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واهیم به عنوان سوال اول می خ :فیروزکوه

بدانیم که شما دورنمای وضع امنیتی را در 

غور به ویژه در سال آینده چگونه ارزیابی 

 .می کنید

بسم اهلل الرحمن الرحیم، با عرر    :نوری

. سرم  و اد  خرردمش نهررریه فیروزکرروه 

عر  کرنم کره اوضرام امنیتری در سرال      

گذشته تا حدودی رضایش بخش بود و مرا  

وبی در عرصه امنیتی دسش آورد هرای خر  

در بخررش عمررع آوری سررم  و . داشررتیم

 پروسه دایاگ و تخریب کهرش کوکنرار و   
 

و علوگیری از ترافیک آن و در مبرارزه برا   

قاچاق بران مواد مخدر که این ها اولویرش  

های کاری پولیس را تهریی  مری دهرد،    

امیدوار  که سال . موفقیش های داشته ایم

آینده والیش غور عاری از کهش خهخاش 

برا آ   . البته با همیاری خود مررد   باشد،

شدن برف ها و آمدن بهار امیدوار هستیم 

در مجموم ما . که اوضام امنیتی بهتر باشد

تهررویش  از ناحیره امنیررش در غررور زیرراد 

نداریم، اما چیزی که بسریار مهرم اسرش،    

  7ادامه ص ..... مساله مهیمت پولیس 

در بعضی موارد خود ارگانهای امنیتی  حتا

 عامل بد امنی و جنایت شده اند

 
 

شمۀ از قبض   

و بسبببببببب  

تئوریبببببب  

 شبببببب ی  

 
 

 

 

 دکت  عضدالک یم س وش
 

گهوده شدن در های آسرمان و  ... 

فرررو ریخررتن برراران وحرری بررر دل 

بندگان بختیاری به نا  پیرامبران و  

طهارت و طراوت یرافتن سررزمین   

 عقول و حیات آدمیان به برکش آن 
 

 :ا فیروزکوهمحتر  عنرال شاه عهان نوری در گفتگویی ب
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مسرراله دو  . فرقرری نمرری کنررد  

اسررتخدا  برخرری از کارمنرردان در 

حاعرش  . بعضی از ادارات می باشد

برره حجررش نرردارد کرره کسررانی از  

بستگان و اقوا  رییس بره صرفش   

شب باش و نگهبان و پیاده و اعیر 

یررا مرردیر و مررامور در بعضرری از   

ریاسش ها کار می کنند که گر چره  

به نحوی سر  اسرتفاده از   این هم 

منصب گفته می شود ، امرا از ایرن   

هم مانند تیلیفون با چهم پوشی و 

گذشش تیر می شویم و می رسریم  

و اما پیش ترر از  . سر مطلب اصلی

آن بد نیسش اگر اشاره گیری هرم   

داشررته باشرریم برره کمهیرروتر هررای 

ریاسش که ایرن هرم در بعضری از    

اداره ها سراعش هرای بسریاری در    

ارعمنردان ریریس صراحب     اختیار

این را هم که گفتیم، می . قرار دارد

آییم حاال به مساله اصلی کره سرو   

موتر . استفاده از موتر ریاسش باشد

در هررر اداره از اداره اسررش، نرره از 

شخص عنا  رییس، امرا چنانیره   

می دانیم سال ها می گرذرد و یرک   

مامور بدبخش روی مبارک مروتر را  

 سر شاهزاده از داخ  نمی بیند اما پ

 

