
 
 

 
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 
    اکتوبر       مطابق   1391دوم       شماره          یازدهم         میزان      سال       
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م یکی ازدوستانم وارد اطاقم شد ، طرف چھره ی گاه برومیخواستم بھ طرف دانش وقتیکھصبح سھ شنبھ 

کارت دعوت را برایم داد  ، این  سپسوی نگاه کردم خیلی خوشحال بھ نظرم جلوه کرد با وی احوال پرسی 
کارت ازطرف انجینر احمد (فیروزکوھی) وانجینر امان هللا برایم مواصلت ورزیده است تا درمحفل فراغت 

ود کھ درروزمعینھ با تحفھ ی ناچیزخود بھ محفل آنھا اشتراک نمودم ، برایم ایشان اشتراک نمایم ، ھمان ب
خیلی  جای ھیجانی وھوای پر ازسرور بود درواقع یک حالت گریان باالی چشمانم غلبھ مینمود نمیدانم چرا 

 میشدندوارد سالون این محفل اینقدر بھ شور و  حالت غیر عادی برایم رخ میداد لحظھ بھ لحظھ افراد زیادی 
وبا دستھ ھای زیبای گل وتحفھ ھای متعدد  ، بود کسی با لباس شخصی کسی ھم با دریشی درین محفل آمده 

ھرچند جستجو میکردم انجینر فیروزکوھی وانجینر امان هللا را  نمیدیدم ازشخصیکھ درکنارم بود پرسان 
لی نیآید محفل شروع نمیشود برایم گفت نخیر تا وزیر تحصیالت عا کردم محفل رسمی شروع شده است ؟

انجینران ایکھ فارغ میشدند وارد این محفل شد وبعد از  بھلحظات دیری نگذشت کھ وزیر با لباس  مشابھ 
سخنرانی بھ توزیع اسناد فارغین اقدام نمودند فارغین زیادی درین سالون بھ نظر میرسید اما دریافتیم کھ 

 باشند اول وزیر تحصیالت اسناد آنھا را توزیع میکند کھ دربین برای اولین بار اشخاصیکھ دارای نمرات باال
کسانیکھ درین محفل اشتراک کرده بودیم  قابل تذکر  این افراد انجینر فیروز کوھی وانجینر امان هللا نیز بودند

ور کھ درواقع این موفقیت ھردو انجینر باعث افتخار جامعھ ی غ میبالیدیم خیلی ھا خوش ، مسرور وبھ خود 
میباشد ازجانب دیگر جامعھ  ی غور بھ ھمچو افراد تخصصی اشد ضرورت دارد کھ این افراد باعث پیشرفت 

مینمایند  جامعھ شده و بھ شکل تخصصی بھ ساحھ ی کارایشان سھولت ھای بیشتری را بھ مردم فراھم 
  از ایشان داشتھ باشیم .درینجا میخواھم معرفی کوتاھی 

ھ1366زکوھی" فرزند عظیم داد "فیروزکوھی" درسال محترم انجینراحمد "فیرو  ی درقریھ قشالق باال منطق
ک  دین قیاغ انواده ی مت ک خ ددری د گردی وده  ه ویمتول پری نم ھ مذکورس جد قری ھ را درمس  دروس ابتدایی
ا 1386درسال کھ   شامل لیسھ سلطان عالوالدین غوری1379ودرسال  انکور وب ان ک ودن امتح باسپری نم

ت غوردرسال  ح)درسط272وم درکانکور(اخذ نمره د د1387والی ل گردی  ه و شامل دانشگاه پولیتخنیک کاب
نعتی ات ص رق موسس ٱمین ب تھ ت ا رش ھ ب ی ک دی خاص ھ من ھ عالق ر ب ا  نظ ھرھا ودھ  powerت( ، ش

Engineenary ( جویی ی دوره وی در ود دانش گاه خ ن دانش رار درای وم ق ھ ی دوم وس ھ درج یش ب ھم
د   ردیدهل یازاین رشتھ  فارغ  التحص ١٣٩١درسال  داشتھ و  است نظر بھ عالقھ مندی  کھ دارد وی میخواھ

تا بتواند ازین  یددریکی از دانشگاه ھای کشور بھ حیث استاد دانشگاه ایفای وظیفھ نما ی نزدیک  کھ درآینده
  گردد.مسیر برای ھم وطنان خود خدمت مصدر خدمت 

در قریھ یخن سفلی  متدیندر یک خانواده ی  1364دیونس در سال محترم انجینیرامان هللا فرزند محم
ولسوالی تیوره والیت غورچشم بھ جھان گشود, تعلیمات ابتدایی دینی خود رادر زادگاه خویش ودیار 

از کشورایران تعلیمات ثانوی  وبعدازبازگشت ,مھاجرت  در شھر ھای زاھدان و مشھد کشورایران فرا گرفت
ھـ.ش بھ پایان رسانید .  1384سلطان عالوالدین غوری با اخذ درجات اعلی در سال  خویش را در لیسھ  

موصوف طی یکسال تعلیمی مصروف تعلیم اوالد وطن درلیسھ ی مذکور بوده  وبعد از سپری نمودن امتحان 
ا کانکور جھت ادامھ ی تحصیل وارد انستیتیوت ساختمانی کابل گردید.بعد از تکمیل این دوره تحصیلی ب

دردانشکده ی  ھـ.ش 1388بدست اوردن  صد فیصد نمرات وسپری نمودن امتحان اختصاصی سال 
ھـ  1391بھ ادامھ ی تحصیل پرداخت کھ با اخذ نمرات کادری در سال  ساختمانی دانشگاه پولی تخنیک کابل

 .ش ازین کانون علمی نیز موفقانھ فارغ گردید .
  

  است باور و عمل آینده ساز
 حنیف قاضي زاده دانشجوي ژورنالیزم ارسال: محمد

 

  این ملت من است که دستان خویش را 

رد آفتاب کمربند کرده است برگ  

  این مشتان اوست که می کوبد از یقین  

  قرن را دروازه هاي بستۀ تردید 

 ُ  ار عاصیھّ ق

 حرف هاي با والی غور
دغالم ربانی هدفمن  

 
 

جناب والی صاحب ! بھ شما بھتر معلوم است کھ مردم والیت غور از ھر لحاظ بھ محرومیت قرار داده شده است ، 
نیت ، حکومتداری خوب ، حل منازعات ند تا در باب تأمین امه امردم والیت غور بھ والیان پیشین ھمیشھ مشوره داد

داخلی ، مبارزه علیھ تروریزم و طالبان ، بازسازی و نوسازی پروژه ھای عام المنفعھ بخصوص ساختن بند برق و 
سرک مرکزی ، بھبود وضعیت معارف و صحت توجۀ الزم صورت گیرد . شما در نخستین روز ھای آغاز بھ کار خود 

ر جدی گرفتھ بودید کھ این طرز دید شما حمایت و پشتبانی اقشار مختلف جامعھ را بھ ، مسئلۀ تأمین امنیت را بسیا
ھمراه داشت ،  زیرا تروریستان و طالبان در جغرافیای والیت غور بستر پیدا کرده و زنده گی را از ھر لحاظ برای 

اند و از سوی دیگر والیان مردم والیت غور و شرایط حکومتداری را برای مسؤلین دولتی و مأمورین دشوار کرده 
پیشین عالوه بر اینکھ نتوانستند از این گذر نیک عبور کنند ؛ دامن خود آنھا در این آب ھا تر شده بود . دست طالبان 
و تروریستان بھ خون کارمندان دولت و مردم بی دفاع این جغرافیا بار ھا بار تر شده و مردم ؛ سکوت دولت را در 

ھ معنی حمایت تعداد افراد دولت از تروریستان و یا ضعف و ناتوانی دولت در برابر جنایات آنھا برابر جنایات آنھا ب
  تعبیر کرده و  می کنند . 

