
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

     

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جوانان غور  ارگان ملی واجتماعی نشــــــــریه  

 غورمحمد اسماعیل خان و قوماندان های 
 نبی ساقی                                                                                                                                                          

ریخی کالن کشور، حاشیه نشین و مردم غور در بیشتر حوادث و رویداد های تا. غور در دوران معاصر والیتی است محروم و دور افتاده

این گوشه نشینی و عزلت،  نگاه  ما را نسبت به قدرت و نسبت به مناسبات قددرت ،  . نظاره گر بوده اند نه بازی گر  و سرنوشت ساز

هفدت اولیدا     ما همیشه شنیده ایم که مثال سلطان سدای  دددا اسدت و    . نگاه از پایین به باال و نگاه  رعیت به ارباب،  بار آورده است

 .کمرش را بسته اند و  این مسند را به او ددا داده است و با ددادادگان ستیزه نباید کرد

در زمان . مردم ما همیشه موجودات نیمه مقدسی را در قدرت ومسند دیده اند و فقط اطاعت و دنباله روی و پیروی را تجربه کرده اند

آن ها در مناسدبات قددرت   . شتند و در راه وطن و ارزش های دود ، جان می دادندجهاد ، غوری ها فقط در سنگر های داغ حضور دا

ومعامله های رهبران  احزاب پاکستان نشین وایران نشین حضور واشتراکی نداشتند و فقط یاد گرفته بودند که بده رهبدران بدزر  و    

ماری مانند آقایان  عبدالقادر امامی و یا عبدالقدیر علدم  تعداد انگشت ش. تقدس مآب دود  احترام بگذارند وبه  اوامر  شان گردن بنهند

 .که در رهبری احزاب سهیم بودند ، کمیت شان در حدی نبود که نگاه غوری ها را نسبت به سازوکار های قدرت تغییر بدهد

رت و مسند نبود ، بلکه غوری در زمان طالبان و دوران مقاومت ، مردم غور با طالبان می جنگیدند اما این جنگ به داطر اشتراک در قد

بگذریم از اینکده  . ها از بیم جان و به داطر رهایی از ظلم وستم ، دست به تفنگ برده بودند و فقط از سرزمین دویش دفاع می کردند

ا هم در کسانی مانند فضل کریم ایماق در سازماندهی و تحرکات مردم علیه طالبان در غور بی تاثیر نبودند و به نحوی رهبری جنگ ر

بنا بر آنچه گفته شد، می بینیم که ما غوری ها در کشمکش های قدرت ، پیوسته به عنوان  تبعده و   .بردی از مناطق  به عهده داشتند

دنباله رو ، حرکت کرده ایم و لذا سخت است که دودمان را به حیث یک بازی گر و نه به عنوان یک مهرۀ بازی بشناسیم و آگاهانه 

 .است شویموارد میدان سی

امیدواری های به میان آمده بود که باتوجه به فضای بازتر سیاسی و اطالع رسانی همگانی که در این ده سال ادیر صدورت گرفتده ،    

شاید ما غوری ها حاال کم کم درک کرده باشیم که قدرت مندان موجودات مقدس آسمانی نیستند ؛ بلکه انسان های هستند مثل بقیده  

زرنگی و معامله گری در دستگاه قدرت برای دویش جایگاهی باز می کنند و در سرنوشت مردم ومملکدت تداثیر مدی     که  احیاناً با

طوری که می .  اما ظاهراً این امیدواری درست نبوده است و نگاه ما به قدرت همچنان همان نگاه سابق و از پایین به باال است. گذارند

وزیر انرژی وآب ، به داطر چانه زنی های سیاسی و استحکام موقف دویش در مناسبات قدرت  دانیم در این اوادر محمد اسماعیل دان

، تعدادی از قوماندان را از حوزۀ غرب،  به هرات دعوت کرده بود تا به اصطالح زور  دود را به رخ دولت بکشد و در تعامالت حال و 

یل دان  سرانجام تا حدودی به جایگداه او صددمه وارد کدرد و او    هرچند این حرکت اسماع. آینده برای دود کریدت بیشتری بگیرد

مجبور شد حرف های دود را تعدیل نماید و کوتاه بیاید و تا لب  رأی عدم اعتماد هم کشانیده شود؛ اما سوال اصلی این است کده مدا   

از تو بده یدک   ! بگوییم بلی بلی امیرصاحب غوری ها  چرا به ساز  کسان دیگر  باید اتن نماییم و تا یک تماس تلفونی به ما گرفتند 

من بارها از بردی ازهمین قوماندان صاحبان  شنیده ام و مردم نیز شنیده اند که اسماعیل دان کسی است که   !اشارت از ما به سر دویدن

د غور ، روی بندد بدرق را   غور را به هرات برده است و شنیده ام که تازمانی که اسماعیل دان وزیر انرژی و آب باش« چلمه و بت  » 

اسماعیل دان با تمام کوشش ها وتقاضاهای بزرگان غور عمال برای بند برق پوزه لیچ هیچ گامی برنداشت و حتا بردی ها .نخواهد دید

 .گیالیه دارند که گویا در بعضی از  مشکالت  غرب غور ، به نحوی دست اسماعیل دان ددیل می باشد

 
ما باید نگاه دود را نسبت به قدرت . بستان های قدرت شویم -غوری ها دودمان بعد ازین مستقیما وارد بدهبه هرحال الزم است که ما 

اسماعیل دان در حال حاضر دودش به زحمت و تقال است تا . ما باید وسیله ها و واسطه ها را بعدازین ، کم کم دور بزنیم.عوض نماییم

آیا ایشان تا حال به غور کدام مکتب و مدرسه اعمار سادته . ری نمی کند ونمی تواند بکنداو برای غوری ها هیچ کا. بیدش را باد نبرد

است؟ آیا در عرص  تحصیالت عالی کدام ددمتی به غور انجام داده است؟ آیا تا به حال برای اعادۀ حقوق غوریان گاهی با دولت چانه 

ما غوری ها سه . ت دویش را فدای دواسته های سیاسی دیگران نماییمزده است و استدالل کرده است؟  ما نباید منافع مردم و والی

. چهار سال قبل  معاون رییس جمهور را نگذاشتیم که به عنوان مهمان از میدان هوایی به دفتر والیت ، یعنی دان  غوری ها قدم بگذارد

