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دسترسی به اطالعات یکی از اساسی ترین مولفۀ های

محمد صابر فهیم
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آزادی بیان شمرده می شود

اما این ارزش در کشور ها و جوامع مختلف از جانب مسؤالن دولتی ،کشور را به بی
به صورت یک سان نبوده و گهگاهی برای ثباتی کشانده و در تضعیف نظام نقش
شهروندان و به ویژه برای خبرنگاران و دارد.
در مرحله های بعدی؛ کتمان حقایق
رسانه ها درد سر ساز می گردد.
در افغانستان با آن که این حق را قانون و پنهان کردن معلومات از مردم و
اساسی ،قانون رسانه های همگانی و اخیر ا ً خبرنگاران زمینه های شایعه پراگنی را
قانون مشخص دسترسی به اطالعات برای در کشور افزایش داده و گرم شدن شایعه
شهروندان به رسمیت می شناسد ،اما در یک جامعه می تواند برای یک نظام
هنوز هم شهروندان و به ویژه خبرنگاران مضر تمام شود و از جانبی دیگر زمانی که
در مرکز و والیات از محدودیت و عدم اطالعات در اختیار شهروندان قرار نمی
دسترسی به اطالعات شکایت دارند و این گیرد و مردم از کارکرد های دولت آگاهی
مشکل خبرنگاران دارد آهسته آهسته به حاصل نکنند ،دشمنان مردم و دولت
یکی از دغدغه های اصلی فراراه کارشان افغانستان از این فرصت استفاده نموده
دست به تبلیغات گسترده زده و جامعه را
در این کشور مبدل می شود.
خبرنگاران و رسانه های محلی در والیت از دولت دور می سازد.
دایکندی که شمار شان از انگشتان دست نه تنها مشکل دسترسی به اطالعات که
بیشتر نمی شوند از مدت ها به این سو از خبرنگاران را از گذشته ها می رنجاند؛
عدم دسترسی به اطالعات شکایت دارند و کارکرد های فرا قانونی و غیر قانونی برخی
مسؤالن اداری محلی والیت دایکندی را از ادارات دولتی نیز رسانه ها و روزنامه
به پنهان کاری و کتمان واقعیت ها متهم نگاران را در افغانستان متاثر ساخته است.
اخیر ا ً روزنامۀ  8صبح ،به دلیل نشر
می سازند.
در آخرین مورد؛ مسؤالن رسانه های محلی گزارش های تحقیقی که در گذشته نشر
در دایکندی شکایت دارند که دسترسی به شده بود ،از سوی دادستانی کل جلب
اطالعات در آن والیت به حدی مشکل شده شده و از مدیر مسؤل آن خواسته شده
است که در برخی از موارد نمی توانند بود تا به آن اداره رفته و در مورد گزارش
برنامه های خبری رسانه های شان به های نشر شدۀ شان وضاحت بدهد.
نشر برسانند .رئیس رادیو محلی نسیم در به اساس قانون رسانه های همگانی؛ هر
دایکندی که حوصله اش از عدم دسترسی گاه شکایتی از یک رسانه و یا یک خبرنگار
به اطالعات درآن والیت به سر رسیده می وجود می داشته باشد باید قبل از این که
گوید :حتی مجبور شده است در رسانه پرونده به دادستانی فرستاده شود ،نخست
اش را ببندد؛ زیرا هیچ نهاد دولتی در در کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی
دایکندی حاضر نمی شود در مورد کارکرد به تخلفات رسانه یی به بررسی گرفته
ها و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح می شده و هرگاه در پرونده موارد جرمی غیر
رسانه یی تشخیص داده شود ،به نهاد های
شوند ،صحبت نمایند.
عدم دسترسی به اطالعات در کنار این که عدلی وقضایی فرستاده شود.
برای خبرنگاران و در مجموع برای تمام چرخش آزاد اطالعات و کار فراگیررسانه
شهروندان قیمت تمام شود ،از جانبی ها و مطبوعات که یکی از مولفه های
دیگر ضربه های شدید بر پیکر دولت آزادی بیان و دموکراسی پنداشته می
نیز وارد می کند .در قدم نخست این که شود ،در افغانستان اما هنوز رنگ واقعی
کتمان حقایق و پنهان کردن معلومات از اش را به خود نگرفته است ،خبرنگاران هر
خبرنگاران و شهروندان خود یک اقدام از گاهی تهدید می شوند ،مورد خشونت
غیر قانونی بوده و هر اقدام غیر قانونی قرار می گیرند ،لت و کوب می شوند و

