
 
 

 
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 
 1                  2012  سپتمبر  مطابق               1391سنبله       دهمشماره        دومسال       

  روز هاي دشوار مجاهد یار10ِ
  ابراھم ملکزاده وکیل منتخب مردم غور در ولسی جرگھ محمد داکتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود واز نقش مجاھدین در تأمین امنیت و ایندۀ سیاسی  ن روز ھا باز ھم نامی از جھاد ومجاھدین گرفتھ میچرا دری
افغانستان خصوصا انتخابات آینده صحبت بعمل میاید.دلیلش این است کھ جھاد منحیث فرھنگ اصیل وپر افتخار در تار 

امروز بھ  ھ این فرھنگ با ارزش در کشور زنده است ودلیر افغانستان جا دارد وتا چندین دھ پود ملت با ایمان و و
مجاھدین افتخار نموده ھر گاه خواستھ باشند کسی را بصفت  استثنای کابل در تمام والیات کشور مردم بھ نام جھاد و

میگویند این دوست مجاھد است یعنی شخصی با ایمان، صادق دالور وحامی ناموس وشرف وعزت ؛ خوبی معرفی کنند 
  مردم.

راه اندازی جنگ ھای  ف مجاھدین وقطاع الطریق در صّ  جھاد را کی بد نام ساخت.؟ جنگ ھای کابل ونفوذ افراد دزد و
مفت خوار کھ از آغاز جھاد از کشور  بعدا یک مشت جاسوس و .کھ کم کم در والیات ھم سرایت کردن در کابل کُ  تباه

ھدین را جنگ ساالر و خود را دموکرات و حامی حقوق بشر بعد دوشا دوش غربی ھا آمدند مجا فرار کرده بودند و
معرفی کردند.و کس نپرسید کھ شما با یک جرقھ کشور را ترک کردید یک روز ھم در (خوبی و بدی) نقش نداشتید 

، لذا لقب شما بی غیرت ھا ؛ فراری است  کھ بعد از سی آلوده است  نھ بھ شر و بلند شده طبعا دست شما نھ بھ خیر
بھ جاسوس پختھ تبدیل شده اید حال اگر مجاھدین کھ در مقابل تجاوز خارجی و مکر ھمسایھ و  دزد داخلی رزمیده  سال

دارائی اشتباھات شده شما کھ جزء جاسوسی و بت پاکی ھیچ ھنری دیگری ندارید از مجاھدین چھ بر تری دارید؟ 
ت نازکی اشتباه کردند شما کھ ماھیتا در خدمت بیگانھ مجاھدین در یک مقطع تاریخ کشور افتخار آفریدیدند و در لحظا

  اید وھیچ ھنری ندارید.شما در کشور نبوده اید کھ کاری کرده باشید خون را مردم داد و حکومت را شما صاحب شدید.
توانند با تشکیل شورای  مناطق دور دست می ھا و ھدف ازین یاد آوری این است کھ مجاھدین در والیات ،ولسوالی

مردمی در تأمین امنیت نقش ایفا کنند وکشور را ازین حالت نجات دھند.البتھ در سیاست گذاری نیز رول  ی جھادی وھا
خواھم فریب سیاسیونی را  مھمی بازی خواھند کرد.من از تمام مجاھدین وفرزندان با دین و با غیرت سر زمینم می

گذارند و وقتیکھ مجاھدین را بد نام ساختند باز ھم از  م مینخورند کھ آبرو وعزت شانرا در بازار ھای سیاست بھ لیال
 می کنند ایشان دفاع نمی کنند . امروز بسیاری از رسانھ ھا ومطبوعات بر مجاھدین میتازند وعلیھ مجاھدین تبلیغ

دۀ وحکومت ھم از نھاد ھای خاص حمایت نموده مجاھدین را مسئول ھمھ نا بسامانی ھا می داند. در ھمین حکومت ع
ند ه ااز آدرس مجاھدین بر چوکی تکیھ زده اند ولی یک روز ھم از غرور وعزت وافتخارات مجاھدین دفاع نکرد

  زمانیکھ پایھ ھای چوکی اقتدار شان بھ لرزه افتد باز نام مجاھدن را می گیرند واز افتخارات شان یاد می کنند.
  

ناقضین حقوق بشر گفتند و در سخنرانی ھا از شکست جواسیس غرب و شرق مجاھدین را جنگ ساالر، تفنگ ساالر و 
شوروی و شکست دیوار برلین و آزادی افغانستان یاد می کنند مثل اینکھ این شکست ھا بھ استخارۀ عالی جناب ھا در 

آمریکا وآروپا صورت گرفتھ باشد.؟ باید بدانند ملتی بنام مجاھد بیش از دو ملیون شھید داد و پنج  یجاسوس خانھ ھا
در مقابل تجاوز روس رزمیدند اما چند کھ جھاد پدران شان افتخار می کنند  و فرزندان شان تا ھنوز بھ، ملیون آواره 

آمدند و بر چوکی ھا تکیھ زدند و در مطبوعات ھر  القاعده - بی ھنر در رکاب لشکر مست آمریکا جاسوس فراری و
نتظار دارند بھ زور مجاھدین حکومت کنند.من بھ برادران ھنوز ھم ا چھ دل شان خواست بھ آدرس مجاھدین گفتند و

مجاھدم اعالن می کنم حال زمان آن رسیده تا بھ حساب ھمھ خائنین کھ جھاد ارزشمند شمارا إھانت کرده اند برسید و  
ت مردم، دیگر سر نوشت خود را بدست تجار ّ شوت بی غیرت و فراری ندھید. در تاریخ جھاد نام از ر ،جاسوس  عز

مخموری را ببنی صد ھا ملیون دالر را حیف و میل می کند باز ھم بنام متخصص و  و واختالس نبود حاال ھر کج چشم
حامی دموکراسی خیره بھ طرف مردم می بیند عجب است. ای کاش کسی را مدافع حقوق بشر می گفتند کھ در سال ھای 

جاسوسی کھ ده ھزار کیلو متر از افغانستان دور  جنگ و مصیبت در کشور بوده ولی دستش بخون ملت تر نیست. نھ
بوده و بگوید دست ما بخون کسی تر نیست. آخر تو چھ کاره بودی؟ تو ھمین حاال از عکس روس و کال شینکوف 
میترسی و  بھ ھیچ مقطعی در کشور نبودی چرا ادعا میکنی دستت بخون کسی تر نیست ومال مردم را نخوردی ، کاش 

 شعار  از پاکیبودی و در قضایا دخیل میبودی افسر میبودی ویا قوماندان باز میگفتی من آلوده نیستم و در افغانستان می
  دردی شریک نبودی. میدادی! چھ بیشتر ازین است کھ در ھیچ غم و

  
خدمت  بھ ملتی آینده این سر زمین از ملت با ایمان با غرور ومجاھد افغانستان است.باید کاستی ھای گذشتھ را جبران و

دموکراسی صحبت می کنند خود شان  کھ امروز از صلح و کنیم کھ از ما و شما انتظار خدمت و حمایت را دارند. اینھای
انسان  خارجی ھا را آوردند این خارجی ھا بخانھ ھر افغان داخل شدند زنان را لگد زدند، قرآن را بھ زمین انداختند و

را آتش زدند بر اجساد مرده ھا إھانت کردند و صد ھا جنایت دیگر و  با اطفال را کشتند و اجساد  ھای بی گناه و
مزدوران پاکستان ھم اھنگی کردند آیا اینھا دروغ است؟  اینھا بھ زور این جانی ھا حکومت کردند حال بھ مجاھدین 

 نشینند. شما چھ؟ اینھایتوھین می کنند؟ مجاھدین تا ھنوز می  توانند در تمام والیات و  مناطق سفر کنند و با مردم ب
کھ از حقوق بشر دفاع می کنند و دست شان بخون مردم رنگ نیست کی ھا اند؟ جاسوس عساکر جنایت کار خارجی 

انتقاد نگشودند عساکری کھ نھ بھ زنھا رحم کردند ونھ بھ اطفال و  مقدسات مردم ویک روز ھم این مدعیان زبان بھ 
افغانستان درد دیدۀ  قانونی و داد خواھی انسانی مردم) شرعی ، عکس العمل موقف گیری( از ھا وحال در تلویزیون

  اظھار نگرانی می کنند.
  

ھنگ و کلتور فرد فرد ھم رزش معنوی در فرانحیث یک پدیده بادوستان گرامی! بھ ھمھ شما روشن است جھاد  م
ھا منحیث محور و مرکز دیدگاه و تصمیم از مقام خوبی بر خوردار است و می تواند برای سال  میھنان ما جا گرفتھ و

مناطق  مجاھدین جا گرفتھ در والیات و گیری ھا باشد آنطوری کھ لکھ ھای سیاه وتاریک در کابل بر رخسار جھاد و
ادارۀ شان است بیشتر از  مناطق در کنترول و دور دست قضیھ بر عکس است .مجاھدین ھنوز ھم محبوبیت دارند و

آرامش کشور ھر چھ  امنیت و تأمین بخاطر را بشناسید و قدرت خود لذا قدر و ان نفوذ دارند.شرق در افغانست غرب و
دشمنان شما بشما داده اند از سر خود دور  دھیم. انشاء هللا این لقبی را کھ خارجی ھا و می در توان دارید انجام دھید و

مجاھدین است.بگذار تا انسان ھای تنگ نظر  سازید.جھاد ، ایمان ، ایثار، صداقت وخدمت ھمھ از خصلت ھای خوبی
 وعقده ای ھمچنان یاوه سرای کنند. مؤفق باشید. 