جدای از بحث مسایل . به نفع مردم غور شنیده ایمحداقل در مورد سرک مناطق مرکزی با او منافع مشترک داشتیم و  بارها صدایش را 

سیاسی،  او  شخص دوم دولت ما بود، اما ما غوری ها به عالوۀ اینکه  منفعت مردم دویش را درک نتوانستیم  از مهمان دویش نیز 

در چه است؟ اوضاع سیاسی و   باید ببینیم که منفعت مردم ما،.  ما بعد ازین نباید به دنبال هرکس و هرصدایی بدویم. پذیرایی نکردیم

 را ایجاب می کند؟ و از رابطه با فالن وبهمان  چه بهره ای نصیب سرزمین غور می شود؟ اجتماعی چه چیز

درست است که وارد شدن در بازی های سیاسی تجربه ودانش و شرایط داص دود را می دواهد اما کم از کم ما باید این را تشخیص 

 !ازین هیزم آتش هر احمد ومحمود  و دود دیگدان هر منصور ومودودی نباشیم داده بتوانیم  که بیشتر
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 :12 گفتگو باسید انور رحمتی والی غور در 

ه مدنی اگر انتقاد عـــجام

 ر واقع زنده نیستنکند د

   

 از موضوع امنیتت در اختیار ما گذاشتید می خواهیم   ضمن تشکر ازینکه وقت تان را : 12

، شتدید   توظیف در اولین روز های که در والیت غور شما  !جناب والی صاحب .شروع کنیم

 دردر کنتار ماتالط لالبتان ،    . اولویت کاری ختود اعت ن نمودیتد   وان عنرا به موضوع امنیت 

ول وجود دارد کته ایتن گتروه هتا در حتدود      وگروه مالح غیر ما 251والیت غور به تعداد 

فرد مالح در اختیار دارند و یک حکومت موازی با حکومت را تشتکی  داده و ستبب    0444

منازعات مالحانه، اخت فات قومی و نقض حقوق بشری افراد می شوند، شما بترای برختورد   

 روی دست دارید؟ با این افراد چه برنامه ای

 روز اول که ختدمت متردع عت ت    همان لور که در  جریان هاتید من در، با تشکر : رحمتی

آوری کتردع و تعهتد ستمردع کته بترای       که یتاد  یمند و شریف غور معرفی شدع، تنها مورد

 .موضوع  امنیتی بود ، کرد مبهبود آن کار خواه

کته شتما نتاع     یهمتین  کمیتت و وستعت    ول باوشما می فهمید که هم گروه های مالح غیر ما

کته زنتدگی   اند والیت  غور وضعیتی را بوجود آورده  در   در مجموع ، بردید و هم لالب ها

 3بقیه ص  .در شرایط بایار سختی قرار دارند با مشک  مواجه است ومردع جداً عادی مردع 

 (رح)آراء واندیشه های کالمی امام ابوحنیفه  

 دکتر نادر کریمیان سردشتی

او را  نخستین  .امام ابوحنیفه  در حوزۀ تمدن اسالمی یکی از تأثیر گذارترین شخصیت ها بوده است... 

اگر جمعیتِ  پیروان دین اسالم  یک . مدافع  رسمی  و تدوین کنندۀ  اصول و عقاید اهل سنت می دانند

ملیارد و دویست ملیون انسان فرض  شود ، ازین تعداد حدود پنج صد ملیون به مکتب و مذهب ابوحنیفه  

 .وابسته  و دلبسته است

ات کالمی فرقه های بی شمار ، بسیار دانشمند بوده است؛ چرا که ابوحنیفه در فلسفه ، منطفق  و ادتالف

 .بدون مجهز بودن به این علوم ، هیچ کس نمی تواند به معرک  جدال  و مناقشه  وارد شود

امام ابوحنیفه بدون شک  از نظر فکری و فرهنگی تحت تأثیر فضای مذهب عراقیان که  به شدت عقل 

ابوحنیفه . ون ابراهیم  نخعی  و حماد بن ابی سلیمان نمایندۀ آن بودندگرا بودند قرار داشت و کسانی چ

او حددود  . پیش حماد به تحصیل پردادت و مدت هژده سال یعنی تا دم  مر  استاد، با او همنشین بود

هزار مسأل  فقهی  را جواب داد که هم  آنها با عنداوین مختلدف در     33هزار و بنا به روایت دیگر  06

حدود هفت صد  تا هشت صد تن از شاگردان  او در اطراف ممالک اسدالمی  . او تالیف شدزمان دود 

تن از آنها پس از مدر  امدام ، در    06حدود . پراکنده شدند  و کرسی های مهم تدریس را پر کردند

 2بقیه ص     .روز گار عباسیان مقام قضا یافتند
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 ...آراء واندیشه های کالمی امام
ی آرا  واندیشه بهرحال اینک به طور مختصر به مباحث اصل 

ایمان ، گناه مدومن وعواقدب   : های کالمی ابوحنیفه همچون

آن ، مشیت الهی ادتیار انسان ، کالم دداوند ، مقام ومنزلت 

دلفای راشدین وامامت ودالفت فاسق، به عنوان نمونه های 

 :از مکتب کالمی وی اشاره می کنیم

 :ایمان  واسالم -1

مان مشتمل بر سده رکدن   طبق نظر مشهور امام ابوحنیفه ، ای

او الزم  اسدالم را نیدز دو   . معرفت ، تصدیق  و اقرار: است

این دو با یکدیگر الزم .  تصدیق قلبی و عمل: چیز می داند 

عمل از ایمان متمایز اسدت  . وملزوم اند اما عیناً یکی نیستند

وایمان از عمل؛ اما هردو از ارکان اصلی اسالم به شمار مدی  

است بگوییم یک شخص مستمند از زکات  مثال ممکن. روند

بددین  . معاف شده است ؛ اما او ازایمان معاف نیست( عمل)