حتی به قتل می رسند ،هفته که گذشت
نیز برای رسانه های کشور هفته سیاه
بود .در آغازهفته رسانه های افغانستان
یک عضو دیگرش را نیز از دست داد .امان
اهلل عطایی رییس تلویزون خصوصی آسیا
در کابل به شکل بی رحمانه یی به قتل
رسید که این رویداد خبرنگاران و جامعه
رسانه یی افغانستان رایک بار دیگر به
گلیم سوگ نشاند ،هر چند پولیس کابل
قبل از گذشت بیست و چهار ساعت از
این حادثه خون بار دو تن رادر پیوند به
قتل او گرفتار کرد و اعالم نمود که قتل
رییس تلویزیون آسیا بر مبنای کار رسانه
ی نبوده بلکه مشکالت شخصی و خانواده
گی سبب جان باختن آقای عطایی شده
است ،ادعای که از سوی خانواده امان اهلل
عطای رد میشود.
در یک رویداد دیگر در والیت بدخشان
تعداد از خبرنگاران از سوی معاون پیشین
شورای والیتی بدخشان مورد خشونت
قرار گرفته و به وسایل خبرنگاری شان
شکستانده شده است ،خبرنگار و تصویر
بردار تلویزیون نورین در بدخشان که از
اعتراض مردم آن والیت از روند توزیع
کمک ها به آسیب دیده گان در حال
مصاحبه و تهیه گزارش بودند پس از این
که مظاهره به خشونت انجامید و از سوی
نیرو های امنیتی شلیک صورت گرفت و
همه فرار کردند ،کمره و وسایل خبرنگاری
آنان در این میان مفقود شده است  ،و
مسوول تلویزیون مهر در ان والیتی نیز
ساعت نه شب زمانی که از بیرون کشیدن
مشکوک مواد کمک شده به آسیب دیده
ها تصویر می گرفت توسط معاون شوری
والیت بدخشان مورد خشونت قرار گرفته
و کمره اش شکستانده شده است.
دفتر نی هر گونه اهانت و بد رفتار با
خبرنگاران را در جریان کار محکوم نموده
ویکبار دیگر از نها های محلی حکومت
می خواهد که با خبرنگاران در راستای
تهیه گزارش های آنان بر اساس قانون
همکاری کنند.

3

دفترنیازهفتهرسانههایاجتماعیتجلیلنمود
روز پنج شنبه مورخ  14ماه اسد
سال  1395خورشیدی که برابر
می شود با  4ماه اگست سال
 2016میالدی  .دفتر نی حمایت
کننده رسانه های آزاد افغانستان
از ختم هفته رسانه های اجتماعی
تجلیل نمود .
در نخست این محفل صدیق
اهلل توحیدی ریس دیدبان نی
در مورد اهمیت رسانه های
اجتماعی و افزودن این هفته را
در تقویم رسمی کشور صحبت
نمود و همچنان افزود  :دفتر نی
پنج سال پیش زمانی که برای
نخستین بار مسئله هفتۀ رسانه
های اجتماعی را رسماً بیان کرد،
از سازمان های بین المللی به
ویژه از یونسکو خواست تا یک
روز را به عنوان روز رسانه های
اجتماعی در سازمان بین المللی
یونسکو به امتیاز افغانستان ثبت
نماید ،اما با گذشت پنج سال از
این درخواست قانونی ،پاسخ داده
نشده است.
دفتر نی همچنان از وزارت
اطالعات و فرهنگ نیز خواست
تا هفتۀ رسانه های اجتماعی را
درج تقویم افغانستان نماید این
در حالیست که این خواست را
پنج سال پیش نیز کرده بود که
متاسفانه تا هنوز در این مورد
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
امروز در سال پنجم؛ بار ديگر
دفتر ني از سازمان يونسكو
خواست تا اين هفته را به نام

