمر مکتب. بماند

پسـران و    .  نموده است شایسته تشکر و قـدردانـی اسـت         
دخترانی که از مکاتب او دانش آموخته و شمع بـه دسـت       

هاشان الـتـیـام    اند، مادرانی که با دستان او زخمبیرون آمده
شان آرامش، روشنفکرانی که به مدیریت یافته است و دردها

 اند، ملت و مردم ستمدیده افغانستان و   و کارآرام او واقف

 بانوي نمونه

 )سر ریچارد استیل. ( اهمیت مطالعه براي ذهن مانند اهمیت ورزش است براي بدن





:                                                        طورکه در شاهنامه فردوسی نیز به آن اشاره شده استهمان 

.                                            فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
 همی خواندنش کاویانی درفش                        

همچنین در اوستا نیز به این آیین اشاره شده است و در آن از بلخ با 
مزار شـریـف،    . شودیاد می » هاي برافراخته بلخ زیبا با درفش« تعبیر

ساله با برافراشتن عـلـم    که همه  است  مرکز برگزاري جشن گل سرخ
هاي نوروزي آغـاز  مبارك زیارت سخی منسوب به شاه اولیاء، مراسم

هـاي  ها و سـاخـتـمـان       ، جاده هاروضهها، در این روز پارك.  شودمی
در شب سال نو هزاران زن و  .شوند پیرامون آن تزیین و چراغانی می

هاي روضه سخی جـمـع     ، کودك و بزرگ در پارك مرد، پیر و جوان
صبرانه در انـتـظـار ورود      شوند و شب را با خوشی و شادمانی بی می

 9سـاعـت  .  رساننـد  به پایان می سخینوروز و برافراشتن علم مبارك 
صبح نوروز، علم مبارك در مراسم رسمی و درمیان شور و هـیـجـان    

، موزیـک احـتـرام       با بلند شدن بیرق.  شود هزاران نفر برافراشته می
خـیـل   .  گـردد  هایی به رسم احترام شلیک میشود و توپنواخته می

انبوهی از کبوتران سپیدبال زیارت سخی نیز در فضـاي نـیـلـگـون        
گـاهـی   .  آیـنـد     روضه سخی و بر فراز شهر مزارشریف به پرواز درمی

) استـانـدار  ( هاي بلندپایه حکومت یا والیرئیس دولت یا یکی از مقام
خـوانـی و     پس از سخنرانی و منقبـت .  شوندبلخ درمراسم حاضر می

ویژه بزکشی در دشت شادیان برگـزار  دعاي شکر، مسابقات سنتی به
هـاي     ، کودکان و جوانان و سالمندان با سینی زنان و مردان.  شود می

هاي تازه و رنگارنـگ  میوه و غذاهاي گوناگون در دست و لباسهفت
 . پردازندها به جشن و شادمانی می بر تن، در آغوش طبیعت و سبزه

 آیین گل سرخ

 )زیگ زیگلر.  (ترین مردم کسی است که رؤیایی در سر نداردفقیر

و ایام نوروز در شمـاري  )  فروردین( ماه حملآغاز               
زبـان  ازکشورهاي جهان به خصـوص سـه کشـور فـارس          

افغانستان، ایران و تاجیکستان مبارك شمرده شده و ایـن      
هاي مختلف، آداب و رسوماتـی را نـیـز        ایام عالوه برجشن

این آداب و رسوم نمایانگر تـمـدن و       .  باخود به همراه دارد
فرهنگ هر کشور و همچنین میزان عالقه و میل مـردم آن    

درکشور افغانستان اولین روز   .  کشور به فرهنگ و هنر است
نام دارد و مردم این کشـور   دهقانروز )  فروردین( ماه حمل

ها یعنی مراسم ژنده باال در ایام نوروز، یکی از زیباترین آیین
ژنده باال یک .  کنندرا برگزار می)  برافراشتن بیرق یا درفش( 

جشن ملی بوده و براي همه اقوام و مذاهب داراي احـتـرام     
از .  شـود است و در شهرهاي مختلف افغانستان برگـزار مـی    

جمله این  شهرها، مزارشریف است که در این شـهـر، ایـن      
بـرپـا       )  جشـن گـل سـرخ       (  »میله گل سرخ «مراسم با نام

درایـن ایـام در شـهـر                  شود و دلیلش این است کـه      می
هـا و    ها، کشتزارها و بـاغ    ها و تپهها، کوهمزارشریف، دشت