مجاھد  مانیا یبھ بزرگ مانیدر روزگار سخت ودشوار تنھا ا
 یخداجو ومجاھد واقع ۀرزمند کیونام پر شکوه وابھت 

مانده درموج  ریگ ارانی ۀبخش خاطر افسرد یتسل تواندیم
در  دیباشد.مجاھد با استیس دانیم یھا یستحوادث وتنگد

 ھدبدھد، مجا قربانی دیمقابل تجاوز ابرقدرتھا برزمد ،مجاھد با
چون  دیمجاھد با ھموار سازد و ۀعد تیحاکم یراه را برا دیبا

کند  یستادگیا کینزد در برابر ھجوم دشمنان دور و نیدژ فالد
ومنصب  یچوکشان را بھ  یوفدا کار ثاریا و امیمحدود ق ۀتا عد

 دنیمعاوضھ کنند، ثروت اندوزند ودر محافل گرم با سر کش
پناه را فراموش  یب زانبرھنھ پا وجان با ماندارانیشراب سرد ا

رضھ بھ مجاھد لقب عُ  یفرصت طلب وب یودر کنار انسانھا
 انیشدن پا کیجنگ ساالر وناقض حقوق بشر بدھند. وبا نزد

کسب إعتبار  نیمجاھد تیشورا وحما ادیعمر حکومت باز با فر
 کیتنھا  خواھندینم یوفدا کار یقربان نیاز مجاھد نباریکنند ا

  .استیساختن پلھ س نیسنگو یشورا واعالم ھمبستگ
ومجاھد قھر مان ومحروم  داریب انیوھمشر یگرام ھموطنان

 ادی خواھم یغور سالم.من ھم مجاھد مانند شما ام وم تیوال
 استیس دانیم گرانیباز یھا امیور شوم کھ با شعار ھا وپآ

 ایو دیندھ لیتشک یشور میگو ی.نمدینشو ریذوق زده وغافل گ
 نیتأم دررا  ونقش خود دیدھ لیشورا تشک ی.بلدینباش کپارچھی

 یوبرا دیملت بھ اثبات برسان یامن برا یفضا جادیوا تیامن
را جنگ  شانیا یتا کس دیفرزندان خود فکر کن خود و ندهیآ

شما کسب  یبزرگ از حرمت و کھیاز کسان دیوساالر وقلدر نگ
جرأت تھمت زدن  کس چیکھ ھ دیریتعھد بگ کنند یإعتبار م

 یباشد.بل شتھرا مانند گذشتھ ندا نیمجاھد نیوتوھ ریوتحق
شمارا در خاطره  یووحدت شما عظمت وبزرگ یشورا لیتشک

 یمنف ۀوحدت شما استفاد نیاز کھاین بشرط سازد یھا زنده م
  .ردیصورت نگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

برنامۀ تأمین ثبات جغرافیای والیت غور با دعوت  سران دو طرف منازعۀ غرب مرکز والیت غور (تایمنی و رضا)  و پایین کردن 
ِ کھ انتظار می رود ثبات در والیت غور را در قبال دارد ، توسط  آنھا از سنگر ھای جنگ در برابر یکدیگر  آغاز شد . فراخوان

  نفر از منسوبین حکومت ، محاسن سفیدان و شھروندان مرکز والیت غور امضا گردیده است ، در فراخوان آمده است : ششصد
  آتش بست شش ماھھ : دو طرف در گیر از آغاز اعالن فراخوان الی شش ماۀ دیگر حق ھیچ نوع در گیری  را ندارند.   - 1

رح مصالحھ را تکمیل نمایند و غرض اجراآت بھ مقام والیت غور تقدیم روز ط 21نفری مؤظف اند تا در ظرف  17کمیسیون  -2 
نمایند، تا با توافق طرفین درگیر ، در یک نشست عمومی جنگ ، ختم اعالن شود و دیگر گروۀ تصمیم گیرندۀ در مسایل امنیتی در 

باشد کھ امنیت را تأمین کند . طرفین  جنوب غرب مرکز والیت غور وجود نداشتھ باشد . ادارۀ محلی غور بھ تنھا مرجعی - جنوب 
ِ بعد از تطبیق طرح مصالحھ را (  در گیر در مسایل عام المنفعھ و بھبود وضعیت زنده گی مردم سھیم شوند .  آقای رحمتی زمان

 شورای نظامی ادارۀ« گفت :  20/6/1391آغاز فصل ثبات و برادری ) می خواند. آقای رحمتی در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 
گزمۀ کنترولی را  20/6/1391محلی والیت غور بھ منظور پایین نمودن افراد مسلح دو طرف درگیر از سنگر ھا ، در نشست  

ایجاد و مؤظف کرده است تا افراد مسلح غیر مسؤل را از سنگر ھا پایین و از دید عامھ دور نمایند ، در صورت تخطی ، آنھا را 
حقیق و محاکمھ عادالنھ بھ ارگان ھای عدلی و قضایی معرفی شوند تا  از قتل و غارت ، دستگیر و خلع سالح نموده کھ غرض ت

  » . زور گویی و اخاذی ھای غیر قانونی در مسیر راه ھای عمومی جلوگیری شود 
حاکمیت قابل ذکر است کھ در گذشتۀ نھ چندان دور افراد مسلح غیر قانونی کھ در مناطق مختلف والیت غور موازی با حکومت ،  

و اِعمال نفوذ می نمودند و در مسیر راه ھای با اخاذی ھای گزافِ غیر قانونی  باعث آزار و اذیت مردم می شدند  و دھشت و ترور 
می آفریدند ، بآنھم  توسط مسؤلین ردۀ اول ادارۀ محلی تمویل می شدند اند و تمام جنایات آنھا بھ منازعات داخلی ، قومی  و جزئی 

  شد. مثل اینکھ قتل ، ترور و غارت در مسایل داخلی مشروع و قانونی باشد .  ،  تعبیر می
فراخوان خلع سالح افراد مسلح غیر مسؤل توسط  تعداد زیاد مردم ، از آدرس ھای ( شورای والیتی غور ، شورای علما ، متنفذین 

امضا کننده گان این فراخوان کھ بھ دور از مرکز ، محاسن سفیدان و جامعۀ مدنی ) امضا گردیده است . قابل ذکر است کھ تعداد 
والیت غور زنده گی می کنند ؛ خود مسؤل نیرو ھای مسلح غیر قانونی اند و ھم اکنون در صورت کھ عازم مناطق خود یا ولسوالی 

دارۀ محلی  باور مند ھا شوند ، امنیت آنھا توسط افراد مسلح غیر مسؤل تأمین می شود ، زیرا آنھا باالی خود ، مردم و پولیس ا
  نیستند . 

دیدگاۀ مردم والیت غور این است کھ  پروسۀ خلع سالح از قوماندانان مسلح غیر قانونی ای آغاز شود کھ  ھمواره در کنار نظام 
ین بوده بوده و با شعار حمایت از حکومت حضور فعال نیرو ھای مسلح غیر قانونی خود را حفظ کرده اند و در مواردِ  از مأمور

بلند پایۀ حکومت بھ زور سالح باج گرفتھ اند ، تعداد مسؤلین نیرو ھای مسلح غیر قانونی در ھر حکومتی در رده ھای باال ایفای 
وظیفھ نموده اند و با اینکھ دلیل صعب العبور بودن راه ھا و دور بودن موقعیت آنھا از مرکز والیت غور یکبار خلع سالح نگردیده 

دیدگاه ھای گمراه کننده ھمواره نیرو ھای مسلح غیر قانونی خود را تسلیح و تجیھز کرده اند . و امّا معاملۀ ادارۀ  اند بلکھ با ارایۀ
  تازه پای والیت غور با آنھا را مرور زمان ثابت خواھد کرد.

 

  دین گریزي جوانان چرا؟
  محمد یونس "فانوس"محصل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ
  

ای مدرن امروز تبلیغات وسیعی در جریان است و صاحبان افكار و ایده ھا ھر یك در جھت پیشبرد فكر خویش تالش در دنی  
مضاعف می نمایند و بھ عضو گیری و تجمع افراد بھ دور خویش می پردازند و در این راستاھزینھ ھای گزافی صرف می شود. 

ن نشانھ مي رود وجوانان ، خود را درآشفتھ بازاری می بینند كھ كاالھای در این میان نوك پیكان تمام جریا نات بھ سوی جوانا
ملون با روكش ھای فریبنده آنھا را بھ سوی خود فرا می خواند و ھر دم بھ دری می زنند و بابی می گشایند و در جستجوی مراد 

می پندارند واین مسیر را    مذ مومی را محبوب وو مطلوب خویشند و چھ بسا در اثر تبلیغات فریبنده ھر نامرادی را مراد می بینند 
ونا امیدی  می نمایند و    و نامراد در پرتگاه سرگردانی و پوچی احسا س تنھایی ، بی ھدفی ، خستگی ،   مد ت مدیدی می پیمایند

در   . تا این دم  سر بر گریبان ندامت می گذارند و منتظر شروع حلقھ ی ناخواستھ ی دیگری بر حیات پر مشتری خویش می باشند
كجا بیاسایند و صید چھ صیادی گردند و این بـــــار چھ بشنوند و چھ ببینند ؟ راستی جوان كھ اینگونھ مورد طمع ھمگی است 

دست دیگران دانست چھ كار كند و   وقتی كھ حیات خود را میدان رقابت دیگران پنداشـــت وسرمایھ ی عمرش را كاالي ذی قیمت 
  بشود . و آیا پناھگاه دین را امن می پندارد و داعیان دین را قابل اعتماد ؟ و اصوالً   رد تا با وی آن نشود كھ نباید بھ كجا پناه بب

كدام دین و كدام تعریف از دین می تواند جوانان را از سر گردانی و گم گشتگی نجات دھد؟ در این مقالھ برآنیم تا دالیل دین گریزی 
خویش بپردازیم . سوال این جاست کھ جوان فکری  توانریم و بھ ریشھ یابی این موضوع در حد را بھ صورت مجمل بیان دا
 3یزند؟  ادامھ صفحھ كیست و از كدام دین می گر

خاموشی دولت در برابر فعالیت ھای طالبان و شبکھ 
سؤلین دست نخست ادارۀ ھای تروریستی ، سکوت م

محلی در برابر جنایت کاران کھ بدون وقفھ جان 
شخصیت ھای بزرگ و مردم بی گناه را می گرفتند و 
از خون و مال مردم تغذیھ می کردند ، معاملۀ حکومت 
ّح غیر قانونی ، بستھ شدن  محلی با قوماندانان مسل
مکاتب و تسلیح و تجھیز شبکھ ھای تروریستی ، 