جناب والی صاحب ! مردم از شما می خواھند تا در باب حمایت از قانون و حکومتداری خوب از ھیچ نوع سعی و 
یت و پشتبانی ھمھ جانبۀ رسانھ ھا ، علما ، اھل دولت و زن مردم تالش دریغ نورزید ، حمایت از شما از قانون ؛ حما

  . خواھد داشت را بھ ھمراه از شما این مرز و بوم 
تفکیک کنید و بھ در داخل و بیرون نظام جناب والی صاحب ! مردم از شما می خواھند تا دوست و دشمن دولت را 

 معھ کھ حامی نظام ھستند ؛ استفادۀ مؤثر و بجا صورت گیردھدف بھبود ادارۀ امور از توانایی ھای اقشار مختلف جا
  و درب مدارا را بھ روی دشمنان دولت ببندید. 

مجاھدین کھ جناب والی صاحب ! فرصت خوب است کھ در کنار پولیس ، اردوی ملی و نیرو ھای امنیت ملی ؛ از 
طر دفاع از خود و حمایت از تمام برنامھ ھای افراد کھ بھ خاسابقۀ مقاومت در برابر طالب و تروریزم را داردند و 

سالح برداشتھ اند و سابقۀ ھیچ نوع مخالفت با اقوام ساکن والیت غور یا گروۀ در برابر طالب و ترویزم تازه دولت 
  ندارند ، در باب تأمین امنیت استفادۀ مؤثر شود .  ی رادیگر

ر راۀ تأمین امنیت این جغرافیا وظیفۀ خود را بھ درستی جناب والی صاحب! مردم والیت غور توقع دارند تا حکومت د
انجام دھد ، علیھ طالبان و تروریستان حکومتی عمل کند ، اگر دولت دست زیر االشھ بنشیند و یا ھم تمام مسؤلین 

د ؛ اعم از ملکی و نظامی کار شورا و کمیتۀ صلح را انجام دھند و منتظر بمانند کھ چھ کسی بھ پروسۀ صلح می پیوند
، اگر تروریستان و دامنیت تأمین نمی شود ، بنابراین مردم توقع دارند ؛ بھ ھر قیمت کھ می شود ، امنیت تأمین شو

دو مرد  –اگر طرفین قضایای یک د ، دار آنھاطالبان بھ پروسۀ صلح می پیوندند یا نمی پیوندند بستگی بھ خود 
ھرچند احترام گذاشتن آنھا ( باز ھم متعلق بھ خود آنھا است  کنندبا ھم صلح می کنند یا نمی مخالفت ھای ذات البینی 

، چون اما ھیچ ربط بھ وظیفۀ حکومت در باب تأمین امنیت ندارد کمک می کند ) در تأمین امنیت بھ پروسۀ صلح 
ً توقع می رود کھ دولت در باب تأمین امنیت وحکومت در قانون مسؤلیت تأمین امنیت را پذیرفتھ است ظیفۀ خود . بناء

  و از ناظر بودن بر اوضاع امنیتی براید.را فراموش نکند 
جناب والی صاحب ! مردم والیت غور آرزومند ھستند تا در باب حمایت از قانون ، تأمین امنیت و حکومتداری خوب 

افع خود را بھ مشاوره ھای سالم کھ از حدود قانون تجاوز نکند ؛ عمل شود ، اگر بھ خواست ھای افراد کھ ھمیشھ من
زیرا ھستند در بی نظمی و ضعف نظام و القانونیت دیده اند ، گوش داده شود ؛ مدیریت اوضاع از دست خواھد رفت . 

افراد کھ ھر روز وساطت کنند تا فصلی از قوانین نافذه نقض شود و برای مدیران امور الزم نیست کھ برای ھر مدعی 
  » . بھ پا در میانی بزرگان قانون را نقض کرده ام ، شما بپذیریدمن بنا « کھ حقش تلف شده است ؛ بگوید : 

جناب والی صاحب ! با در نظر داشت زودرس بودن زمستان در جغرافیای والیت غور ؛ مردم آرزومند ھستند تا قبل 
ھستھ از اینکھ زمین برف گیر شود ؛ علیھ طالبان و تروریستان کھ در منطقۀ مرغاب و ولسوالی چھارسده در حال 

گذاری ھستند ؛ علما ، اھل معارف و مردم عامھ را در مخالفت علیھ نظام شستشوی مغزی می دھند ؛ عملیات 
؛ ھیچ  رفتتصفیوی صورت گیرد ، زیرا عملیات ھای تضعیف سازی کھ در ولسوالی ھای پسابند و دولتیار صورت گ

رۀ از کار نگشود  ، زیرا پیش بینی دولت این بود کھ بعد از ع ملیات ، طالبان تضعیف می شوند و بھ پروسۀ صلح گِ
می پیوندند ، اما دیدیم کھ ھیچ طالبی بھ پروسۀ صلح نپیوست و با تجربۀ روحیھ و تعھد نیرو ھای مشترک در جنگ 

جنگ ھای طالبان با پولیس دولتیار ، انفجار بم جاسازی شده در موتر سیکل در ؛ بیشتر از پیش گستاخی می کنند ، 
آتش زدن مرکز ،  –م ، عملیات ھای آنھا در نقاط مختلف مرکز ، آتش زدن کانتینر ھا در مسیر راۀ دولتیار روز معل

و ده ھا  گستاخی  ربودن موتر کلینیک ولسوالی لعل و سرجنگل –موتر سیکل ھای افراد بی دفاع در مناطق نرکوه 
ز ساحۀ شھر چغچران بھ خوبی در دست دارند و بھ معنی این است کھ آنھا مدیریت اوضاع را در خارج ا دیگر آنھا

  چھ بخواھند ؛ می توانند انجام دھند .ھر 
تمام کھ را بھانھ می گرفت در گذشتھ ضعف امکانات رزمی خود نسبت بھ امکانات مخالفین دولت جناب والی صاحب ! 

ُل برطرف اکنون با حضور گستردۀ اردوی ملی ، امکانات پیشرفتۀ آنھا  ھلیکوپتر  ھا ، بھانھ ھای جنگی بصورت ک
  گردیده است . 

جناب والی صاحب ! مردم والیت غور از دولت برق می خواھند ، مردم والیت غور آروزمند ھستند تا کار اعمار بند 
در  ؛برق باالی دریای ھریرود کھ قبالً پالن شده است ، عمالً آغاز شود ، مردم والیت غور وعده ھای میان تھی دولت

دولت را وادار نمایید تا  ،از شما توقع دارند تا در ھماھنگی با وکالی مردم  ،بند برق را بسیار شنیده اند  باب اعمار
  کار اعمار بند برق آغاز شود . 

جناب والی صاحب ! ھمانطوریکھ شما در جریان ھستید ، تعداد مکاتب در مناطق دور دست مرکز و ولسوالی ھای 
اقع شده است و بنا بھ گفتۀ خود شما تمام امکانات و امتیازات مکاتب و معلمین آن والیت غور زیر تسلط طالبان و

مناطق مورد استفادۀ و بھره برداری مخالفین قرار میگیرد و در راۀ تجھیز نیرو ھای مخالف دولت مصرف می شود ، 
ً مردم والیت غور از شما آرزومند ھستند تا  با استفاده از اقشار مختلف  استفاده از امکانات وسیع دولت وبا بناء

پاکسازی شود و ن حامی دولت ، تالش نمایید تا ساحت مقدس معارف و مکاتب از لوث وجود تروریستان و طالبا
  زمینۀ تعلیم و تربیھ برای اطفال کھ تاھنوز از نعمت سواد محروم اند ؛ مساعد شود . 