باران عان پرور، زیبراترین حادهره   

هستی اسش ونهستن عق  در کنار 

وحی و کوشش در گهرودن راز آن  

کفران . ... نیز به همان زیبایی اسش

اسش اگر این هدیۀ رایگران  نعمش 

خالق عواد وتعلیم بی اعرت طیبان 

االهی، درچنگال کج اندیهی هرا و  

بد فهمی ها وعقب ماندگی ها و بی 

دردی ها، فرسوده و ضایع شرود و  

بر لب آ  حیات، عمعی از تهنگی 

 .همک شوند

ما آدمیان اینک از بههش رانده ایم 

و از وحی مانده ، تردامنانی خروا   

معیهررتی شرریطان زده .ایررمآلرروده 

داریم و معرفتی خطا آمیز، پیامبرانه 

سخن گفتن و پیامبرانه عم  کردن، 

در . هیچ یرک در خرور مرا نیسرش    

حررررررررد خدرررد خرررد  خررویش  

ازحقیقش بویی می برریم و  کراری   

و . ما شارحانیم، نه شارعان. میینیم

و آنران کره   . مفتونانیم نه معصومان

ریعش سخن شان را برتر از فهم ش

می شمارند، بر حذر باشند مبادا که 

در پوسرررتین پیرررامبران افتررراده  

پذیرفتن وال یرش دیرن، نره    .باشند

سخن خود را بر دهان شارم نهادن 

اسررش و نرره خررود رابررر مسررند او  

بلیره سرعی در فهمیردن    . نهاندن

سخن اوسش با رعوم مسرتمر بره   

و عالمان ادامه در ص .کتا  و سنش
8  

ریاسش و یا مدیریش در یرک اداره ، در واقعیرش   

قبول یک مسوولیش کمن و تحم  برار سرنگینی   

می باشد که بدون شک رییس یا مدیر را بیهرتر  

از سایر مامورین و کارمندان به سرعی و ترمش   

میلف می سازد و کامیابی و یا عد  کامیابی اداره 

. ه می شودتا حدود زیادی به پای رییس آن نوشت

اما در کهور ما و  مخصوصاً در والیش ما بعضی از 

رییس صاحبان و مدیران گویا فراموش می کنند 

که در یک اداره دولتی نهسته اند و آنچه در اداره 

دارند نه ملک مطلق آنها، بلیه دارایی بیش المرال  

می باشد که چنرد روزی نرزد شران بره عاریرش      

 .گذاشته اند

ه بعضی کس ها به نحروی از  شاید دیده باشید ک

چیز . امیانات دولتی، استفاده شخصی می نمایند

های را که ما نمی بینیم و نمری دانریم و مر مً در    

نوشته می شود، اصمً  "  چند  "فور  نمی دانم 

روی شان بحث نمی کنیم، امرا اگرر بخرواهیم از    

چیز های بسیار ملموس و آشیارا شروم کنیم در 

. تیلیفون و موبای  یاد آوری کنیمقد  اول باید از 

همه ما می دانیم که از تیلیفون دولتی بره پیمانرۀ   

وسرریع اسررتفادص شخصرری صررورت مرری گیرررد و 

هریچ  . هیچیس نمری توانرد آن را انیرار نمایرد    

رییسی تیلیفون شخصی علیحده و تیلیفون دولتی 

عداگانه در عیب ندارد و معلو  دار کره از همران   

د ، حراال ایرن موبایر     یک تیر دو نهان مری زنر  

 روشن باشد یا افغان بی سیم و یا تیلی کا  ، 

و یا برادر ناز دانۀ رییس برا  عینرک دودی هفرش      

سته اسش و در تابستان ههش روز، روی فرمان نه

اگرر  . به سرک ها خاک باد مییند و در زمسرتان آ  

کره  ) این ارعمندی در تهیسی  اداره دریور باشرد  

باز هم مگو و مهرس، امرا اگرر عنرا  بره     ( نیسش 

میتب اسش و یا از کانیور مانده یا بییرار تهرریف   

دارد، رییس صاحب باید غم او را بخورد و بررایش  

به فیر آینده او باشد که هم به خیر کاری پیدا کند و 

خودش اسش و هم به خیر اداره و گرنه ایرن آقرای   

راننده که با موتر دولتی در کوچه ها تیم مری دهرد،   

هر روزی باشد دسته گلی به آ  می دهد و مهری   

کمنی خلق می کند کره هرم عنرا  ریریس را بره      

 .عنجال می اندازد و هم حضرت خود را 

نخواسته کدا  روز خرود را یرا   می ترسم که خدای 

کسانی را به شفاخانه یرا زبرانم الل بره قبرسرتان     

 !!اعزانم نیند

پیش از آنک تمش بالخیر بگویم صبر کنید که یرک  

در برا  ییری از   . چیز دیگر را هرم یراد آور شرو    

ادارات که ذاتاً هم چندان کم عنجال نیسرش گفتره   

ر می شود که در آنجا ییی از این سوگلی هرا کره د  

مساله موتر مصداق صادق اسش گرامی فراترر مری    

نهد و کارهای می کند که در برخی موارد از ریریس  

هم رییس تر می شودکه اگر این سریال ادامه یابد 

و هیچیس چیزی نگویرد بردون شرک فیروزکروه     

 .چیزی خواهد گفش
 

 خااااا ناااای ریاااای  نی اااات   اداره ،
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اسش که ما با مقا  وزارت داخله در رابطره بره   