هـاي سـرخ شـقـایـق                هـا را گـل      حتی در و دیوار و بـام 
  .گیرددربرمی

 

 

 

 

 

 

اي بسیار طوالنی دارد، در بلخ باستانـی  این آیین که پیشینه
کـه دشـتـی         » دشت شادیـان «یا مزارشریف امروزي و در 

هـاي سـرخ اسـت، بـرگـزار                      دورکرانه و آکنـده از اللـه      
دراین جشن مردم درفش کاویانی را کـه بـا سـه        .  شودمی

 .  افرازندپارچه سرخ و زرد و بنفش آذین شده است، برمی



 هاي جدید درباره سجده کردنیافته
دن مـقـدار زیـادي امـواج           بدن شما روزانه به هنگام سجـده کـر    

این امواج  از طریق تـجـهـیـزات       .  کندالکترومغناطیس دریافت می
به عبارت دیگر شما بـا امـواج     .  شود الکتریکی ناخواسته دریافت می

هاي مختلفـی از    شوید و احساس ناراحتی الکترومغناطیس شارژ می
تـان  با گذاشتن پیشـانـی  .  کنیدمی...  جمله سردرد، تنبلی در کار و 

 ! بیشتر از یک بار بر زمین، زمین امواج مضر را تخلیه خواهد کـرد   
هایی است که احتـمـال بـرخـورد        این شبیه عایق کردن ساختمان

وجود دارد تـا امـواج از       )  مانند رعد و برق( هاي الکتریکی  سیگنال
بنابراین سر را بر خاك بگذارید تـا امـواج     .  طریق زمین تخلیه شود

تان را بر خاك بگذارید بهترین راه که پیشانی ! الکتریکی تخلیه شود
حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج 
الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهید کرد 
وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکه مرکز زمـیـن   

بهـتـریـن راه بـراي تـخـلـیـه               :  بنابراین سجده در نمازتان.  است
 !هاي مضر از بدن است سیگنال

  شیعه نیوز: منبع

 قهرمانی تیم ملی کریکت افغانستان در آسیا
الـمـلـلـی     تیم ملی کریکت افغانستان براي شرکت در مسابقات بیـن 

 .کریکت رهسپار آرژانتین شد
گویند، شرکت تیم مـلـی کـریـکـت        مسؤالن المپیک افغانستان می

افغانستان در این مسابقات فرصت خوبی براي بازیکنان ایـن تـیـم        
م برگـزار  2011است تا در مسابقات جام جهانی کریکت که در سال 

تیم کریکت افغانستـان پـیـش از ایـن در             .  شود شرکت کنندمی
در مسـابـقـات      .  مسابقات جام آسیایی به مقام قهرمانی دست یافت

هاي افغانستان، هنگ کنگ، اوگاندا، آرژانتین، پـی ان    آرژانتین، تیم
در مسابقات تانزانیا نیز .  ایستندجی و جزایر کیمان به مصاف هم می

هاي ایتالیا، هنگ کـنـگ،     کریکت بازان افغانستان با پیروزي بر تیم
فیجی و جرسی به قهرمانی این مسابقات رسید و فرصت راه یافـتـن   

م آرژانتین را بـه  2011هاي مقدماتی جام جهانی به دور سوم رقابت
پیش از آن اعضاي تیم ملی کریکت افغانستان، پـس از    .  دست آورد

حضور درخشان در مسابقات بین المللی جزیره جرزي بریتانـیـا در     
ها به مقام قهـرمـانـی    میان دوازده کشور شرکت کننده در این بازي

هـاي    موفقیت تیم کریکت افغانستان در بـازي     .  این دور رسیده بود
المللی سبب شده است که بازیکنان این تیم روحیه خوبی بـراي  بین

 .  شرکت در مسابقات آرژانتین داشته باشند
 

 اخبار

 )میزبنجامین. (نرسیدن به هدف مصیبت نیست، نداشتن هدف مصیبت است

کنند و غـذاهـاي خـویـش را              هاي مشترك پهن می آنان سفره
درمـان از    در روز نوروز بسیاري از بیماران بـی .  سازند مشترك می

گوشه و کنار افغانستان و حتی کشورهاي همسـایـه، بـه امـیـد          
آورند و در پاي علم مـبـارك      شفایابی به زیارت شاه مردان رو می