هفته ي رسانه هاي اجتماعي
به امتياز افغانستان رسماً ثبت
نمايد .همچنان اضافه کرد که
اكنون هيچ اطالعات و رويدا ِد در
هيچ نقطه جهان مكتوم و پنهان
نخواهد ماند.
در ادامه محفل بانو حسیبه
هاشمی یکی تن از عکاسان ماهر
کشور در مورد عکس های که در
برنامه رقابت بهترین عکس هفته
رسانه های اجتماعی برگزار شده
بود صحبت نمود و از میان عکس
ها یک عکس به عنوان بهترین
عکس انتخاب نمود از آن تقدیر
کرد .
همچنان تیم تیاتر باران در
جریان محفل نمایش طنزی را
اجرا کردند که هدف نمایشنامه

آن استفاده درست از رسانه
های اجتماعی بود و از همه
مردم خواستند تا از رسانه های
اجتماعی به شکل درست و
برای بهبود وضیعت جامعه کار
بگیرند نه برای س ًواستفاده از آن
 ،در اخیر هم از کسانیکه در
بزرگداشت از هفته رسانه های
اجتماعی زحمت کشیده بودند
تقدیر صورت گرفت .
این در حالیست که نی در سال
 1390خورشیدی برای نخستین
بار هفتۀ اول ماه اسد را به عنوان
هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل
نمود و از این هفته همه ساله در
دفتر نی با راه اندازی برنامه های
موثر بزرگداشت می شود.
هدف از نامگذاری هفتۀ رسانه

های اجتماعی؛ تشویق شهروندان
افغانستان در استفادۀ درست و
موثر از شبکه های اجتماعی بوده
و تالش می کند تا کاربران رسانه
های اجتماعی از نشر و پخش
مواردیکه در قانون آن را ممنوع
کرده است ،خودداری ورزند.
همچنان تالش میکند تا کاربران
رسانه های اجتماعی را تشویق
کند تا با نوشته های شان در
رسانه های اجتماعی شهروندان
کشور را با هم نزدیک ساخته و از
نشر و پخش مطالب و تصاویریکه
سبب تخریش اذهان عامه شده و
دوری و افتراق را دامن می زنند
جدا ً خودداری ورزند.

گزارش باشگاهی فارغان مزا ررشیف
جاری در والیت بلخ با هم بحث و
گفتگو کردند.
اعضای باشگاه در رابطه به نا امنی های
اخیر در والیت بلخ طی نشست به بحث و
گفتگو پرداختند.
در آغازین لحظات این بحث و گفتگو زین
اهلل ویرا مسوول باشگاه فارغان نی پرسش
هایی را در رابطه به ناامنی ها در والیت
بلخ مطرح کرد و گفت  :به نظر شما آبادی
و آرامی که در بلخ شده و همچنان ناامنی
که به وقوع پیوسته است دلیل آن چه بوده
می تواند ،با ذکر دالیل نشست را آغاز کرد.
رمضان باور یکی از اعضای این باشگاه
اظهار نظر کردند که بازسازی ها در والیت
بلخ باعث شده است تا دشمنان صلح و
ثبات کشور به یک سری فعالیت ها دست
بزنند تا این والیت را نیز همانند دیگر

والیات افغانستان نا امن بسازند.
همچنان قدسیه شجاعزاده یکی دیگر از
اشتراک کننده گان این نشست توزیع
نامتوازن و نا متعادل در این والیت را
یکی از دالیل مشکالت و نا امنی در این
والیت میداند و میگوید عدم همبستگی و
هماهنگی بین مردم این والیت باعث شده
است تا این والیت همانند دیگر والیات
افغانستان بسوی ناامنی ها کشانیده شود.
و در فرجام اشتراک کننده گان این نشست
ناامنی ها را در تمام افغانستان به ویژه
والیت بلخ عدم مدیریت مسووالن دانسته و
از آنان خواستند که در حین انجام وظایف
شان کوتاهی نکرده و وظایف شان را بطور
احسن انجام بدهند

گزارش باشگاهی فارغان کندهار
په کندهار کي د ټولنیزو رسنیو د اونۍ ملانځل
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گزارش باشگاهی فارغان ننگرهار