تجهیز پولیس و تعلیم و تربیه پولیس تمراس  

هررای مسررتمری داشررتیم و در سررال روان    

تجهیررزات و امیانررات قابرر  ممحررره ای را   

عراده رنجرر   20حدود بیش از . دریافش کردیم

گرفرش و در   آمرییایی در خدمش پولیس قررار 

بخش های اسرلحه و تخنیرک هرم مهریمت     

معاش پرولیس هرم   . عمدص ما تقریباً ح  شده

 .باال رفته و یک معاش قاب  ممحره می باشد

بحث ریفور  که مسراله بسریار مهرم اسرش،     

مربوط می شود به عامعره عهرانی و مقامرات    

در این راستا نیز . عمهوری اسممی افغانستان

رنامره هرای دولرش و    ما همگا  و دوشادوش ب

وزارت داخلرره و زون سرراحوی هرررات پروسرره 

اآلن هم مدیر عنایی . ریفور  را دنبال کرده ایم

عدید تقرر معرفی شده و تعدادی هم نامهرای  

شان در مطبوعرات اعرمن شرده کره برزودی      

چالهی را که ما همیش یاد . معرفی خواهند شد

می کنیم عد  ملی بودن پولیس میباشد، با ملی 

پولیس ظرفیش پولیس ارتقأ پیدا می کند  شدن

کرره امیرردواریم بررا تطبیررق پروسرره ریفررور  و 

در بخش تعلیم . اصمحات این معضله ح  شود

و تربیه هم که بسیار بسیار مهم اسش و بررای  

ما اولویش دارد و پولیس ما در حال حاضر یرک  

پولیس متخصص و مسلیی نیسش کرار هرای   

ه کمرک  صورت گرفته و در نررر اسرش کره بر    

عامعه عهانی در ایرن قسرمش هرم اقرداماتی     

خوبی انجا  یابد و این پروسه همین حاال هرم  

 .ادامه دارد

ر پهلرروی اینهررا خررو  داشررته باشرریم، امررا د

همیاری مرد  بسیار مهم می باشرد کره اگرر    

همیاری داشرته باشرند و منرافع ملری را ار      

بگذارند، من یقین دار  که امنیرش بره آسرانی    

 . تامین خواهد شد

واقعیش همین اسرش کره در ترامین     :فیروزکوه

امنیش چیز های که شرما اشراره کردیرد م ر      

 آموزش و اصرمحات و تهریی  و همراهنگی و   

تجهیزات و غیره بسیار اهمیش دارند و اگر آنها 

به صورت ریهره ای و اساسری بهبرود نیابنرد     

تامین امنیش دشوار خواهد برود، کره کارهرای    

انجا  شده قاب  قدر اند اما مرد  معموالً چیرز  

های بسیار ملموس و عزیی تر را اول می بینند، 

م مً در رابطه به بم انداختن بره دفترر حقروق    

یا منزل رییس امور زنان و یرا نرا امنری    بهر و 

های راه ها و یا حادهه شهرک، مرد  می گویند 

که دولش و مخصوصاً پولیس کمی با تسرام  و  

اغما  برخورد نموده اسش، شما در این براره  

 چه گفتنی دارید؟

من در ایرن قسرمش عوامر  مختلرف را      :نوری

در این شیی نیسش که یرک  . شریک می دانم

ی باید به وظایفش عم  بیند، ولری  ارگان امنیت

این مهم نیسش که چرا فمن عر  زود کهرف  

در کهور های پیهرفته هم بعضی قضایا . نهد

حتی چند سال زیر تحقیق هستند ولی بره اهرر   

سعی و تمش و پی گیری مستمر ارگان هرای  

در ایرن  . امنیتی باالخره باید عر  روشن شود

مرا از  قسمش من هم شخصاً اعترا  دار  که 

 امنیتی،

رابطه های سیاسی با مراعع باالی دولتی دارند 

و از حمایررش هررای ویررژه ای در زون غررر    

 .برخوردار هستند

در این طرف هم یک تعداد افرراد خرود سرر و    

مسل  غیر قانونی هستند که می خواهند خرود  

امررا . سررری کننررد و از قررانون اطاعررش نیننررد

د خبرره و ریرش سرفید یرک     متأسفانه که افرا

موضوم کاممً محافظ کارانه دارند و برای حر   

قضیه تمش نمی کننرد و بره مراعرع مختلرف     

. گزارش می دهند که بین دو قو  عنجال اسش

من به عنوان قوماندان امنیه می گویم کره نره   

عنجال بین دو قو  نیسش ، بلیه ییتعداد افراد 

کنرد و   مسل  و عنایتیار این طرف را اذیش می