بسیار دیده شده است که آنان شفا گرفته و آنگاه بـا  .  گیرند جا می
با برافراشته  .انداحساس نیروي روحی تازه به دیار خویش برگشته

سرخ تا چهل شدن علم مبارك مزارسخی در روز نوروز، جشن گل
 . شود یابد و در روز چهلم، علم مبارك پایین می روز ادامه می

در گذشته، هنرمندان سرشناس افغانستان مانند زنده یادان استاد 
، اسـتـاد نـتـو،          ، استاد محمد حسین سرآهنگ غالم حسین خان

بخـش و دیـگـر اسـتـادان             احمدظاهر، استاد صابر، استاد رحیم
، استاد  استاد وهاب مددي:  موسیقی و سرایندگان معروف همچون

، استاد مهـوش،   ، بیلتون، استاد دري لوگري ، شیر غزنوي آهنگ هم
، ظاهر هویدا و دیگر هنرمندان در جشن گل سرخ شرکت  هنگامه

 :خواندند کهپرداختند و میکردند و به اجراي موسیقی میمی

 شودروز نوروز است خدا جان، ژنده باال می
 شوداز کرامات سخی جان کور بینـا می 

 اي وطن آزاد و شاد و خرم زیباستی
  شود عشق پاکت در دل هر کس دو باال می

 :منابع
http://zhakfar.blogfa.com 

http://afghan-encyclopedia.blogspot.com )دانشنامه آریانا(  
http://fa.wikipedia.org 



 !خواص ضد ایدز داردچاي سبز        
یک تحقیق جدید در جهان، این فرضیه که مصرف 

. کـنـد  چاي سبز نقش ضد ایدز دارد را تقویت مـی 
که )  EGCG(اي موسوم به دانشمندان، اثرات ماده

در چاي سبز موجود است را روي رونـد عـفـونـت       
HIV         مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نـتـیـجـه

رسیدند که این ماده، سبب جلوگیري از هـجـوم       
HIV هاي به لنفوسیتT شـایـان ذکـر      .  شـود می

است که چاي سبز در درمان امراض معده، سرطـان  
و عفونت باکتریایی و همچنین کلـسـتـرول بـاالي       

 .ها نقش داردخون و پوسیدگی دندان
 :لیمو ترشمعجزه 

بر است و ضد وحشت و دلتنـگـی   عصاره لیمو صفرا
لیمو از طاس شدن سر جـلـوگـیـري         آب.  باشدمی
براي ایـن    .  نمایدکند و موهاي سر را تقویت میمی

 .لیمو روي سر مفید استمنظور مالیدن آب
کند، مخصـوصـاً اگـر      لیمو نور چشم را زیاد میآب

لیموتـرش را از      .  شب یک قطره در چشم بچکانید
اگر پوست بـدن شـمـا      .  لحاظ زیبایی باید شناخت

چرب باشد در آن صورت، همه روزه صبح صـورت    
لـیـمـو پـاك       خود را با پنبه مرطوب نموده و با آب
دقیقه بـر     20کنید و اگر لیموي قاچ شده را مدت 

صورت خود مالش بدهید، آنگاه خواهید دیـد کـه     
 . شودپوست شما لطیف و باطراوت می

هاي سرخ کـه روي صـورت       براي از بین بردن لکه
لیموي تازه را با نمک مخلوط شوند باید آبپیدا می

کرده و آن را به شکل مـحـلـول روي صـورت و             
مخصوصاً روي لکه بمالید، بعد از چندي لـکـه از       

 .شودروي صورت شما ناپدید می

 

                                                                 کوتاه اما خواندنی
  :یقین، انکار و تردید

روزي بودا در جمع مریدان خود نشسته بود که مـردي بـه       
  آیا خداوند وجود دارد؟: حلقه آنان نزدیک شد و از او پرسید

  .آري، خداوند وجود دارد: بودا پاسخ داد
ظهرهنگام و پس از خوردن غذا، مردي دیگر بر جمـع آنـان     

نـه،  :  آیا خداوند وجود دارد؟ بـودا گـفـت       :  گذشت و پرسید
  .خداوند وجود ندارد

ایـن  .  اواخر روز، سومین مرد همان پرسش را به نزد بودا آورد
 .تصـمـیـم بـا خـود تـوسـت             :  بار بودا چنین پـاسـخ داد      

