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  مسؤلیت دولت. -ئلۀ امنیت مس

   هدفمند 
و سر و  با آمدن بھار ، گروه ھای مسلح غیر مسؤل و طالبان یک بار دیگر آوازه

  فعالیت ھای خود را بھ راه انداختھ اند .  صدای 
ً از حمل سالح توسط افراد مسلح غیر مسؤل و فعالیت  اما مردم والیت غور شدیدا
ھای تروریستی طالبان بھ شدت متنفر و ناراضی اند. از ھمین خاطر ھمیشھ سعی 

افراد بلند پایھ و نموده اند تا پایھ ھای دولت تقویت شود ، ھمانگونھ کھ ھمیشھ بھ 
تصمیم گیرندۀ دولت مشوره داده اند کھ فشار الزم ؛ باالی افراد مسلح غیر مسؤل و 
 ّ شبکھ ھای مخالف دولت وارد شود تا آنھا سالح خود را بھ زمین گذاشتھ و بھ صف

  افراد ملکی بپیوندند . 
حاضر آنچھ باعث می شود تا مردم دولت را حمایت نمایند این است کھ ؛ در حال 

دروازۀ مکاتب بھ روی دانش آموزان باز است ، زنان در جامعھ حضور نسبی پیدا 
کرده اند و در فعالیت ھای فرھنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شریک شده اند 
و زمینھ مساعد شده است تا حد اقل یک بخش مردم نفس راحت بکشند . ھر چند 

ی و کمک ھای جامعۀ جھانی بصورت در نظام کنونی فساد وجود دارد ، منابع مل
متوازن توزیع نمی شود ، مردم والیت غور خود را در تشکیل ادارۀ حکومت 
ا بھ آنھم ھمین کھ دروازه مکاتب بھ روی دانش  ّ مرکزی شریک نمی بینند. ام
آموزان باز است ، زنان در اداره حضور دارند ، مردم بھ حق کار دست یافتھ اند و 

گر باعث می شود تا مردم این نظام را غنیمت دانستھ و سعی آزادی ھای نسبی دی
  می کنند تا ساحۀ حاکمیت آن بیشتر شود .

در حال حاضر خواست نھاد ھای مدنی ، رسانھ ھا و مردم والیت غور از حکومت  
این است کھ برای سایر افراد کھ در مناطق زیر سلطۀ افراد مسلح غیر مسؤل و 

برای زنده ماندن خود برای آنھا باج می دھند و اختیار  طالبان زنده گی می کنند و
  جان و مال خود را ندارند و از حقوق خود محروم شده اند ؛ داد رسی کند. 

انتظار دیگر نھاد ھای مدنی ، رسانھ ھا و مردم مثل گذشتھ از دولت این است کھ 
ط دولت افراد کھ صفوف نیرو ھای امنیتی ، نھاد ھای حکومتی و مناطق زیر تسل

قرار دارند و از داخل بھ نفع شبکھ ھای مخالف دولت کار می کنند و دولت را از 
داخل تخریب می کنند ، شناسایی شوند و بھ پنجۀ قانون سپرده شوند ، زیرا 
مسامحھ و چشم دولت در برابر افراد کھ از داخل بھ ضرر حکومت و بھ نفع دشمن 

ماد مردم نسبت بھ افراد تصمیم گیرندۀ کار می کنند باعث می شود کھ باور و اعت
دولت کم شود . بھ ھر حال امید واریم کھ ادارۀ محلی والیت غور در ھماھنگی با 
مردم والیت غور بھ تصمیم قبلی خود در برابر افراد مسلح غیر مسؤل و طالبان 

 دولت) عمل نماید تا بیشتر از» ( یا آنھا می مانند یا ما 1392در سال « گفتھ بود 
این مادران در سوگ عزیزان شان ننشینند ، اطفال یتیم و زنان بیوه نشوند و زمینھ 

  مساعد شود کھ وضعیت امنیتی برای مردم اطمنان بخش شود. 
  
 

  

غور با شرکت ھای داخلی عقد ھزار دالر امریکایی در چغچران مرکز والیت  ٩٠٠پروژه عام المنفعھ بھ ارزش باالتر از  ٨
  قرار داد شد.

  

پروژۀ عام المنفعھ بین سفیر کشور جاپان ، شاروال چغچران و شرکت ھای  8قرار داد  23/12/1391روز چھارشنبھ  مورخ 
  امضا گردید. PRTساختمانی داخلی با حضور داشت محمد امین توخی معاون والیت غور و رؤسای ادارت دولتی در کمپ 

ه ھا عبارت است از دو باب کلینیک صحى ، دو باب مکتب و یک پروژۀ برق آبى کوچک در ولسوالى ھاى دولینھ و این پروژ
چھارسده و دیوار احاطۀ لیلیھ اناث دارالمعلمین و مرکز حقوقى کمیسیون مستقل حقوق بشر در شھر چغچران کھ ھزینۀ 

     . ساختن آنھا را دولت جاپان می پردازد

بھ نماینده گی از ادارۀ محلی والیت غور از کمک ھای دولت جاپان در والیت غور سپاسگذاری کرد و از محمد امین توخی 
  سفیر جاپان خواست تا کمک ھای  دولت جاپان در والیت غور ادامھ داشتھ باشد . 

نمود تا در نظارت از سفیر جاپان از ادامھ کمک ھای جاپان برای والیت غور سخن گفت و از مقامات دولتی این والیت تقاضا 
  پروژه ھای این کشور با آنان ھمکاری نمایند.

  

  عقد گردید.پروژه  8قرار داد ساخت 
  

 

 

  لـل و سرجنگــارف لعـه معــاة بـنگ
ی و داشتن مرزھای مشترک با والیات از جمع ولسوالی ھای ھزار نفوس و وسعت  جغرافیای قابل توجھ می باشد کھ از لحاظ نفوس و وسعت جغرافیا160ولسوالی لعل و سر جنگل والیت غور کھ ساکنین آن از قوم ھزاره است دارای بیشتر از 

ک باب فعالیت داشتھ و ی 1391باب مکتب (لیسھ ، متوسطھ و ابتدایھ )تا سال تعلمی  76سوالی  درجھ اول است . این جمعیت قاعدتاً در بستر ھای مختلف اجتماعی و فرھنگی فراز و نشیب ھا را تجربھ کرده است . در بخش معارف در این ول
  بیشتر تعلیم و تر بیھ را در کنار فعالیت ھای سواد آموزی کمک کرده و می کنند.  CRSو،دارالمعلمین ، یک باب دارالعلوم، یک باب لیسھ زراعت ، یک باب لیسھ خصوصی در این ولسوالی فعالیت دارد و  موسسات چون ھبیتات ، یونسک

ج از انتقادات معارف دوستان را بھ دنبال داشت . چون دخالت قدرت مندان و وکال و بیشتر ازھمھ عدم رھبریت سالم و نبود مدیریت سالم  باعث شد تا نارضایتی ھا روز بھ روز اوج گیرد و مواما اثر کیفی معارف در این ولسوالی  بھ دالیل 
نتیجھ  ن دولتی ذیصالح  را متوجھ این واحد اداری ساخت تا معارف این ولسوالی ارزیابی شود . ھیئت ارزیابی وزارت معارف بعد از ارزیابی و اخذسرانجام بعد از شکایات متواتر اکثریت از مردم ، معلمین، نھاد ھای فرھنگی و مدنی ؛  اراکی

از دخالت ھا و ایجاد شفافیت در رقابت وزارت معارف این  پروسھ را در مرکز ( کابل) دایر نمود کھ منفی از پروسھ تعلیم و تربیھ ؛ مسؤلین را قناعت داد تا در نتیجھ بست آمریت معارف لعل بھ رقابت آزاد سپرده شد و بھ دلیل جلو گیری 
  سرانحام استاد علی آقا"مشفق"طی این رقابت آزاد بھ حیث آمر معارف در این ولسوالی استخدام گردید .

