
 
 
 
 

  
 
 

 
 

عادی و عامیانه؛ حینی که بناست یک گفتمان های هنری و نیز آثاردر اغلب فیلم ها و بگو مگو های 

امید و استواری و پایداری هدیه گردد؛ چنین  ؛رفع و دفع شود و به طرفاز کسی نومیدی فوق العاده 

 جمالت حکمی به کار گرفته میشود:

 ؟رده است!ـ انسانیت که هنوز نم  

 ...؟ـ آخر؛ انسانیت که هست!

آثار خویش  ندالموقع چنین احکام را در متونبه نظر میرسد حتی بزرگترین فالسفه و نوابغ هم که ع

؛ کمتر به عمق معنایی و مصداقی آنها نظر داشته اند و یا به لحاظ استفاده نموده اند و استفاده مینمایند

  محدودیت های زمانی و مکانی؛ میتوانسته اند نظر داشته باشند!

از بدیهیات مورد اتفاق همه گان یا کم ازکم اکثریت مطلق در عالم بشری « انسانیت»بدینگونه؛ گویا 

 «!آمد؛ دلیل آفتابآفتاب »؛ مثالً بدان حد که میگویند: ؟!میباشد

؛ فقط در محدوده ای معنا و مصداق دارد که «!آفتاب آمد؛ دلیل آفتاب» تحکم حتیباید توجه کرد که اما 

( تنها و مشترکی را مدنظر داشته و )فرضاً  ؛ معنا و مصداق معین«آفتاب»دو جانب گفتگو و جدل؛ از 

زیر ابری  زیر سقفی، ظلمتی زیر زمینی، زیر آبی،در خود؛ باشند که آیا  گرفتار شک و تردیددرین راستا 

ناکجا ها مفقود  یا در اعماق ظلمت شبی دیجور؛ که اساساً آفتاب در دور دست   ؛یا کسوفی... قرار دارند

 !؟است



در حاالت نخست؛ مسلم است همینکه حد و مرز ظلمت مؤقت و محدود بشکند؛ آفتاب؛ دلیل آفتاب می آید 

 ستدالل و استنتاج و اثباتی در کار نیست!و دیگر بحث و جدل و ا

در پایان شب دیجور نیز؛ عین حکم معنا و مصداق می یابد؛ فقط زمان طوالنی تر و حوصله مندی 

 بیشتری ضرورت میباشد.

عین چیز نباشد؛ مثالً « آفتاب»ولی؛ هرگاه به دالیل زبانی و دیداری و شنیداری وغیره؛ منظور طرفین از 

زبانی که فارسی بلد نیست و برای مقابل او؛ و یا برای کور سیاه بین که فرق شب و روز برای انگلیسی 

را نتواند و برای بینای سالم و کامل؛ تقریباً محال است که به یکسان؛ آفتاب؛ دلیل آفتاب بیاید و قسم 

 .اتوماتیک بر مجادله و مناقشه پایان ببخشاید

 صادق و دقیق است؛ چرا« انسانیت»باالتر و بیشتر؛ در مورد عین مورد؛ به طاقت کم ازکم هزار مرتبه 

 نیست.« آفتاب»ی به برجستگی و عظمت و محسوسی و معلومی  که انسانیت؛ واقعیتی مادی و مشهود

است که مشمول سلسله ای از ارزش ـ یعنی ذهنی و نه عینی ـ انسانیت؛ واقعیتی مفهومی و قرار دادی 

که به علل فرهنگی ـ و دقیق تر: خرده فرهنگی ـ ارزش ها و ارزش  ز آنجامیشود و اها ها و ارزش نما 

مصداق و مختلف است؛  ؛مذاهب... مختلف بشریقبایل و نما ها نزد گروه ها و اقشار و طبقات و اقوام و 

مثالً هم نزد همه افراد و آحاد بشری؛ تفاوت و گاه تضاد پیدا می نماید. « انسانیت»پهنا و ژرفای مدلول و 