NGC meeting repot
Date 4/8/2016
JBD NGC had a meeting today at Nai office, where 10 NGC members, two eastern election commission representatives and JBD hub
.manager were present
At the start of the meeting JBD manager M Asif Amin welcomed the participants then briefly talked about the past Afghan elections and
coming ones and discussed Nai’s role in those processes. Alongside that he enlightened the role of NGC members in previous presidential
.elections
Secondly and NGC member Bilal khan who was an active NGC member during last elections, described his participations and
.mentioned the obstacles the election process faced
Later the two election commission’s representatives talked about their preparation for elections and were very positive that this time
we will have transparent elections. They also discussed elections held in India and Pakistan and how volunteers participate with local
.authorities to smoothly run the process and let people practice their right to vote
At last they meeting was concluded with a questions and answers session, where NGC members openly asked questions and discussed
.the next election

گزارش نشست رییس مهاجرین والیت هرات با اعضای باشگاه
.تن از اعضای باشگاه فارغان نی اشتراک کرده بودند9  که،نشست اعضای باشگاه فارغان نی همراه با رییس مهاجرین والیت هرات در دفتر نی صورت گرفت
در این نشست اعضای باشگاه فارغان نی در مورد قاچاق انسان
 و رییس مهاجرین گفت،و وضعیت بدمهاجرین نگرانی کردند
:
که تعداد زیادی از اطفال و جوانان و حتا فامیلی ها از سویی
 او گفت که، و قاچاق میشوند،قاچاقبران بازی داده می شوند
عدم تکنالوژی پیشرفته و عدم امکانات ابتدایی باعث میشود
که افراد غیرقانونی رفت وآمد کنند و قاچقبران به راحتی
.ابورومرور کنند
 سه موسسه خارجی بخاطرکمک:ریس امور مهاجرین گفت
 اما دولت بودجه،به بیجا شده گان و مهاجرین کمک میکنند
کافی بخاطر رشد شهرک ها و خریداری امکانات کافی به
.ریاست هرات اختصاص نمیدهد
 ریس:اعضای باشگاه فارغان نی از علت قاچاق افراد پرسیدند
 مناطق که، اولین علتش امنیت است:امور مهاجرین گفت
ناامن است جوانان و فامیل هارا مجبور میسازد با قاچاقبران
 و نبود ساحه کار وشغل یکی،صحبت کرده و سفر میکنند
.دیگر از عواملیست که مردم فرار میکنند

تجلیل از زسانه اجتماعی در مزار
دفتر نی حمایت کنندۀ
رسانه های آزاد افغانستان
هفته رسانه های اجتماعی
را روز پنج شنبه  14ام اسد،
تحت شعار ( اطالعت بین
المللی برای شهروندان از
طریق رسانه های اجتماعی)
برگزار نمود این همایش
با حضور روساء ،فعالین
مدنی ،خبرنگاران ،اساتید
 ,دانشجویان دانشگاه و
اعضای باشگاه فارغان نی
در نشست پر شکوه تجلیل
به عمل آورد .این برنامه
شامل بخش های سخنرانی،
میزگرد و مباحثه ،تقدیر
از کاربران فعال صفحات
اجتماعی و بخش پرسش و
پاسخ بود.
در نخست اسما رزما
سرپرست دفتر ساحوی نی
در شمال حضور مهمانان
را در این برنامه خیر مقدم
گفته اشاره نمود که دفتر نی
پنج سال است از هفته رسانه
های اجتماعی تجلیل میکند.
وی همچنان در مورد اهمیت
شبکه های اجتماعی صحبت
نموده و از کاربران شبکه
های اجتماعی خواست تا از
نشر و پخش شایعات خود
داری کنند.