نس خویش را راۀ الت نیمھ عالی  خویش را در لیسھ امام علی و دارالمعلمین مرکز لعل بھ پایان رسانیده و فعال محصل  دانشگاه پیام نور است و دورۀ لیساھـ شـ تعلیمات و تحصی 1358سید علی آقا"مشفق"فرزند سید غالم عباس متولد سال 
ور بصفت عضو نظارت تعلیمی خدمت کرده است . وی عضو جامعھ مدنی و عضو مجمع والیتی جمعیت بحیث سر معلم و مدیر در لیسھ بیخ سنگ وظیفھ داشتھ و مدتی را در ریاست معارف غ 1391تا 1381دور تعقیب می کند. مشفق از سال 

اپ دارد .  "مشفق"شاعر و  نویسندۀ خوبی است ) اثر چاپ شده . موصوف تعداد دیگری آثار آماده چ3(ھالل احمر افغانی بوده است . سید علی آقا اولین کتابخانھ غیر در بستھ  را در معارف ؛ در ولسوالی لعل تاسیس کرده . از مشفق تاھنوز 
جع کھ قدر تعلیم و تربیت را می شناسند از آن خود کرده است کھ خود بیانگر سخنرانی  درغور، کابل ، ھرات و مزار  در زمینھ ھای فرھنگی ، دینی و سیاسی دارد . مشفق در حدود پانزده لوح تقدیر و تحسین را از مرا 300و تجربھ بیشتر 

  ستعداد و توانای وی است .ا
در محفل کھ بھ مناسبت  احراز وظیفھ اش در محوطھ آمریت معارف با حضور اراکین دولتی ، فرھنگیان و مردم تدویر  1391/ 27/12بھ خاطر رشد تعلیم و تربیھ  بحیث آمر معارف لعل معرفی شد و بھ تاریخ  26/12/1391مشفق بھ تاریخ 

دارت معارف و صالحیت دادن بھ تعلیمی برای حاضرین شرح داد کھ عمده ترین آنرا جلو گیری دخالت ھا در معارف ، استقالل دادن بھ معارف ، داشتن جلسات دوامدار با سر ا 1392ھای کاری اش را در جریان سال مورد  پالن  37شده بود در 
اتب ، تعقیب پروژه حکیم ارتباط با کمیتھ ھای دفاع و شورای مردمی و اولیای شاگردان  ، جلب ھمکاری ھای مردمی و موسسات خریھ ، تثبیت زمین برای اعمار مکایشان در چوکات  اجراات قانونی ، ایجاد شفافیت برنامھ ھای مالی و اجرای ت

  اتب از لحاظ کمی وکیفی و.....تشکل میداد.ھای نیمھ کاره ، تدویر سیمینارھای ارتقای ظرفیت معلمین ، ایجاد یک ماھنامھ برای معارف تعدیل معلمین براساس نیازھای مک
  »وکیلی« تھیھ و ترتیب : صفدر             رسما وظیفھ اش را اشغال نمود. 27/12/1391مراسم با استقبال گرم حاضرین ازطرح ھا وپالن ھای آمر جدید معارف و تقدیم دستھ ھای گل وتحفھ بھ پایان رسید ومشفق ازتاریخ 
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  مــالق معلـــش
  نویسنده: محمد حسین"نبی زاده"

ن زیبایي ھا را بیشتر زماني آب و ھوای فصل بھار با دشت و دمن ھاي سرسبز و گل و سنبلش، حال و ھوایی دیگری دارد. ای
متوجھ مي شویم كھ از محیط شھري بیرون آییم و سري بھ دھكده ھای اطراف بزنیم. رفت و  آمد ھای شاگردان مکتب با کیف 
ھای کوچک، بازی ھا و شوخی ھای طفالنھ شان بھ زیبایی ھای طبیعت می افزاید و گویا گل ھای نو شگفتھ ای ھستند کھ در 

از این زیبایی ھا  1371ھای رنگارنگی تبدیل خواھند شد و مردم را شادکام خواھند نمود. قریھ ما نیز در بھار سال  آینده بھ میوه
در قریھ ما تحفھ اي بود کھ در واقع بھ پاس چندین سال جھاد و دادن چند  1371خالی نبود.  ایجاد یك مكتب ابتدایي در سال 

این تحفھ گرانبھا بھ گرمی استقبال نمودند. اطفال با شور و شوق خاص بھ درس و تعلیم شھید بھ مردم رسیده بود و مردم نیز از 
حاضر مي شدند تا امید ھا و آرزو ھاي والدین شان را پوره كنند و روزي داكتر، انجینیر، مامور و یا معلم شوند. معلم غالم نیز 

ن اطفال را بھ ھدف ھای شان نزدیك تر مي ساخت. او در روز كھ تازه از ایران برگشتھ بود با تدریس دلنشین و تشویق ھایش ای
ھاي اول معلمي اش كھ آرزو ھاي زیادي برسرمي پراند، ھر بامداد شاگردان را صف مي كرد و مانند دوران دانش آموزي 

نھ ھاي شاگردان خودش در ایران با صداي بلند مي گفت " از جلو نظام!" و دانش آموزان نیز با قرار دادن دستان شان روي شا
صف پیش رو، با صداي بلند پاسخ می دادند   " هللا" و بعد دانش آموزان را ورزش یاد مي داد. براي اولین بار بود  كھ معلم 
فتان صنف دستور داده بود كھ وقتي معلم وارد صنف شد تو با صداي بلند بگو "برپا" و دانش آموزان نیز بھ احترام  ِ غالم بھ ك

جا برخیزند و با آمدن معلم دانش آموزان این كار را انجام میدادند. ھمین كار ھاي معلم غالم بود كھ دیگر معلم ھا بھ معلم باید از 
او حسودي كردند وبرنامھ صبحگاھي معلم غالم را تعطیل كردند و بھ او گفتھ بود كھ اینجا ایران نیست، افغانستان است وباید 

فتان صنف نیز گفتھ بود كھ دیگر كلمھ "برپا" تكرار نشود بلكھ بھ جاي آن مانند برنامھ ھاي آموزشی افغانستا ِ ن عمل كند و بھ ك
  "والرسي" بگوید. 

معلم غالم نیز كھ نتوانستھ بود اسناد تعلیمي خودرا تكمیل از ایران بیاورد، مجبور بود بھ صفت معلم قرار دادي ایفاي وظیفھ كند 
ول كند ورنھ از مكتب منفك مي شد. ھرچند منفك كردن معلم غالم بھ آن سادگي نیز نبود و دستور ھاي دیگر معلم ھا را نیز قب

چراكھ تنھا معلم غالم بود کھ می توانست مضمون ھای ساینسی و ریاضی را تدریس کند و تمام شاگردان مكتب نیز اورا دوست 
  مي داشتند و از او حمایت مي كردند.