: زده عـرضـه داشـت       در این هنگام یکی از مریدان، شگفـت 
چگونه شما بـراي    .  استاد، امري بسیار عجیب واقع شده است

  دهید؟هاي متفاوت میسه پرسش یکسان، پاسخ
که این سه، افرادي متفاوت بودند که هر چون:  مرد آگاه گفت

یکی بـا یـقـیـن،       :  یک با روش خود به طلب خدا آمده بودند
 !دیگري با انکار و سومی هم با تردید

  :چرچیل و راننده تاکسی
روزي سـوار تـاکسـی      )  نخست وزیر سابق بریتانیا(چرچیل 

  .رفت براي مصاحبه می bbcشده بود و به دفتر 
هنگامی که به آنجا رسید به راننده تاکسی گفت آقا لطـفـاً   

  .نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم
خواهم سریعاً به خانه بـروم تـا     من می!  نه آقا:  راننده گفت

  .سخنرانی چرچیل را از رادیو گوش دهم
زده    ي این فرد به خودش خوشحال و ذوق چرچیل از عالقه

  .شد و یک اسکناس ده پوندي به او داد
! گور باباي چرچـیـل  :  راننده تاکسی با دیدن اسکناس گفت

 .مانم اگر بخواهید تا فردا هم، اینجا منتظر می

 گوناگون

 )ادیسون. (وقفهنبوغ یعنی یک درصد الهام و نود و نه درصد تالش بی



) عج( منجی موعود، کسی جز حجه بن الحسن العسکري        
 5در سامرا به دنیا آمد و پس از )  ق. ه( 255نیست که در سال 

از انظار مردمان نهان گشت و بـه   » هجري 260از سال «سال 
از .  با حضرت در ارتباط بـودنـد  »  نواب خاصه« سال  69مدت 
آغـاز شـده     )  عـج ( هجري غیبت مطلق امام مهـدي  329سال
در حدیثی که شـیـعـه و سـنـی بـه             ) ص(رسول خدا. است

گاه زمین از حـجـت       هیچ«  : فرمایدسالمتش اذعان دارند می
 »ماندخدا تهی نمی
 اسم و نسب 

، حـجـت،     ) هدایت شده( قائم و مهدي:  القاب آن حضرت)  الف
 .االمرمنتظر و صاحب

منجـی را دو      ):  ع( اسامی آن حضرت به فرموده امام علی)  ب
 .است) محمد(و نام آشکارش ) احمد(اسم است؛ نام پنهان او 

 ) عج(نوید ظهور امام مهدي
خداوند پیروزي جبهه حق و حاکمیت صالحان و ظهور مصلـح  

امـام حسـن     .  جهانی را در آیاتی متعدد بشارت داده اسـت     
خـداي  « : کـنـد  از پدر بزرگوارش چنین روایت مـی )  ع( مجتبی

متعال در شامگاه تاریخ، در میانه سختی روزگاران و جهـالـت   
مردمان، رادمردي برانگیزد و با فرشتگان او را مدد رسـانـد و     

اش کند و او را     یارانش را مصون دارد و با آیات خویش یاري
براي اهل زمین پیروز گرداند و هیچ کافر نماند مگر بگـرود و    
هیچ نابکار نماند مگر صالح پذیرد و وحوش و درندگان از در   
صلح درآیند و زمین گیاهش را برویاند و آسمان برکـاتـش را     

نابودي فقر ( ها بر وي هویدا گرددها و گنجینهفرو بارد و دفینه
و بر پهنه گیتی چهل سال حکومت کند و نیکبـخـت   )  جهانی

 ».آن کس که روزگار خجسته وي را دریابد
 

 غیبت موعود جهانی  در آیین مختلف بینیپیش

پـنـجـمـیـن       «هندوان،  »وشینو «زرتشتیان،  »سوشیانت «
 »مسـیـح   «جشـیـان،     »تئـودور مـوعـود      «بوداییان،  »بودا

اکثر سنیان کـه     »مهدي «مسیحیان،  »فارقلیط «یهودیان، 
اما امام مـهـدي     .  اعتقاد دارند هنوز قدم به دنیا نگذارده است

موعود و مصلح جهانی از نگاه شیعه، کسی نیست که فعال در   
کتم عدم باشد بلکه هم اکنون در این دنیا است و بـر امـور         