ییتعداد افراد عنایتیار و تفنگدار آن طرف را ما 

به عنوان دولش باید یک پالیسری مهرخص و   

سیاسش هماهنگ اتخاذ کنیم و دولش مرکرزی  

را متقاعد بسازیم که افراد خرمف کرار هرر دو    

متاسفانه که . طرف سم  شان باید گرفته شود

تا امروز به دالی  مختلف از عاهای مختلف این 

را اخمل می کنند و آن منابع این افرراد   پروسه

را به عنوان ابرزار فهرار علیره وضرع موعرود      

استفاده می کنند و این روشن اسش و هر کس 

قضیه شهرک، یرک اغمرا  و   . ان را می داند

چهم پوشی امنیتی از عانب ما نیسش، مرا بره   

وظایف مان عم  می کنیم، اما افراد مسرل  ترا   

دارند و او مرد  به  سط  وزارت خانه ها روابط

حیث وسیله فهار این افراده در این اراضری و  

این نقاط استراتیژیک نگراه مری کننرد شراید     

 .برای فردای خودشان
 

این همراهنگی ترا حرال     :فیروزکوه

 چگونه بوده؟

برداشش من این اسرش کره    :نوری

بخش هماهنگی ما امسال در همین 

ماه های اخیر بسیار مهی  داشته و 

س  تفاهم ها کم نبوده انرد و یرک   

هماهنگی رضایش بخش و صد فری  

نداشته که در این رابطره   صد وعود

من امیدوار هستم که مقا  والیرش  

در این راستا عطف توعره بیننرد و   

موضوم را عداً تحرش نررر داشرته    

 .باشند

را هررم در  PRTنقررش  :فیروزکرروه

مساله هماهنگی و هم در راسرتای  

امنیش در مجموم شما چگونره مری   

 بینید؟

کره   PRTمرن در قسرمش    :نوری

سریتور   نماینده عامعه عهرانی در 

امنیش هستند و در بازسازی والیش 

ما با ما همیاری دارند می گویم که 

نقش شان بسیار برا اهمیرش مری    

مساله اساسی این اسش که . باشد

، چه حقروق بهرر، چره     PRTچه 

یوناما و چه سارنوالی و نهراد هرای   

عدلی و امنیتی دیگر همره بایرد از   

 PRTدولش حمایش بینند نه اینیه 

ا را دنبال بیند و هرر  یک برنامه عد

 کررس از هررر گوشررۀ بیایررد و هررر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ادامه دارد

عرود  در قسمش تهیی  پولیس هم نرواقص و 

در یک ولسوالی با چه  الی پنجاه هرزار  . دارد

عمعیش، سی یا چه  نفر پولیس قطعراً کرافی   

از چه  نفر حتماًً چندتا مریض اسرش،  . نیسش

چند تا رخصش اسش و چند تا پهره و چنرد ترا   

هم گزمه که برای علب و حوادث غیر مترقبه به 

هیچ وعه به لحاظ کمیش پولیس کافی نداریم و 

تهیلی نیسش که بتواند پاسر    تهییمت یک

گوی نیاز های ما باشد که ما در این راسرتا برا   

مهاورین بحث های مفصلی داشتیم و پیهنهاد 

ما این بود به آنهرا و بره زون کره بایرد بررای      

ولسوالی های درعه دو  و سو  هرم تهریی    

وچنرد نفرر    670ولسوالی درعه اول که حردود  

ها هرم   اسش در نرر گرفته شود این ولسوالی

مساحش زیاد دارند و هم نفوس و هم با بعضی 

از مناطق کم هبات افغانستان و والیات نا امرن  

و تحش نفوذ القاعده و طالبران و کهرش مرواد    

مخدر قرار دارند که ما در این رابطه به توافرق  

رسیدیم و با فرا رسیدن بهار امید اسش که این 

 .پروسه عملی شود

ی که حاال در نرر پولیس کمیی و پولیس تقویت

گرفته اند ، این هم م ر  همران گرروا هرای     

منطقوی یا ملیهه ای می باشد که ما نمیتوانیم 

این هرا  . این ها را درسش اداره و رهبری بینیم

اک راً از خود مح  هستند و عو  که به هبات و 

امنیش کمک کنند و قانون را تطبیق کنند، شاید 

بهر . منی شوندبیهتر منجر به بی قانونی و نا ا

حال امیدوار هسرتیم کره برا تطبیرق ریفرور ،      

ارتقای معاشات ، توسرعه تهریی  و تعلریم و    

 یررک پررولیس  مسررلیی مررا بترروانیم  تربیرره

 