اسالف ایدیالوژیک آنها؛ ختنه کردن زنان و اخته کردن مردان  امثال و و« داعش»نزد گروه هایی چون 

است؛ در حالیکه نزد سایر گروه های بشری؛ « انسانیت»کمال خلیفه های خدا!؛ کارکن در حرمسرا های 

 میباشد.« انسانیت»هردو عمل؛ ضد 

ده خود بر ضعفا و محکومان جنگی و حکومتی و در صورت هکذا تحمیل جابرانه و اکراهی باور و عقی

کشتار آنان و برده و کنیز و غالم ساختن اطفال و زنان و منسوبان شان؛ چنانیکه امتناع و مقاومت؛ 

هم اکنون در مورد ایزدی ها و عیسویان متصرفات خود در عراق « داعشی»مدعیان خالفت اسالمی 

ولی نزد قریب کافه ( 1خدا تجویز کرده است)« انسانیت» تکفیری؛بربر های مرتکب میشوند؛ برای این 

 میباشد.« انسانیت»بشریت روی زمین؛ شنیع ترین موارد ضد 

و حامیان و تمویل و جرنیالن و کرنیالن آی . ایس . آی اینچنین برای طالبان پاکستانی و افغانستانی 

شان؛ تمامی اعمال و فجایع صادره از یهودی  وامپریالیستی و عربی کننده گان و امر و فرمان دهندگان 

طرح و گویا ی که «انسانیت»است؛ آنهم « انسانیت»نه بلکه کمال « انسانیت»آنها؛ چیز های بیرون از 

ل آن؛ شک برنامه و ساختار و حدود و ثغورش از عرش و لوح و قلم الهی آمده است و در هیچ جزء و ک  

 !!!و شبه ای نیست

بشر؛ تمامی فجایع و ظلم و اجحاف و قتال و تاراج و برده سازی و زجر کشی و زنده به در تاریخ معلوم 

گور کردن و مسخ و مثله ساختن آدم ها توسط حاکمان و زور آوران و جهانگشایان و استعمار گران و 

 منجمله سیستم غول امپریالیست های سیاه و سرخ و زرد؛ توسط خود آنان و مداحان و کاسه لیسان شان

خوانده و سروده شده و بیشترینه در حریر « انسانیت»؛ کمال کاپیتالیستیمعاصر آسای رسانه های 

 .و میگردداست ده گردی ؛ هم تلبیس و تزئینمقدسات

 هست، نیست؟« انسانیت»نده و سوزنده که باالخره ر  به راستی؛ سؤالی است سهمگین و ب  

آمده، چطور میتواند یافته و شناخته شود، چطور ؟ از چه ناشی شده، ازکجا اگر هست؛ پس چیست

 میتواند علم گردد، احیا شود و اعتال یابد؟؟؟

های نه آنقدر ها تراشیده و کوتوله؛ خواهیم داشت و از جوانان « کوتاه نوشت»درین راستا در آینده ها 

د آفرینش به شما ابداعی و الهامبخش و امی« کوتاه نوشت»اندیشمند عزیز نظیر گرانقدری که اینک یک 

 !ها، کوتاه کوتاه، سهم بگیرند« کوتاه گفت»ها و « کوتاه نوشت»هدیه میگردد؛ تمنا داریم درین 



مربوط معلوم نمیشود « انسانیت»زیاد مستقیم و یک راست به بحث « کوتاه نوشت»چنانکه می بینید این 

اط و بی ارتباطی آن؛ از چه قرار های پسین؛ باالخره معلوم خواهد گشت که ارتب« کوتاه نوشت»ولی در 

 است؟!