و تروریستان را بھ عنوان حقایق تلخ در جغرافیای  جناب والی صاحب ! مردم از شما توقع دارند تا حضور طالبان
والیت غور بپذیرید و جنگ ھای طالبان و تروریستان کھ ساحۀ حکومت را تنگ ساختھ و زمینۀ تعلیم و تربیھ را 
برای دختران و پسران دانش آموز ، فرصت کار را برای دھقانان و دوکاندار و مأمور و معلم این سرزمین دشوار 

؛ بھ اختالفات داخلی مردم تعبیر نکنید  ، زیرا حضور تروریستان خارجی در مناطق چھارسده و مرغاب ساختھ است 
کھ توسط مراجع مختلف مردمی و ارگان ھای کشفی دولتی بھ شما گزارش داده شده است ، شما و مسؤلین دولت از 

ً تعبیر فع الیت ھای تروریستان بھ اختالفات داخلی مردم رأس تا قاعده نیز بھ حقانیت وجود آنھا باورمند ھستید . بناء
والیت غور ؛ حمایت مردم از دولت را از دست می دھد ، زیرا مردم والیت غور از شما توقع دارند تا زمینھ را مساعد 
بسازید تا ھر شھروند در ساحۀ کاری خود حد اقل ، یکبار نفس آزاد بکشد ، تعبیر جنگ فعالیت ھای طالبان بھ 

بھ اختالفات داخلی دل داغ دیدۀ ھر زن بیوه ، طفل یتیم ، پدر و مادر درسوگ نشستھ را بھ درد می آورد ،  تروریستان
  بھ درد آوردن دل مردم رنجدیده ، بھ ضعف نظام افزاید . 

جناب والی صاحب! مردم توقع دارند تا تمام نھاد ھا و مراجع کھ از دولت امتیاز می گیرند و در نظام حضور قانونی 
 از آنھا استفادۀ مؤثر شود .  دارند؛ در باب تأمین امنیت و حکومتداری خوب 
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  تبریک با انفجار به معلم
  جواد رضایی

  شھرفیروزکوه(چغچران ) 13/7/1391
  

  

الدین غوری شدم ،شاگردان  صبح وقتی وارد لیسھ سلطان شھاب 9میزان  روزمعلم بود.ساعت  13امروز
ونونھاالن زیادی با دستھ ھای گل وچھره ھای شاداب وخندان ؛دردوطرف راھرو لیسھ صف کشیده 
بودند.اتفاقا والی ورئیس معارف ویکی ازفعالین نھادھای مدنی نیز درھمین ھنگام وارد لیسھ شدند.شاگردان 

ازمیان دانش آموزان ،درداخل تاالرلیسھ سلطان باکف زدن مسولین را در روزمعلم استقبال کردند.با عبور
  شھاب الدین درصف جلو،روی یکی ازکوجھا نشستم.سالن پربود ازشعاروحدیت وآیھ درارتباط با مقام معلم.

حدیثی ازپیامبربزرگوار اسالم درگوشھ تاالرتوجھم را جلب کرد."انما بعثت معلما "(یعنی ھمانا من بھ حیث 
  ا است کھ می گویند معلمی شغل انبیاء است . معلم مبعوث شدم)ازھمین ج

مجری برنامھ یکی ازشاگردان معارف بود.روزمعلم را تبریک گفت .بعد قرائت زیبا ودلنشین یکی ازقاریان 
نونھال، صدای قرآن را درسالن طنین انداز نمود. سرودملی پخش شد وھمھ بھ احترام  بھ پا 

الیتی ومولوی مغفرهللا درموردنقش وجایگاه علم ودانش دردین خواستم.والی؛رئیس معارف نماینده شورای و
اسالم صحبت نمودند.ھرکدام شان فرھنگ جنگ وخشونت  وقوم گرایی را محکوم کردند واختالفات قومی را 
مایھ نگون بختی وعقب افتادگی وارثان امپراطوری بزرگ غوریھا دانستند.اشارات آنھا برایم قابل درک است . 

ات قومی بھ مکاتب ومدارس داخل شھرنیزرسیده است .چند روزقبل شاگردان مربوط دوقوم،درلیلیھ حاال اختالف
دارالعلوم بھ جان ھم افتاده بودند ویکدیگر را با چوب ،مشت ولگد نوازش کردند. دروسط جشن ازسالن خارج 

چرخاند وبھ دروغ شدم داخل حیاط مکتب ،ناظم شاخھ درختی  بھ دست داشت وقتی شاخھ  نازکش را درھوا 
ژست حملھ وزدن گرفت ، انبوه شاگردان ازترس بھ طرف دیگر حیاط "غل "خوردند.تعدادی دیگرھم ازپشت 
سرفرارھمصنفی ھای شان راتماشا می کردند.یک لحظھ فکرکردم ای کاش ھنوزشاگرد صنف اول بودم وبا 

  می آمدم.شیطنت وبازی گوشی ھم صنفی ھایم ، ھمچون موج دریا بھ جوش وخروش در
ھنوزبھ دفترکارم نرسیده بودم،صدای مھیبی درشھرپیچید ودود غلیظی درمقابل لیسھ سلطان عالء الدین دیده 
شد.با عجلھ دوباره بھ شھربرگشتم.انبوه جمعیت سراسیمھ ووحشت زده ،بھ ھرطرف می دویدند.نیروھای 

ریختھ بود.بعضی ازمردم جھت پلیس واردو محل رامحاصره کرده بودند،شیشھ ھای دکانھا درپیاده رو 
کنجکاوی بھ طرف محل انفجارمی رفتند .عده ای ھم ازراه دور صحنھ را نظاره می کردند.آقای آژندویک فیلم 
بردار تلویزیون محلی غور برای تھیھ خبر با عجلھ بھ طرف  محل حادثھ می دویدند.اما بدتر ازھمھ نوگالن 

رحالی کھ گلھا بدست شان بود، بھ طرف خانھ ھای خود فرارمی معارف بودند کھ با چھره مضطرب وپریشان،د
کردند.نفرین ولعنت براین جنگ ،خشونت ،انفجاروانتحارکھ حتی بھ شاگرد مکتب ما اجازه نمی دھد تا 
اززحمات معلم مھربان خویش قدردانی نماید.وبا خیال آرام بگوید: معلم عزیزم روزت مبارک.اززحمات 

  خواندن ونوشتن ورسم زیستن آموختی. توتشکرمی کنم کھ بھ ما
ای کاش عده ای بفھمند وبھ جای تفنگ ، گل وقلم بدست گیرند.ای کاش آنھا بھ جای انفجار با یک دستھ گل 
روزمعلم را بھ استادان محروم غور تبریک بگویند.خدایا بھ این بندگانت رسم بھترزیستن بیاموز.خدایا بھ آنھا 

  قلم زدن وبھ جای خشونت ،محبت را شیوه زندگی خودسازند.بیاموز کھ بھ جای تفنگ زدن 
 

  به مناسبت روز شستن دست ها
  غالم ربانی هدفمند

سیستم ترکیب اعضای وجود انسان نشان میدھد کھ وجود ھر فرد از افراد بشر؛  خاصیت یک اجتماع بزرگ 
افراد  ، در جامعھ ، در برابر را دارد کھ در آن مسئلھ حق و وجیبھ در اولویت قرار دارد . ھمانطوریکھ 

یکدیگر خود حقوق و وجایبِ دارند و با استفاده درست از حق و ایفای وجیبھ در برابر خود ، خداوند و جامعھ 
؛ خیر ، فالح و رستگاری را در جامعھ ، تأمین می کنند ؛  ھمانطور اعضای بدن انسان در برابر یکدیگر خود 

ز این اعضا مسؤلیت دارد تا در برابر دیگران مسؤلیت ھا و وظایف خود را ، حقوق و وجایبِ دارند ، ھریک ا
بھ گونۀ احسن انجام دھند تا سالمت خود و بقیۀ اعضا را حفظ کرده باشد ، خود و بقیۀ اعضا را از مریض 

ّ مرض موت« شدن یا ھالکت نجات دھد .    » .   إال
بنده گی خود خلق کرده و ھمۀ امکانات عالم را برای از طرف دیگر خداوند( ج) انسان را ، برای عبودیت و  

انسان آفریده است ، تا ھر فرد از افراد بشر ، با استفاده از این امکانات ، در راۀ عبودیت و بنده گی خالق 
خود استفاده اعظمی کنند . حال ؛ ما انسان ھا از مأکوالت و مشروبات این امکانات ھم می خوریم و ھم می 

ا برای اینکھ بتوانیم رسالت خود را در برابر خود ، خدا و جامعھ بھ خوبی انجام نوشیم تا زن ّ ده بمانیم و ام
دھیم ضروری است کھ  صحتمند باشیم  . برای صحتمند بودن انسان ؛ خداوند (ج)  مواد مفید و مضر را از 