در . لحاظ ظرفیش مهیمت خاص خود را داریم

بسیاری مروارد مرا برا قضرایا صرادقانه عمر        

نیردیم و ما ارگانهای امنیتی، ارتباط ارگانیک و 

 هماهنگی الز  نداریم، حتی ما گرزارش هرای  

داریم که در بعضی موارد خود ارگانهای امنیتی 

عام  بد امنی و عام  عنایش شده اند، مر مً در  

قضیه ورلد ویژن عاملین قضیه دستگیر شدند و 

مساله کاممً روشن بود، اما منابع امنیتی ما بره  

گونۀ دیگر عم  کردند و قضیه را بره عنراوین   

 .مختلف پوش زدند

ع بینانره عمر    در قضیه شهرک ما بسریار واقر  

تما  اقوا  پهلوان بره یرک صردا مری     . کردیم

حال چه باید . گفتند که قات ، مم مصطفی اسش

شود؟ می گفتند ما می رویم حمله می کنیم سر 

قو  چهتی، ما مم مصطفی را مجبور شدیم که 

بازداشش نماییم ولری بجرای اینیره قضریه از     

طریق قانونی طی شود و اسناد و مدارک ارایره  

هر دو طرف آشو  و غوغا به راه انداختند  شود

مررا مرری . و مهرریمت کمنرری را خلررق کردنررد

خواستیم که ریش سفیدان چهتی و پهلوان را 

به مرکز والیش عمع کنیم، آنهرا از ایرن طرر     

حمایش کردند و قطعنامه نوشرته کردنرد و بره    

ما گفتریم دو راه وعرود دارد و   . دسش من دادند

هاد هرای قرانونی حر     قضیه باید یا از طریق ن

شود و یا از طریق اصم  و تفراهم، شرما هرر    

راهی را که انتخا  می کنید مرا حمایرش مری    

آنها قبول کردند اما یک مهش مسل  غیر . کنیم

قانونی در آن طررف قضریه مری خواهنرد کره      

سرقش بینند، بی نرمی و عنایش بینند و خرود  

آنها ریهه هرای شران از   . سری داشته باشند

 مختلررررررف آ  میخررررررورد، منررررررابع 

 

 

عنا  نوری صاحب با توعه به روند  :فیروزکوه

بطی ای پروسره دایراگ و برودن سرم  غیرر      

قانونی در دسش افراد غیر مسوول و با توعه به 

ر زمینی و مرموزی که شرما  این ارتباط های زی

اشاره داشتید، آیا به نرر شما در حرال حاضرر   

قوماندانان دوران عنگ برای امنیش غرور یرک   

 تهدید به حسا  می آیند؟

باور من این اسرش کره ترا زمانییره در      :نوری

افغانستان سم  عمع آوری نهرود و پروسره   

دایاگ از این حالش بطی به یک پروسه فعال و 

هود، این روند یک روند آسریب  عملی تبدی  ن

شریی نیسرش کره در غرور     . پذیر خواهد برود 

افرادی که صد فری صرد وضرعیش موعروده را     

نهذیرند وعود ندارد به شرطی کره مرا همره از    

پیروی بینیم و در درون دولش چند  یک پالیسی

گانگی نباشد و ارگان های امنیتی ییری دنبرال   

کار سبوتاژ و تخریب دیگری نباشد و به دولش 

بیند و متحد کار بینرد و در برابرر تمرا  ایرن     

دیرروز   عوام  که ما نا  گرفتیم، چه قومانردان 

چه افراد مسل  غیر قانونی باید پالیسی واحد و 

ایرن کره قومانردان در    . مهترک داشته باشرد 

ییجا مصروف عمع آوری سرم  باشرد، یرک    

ارگان امنیتی دیگر بررود و تهرویق کنرد کره     

و ده تا میهه نتی، دو تا میهه سم  خود را به ا

به مه بتی، مه ههرش میر  تفنرگ دیگرۀ تره      

 .تضمین می کنم که پیهش باشد

خطر این اسرش کره دولرش در والیرش غرور و      

نماینده هرای دولرش در راس مقرا  والیرش و     

بخش های امنیتی باید از یک پالیسی پیرروی  

 .کنند

 