ِ شخصیت ھای بزرگ طالبان ، م خالفین دولت ، قاتلین
و دشمنان جان و مال مردم بی دفاع از بودجۀ زیر نام 
(معاش ، حقوق و امتیازات معلمین )، آغاز  جنگ 
ھای مسلحانھ و اختالفات ذات البینی ، نقض حقوق 
بشر ، فعالیت محاکم صحرایی در نقاط مختلف والیت 

صدای عام غور  بھ عنوان مھمترین موراد بود کھ 
مردم والیت غور را متحدانھ ، علیۀ حاکمیت عبدهللا 
ھیواد والی اسبق والیت غور باال  نمود و مقامات 
ذیصالح مرکز نیز تغییر در رھبری مقام والیت غور را 
بھ مصلحت دانستند کھ نتیجھ آقای ھیواد سمت مقام 

  والیت را بھ محترم سید انور رحمتی واگذاشت. 
ھدف تأمین ثبات در (تمام نقاط والیت  آقای رحمتی بھ  

غور ) با مشوره و تشریک مساعی شورای والیتی 
غور ، شورای علما ، جامعۀ مدنی و متنفذین والیت 
غور ، طی فراخوانی  از تمام نیرو ھای مسلح غیر 
قانونی خواستھ است سالح ھای خود را بھ زمین 

  بگذارند و بھ زنده گی عادی بر گردند 
 

 مسئله و مسؤلیت تأمین امنیت والیت غور !
 هدفمند
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  هاي امروزي حقیقت بانک
  تھیھ وترتیب:خداداد"خیراندیش"محصل سال اول بوھنخی حقوق وعلوم سیاسی

  

یبردازیم بھ ماھیت بانک ھا ی امروزی واینکھ نحوه درابتدامعلومات بیرامون بانک،بانک چگونھ بوجودآمد،ھدف ازتشکیل بانک چیست؟وبعدم
  فعالیت شان ازدیداسالم چطوراست وچھ اھداف رادنبال میکنند.

کھ درانگلسی بھ معنی  BacyueویاBancoیا   Bancusبانک یک کلمھ ایتالوی است کھ ازریشھ بانک چگونھ بوجودآمد:
Benchی دانشمندان می گویند بانک از واژ ھجرمنی ودرفارسی معنی درازچوکی رامی دھد  گرفتھ شده .بعضBack  گرفتھ شده کھ معنی

تبدیل Bancoیا  شریک سرمایھ بھ  Backشریک مال رامی دھید. ولی زمانی کھ آلمان  ھابخش ھای از ایتالیا را درکنترول خود داشتند کلمھ 
  گردید.برای نخستین بارا

وینس بانک تاسیس شد. درکل وظیفھ بانک ھا وھدف از تاسیس شان حفظ و نگھداری ارزش درشھر  وینس ایتالیا بنام 1859اولین بانک درسال 
  داخلی وخارجی پول ملی کشورھای شان است.

درقرون گذشتھ یگانھ چیزی کھ در معامالت بحیث وسیلھ تبادلھ مورد استفاده مردم قرار می  گرفت سکھ ھای طال و نقره بود. واین بروسھ 
میالدی چون حجم نقره افزایش یافت این سکھ از سیستم بولی خارج گردید.و تنھا طال بحیث 19ھ بیداکرد.در اواخر قرن میالدی ادام19تاقرن 

وسیلھ مبادلھ معروف بود.درآن زمان خوبی سکھ ھا دراین بود فقط سودی کھ ازطرف قرضھ دھنده و قرضھ گیرنده بودصورت می گرفت.و 
ئربحران ھای اقتصادی آنقدربھ مالحظھ نمی رسید.می توان گفت کھ سیستم بانکداری اسالمی حاکم بود. فسادھای دیگری ازقبیل تورم،دزدی وسا

نظام کبیتالیزم در امور 20چون درجھان عموما سھ مکتب یا نظام وجود دارد.اسالم ،کبیتالیزم(سرمایھ داری)وسوسیالیزم(اشتراکی) بعد ازقرن 
وم است ھدف زندگی دراین نظام صرف بدست آوردن منفعت و بول وآنھم ازھرطریق ممکنھ است. اقتصادی مداخلھ نمود.طوریکھ برھمگان معل

ا سرمایھ داران در این نظام برای اینکھ بتوانند دارای ھای افراد رابھ آسانی بلعیده طوری کھ کسی متوجھ ھم نشودبول کاغذی رابجای سکھ ھ
ینھ برای سود ،اختالس و دزدی ھای بانکی فراھم گردید. و توانستند ازطرق ھای زم20استعمال کردند.با بوجود آمدن این سیستم درقرن 

نامشروع فوق دارای ھای افرادرابھ تاراج ببرند.کھ ازجملھ میتوان بھ قرضھ دادن طویلمدت کبیتالیستھا بھ بعضی کشورھامخصوصا کشور 
فتن سودگزاف آنھارا تحت استثمارخود در آوردند و تمام ھست وبود آفریقائی وکشورھای فقیردنیاذریعھ بانکھای سودی خود اشاره کرد.با گر

 شانرا بھ یغما بردند.
اگرتعبیرمااین باشدکھ کمکھای خارجی وقرضھ ھای بانکھا ی شان مخصوصابانک جھانی صرف جنبھ   اھداف قرضھ ھای خارجی:

وی اینکھ کمکھای خارجی وحضورشان صرف بخاطرمعدنیات بشردوستانھ دارد اشتباه بوده وخیلی عامیانھ خواھدبود.امانظربعضی اشخاص ر
  کشورھای مثل افغانستان است نیزیک تعبیراشتباه است.چون ذخایرزیرزمینی آنقدراھمیت درمقابل اینھمھ  مصارف راندارد.

دت وچھ بالعوض آنچھ اھداف قرضھ ھای خارجی رامشخص می سازد ھویدااست.  درگزاشتھ ھاقرضھ ھای کشور ھای سوسیالیستی چھ طویلم
درقبال کشورھای فقیر و رو بھ انکشاف جز رشد دادن نظام یاعقیده سوسیالستی وکمونستی ،بوجودآوردن موقف انحصاربین الملی بمنظورا 
 ستثماردوجانبھ در روابط تجارتی و اقتصادی بین المللی و باالخره ازبین بردن حاکمیت ملی کشورھاھدف دیگری نبوده است.چنانچھ کمکھای

تحت نام کمکھای انکشافی بھ مرور زمان افغانستان را بخود  1335روز افزون اتحاد جماھیر شوروی ازشروع اولین پالن بنج سالھ افغانستان
وابستھ ساخت.بس تجربھ تاریخی درافغانستان نشان داده است کھ کمکھا و قرضھ ھای کشورھای سوسیالیستی درافغانستان و  دیگر کشورھای 

اف بجزازنائل شدن بھ اھداف استثماری استعماری، درھم کوبیدن نھضت ھای اسالمی،ازبین بردن عقائداسالمی وبوجودآوردن رژیم رو بھ انکش
ھای کمونیستی ازطریق بخش مستقیم کمونیزم ھدف دیگری دربی نداشتھ است.امااھداف قر ضھ ھاوکمکھای امروزی کھ ازطریق کبتالیست 

ان اھداف زمان سوسیالیست ھاچیزی دیگری نخواھدبود.ازنقطھ نظرواقعیت وظیفھ بانکھای امروزی ھاودرراس شان آمریکااست جزھم
جزبرآورده ساختن اھداف کشورھای استثمارگر،ازبین بردن نظام اقتصادی وبانکداری اسالمی وبوجود آوردن سود،اختالس ورشوت  ودزدی 

ده ازطریق بانکھا ی سودی بھ کشورھای فقیرمثل افغانستان میدھندعالوه چیزی دیگری نیست.درکل آنچھ کشورھای قرضھ دھنده وکمک کنن
  ازھزاران ھدف وفایده کھ دنبال میکننداھداف کلی ذیل رادربردارد.

کشورھای قرضھ دھنده یاکمک کننده تحت نام بشردوست ھاوغیره ازطریق اعطای کمکھاو قرضھ ھاکوشش مینمایندتایک   ھدف سیاسی:-1
سیس نمودن بایگاھای نظامی خودرابداخل کشورھای کمک سلسلھ امتیازات ر ٰ ادرداخل کشورھای کمک گیرنده بدست آورند.ازجملھ تا

گیرنده.ازجانب دیگرکوشش مینمایندتااوضاع اقتصادی کشورھای کمک گیرنده وفقیرراتحت تسلط خوددرآورندوبدین وسیلھ درموقع لزوم 
ارسیاسی باالی کشورقرضھ گیرنده استفاده نمایند.بطورمثال کشورقرضھ دھنده انجام یک وضرورت ازقابلیت اقتصادی بحیث یک تھدیدبرای فش

  کارمعین ومشخص سیاسی راازکشورقرضھ گیرنده تقاضامینمایدطوری کھ بھ نفع کشورقرضھ دھنده است ودر 
البھ مینماید.دراین زمان کشورقرضھ صورت عدم انجام آن کمکھای یاقرضھ ھای  بعدی خود راقطع کرده ویااینکھ قرضھ ھای قبلی خودرامط

 گیرنده تحت فشاراقتصادی گرارگرفتھ مجبورمیشودبرای انجام آن کارگرچھ خالف منافع ملی آن ھم باشد حاضرشود.
درصورت زیادگرفتن قرضھ ازقرضھ دھنده وگسترش روابط بخاطرمسئلھ فوق باالخره کشورقرضھ گیرنده  ھدف فرھنگی:-2

،اقتصادی،تعلیماتی واجتماعی خودرامطابق ایدولوژی ونظام کشورقرضھ دھندھعیار نماید.مثالدرافغانستان مبینیم کھ مجبورمیشودتانظام سیاسی
فع اکثراازکشورھای کبتالستی یاقر ضھ دھنده ھاتقلیدمیشودمانندنظام بازارآزادونظام بانکی سودی کھ کامالبھ نقص افغانستان بوده وخالف منا

  داست معامالت کھ دربانکھای داخلی صورتمادی،معنوی ودینی است.ھوی
میگردسودھمراداردواین کامالبادین اسالم درتضاداست.ازجانب دیگربارسودوانفالسیون روزافزون کھ ازطریق سیاستھا ی ظالمانھ بانکی 

ومجبورمیشودبھ ھرنوع کشورھای بزرگ کبیتالیستی اتخازمیشودسبب میشودتاقرضھ گیرنده نتوانستھ قرضھ راوحتی سودقرضھ رابرداخت نماید
خواھش شان جواب مثبت بدھد.بدبختانھ افغانستان نیزبااین تومورسرطانی مبتالشده است.قرضھ ھای بی حدومرزبانک جھانی آنھم تحت راھبری 

قابل  فیصدسرمایھ آن ازامریکااست وسائربانکھای قرضھ دھنده کشورھای دنیا طوری بھ افغانستان سرازیرشده است کھ ھیچ67آمریکاچون 
  مقایسھ نیست ولی اثروفایده مادی آنقدرازآن بچشم نمی خوردجزنواقص معنوی.