.بانو رزما گفت :دفتر نی از
سال  ۲۰۱۱به این طرف
هفته اول اسد را هفته شبکه
های اجتماعی نامگذاری
کرده است و همه ساله از
این هفته تجلیل می کند.
وی تصریح کرد ،دفتر نی از
مدتی پنج سال است تالش
دارد که این روز را به تقویم
سازمان ملل متحد و در
وزارت کار و امور اجتماعی
کشور ثبت کند اما موفق
نشده است.
سید محمد سامع رییس
حقوق بشر بلخ که در این
محفل صحبت می کرد به
رسانه ها گفت که این روز؛
روز آزادی بیان است .او از
کاربران رسانه های اجتماعی

خواست در پهلوی این همه
زشتی ها باید حقیقت و
موضوعات مثبت را بیان
کنند
او گفت :ما موضوعاتی را به
نشر برسانیم که باعث تفرقه
افگنی و اختالفات در بین
مردم ما نشود و باعث یکجا
شدن مردم و آبادی این وطن
شود.
اسداهلل ضیا استاد روانشناسی
دانشگاه بلخ گفت که باید
از رسانه ها استفاده خوب
شود وی از همه رسانه
ها خواست برنامه های که
مخالف فرهنگ است نشر
نکنند که باالی جامعه تاثیر
منفی دارد.
آقای ضیاء افزود استفاده
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بیش از حد از رسانه های
اجتماعی روابط خانواده
را کم میسازد ،تحرک کم
میشود ،خستگی ذهنی
به وجود میاید ،از دنیایی
عاطفی دور و در کل کانون
گرم خانواده را سرد میسازد.
در این همایش سه تن
از کاربران فعال صفحات
اجتماعی از سوی دفتر نی
مورد تقدیر قرار گرفتند
در افغانستان با وجود که
مردم از مشکالت اقتصادی
رنج میبرند و از سوی هم
سرعت انترنت کم است،
اما بیش از یک میلیون از
رسانه های اجتماعی استفاده
میکنند

فرید احمد عزیز

نگاهی به زندگی و آثار «محمد اکرم عثمان

محمد اکرم عثمان» فرزند «غالم فاروق» ،در سال ۱۳۱۶
خورشیدی در هرات متولد شد و خواندن و نوشتن را که
از دروس متداول و سنتی آن روزگار محسوب میشد در
زادگاهش فراگرفت.
در ایام نوجوانی به همراه خانواده به کابل رفت و دوره
دبیرستان را در مدارس «استقالل» و «حبیبیه» سپری
کرد و در سال  ۱۳۴۱خورشیدی از دانشگاه کابل در
رشته حقوق دانشنامه لیسانس گرفت.
تحصیالت در دانشگاه تهران
اکرم عثمان سپس برای ادامه تحصیل راهی ایران شد
و تا مقطع دکترا در دانشگاه تهران به تحصیالت خود
ادامه داد.
آنگونه که در «دانشنامه ادب فارسی در افغانستان» آمده
است ،اکرم عثمان در سال  ۱۳۵۰خورشیدی ،دوره
دکترای حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه تهران به
پایان رسانید.
فعالیتهای ادبی و فرهنگی
وی بعد از دریافت دکترا از ایران ،راهی کشورش شد
و به فعالیتهای فرهنگی و ادبی در مطبوعات و رادیو
افغانستان ادامه داد.
عثمان سالهای زیادی از عمر خود را به عنوان گوینده
و نویسنده برخی از برنامههای ادبی و سیاسی رادیو –
تلویزیون افغانستان سپری کرد و همزمان مسئولیت اداره
هنر و ادبیات رادیو را عهده دار بود.
اکرم عثمان مدتی را نیز در آکادمی علوم افغانستان
مسئولیت «انستیتوی تاریخ و حقوق» و ریاست «انجمن
نویسندگان افغانستان» را به عهده داشت.
فعالیتهایدیپلماتیک
اکرم عثمان چند سالی از عمر خود را نیز در عرصه
فعالیتهای دیپلماتیک در وزارت خارجه افغانستان
سپری کرد و آنگونه که در «دانشنامه ادب فارسی در
افغانستان» آمده است ،مدتی کنسول افغانستان در
دوشنبه مرکز جمهوری تاجیکستان بود و چندی هم
به عنوان کاردار سفارت افغانستان در تهران مشغول به
فعالیت بود.
نسل اول داستان نویسی افغانستان
اکرم عثمان را بدون تردید میتوان یکی از داستان
نویسان برجسته و نسل اول داستان نویسی افغانستان
به حساب آورد که آثار وی بر داستان نویسان جوان
افغانستان تاثیرات زیادی گذاشته است.
اکثر داستانهای این نویسنده درباره مسایل اجتماعی
و با نگاهی طنز آلود نوشته شده است و نخستین
داستان کوتاه وی «دختری پا به زنجیر» در سال ۱۳۴۵
خورشیدی در مجله «ژوندون» کابل منتشر شده است.
بیشتر داستانهای اکرم عثمان از طریق رادیو و تلویزیون
افغانستان و با صدای خود وی پخش شده است و آنگونه
که «محمد حسین محمدی» در «فصلنامه دردری»
گفته است ،وی با صدای گرم خود نوشتههایش را در
ذهن مردم نقش کرده است.
تاکنون چند مجموعه داستان کوتاه از اکرم عثمان منتشر
شده و اولین کتاب مجموعه داستان وی با نام مستعار «ع