عمل پاره : طریق امام ابوحنیفه نظر دوارج را که  می گفتند

ای از ایمان است و ازین رو ،  گناه  مترادف با بدی ایمدانی   

 .است ، رد می کند

 :گناه مؤمن  و عواقب آن -2

ما هیچ مسلمانی  را به داطر گنداهی  : ددر این باب می گوی

که کرده است ، هراندازه هم که بزر  باشد تکفیدر نمدی   

مدا او را از ایمدان   . کنیم مگر اینکه  آن گناه را جایز بداند

عاری نمی دانیم ، یک مؤمن ممکن است دطاکار باشد ، بی 

 (شرح فقه اکبر) آنکه کافر باشد

 :مشیت الهی وادتیار انسان -3

دداوند هیچ یک از مخلوقات را : در این مورد می گویدامام 

مجبور به کفر و ایمان نکرد وهیچ کسی را کافر یدا مدؤمن   

نیافرید ؛ بلکه آنان را چون اشخاص وافرادی دلدق کدرد و   

هم  اعمال انسان کسدب  . کفر وایمان از اعمال انسانی است

دود اوست ولی دداوند،  دالق آن اعمال اسدت  و اعمدال   

ل اراده ، مشیت و تقدیر اوست؛ اما   بردی اعمدال بده   معلو

 . رضایت  و  امر او نیست

 :کالم دداوند   -4

به  عقیدۀ امام ابوحنیفه کالم از صفات ذاتی دداوند و مانندد  

قرآن کالم دداست : او می گوید. هم  صفات او قدیم است

رنگ وکتابت و کاغذ همه حادث اند ؛ زیدرا  .  وغیر مخلوق

. ن را دلق کرده است ؛ اما کالم دداوند قدیم اسدت انسان آ

امام  ابوحنیفه آرای معتزله را که عینیت صفت کدالم را بدا   

ذات  الهی انکار می کردند  وقرآن را مخلوق مدی دانسدتند   

از نظر امام، کالم دداوند نه عین ذات اسدت ونده   .نقض کرد

 .غیر ذات

 :مقام ومنزلت دلفای راشدین -0

ر این باره این است که  از نظر مقام ومنزلت دیدگاه امام د 

و حق دالفت ، طوری که  در تاریخ واقع شده  صحیح بوده 

و جایگاه شان را همان گونه می داند که  در تاریخ  رخ داده 

 .است

 اقتدا  درنماز و امامت و دالفت فاسق  -0

نماز را می توان پشت سر هر مؤمن بد یا ددوبی بده جدای    

تا روز قیامت در زیر فرمان  رهبران ... اد وحج  وجه.  آورد

بدد  . مؤمن انجام دواهد گرفت ، دواه آنها دوب باشند یا بد

. ) بودن امام ودلیفه نمی تواند مانع انجام ایدن اعمدال شدود   

امدام  مخدالف دالفدت  و    (  شرح فقه اکبر، شرح الطحاویه

امامت شخص فاسد است؛  اما نظرش این است که اگر چنین 

به  دالفت وامامت می رسد ،  احکدام قاضدی هدای    شخصی 

تحت امر او اجرا شدنی است و مشکلی ندارد؛ اما مردم مدی  

 .توانند از اوامر چنین  امیری سرپیچی کنند
 

 
کشور  والیت غور درسطح  تیم کبدی رمان افغانستان شد وهوق ه به دست آورد مدال طال  پرتاب گلوله درسطح افغانستاندر  ورزش کار غوری مانیثنور اهلل ع 

سالون ارگان ملی  که در ی محفل در . نداجتماعی جوانان غور مورد تقدیر ونوازش قرارگرفت ازسوی ارگان ملی و این جوانان طی مراسمی . را گرفت مقام سوم 

وانان زحمتکش غور به این والیت تاریخی افتخار نهایت درسندم که ج بی  مروزایس ارگان ملی جوانان گفت یمحمد حسن حکیمی ر ، جوانان برگزار شده بود

که جنگ های قدومی   گردد این دوشی درحالی نصیب مردم ما می .باشد ی جوانان میایقدرت وتوان ۀ دهند پیروزی جوانان غور نشان . دومدال آوردن دبخشیدن

حضدور   یند  زم  از تالش های آمریت ورزش غور کده  حکیمی  . انان استجو این پیروزی پیام دوبی به دیگر  اما. به ماتم کشانیده استا ر ومنطقوی مردم ما

 .مسایقات ملی مساعد سادته است قدردانی نمود   را در جوانان

این  این آمریت درتالش است تابیشتر از : گفت ه تشویق ارگان ملی جوانان قدردانی نمود آمریت ورزش نیز از پیروزی جوانان غور و ۀعبدالسالم نمایند

 ادارۀ رادیوتلویزیون ملی غور از سوی ارگان جوانان تقدیر شد
دیر ه پاس ددمات و زحمت کشی های شباروزی دست اندرکاران جوان  رادیو تلویزون ملی غور، این اداره از سوی ارگان ملی جوانان غور ، مورد تقب

 .قرارگرفت

ه به وجود آمده  و انکعاس با تقرر عالوالدین محمد ی وتعداد ی دیگر از جوانان  دلسوز و زحمتکش  دراداره تلویزون ملی غور پیشرفت های درنشرات این ادار

 .صدای مردم و و بازتاب مشکالت  آنها در تلویزیون بیشتر گردیده ونشرات جالب تر و دیدنی تر شده است

تاسیس شده است ، تا حال تعمیرات وتجهیزات کافی در ادتیار ندارد و دبرنگاران آن با معداش نداچیز وامکاندات     1330رادیو تلویزیون ملی غور که در سال 

انتظار می رود ، مسوولین والیتی در این مورد توجه داص داشته باشند ونقش اطالع رسانی دقیق در مدیریت اوضاع را در . اندک به وظایف دویش می پردازند

 .نظر بگیرند

 

 تقدیر از استاد ندیم
 .وتمجید قرارداد ارگان ملی و اجتماعی جوانان غور استاد احمد ندیم غوری مسوول بیناد فرهنگی و اجتماعی سام و مدیر مسوول ماهنامه سام  را مورد تقدیر 

، اجتماعی  ودصوصاً  ایجاد ساح   سبز و منطق  سال  استاد احمدندیم غوری در بخش های آموزشی، فرهنگی ، مطبوعاتی  36این  سپاسگزاری به  پاس ددمات 

و کار های فرهنگی که دراین پارک انجام داده است و آثار بسیاری  چون نوشتن کتاب و مقالده ،  «  پارک ندیم  آباد» زیبای تفریحی برای مردم غور به نام 

ی جوانان همیشه از تالش ها و زحمات استادان، هنرمندان ، فعالین اجتماعی ارگان مل. تهیه فیلم ونمایش های جالب برای مردم ارایه  نموده است صورت گرفت