چون موجودیت سود،اختالس،ورشوت باعث شدتاھمھ راطاغوت گران وفرعون ھای زمان بھ کام خودبلعیده وبارمحنت ومشکالت رابدوش ملت 
اینھمھ قرضھ وسودقرضھ رابرداخت نمایدومجبوردرمقابل سیاستھا فقیروغریب انداختند.متئاسفانھ افغانستان در  ھیچ زمان نخواھدتوانست 

  وتھاجمات فرھنگی کبیتالستھاچشم بوشی نماید.
آنچھ درباالذکرگردیدنشان میدھدکھ قرضھ ھای خارجی توئم باسودزیادمیباشد.ازجانب دیگر قرضھا بشتردرکشورھای ھدف اقتصادی:- 3

س تمام وسایل موردضرورت بروژه راباید ازقرضھ دھنده خریداری نماینددرحقیقت قرضھ قرضھ گیرنده بھ بروژه ھامصرف میشودبھ این اسا
گیرنده ھاموقعت انحصاری رابیداخواھندنمود.ازجانب دیگربرسونل کاری ومسلکی وتخنیکی برای بروژه ھااز کشورقرضھ دھنده استخدام 

  میشودکھ معاش زیادبھ آنھاتعلق میگرد.اماکشورھای کبتالیستی تنھا
منفعت جوی ورشدسودازطریق بانکھای دولتی وجھانی قناعت نکرده بلکی شیوه دزدی و سودرادربانکھای شخصی نیزبوجودآوردند.شاید  بھ

تاھنوزمتوجھ نشده باشیدویاباورنکنیدکھ بانکھای شخصی بول ھای اشخاص رابھ غارت میبرندوافرادراآلوده بھ سودخوری میکنند.آنچھ حقیقت 
وری بول باسودکمتروبھ کارانداختن آن باسودبشترمیباشد.ازجانب دیگرسود جمع آوری شده رابھ کشورھای خارجی راواضح میسازدجمع آ

سرمایھ گذاری مینمایندکھ نفع آن نصیب خار ھا می گردد در حقیقت فراردادن سرمایھ ازکشورھای فقیربھ کشورھای سرما یھ داراست کھ 
وکتابت سودحرام وناجائزاست. خداوند درقرآن کریم میفرماید:ترجمھ(ای کسانیکھ ایمان آورده خودیکنوع دزدی است.ازطرف دیگرگرفتن،دادن،

ایدازعزاب وعقاب خداوندبترسیدوآنچھ ازمطالبات ربادربیش مردم باقی مانده است فروگزاریداگرمومن ھستید)ھمچنین احادیث زیادازحضرت 
سودی بیان مینمایند:ترجمھ  (ربایاسودھفتادوسھ باب یعنی گناه داردوآسانترین آن محمد "ص "مخالفت خودراباسیستم بانکداری غیری اسالمی و

  اینست مثل کسی کھ بامادرخودزناکند)اگر نظام ھای اقتصادی رادرطول تاریخ مطالعھ کنیم ازجملھ دوره عھدباستان(یونان قدیم)،مر
وبعدازآن ھیچ یک نظام خوب وکارآمدنبوده 1960کانتلست ھا(سوداگرھا)،فریوکرات ھا(طبعیون)،کالسیک ھا،دوره ھای 

است.حتمایادرآنھاموضوع سودبوده ویانواقص دیگری کھ باعث انفالسیون ودیفالسیون میگردید.ولی اکثرمشکالت فعلی نیزریشھ درنظام اقتصادی 
داری وبیروی ازنظام  وبانکداری فعلی دارد.اکثرکشتارھا،ترورھا ومخصوصا اختطاف ھابخاطربول وثروت است.چون بعضی گروھابطرف

  کبیتالستی(سرمایھ داری)برای بدست آوردن ثروت ازھر
طریق ممکنھ(سود،اختالس،رشوت )وغیره سرمایھ بی اندازئئ رابخودجمع آوری مینمایند.و تغیرات بسیارزیادوناگھانی رادرخودبوجودمی 

م چشمی باگروھای فوق ونتوانستن مقابلھ بافقردست بھ اعمال آورند.برعکس طبقھ فقیروتنگدست جامعھ بحالت خودباقی میمانندوبخاطررقابت وھ
بی امنی،اختطاف کشتاروترورمیزنند.بس بھترین نظام نظام بانکداری واقتصادی اسالمی است کھ باسخ گوی نیازھا واحتیاجات ھمھ افرادجامعھ 

  است.نظام سوسیالیستی(اشتراکی)
ظرآنھاکشمکش ھاوجنجالھاھمھ ریشھ درمالکیت خصوصی داردوباعث رقابت ونابراری ھدف آن اینست کھ باید سرمایھ بصورت مشترک باشد.بن

  وکوشش برای برابری درجامعھ میشود.ھدف نظام کبیتالستی(سرمایھ داری)جمع آوری سرمایھ ومالکیت خصوصی است آنھم ازھر
فوق رادنبال میکندامابصورت مشروع مناسب طریق ممکنھ وھدف اززندگی رامنفعت جوی وکسب سرمایھ میدانند.امانظام اسالم ھردوھدف 

  ودرست آن.نظام اقتصادی اسالمی درعموم رو  ی سھ اصل ذیل استواراست:
چون مالک کلی خداوند"ج" است ھیچ کس نمی تواند بھ تنھای مالک ھمھ چیزشود.این اصل شامل  اصل مالکیت بصورت مختلط:- 1

  ن اندنھ یکی یادودانھ.موضوعات میراث وغیره میشود کھ تمام ورثھ مستحق آ
ھرکس حق دارد فعالیتھای تجارتی راانجام دھد اما بطریق مشروع .طوریکھ بھ حیثیت دیگران صدمھ اصل آزادی اقتصادی:- 2

  واردنشودودرچھارچوب گفتھ خداوندوبیامبرباشد.

شته باشد.ازافرادغنی وداراصدقه وذکوات به این معنی که درنظام اقتصادی وبانکداری اسالمی بایدعدالت وجوددا اصل عدالت اجتماعی:- 3
ی جمع آوی وبه افرادفقیرونادارداده شود.تاآن فقیری که درخانه گلی خودبهلوی آن ثروت مندکه قصریابارتمان ده طبقه ای دارد لقمه نان برا

صاداسالمی بهترین نظام میباشد.هم خوردن شام طفل هایش داشته باشد.بعدازمطالعه دقیق مفاهیم فوق خواهیم دانست که نظام بانکداری واقت
مشکالت دنیای افرادراباسخ داده ونیزثروت مندان رامتوجه آخرت ودنیای بعدی میسازد.ازخداوندمیخواهیم درکشورعزیزوفقیرمانظام 
بانکداری واقتصاداسالمی حاکم شودتاازین همه جاروجنجالهانجات بیداکنیم .هرکس لقمه نان خودرادرکناراوالدهاوفامیل 

 ودآرام،آزاد،سربلند،وباك هالل صرف نماید.خ

 فرار از  لیتوانیا ریالس

  ب ایگناتیویسیوس!ترجمھ : تقدیم بھ عالیجا
شما کھ در ارتباط بھ دو نفر  5/7/2012در پاسخ بھ نامۀ مورخ 

بنام ھای آقای عزت هللا ولد محمد صدیق و آقای مین الدین ولد 
د غیاث الدین کسانی ھستند کھ تریننک زراعت را تکمیل ننموده ان

جوالی در میدان ھوایین بین المللی ویلنیوس حاضر  1و بھ تاریخ 
  نبودند. 