و دانش آموزان نیز با دلسردی بھ مكتب حاضر مي شدند. سرمعلم نیز از اینكھ متوجھ  برنامھ ھاي صبحگاھي كم كم تعطیل شد
شد اكثر شاگردان دیرتر از زمان مكتب، بھ درس حاضر مي شوند مجبور شد شالق و چوب در دست گیرد و ھر شاگرد کھ 

نیاید. شالق و چوب خوردن برای  دیرتر بھ مکتب می آمد یک یا بیشتر از یک چوب یا شالق در دستانش بزند تا دیگر دیر
شاگردانی کھ دیرتر می آمدند بھ یک عادت تبدیل شده بود، حتی روز ھای کھ سرمعلم شالقش را گم میکرد ویا از ترحم کار 
میگرفت بازھم شاگردانی کھ دیرتر میرسیدند، دستانش را بھ سمت سرمعلم پیش میکرد تا جزای دیر آمدنش را ببیند ولی سرمعلم 

  نھا می گفت "برین! امروز بخشیدم تان".بھ آ

بعد از گذشت چند سالی، شاگردان پیشرفت نمودند و بھ صنف ھفتم رسیدند. شاگردان صنف ھفتم بزرگترین و باالترین صنف 
 مکتب بود کھ بگفتھ معلم ھا، در عین حال شوخ ترین نیز بودند. اكثر كار ھاي خالف مقررات كھ در مكتب انجام مي یافت معلم
ھاي مكتب فكر مي كردند حتما كار شاگردان صنف ھفتم است. تعدادي از معلم ھا كھ چندان باالي مضمون ھاي درسی شان 
مسلط نبودند و نمی توانستند صنف را اداره کنند، مي كوشیدند بھ ضرب شالق و چوب صنف را اداره كنند و دانش آموزان نیز 

مي شد، با وجودیكھ صنف ساكِت و آرام بود، بازھم معلم براي جلب توجھ بیشتر از آنھا مي ترسیدند. وقتي معلم وارد صنف 
شالق ویا چوب خودرا محكم روي میز آھني مي کوبید تا دانش آموزان بیشتر متوجھ شوند و بعد شالقش را جلو پنجره صنف مي 

كھ این شالق از چھ جنسي است. معلم گذاشت. دانش آموزان ھرچھ با گوشھ چشمش بھ شالق معلم دقت مي كردند نمي فھمیدند 
این شالق را از لبھ ھاي تایر موتر روسي داخل دھكده بریده است ویا از تایر بایسكلش ویا ھم از رابر ھای خاک کش االغش؟ 

  ھیچكس نفھمیدند كھ از چھ جنس است.

فتان صنف خبر داد كھ شالق معلم  ِ گم شده است. بازھم انگشت اتھام یكي از روزھا وضعیت طوردیگری بود، زنگ اول درسي ك
بھ سوي شاگردان صنف ھفتم (باالترین و شوخ ترین صنف مكتب) نشانھ بود. معلم با سرمعلم مكتب با عصبانیت داخل صنف 
ھفتم شد و بدون كدام مقدمھ اي شروع بھ صحبت نمود و گفت " مھ مي دانم كھ شالق را یكي از شما گرفتھ و قایم كرده، بھتر 

تان آن را پیدا كنید! من بھ شما پنج دقیقھ وقت میدم كھ شالق را پیدا كنید، ورنھ خودم مي دانم چھ كار كنم". بعد از  است  خود
فتان نیز با صداي بلند  ِ صنف خارج شد. دانش آموزان متعجب شده بودند، ھركس بھ دیگري مي گفت کھ كي گرفتھ باشد، ك

ده، ورنھ مع ِ   لمھ خو مي شناسین؟" ھیچكس جوابي نداد.صدازد " او بچا! ھركس گرفتھ ب

معلم با سرمعلم باردیگر بعد از چند دقیقھ ای وارد صنف شد و گفت "چھ طور شد، پیدا كدین یا نھ؟". كسي جواب نداد، دوباره 
  معلم با خود گفت "مھ مي فامم حالي چطور پیدا كنم".

بھ چشمان یكایك از دانش آموزان، نوبت بھ ھر دانش آموز کھ  معلم خودرا بھ شاگردان نزدیك نمود و شروع كرد بھ نگاه كردن
لك نزند و خودرا استوار در مقابل معلم نشان دھد تا معلم شك نكند. معلم ھمینطور ادامھ داد تا  ِ مي رسید، کوشش مي كرد تا پ

  ید بھ سمت جلو صنف.نوبت بھ عارف شوخ ترین شاگرد صنف رسید، ھمینكھ بھ چشم عارف نگاه كرد، از دستش گرفت و كَش

  ھمي گرفتھ، مھ مي فامم كھ غیر از اي دیگھ ھیچ كس نگرفتھ، از چشمایش فامیدم، بگیر دست خوده! - 

  معلم شروع كرد بھ چوب زدن.

  "یك، دو، سھ، چھار، پنج ......، دیگھ دستت را بگیر! "یك، دو، سھ، چھار، پنج ...... - 

  ش ھم تر نشد.ھرچھ زد عارف خم بھ ابرو نیاورد وحتي چشم

  خوب ایتھ نمیشھ، شروع كرد بھ زدن بھ پشت و كمر عارف، بازھم عارف اقرار نكرد،  - 

ھمھ تعجب كرده بودند کھ وقتي عارف در مقابل این ھمھ لت و كوب ھیچ عكس العملي از خود نشان نداده بود، معلم چطور 
  .ازچشمانش فھمیده بود كھ شالق را عارف گرفتھ ویا قایم كرده است

  مي فامیدُم كھ نمیگي، مھ ایناره مي شناسم، اینا از..... است از ......، باز مھ مي فامُم چھ كار كنم. - 

باناراحتي و عصبانیت، معلم دوباره صنف را ترك كرد و بدون كدام نتیجھ اي از صنف خارج شد. صنف براي چند لحظھ اي 
  عارف جمع شدند و اورا دلداري دادند. ساكت و آرام بود، ھمین بود كھ بعضي از شاگردان دور 

فتان صدا  ِ م دروازه ھاي صنف ایستاده بودند. تا دروازه اداره مكتب باز مي شد ك َ فتان ھا د ِ آن روز از درس خبري نبود و فقط ك
گ مي زد "آمد، آمد". با شنیدن این كلمھ ھمھ صنف ساكت و آرام مي شدند. وضعیت بھ ھمین شكل پیش مي رفت كھ صداي زن

  تفریح بھ صدا در آمد و شاگردان آرام آرام از صنف ھا خارج شدند. 

م كرده؛ كھ كیف بلند و بزرگي داشت نیز از صنف خارج شد تا نزد پدرش رود. ھنوز نان روغني و  ُ واحد پسر معلم شالق گ
كشید و طرف پدرش پیش شیشھ دوغش را از كیفش درنیاورده بود كھ چشمش بھ شالق پدرش افتاد، شالق را از كیفش بیرون 

  نمود.

  آغا، آغا، اینھ شالق، از دیروز داخل كیف مھ مانده. - 

  زنگ تفریح تمام نشده بود كھ شاگردان مكتب خبرشدند كھ شالق معلم از داخل كیف واحد پسرش پیدا شده. 

، چون ھمھ از او مي ترسیدند و با این حال دانش آموزان چھ عكس العملي مي توانستند در برابر مُعلم از خود نشان دھند؟ ھیچ
حتي بعد از پیدا شدن شالق حتي یك نفر ھم نتوانست كھ بھ معلم چیزي بگوید. تنھا كاري كھ دانش آموزان بھ اصطالح شوخ 
صنف ھفتم مي توانستند انجام دھند این بود كھ وقت تفریح و رخصتي مي كوشیدند درداخل سالون مكتب، شلوغ راه اندازند و 

كشند، نیشگوني از او بگیرند ویا از كیفش كَش كنند و فرار كنند تا بجاي معلم از پسرش انتقام آھستھ گو ِ ش واحد پسر معلم را ب
  گیرند.

باوجودیکھ وضعیت کامال برخالف میل معلم  غالم بھ پیش می رفت، ولی او ھیچگاه حاضر نشد تا مکتب را ترک کند و با 
داد. ھمان تالش ھا و زحمت ھای معلم غالم بود کھ ساالنھ چندین دانش آموز از صنف  تحمل و آرامش بھ تدریس خود ادامھ می

ھفتم این مکتب فارغ می شدند و شامل دوره ھای متوسطھ در مکتب ھای داخل شھر می شدند و موفقانھ می  توانستند درس ھای 
ِ باشد کھ شاگردان معلم غالم از آن رشتھ ھا فارغ نشده باشد. اگر معلم غالم  خودرا بھ پیش ببرند. اکنون شاید کمتر رشتھ تحصیلی

را دیدید، سالم مارا بھ او برسانید و دستش را نیز از طرف ما ببوسید و برایش بگویید کھ باالخره تو توانستی موفق شوی و 
  مسئولیت خودرا بھ خوبی انجام دھی.