  . ما ازددواند موفقیت دوستان را در بخش های مختلف دواهان هستیم. وغیره تقدیر وتمجید نموده است

 

 زارت معارفمالقات  ریس ارگان ملی  با وزیر صحت عامه و معین و
درمدورد  ( بهداشدت ) محمد حسن حکیمی رییس ارگان ملی  جوانان غور در سفری که  به کابل داشت همراه با بردی از نمایندگان غور  با وزیر صحت عامه 

 ACTDانشکافی در این نشست از عدم ارایه ددمات درست از سوی موسسه . مشکالت صحت درغور صحبت نمود و دواستار توج   وزرات صحت عامه  شد

در این نشست حکیمی گفت اگر این وزرت  به غور توجده  . وزیر صحت عامه وعده  داد که از هیچ نوع همکاری دریغ نکند. نبود دوا  و داکتر صحبت شد و

. به پارلمان کشور شکایت می کنند نکند جامعه مدنی و ارگان ملی جوانان  تظاهرات ها درغور و دیگر مناطقی که جوانان غور حضور دارند برگذار می نمایند و

رد و  همچنان  حکیمی با محمد صدیق پتمن  معین و سرپرست وزرات معارف روی مشکالت معارف  غور و نبود تعمیر ، معلم مسلکی و مواد درسی صحبت ک

زن را در نظر گرفتده و غدور را هدیچ وقدت     معین وزارت معارف اطمنان داد که وزارت صحت در برنامه های دویش توا. دواهان حل مشکالت مردم غور شد

 . فراموش نخواهد کرد

 

 دیدار با شورای والیتی هرات
 

گی بدین  رییس ارگان ملی جوانان و مسوول مجتمع جامعه مدنی غور در سفری  به  والیت هرات با رییس شورای والیتی هرات دیددار داشدتند و روی همداهن   

رییس شورای  والیتی هرات  از تدالش  .  کابل صحبت نمود ند -غور –و تالشهای مشترک به داطر سرک هرات نهادهای مدنی غور با شورای والیتی هرات  

بعداً موصوفان  با نهادهای جامعه مدنی هدرات جلسده ای  را ترتیدب داده  و    . های نهادهای مدنی قدردانی نمود و وعده داد که از هیچ نوع همکاری دریغ نکند

دنی غور وهرات ودر مجموع حوزه جنوب غرب صحبت نمودند و بعداً به داطر انکعاس مشکالت گونداگون مدردم غدور کنفدراس     درمورد هماهنگی جامعه م

 . مطبوعاتی  را با حضور رسانه های دارجی و دادلی  در مرکز شبکه جامع  مدنی هرات برگزار نمودند

 

  

 ازج گذاری به

موفقیت نوراهلل       

 عثمانی

 در پرتاب گلوله
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اگر ما کای را ماتند پیدا بکنیم، یقینا .را در جریان هاتم  من بعضی ضعف ها