من از این کھ نگفتم کھ چنین اعمالی از سوی حکومت افغانستان و 
ھمچنان حکومت محلی والیت غور غیر قابل پذیرش است پیشیمان 

  ھستم 
من ھم ریاست زراعت را قبالً اطالع داده ام کھ در باره بھ این 

واالت عمیق و دقیق بکنند و دو باره بھ من اطالع موضوع س
بدھند کھ برای این دو نفر چھ اتفاق افتاده و چرا کورس را تکمیل 

  نکرده اند . 
من ھمچنان در باره بھ این موضوع سواالت را مطرح خواھم کرد 
کھ آیا این دو نفر تا ھنوز در لیتوانیا ھستند و یا زودتر از وقتی کھ 

  د ؛ آمده اند و یا بھ کدام جای دیگری رفتھ اند . قرار بود بیاین
من بھ شما اطمنان می دھم کھ نتیجۀ چنین سواالت را بھ شما 
سھیم خواھم کرد برای اینکھ از چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری 

  شود . 
  داکتر عبدهللا ھیواد

  والی غور
، امید این سلایر پایان نیافتھ ، کھ داکتر عبدهللا ھیواد تبدیل شد 

آقای عزت هللا وارم ادارۀ تازۀ پای والیت غور تحقیق نمایند کھ آیا(
) مأمورین  ولد محمد صدیق و آقای مین الدین ولد غیاث الدین

یا تقلبی و خالف قانون بھ عوض  ؟ریاست زراعت بوده اند
ر نمایند لیتوانیا رفتھ اند تا از آنجا فرا کارمندان ریاست زراعت بھ

  دیگری اروپایی بروند .  ھای و بھ کشور
اگر کارمندان ریاست زراعت والیت غور بوده اند بھ چھ دلیل 

و تا ھنوز (خون و موی ) از آنھا بھ دست  الدرک گشتھ اند
 .  ؟ ادارۀ محلی غور نیامده است –حکومت افغانستان 
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  ویژه گی هاي کورس سواد آموزي
  ماه را در بر می گیرد .  9کورس شما زمان آغاز الی ختم مدت  - 1
  ی را در بر می گیرد . درس ھا در ھفتھ شش روز ، ھر روز دو ساعت نجوم - 2
  وقت و زمان کورس بھ اختیار و توافق شما و سواد آموزان متعلق است .  - 3
  تعیین جای جزء وظایف و مسؤلیت ھای معلم سواد آموزی است .  - 4
  امکانات و مواد آموزش . - 5
  کتاب سواد آموزی یونسف برای مدت نُھ ماه در یک دوره درس داده می شود .  - 6
  یر از معاش امتیاز دیگری ندارد .معلم غ - 7
  معلم باید حتما پالن درس روزانھ داشتھ باشد  - 8
  حاضری شاگردان حتما ھر روز مالحظھ و خانھ پُری گردد . - 9

  کتاب مشاھدات صنف را معلم باید حتماً تھیھ نماید کھ توسط ھیئت نظارت مالحظھ و امضا گردد . - 10
  واد آموزان را حتماً بصورت مکمل بھ رویت کاپی تذکره آنھا تکمیل نماید .معلم در آغاز صنف جدول شھرت س - 11
  معلم باید کار نمودن فورم ھای ارزیابی را یاد گرفتھ و در ختم سال تمام فورم ھا را خانھ پُری نماید . - 12
  برای سواد آموزان کتاب ، کتابچھ و قلم توزیع می گردد .  - 13
  . می کندکامیاب تصدیقنامھ ھای فراغت تھیھ شده را توزیع  –م فارغین معلم در ختم سال برای تما - 14
  فارغ سواد آموزی بھ سویۀ صنف سوم مکتب فارغ می گردد .  - 15
بعد از اینکھ مکاتب محلی و یا مکاتب شبانھ در کنار مکاتب تعلمیمات عمومی فعال گردد ؛ فارغین سواد آموزی می توانند  - 16

  فارغ شوند و بھ تحصیل خود ادامھ دھد و یا در ادارات کار نماید .  12و آھستھ آھستھ از صنف  دو باره ثبت نام شوند
  کورس ھای یونسف مخصوص طبقھ اناث است ، ذکور ثبت نام شده نمی توانند . - 17
  سال باشد .  45 – 15عمر سواد آموز از  - 18
  سواد آموز شاگرد مکتب نباشد .  – 19
20 –  ً   از کورس ھای سواد آموزی فراغت حاصل نکرده باشد  .سواد آموز قبال
  .معلم سواد آموزی وظیفھ دولتی دیگری نداشتھ باشد  - 21

   

  معرفی زمان الدین حبیبی 
  شنسب : اقای حبیبی لطفا خودرا مختصرا معرفی نماید ؟

ن و دانشجویان ھمکار و ھمراه با محصلی لین ماھنامھ شنسب کھ حبیبی: بنام خداوند توانا ،اوال تشکر میکنم از مسوو
 1371بوده و در مورد تشویق و حمایت اقشار تالش دارند. اینجانب زمان الدین (حبیبی )فرزند محمد کریم متولد سال 

  ھھ ش کھ در دیار ھجرت با یک خانواده متدین قبیلھ "رضایی" چشم بھ جھان گشودم .
  و ثانوی تان معلومات دھید؟شنسب :آقای "حبیبی" لطفا در باره تعلیمات ابتدایی 

حبیبی :چون والدین بزرگوارم از آوان تولدم ارزو داشتند کھ فرزند شان تحصیل نماید  ،بنابرین اموزش ابتدایی را نزد 
شامل مکتب گردیدم و از صنف ششم الی دوازدھم را در لیسھ عالی  1383پدرم وموارس دینی فراگرفتم و درسال 

واندم وبھ اثر تالش وتشویق اساتید دلسوز و مھربان این لیسھ توانستم کھ با بھترین درجھ سلطان عالالدین غوری در خ
بھ رشتھ حقوق و علوم سیاسی در  1389ھھ حاصل نمایم و با اشتراک در کانکور  1389فراغت از مکتب را در سال 

  دانشگاه راه یافتم .
  ت محصلین در کدام موارد زیاد است .شنسب: آقای "حبیبی "وضعیت دانشگاه را چگونھ یافتید ومشکال

حبیبی: تمام دانشگاه ھای افغانستان کھ شاگردان والیات مختلف در آنھا راه می یا بند عاری از بعضی مشکالت نمی 
باشند و باید وزارت تحصیالت عالی وسایر مسوولین بکوشند تازمینھ تحصیل بھتر و باکیفیت تر را مھیا سازند ،اما 

کثر داشگاھای کشور قسمیکھ الزم است چینین نمیبا شند .و ارمانھا وآرزوھای پاک محصلین زیز فشار و متاسفانھ در ا
انحطاط قرار میگیرد .با این ھمھ بعضی از دانشگاھا خصوصیات ویژه را با خود دارند .کھ در بعضی جاھا فضایی 

نوت استاد چیزی دیگیری نیست .و  صمیمیت ومحصل پروری موجوداست و در بعضی دانشگاھای دیگر بیش از لکچر
محصل در مفکوره کامال نابینایی درفضای دیکتاتوری قرار میگیره کھ حقیقتا این وضعیت آلوده و حالت انجماد علمی را 
رقم میزند. ناگفتھ نباید گذاشت !کھ مشکالت محصلین در موارد مختلف و عرصھ ھای گوناگون نھایتا زیاد است .کھ انرا 

گیر فرزندان غوری و بعضی والیات غریب دیگر دیده  میتوانیم .کھ این طوفانھای عظیم مصایب علل و اغلبا دامن 
اسباب زیاد دارد . مثال:ضعف اقتصادی محصلین ،عدم شمولیت محصلین بی بضاعت بھ لیلھ بھ سبب نبودن واسطھ بی 

عی ،تھدید شدن محصلین بنام ھای سرپرستی و عدم حمایت در دانشگاه .تنگ شدن محیط و ماحول سیاسی و اجتما
  گوناگون ،بی اتفاقی خودخواھی ھای ذات البنی ..... ھمھ و ھمھ دامن گیر محصلین می باشند .

شنسب:آقای "حبیبی " قرار معلومات داده شده بھ ما شما توانستھ اید کھ بھ دو سمستر سال اول پوھنحی حقوق و علوم 
  ب  نماید .با وجود مشکالت لسانی و دیگر مشکالت چگونھ موفق شدید ؟سیاسی پوھنتون ننگرھار مقام اول را کس

حبیبی :اوال باید گفت کھ برای رسیدن بھ ھر ھدف و آرمان باید سختی ھا و ربنج ھای زیاد را با نیروومقامت ،صبر و 
و تالش کند موفق   تالش باید کشید .زیرا بی رنج گنج میسر نمی شود و من عقیده دارم کھ ھر تصمیم کھ انسان بگیرد

  %استعداد است . 1%و 99است زیرا موفقیت 
 

  کورس آموزشی براي زنان پولیس در والیت غور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیزده تن پولیس زن کھ کورس اساسی پولیس را در شھر چغچران والیت غور بھ اتمام  بھ تعداد 05/05/1391بتاریخ 
رسانیده بودند تقدیر نامھ کسب کردند. زنان پولیس کھ در صفوف نیروھای پولیس والیتی غور شامل خدمت میباشند در 

ین کورپ یکجا با افسران یک کورس اساسی پولیس ھشت ھفتھ ای اشتراک نموده بودند. این کورس توسط مربی ھای دا
پولیس قومندانی امنیھ والیت غور و با معاونت تیم مشوره دھی پولیس چغچران برگزار گردیده بود، سیستم حقوقی افغانی، 

مضامین  1325اساسات عمل ھای تاکتیکی در میدان جنگ مشمول تمرین انداخت زنده، حقوق بشر و اعالمیھ ملل متحد 
نده گان معرفی و تدریس گردید. فراغت و بدست آوردن تقدیر نامھ ھا بیانگر شناخت نقش زنان بودند کھ برای اشتراک کن

  در اجتماع و مخصوصا در سکتور امنیت عامھ میباشد.
تنھا در بین پولیس والیت غور  2006حتی در سال  –تعداد زنان پولیس در والیت،  سال بھ سال رو بھ افزایش میباشد 

  ت وبس.یک زن پولیس وجود داش
  تیم مشوره دھی پولیس، چغچران

  

  

  ...دین گریزي جوانان

می شود كھ بالندگی و نشاط را برجمود ویکنواختگی، علت یابی را بر تقلید كورکورانھ ترجیع   جوان بھ كسی گفتھ
. ازابـتدای شـــــروع دعوت  داده و خواستار توافق بین قول و عمل ، علم و دین و سنت و مدرنیـتھ مـــی باشـد

پیامبر اسالم  دینی در آغاز نزول وحی تا بھ امروز سكان و ستون دین بــــر دوش جــــوانان حــمل گردیده است. 
می باشند    (ص) دعوت را بین جوانان آغاز نمود و افرادی كھ جزء پیشگامان دین در عصر خفقان و اختناق مكھ

ً جوان ھستند و آن مسئ ولیت بسیار سنگین را با جان و دل می پذیرند و در راه آن تمام ھزینھ ھا ی مالی، عموما
نمی شد ند.    می پردازند و بدان می بالند وھرگز از راھی كھ در پیش گرفتھ بودند پشیمان     اجتماعی و وجودی را

رق و غرب بھ زانو ھمان جوانانی كھ در عصر خال فت راشده ھمزمان دو امپراطوری عظیم را در دوجبھھ ش 
نسبت بھ دین دارند و یا از آن گریزانند و اگر جواب   درآوردند آیا جوانان امروزھم آن رغبت و عالقھ مندی را 

منفی است ، علت چیست؟ آن چھ غیر قابل انكار است این است كھ درصد كمی از جوانان، گرایش بھ دین دارند و 
بت پرستان و... را جذب     سیاری از یھودیان ، مسیحیان ، زرتشتیان ،این در حالی است كھ دین اسالم در آغاز، ب

خود ساختھ بود. چرا دینی كھ زمانی بھ كام جوانان از عسل شیرین تر بود امروز آن گونھ نیست ؟ آیا دین تغییر 
    كرده است یا جوانان؟ 

و نشاط ھستند ، اما آیا دینی پویا ، بالنده بھ نظر می رسد جــوانان امروز ھم بسیار عالقھ مند بھ پویایی ، بالندگی 
و با نشاط بھ آنھا معرفی مي شود؟ آن زمان كھ دین با جھل و خرافات مبارزه می کرد،جوان را جذب مي نمود اما 

     وقتی کھ دین را با خرافات و جھل بیامیزیم نتیجھ عکس آن می شود . 