می کنند؛ واضحاً « کوتاه نوشت»شان؛  «خط سومی»همقطاراران  وانگهی؛ اینکه این عزیز و خیلی از

« انسانیت»بدین معناست که عجالتاً چیز هایی مانند اندیشیدن و یاد گیری و خوانش و دانش ... در 

« خط سوم»هم که « خط سوم»و پهن سرایی ندارد؛ تازه؛ و بلند گویی « دراز نوشت»افغانستانی؛ طاقت 

 است!:
 

*** 

 

 ، به اقتباس از "گزارشنامه افغانستان"«رد شکمد»کوتاه نوشت ِ   
 

 «محسنی»نوشته: رضا شاه 
 

عد عد روشنفکری و چه در ب  غوغا و ناله های امروزی بیشتر از جنبه درد شکم است. اکثر مردم چه در ب  
  نالند و صدایی سر میدهند، ناشی از گرسنگی و رنجش شکمی است.توده، وقتی می 

این گرسنگی دامنه ی وسیع دارد. کسی از بیکاری رنج می برد و کسی از کارنامناسب. عده ی از 
بدمعامله گری های بازار شکایت دارد و بعضی هم از شکست و قریب به شکست تجارت اش. کسانی هم 

  اد در عذاب هستند.هستند که از مزد کم و کار زی
و جمود  فکری، از سرنوشت اندیشه ها، از خمود اما کمتر کسی در این سر زمین پیدا می شود که از فقر

]هست[  ..باشد. کمتر کسی درین سر زمین بودن جامعه به حیث یک موجود زنده سخن بگوید و نگران
ی سر بدهد که )آهای موجود یکه از نبود یک خط فکری و حرکت فکری این مرز و بوم بنالد و صدا

زنده! اگر هر ثانیه ی زندگی تان بدون کدام اندیشه و تعقل سپری می شود در حقیقت شما بزرگترین 
 سرمایه این کشور و نسل آینده ی این وادی را به باد فنا داده اید(

رف اول شوند و همه وقت سیاست ح حکومتی جا شوند، همه حزبی یامکان ندارد که همه در چوکی ها
 د، پس بیایید یک کمی روی اندیشه ها و مفکوره ها کار کنید.نبزن ار

مهم نیست که شما در حکومت آینده در جای کلیدی بدنه ی حکومت موقف داشته باشید و چند صباحی 
 کروزین و گارد بدرقه ی تان کند.

 
رید و نسل این جغرافیایی بیایید در راه روند طبیعی زندگی انسان)موجود متفکر و بااندیشه( قدم بردا

 بشری را از بردگی و ذلت نجات بدهید.
 

حداقل از بین این سی ملیون، یک پنج فیصد اندیشه تولید کنید و سنگ بنای یک جامعه ی با اندیشه و 
 متفکر را بگذارید.

 
 بس است این همه ذلت، خودفریبی، سیاست های ناقص، نان و نام خواهی، و روی آب خانه سازی!

 

*** 

به عبارت این مبحث: در راه ]زندگی انسان)موجود متفکر و بااندیشه(  ؟در راه روند طبیعی آری؛ بیائید
 قدم بردارید و نسل این جغرافیایی بشری را از بردگی و ذلت نجات بدهید. «![انسانیت»



گ بنای یک ، یک پنج فیصد اندیشه تولید کنید و سن]نفوس انسان افغانستان[حداقل از بین این سی ملیون
 جامعه ی با اندیشه و متفکر را بگذارید.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـ از کوتاه خبر های روز و روزگار: 1
 

 اعدام کرد عراقدر "دیر الزور" عضو یک قبیله را  077داعش ـ 

 

داده که اکثر اعدام شدگان خبرگزاری رویترز در بیروت، به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه گزارش 
نفر آنها سالح در اختیار داشتند؛ این افراد در برابر داعش که قصد تصرف  ٠١١غیرنظامی بودند و فقط 

 روستاهای آنان را داشتند، مبارزه می کردند.
ناظران حقوق بشر سوریه نزدیک به اپوزیسیون سوریه اضافه کرده که تعدادی از اعضای یک طایفه در 

 زور" توسط اسالمگرایان مسلح سر بریده شدند."دیر ال
عام  انتشار این خبر درحالی است که داعش شب گذشته نیز در روستایی در شمال عراق، دست به قتل

 .ه بودها زد ایزدیتن از[  08]دست کم 
 
 .ایزدی ها: دختران را بکشید تا بی عزت نشوندـ     

 
خون و توفان های بشری را چه کسانی مدیریت می کنند؟ دنیای اسالم در دست کیست؟ این دریاهای ـ 