روز دیرتر از والیت  45ی را از ابتدای ماه ثور (این مطلب بھ پاس ابتکار ریاست معارف غور کھ سال آموزش یادداشت:
  ھمسایھ اش ھرات) بھ تمام اھل معارف تقدیم می گردد. بھ امید روزی کھ ھیچ طفلی در افغانستان از نعمت سواد محروم نماند.

  کار امروز را به فردا مگزار!
کان باز کنم از طرف دیگر مقالھ بنوسم و ازطرف امروز بھ کار خود حیران مانده ام ؛ از ی ُ ک طرف د

  دیگر باید درس  بخوانم  :
ھمھ این کارھا در لحظھ روی ھم انباشتھ شده نمی توانم بھ ھچکدام برسم ھمین کھ بھ یک موضع 
فکر می کنم موضوع دیگر بھ ذھنم ھجوم میاورد  دیگر دچار سرگمی شده لم خستھ و درمانھ قلم را 

میگذارم و بھ شکست خود اعتراف میکنم و با خود میگویم  : من شکست خوردم اما دلیل  بھ زمین
ً چرا ھمین مطلب را موضوع مقالھ ھم قرار ندھم    شکستم چیست ؟ اصال

  شکست من دودلیل دارد
اول اینکھ : من بیش از حد توان خود ؛ کار قبول کرده ام چرا کھ ھم در دکان کار می کنم ھم در 

ھم در س میخوانم اگرمن مقداری از این کار ھا را حذف می کردم  و بھ اندازه توان خود کار ماھنامھ 
  قبول میکردم حتماً موفق می شدم .

دوم اینکھ :یکی از عادات بد من بھ تاخیر انداختن کار ھایم بھ لحظھ ھای آخر است یعنی کار امروز 
ن شده بھ انجام کار محولھ میپردازم و مثل را بھ فردا میگزارم درست در لحظات پایانی زمان تعیی

خرگوش عجوالنھ کار را انجام می دھم . حال آنکھ اگر کارھایم را از ھمان اول بھ آھستگی انجام می 
دادم بسیار راحت و بھتر بود اما این تنھا منم کھ زیاد ازتوان خود کار قبول می کنم  آیا این تنھا منم 

  کارھایم دچار ھستم . کھ بھ بیماری بھ تاخیرانداختن
آن خیاط ھم  مثل من نیست ؟ کھ بھ تو قول میدھد کھ لباس تان تا نیم رمضان تھیھ کند اما عید آمد 

دستھ کرده   20لباس شما ھنوز آمده نبست . علت این است کھ خیاط محترم خود را ملزم بھ دوختن 
فاشان نجاران و تمام صاحبان شغل دستھ لباس را دارد آیا ک 10است در حالی کھ توان دوختن تنھا 

  مانند ھمین خیاط نیستند ؟
  آیا ھمھ گی بیش از توان خود کار قبول نمی کنند ؟ آیا تاخیر انداختن کارھا بیماری ھمھ نیست ؟ 

ً بلھ ؛ زیرا پدر چگونھ تربیت کردن فرزندانش را و ھر تاجر چگونھ گسترش دادن تجارتش را  حقیقتا
رفتار صیحح باخانواده و ھمسرش و فرزندانش را بھ خوبی می داند اما ھر وھر مردی اصالح خود و 

کدام انجام این اصالحات را بھ روزھای آینده موکول می نماید تا اینکھ سالیان درازی میگزرد و آنان 
  ھیچ کاری انجام داده نمی توانند. 

ً سگار را ترک خواھم کرد و ترک آنرا  بھ تاخیر می اندازد سال ھا آدم سیگاری بخود میگوید : حتما
میگزرد و او ھمچنان سگاری است .  انسان تبھکار با شندیدن آیات قران دلش نرم می گردد و 
تصمیم می گرد کھ توبھ کند اما توبھ را بھ تاخیر میاندازد و میگوید  رمضان آمد من حج خواھم رفت 

  و آنجا توبھ می کنم  اما عمرش میگزرد .
م ھمھ ما از این بھ بعد کار ھا را بھ قدر توان تعیین کنیم و بھ زمان تعیین شده بھ ھر حال امید وار

 انجام دھیم تا خیر و فالح و رستگاری را نصیب شویم . 
  

  مبارزه علیه مواد مخدر وجیبۀ هر فرد است . 
  

این پدیده همواره توسط دانشمندان و مخدر یک پدیدة نامأنوس و بد نام است . انواع  مواد 
علما بد گفته شده است . افراد که در کشت ، قاچاق و استعمال این پدیده سر و کار دارند 
مورد تنفر مردم قرار دارند . زیرا این پدیده در افغانستان دست نشانده تروریستان و حامیان 

یستان جوانان را قربانی می کند آنها است . همین مواد مخدر است که به نماینده گی از ترور
، خانواده ها را در سوگ می نشاند و روان جامعه را به شدت می آزارد . اگر دیروز مردم 
افغانستان توسط تروریستان از حقوق اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی محروم شده بودند ؛ 

از حق صحت ،  امروز مواد مخدر است که به نیابت از تروریستان و حامیان آنها جوانان را
حق کار ، حق تعلیم و تربیه ، حق زنده گی آرام ، حق فعالیت هاي اقتصادي ، اجتماعی و 
سیاسی و حق زنده گی محروم می کند . بسیار زنان هستند که شوهران آنها و بسیار اطفال 
هستند که پدران آنها توسط مواد مخدر قربانی شده است و اکنون با مشکالت اجتماعی و 

  دي دست  و پنجه نرم می کنند. اقتصا
بنا بر این ایستاده گی علیۀ انواع مواد مخدر و محو مواد مخدر وجیبۀ هر فرد است ، زیرا 
مواد مخدر به هیچ کسی رحم نمی کند ؛ ممکن است ضرر مواد مخدر به زودترین فرصت به 

همین رو به خاطر  دامن  افراد برسد که امروزه به خیر و شرِّ مواد مخدر کاري ندارند . از
عالج واقعه قبل از وقوع ایجاب نمایند که اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد علیه مواد 
مخدر بسیج شوند و مواد مخدر زرع شده را محو نمایند . از طرف دیگر پولیس که علیه مواد 

امحاي مخدر مبارزه می کند به کمک مردم ضرورت دارد ، باور داشته باشید که پولیس از 
مواد مخدر هیچ نفع شخصی ندارد ، اگر مواد مخدر شخص شما توسط پولیس محو می شود ؛ 
باور داشته باشید که از هر لحاظ به نفع شما کار شده است ؛ محو مواد مخدر شما توسط 
پولیس به این معنی است که پولیس دست شما را می گیرد و از افتادن در منجالب بدبختی 

س لطف نموده به هدف خیر ، فالح و رستگاري خود علیه مواد مخدر بسیج نجات می دهد . پ
شوید و در هماهنگی با دولت مواد مخدر را محو نمایید تا شما و اطفال شما از حقوق صحی ، 

 تربیتی ، اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی محروم نشوید و با سعادت زنده گی کنید.   
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دند که فعالیت های آنها در تاریخ جهان و کشور طوریکه می دانید تمام جهان مخصوصا مردم افغانستان از تاریخ غوریان خبر دارند که غوریان در ادوار گذشته صاحب امپراطوری های بزرگ بو
دند که هیچ انسان عاقل و خردمند از قدرت ، غیرت ، شهامت ، علمیت  و استعدا  شان انکار نمی به خط زرین نوشته شده است و در عرصه علم ، دانش و هنر قهرمانان و نابغه های دوران خود بو