دینی كھ در تقابل علم قرار بگیرد و با دینی كھ مخاطبش را بھ آری جوانان با دینی كھ مانع پیشرفت آنھا شود، با  
تقلید كوركورانھ دعوت نماید و با دینی كھ پرسشگری را سركوب كند، مخالفند . جوانان وقتی كھ فاصلھ عمیق قول 

  كھ خالءمی بینند دنیا خــواھی دینداران را،آن وقت   اني كــھمو فعل برخی ازسخنگویان دین را نظاره می كنند، ز
می نمایند تئوری ھای تعطیل شده در صحنھ  را در جامعھ مي نگرند و آن زمان كھ مشاھده اجتماعی داعیان دین 

بازھم داستان ھای تكراری حیات خویش را بھ یاد می آورند كھ این بار ھم بھ ھد ف نرسیدند و  ی عملی جامعھ را، 
ی گردد كھ اگر دلسوزان واقعی دین بھ یاریش نشتابند در م    در این جاست كھ شخصیت شخص با تنشی روبھ رو

شخصیتش تشنج و آنگاه بحران بھ وجود می آید كھ اصالح آن اگر نا ممكن نباشد ، بسیار مشكل خواھد بود. پس 
اگر ھلوعیت شخصیت را در برخی ازجوانان مشاھده می كنیم بھ محكوم كردن آنھا نپردازیم  زیرا بسیاری از 

                                                                        برمی گردد . خود ما مشكالت بھ 

          عیب كسان منگر و احسان خویش

    دیــــده فـــرو بربھ گریــــــبـــان خــویش 

    آینھ آن روز کھ گیری بھ دست  

  خود شکن آن روز، مشو خود پرست

جوانان با دالیل متقن و بھ روز كردن یافتھ ھای خویش و جمع  زمان حاضر ، اقناع  بنابراین ، تبلیغ دین با ادبیات
قول و عمل و تئوری و اجرا از عوامل جذب جوانان و یا بھتر بگویم بازگشت جوانان بھ دین خواھد بود . اما 

ا كنند ؟ ك ّ اھایی كھ بناي دین را از نو بن ّ جایند ناصران دین كھ نصرت كجایند واعظان و داعیان اینگونھ؟ كجایند بن
دوستان  دینرا در ادعا و عمل خویش بھ جوانان نشان دھند؟ و كجایند احــمدھا یی كھ خیر خواھی را نھ تنھا برای 

، بلكھ برای دشمنان ھم خواستار باشند درآخر باید گفت کھ تقلید کور کورانھ باعث ضعف جوانان میشود حتی 
زد واندیشھ شان را زیر سوال میبرد امید مااز جوانان این است کھ باید اندیشھ روحیھ پرسشگری را از جوانان مید

                                                   جوان داشتھ باشند 

  واعظان كھ این جلوه در محـراب و منــبر مي كنند 

   چون بھ خلوت مي روند آن كار دیـــگر می كنــــند 

  جلـــــس بــــاز پـــــرسمشكلی دارم زدانشمند م 

  توبھ فرمایان چرا خود توبـــــھ كمــــتر می كنند؟

  خالصھ و جمع بندي مطلب:

الف : دین را صحیح و شیرین ، آنگونھ كھ ھست با زبان و ادبیات عصر حاضر و بھ تناسب فھم مخاطبان معرفي 
  كنیم . 

  و الگوی عملی جامعھ گردند. ب: داعیان دین ، خود اولین عامالن بھ اعمال دینی باشند 

  پر سشگری را در جوانان سركوب نكنند .   نقد پذیر باشند و روحیھ ی   ج: سخنگویان دین،

  می كند بھ آنان نشان دھیم .    د: جایگزین مناسبتری از آنچھ كھ غرب معرفی

 

  کارمهم آن نیست که دنیارا تسخیر کنیم،بلکه تغییرآن است!
  زکریا "نجات

  

ضروری است ازتجربھ ای کھ ازمصیبت بشری فوق العاده کھ نصیب ما شده بود ،آن ھم بھ مدت طوالنی .بدست آورده 
  ج دیده وبال کشیده والیت غوردرآن مفتخرباشند.ایم جامعھ بسازیم کھ ھمھ افراد بشر وبخصوص مردم رن

اعمال روزانھ مابھ عنوان فردی ازافغانستان می بایست واقعیت افغانستان رادرعمل متولد کندواعتقادانسان ھای ما حول 
ما را بھ عدالت تقویت نمایدواعتمادبھ آن رادرشرافت وروح انسان تقویت کندوھمھ امیدھای مارابرای زنده گی 

گانگی روحی وجسمی کھ ھمھٔ مادراین وطن مشترک درآن سھیم ھستیم،اگر  رآفرین برای ھمگان متبلور سازد.افتخا
پاره پاره کرده  دقیق متوجھ شویم عمق رنجی رادرقلب مان بیان می کندکھ ھمھ بردوش کشیده ایم ودیده ایم کھ وطن مارا

  اند.
بھ آن دلیل منزوی ساختندکھ  ٰ دیدن پایگاه عزت وافتخاراسالم است واین برا ی دشمنان اسالم مردم دنیاوطن مارادقیقا

گرانی میکردوباعث شدازھرنیرنگی کاربگیرند تااین قلھ عزت رامتزلزل بسازندکھ ساختن. ، واکنون کھ شمابھ اھداف 
تابرآن شوم دشمن آگاه ھستیدھنوزدیرنشده بھ این فکرکنید کھ زمان برای بھبودی زخم ھافرارسیده،فرصت فراھم شده 

  ورطھ ھالکت وسقوط پل بزنیم کھ مارامنشعب ساختھ بود.زمان سازنده گی پیش روی ماست...
مامیثاق می بندیم تاجامعھ رابسازیم کھ  درتالش خود موفق شده ایم تادرسینھ ملیون ھانفرازھموطنان خودامیدبکاریم.

م بردارندوازحقوق الینفک والزمھ شرافت انسانی درآن تمام مردم افغانستان بتوانندباقامت راست وبدون ترس دردلھا،گا
ن باشند. ٔ اکنون بھ مردان وزنان قھرمان این کشورکھ بھ وسایل گوناگون فداکاری کردن وزنده گی شان رافدای این  مطمی

مادرک میکنیم کھ راه مان بسوی  کردن تاامروزمابتوانیم آزادباشیم ارج میگذاریم روح شان شادویادشان گرامی باد.
زادی مسیری آسان نیست، مامیدانیم ھیچ یک ازمابتنھایی نمی توانیم عمل کنیم وموفق شویم، بنابراین می بایست بھ آ

اتفاق ھم وبھ صورت یک ملت متحدبرای آشتی ملی،برای ساختن ملت وبرای تولددریک دنیای جدیدتالش کنیم،بیایم 
ریم ھمھ کارکنند،نان وآب ونمک داشتھ باشند.تالش کنیم تا عدالت رانصیب ھمھ کنیم،بیایم صلح رانصیب ھمھ کنیم، بگذا

یایم ھمھ بدانیم  اطفال محروم ما در پی تختھ ودرس تعلیم مجال خوب خودرا از دست نداده بیاموزند وجامعھ را بسازند .
  گذاریم آزادی درساحھ دین حکومت کند! جسم وذھن وروحمان برای آن آزادشده تاخودرابھ ثمربرسانیم...

  ھ امیدساختن باغی ازین باغچھ!ب
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وقتی بھ تاریخ زندگی بشر نظر اندازی شود دیده میشود کھ از بدو خلقت انسان رسانھ وجود                 

داشتھ است ، رسانھ ھا درسالھای قبل بھ گونھ ی امروزی نبوده بلکھ پیشرفت رسانھ ھای امروزی پس از 
ه ی منظم وتدریجی بھ حالت کنونی رسیده اند دانشمندان بھ این باور اند کھ تمام سپری شدن یک دور

پیشرفت جھان امروز محصول اطالع رسانی درست وبھ موقع بوده است قرن بیست ویک را بخاطر عصر 
  ارتباطات میگویند کھ طی دھھ ھای اخیر آن انسانھا شاھد رشد قابل مالحظھ ی رسانھ ھا بوده است .