 مسلمان ها چرا به این سوال جوابی ندارند؟
 

برخی از سران طائفه ایزدی های عراق از کردها می خواهند که دختران آنها را به خاطر در امان ماندن 
 .از تعرض داعش به قتل برسانند
روزنامه اینترنتی "سبق"، برخی از بزرگان طائفه  به نقل از« پارس»به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
مدرسه در شهرهای تلعفر و موصل را که محل اسارت  2رد خواستند ایزدی از نیروهای پیشمرگ ک  

 .دختران و زن های ایزدی است، بمباران کنند
گروه تروریستی داعش می گوید که صدها زن و کودک ایزدی را از سنجار به تلعفر و موصل منتقل 

 .به حساب می آورد کنیز و غنیمت جنگیکرده است. داعش زن های به اسارت گرفته شده ایزدی را 
رد از سنجار، این شهر به اشغال داعش درآمد چند هفته پیش در پی خروج ناگهانی نیروهای پیشمرگ ک  
 .و بسیاری از مردم در حمالت داعش کشته و آواره شدند

دهند دخترانشان بمیرند تا این که در معرض تجاوز تروریست های سران ایزدی می گویند ترجیح می 
 .داعش قرار بگیرند

در همین حال رادیو بی بی سی با اشاره به گزارشی از روزنامه تایمز افزود: صدها زن طائفه ایزدی که 
 .به دست تروریست های داعش در شمال عراق ربوده شده اند، با سرنوشت مبهمی روبرو هستند

به نقل از سرویس اطالعات اقلیم کردستان عراق از ربوده شدن هزاران زن عراقی خبر می دهد تایمز 
 .که به عنوان کنیز به قاچاقچیان انسان فروخته شده یا در اختیار تروریست های داعش قرار گرفته اند

ارند که آنها اطالعاتی در اختیار د بنا به گفته یکی از افسران امنیتی اطالعات کردستان عراق،
 .دالر به قاچاقچیان انسان می فروشند 0888تا  088تروریستها این زنان را بین 



زن عراقی را از   288  رونامه تایمز بر این باور است که گروهک تروریستی داعش دستکم هزار و
 .شهر سنجار و هزاران زن دیگر را از شهرها و روستاهای عراق ربوده است

ر شهرهای تلعفر و موصل بعنوان محل اسکان موقت این زنان استفاده می تروریستها از دو مدرسه د
 .کنند

 !است فروش زنان عراقی حاللو خرید ـ 
 

مفتی وهابی و عضو هیئت العلمای عربستان اقدام گروه تروریستی داعش در خرید و فروش زنان و 
 دختران عراقی را تایید کرد و آن را حالل دانست.

در نواری ویدیویی که از او منتشر شد، گفت: اقدام داعش در خرید و فروش زنان « صالح الفوزان»     
 .نع شرعی نداردو دختران عراقی حالل است و هیچ م

ها را در عراق  ها نفر از زنان وابسته به اقلیت بعثی داعش اخیرا صد –عناصر گروه تروریستی تکفیری 
 .تصاحب کردند و در بازار به فروش رساندند

ها خانواده را  عناصر داعش پس از کنترل شهر سنجار صد»ای اعالم کرد:  هالل احمر عراق در بیانیه
پس از کشتن مردان، زنان ایزدی را با خود بردند تا به عنوان برده و کنیز نگهداری به اسارت گرفتند و 

 «.کنند یا بفروشند
های سوریه تملک  در درگیری ؛از شیوخ سلفی در اردن، فتوا داده بود« یاسر العجلونی» ۳١٠۲در سال 

 .های مسلح مخالف( مجاز است زنان و دختران )برای گروه
به خواست خدا به زودی ویدیوهایی منتشر »فیسبوک منتشر کرده بود نوشت:  وی در این فتوا که در