کوزه گر» در سال  ۱۳۶۲خورشیدی در کابل منتشر شد.
داستانهای کوتاه
از این داستان نویس افغانستانی تا کنون چند مجموعه
داستان کوتاه دیگر نیز منتشر شده است که عبارتند از:
«وقتی نیها گل میکنند» ،کابل ۱۳۶۴ ،خورشیدی.
«درز دیوار» کابل ۱۳۶۶ ،خورشیدی.
«مردها را قول است» کابل ۱۳۶۷ ،خورشیدی.
«قحط سالی» سوئد ۲۰۰۳ ،میالدی.
این  ۴مجموعه از آثار داستانی وی محسوب میشوند
که مهمترین قصههای کوتاه وی در این مجموعهها آمده
است.
برخی از قصههای کوتاه وی مانند «مردها را قول است» و
«دریاب خان» توسط فیلمسازان افغانستان در قالب فیلم
سینمایی در آمده است.
شماری از داستانهای این نویسنده افغانستانی به
زبانهای آلمانی ،روسی ،سوئدی ،بلغاری و الفبای
سیریلی در تاجیکستان و نیز چند داستان کوتاه وی به
روسی در مجموعه «قصههای ملل شرق در مسکو» به
چاپ رسیده است.
«کوچه ما» مفصلترین رمان از یک نویسنده افغانستان
رمان «کوچه ما» اثری برجسته از اکرم عثمان محسوب
میشود که میتوان آن را بلندترین رمان از یک داستان
نویسی افغانستانی به حساب آورد که تاکنون چنین
داستان بلندی از هیچ یک از داستان نویسان افغانستان
منتشر نشده است.
این رمان تاریخی که در  ۲جلد در سال ۱۳۸۸
خورشیدی توسط انتشارات «عرفان» در تهران منتشر
شده است ،داستانی است تاریخی که در آن وقایع
سیاسی و اجتماعی نیم قرن اخیر افغانستان انعکاس
یافته است.
نویسنده در این اثر کوشیده است که در قالب روایتی از
ماجراهای زندگی ساکنان یکی از محلههای کابل ،به نقد
و ارزیابی وضعیت اجتماع و سیاست در افغانستان امروز
بپردازد و البته این ارزیابیها در هالهای از روایت پنهان
شده است.
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این رمان تاریخی قبل از انتشار به شکل کتاب ،به صورت
پاورقی در نشریات مهاجرین افغانستانی در هلند و کانادا
نیز منتشر شده بود.
دیگر آثار نویسنده
هر چند که اکرم عثمان در افغانستان بیشتر به خاطر آثار
داستانی اش شناخته میشود اما وی را میتوان یکی از
پژوهشگران برجسته افغانستان نیز به حساب آورد که تا
کنون آثار فاخری از وی در زمینههای تاریخی منتشر
شده است.
از مهمترین کارهای پژوهشی وی میتوان به این آثار
اشاره کرد:
«شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیونی تاریخ» (کابل،
 ۱۳۶۸خورشیدی)
«روابط دیپلماسی افغانستان و اتحاد شوروی از ۱۹۱۹-
۱۹۶۷م» (این اثر پایان نامه دکترای وی در تهران است
که توسط انتشارات «دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران» در سال  ۱۳۵۰خورشیدی منتشر شده
است.
«مقدمهای بر چگونگی نهضتهای مشروطه خواهی»،
(هلند ۱۳۶۷خورشیدی)
«چگونگی تحول تاریخ در خاور زمین» (هلند ،و آمریکا
 ۱۳۷۵خورشیدی)
«حقوق بین المللی عمومی» (۱۹۷۵م)
مهاجرت به خارج از افغانستان
با آغاز جنگهای داخلی در افغانستان اکرم عثمان مجبور
به مهاجرت شد و اکنون سالها است که در کشور سوئد
زندگی میکند و مشغول فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی
میباشد و آثار وی در نشریات داخل افغانستان و برخی از
نشریات برون مرزی این کشور به چاپ میرسد.
وی عضویت «شورای اجرایی اتحادیه نویسندگان آسیا و
آفریقا» و مسئولیت «کلوپ قلم افغانستانیهای سوئد»
که مجله «فردا» را در «استکهلم» منتشر میکردند نیز
در کارنامه خود دارد.
/انتهای پیام/