 
  

من امروز هرم در  . گفش، بهنودچه 

یک مجلس امنیتی نرامی گفتم که 

شما اگر مری خواهیرد ایرن دولرش     

هبات و بقا پیدا کند و در غور امنیش 

خو  تم یر  شرود شرما از دولرش     

ببینید کره ضرعف در   . حمایش بینید

کجاسش؟ این طور نمی شرود کره   

یک نفر مسل  غیر مسوول در یرک  

گرپ  عای، گپ والی را قبول نیند ، 

قوماندان امنیه را نگیرد، علب مرن  

را در دهن اش بزند، رییس امنیرش  

را تحوی  نگیرد، بره تمرا  دولرش    

عوا  دهرد، براز هرر روز همررای     

یوناما گپ بزند و باز یوناما بگویرد  

این افراد  .که اونه با ما تماس دارد

مسرل  غیررر مسروول اگررر راسررش   

میگویند که ما از دولش حمایش مری  

س عانبدارانه با قضرایا  کنیم و پولی

برخورد می کنرد برا وزارت داخلره    

تماس بگیرند ، برا قومانردانی زون   

ارتباط برقررار کننرد و برا ریاسرش     

عمهوری مهی  خود را مطر  کنند 

و از آنهررا بخواهنررد کرره در اداره و  

رهبری پولیس تغییرات بیاورند نره  

اینیه همانطوری که گفتیم از کانال 

. ضریه شروند  های نا مربروط وارد ق 

برود،   PRTسوال شما در رابطه به 

بلی آنها بسریار مروهر هسرتند بره     

شرطی که هماهنگ عم  بینند و از 

دولش حمایرش بیننرد نره از افرراد     

 8ادامه در ص ...... مسلحی که   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    7002مطابق جنوری /  6831جدی           سال چهارم                                                                            شماره هفتم                              