بات مارزقنکم) بھ انسان ھم تفکیک کرده است و با(ان هللا یحب التوابین و یحب المتطھرین و کلوا من طی
دستور داده تا روح و روان خود را صیقل دھد ، وجود خود را پاک نگھدارد و با استفاده از مواد مطھر و 
پاک ؛ سالمت و صحتمندی خود را حفظ نمایند. این را نیز طبعی و ثابت است ؛ مواد مطھر کھ در اختیار 

مادۀ خوردن و نوشیدن می شود ، حال بھ مقصد اینکھ  انسان قرار می گیرد ؛ بھ وسیلھ دست ھای انسان آ
طھارت و پاکی مواد خوراکی و نوشیدنی حفظ مانده باشد ، بخش اخالقیات متون دین مقدس اسالم ؛ انسان را 

  امر بھ نظافت کرده است ؛ چنانچھ پیامبر ( ص )  فرموده  است : ( النظافت من االیمان ) . 
نی متون دین مقدس اسالم در یک بُعد خالصھ نمی شود ،ھمھ ایمان داریم کھ نکتۀ مھم دیگر این است کھ مع

ر ؛ پرھیز  ِ حکمت بُعد ظاھری امر بھ نظافت ، این است تا انسان ھا ؛ بویژه مسلمانان ؛ از استفادۀ مواد مُض
ربھ کنیم ؛ کنند و از مریض شدن ؛ خود را نجات دھند . اما اگر این مسئلھ را کمی عمیقتر، تحقیق کنیم و تج

ایمان می آوریم  کھ ، مسئلھ نظافت تنھا در بُعد ظاھری خالصھ نمی شود ، بلکھ مسایل دیگری چون ( 
معتقدات ، باور ھا ، تفکر ، گفتار و عمل ...)  را نیز شامل می شود کھ متعلق بھ مسایل اجتماعی اند . بناءً 

؛ أکل و شرب مواد پاک ؛ خود را از مریض شدن فرد مسلمان باید بداند ، ھمانطوریکھ با طھارتِ دست ھا 
نجات می دھد ، ھمانطور با شستن و صیقل باور ھا ، طرزتفکر ، گفتار و عمل ؛  می تواند جامعھ را از 

  مریض شدن مصؤن نگھ دارد  . 
 ً اطفال  مسئلۀ دیگری کھ قابل یاد آوری  است این است کھ تمام انسان ھا ؛ قادر بھ تنظیف خود نیستند ، مثال

و آدم ھای کھ بھ اثر کبر سن ضعیف شده اند ، نمی توانند کھ خود ، بھ نظافت خود رسیده گی کنند ؛ مادران و 
بقیۀ اعضای خانواده ، مسؤلیت دارند تا دست و پای اطفال و اعضای ضعیف و ناتوان خانوده را، از لوث 

ر مصؤن نگھ دارند تا صحت آنھا ، آسیب نبیند ، ھمی ِ ن قسم افراد کھ بھ مکلفیت و مسؤلیت ھای مواد مُض
فردی و اجتماعی علم ندارند و از حقوق و وجایب خود،  در برابر خود خدا و جامعھ بی خبرند ؛ نمی توانند 
کھ مصؤنیت اعتقاد ، باور ھا، طرز تفکر ، اعمال و کردار خود را حفظ کنند چنانچھ دیده ایم کھ ھمواره 

ر واق ِ ع شده  و می شوند و ھمواره اجتماعات بھ مشکالت زیاد مواجھ کرده اند ؛ در دستخوش پدیده ھای مُض
با جستجوی دقیق آنھا را از داخل ادارۀ و بیرون این عرصھ، اولیای امور و مسؤلین نظام مسؤلیت دارند کھ 

ھا شستشو برای نجات عام مردم ، باید جامعھ ؛ از لوث وجود آن شناسایی نمایند ( ھرچند شاختھ شده اند ) و
نمایند ، امید وارم مسؤلین امور ، در شرایط حساس کنونی ، این مسئلھ را جدی بگیرند ، وجیبھ و مسؤلیت و 

  وظیفۀ خود را در برابر خود ، خدا و جامعھ بھ قدر ممکن انجام دھند .
   
 

 ل درباره وجود خداوند سه سوا
 محمد یونس"  فانوس " محصل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ 

  مرد جوانی  کھ  برای مدت ھای زیادی برای کسب علم بھ خارج از کشور رفتھ بود.

پیدا کنند تا بھ سھ    رادم محقق و یا عالم آوقتی کھ او بازگشت، از والدین خود خواست تا یک 
واب دھد. باآلخره، والدین او توانستند یک محقق مسلمان پیدا کنند تابھ سواالت مرد سوال او ج

  .جوان جواب بدھد

 مرد جوان،سوال میکند  شما کی ھستید؟ آیا می توانید بھ سواالت من جواب بدھید؟ 
 

محقق گفت: من ھم یکی از بنده گان خداوند سبحانھ و تعالی ھستم ، ان شاءهللا، اگر خدا 
  ، جواب ھای ترا خواھم داد.خواست

 ن ھستید؟ پروفیسورھا و محققین زیادی قادر بھ جواب سواالت من نشد ند.ئمرد جوان: آیا مطم

  .ھ و تعالی سعی خودم را خواھم کردمحقق گفت: بھ کمک خداوند سبحان

  مرد جوان گفت: من سھ سوال دارم:

 بھ من نشان بده. اول: آیا خدائی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، شکل او را  

 تقدیر چیست ؟ دوم :

زیرا شود  سوم :اگر شیطان از آتش خلق شده است، چرا در قیامت او بھ دوزخی انداختھ می
از آتش آفریده  شده است. مطمئناً دوزخ بھ او آسیبی نخواھد رساند، در صورتیکھ  نیز خودش

لی  بسیارمحکمی را بھ شیطان و دوزخ ھر دو از آتش آفریده شده اند. ناگھان، محقق سی
   صورت مرد جوان زد.

  کرد پرسید: چرا بھ حرف ھای من عصبانی شدی؟  مرد جوان کھ احساس درد می

 محقق گفت: من عصبانی نیستم. این سیلی من جواب سھ سوال تو است.

  مرد جوان گفت: واقعاً متوجھ نشدم.

 محقق گفت: بعد از اینکھ سیلی زدم چھ احساسی کردی؟

  گفت: البتھ، احساس درد کردم. مرد جوان

 محقق گفت: بنابر این بھ این باور داری کھ درد وجود دارد؟

 مرد جوان گفت: بلی.
  : شکل این درد را بھ من نشان بده!گفت  محقق

  مرد جوان گفت: نمی توانم نشان بدھم.

ند . ھمھ ما بدون قادر بودن بھ دیدن شکل و ھیئت خداو : این اولین جواب من است محقق
  یا در خواب دیدی کھ از من سیلی بخوری؟آشب گذشتھ،   کنیم. وجود او را احساس می

  مرد جوان: نخیر.

  یا حتی فکر کردی کھ امروز از من سیلی بخوری؟آمحقق: 

  مرد جوان: نخیر.

این دست من کھ برای سیلی زدن بھ تو استفاده کردم، از چھ چیز ،  محقق: این تقدیر است
  ساختھ شده است؟

  مرد جوان: از جلد ساختھ شده است. 

  محقق: درباره صورت شما چطور، از چی ساختھ شده است؟ 

  مرد جوان: از جلد.

  محقق: بعد از اینکھ سیلی زدم چھ احساسی کردی؟

 مرد جوان: احساس درد کردم.