خانوادهمدرسهیامکتبمحبت
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ودوستی از دید اسالم

خانواده عبارت از یک واحد
اجتماعی ناشی از ازدواج یک
زن و یک مرد که فرزندان پدید
آمده از آنها آنرا تکمیل می کند
.تعریف دیگر خانواده شامل
مجموعه از افراد می دانند
که هدف و منافع مشترک زیر
سقف گرد هم می آیند .اسالم
خانواده را گرده متشکل از افراد
دارای شخصیت مدنی  ،حقوقی
و معنوی معرفی می کند که
هسته اولیه آن را ازدواج مشروع
زن و مرد تشکیل می دهد و
نکاح مدنی است که به اساس
آن رابطه زوجیت بین زن و
مرد بر قرار شده اساس تشکیل
خانوداه این است که زن و مرد
کوشش کنند  ،که اراده را به
تاسیس آن قبول نکنی  ،شرح
برای آنها معین کرده است .
ارزش ها خانواده بیش از هرچیز
به پایه مدت دوستی  ،صمیمیت
و محبت بین اعضای خانواده
استوار است ،اعضای خانوده باید
حقوق همدیگر را نگاه داشته
باشند .این یک سلسله محبت
و دوستی خانواده ها را به بار
می آورد از نگاه اسالم خانواده
مدرسه یا مکتب محبت و
دوستی بین همدیگر است  .پدر
و مادر آگاه در امور مدرسه فرزند
خود بسیار فعال باشد  .والدین
موفق نقاط مثبت فرزندان خود
را تشویق نموده و به نقاط منفی
آن راه حل نشان دهد اگر انتظار
والدین از فرزند خود باال باشد و
از او بخواهد مانند آنها فکر کند،
درین صورت رابطه آنها از هم می
سکلیدو از بین می رود و در امور
خانواده جار و جنجال های بلند
می شود فرزندان شما باید یاد
بگیرید سر پا استادن را و مسیر

زندگی را به درستی تعین کنید.
والدین گرامی بهترین روش و یا
بهترین راه تشویق فرزندان تان
که بتواند یک مسیر خوب را در
پیش بگیرد رویه و رفتار شما در
مقابل آنها است .
به دقت به حرف های فرزندان
تان گوش دهید همیشه اوضاع
خانواده را به وقف مدد نیست
گاهی وقت فرزندان تان دچار
مشکالت می شوند ،در این
حالت همدست اوالد تان باشید
و او را حمایت کنید .بیش از
هر قضاوت گپ های او را خوب
گوش دهید و همدردی خود را با
او شریک سازید  .انتقاد  ،خشم
های بیجا وضع بدتر خواهد کرد
،فاصله بین شما و فرزند تان زیاد
خواهد شد .
اگر به عنوان پدر و مادر با
فرزندان تان اختالف نظر دارید،
او را مستقیم نگوید .کوشش
کنید تنها نظر تان را به او مطرح
سازید اگر می خواهید رابطه
مستحکم با اوالد خود داشته
باشید این نقطه را مراعات نماید
 .از خواست ها  ،هدف ها  ،امید
ها  ،ارمان ها و آروزی اوالد تان
آگاه شوید .اگر شما ترقی و
پیشرفت فرزندان تان را در آیند
می خواهید به وجه احسن با او
کمک و همکاری کنید  .باید
فهمید عالقه او در زندگی در
چیست و به چه چیز ها تمایل
دارد ،راه های رسیدن به هدف
اش را هموار کنید .جوانان در
تنین جوانی بیشتر کم حوصله
می باشند و این مرحله اساس
یک جوان است ،نقش تان و
رویه تان بسیار درین حالت به
اوالد تان مهم می باشد .بهترین
نقش تان در این عرصه تشویق