33 
 ...شمه از قبض و بسط تئوریک شریعش

آنان . دین، عز این سمتی و خدمتی ندارند

فراهم آورندگان معرفش دینی اند کره نره   

عهد مقدس آنران  . کام  اسش و نه صائب

ر فهم کتا  و سرنش،  معرفتری مقردس    د

پیامبر اسم  ، خاتم االنبیأ . پدید نمی آورد

و شریعش او خاتم الهرایع اسش، اما هیچ 

فقیرره و مفسررری، خرراتم الفقهررا و خرراتم 

آخرین دین آمده اسش، . المفسرین نیسش

. اما آخرین فهم از دین هنوز نیامده اسرش 

روزی دین به کمال رسید، اما کدا  اسرش  

روز کرره فهررم دیررن در آن برره کمررال   آن 

 ...رسد؟

محر  این رازها عز راز دانران نیسرتند و   

خامانی که نیمه عان افتادن دین درروزگار 

حاضر دل شان را به درد نیاورده اسرش از  

این معامله دورند و در این اهتما  عز خلط 

و بدعش و بد دینی نمی بیننرد و از آن عرز   

نرریره  . دهمک و زیان چیزی نمی اندوزنر 

قبض و بسط در مرتبره اول یرک نرریره    

دین شناسانه اسش و در مراتب بعد نرریۀ 

و بره کرار   . کممری  –اصرولی   –تفسیری 

کسانی می آید که درد احیا و شروق درک  

دیررن دارنررد وبرری دردان را عررز دمررار و  

و ال یزید الرالمین اال . خسران نمی افزاید

 (  37/ االسری ) خساراً 

 !یده  بودیدآیا قبالً شن

8 

 ...مصاحبه با محتر  عنرال شاه عهان

در هر گوشه خود سرانه گپ مری زننرد و   

روی منفعررش و اغرررا  شخصرری تاکیررد 

 .دارند نه منافع ملی

طالبان همانگونه که میدانیرد در   :فیروزکوه

این اواخرر شیسرش هرای سرختی را در     

عنو  متحم  شدند و سوق اداره شان به 

حالش پاشیده تر از گذشته در آمده اسش، 

حاال به نرر شما در سال آینده برای امنیش 

غور طالبان یک خطر و تهدیرد عردی بره    

 حسا  می آیند؟

ر در همان روز های که طالبان بسیا :نوری

گر  بودند و می گفتند که ما در غور عبهه 

باز می کنیم و حتی قضریه شرهرک را بره    

عهده خود گرفتند، ما دیدیم که مرد  بره  

هیچ وعه از آنهرا حمایرش نیردنرد، مرا از     

ناحیه طالبان کدا  تهویش عدی نرداریم  

و من فیر نمی کنم و امیردوار هسرتم کره    

غور برای فعالیش طالبان یرک بسرتر مرن    

 .یک محیط آماده نباشد سب و
 

 

 بی خلطه فیر میکنددفتر حقوق بشر، 

 
) در شماره شهم سال پرنجم ماهنامره حقروق بهرر     

نوشته ای آمده اسش تحش عنوان (  6831سنبله سال 

در آخرر   "وضعیش حقوق بهر در ماهی که گذشرش "

اشاره ای هم بره کارهرای دفترر     54ص این گزارش

یتی غور شده که در تما  آن نوشته چیز های غیرر  وال

و نا سنجیده بره نگرارش آمرده     واقعی و تبعیض آلود

کره در مرورد دفترر     یمن نمی خواهم به مسایل. اسش

والیتی حقوق بهر، در مورد استخدا  کارمندان و یک 

سری مسای  دیگر گفته میهود تماس بگیر ، امرا در  

آوری اسرش کره بره     باره آن نوشته چیز های قاب  یاد

 :توعه رسانیده میهود

کارهرای  "در بخش اول گزارش آمده اسرش کره   . 6

حقوق بهری در والیش غور به دلی  حاکمیش فرهنرگ  

این  ".خهونش به چالش و موانع فراوان مواعه اسش

عبارت که فرهنگ خهونش را مخصوص به مرد  غور 

نموده اسش و مرد  غور را خهن و فرهنرگ شران را   

آمیز علوه داده در حقیقش توهین بره مررد    خهونش 

 .باشد غور می

در غور را ییی دیگر از  "عقب ماندگی فرهنگی  ". 7

موانع ذکر کرده که براز هرم یرک پدیرده ای عرا  را      

گمان نمیهود کره مررد  غرور از    . خاص نموده اسش

آنهای که هر روز خود را انفجار می دهند و میتب می 

د عقب مانردگی فرهنگری   برن ند و معلم سر مینسوزا

 در حالییه امنیرش غرور و عمقره    . بیهتر داشته باشند

 

و مافیای تریاک در دیگر والیات قاب  مقایسه نیستند 

و هیچ قوماندانی در برابر کارهای حقروق بهرری ترا    

از .. اسرش هنوز مستقیماً و آشیار مخالفرش نتوانسرته   

اخیرر آن گرزارش چیرز     این ها که بگذریم در بخش

 که کاممً تعجب کننده و خنده آور می های گفته شده

چنانیه تهمش های ناحق و مهیمت عنگ های . باشد

سی ساله را به صورت قاطع و یک عانبره و تبعریض   

رک و برر مبنرای   میز و غیر منطقی و بدون سند و مدآ

 .رگ کرده اسشادعا های واهی و سیاسی بز

مرد  غور می دانند که مقرداری از زمرین مررد  مرا     

بصورت بیع فضولی توسط زورمندان وقش به فرروش  

رفته بوده که حاال مرا مالرک و متصررف زمرین خرود      

هری   هستیم و کسانی به ناحق می خواهند علیه ما م

و سیاسری داشرته    ایجاد کنند و قضاوت قو  پرستانه

 .باشند

دفتر حقوق بهر از غضب خانه و  برخمف آنچه که در

الحمرد اهلل سرتره   . زمین و استرداد آن ، خبر می دهد

محیمه افغانستان قضیه را به نحو قانونی و انسانی و 

و حق را به حقدار ، قایر  شرده   شرعی بررسی نموده 

و برخورد های سیاسی و قو  پرستانه و تبعیض  اسش

ش و آمیز یک تعداد کسان را نقش بر آ  نمروده اسر  

. توطعه ها و تبلیغات دروغین آنها را خن ی نموده اسش

 وقتییررررره سرررررتره محیمررررره افغانسرررررتان و 
 

 قصه شهر فیروزکوه 

 آمادۀ چاپ شد
قصه شهر فیروزکوه که به قلم نبی ساقی ، 

استاد دارالمعلمین عالی غور نگارش یافته 

 .اسش ، آماده چاا گردید

رابطه نهریۀ فیروزکوه با دفتر محتر  والیتی حقوق بهر بسیار نیک و حسنه اسش و ما ! خوانندگان عزیز
زحمات و تمش های آنها را در راه تأمین حقوق بهر قدر میینیم، اما نامۀ هذا که از طرف ییی از خوانندگان 