محقق: اگر چھ شیطان و دوزخ ھر دو از آتش آفریده شده اند، اگر خدا بخواھد، ان شاء هللا ، 
، ھمانطوری دست من و روی تو از یک جنس اند ، آوری برای شیطان خواھد بود دوزخ مکان درد

  .اما دست من باعث دردمند شدن روی شما شد 
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  زنده گی بدون امید مرگ تدریجی است !
  نورهللا نوری

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ابل اندک ترینقدر ممصیبت بزرگ مبتلی شده است ارام نماید . آنعده اشخاص کھ ایمان ندارند ، یا اینک ایمان شان ضعیف است 
و از راه ھای نامشروع مدد و کمک میطلبند برعکس مصیبت دست بھ خود کشی میزنند یا اینکھ از رحمت خداوند (ج) نا أمید شده 

کسانیکھ از ایمان راسخ بھره مند ھستند اگر در آتش فقر و تنگ دستی ھم بسوزند باز خوش بخت ھستند و احساس مسرت و 
ان و بلندی روح و یقین بخدا ؛ بھ جای می رسند کھ نعمت و مصیبت برای شان یکسان سعادت می کنند و حتی عدۀ بواسطۀ قدرت ایم

است و بھ ھر دو راضی ھستند و می گویند :( ھرچھ از دوست رسد نیکوست). و کسانی ھم پیدا می شوند کھ در ھنگام مشکالت پناه 
موش نمایند و بھ محض اینکھ بھ ھوش آمدند ترس و بھ مشروبات الکولی می برند تا برای مدت کمی ترس و ناراحتی قلبی را فرا

ناراحتی شدیدتری آنان را فرا می گیرد و ھرگز شراب نمی تواند غم و اندوۀ آنھا را کاھش داده قلب انسان را آرام و مطمئین سازد . 
و در نمی آید و از آنھا نمی چون انسان مؤمن ھمیشھ در حال تکامل و ترقی روحی است و ھیچ گاۀ در مقابل مشکالت زنده گی بھ زان

گریزد و چون کوه ثابت و استوار است و ایستاده گی و مقاومت می نماید و از خود می پرسد :( من چھ ھستم ، از کجا آمده ام ، بھ 
م ؟) کجا می روم ، زنده گی چیست ، مرگ یعنی چھ ، چرا این مشکالت بھ پیش آمده است ، این جھان چیست ، و رابطۀ من با آن کدا

انسان مسلمان این سؤال ھا را از خود می پرسد و بھ پیدا کردن جواب آنھا می پردازد . چون میداند زنده گی و حیات او با این 
مسایل و جواب کامل و درست آنھا رابطۀ مستحکم دارد و وقتی بھ حقیقت آنھا آشنا شد ؛ درونش روشن می گردد ، قدرت و نیرو در 

خود می آید کھ می تواند تمام این مشکالت و این پاسخ ھا را فقط از داشتن ایمان قوی جواب حاصل می کند ، دلش جا می گیرد و بھ 
این امر ؛ گاۀ بوسیلۀ علم و حواس برای  او حاصل می شود و بعض اوقات از طریق الھام و افاضۀ رحمت الھی از چشمۀ قلبش 

را پیگیری می کند . ارزش زنده گی را می داند و مزایای ھستی را می  فوران می کند سپس بھ صورت یک انسان کامل وظیفۀ خود
  فھمد و بھ بھترین زنده گی شرافت مندانھ و سعادت اخروی و دنیوی نیز نایل می گردد . 
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انسان در مقابل حوادث ناگوار و تلخ نباید امید خویش را از دست داده و 
ز رحمت خداوند(ج) شیطان در یأس و اندوه بسر ببرد ، زیرا کھ نا امید ا

ملعون است . وقتی انسان بھ مصیبت دچار می گردد ، آتش درونش زبالھ 
ً بھ ناتوانی و ضعف و کمبود و قدرت  می کشد و در این اثنی است کھ واقعا
خود پی می برد نقش و موقعیت خود را در عالم با عظمت ھستی در میابد 

ه شده و تبعیدی است ھر طرف و می فھمد کھ درین دنیا غریب و تنھا راند
نگاه می کند ، ھمکار و مددگار خود را در خود نمی بیند ، پس می توان 
گفت ھیچ چارۀ ندارد جز اینکھ در برابر قدرت بی ھمتا ازلی و ابدی کسی 
ِ تعظیم فرود آورد آیا برای  کھ او را از عدم بوجود آورده تسلیم شود و سر

ر این جھان بی حد و مرز کھ از ھرجھت انسان کشنده نیست کھ گمان کند د
او را محاصره کرده است شنونده و فریاد رسی وجود ندارد و کسی نیست 
کھ بھ درد درون و گیریھ زاری وی توجھ نماید . تاریخ گواه است کھ بھ 
ھنگام آمدن بال و مصیبت ایمان مھربانترین و آمرام کننده ترین وسیلھ 

اگر ایمان نمی بود ، اکثر روح ھا بھ ھنگام  برای انسان بوده و می باشد .
بال از بین می رفتند . جز ایمان چھ چیزی می تواند کسی را کھ مقام و 
ثروتش از بین رفتھ و در حالت فقر و تنگ دستی بسر می برد و در کنج 
نشستھ و بھ حال خود فکر می کند از بحران نجات دھد جز داشتن ایمان 

  روت آن نمی تواند قلب داغداری کسی را کھ بھو راسخ تمام دنیا و ث قوی

 یتم و بیوه کردی  فتنھ و آشوب بھ پا کردی    /   بھ دشمن وقت دادی و بمن چون و چرا کردی
  بس است ای طالب قدرت جفا کردی جفا کردی/            بھ مسجد آتش افگندی کتاب را زیر پا کردی

 بـــاتــدن مکــــش کشیــه آتــــب
ِ خدا(ج) را سر داده و مردم ج نگ زده افغانستان کھ خیلی ھم در امور دینی و مذھبی محکم و معتقد علمای دینی موجود در تحریک طالبا ن و طالبا ن پیروی خط فکری شان زمانی شعار حکومت خدا(ج) در روی زمین

  کھ رھبران جھاد و مقاومت مردم افغانستان از ایشا ن سفیرا ن و فرشتھ گان صلح در محافل کالن ملی یاد آوری نمودند. ھستند ؛ از ایشان بدرقھ کردند و حمایھ کامل جانی و مالی نمودند تا سرحد
ھمن وقت در اذھا ن عامھ مردم افغانستان ب نمودند آن حرکت شان اما دیری نگذشت کھ از صلح روی گردان و بھ آتش افروزی ادامھ داده و تا آنجا پیش رفتند کھ سرزمین سوختھ ، سیره  و روش چنگیز را تعقی 

نداشتھ و ندارد و تا آن اندازه بھ وحشت و خود سری ادامھ دادند کھ ھمھ موازین چیزی را تداعی کرد کھ این گروه فرقھ گرا و تنھا بھ یک قبیلھ و  یک قوم کار دارند باقی مردم افغانستان ارزش انسان را نزد این گروه 
ند و تا آن حد  ومرز پیشروی نمودند کھ کشور ز سر زمین خون و شھادت افغانستان یک مھد وحشت  و ترور و آدم کشی را بھ جھان معرفی و ھمھ اصول اسالمی و بین المللی را زیر سوال بردحقوقی را زیر پا و ا

شھ جھان گشایان عصر و زمان در آوردند و زمینھ اشغال این مھد تقدیس و مرقد پاک شھدا آزادی این سرزمین  را دو شھدا و خاک مقدس کھ در آن ملیون ھا انسان جان داده بود تا آزادی را بھ دست آورده بودند در نق
  تند. باره در چنگال مردمان قرار دادند ، ھیچ گاھی ھم مردم آزادۀ ما انتظار چنین روزی را نداشتند کھ بدبختانھ در عمل انجام شده قرار گرف

تا اگاھانھ و برابر بھ دستورات خدا(ج) و برابر بھ  صدد دریافت راه ھای حل منطقی و اصولی اند کھ باید راه و چارۀ را دریابند و از وضعیت موجوده در پی بھره گیری مادی و معنوی می باشنداما این بار مردم در  
دِ محکم در خط ازادی این ملت کشیده  مقتضای زمانی استفاده معقول و بھ حسب ارشادات دین مقدس اسالم و بر سبیل حکمت؛ راھی را ّ دریافت نمایند تا آزادی بار دیگر نصیب مردم گردد کھ با تاسف فراوان ھر روز س