 ،رهنمایی و به خواست های
وی رسیده گی می باشد .پدران
و مادران با هوش دوران جوانی
خود را به خاطر داشته و به
زودی به این نکته دست می
یابند که گاهی اوقات ما نیاز به
تغیر و روش داریم  .که همین
انعطاف پذیری و تغیر پذیری
از رشد و تکمیل محسوب می
شود .بیشترین جار و جنجال
های فامیلی از هم کشانیدن
والدین از اوالد بی توجهی و به
خواست های اوالد خود نرسیدن
علت آن در چیست ؟
آیا به اوالد خود حس همدردی
کرده اید ؟
به خواسته های اوالد خود
رسیده گی کرده اید ؟
آیا به مثل دوست خوب با او
صحبت کرده اید ؟
آیا به تصامیم او احترام قایل
شده اید ؟
به مشکالت او رسیده گی کرده
اید ؟
گاهی اوالد خود را تشویق کرده
اید ؟
بیشترین جار و جنجال ها از
کمبود سواد فامیل ها سرچشمه
می گیرد کم احساس بودن و
بی فکری فامیل ها بسیاری
از والدین شکایت دارند که
اوالد شان در سن جوانی رو به
عاشقی می آورند .آیا علت این را
از خود پرسیده اید که چی خال
در وجودم بود
که اوالدم به کسی دیگر رو آورد
و تکیه به کسی دگر کرد .هر
جوان در دوران جوانی به همراه
ضروت دارد که هم بگوید و هم
بشنود آیا در این مورد توجه
کرده اید ؟
یک جوان چرا نمی تواند در دوره

جوانی خود تصامیم زندگی خود
را خودش بگیرد ،آیا نظر شما به
حیث والدین همین است.
ایا همیشه مورد تنبه های
فامیلی قرار بگیرید ؟
آیا به حیث یک جوان حق
تصمیم گرفتن را نداریم ؟
آیا ساختن زندگی خود را به
طریقه که می خواهیم حق
نداریم که پیش ببریم ؟
چرا تنبه های فامیلی باعث
پیشرفت ما می شود ؟
یک دختر از طفلیت تا جوانی
تحت امر والدین خود می باشد.
بعد از آن در دوران جوانی تحت
امر شوهرش ایا فکر کرده اید
ما هم حق تصمیم گرفتن به
زندگی خود را دارید ؟
در کهن سالی هیچ امید باقی
نمیماند .پس یک انسان در طول
عمر خود اطاعت و فرمانروای
اعضای خانواده خود باشد .آیا
فکر کرده اید تا چی وقت قربانی
خشونت های شما باشیم .والدین
گرامی فکر کرده اید ،وظیفه
شما تنها نفقه آوردن نیست پدر
و مادر موفق کسی است که با
خوشی اوالد خود خوش باشد و
تصامیم شان احترام قایل باشند
چون هیچ کس ضمانت زندگی
آینده کسی را کرده نمی تواند
 .پس لطفاً همچو فرهنگ را
دور گذاشته با آینده اوالد تان
کوشش کنید تصامیم زندگی
خود شان را به خودشان واگذار
کنید هیچکس غیر از خود
انسان نمی تواند تصمیم خوبی
برای زندگی خود و آنیده خود
بگیرد ،این راز موفقیت یک
والدین موفق در عرصه اوالد اش
و تربیه اش است موفقیت را از
خود سازید.
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تجلیل از هفته رسانه های اجتماعی درکابل والیات.

10

در هرماه برای نویسنده ی یکی از بهرتین مقاله ها تقدیر نامه اهدا شده
ودر نرشیه ی ماهواره باشگاه فارغان نی به نرش می رسد
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