  یاد گار باقی بماند .نماید . اکنون فرزندان سالطین غوری مسیر آنها را دنبال نموده درصدد این هستند که همچون ابا و اجداد شان بدرخشند و نام های شان به 
د و لقب ستاره گان هـ شـ  دوتن از جوانان زحمتکش و پر تالش غور توانستند بار دیگر نام های سلطان عالوالدین ، غیاث الدین و شهاب الدین  را زنده بسازن1391ل لذا در امتحان کانکور سا

  کانکور را در افغانستان کمای نمایند حاال به معرفی این دو جوان قهرمان و توانا می پردازیم :
هـ شـ به لیسه عالی سلطان 1383وده متدین و با ایمان تولد گریده در سال هـ شـ دریک خان1372فرزند الحاج عبدالجبار مسکونه آهنگران مرکز چغچران می باشد که درسال »جباری«عبدالقاسم -1

نمره را از آن خود سازد الکن با انتخاب  که داشت 288هـ شـ از لیسه مذکور فارغ گردیده و در همین سال به امتحان کانکور اشتراك نموده و توانست 1390عالوالدین غوری شامل گردیده در سال 
آماده گی گرفت و به امتحان شرکت نموده که در نتیجه با گرفتن 1391تیجه ماند بنا برین با یک تصمیم  قاطع و قصد راسخ بار دیگر کمر همت را بسته کرده برای امتحان کانکور در نتیجه ؛ بی ن

  موفق گردید و نام با افتخار و خوبی را کسب کرد .هـ شـ به سطح کشور  1391نمره به اقتصاد پوهنتون هرات کامیاب و به درجه اول در امتحان کانکور  332، 61
هـ شـ به لیسه تحت 1380هـ شـ در یک فامیل مومن و مسلمان پا به عرصه گیتی نهاد . وی در سال  1369فرزند شکور داد مسکونه غلمین مرکز چغچران می باشد که درسال »شاکر«ذیبح اهللا  -2

مکتب به آموختن علوم دینی و اسالمی از آوان طفولیت عالقه مندی فراوان داشت و بطور متداوم و همیش دروس علوم دینی را به نزد مال غلمین شامل مکتب گردید وی در پهلوی مضامین 
وی در لیسه عالی توانست که صنف هـ شـ از لیسه تحت غلمین به لیسه سلطان عالوالدین نقل مکان نمود 1386امامان مساجد تعقیب کرده است که به علوم دینی تا حدی آشنای دارد درسال 

نمره را از آن خود سازد در اول بی نتیجه اعالن شد  292هـ شـ به امتحان کانکور اشتراك کرده و توانست 1390هـ شـ به اختمام رسانید شخص مذکور در سال 1390دوازدهم را  به درجه اول در سال 
وفق گردید .  چونکه رشته دل خواه وی نبود صرف نظر از شرعیات نموده و دو باره با عزم آهنین و با اراده قوی به شهر هرات سفر مگر در چانس دوم اعالن نتایج کانکور به شرعیات هرات م

  هـ شـ آماده گی کامل گرفت .1391نموده برای امتحان کانکور سال 
خویش دانشگاه طب معالجوی کابل فایق و کامیاب گردید در افغانستان منحیث شاگرد درجه اول و ممتاز در نمره به رشته دل خواه  61،332سپس در امتحان کانکور اشتراك نموده و توانست با اخذ 

ترین  هـ شـ توانستند بلند1391شناخنه شده است و نام سربلند و نیکوی را به خود کسب نموده است هکذا سایر شاگردان والیت غور اعم از ذکور و اناث در امتحان کانکور 1391کانکور سال 
تصاد و غیره . کامیاب گردیدند که در افغانستان و در نمرات را بدست بیاورند .که در نتیجه تعداد کثیری از شاگردان مکاتب والیت غور به رشته های بلند وعالی چون طب ، انجنیری ، حقوق ، اق

محفل از طرف مقام والیت دایر گردید درین محفل هر دو شاگرد 13/12/1391ان یوم یک شنبه بتاریخ غور بی سابقه بوده است . بنابرین جهت تشویق شاگردان ممتاز کانکور و سایر شاگرد
 ر گردید و بر هر دو نفر فوق الذکر جوایز اهدادرجه اول از طرف مقامات دولتی و مردم تشویق شدند و جوایز نیز به آنه اعطا گردید سپس از طرف شورای والیتی و جامعه مدنی محفل بر گزا

نیم از تمام استادان مکاتب در غور و خاصتًآ از گردید وتشویق صورت گرفت وهمچنان از طرف بنیاد فرهنگی غور هم به هر دو شاگرد ممتاز جوایز نفیس اهدا گردید . و درین جا باید تشکری ک
زی خود به تربیه و تعلیم چنین شاگردان الیق و توانا گام بر می دارند موفقیت و پیروزی مربیون لیسه عالی سلطان عالوالدین غوری  به با زحمات و تالش های خستگی ناپذیر و شبانه رو

هـ  شـ بدرجه اول درسطح مملکت افتخار است به تمام غوریان مخصوصا به خانواده های شان وبه استادان لیسه عالی سلطان عالوالدین  1391آقای شاکر و آقای جباری در امتحان کانکور سال 
اول را در امتحان کانکور مانند برادران خود  از تمام شاگردان و طالب مدارس آرزومند هستم که بخاطر آموختن علم و دانش از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نکنند تا بتوانند هر سال مقام غوری.

 ح جهان و کشور مطرح کنند .بدست بیاورند . این غور عقب نگهداشته شده را بار دیگر از همین طریق مانند نیاکان خویش به سط
  

  تعلیم و تربیت فضیلت و اهمیت
  تھیھ محمود خادمی

  
. است یزیچ چھ میان این تعلیم و نصیحت و راھنمایی و تربیت در ھا رسانھ نقش کھ بپرسیم خود از و است چھ فراینده این در مادران و پدران نقش کھ بپرسیم  خود از باید  و تکاملی است فرایندی پرورش و آموزش
 نوعی دچار بیند می ، خواندنی و دیداری ھای رسانھ برخی از آنچھ و دیده آموزش مکتب مدرسھ و در  آنچھ میان اختالف و تناقض با کھ ھنگامی جوان نو باشد باید چھ فرایند این در اسالمی ی جامعھ ی برنامھ اصوال
  .گردد می درونی اضطراب و گی دوگانھ

 ما فرزندان تربیت در ما با دارند، دیگران کھ شاھدین ارتباطی نوین ھای فناوری و ھا رسانھ در موجود باز فضای با دیگر سوی از و دارد آن بنای و تربیتی قواعد گرداندن راسخ در سعی بمکت مدرسھ و سو یک از
 و پدیده این پژوھش در را خود ھای تالش غیرتمندان، و اندیشھ و رای اصحاب کھ کند می ایجاب چنین شرایط این است ربیشت شان نفع از ھا رسانھ این بیشتر گناه کھ باشیم داشتھ نظر در اگر مخصوصا کنند می رقابت

 سنت و فرھنگ دارای و ایستد می آن کنار در کھ است قرمزھایی خط و مرزھا دارای ای جامعھ ھر نمایند تالش امت پاسداشت و جوان نسل حمایت برای کارھایی راه ایجاد راه در  و نمایند چندان دو ، حل راه ادجای
 می نظم ھا خواستگاه آن از را خود زندگی و دارند توافق آنھاست میان ھمبستگی ایجاد باعث کھ اموری بر مردم نیز است حاکم دینی بی و الحاد کھ ھایی زمین سر در حتی است، قائل احترام آن برای کھ است ھایی