د واقع گردند.می شود ما در صدد این ھستیم تا ملت از طریق آموزه ھای اسالمی و درس و تعلیم آگاھی الزم را کسب نما یند تا ھم بھ خود و ھم برای دیگ   ران مُمِ
بھ عقاید دینی و مذھبی  خود را تدوین می کنیم تا کھ اگر خدا(ج) خواستھ ما مکتب می سازیم ، استاد تربیھ می کنیم ، بودجھ جستجو و دریافت می کنیم ، نظام و نصاب تعلیمی مطابق شرایط زمانی و مکانی و برابر 

م خدا(ج) سانی بھ نام طالب و عالم  با لوای سفید صلح وعدالت خواھی از راه می رسند کالم خدا (ج) و احادیث مبارک منجی عالم انسانیت (ص ) و ناباشد ؛ آگاھانھ ازین ورتھ ھالکت نجات یابیم ، بدبختانھ کھ کسی و ک
مکتب میاید تا خود شناسی و خدا شناسی را یاد بیگرد ؛ تیزاب پاشی می کنند را بھ اتش می کشند و معلم کھ صفت از اوصاف نبی کریم (ص) است بھ تار سر می بُرند (ذبح ) / می کنند و یا بھ روی طفل معصوم کھ در 

  ناشایستھ و نابخشودنی تعریف کرده اند . کھ این گونھ دعوت و جھاد را نمی دانیم از کدام کتاب آموختھ اند ، زیرا تمام کتاب ھای آسمانی  سیرت تمام پیامبران این نوع اعمال را
در حین جنگ ( اطفال ،پیر مردان ، پیر زنان  ل هللا در ھمھ غزوات کھ جناب شان حضور داشتھ اند و یا در سریھ ھای کھ اصحاب و یاران خود را مامور کرده است ؛ توصیھ اش این بوده کھسردار کونین محمد الرسو

  مورد آزار و اذیت قرار ندھند .علمای مذھبی ادیان دیگر و معابد از ھر گونھ کھ باشد ، زخمی ھای میدان کار زار و اسیران ) را 
اب ادیان گذشتھ و وضعی را بھ آتش کشیده باشند و یا کسی را ذبح کرده باشند . در در ھیچ جای تاریخ اسالم دیده نشده است کھ قوماندانان جھاد اسیر را کشتھ باشند و یا بر مُرده بی احترامی کرده باشند و یا معبد و کت

محمد مرغابی را از  قریھ کاسی کھ در آنجا ی سوزانند ، مرده ھا را بھ دنبال موتر ھای خود بھ روی زمین می کشند ، مانند کھ در والیت غور بعد از کشتن جسد شھید قاری صاحب غالم حالیکھ طالبان ؛ مکتب را م
یگر را ھمچنان بھ دنبال موتر ھای تیز رفتار خود بھ سرک ھا کش می کردند ، اسیر را می کشند مانند کھ  قاضی کشتھ بودنش  تا مرکز  والیت بھ دنبال موتر کشال کنان آوردند و جنازه ھای ده ھا شھید مقاومتگر د

ه است ؟ مردم یا طالبان؟؟؟ امید واریم می شود کھ چھ کسی در خطا افتاد جوان (شھید قربان کریمی ) را دست گیر و بعد ازینکھ دو شب و روز بھ دست شان اسیر و بندی بود بھ شھادت رسانیدند .  اینجا سوال ایجاد
سترس علما و جراید و روز نامھ و رسانھ ھا بھ گذارند تا ماھم درک داشتھ باشیم و اجتھاد کھ طالبان و عالمان دین  کرده اند واقتباسات جدیده کھ در نزد ایشان افتاده و مأخذ و منبع اجتھاد را بھ ھر وسیلۀ ممکنھ بھ د

کرده و امید واریم مسلمان بمیریم و در محشر گاه چون  ھ را از سر بگیریم . چون برابر عمر ھر طالب جوان در راه خدا و آزادی این سر زمین تفنگ زده ایم تا خستھ و مانده شده ؛ کشور را آزادبھ اعمال خود محاسب
کھ در صف اسالم کسی  و کسانی از طریق برنامھ ھای خطر ناک یھود و نصارا بھ شیوه بسیار پیچیده و مرموز تحت نام عالم غازیان راه خدا در سایھ رحمت خدا(ج) حشر شویم و گاھی ھم در اذھان ما چنین می نماید 

ً بھ اروپاییان کھ د کھ از اسالم چھرۀ بس، تحت نام مجاھد و تحت نام طالب و یا تحت نام حامی و مددگار جھاد و اسالم جا گرفتھ وبھ زیرکی تمام نقشھ ھای را طرح و پیاده می کنن یار زشت را بھ جھان بشریت ؛ خصوصا
ً کسانی کھ از وضع نا ھنجار مداران دروغین دیموکراسی و این دام فریبنده و خوش ذوق کنونی بھ  ھر روز دامنھ گسترش دامنۀ نظام اسالم در اقصا نقاط اروپا دارد بھ پیش می رود و تعداد زیاد مردم ، خصوصا َ ر د سَ

ن طریق راه مستقیم را ھم بخود آماده سازند و مکتب انسان ساز و ناجی بشریت می پیوندند؛ جلو گیری کرده باشند . باری بھ طالبان و علمای عامل صدا دارم ؛ قدرت در عبادت است تا ازی –بھ اسالم  جان رسیده اند
ی را عالمانھ جستجو کرده بتوانند تا ازین ورتھ ھالکت نجات یابند . و شما طالبان ! باری بھ خاطر رضای خدا صف خود را یک مرور ھم بھ مردم و اوالد وطن رحم نمایید تا علم بیآموزند و راه ھای زنده گی و دیندار

َم نقشھ و دسیسھ جای گرفتھ باشد ( کھ گرفتھ ا تابناک  اسالم و جھاد را بھ نحوی دیگری بھ جھان معرفی نماید ست) تا چھرۀ علمی و آگانھ نمایید کھ نباشد در بین صف  شما  یک و یا چند یھود عالِم مشرب با یک عال
 ماید و ما ھم منحیث بنده گان خدا مکلفیت ھای مان را باید بھ نحوی شایستھ اگرکھ تا ثیرات مثبت دین اسالم  را بھ رقم دیگری بھ جلوه بکشد . اما باور مندم کھ خداوند دین خود را نازل نموده و او است کھ حفظ می ن

ز خداوند عالم و آدم با دست دعا نیازمندم تا ایمانم را  بھ سالمت و رحمت خدا بخواھد انجام دھیم کھ وطن را نجات و خیر را بھ مردم بھ ارمغان بیاوریم و رضای پروردگار غایت وھدف نھایی زنده گی مسلمان  است ا
  .ب العالمین خود را بر من و ھمھ مسلمین جھان ارزانی و اعطا نماید امین یا ر
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 ریشه نا امنی ها در غور
  عبدالقدیر علم 

  

اینکھ کدام تحلیل بھ صواب نزدیک تر  .ارزیابیھای مختلف وجود دارد در مورد عوامل وانگیزه گسترش نا امنی ھا در والیت غور تحلیل ھا و
باید روی ھر کدام بیشتر دقت و تمرکز صورت گیرد. یکی از بر داشتھا در مورد گسترش نا امنی در غور وجود  بار، کدام مصیبت است و

ی اختالفات قومیست، و این تئوری و بر داشت از اوضاع امنیتی غور در سال ھای اخیر بیشتر از دفتر مقام والیت وحنجرۀ سخنگویان ادارۀ محل
نگی شکل گیری اختالفات و انگیزه ھا تبصرۀ صورت نمیگیرد. از آنجائیکھ امنیت قبل از پروژه ھای باز غور بگوش میرسد و اما در مورد چو

  سازی نیاز اول مردم بحساب میرود، بایست دالئل گسترش نا امنی و راه ھای چگونگی امنیت دقیق تر مورد ارزیابی قرار گیرد.
  ریشھ نا امنی ھا در غور

مناطق و افزایش نفوذ طالبان و یا مخالفین مسلح دلیل و عامل أصلی گسترش نا امنی ھاست. ریشھ اختالفات  (کاھش تسلط و حاکمیت دولت بر
  قومی و تشکیل جبھات مسلح غیر مسئول نیز از ھمین جذر و مد اقتدار حکومت وطالبان آب میخورد.)