انسان ھمیشھ تشنھ ی بدست آوردن اطالعات درمورد ھای گوناگون بوده ووقتی بھ آثار                   
تاریخی رو آوریم دیده میشود کھ اقوام وقبیلھ ھای مختلف برای بدست آوردن اطالعات درمورد طبیعت ، 

نده گان  پس از روزھا حیوانات اقوام ساکن درچھارطرف آنھا بوده کھ نمایندگانی را میفرستادند واین نمای
ماه ھا وسالھا پژوھش اطالعات مفید را کسب وبھ سایر اعضائی قبیلھ میرساندند واعضایی قبیلھ با دست 
یافتن بھ اطالعات و موضوعات دست بھ کار میشدند دیده میشود کھ بشر از سابق دوست داشتھ تا بھ 

با عث شورشھا ، جدایی ھا وجنگھا میشد  اطالعات دست اول دسترسی حاصل نماید این خواستھ ھا ھمواره
بسیاری موارد را آنعده اشخاص ایکھ دررآس حکومت قوم ، قبیلھ وتوده ی از مردم قرار داشت اطالعات را 
دردسترس مردم قرار نمیدادند واین عامل باعث بھ میان آمدن مشکالت زیادی میشد دیده میشود کھ درانتقال 

دررسانھ ھای جمعی محدودیت ھای وجود داشتھ است بدین اساس متن ھذا  پیام رسانھ ھا از سابق تا کنون
را متکی بھ یک فرضیھ دانستھ ویکتعداد دالییل ایکھ باعث بحران مخاطب دررسانھ ھای جمعی و رشد 
رسانھ ھای اجتماعی خواھد شد خدمت تذکرمیدھیم ، اما ناگفتھ نباید گذاشت آنچھ را کھ قضاوت مینماید 

  ست چون بحران درنتیجھ یک روند منظم وتطبیق شده شکل میگیرد .ھمانا زمان ا
  دلیل ھاییکھ باعث بحران مخاطب دررسانھ ھای جمعی شده است 

اول : رسانھ ھا بھ تعداد انسانھا وجوددارد ھرچیزبرای انسان خبرساز ویا خبردھنده است انسان دست بھ 
راست ، ارتباط موضوع انترنیت بھ عنوان پدیده ی گزینش بھترین رسانھ میزند چون انسانھا فطرتآ تجدد گ

  جدید دردنیای رسانھ چون مولتی میدیا ، سمعی ، بصری چاپی را دارا میباشد.
دوم : دردنیای ماشینیزم امروز فرصت برای پیگیری مطالب دررسانھ ھا کم است ، درغرب امروز براساس 

  ثانیھ مردم مصروف کار اند .
ھای کالسیک دارای محدودیت اداری ونیروی بشری میباشد زمینھ اعمال سلیقھ ، سوم : ازآنجاییکھ رسانھ 

سانسور ، تفاوت پالیسی نشراتی ودیگر مورد ھا را درخود دارد وازجانب دیگر رسانھ ھای کالسیک 
  وابستھ بھ شخصیت ھای حقوقی وحقیقی ازقبیل احزاب ، سازمانھا ، دولت ھا وشخصیت ھا میباشد .

بناءٌ دالییل متذکره باعث میشود کھ واقعیت ھا تحریف وحقایق بھ گونھ ی وارونھ بھ خورد                  
مردم داده شود درحالیکھ دررسانھ ھای اجتماعی  چنین نیست در( فیس بوک ، تویتر ویوتیوب)  آنچھ را 

رنیت بھ مصرف کھ افراد جامعھ بخواھند مینویسند بدون کدام محدودیت ، مسلمآ واضح است وقتی کھ انت
شخصی مبدل میشود ھرشخص قادر خواھد بود تا بھ مطالب روزمره ، و واقعات جامعھ بھ کمترین وقت  
دسترسی حاصل  نماید ، پس رسانھ ھای کالسیک درکل دچار محدودیت بوده ورسانھ ھای اجتماعی روبھ 

  رشد است   .
بوعات) با رسانھ ھای اجتماعی (فیس دیدگاه اساسی درمورد رسانھ ھای جمعی(رادیو ، تلویزیون ومط

بوک، تویتر ، یوتیوب ) این است کھ رسانھ ھای اجتماعی درحال جذب مخاطب رسانھ ھای جمعی بوده وبا 
این رشد رسانھ ھای اجتماعی جایگزین رسانھ ھای جمعی شده ورسانھ جمعی بھ مرور زمان از بین میرود 

  بود . بازھم قاضی درین مورد (زمان )قضاوتگر خواھد
  

  هرات را از طریق درة بیدان عبور نماید . –ت تا شاهراه غور ادارة محلی والیت غور تصمیم گرف
  گزارشگر : صفدر وکیلی                                                                                                                                                                                   

  
ؤلین والیت غور ھرات خبر داد . آقای رحمتی گفت  وزارت فوایید عامھ جمھوری اسالمی افغانستان بھ ادارۀ محلی والیت غور خبر داده است کھ اگر توافق مس –از اسفالت شاھراۀ عمومی غور   20/6/1391سید انور رحمتی والی والیت غور در کنفرانس مطبوعاتی 

ۀ بیدان حاصل نشود ؛ بودجۀ کھ در این باب اختصاص داده شده است بھ ھیچ پروژۀ دیگری در والیت غور و در ھیچ والیت دی – مبنی بر عبور  شاھراه غور ّ و با محاسن سفیدان و معززین  ولسوالی ھای ھرات از طریق در ُ گر افغانستان بھ مصرف نمی رسد.  از ھمین ر
 –مھوری اسالمی افغانستان را تأیید کرد تا کار عبور شاھراۀ غور تیجھ صالحیت تصمیم گیری را بھ ادارۀ محلی و کمیتۀ انکشافی والیت غور سپردند و کمیتۀ انکشافی والیت غور  تصمیم وزارت فوایید عامۀ جپنجگانھ پست بند بایان والیت غور صحبت شد کھ در ن

ۀ بیدان روی دست گرفتھ شود . والی غوز از ھمکاری افراد ک ّ ن خود شورای انکشافی ادارۀ محلی را ھ در این مورد با ادارۀ محلی و شورای انکشافی والیت غور ھمکاری نموده اند ابراز سپاس و قدر دانی کرد . آقای انوری در قسمت از سخناھرات از طریق در
کابل دونر ھا و مراجع را پیدا می نماییم کھ راه ھای عبور و مرور ولسوالی ھا  -ھرات و غور –بعد از وصل شاھراه غور « ی ھای والیت غور افزود : مھمترین مرجع تصمیم گیرنده در قسمت محل تطبیق پروژه ھای انکشافی عنوان نمود و در قسمت کار سرک ولسوال

    » . بویژه کوتل بایان را سھل نمایند

  یاخوداندیشی نجات همگانی است -زنده گی  خودي

  

پری ی س دت کم ب م ھ اجانی ی ومداخل ای داخیل ا دوران جنگھ وروی ) ت اوز ش ھ دوم (تج ا در مرحل ور م د  از آزادی کش ش
لح  دان  مس ا دن ان ت م پیمان ر وھ وق بش ین حق ادی دروغ ی ومن ردم داران دیموکراس اره س ا دوب ھ ت ام حمای ت ن ا   تح آنھ

ردم  د .م رار دادن از ق ت وت ورد تاخ اره م ن را دوب ھ کھ ن ویران ود ای افع خ ظ من ی حف ع درپ تان ودر واق ردم افغانس ازم
طالحی  یون اص ورده سیاس ری خ ب دیگ ن فری ن ووط منان دی اذب دوش عار ک اری واز ش تان از ھمک گ افغانس تھ از جن خس

درت کشورما ھ ق ان را در اریک وکرمنیش ش د ون دا بلن ار ص ورمابار ب ھ در کش درت یافت ان ق ھ زده گ د. تکی ب نمودن نص
ھ  ھ زمین ود ک دای ب ا ص ھ واقع د ک امین نماین ارا ت ت م وند وامنی ا ش رزمین م تر وارد س اریجی بیش ای خ ھ نیروھ د ک نمودن

ات ن ھ امکان ز وھم ھ چی ا ھم تری داد ت رات بیش ھ را ج ر منطق امی گ ای نظ درت ھ ر وق وق بش ین حق ازان دروغ امی س ظ
ورما  ر در کش د .اگ اختھ باش موم نس ان را مس اع ش ل واتب اروت اھ ادود وب د ت ائیش نماین تان ازام اش را در افغانس
ر  وی دیگ اند .از س دالت بکش ھ وبع ان را محاکم ھ ایش ت ک س نیس ت وک اک نیس د .ب ات میکن ھ نش ن ناحی راض ازی ام

ود. ت گ خ ر ھن اعھ ف ش واش ر وپخ رای نش اعد ب یار مس د بس ای یافتن ن را فض ن وط ان ای ان ونوجوان ان جوان ت ورایگ ا مف
یم  وده عظ ک ت ازند وی ان دور س اموس ش ھ ن بت ب د ونس ھ عقائی بت ب ن ونس ھ دی بت ب ان نس اک ش ات پ ذوب واز احساس مج
ای  ان وعلم ت، وامام ت ،مل ای حکوم ولیت ھ ھ و مس ھ وظیف ن میان ا .در ای رد ام رار بگ ان ق دمت ش ان در خ ت ورایگ مف

ا  ان ب ن ،و فرھنگی ھ دی یار متوج ت ؟بس ی چیس ی، وتربیت ات تعلیم ا، موسس ون ھ ات ،تلویزی ا، مطبوع انھ ھ ت ،رس دیان
وتی و  ای ص انھ ھ ا ورس ون ھ م از تلویزی ان اع ام آزادی بی ت ن ا تح انھ ھ ش رس ھ نق تر از ھم ھ بیش ن میان دیم در ای ش

ی ن ات تعلیم ده .موسس ع ش ر واق اری گ ا ک لایر ھ ا وس م ھ ب وفل ر مطال ش ونش ویری در پخ دت تص ا م ھ در کوت بت اینک س
ده  ھ گردی ر متوج ھ وکمت اس گرفت وع تم ر در موض ی کمت ای دین د .وعلم ران کنن ود را جب کالت موج ھ مش تند ھم نمیتوانس
ت  وده اس ذار ب ر اثرگ ھ کمت وده ک ار ب ونت ب ایای روز خش ا قض ورد ب ر خ ان درب ل ش س العم دند عک ھ ش م متوج ر ھ د .واگ ان

تھ ا ردم خس گ زده وم ور جن ر ا کش ونت .زی رد خش ل ک ان وعم ت طالب ک دوره حکوم ھ ی بت ب ن نس ای دی گ وعلم زجن
ا از  ت ھ انیم فرص اقی بم ر ب ر منتظ ان اگ رد حکومتی ل ک ت وعم ت اماحکوم وده اس تھ ب ر داش ر اث ان کمت ار ش ان ک بارطالب