آنان … شود های شام مجاز شمرده می ها برده داری و کنیزداری در درگیری کنم که در آن می
توانند زنان را به مالکیت خود در آورند و بدون مهریه و عقد ازدواج با آنان نکاح کنند  ها( می )تروریست
پس  ؛شود ندی نیز از این راه متولد شود پدر چنین فرزندانی در مراکز شرعی مشخص میو اگر فرز

ها( زنان و دختران را به مالکیت خود در آورند که این کار مطابق با گفته خداوند در  مجاهدان )تروریست
 .قرآن کریم است

 
 …خرید فروش زنان عراقی حالللینک منبع : 

 
 کنید ـ لباس پاکستانی بپوشید/دختران خود را برای جهاد نکاح آماده

 
براساس فرمان جدید گروه تروریستی تکفیری داعش به ساکنان موصل که از طریق بلندگوها در شهر 

 اعالم شد، اهالی نینوا و مرکز آن موصل، از این پس فقط باید البسه پاکستانی به تن کنند.
ه به به گزارش ایرنا، گزارش شاهدان و منابع محلی از موصل حاکی است، گشت های داعش با حمل

فروشگاه های لباس در موصل، البسه های داخل آن را خارج و مصادره کردند. آنها همچنین درب های 
 فروشگاه های تعطیل را شکسته و لباس های داخل آن را خارج کردند. 

این تازه ترین فرمان عناصر گروه تروریستی داعش است که براساس آن، هر شهروندی که از این پس 
ی به تن کند، دستگیر شده و مجازات خواهد شد؛ البته هنوز نحوه و میزان مجازات آن لباس های معمول

 اعالم نشده است. 
عناصر این گروه تروریستی، همچنین به مردم محلی اعالم کرده اند که تا پایان تعطیالت عید فطر 
 فرصت دارند دخترانشان را برای جهاد نکاح )برای اعضای مسلح داعش( آماده کنند. 
آنها از بلندگوها این موضوع را به اطالع مردمی رساندند که روز معین اجازه نیافتند نماز عید فطر را 

 بخوانند.

http://mashal.org/blog/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://mashal.org/blog/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


خبر دیگری که از موصل رسیده اینکه در دو روز گذشته عملیات سرشماری زنان و معاینه آنان برای 
 شده است. تصدیق انجام ختنه، توسط عناصر داعش در نینوا و مرکز آن موصل آغاز 

گفته می شود داعش برای انجام این کار، تعدادی از زنان عضو این گروه تروریستی از تونس و سوریه 
را به کار گرفته است. تصمیم ها و فرامین گروه تروریستی تکفیری داعش، هراس و رعب را بر 

گ همراه است، سراسر موصل حاکم کرده و مردم عادی از مجازات های داعش که بعضا با اعدام و مر
 وحشت دارند. 

 
همچنین عناصر گروه تروریستی داعش این روزها سرگرم تخریب و انهدام همه ساختمان ها، اماکن 

 مقدسه و مساجد در نینوا و مرکز آن موصل هستند.
 

براساس آخرین گزارش ها، این گروه تکفیری مراقد پیامبران الهی؛ یونس، شیث و جرجیس را تخریب 
مریم عذرا را نیز به آتش کشیده اند. همچنین خبر تایید نشده ای مبنی بر انهدام برج  کرده و کلیسای

 الحدباء، یکی از آثار ارزشمند تاریخی عراق در موصل وجود دارد. 
 

 اشک سازمان ملل را در آورد ـ جنایات اسرائیل؛        

 

اسرائیل به غزه به شدت اظهار  سازمان ملل از کشتار غیرنظامیان به ویژه کودکان و زنان در حمالت
 نگرانی کرده و خواستار قطع فوری این حمالت شده است.