  زبان ساده
است، و بھ ھر پیمانھ کھ حکومت قوی و بر مناطق مسلط باشد نھ گروپ  بھ ھر اندازۀ کھ حکومت ضعیف باشد جبھات زیاد و اختالفات شدید تر

 مسلح غیر مسئول وجود دارد و نھ ھم اختالفات قومی باعث گسترش جنایت میشود. وقتی طالبان در چند منطقھ والیت غور مرکز فر ماندھی و یا
دیده میشود نیروھای امنیتی ھم با شعار پولیس خدمتگار آمر خود  امارت میسازند، کنترول مناطق را در شب و یا روز بعھده میگیرند. طوریکھ

ٌ مردم در مناطق دور دست کھ خأل  را از مردم جدا دانستھ، تنھا حفاظت از ادارات دولتی و امنیت جان آمرین را وظیفھ اصلی خود میدانند. بناء
مسلح بزنند و بعد از تشکیل گروپ ساحھ حاکمیت را مشخص حاکمیت وجود دارد مجبور میشوند بخاطر حفظ جان خود دست بھ تشکیل گروپ 

ھ میسازند و با اجرأت غیر قانونی عدۀ را متضرر میسازند کھ با عث بروز اختالفات میشود، خواه قومی، خواه سمتی و یا گروھی. مردم غور ھم
سیم میکند. این اختالفات در بین یک قوم ھم وجود دارد، یک قوم اند و اما در نبود حکومت حرص قوماندانی مردم را بھ طائفھ و قوم و اوالد تق

حتی بین خود رضا ھا ومیری ھا، پھلوانھا و چشتی ھا و غیره. نبود حکومت و عدم قوۀ کنترول کننده این اختالفات را بسط میدھد. مثال در 
و امکانات رقابت میکنند، اگر یکی احساس کم زوری  اوشان دو گروپ مخالف از یک قوم اند ولی بنام اوالد علم و أعظم با ھم در گر فتن عشر

ه کرد بھ قوماندان قدرتمند ھمجوار می پیوندد و یا ھم طالبان. اگر حاکمیت دولت و قانون باشد و جلو گرفتن عشر و زکوة را بگیرد ھیچ گرو
کھ حرفی از اختالفات قومی بھ این  2007تا  2002مسلح بحیات خود ادامھ داده نمیتواند و اختالفات قومی ھم نیست، مثل آرامش سالھای 

  پیمانھ نبود. رفتھ رفتھ ضعف حکومت باعث بروز تشکیالت قومی و گروھی شد.
  تشخیص وشناخت مسئولین از گروپ ھای مسلح ضعیف است

ح را یکسان غیر مسئول نھاد ھای امنیتی و اداری بدون اینکھ بگذشتھ و نحوۀ موجودیت گروپ ھا نگاھی داشتھ باشند، تمام گروپ ھای مسل
را دارند  میداند، در حالیکھ برخی گروپ ھا سابقھ ارتباط با دولت و دشمنی با طالبان را دارند، و برخی سابقھ ارتباط با مخالفین ودشمنی با دولت

خاطر نابودی مخالفین وگروپ ھای و ھمان ارتباط حاال ھم وجود دارد. اگر حکومت قادر بھ درک این نزاکتھا نباشد، نھ از نیرو ھای حامی دولت ب
د برخی وابستھ بھ طالبان استفاده کرده نتواند و نیرو ھای امنیتی ھم توان بر خورد با مخالفین را نداشتھ باشد طبعا مخالفین رشد میکنند. شای

تخبارات دولت است تا با تشخیص گروپھا بخاطر توجیھ موجودیت خود وجود دشمنی ھا و اختالفات قومی را بھانھ بگیرند، اما این وظیفھ اس
معقول و تطبیق قانون جلو این بھانھ را بگیرد واال ھمھ مردم بخاطر مشروعیت بخشیدن بھ گروپ ھای مسلح کھ نوع حکومت محلی وقومی 

مردم و مسافرین. است ھمین بھانھ ھا را مطرح میسازند، یعنی طرح اختالفات قومی دلیل یکنوع امتیاز خواھی شده، وجود جبھھ و چور کردن 
لذا حکومت باید از برخی کتلھ ھا بخاطر تأمین امنیت و کاھش گروپ ھای مسلح استفاده کند، گروپ ھائیکھ حامی دولت اند و بخاطر دفاع از 

شتھ باشد کھ در حکومت سالح برداشتھ اند تا زمانی نابودی کامل مخالفین باید حفظ میشدند کھ نشدند. اگر نیرو ھای امینتی بگروپھای تمائل دا
  گذشتھ حامی طالبان بودند و حاال ھم نوع رابطھ را دارند معنی اش این است کھ نزد دردانھ من کشمش پندانھ یکیست.

  دلیل افزایش وگسترش نا امنی ھا حضور گستردل طالبان در منطقھ است
ن تا بند بور و از سیاه چوب تا نزدیکی ھای زر تلی و برخی پایگاه طالبان در سینی، پیرک، کاکری، یامان، چھاردر، کلدم، سر تیده و اطراف آ

مناطق مرغاب، مناطق شمال شرق دولتیار، حتی سومک وپشتھ نور و پیشھ و قلعھ گھر چھار سده، خفک تا اطراف هللا یار و جلگھ مزار و دھن 
  حصارک و غیره نمیتواند قومی باشد و چنانچھ موارد ذیل نیز قومی نبوده و نیست:

کیلو متری مرکز والیت کھ فعال سر خط اخبار خشونت و نقض حقوق  20بر پائی محکمھ صحرائی ودره زدن یک زن در مالء عام آن ھم در  -1
نبود بشر در تلویزیونھا شده و یا اختطاف یک دختر جوان از مناطق هللا یار، ارتباطی بھ اختالفات قومی ندارد. اینجا مسئلھ ضعف حکومت و یا 

انون دلیل اصلی جنایتھا و نا امنی ویا اعمال خشونت است. اگر حکومت قادر بھ تطبیق قانون باشد، کسی جرأت تشکیل گروپ مسلح را حاکمیت ق
  کھ خود یک جنایت است ندارد.

  

ای قومی، لذا اگر بم گذاری در مسیر راه ولسوال شھرک و یا قوماندان امنیھ چھار سده ھمھ بھ معنی دشمنی با دولت است نھ عقده گشائی ھ -2
  مسئولین این واقعیت ھارا نا دیده بگیرند ھیچ مشکلی از مشکالت مردم را حل کرده نمیتوانند.

  دالئل بمگذاری در بین شھر وآن ھم در مراسم تجلیل از روز معلم نمیتواند ریشھ در اختالفات قومی داشتھ باشد. -3
قانون است نھ قومی وحکومت، مسئول تأمین امنیت تمام شھروندان وبخصوص کار ترور قاضی قربان حکیمی بھ معنی دشمنی با دولت و -4

  مندان دولت است.
  

بمگذاری ھای پیھم حین عملیات پاکسازی و یا بھ اصطالح تصفیھ در مسیر راه عبور وسائل و تجھیزات نظامی نیرو ھای امنیتی در مناطق  -5
  ھای طالبان در منطقھ است و کسی با دولت اختالف قومی ندارد. دولینھ، شھرک و پسابند شاھد بر حضور گستردۀ نیرو

بر میگردد، بعد از آن تاریخ زمانیکھ حکومت قوت داشت تا  2001پیشینۀ اختالفات قومی در برخی مناطق والیت غور بھ قبل از سالھای  -6
کھ در نھایت دست طالبان در آن دخیل بود، اما حکومت تمام مناطق تحت کنترول حکومت بود، تنھا چند مورد ترور اتفاق افتاد  2007اواخر 

  بخاطر گریز از مسئولیت ھمیشھ بھ بھانھ وجود اختالفات قومی از پیگری و دادخواھی شانھ تھی کرد.
  دالئل گسترش جبھات مسلح غیر مسئول

ھات مسلح غیر مسئول بیشتر میشود. بلی از بھ ھر پیمانھ نفوذ طالبان در منطقھ بیشتر شود، ساحھ تسلط حکومت محدود و انگیزه تشکیل جب
حفظ و از  انجائیکھ جبھات مرجع قابل تأئید برای ھمھ نیست ھمھ کوشش میکنند دست بخریداری سالح و تشکیل جبھھ بزنند تا منافع خودرا

  ضرر دیگران در امان باشند.
  