  بخشند
  .کنیم می ترسیم داشتھ ابالغ پیامبرمان کھ ھمانگونھ خداوند ھدایت اساس بر را خویش ی آینده و جامعھ کلی خطوط و کنیم می بنا یگانھ متعال خداوند بھ یقین اساس بر تنھا را خود زندگی نیز مسلمانان ما
 را ایمان مظاھر توان نمی و کرد قبول زندگی شئون در یک ھیچ در را الھی احکام شدن گذاشتھ پا زیر توان نمی ھرگز و کرد تحمیل مسلمان ی جامعھ زندگی در را الحاد و فحشا ی اشاعھ توان نمی ھرگز اساس این بر
  نمود مختل جامعھ این مردم عمومی زندگی در

 و خیر انتظار در سپس کنیم رھا است رسیده ما بھ او از کھ را خداوندی حق میراث کھ است ممکن غیر. کنند تردید آن انجام در مترددان آنکھ یا ورزند زھد آن در زاھدان کھ نیست مستحبی عملی خداوند، نمودن خشنود
 نزد از چھ آن بھ مطلق اطمینان و آخرت و هللا بھ ایمان زیرا نماییم حفظ را آن قدسیت و خویش عقاید نخست گام در باید یابیم دست داریم نظر در کھ تربیتی در باالیی سطح بھ آنکھ برای .باشیم دور یا نزدیک نیکی

 باشد نداشتھ وجود ایمانی اگر بنابراین. دارد کامل وابستگی عقیده بھ رفتار اند، متصل قطار بھ ھا واگن کھ ھمانگونھ بلکھ فراگیر و کامل تربیتی برای متین و محکم است اساسی است، رسیده ما بھ رسولش و خداوند
 آوردن دست بھ برای مردم و کرد خواھند تصاحب را عرصھ این ھا رقابت و غرایز و ھا خواستھ و اھواء و شھوات و شد خواھد باز ھا محرک دیگر برای ھعرص سازد، مرتبط خود بھ را شخص سکنات و حرکات کھ

 است گردیده ضعیف تربیت، و رفتار اصول در ایمان نیروی و شده اندهکش عقب بھ دینداری آنھا در کھ جوامع از برخی در را وضعیت این آغاز شود می ریخت خواھند ھم بھ حدی و مرز ھیچ بدون خود ھای خواستھ
 فروپاشی باعث این و نماید می رفتار کند، می زندگی آن در کھ محیطی خاص وضعیت اساس بر و خود ھای خواستھ اساس بر دیگران، با برخورد در و خود خصوصی زندگی در شخص ھر جوامع این در. کرد مشاھده

 عقاید این کرد مشاھده سادگی بھ جوامع این در را آخرت بھ ندادن اھمیت و دنیا برای حد از بیش تالش و خودپرستی و منفی و زشت خودخواھی آثار توان می کھ آنجا تا گردیده اجتماعی اخالق سطح در ترسناکی
استاده  بحران برابر در و نھاده بنا را مردانگی آن ورای در و ساختھ را محکم و متین اخالق تواند می کھ است عقاید این و .بودند آن تربیت و انسانی زندگی بنای قدرت دارای کھ نمود بنا را ھایی نسل کھ بود اسالمی

 گردد، دراز اتھام انگشت است شده نازل آسمان از آنچھ بسوی و یابد رواج شک آن در و شود کشانده فساد بھ محیط اگر حال. شود می نھاده بنا شک غیرقابل مسلمات بر و شده اقرار حقایق بر موفق تربیت گی نمایند.
  نمود اعتماد آن عدالت و عفت و ادب بھ بتوان کھ کرد تربیت ھایی نسل محیطی چنین در بتوان اگر ھیھات پس
 شدن آزاد بسوی آزادی فریب با و دھند می دعوت نظمی بی بسوی کھ افکاری نباید. بپردازند ساختگی تردیدھای و شک انتشار بھ مسلمانان میان در بار یک وقت چند ھر تا داد اجازه مریض ھای قلب دارندگان بھ نباید

  گیردند قرار قلب فساد خطر در سموم این تکرار اثر بر مردم و مسلمان نوجوانان است ممکن   .کنند می دعوت بندی قید ھر از
ا } َ ا ی ھَ یُّ َ ینَ  أ ِ َّذ ُوا ال ن َ ُوا آم مْ  ق ُ ك َ ُس نف َ لِیكُ  أ ْ ھ َ أ َ ا مْ و ً ار َ ا ن ھَ ُودُ ق َ اسُ  و َّ ةُ  الن َ ار َ حِج ْ ال َ   [6: تحریم) [دھید نجات آنند، ھیزم ھا سنگ و مردم کھ آتشی از را خود ی خانواده و خود اید، آورده ایمان کھ کسانی ای...} ( و
 گرفت خواھد قرار بازخواست مورد تحقیق بھ نکند حفظ را اش خانواده و خود آنکھ ھر

  نواهللا نوری  نوشته :   هـ شـ در افغانستان1391معرفی ممتازان کانکور سال 
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  .آزادي و عدالت
  محمدامین وفاتھیھ و ترتیب : 

 
، مشکل  دي یکي از سؤال ھاي شایع این بوده و ھست کھ آیا در بین این دو مفھومدر بحث از عدالت و آزا 

ِ غایات و اھداف وجود دارد؟ آیا  ِ اصلي بھ ھر شکل کھ تعریف شوند دچار تعارض   این دو ھمگرایي و تنافر ارزش
ادي و بي بند و باري مي مي گردند و یکدیگر را تھدید یا تحدید مي کنند؟ آیا دین، عدالت را مبناي تفکیک میان آز

، آزادي نمي داند و بھ دیگر سخن (آزادي ناعادالنھ) را مفھومي متنافي  بناگیرد و آزادي معارض با عدالت را از 
  .مي شناسد؟ االجزاء (پارادوکسیکال) 

ار کنید یا ھم چنین مي توان پرسش نمود کھ آیا این دو جملھ متناقض بھ نظر نمي رسد؟ آزاد ھستید کھ عادالنھ رفت
  آزادي تا جایي است کھ عادالنھ باشد؟

اما آزادي از دیدگاه اسالم و ربط آن با عدالت چگونھ و بھ چھ معناست؟ (روزنتال) در کتاب خویش درباره دیدگاه 
در زبان  : ھاي مسلمانان درباره آزادي، بیاني مقارن با واقعیت در این زمینھ عرضھ کرده است. بھ باور وي

ِ ا سالمي براي آزادي از واژه (حریت) استفاده مي شود کھ در نقطھ مقابل عبودیتِ [غیر خدا] قرار دارد و سیاسي
ات دروني براي  ّ در دو معنا بھ کار مي رود: یکي در معناي رھایي از ھر آمریت دنیایي و دیگري رھایي از تمنی

  .وسوسھ ھاي مادي
زادي بھ خوبي مشھود است. بھ اعتقاد آن ھا با چنین فھمي از در آثار اسالم شناسان معاصر نیز ھمین معنا از آ

  کامگي بوده اند. خواھي و خود آزادي، ھمھ انبیا پیام دار آزادي بشر و معارض خود
پس آزادي حقیقي انسان در این است کھ با … آزادي از دیدگاه اسالم یعني رھا شدن از بردگي و اطاعت غیرخدا 

گناھان پیشین برھاند و با ایمان و عمل صالح در زمره (اصحاب یمین) قرار گیرد. این ، خود را از بند  استغفار
 .آزادي است کھ مي تواند مقدمھ حیات اصیل و رفیع باشد 

اما صاحبان و پیروان مکاتب حقوقي دیگر معتقدند کھ آزادي انسان بھ معناي توان ھمھ جانبھ او در انتخاب ھر 
ا است. در نگاه آنان، انسان آزاد است کھ دین را بپذیرد یا نپذیرد; زیرا دین را چیز، و از جملھ بردگي غیرخد