بنابر این من انتظار دارع که کلیه . داشت یمگذشت را روا نخواه هیچ نوع

سای محترع ادارات دولتی و همه و همه این موضوع را در نظر أما، رو نهمکارا

 .ندبگیر

پایین بودن ظرفیت ها در ادارات دولتی است،  دولت  یکی از مشک ت :12

صص الزع را برای چنانچه تعدادی از رؤسای ادارات دولتی  ظرفیت الزع یا تخ

پیشبرد امور محوله ندارند و از سوی دیگر تعدادی از جوانان تحصیلکرده و با 

تصمیم شما برای اینکه یک اداره با ظرفیت  .تخصص نتواناتند وارد اداره شوند

 در والیت غور ایجاد کنید چه است؟

اگر مردع غور همین قطب بندی و تقایم بندی حاد قومی و گرایش : رحمتی

حاال  .د، نه بخش ملکی اص ح می شود و نه نظامینی افرالی را نگهدارها

و ب رگان قوع هاتند، ما نمی گوییم  ک ن ها تعدادی از رؤسای ادارات دولتی 

افراد جوان  ۀاما همین حضور اگر در چهر ؛حضور اقواع  تمثی  نشود

ست که ما ، بایاربهتر از این ادوتحصیلکرده و دارای تعلیمات خوب تمثی  شو

سال ها ، ( چون تعلق به ف ن قوع داره  )یک آدع ب رگوار و مع ز قومی را

براین من معتقد هاتم که مردع باید در  بنا. ال اما در راس ف ن اداره قبول بکنیم

این باره همکاری کنند، از چهره های  جوان باید استفاده شود و بدون اینکه این 

معتقد هاتم که  نم .قوع خود حس کند و بداند اقداع را کای علیه خود و علیه

باید آراع آراع همین انتقال صورت بگیرد، یعنی تحصیلکردگان وشخصت های 

 .تعلیم یافته بومی و محلی بیایند و شام  اداره شوند

در این باره چه نظر  ان اداره می شودتتعدادی از ولاوالی ها توسط سرپرس :12

 ؟ دارید

  کید ما این است که ولاوالأوص اقداع کرده ایم و تما در این خص: رحمتی

من که می گویم مشک  امنیتی تنها با برخورد  .شوند و بیایند PRTهای ما 

 طرابط .حکومتداری محلی بهبود بخشیده شود. نظامی ممکن نیات همین است

چالش های امنیتی که ما داریم کم  واداره با مردع بهبود یابد تا بعضی ناامنی ها 

بات های که اع ن می شود از لریق در  ما از جوانان تقاضا می کنیم که . شود

 .وضعیت اداره بهبود یابد شام  داره شوند تاو رقابت و به شک  قانونی بیایند 

افغانی  04شهروندان والیت غور در مقاب  هرکیلووات برق بیش از  : 12

افغانی است، در  5الی  1میمردازند و در سایر والیات قیمت هرکیلووات برق 

 والیت چه برنامه و پ نی روی دست دارد؟ ، این مورد 

سفانه این یکی از نماد های دردناکی است که در اینجا وجود دارد و أمت: رحمتی

تماس های اولیه را دراین خصوص همراه مرک    ام . ما این را شاهد هاتیم

ج   ،ین کار وجود داردداشته ایم و صحبت هایی کرده اع و همه چی  برای ا

وکی   همراه . اراده که باید اداره مربوط در این رابطه داشته باشد و انجاع بدهد

روی این قضیه توجه دارند که در  ، صاحبان هم صحبت کرده اع و آن ها هم

هرصورت ه خوب ب . جای دهند و سرش کار بکنند 21بودچه انکشافی سال 

یمت مواد غذایی است و دراین روزها که اینجا هات مشک  سرک و ق یمشکل

 .کاروان های گندع و مواد غذایی از بامیان و هرات وارد چغچران می شوند

در بخش معارف گفته می شود تعدادی مکاتب به ناع وجود دارد و از  : 12

سود می برند  ،استفاده جو ءول و افراد سووامکانات معارف افراد مالح غیر ما

به شدت از خدمات صحی در سطح ولاوالی ها  و در بخش صحت هم مردع

های شما و ت ش های شما در این خصوص چه ه ناراض هاتند، نظر و دیدگا

 است؟

ما روی معارف تمرک  زیاد داریم چون موضوع کلیدی است و به : رحمتی

گ ار ش های که از ولاوالی ها به دست می  . آینده والیت و کشور تعلق دارد

ولی در جای دیگر کار می کنند یا  ،که نامش معلم است یآوریم مث  معلمین

آمرین ولاوالی ها که به مرک  هاتند  .اص  در آن منطقه و والیت حضورندارد

به  .ما کار بایار جدی را شروع کرده ایم و با آنها برخورد جدی خواهد کردیم

ن ابا غایب .ر نیاتضول است و در ساحه مربوط حاوخصوص با کاانی که ما

ند نهم برخورد قالع شده و هدایت داده شده تا از لریق ناظرین شان تعقیب بک

استفاده قرار می گیرد  ءکه گفته می شود مورد سو یموارد. دنو برخورد بکن

ما ع وه بر اینکه نمی  خواهیم مانع ایجاد کنیم، می . هم کار ما جریان دارد

استفاده  ءف شود و هیچ سوخواهیم که پول  معارف باید برای اه  معارف مصر

برای ریاست معارف هدایت داده اع  در مورد تماع معارف . ای صورت نگیرد

که از منابع مختلف شکایت وجود دارد، ناظرین بروند و ببینند وضعیت از چه 

صورت راضی  من به هیچ ACTDدر قامت صحت هم از موساه . قرار است

هرچند در  .حبت خواهد کردعساه صؤولین این مونیاتم و به زودی با ما

میلیون دالر پروژه داریم برای شفاخانه والیتی  1.5  قامت صحت در سال آینده

که   صحبت های در تطبیق کننده است و UNOPSکه جاپان تموی  کننده و 

مصرف شود تا تعمیر های کهنه  ،داشتیم گفتیم که پول ها باید برای دو تعمیر نو

 .بیق کننده پذیرفته شده استکه از سوی تیم جاپان و تط

 .تشکر از شما: 12
 

یکی از مشک ت والی قبلی غور، اخت ف نظر میان والیت و ! جناب رحمتی صاحب. 12

قوماندانی امنیه، روابط خراب و شکننده میان والیت و نهاد های مدنی و برخورد دوگانه با 

وک ی شورای والیتی و اقواع  ساکن در والیت غور بود، روابط شما با این ارگان ها و نهاد در 

 ؟است تشریف آروده اید  چطور بوده این مدت که

ارگان ها تعریف  وخوب، خوشبختانه در نظاع جمهوری اس می افغاناتان  همه نهادها : رحمتی

ما قانون  طو در چوکات قانون روابط این ها با یکدیگر تعریف شده که اگر هم ندمشخص دار

ما در جریان هاتید که را مراعات بکنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید و در بخش نظامی شما حت

حیث سرقوماندان عمومی آن ه فرامین و هدایات متعددی وجود دارد که والی هر والیت ب

وظیفه اجرا می کند و کلیه ارگان های امنیتی اعم از اردو، پولیس، امنیت ملی و دیگر ، والیت 

این ارتباط هیچ  نهاد های امنیتی افغانی که اینجا هات مکلف به الاعت از امر والی است که در

در ک  مامورین ، ما  . تردیدی وجود ندارد و جایی برای رقابت و این حرف ها نمی ماند

مشخص و تعریف  طحکومت افغاناتان و خدمت گذاران به مردع  غور هاتیم و هرکداع ما وظیف

و  به ارتباط شورای والیتی. شده ای داریم که باید در چوکات  قانون و مقررات  انجاع دهیم

وظایف شورای والیتی و شورای ملی در قانون  .دشورای ملی هم عین وضعیت وجود دار

اگر دوستان ما برخورد سلیقه ای نکنند و قانونمند  .وظایف حکومت تعریف شده . تعریف شده

را مکلف می دانیم که با این نهاد ها  خود، برخورد بکنند ما با کمال می  و به عنوان یک وظیفه 

که دارند گوش کنیم، مشورت  های  نظرات شان را بشنویم، مطابق قانون فرمایش ،مکار بکنی

کید ما این است که باید همانطور که ما أولی ت ؛و  عم  بکنیم توجه بکنیمهای که دارند به او 

را مکلف می دانیم به یک عم  قانونی، از دیگران هم انتظار داریم که باید برخورد شان  خود

فراقانونی  لبیعی است که برآورده نمی شود و مشک   های سفارش. نونی باشدیک برخورد قا

خلق می کند و برخورد غیر قانونی هم از لرف اداره محلی یا والی  بحیث ممث  اداره محلی و 

هم عملی نیات و مشک  خلق می کند، با شورای والیتی و ، س جمهور افغاناتان ییر ۀنمایند

من قب  از اینکه اینجا بیایم، همراه تماع . مینطور یک رابطه استشورای ملی هم روابط ما ه

ما  ط ست که رابطا به کاب  دیدع و گفتم که انتظار من این( سنا و ولای جرگه)شورای ملی 

شما گفتیم . برای غور کار بکنیم قانونمند و صمیمانه باشد که بتوانیم مشترکاً ط یک رابط

ه د و مکلفیت هایی در قبال او مردع دارید و من هم که بنمایندگان منتخب والیت غور هاتی

از ، از وقتم  .می روع، ع قه دارع مدتی که درآنجا هاتم کار بکنم جاار در آنگحیث یک خدمت

به ارتباط جامعه مدنی، ما . ه کنمیصحیح بکنم و بتوانم خدماتی را به  مردع ارا ۀ عمرع استفاد

ی یک نهاد قانونمند و پذیرفته شده و مؤثر و فعال در معتقد هاتیم به این که جامعه مدن