دلیلش این است کھ از حمایت حکومت در برابر تجاوز افراد وقتی مردم در مناطق بادگاه، قطس و تسرقی مجبور بھ تشکیل جبھھ میشوند • 
  ورنھ با ھیچ قومی دشمنی ندارند. مسلح مأیوس اند،

  

بسیاری از جبھات مسلح غیر مسئول دولینھ اند، یعنی از یک سیم کارت با ارگانھای امینتی تماس دارند و از سیم کارت دیگر با طالبان، و • 
نند بستگی دارد بھ میزان قوت یکی ازین دو لین. ھر گروپ کھ در گذشتھ نوعی ارتباط با طالبان را داشتھ حاال اینکھ کدام طرف را انتخاب میک

 ھم دارد و اما نظر بھ موقعیت و شرائط با برخی شبکھ ھای امنیتی حکومت نیز تأمین ارتباط میکنند و عذر مسلح بودن شانرا اختالفات قومی
  .وتھدیدات امنیتی دیگر میدانند 

  

  چرا دالئل نا امنی را بوجود اختالفات قومی حوالھ میکنند؟
 ظاھرا نسبت دادن نا امنی ھا بھ اختالفات قومی نوعی فرار از مسئولیت است. چھ قوم و چھ برادر کسیکھ جنایت کرده باید دستگیر و محاکمھ

شخصی اتباع کشور است. اگر حکومت جلو ظلم و تجاوز شود. برخی ھا فکر میکنند مداخلھ حکومت در مسائل قومی یکنوع مداخلھ در حریم 
نباید شود  گروپ ھارا بنام اختالفات قومی نگیرد، در برابر ظلم یک برادر علیھ برادر دیگر بخاطر اینکھ آنھا با ھم برادر اند بھ امور شان مداخلھ

فرار از مسئولیت و یا توجیھ بی کفا یتی چیزی دیگری  پس ھمھ مردم با ھم یکنوع رابطھ دارند بوجود حکومتد نیازی نیست. این منطق جزء
نمیتواند باشد. لذا حکومت بایست مانند تعامل وبر خوردیکھ با اقوام غرب وجنوب غرب چغچران نموده و کشتن و بستن را حد اقل تا شش ماه 

ل اخطار دھد ھر طرفی کھ باالی مردم ویا تأسیسات متوقف ساختھ، در تمام مناطق و ولسوالیھا بھ ھمین تر تیب اعمال صالحیت کند و یا ال اق
یا دولتی حملھ کرد حکومت جمع مردم بھ سراغش میاید و اگر مردم را بحال خود شان بگذارند، اول با تشکیل جبھھ از منافع خود دفاع میکند و 

  بھ طالبان پناه می برند وجبھھ مخالف دولت را تقویت می بخشند.
  نتیجھ

ری مردم ساحھ حاکمیت خود را گسترش دھد و در برابر جنایات چون آتش زدن وبستن مکاتب، دره زدن زنان توسط یک اگر حکومت بھ ھمکا
ای گروپ مسلح در مالء عام کھ افتضاح است، و یا قتل افراد بیگناه اقدام جدی کند، جبھات خود بخود لغو میشود. و اما اگر در چھار دیوار ھ

 ا گفتن ا ختالفات قومی رفع مسئولیت کند این اختالفات تا صف پولیس و قوماندانی امنیھ نیز رخنھ خواھد کرد.شھر محصور باشد و در رسانھ ب

  ترانۀ شاگردان لیسۀ مسلکی زراعت در روز معلم

 مــرفان است معلــــچراغ علم و ع
  مـــاه تابان است معلــــشعـــاع مــ

  د در آن دلــــار جھــل اگــر باشـغب
  مــــان است معلــــای قلب عصیـصف

ــــر ، درآیــیـــبھ بــازار معل َ   ــم گ
  ت معلـــمــر افشــان اســمشام عنب
  زم ایشــان زود فـــرمــــاـقدم در ب

  ت معلــمــنسیم عطر و ریحــان اس
  تــبھ شاگردان ھمیش باشد بھ شفق

  ف و احســان است معلــمـانیس لط
  بزم و بھ ھر محفل کھ باشدبھ ھر 

  خط و سرمشق و عنوان است معلم
  بود کسر معاش در عصــر حاضـــر
  محتـــاج لقمـــۀ نــــان است معلــم
  شکـــایت ھا رسد با حکـــم رانان
  زلیـــل ملــک افغان اســـت معلـــم

 

  ی خواهیمدرس آزادي م
  نثار احمد کوھین

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

پیشوایان دو گروه اند: اول کساني کھ چون بھ جایي رسیدند خود را واالتر و 
بزرگتر از دیگران و جانشین ملتي کھ آنان را بر افراشتھ اند مي دانند ، اینان 
محکوم اند. زیرا مردم را تحقیر مي کنند، بر فراز مردم قرار مي گیرند ، و 

رت یافتن شان سلب قدرت مردم است. دستۀ دوم  پیشوایاني ھستند کھ از قد
  مردم برخاستھ اند، از مردم آموختھ اند و خود را خادم ملت و مردم میدانند .

آری پیشوایان کھ امروز در کشور ما زمام امور را  بھ دست دارند در کدام 
رند ھیچ وقت بدون دستھ قراردارند ؟ ھمھ می دانیم کھ در دستھ اول قرار دا

از شعار  ھای میان و بھ بازی گرفتن سرنوشت مردم برنامۀ دیگری ندارند . 
سوال این جاست کھ این ھا تا چھ وقت می خواھند بھ این بازی خود ادامھ 

  بدھند ؟ 
تا زمانی می توانند موفق شوند کھ ملت فریب قوم گرایی و طایفھ گرایی را 

ق شوند کھ از امکانات دولت بھ عنوان منابع بخورد ، تازمانی میتوانند موف
عایداتی استفاده کنند ، تا زمان می توانند موافق باشند کھ مردم از نعمت 

 سواد محروم بماند.
آرزومند ھستم تا پیر و جوان ، خورد و کالن ، زن و مرد ، عالم و امی این 

قبیلھ گرایی  سرزمین بیشتر از این بھ دام فریب و تزویر طایفھ گرایی ، قوم و
گیر نمانند ، بلکھ بھ وحدت و اتفاق بی اندیشند و جوانان و نوجوانان این 

، زیرا ما درس سرزمین بھ جای گرایش ھای منفی ، درس آزاده گی بدھند 
تا بھ مرور زمان آنچھ را از دست داده ایم ، جبران شود و آزادی می خواھیم 

اریخ نیاکان خود پاک کنیم و بھ عنوان یک ملت سربلند غبار صفحات زرین ت
 ادامۀ تاریخ نیاکان خود را خوب بنویسیم . 

 

 

ھر ملتي  در عبور از نا آگاھي بھ 
آگاھي در جھان اندیشھ و عمل نیاز بھ 

. بدون شک این   پیشوایانی دارد
پیشوایان تمام تاریخ را نمي سازند اما 

لتي بي وجود آنان بیگمان تاریخ ھر م
نیز ساختھ نمي شود و بھ ھر نسبتي 
کھ ملت ، خود آگاه شد ، نیاز بھ 
پیشواي سیاسي کاستھ مي شود. 

اینکھ مي گویند تنھا قھرمانان و  
پیشوایان سازندهء تاریخ اند نظریست 
مردود ، ولي ھیچ تاریخي بي وجود 
پیشوایان فکري و سیاسي ساختھ 

ود کھ این نشده است . باید اذعان نم
تودهء مردم اند کھ تاریخ ملت ھا را 
مي سازند. ولي این عبارت بھ ھیچ 
وجھ مقام مردم را در ساختن تاریخ 

 . کند نفي نمي 