 .عالم نظارت دارد

 فضیلت انتظار
ترین برترین اعمال، سخت: فرمایدچنین می) ص(پیامبراکرم

 .انتظار فرج است آنهاست و برترین اعمال امت من، 
 وظایف منتظران

چنانچه عصـر غـیـبـت و دوران           :  دارياول ثبات قدم در دین
ها و مفاسـد  ها، ضاللتها و شرارتآخرالزمان آکنده از انواع فتنه

فشـردن بـر          طبعا در چـنـیـن جـوي، پـاي               و ممالک است،
هاي حیات طیبه دینی و اجراي حدود الهـی و پـرواي       شاخص

شگرف امري است که جز بـا بـرخـورداري از        ... الهی داشتن و 
. شناسی بنیادین و توفیق الهی راست نیایـد اراده پوالدین و دین

 .هاپذیري براي گریز از زشتیدوم سالمت روحی و حق
 هاي ظهورنشانه

قبل از قیام مهدي مرگی سرخ و مرگی سپید جوامع انسانی را   
در کـام    »  ارم« گیرد، خروج سفیانی، یکی از روستاهاي دربرمی

ریزد، منطـقـه   رود و دیوار غربی مسجد آن فرو میزمین فرو می
گـردد،  در میان مکه و مدینه در دل زمین پنهان مـی   »  بیداء« 

آتشی در حجاز و آبی در نجف افتد، قیام یمانی، ظهور قیام مرد 
گناهی در روز حرام ریخـتـه   خراسانی براي یاري امام و خون بی

 .خواهد شد که در ماه رمضان خروج مهدي را بشارت دهد
 )عج(دشمنان حضرت مهدي

 ها؛دجال و سفیانی
سفیانی مردي چهارشـانـه بـا چـهـره          ):  ع(به فرموده امام علی

انگیز و سري بزرگ و پوستی سـرخ و زرد و        بدمنظر و وحشت
کـارتـریـن و      سـتـم  .  چشمانی آبی و اثر جراحتی بـر صـورت      

منفورترین بندگان نزد خدا است که هرگز خدا را نپرستیـده و    
 .مکه و مدینه ندیده است

 طبق احادیث معتبر) عج(اوصاف یاران حضرت مهدي

یاران قائم جوانند و فرد میانسال در میانشان اندك است، در راه 
رضاي خداوند سبحان از سرزنش هیچ سرزنشگري باك نـدارد،    

ها همچـون عـقـابـان          هاي پوالد است، آنهایشان چون پارهدل
اند یعنی از هیچ فـرمـان حـق        ها نشستهتیز پروازند که بر باره

کنند و خوف خدا در جـان و هـواي شـهـادت           سرپیچی نمی
 .برسردارند

 به امید طلوع خورشید عدالت                                

 منجی و موعود بشریت) ع(مهدي 

 )ناپلئون. (شودایست که در فرهنگ دیوانگان یافت میمحال کلمه



   انتخابات ریاست جمهوري افغانستان
مطابق قانون اساسی کشور، حاکمیت ملی در افغانستان به 
ملت تعلق داشته و هر شهروند آن حق انتخاب کـردن و      

افغانستان داراي نظام ریاستی اسـت  .  انتخاب شدن را دارد
دوره .  و رئیس جمهوري در برابر پارلمان مسئولـیـت دارد    

بـرگـزاري   .  کار رئیس جمهوري افغانستان پنج سال اسـت 
انتخابات ریاست جمهوري در افـغـانسـتـان بـا حضـور             

المللی کمیسیون مستقل انتخـابـات    نمایندگان جامعه بین
براي نظارت بر انتـخـابـات از      . شود براي این کار مأمور می

المللی و نمایندگان سازمان ملل مـتـحـد در        ناظران  بین
نمایندگان نامزدها، احـزاب و      .  گردد افغانستان دعوت می

جامعه مدنی نیز حق نظارت بر شمـارش آرا و جـریـان          
کمیته بررسی شکایات در افـغـانسـتـان     .  دهی را دارند رأي
ترین بخش در کمیسیون مستقل انتخابـات اسـت و       مهم

طبق معمول تا کنون این کمیته بیشـتـر تـحـت نـفـوذ           
 .المللی بوده استنمایندگان جامعه بین

 شرایط نامزد ریاست جمهوري 
شود باید تبعـه   شخصى که به ریاست جمهورى کاندید می

افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغانستانی بـوده و      
شرط مـهـم بـراي        .  تابعیت کشور دیگرى را نداشته باشد