جمهوری اس می افغاناتان است، حکومت افغاناتان به حضور قانونمند نهاد های مدنی باور 

ما جامعه مدنی را بحیث ممث  خواست های مردع و پ  ارتبالی مردع با   .ددارد و احتراع دار

و سعی می کنیم که همه چی  را  یم کرد خواه  حکومت می بینیم و حتما به این موضوع احتراع

سعی می  ما. بشنویم ور  نظرات جامعه مدنی راطو همانشریک بکنیم با نهاد های جامعه مدنی 

کنیم از ظرفیت که جامعه مدنی در ارتباط با  بهبود وضعیت عمومی  دروالیت دارد کمک 

ست که ما بتوانیم ضمن اینکه این ا نیکی از آرزوهای من ای . خیر بکنیمه ب ۀ استفاد و بگیریم

که من در غور هاتم حمایت بکنیم و تقویه بکنیم، ما یک تعام  مثبت و  یرا در مدت نهادها

جامعه . بدون اینکه من از آنها توقع داشته باشم که آنها انتقاد نکنند ، همکاری فعال داشته باشیم

، ضعف را را، کمبود ها ها باید نارسایی ها یعنی این ،مدنی اگر انتقاد نکند در واقع زنده نیات

همین ، همینطور مشک ت دیگر اجتماعی را و  های حکومت و ضعف هر نهادی را که می بیند

که همین حاال مردع غور با آن مواجه هاتند مث  موجودیت تفنگدارن مالح غیر   یغم و آالم

ن مردع خفه و بی یا باید فریاد همد، اینهناینها باید صدا بکن ... وول، زورگویی، اخاذی وما

 .ود، و نه به تلوی یون و رادیند، نه به مایک دارند  که نه دسترسی به مطبوعات دارنصدایی باش

را نمایندگی بکند  جامعه مدنی در واقع صدای همان بخش خاموش جامعه است که می تواند او

ی شان ظلم می شود ، ستم وبرای کاانی که باال متصدیان امور برساند و و به گوش حکومت

 دادخواهی بکند و حکومت را متوجه بکند به اشتباهات و خطاهایی که می کند و ما  می شود ، 

بلکه از توانایی  ؛ مکلف می دانیم که در این خصوص نه تنها به گپ آنها گوش بکنیم خود را 

، کمک بگیریم خوب اینها، از ظرفیت  اینها و از معلومات اینها  برای بهبود حکومت داری

 ، سعی بکنیم  برای تحکیم امنیت و ثبات  چون این ملکفیت ما بعد از تامین امنیت است که ما

ه بکنیم، چون بخش امنیت تنها با برخورد مالحانه و نظامی قاب  ییک حکومتداری خوب را ارا

خوب با در پهلوی آن اگر ما یک حکومتداری خوب داشته باشیم، یک رابطه  . مین نیاتأت

را هر اداره بخوبی انجاع  ه بکنیم، وظیفه خودیمردع داشته باشیم و به مردع خدمات خوب ارا

را مکلف می دانیم که  ما خود .بدهد این هم در  تحکیم امنیت عمومی نقش بایار با ایی دارد

 .را انجاع دهیم در این خصوص نهایت سعی و ت ش خود

 چه اندازه می پذیرید؟ لتی را تاشما فااد اداری در ادارات دو : 12 

 .من بعضی نشانه های را دراین مدت متوجه شده اع .خوب متاسفانه این مشک  هات: رحمتی

خوشبختانه در این ارتباط ریاست محترع امنیت ملی هم با اشراف و احاله ای که بر وضعیت در 

 .مات دارعمعلو و ارد و من می فهممذاین خصوص دارد، همیشه مرا در جریان می گ

امیدوار هاتم چی ی را که از همکارانم در ادارات دولتی در روز های اولیه خواهش کر دع، او 

استفاده از موقف دولتی  و دستبرد به اموال عمومی یا  ء را اینها توجه داشته باشند و از سو چی 