ھمانند امور قراردادي عادي مي دانند کھ انتخاب آن تابع سلیقھ است. بھ این ترتیب، انسان ھمان گونھ کھ خانھ، 
ً برھان پذیر  لباس، یا غذایش را انتخاب مي کند، دین و اعتقاد خود را نیز برمي گزیند. بنابراین اعتقاد، دین اساسا

نیست و در عرف و آداب مردم ریشھ دارد. اما در مکتب وحي، این رھایي مطلق بھ معناي بردگي است، زیرا اگر 
انسان آزاد باشد کھ ھرچھ را مي پسندد بھ عنوان دین و آیین خود برگزیند، آن گاه اسیر آرزوھا و ھوس ھاي خود 

  (.مربوط بھ این افراد است 10کند. و خطاب قرآن در سوره جاثیھمي گردد و از آن پیروي مي 
ً آزاد و در پذیرش عقیده مختار است و در انتخاب ھیچ دیني مجبور  بھ تعبیر این اندیشمند، انسان اگرچھ تکوینا

ً موظف است دین حق ـ اسالم ـ را بپذیرد و عقیده اي غیر از اسالم از او پذیرفتھ نمي شود.  نیست لیکن تشریعا
اسالم خود را برترین عقاید و ادیان دانستھ و بر این باور است کھ اگر فردي سالم و منصف آزادانھ بھ تحقیق و 

 تفحص بپردازد، با کمال میل اسالم را برخواھد گزید و سعادت کامل اخروي و ثواب تمام، بھره مسلمانان است
ارجمند مادي و معنوي است و این آزادي در پرتو رھایي از نگاه قرآن، آزادي مقدمھ حیات و ضامن حیات اصیل و 

 .از بند طواغیت نفساني و غیر نفساني و انقیاد و تبعیت از شریعت اسالم پدید مي آید
اما تبیین رابطھ آزادي و عدالت در اندیشھ ھاي سیاسي اجتماعي اسالم، رابطھ مستقیمي با نوع تعریفي دارد کھ از 

دد. پس از شرح مفھوم آزادي باید گفت کھ مبنایي ترین تعریفي کھ از عدالت توسط این دو مفھوم لحاظ مي گر
اسالم شناسان و اندیشمندان سیاسي قدیم و جدید صورت گرفتھ است بھ ترتیب اولویت در دو تعریف مرتبط و 

  :مکمل زیر خالصھ مي شود
                                             جاي مناسب خویش عدالت بھ معناي (وضع کل شيء في موضعھ) یا قرار دادن ھر چیز در - 1 

عدالت بھ معناي (اعطاء کل ذي حق حقھ) یا عطاء بھ میزان استحقاق و حق را بھ حق دار رساندن و استیفاي  - 2
  حقوق است.  

  

  گل احمر 
  نقشبندغالم محمد 

  من حیرانم به غوریان  چرا از سر نمی گرند
  د بخط زر نمی گیرندچرا تاریخ مهد خو

  

  چراچون امپراطوران  حدود ملک مورثی
  شیران و نسل  شاهنشه چواسکندر نمیگریند

  

  ز غور شعب مذاهب بنام سوري ولودي
  لواي عدل ظل اهللا بهر منبر نمیگریند

  

  شکوه و کر وفر وشاءن ز غور آن ملک نامحدود
  براي نوه گانشان به هر دفتر نمیگیرند

  

  ه خود سرمشق دردفترشکوه عهد قدیم راب
  زقرآن ((واعتصیموا))راچرا زیور نمی گیرند

  

  مبارك باد به غنی جان به شاداب وبه سخی جان
  مبارك باد چنین روزي ازین خوشتر نمی گیرند

  

  من حیران جوانانم به آرمان وپیمانم
  به تشویق شیر فاریاب را از ین  بهتر نمی گیرند

  

  روفیروزهمن حیرانم به استاد فضل به لعل ود
  زتختگاهی سالطینش به کروفر نمی گیرند

  

  به بحر معنی غوص خوردن به کل غور عجب دارم
  زکلک گهر افشانش چرا گوهر نمی گیرند

  

  به مدح شهر دار شهر امین وصادق والیق
  او خامه شکر ریزش به شعر تر نمی گیرند

  

  چنان صادق چو قطب الدین که بود او,افسر اندرغور
  قدرت شهی سنجر نمی گیرندچو او والی پر

  

  ز سمنگان واز ایبک به این دربار قطب الدین
  به فتح دهلی وملتان چو او لشکر نمی گیرند

  

  قانون پوه شیر فاریابی دلیر چون باب سهرابی
  بگوشش حرف زور گوي به مثل کر نمی گیرند

  

  بجز از صاحبان حق کسی را در حضور خود
  نمی گیرندبه تذویر و حیل هرگز به زور و زر 

  

  عجب دارم به( رحمتی) چرا دررسمی امیري
  به کف اوراق تقدیر وچپن در بر نمی گیرند

  

  چنان رفعت نمود همت بجز از اینکه شعر تر
 زدست نقشبندخود گل احمر نمی گیرند

  



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

رایش  اری رسانید ، شنسب در وی ا را ی ب مستند خود م شنسب از قلم بھ دستان محترم آرزومند است کھ با ارسال مطال
 اداره ماھنامۀ شنسب        مطالب دست باز دارد ، مسؤلیت مقاالت چاپ شده بھ استثنای سر مقالھ بھ دوش شنسب نیست.

  لیست شرکت هاي خصوصی
 دالر     1000   شرکت امید فھیم       -15  دالر       1000     الحاج کمال الدین (مودودی )- 1
  دالر 500     شرکت پوپل زی      -16دالر         1000               حاج عبداالحد خانلا- 2
  دالر 500   شرکت مسعود نقیب    -17       لر  دا1000         شرکت برادران دولتیاری- 3
  دالر 200    حاجی شھاب الدین    -18       دالر  1000           شرکت ساختمانی جانان- 4
  دالر 100           صرافی سعیدی -19       دالر  1000           شرکت ساختمانی کمالی- 5
  دالر 500    شرکت برادران سیرت -20      دالر  1000          شرکت ساختمانی رحیمی- 6
  دالر 500   شرکت صفی هللا صفی  -21        دالر 2500      شرکت ساختمانی فروز کوه- 7
  دالر 1000       حاجی  عبدالجبار    -22      دالر  2000      شرکت ساختمانی تابش امید- 8
  دالر 500    شرکت خسروشریفی   -23        دالر   500                  حاجی عبدالقدیر - 9

  دالر 500          انجنیر کمالی      -24        دالر 1000               مسول طلوع زنان-10
  دالر 500شرکت خالد ظفر           -25         دالر  500       حاجی محمد ظریف کابلی-11
  دالر 500             شرکت پوالد   -26          دالر 500             عید گل خان صراف-12
  دالر 300      عبدالرحمن  صراف-   27          دالر 500   حاجی فضل الحق (حکیمی )-13
 دالر 500        شرکت فروز کوه بھار   14
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 لیست  دواه خانه هاي والیت غور
 افغانی 10000               ھریرود در ملتون      - 1
 افغانی 10000          عزیزی د رملتون           - 2
 افغانی  10000        سعیدی در ملتون             - 3
 افغانی 10000         آزادی درملتون              - 4
 افغانی 10000                 ملتون   ھاشمی در  - 5
 افغانی 5000                آریادرملتون           - 6
 افغانی 5000              عصمت یار درملتون   - 7
 افغانی 5000      منش د رملتون                 - 8
 افغانی 10000            برادرانیعقوبی درملتون  - 9

 افغانی 15000                    حسنی درملتون - 10
 افغانی 10000                      فرید درملتون - 11
 افغانی 10000                   صداقت درملتون - 12
 افغانی 10000                       جام درملتون - 13
 افغانی 10000                    پارسا درملتون  - 14
 10000     ون  ملت محمد نظر سمیع در - 15

  140000                             جملھ شد عمومی

  رفته است براي اعمار مسجد جامع خاتم النبیین کار هاي ذیل صورت گ
  محمد آصفتھیھ :