 
که با شبکه الجزیره صحبت می کرد گفت  گریس گانس، سخنگوی آژانس کار و امداد سازمان مللآقای 

 .تکه از کشتار غیرنظامیان در غزه شوکه شده است و او در این هنگام جلو گریه خود را گرفته نتوانس
نفر  ٠۱ ؛ در تازه ترین مورد، در حمله راکتی رژیم اسرائیل به یک مدرسه تحت نظارت سازمان ملل

 و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. کشته
 

 سازمان ملل اعالم کرده است که بیشتر قربانیان کودکان و زنان بودند که به این مدرسه پناه آورده بودند.
نفر به این مدرسه پناه آورده اند و قبال ارتش  ۲۲١١یه شده از سوی سازمان ملل، ابراساس آمار ار

 را ترک کنند.شان یاسرائیل به آنها هشدار داده بود که خانه ها 
 

 ، گفته است که قربانیان در حال خواب بودند که هدف راکت های اسرائیل قرار گرفتند.گریس گانس
 شبکه الجزیره مجبور به قطع این گفتگو شد.ته نتوانست؛ وقتی آقای گانس جلو گریه خود را گرف

 دنیا شرمنده استـ     
 

و حدود فلسطینی که اکثرا آنها غیرنظامی بودند کشته  ۳١١١، حدود  از آغاز حمله اسرائیل به غزه
 .و قریب کل آبادی های غزه به خاک یکسان گردید شدندنفر زخمی و ده ها هزار نفر اواره  0888

کودک شامل هستند که بیشتر آنها یا درخانه و یا در  صد هاتایید کرده است که در میان قربانیان یونیسف 
 محله های زندگی شان کشته شده اند.

 
آژانس کار و امداد سازمان ملل بیانیه یی صادر کرده و در آن گفته است که کشتار غیرنظامیان در غزه 

 است. بشریتتوهین به که شامل کودکان و زنان می شوند، 



 
دنیا باید شرمنده که اسرائیل در غزه مرتکب شده،  یامروز برای جنایات  در بیانیه این سازمان آمده است:

 .  باشد
آژانس کار و امداد سازمان ملل به صراحت گفته است با وجود اینکه ماموران آنها هفده بار موقعیت 

ند اما بازهم ارتش بوداسرائیل اطالع داده  غیرنظامی پناه آورده اند به ۲۲١١که در آن ایرا مدرسه 
 اسرائیل این مدرسه را گلوله باران کردند.

 
 .بودت به جانب اسرائیل مخابره شده این اطالعا ؛چندساعت مانده به حملهآخرین بار؛ 

گستاخانه خوانده و گفته است که چیزی شرم آورتر  ان ملل نیز این حمله رابان کی مون، دبیر کل سازم
 نیست.متصور  ؛له به کودکان در خواباز حم

 
 فراتر از انسان دوستی

 
براساس آمارهای ارایه شده از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل، این ششمین حمله اسرائیل به 
 مدرسه های تحت نظر سازمان ملل است که در آن هزاران غیرنظامی پناه آورده اند.

سازمان ملل اعالم کرده است که این سازمان از حوزه انسان با توجه به وسعت جنایات رژیم اسرائیل، 
 دوستی فراتر رفته و وارد مسوولیت پذیری برای نجات جان انسان های بی گناه شده است.
پیشتر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حمالت اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده و گفته است 

 خواند.جنایت جنگی توان  این حمالت را می
 

این در حالیست که ایاالت متحده امریکا از حمالت رژیم اسرائیل و از جنایات این رژیم در غزه حمایت 
 کرده است.

 
وزیر اسرائیل تلفنی صحبت کرده و به او  باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا با بنیامین نتانیاهو، نخست

 اطمینان داده که دفاع از کشور، حق اسرائیل است.
 

تواند تحمل  ه نتانیاهو گفته است که هیچ کشوری نمیباوباما بدون ذکر رقم قربانیان در غزه خطاب  آقای
 کند که به داخل مرزهایش راکت شلیک شود.

 
امریکا نیز متهم است و باید روزی  ؛کارشناسان، می گویند که در جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها

 اسرائیل مرتکب شده جواب بدهد.این کشور از جنایات جنگی که رژیم 
 

امریکا، جان هزاران امریکایی در کشورهای  بی باکانه    این کارشناسان به این باورند که این حمایت
 مواجه کرده است. ا با خطر جدیمختلف ر

 