 یو خ ها که این ها ب رگترین ضعف پرهی  بکنند ... ودر قبال اخذ رشوت  یانجاع کار

 بقیه                    . مدیریتی برای مدیران  ما است
 

 ....گفتگو با والی غور 

قت ، تجاوز، کشتار، جنایت، زورگویی و  .اخاذی های غیر قانونی وجود دارد

سف و أت طخشونت به شیوه های بایار ظالمانه اش اعمال می شود که واقعا مای

جنگ های که در بین ، ست که ما ا اولویت اول این  در این ارتباط.ثر استأت

 ول وجود دارد،  به متارکه و آتش بس واقواع و در بین گروه های مالح غیر ما

دایمی تبدی  بکنیم و جلو آزار و اذیت عمومی را بگیریم و یک گفتگوی 

برای یک . های مالح شروع بکنیم صادقانه و صمیمانه را با سران گروپ

مین امنیت و آرامی در سطح أی که بتواند سبب تقانونمند و نظاع مند برخورد 

 زوالیت غور شود و پس از اینکه آتش بس صورت بگیرد، این مذاکرات ما آغا

که در  اینجا هات در قالب مقررات و قوانین  یشود، آن وقت به تناسب وضعیت

ها صحبت خواهد شد و سعی خواهد شد  با این گروپ افغاناتان همراه  ۀنافذ

. دولت اس می افغاناتان را به ارتباط این موضوع عملی باازیمکه پالیای 

ما با آنها  .ندموضوع لالب ها هات که اینها در چند محور تمرک  و تجمع دار

دعوت ما به صلح کماکان به قوت  .هیج نوع مدارا و م یمت نخواهیم داشت

وندند و که  به پروسه صلح بمی هیم کردخود باقی است و ما از آنها دعوت خوا

را نشنوند  چنانچه آنها این صدا .دتفنگ را به زمین بگذارند و جنگ را ختم کنن

و این دعوت را توجه نکنند، لبیعی است  که بدون هیچ نوع تردید و مدارایی 

 .جنگ و برخورد مالحانه صورت خواهد گرفت

مین امنیت در والیت غور، لالبان أدر قامت ت به نظر شما مشک  عمده  :12

 ست یا افراد مالح غیر مائول؟ا

 .ول استومتاسفانه افراد مالح غیر ما: رحمتی

افراد مالح است، آیا این  ح یکی از خواست های  مهم مردع خلع س  : 12

 ؟ددولت تصمیم جدی برای خلع س ح شان دار

خوب، من همانطور که عرض کردع مشک  اصلی مردع غور : رحمتی

همین که من اشاره  .ول استومالح غیر ما  موجودیت، بقا و فعالیت افراد

 کردع ما مطابق پالیای حکومت افغاناتان از ن دیک با اینها کار خواهد کردیم 

و دست از تفنگ و استفاده اسلحه  اینها بیایند به زندگی ملکی برگردند  تا 

در این پروسه ما بایار جدی هاتیم و این کار را  . بردارند و جذب جامعه شوند

 .انجاع خواهد دادیمناب با توانایی هایی والیت متا

د که به  نحوی با افراد مالح ندر میان کارمندان دولتی افرادی وجود دار : 12

ند در قامت نول رابطه دارند، این افراد به نظر شما چه اندازه می تواوغیر ما

 ول مشک  آفرین یا مانع باشند؟وسرکوب افراد مالح غیر ما

انقطاب قومی و گرایش های باار  .ه غوریک مشک  نداردمتاسفان :رحمتی

وقتی نامش را  را  مفرط و شرک آمی  قومی در اینجا وجود دارد که یک نفر

که من از  ویدمی گ ، را بگوید از اینکه او برای شما ناع خود  پرسان کنی، قب

 طبا این سابق  ن  مردمیأش هیچ صورت در خوره ف ن قوع هاتم و این ب

که در نظاع سیاسی   خی، با این گذشته ل یی و روشن و با این جایگاهیتاری

من متوجه این نکاتی . افغاناتان دارد، این وضعیت درخور شان این مردع نیات

هم در بخش ملکی و هم در بخش نظامی و از دید  ،که شما اشاره کردید هاتم

در قبال این قضایا ، من ب رگترین چالش در همه عرصه ها همین است و اینکه ما 

چه پالیای و شیوه های کاری را اعمال خواهیم کرد، بعدا با شما صحبت خواهد 

اما  کردیم و من اآلن اجازه می خواهم که در این مورد وارد ج ئیات نشویم،

 این، چی ی که من می خواهم المینان بدهم برای خوانندگان ع ی  و محترع شما

ما قطعا برخورد ، هاتم و نابت به این قضیه  موارد را متوجه این ست که من ا

 .متناسب و دقیقی را انجاع خواهیم داد

کشت و قاچاق مواد مخدر دو موضوعی است که هم تاثیری در بدتر شدن . 12

منفی را به جهانیان به نمایش  ۀ اوضاع امنیتی دارد و هم از افغاناتان یک چهر

در قامت مبارزه با این پدیده چه ر غوارد، به نظر شما ارگان های امنیتی ذمی گ

 اندازه موفق بوده است؟ 

 داشته اند و ما  را  به نظر من ارگان های امنیتی ت ش های خود: رحمتی

که من از  ، دستاوردها و موفقیت هایی چشمگیری  در این عرصه داشته ایم

ولیت وکه در این خصوص ما  ت ش های تک تک این افاران و سربازان

لبعا ت ش ما مطابق همان چالش های که .  کار می کنند تشکر می کنم دارند و

شما اشاره کردید، در محو و در ترافیک مواد مخدر ادامه خواهد داشت و در 

 2144یا  2664 در حدود یک ماه پیش،ما . این مورد تردیدی وجود ندارد

ه حریق کیلوگراع مواد مخدر را با حضور معین محترع مواد مخدر وزارت داخل

ساختیم که ک  این مواد توسط قوماندانی امنیه والیت غور از قاچاقچیان و 

 00همین سه روز پیش باز هم  .ترافیک کنندگان مواد مخدر بدست آمده بود

دولتیار پولیس به دست آورد که به  طکیلوگراع مواد مخدر را بازهم از منطق

  .ن کداع تردیدی ادامه داردت ش و مبارزه با این پدیده بدو .مرک  منتق  شده

 بقیه 
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راهپیمایی به خاطر سرک مرکزی ، در کابل ، 

 هرات ، بامیان و غور
والیت غور  یکی از والیاتی است که طی ده سال گذشته کمتر مورد توجه جامعه جهانی و دولدت افغانسدتان قدرار     

یکی از پروژه های زیر بنایی .  ندگی چشمگیری  در این والیت انجام نشده استداشته و دربخش های زیر بنایی  ساز

.  کابل است  که با وجود  وعده های  رییس جمهور،  تاهنوز عملی نشده اسدت   -غور –ومهم در غور  سرک هرات 

شود مدی  سرک  که زیربنای مهم  و شاهر  پیشرفت وترقی جامعه می باشد و سبب دسترسی مردم  به ددمات می 

رهبری ارگان ملی جوانان  و جامعه مدنی غور به داطر بدر آورده شددن   .  تواند این والیت را به رشد و ترقی برساند

مهم ترین دواسته مناطق مرکزی و مردم غور سفری را  به ولسوالی لعل  و سرجنگل انجام داند و  ضمن هماهنگی و 

ومردم آن ولسوالی ،  گرد همایی وسیعی  را به داطر اعمار سرک  ایجاد روابط دوب با جامعه مدنی لعل و فرهنگیان

سپس  از ولسوالی لعل به والیدت بامیدان    . مرکزی  سازمان دادند  ودواستار توجه جدی دولت و جامعه جهانی شدند

یددان وردک   رفته و با هماهنگی شورای  والیتی بامیان،  نهاد های جامعه مدنی و جوانان بامیان ، غور ، دایکندی و م

برای اولین بار تجمعی  مشترکی  در چوک شهید مزاری به هم رسداندند و دواسدتار اعمدار سدرک مرکدزی شددند        

فقره ای دواسته های  دویش   0جوانان طی یک قطعنامه . ومشکالت  مناطق مرکزی را با رسانه ها در میان گذاشتند

کردند و با هماهنگی نهادهای جامعه مدنی هدرات و اشدتراک    رهبری ارگان بعد ازان به هرات سفر. را اعالم نمودند

شورای والیتی ،بزرگان غور و باشنده گان و محصلین والیات هرات، غور ، بامیان  و دایکندی گردهمایی بزرگی را  

 بعد ازان  آنها راهی  کابل  شدده و بده  . در استدیوم  ورزشی هرات برپا کرده و دواستار اعمار سرک مرکزی شدند

طور مشترک  با جامعه مدنی بامیان ، دایکندی و غور با معاون اول مجلس سنا، دیدار و مشکالت ودواسته های مناطق 