   
جلسۀ بھ ابتکار ریاست حج و اوقاف و اشتراک مسولین شرکت ھای ساختمانی   12/1391/ 1تاریخ   قرار است مسجد جامع خاتم النبیین بھ ھمکاری دولت و مردم والیت غور اعمار شود . بھ ھمین منظور بھ

یجھ مسؤلین شرکت ھای ر مسجد جامع خاتم النبیین را توضیح نمود  کھ نتولوژستیکی و بزرگان شھر در سالون مقام والیت  تحت ریاست سید انور رحمتی والی والیت غور تدویر یافت . آقای رحمتی پالن و اھمیت اعما
ھمچنان نشست دیگری در ریاست شاروالی چغچران تحت ریاست محمد اسحق ھمراز شاروال چغچران با اشتراک مسؤلین دواخانھ ھای شھر چغچران ساختمانی غرض اعمار مسجد جامع خاتم النبین کمک نقدی نمودند . 
ً تھیھ گردیده است .ع خاتم النبیین کمک نقدی نمودند . صورت گرفت کھ در نتیجھ مسؤلین دواخانھ غرض اعمار مسجد جام این حساب بانکی افغانی و دالری  ریاست حج و اوقاف والیت غور   لست افراد کمک کننده ذیال

در نوی کابلبانک مراجعه نموده و با کمک نقدی در اعمار مسجد جامع خاتم  ) را در نوی کابلبانک باز نموده است تا مردم متدین و مؤمن که می خواهند در اعمار مسجد جامع خاتم النبیین سهم بگیرند05169767(
   ھم برای جمع آوری پول افغانی و ھم برای جمع آوری دالر باز گردیده است. پس لطفاٌ در اعمار مسجد جامع خاتم النبیین سھم بگیرد. النبیین سهیم شوند . حساب بانکی فوق الذکر 

  

  

شامل  مکتب سلطان  1370توجھ فامیل درسال  دوکتور قاضی زاده  بھ اساس تالش و. والیت غور تولد گردید  قریھ  قاضی ھای صوفک مربوط چغچران مرکز در 1358زاده فرزند الحاج محمدظریف درسال دوکتور محمدشریف قاضی 
)این پوھنحی را موفقانھ بھ پیش 1379-1378سال ( پری کردن امتحان کانکور بھ پوھنحی  نرسنگ والیت ھرات کامیاب گردید کھ مدت دوبعد از س . قاضیزادهازصنف دوازدھم فراغت حاصل نموده  1378در سال  عالوالدین غوری  شد و

 در با کسب نمرات عالی بھ پوھنحی طب معالجوی پوھنتون کابل راه یافت و 1380ال اشتراک نمود ، با اعالن نتایج کانکور س 1379والیت ھرات بھ امتحان کانکور سال  بھ  نسبت عدم عالقمندی بھ این  پوھنحی ایشان  دوباره در میبرد اما
عرصھ تعلیم در والیت  دوستداران رواقع این خانواده مانند سای فرھنگی والیت غور میباشد کھ در یک خانواده معارف دوست و این پوھنحی را موفقانھ بھ پایان رسانید .  آنچھ قابل یاد اوری است دوکتورمحمدشریف قاضی زاده از 1387سال 

 1384درھژدھم دلو از خاطرات تلخ دوره ی تحصیلی دوکتور قاضی زاده ، حادثات المناک کھ ھمانا شھادت نا بھ  ھنگام  شیھد عبدالصبور عارفی پسر عمھ ایشان .فرھنگ را تعقیب نمودند  راه علم و معارف بوده و کنار غور ھمواره  در
سمت و سو داده ھای مثبت کھ بتواند برای مردم مظلوم غور خدمت نماید  والیت غور بمسیر آزادهء بود کھ عرضھ خدمات صحی را در شھید دوکتور عارفی یک جوان با افتخار وبرد  فرونھایت غم  ور این خانواده را دردرمسیر راه ھرات غ

 -مسیر شاھراه کابل  یک حادثھ ترافیکی در اتفاق بعدی کھ رخداد شھید ثارنوال عبدهللا قاضی زاده برادر دوکتورقاضی زاده در در .نمود ان شان را شدیدآ جریحھ داروابستگ و رستھ قلب ھمھ مردم غور ، شھادت  نابھنگام این جوان نو بود.
بعد از سپری نمودن  دوره ی آموزش  علوم سیاسی کابل فارغ و از پوھنحی حقوق و ، بودزاده یک جوان با فراست وال قاضی شھید ثارن .در سوگ شاندبود کھ این حادثھ بشدت مردم غور واین خانواده  1386جالل آباد در ھشتم اسد سال 
 مسیر شاھراه جالل آباد و ی دلخراش  ترافیکی حین یک سفر دریک حادثھ  ھای حقوقی داشت بحیث حقوق دان در بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان ایفای وظیفھ میکرد سرانجام درھ برنام کار و العاده در فوقستاژ حقوقی ازینکھ توانایی 

حادثھ رد نمود. وا دوکتور قاضیزادهرا برای  ناگوارنا بھنگام تاثیرات  این دو حادثھ تاسف انگیز و. بعد از دو دوره عمل جراحی  با اینکھ تالش دوکتوران موظف بھ نتیجھ نرسید سرانجام این جھان را وداع گفت  کابل شدیدآ ضربھ خورد و
خود دوکتورقاضی زاده این حاالت ذکر شده را از دوران تلخ  دوکتورقاضی زاده بحساب آمد وشھادت ثارنوال قاضی زاده مصادف با امتحانات وسط سمستر صنف پنجم دوکتورقاضی زاده بود کھ این واقعھ یکی از خاطرات تلخ دوران تحصیلی 

منحیث متخصص گوش ، گلو وبینی وبا کسب نمرات عالی درمیان تمام متخصیصین با اخذ  1392بعد از سپری نمودن امتحان تخصصی شامل دوره ی تخصص گردید کھ درسال 1388اضی زاده درسال . دوکتور قمی نمایدتحصیلی خویش یاد 
 سایر دانشمندان کشور حضور تحصیالت و ھای صحت و مسلکی ، دانشمندان وزارت  ھای عملی، کدر یافتھ بود جمع از د تدویرشفاخانھ دانشگاھی میون محفل کھ بھمین مناسبت در تخصص فراغت حاصل نمود در ۀدور بلند ترین نمرات  از

 م دیپلوم تخصص از بخش مربوط دوکتور قاضی زاده را مورد تقدیربینی  با تقدی وسط تمام متخصیصان  این دوره ی فراغت از بخش گوش ، گلو و اول نمره در قاضی زاده را منحیث شخص ممتاز و زحمتکشی ھای دوکتور داشتند تالش ھا و
ھستند کھ  ده ودار بوستعدادھای خدا دادی قوی برخورمسلکی از ا عرصھ ھای عملی ودر دانشوری  ذکاوت و در مردم غوراثبات گردید کھ  مھم را داشتھ و ۀسطح کشور جایگا دادند کھ این افتخار برای تمام مردم والیت غور در تمجید قرار و

  این خود یک ارزش واالی علمی را برای مردم بیاد گارمانده است .
رفتار نیک وی  انھ از خدمت وعملیات ھای بی شماری موفق گردیده است ، تمام کارمندان این شفاخ شفاخانھ ی میوند کابل طی چھار سال با کسب نمرات عالی و بینی در سرویس گوش ، گلو و جریانیکھ در گفتھ میشود دوکتور قاضی زاده در

  خداوند در راه خدمت گذاری بھ مردم  خواستار گردیدند. موفقیت ھای بیشتری را ازش برای تمجید نموده و
  

 را مؤفقانه به پایان رساند.تخصص  دورة محمدشریف قاضی زادهدوکتور 

  