ادارش می افع ب افظ من ر وح ود اجی وده وخ ا نب ردم م ع م ھ نف اھی ب تگایش گ ت ودم ودس را حکوم ت زی ھ اس ت رفت د. دس باش
دمت  ا در خ د وی ل کردن تھ عم ا ندانس د .ی ت آورده بودن یب بدس ای مناس ت ھ ام فرص ن ای ا در ای ون ھ ا وتلویزی انھ ھ رس
ھ  الت علی ھ وجم ااگر جمل ای م انھ ھ ود .در رس ھ خ ردم وجامع دمت م ا در خ د ت رار گرفتن ان ق ده ش ک کنن ای کم ر ھ دون

راد ت ی واف ای دولت اد ھ خاص ونھ راد واش داخالقی واف ا مفاس ده وی تھ ش ب کارنوش ب وتقل ت طل ھ وفرص اد پیش ار وفس ھ ک ب
ی  اد اخالق ھ فس ودکھ زمین پرده میش ر س ھ نش ری ب وای دیگ ل مجت اا لمقاب ده ب ر ش ش نش زی پخ ون چی ق تلویزی از طری
ی  ی ومل ای دین ش ھ د وارزی گ وعقائی ازدتا از فرھن ا میس ن را محی زه وط وان وپرانگی ل ج تا نس ردم وخاص دن م ودور ش

ان دور ش د ش ا بای اوتلویزیون ھ انھ ھ ام ندادند.رس ھ انج ام میدادندک وان) انج ل ج ان (نس رای ش د ب ھ بای وند.خدمات را ک
ر  ھ ونش ای را تھی ھ ھ اختند وبرنام ی را میس د وپالن ود میگرفتن یش رو خ ھ پ د ب اری را بای ھ ک ان عام ری اذھ ن گ در روش

ت م ھ از زراع انواده ، برنام ا خ ی ب ده گ ھ از زن د ،برنام اع روز میکردن ی و اوض ای مل ل روز ھ ھ از تجلی داری ، برنام ال
د  ی وض ی معن ت ب ھ نھای د ک ام دادن ای انج دوچیز ھ ھ نکردن د ک دوین میکردن کالت مات ا ومش الیش ھ ل چ ھ از ح ، برنام
ردم از  ات م ر نج ودودر فک ا ی خ ولیت ھ ھ مس ا متوج ھ م ده ھم م در این د واری د امی ا میباش ردم م ای م اور ھ گ وب فرھن

دن د م غلطی ات ھ ھ حیوان ورد ک واھیم خ ر خ ای ب ز ھ ھ چی رب ب گ غ یم.زیرا در فرھن ی باش اللت گمراھ اھی ض رت گ ر پ
د  ات بدھ رب نج ان غ ال مردم اب اعم ا را از ارتک د م نم خداون ا میک ھ دوع وند ک ت  نمیش ال زیش ھ اعم ن گون ب ای مرتکی

ی د پ ی را بای ول ومنطیق تفاده معق ک اس ده ی ت آم ت بدس ن از فرص ای دی ا علم رار .ام ود ق ین خ ب الع ش  روونص
ارو  ونت ب ت   خش ھ نھای د ک دا در آورن ھ ص گ را ب ھ تفن ای ک د ج ار میگرفتن ود بک وت ب تھ دع ھ شائیس مییدادندطوریک
ا  الن ھ ردم پ ندیده م ات پس ن وعنعن ام دی و احک ی درپرت ات تعلیم ز وموسس ا مراک دارد .وام تھ ون وب نداش رات مطل اث

ودر ی خ ی وتربیت ای تعلمیم رام ھ ی وپروگ ات پالیس د. مقام وده ان ھ ب م توج ال ک ا ح فانھ ت ھ متاس اختند ک ار میس د عی ا بای
ھ اوالد  ھ تربی ا ب ود ت تخدام ش تا اس ن راس ی دری ھ کس ود وچ ق میش ھ تطبی ھ چگون ا اینک د ام اختھ ان ودرا س ی خ از پالیس س

ری از یار سرس ھ بس یم ک وده باش ک ب ده نزدی ای در آین رفت ھ اھد پیش ا ش رد وت ال گ ھم فع ن س ای  وط ھ ھ احول برنام م
ا  د بود.ام ار خواھ ان ب ت زی ھ نھای د ک یھ میرون ت درحاش ن دوس ت ووط ن دوس اس ودی ا احس راد ب تخدام اف ود واز اس خ
د .  ده ان دور ش دف ب ا از ھ ھ واقع د ک رار گرفتن ھ ق ی معامل ز درپ ره) نی ل خب دین واھ ی ومجاھ و  م ذین ق ای امور(متنف اولی

تادان  ون واس اگردان ومربی ای ش اللت و اولی اھی ض رت گ ان در پ و جوان ان ون ادن جوان ا از افت ند ت ھ باش ت متوج نھای
ن را  از وط ده س ا واوالد آین دیم م از من ا نی ت دوع ا دس د ب ھ از خداون ت ک د میخواس ر خداون دتا اگ وگری نمای ی  جل وگمراھ

راردارد ان ق ش روی ش ھ ی ائیس ک ن از دس الیم اوالد وط ھ س یم وتربی نی تعل اندتا در روش اری رس د  ی اقی بمانن ان ب در ام
  ودر آینده در وطن خود  وعنعنات خود  بیدون اغیار زنده گی آبرومند داشتھ باشیم . 

 

 

  قهرمانان والیت غور
 محمود خادمی

در والیت ھرات برگزار  1391تاریخ   /  / در مسابقات پاور لیفتینگ  حوزۀ جنوب غرب کشور کھ بھ 
گردید ، محترم نور هللا عثمانی و جان محمد حیدری از فدراسیون زیبایی اندام  و پاور لیفتینگ  والیت غور 

کتھ گوری برگزار  8در کلپ ورزشی  12ورزشکار از  130اشتراک نموده بودند ، این مسابقات بین 
  قھرمان شدند:  خوبوزن برداری با ر کھ ورزشکاران والیت غو گردیده بود

 کیلو باکسب مدال طال 230کیلو و وزن کھ در مسابقات برداشت  115محترم نوهللا عثمانی ، وزن بدن  -1
  .و ماستری وزن خود را گرفت مقام اول را نصیب شد  ، کاپ ، تقدیرنامھ  حکم قھرمانی

مدال کیلو با کسب  195ر مسابقھ برداشت و وزن کھ د 57،5محترم جان محمد حیدری ، وزن بدن  – 2 
 .و ماستری وزن خود را گرفت مقام اول را نصیب شد  ، کاپ ، تقدیرنامھ  حکم قھرمانی طال

 بـــف و متعصـــــد ناخلــــــرزنـــف   

 
  ، دارای مزایای ذیل است :شمال دریای ھریرودھرات از مسیر  -عبور سرک غور

ۀ بیدان نباید فراموش شود ، زیرا مرکز امپراطوری غوری ھا   -2. شامل پالن پنجسالۀ رییس جمھور داوودخان بوده  - 1 ّ اھمیت توریستی در
ۀ بیدان بوده و ھمچنان منار سر  ّ بھ فلک کشیده جام بھ عنوان اثری از آثار دورۀ امپراطوری غوری ھا پای ھر توریستی را (فیروزکوه ) ھمین در

ھزینۀ کمتر بر می ھرات از شمال دریای ھریرود - عبور سرک غور - 3بھ اینجا می کشاند کھ بھ سرمایۀ ملی کشور کمک بسیاری خواھد کرد . 
ھرات از طریق شمال دریای ھریرود آبادانی   –غور راه  - 5باز است. ل سال ،ھرات از شمال دریای ھریرود در چھار فص –راۀ غور  -4دارد.
ھرات از طریق شمال  -در مسیر غوربند سلمھ خواستھ و نخواستھ کار می شود کھ  –سرک ، از ھرات   - 6و امنیت عابرین تأمین است . بوده

ۀ بیدان  -7.  باز ھم ھزینھ را بھ مراتب کمتر می سازددریای ھریرود واقع است و   ّ شمال دریای ھریرود نیز قابل  طبیعت زیبا و دلکش در
مردم کھ در این مسیر  - 9مردم کھ در مسیر زنده گی می کنند ؛ حق دارند کھ مانند سایرین از سھولت ھا مستفید شوند .  - 8مسامحھ نیست . 

ھرات از طریق مانع ساختن سرک ولسوالی ھای دیگر والیت  –این اجازه را نداده کھ بھ خاطر عبور سرک غور  قرار داند ، ھیچ گاۀ بھ خود
غور شوند و مسایل بسیاری دیگر . باز ھم دست اصحاب پیام شھروند بھ آستین تاریخ کھن فیروزکوه می شود ، با بیھوده گفتن عبور سرک 

م با شھامت والیت غور ، کمیتۀ انکشافی ھرات از طریق شمال دریا ؛ رییس جمھور داوود خان ، مسؤلین مربوطۀ حکومت مرکزی، مرد -غور
وند بھ عنوان مشارو مقام والیت مدیر مسؤل پیام شھر اب می کند ، در حالیکھ آقای زیرکادارۀ محلی والیت غور را از رأس تا قاعده ، جاھل خط

و  ی خواند و بھ عنوان فرزند ناخلفھالنھ و بھ دور از منطق میک مسئلۀ جارا غور ایفای وظیفھ می کند و تصمیم مسؤلین بلند پایۀ خود 
ور امید وارم مسؤلین اممتعصِب بازمانده گان غوری ھا ، ارزش ھای نھفتۀ مرکز امپراطوری غوری ھا( فیروزکوه) را بیھوده و عنوان می کند .

  کشیدند ، شالتھ بزند.  متعصبین کھ حکومت عبدهللا ھیواد را بھ چالش نِ پشتبانی کنند و بھ دھ از تصمیم گیری ھای خود ، قاطعانھ

  »نجات« فضل الحق 

 هدفمند