نامزد شدن دست نداشتن در جنایات ضد بشري و محـروم  
در روز   .  نشدن از حقوق مدنی به حکم مـحـکـمـه اسـت       

در .  کاندید شدن سن وى از چهل سال کـمـتـر نـبـاشـد        
افغانستان در دور اول یک زن و در دور دوم دو زن ثـبـت     

در افغانستان هر نامزد پس از نشر فـهـرسـت      . اند نام کرده
نهایی نامزدها، دو ماه فرصت تبلیغات دارد تا مردم را در     

در افغانستـان  . هاي خود قرار بدهند ها و برنامهجریان طرح
طور گسترده انتخابـات را    هاي رسمی و خصوصی به رسانه

کمیسیون مستقل انتخابـات در    .  دهند زیر پوشش قرار می
هـا را ایـجـاد        افغانستان، در بطن خود کمیسیون رسـانـه  

هاي منصفانه براي همه کند تا بر تبلیغات و حق فرصت می
  .نامزدها نظارت داشته باشد

  مهدیزاده کابلی استاد دانشگاه کابل                

 هایمان باشدحواسمان به گوش

هاي کـوچـک     از روزها گروهی از قورباغهروزي  
 .تصمیم گرفتند که با هم مسابقه دو بـدهـنـد       

هدف مسابقه رسیدن به نوك یک برج خیلی بلند 
جمعیت زیادي براي دیدن مسابقه و تشویـق  .  بود

. ها جمع شده بودند و مسابقه شروع شـد قورباغه
راستش، کسی توي جمعیت  باور نـداشـت کـه      

هاي به این کوچکی بتوانند به نوك بـرج    قورباغه
هایی از این قبیـل  توانستید جملهشما می.  برسند

وقت بـه  عجب کار مشکلی، آنها هیچ «: را بشنوید
رسند یا هیـچ شـانسـی بـراي         نوك برج  نمی

 ». موفقیتشان نیست و  برج خیلی بلـنـد اسـت     
هاي کوچک یکی یکی شروع به افـتـادن   قورباغه

جز بعضی که هنوز با حرارت داشتند بـاال  کردند به
: دادجمعیت هنوز ادامـه مـی      .  رفتندو باالتر می

       »! شـویـد  هیچ کدام موفق نمـی !  خیلی مشکله« 
شدند و از ها خسته میو تعداد بیشتري از قورباغه

ولی فقط یکی به رفتن ادامـه  .  ادامه دادن منصرف
خواست این یکی نمی.  داد؛ باال، باال و باز هم باالتر

  .منصرف بشود
باالخره بقیه از باال رفتن منصرف شدند بـه جـز     

قورباغه کوچکی که بعد از تالش زیـاد تـنـهـا            
بـقـیـه        .  اي بود که به نوك برج رسـیـد    قورباغه
خواستند بدانند او چگونـه  ها مشتاقانه میقورباغه

این کار را انجام داده؟ آنها از قورباغه پرسیدند که 
چطور قدرت رسیدن به نوك برج و موفق شدن رو 
پیدا کرده است؟ و مشخص شد که برنده مسابقـه  

 !کر بوده

 )کنفوسیوس حکیم. (کلمات نداي درون و باطن هستند                



ھا  ! بارا

ده ند  و ب وی  م را   ھا  ام ، د

ی ند م    دهگا ی   رىات  ما وده   و     ی  و  ام ، ات 

ی دن  ن  و  دعا  وا ودم از  ی     یا   را     یدم ، ا راه 

ی   ! وردگارم... و

یآن ا  ت   گا کاران را    نا م  یگاه   ده  واب   و یک  و   ش  ن   را       ی  و آ ی ، وا  د

ی  با بان  ناه آوردم ، ی  ن   با  ن 

یدی  ت   را      او    فا ی   داده   و   اجا   و    ت    ل طا رت    او   را        ا ه  ی  و  و

ند   نان او وایان    و   جا ش         دا ز ن  زن،  و     ه   ی  . و     و

نده ش    ی     ی  را   ما توال ده ا م  ه   و     او   ر گا دیده  ا  . اش  را  

ارم؟  ت   را     ش  م  دا م    ی دا ن  حا      ا



 ، نعمت اهللا علیزاده