و از مجلس سنا  دواستند تا . مرکزی را بیان کردند  وقطعنامه نهادهای مدنی را به داطر سرک مرکزی تسلیم نمودند

محمد علم ایزدیار وعده هرنوع  همکاری شان . الش نمایندت  22در شامل کردن بودجه سرک مرکزی در بودجه سال 

بعداً  به هماهنگی جوانان و دانشجویان غور وهماهنگی با نهاد هدای بامیدان،  دایکنددی و غدور بده      . را اعالم داشت

ین همکاری نمایندگان مردم در پارلمان گرد همایی را  به دروازه پارلمان به راه اندادتند و یک بار دیگدر مهدم تدر   

دواسته مناطق مرکزی اعالم داشتند و با رییس و اعضای هیات اداری  مجلس نمایندگان دیدار و  در مدورد دواسدته   

های مردم مناطق مرکزی و  بی توجهی های دولت بحث شد و از ولسی جرگه دواسته شد تا در اعمارسرک مرکزی،  

. که از جانب  ولسی جرگه  وعده همکداری داده شدد   پرواز های طیاره ها   ومشکالت دیگر این مناطق توجه نمایند

بعد ازین گردهمایی  رهبری ارگان دوباره به هرات رفتند و با دکتور داود شاه صبا والی هرات مالقات داشدتند و  از  

غور توجه نموده با هماهنگی بدا والیدان منداطق    /وی دواستند تا به حیث مسوول  اداره محلی  در اعمار سرک هرات

دکتور صبا والی هرات ضمن قدردانی  از تالش های جامعه مدنی  وعده داد  که در این رابطده  . تالش نمایند مرکزی

همچنان آنها به دفتر یونما در زون غرب نیز دیدارداشتند و روی  مشکالت ودواسدته هدای   . تالش جدی دواهد کرد

این اولین بدار  . ه جهانی در این باره شدندمردم،  دصوصاً اعمار سرک مرکز ی صحبت کردند ودواستار توجه جامع

است که بین نهادهای مدنی هرات ، غور، دایکندی ، میدان وردک و بامیان هماهنگی به وجدود مدی آیدد و تدالش     

 .می یابد درسطع ملی و بین المللی بازتاب  مشترک انجام می شود و این تالش

 

 
راتیک دلق ، حاکمیت مجاهدین، سلط  طالبان سیاسی و اجتماعی کشور را  در دوره های حزب دموک

 .و اوضاع کنونی به بحث گرفته است

نویسنده روابط  میان افغانستان و پاکستان و همین طور رابط  افغانستان وجهان و مخصوصا ایاالت متحد 

 امریکا را در سالهای ادیر به بررسی گرفته و تحلیل ها ودیدگاه ها وبرداشت های دویش را از وضعیت

 .با زبان ساده بیان نموده است

امید می رود کتاب های ازین دست ، بعد ازین هم به قلم نویسندگان عزیز ، به رشت  تحریر در آیدد و  

 .گوشه های دیگری از زوایای تاریخی و سیاسی مملکت ما را آشکار سازد

کتاب هدای دیگدر   ما و پاکستان، پاکستان محور شرارت و نقش دموکراسی در تحقق اهداف ملی، نام 

 .این نویسنده است که پیش ازین به چاپ رسیده است

 

افغانستان آماجگاه 

 فتنه ها و آسیب ها
 

صفحه  063این عنوان نام کتابی است که در 

به  1321جلد در تابستان  2666وبا شمارگان 

ر و پر تالش احمد سعیدی قلم نویسندۀ پرکا

در مطبع  مسلکی افغان ، در کابل به چداپ  

 .رسیده است

نویسددنده در ایدددن کتددداب از کودتدددای  

محمدداوود دان و وتغییر نظام از سلطنت به 

 مسایل تاریخی، جمهوری، آغاز نموده و

 

 آشنایی با یکی از فعاالن

 جامعۀ مدنی غور
 
 

ولاوالی چهارسده  در یک خانواده فرهنگتی ،  « بادق » در قریط  2061خدایار واقف فرزند الحاج مولوی اهلل یار ، در سال 

سمس همراه  فامیت   از آنجتا  بته    . سر می برد او همراه خانواده،  تا سن ده سالگی در همان ولاوالی به. چشم به جهان گشود

بته مکتتب    2010واقتف در ستال   . کوچ نموده واقامتت اختیتار نمودنتد   « قطس پایین» حومط  مرک  والیت غور، در قریط 

او بعد از . به لیاط سلطان ع والدین غوری در شهر چغچران نق  مکان کرد 2012ابتداییط قطس شام  شد و بعد ازان در سال 

درامتحان کانکور اشتراک نموده و با گرفتن نمترۀ معیتاری بته دانشتکدۀ زراعتت  دانشتگاه        2005غت از مکتب در سال فرا

 . با درجط کدری دانشکدۀ زراعت را با موفقیت پایان رسانید 2002هرات کامیاب گردید و در سال 

ور انتخاب شد ومدت دوسال متی شتود   در یک رقابت آزاد به صفت رییس دفتر مجتمع جامعط مدنی غ 2024واقف درسال 

 .که در این  مقاع ایفای وظیفه می نماید

موصتوف بته شتیوه هتای متدنی و      . او دوست دارد که همیشه با مردع کار نماید و زندگی را در خدمت بته متردع بگذرانتد   

رای  ترقتی و  آموزشی ت ش می کند تا مردع  قادر شوند که سرنوشتت آینتدۀ ختویش را خودشتان بته دستت بگیرنتد و بت        

 .  پیشرفت افغاناتان کار نمایند

واقف یک جوان معتدل و با حوصله و بردبار است و به هماهنگی میان نهادهای مدنی و همکاری قشر جتوان وتحصتیلکرده   

او به مضامین ساینای ع قط خاص دارد و در کورس های آموزشی که به کمک دیگر دوستتان  . بایار اهمیت قای  می باشد

 . ی کند ، گاهی خودش مضمون ریاضی و مثلثات را هم تدریس می نمایددایر م

آروزی او این است که در افغاناتان صلح و آرامش حاکم باشتد و کشتور   . واقف متاه  بوده و ودارای یک فرزند می باشد

 .  ما در قطار پیشرفته ترین ممالک دنیا قرار داشته و مردع در آرامش و امنیت زندگی نمایند

 