 .می کنیم فیروزکوه نوشته شده به خاطر احترا  به نرریات مرد  آنرا چاا
ضمن تهیر از شما امیدوار  نامۀ بنده را در ییی از شماره . به ماهنامۀ وزین فیروزکوه سم  تقدیم میینم

 :های فیروزکوه چاا نموده ممنون سازید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرد  به آموزش و تعلیم و تاری  درخهان غور حاکی 

 .از فرهنگ واالی این سرزمین میباشد

وعود قوماندانان قدرت منرد غیرر    "در آن نوشته . 8

را ییی دیگر از چرالش هرا در راه ترامین     "مسوول 

حقوق بهر می داند که این سخن نیز خمف واقعیرش  

همه عالم می دانند که قوماندانان غور هرگز . می باشد

از لحاظ قدرت و پول و تفنگ و غیره با قومانردانان و  

 عنگ ساالران کمن 
 

خمف چیز هایی را هابش می کند کره   دستگاه قضایی

 بهرر  حقوق بهر ادعا کرده اسش، دفترر حقروق   دفتر

باید معذرت بخواهد و دوباره چنین کارهای را مرتیب 

و  "بی خلطه فیر نینرد  "نهود و هیچگاه به اصطم  

مرد  را نسبش به خود بی اعتماد و بی براور نسرازد و   

و زیبای حقوق بهرر را بره کارهرای نرا     واژه شیرین 

 .سنجیده و عجوالنه خویش بد نا  نسازد

 مولوی عبدالقیو  از ولسوالی دولتیار

این کتا  که حاوی حدود صرد صرفحه   

می باشد، گوشه های از تراری  غرور را   

در بخرش دو  قصره   . بازتا  می دهرد 

شهر فیروزکوه، مقاله ای آمده اسش کره  

به شیوه تحقیقری ترر تعیرین موقعیرش     

اصررلی شرررهر فیروزکررروه، پایتخرررش  

امهراترروری غرروری هررا را برره بحررث و  

 .بررسی می گیرد

نهریۀ فیروزکوه ضمن اینیره از چنرین   

فعالیش های فرهنگی قدردانی می کند و 

برای نویسندگان آرزوی موفقیش بیهتر 

دارد، از تما  قلم بدستان تقاضا می کند 

که در رابطه به غور و غوری ها و دیگرر  

مسای  فرهنگی ، تراریخی و ادبری بره    

ت عدی، سرعی و ترمش نمروده و    صور

مسوولیش فرهنگی و تراریخی و میهنری   

 .خویش را ادا نمایند

قاب  یاد آوری اسش که نویسرندص قصره   

شررهر فیروزکرروه در حررال حاضررر روی 

نوشته ای کار می کند که در آن بخهی 

از دوبیتی های عامیانۀ مرد  غرور گررد   

امید اسرش ایرن اهرر    . آوری شده اسش

 .آمادص چاا گردد عالب نیز به زودی

 

 اداره نهریۀ فیروزکوه

و از زور حیومش نترسند و الف های کمن بزنند و 

سودای تریاک بهزند و غوغا به راه اندازند و خود 

مرد  نگرانی دارنرد  . را بسیار مهم احساس کنند

که افراد بد سابقه اگر کنترول نهوند و علو آنهرا  

همین حاال و در سر فیلم گرفتره نهرود، احتمرال    

آنها در آینده به بری نرمری هرای کرمن      دارد که

پرس  . دسش بزنند و بلوا های بزرگی خلق نمایند

برای مسوولین خیلی مهم خواهد بود کره برا زور   

گویان و استفاده عو ها و تفنگ دارهرا و تریراک   

ساالر ها با عدیش برخورد نموده و آنها را نگذارند 

آنهرا در  . که حیومش را مجبور به با  دهی نمایند

مان افضلی کاممً مطیع و گپ شرنو بودنرد و برا    ز

تحفه دادن چهن و قالینچه و غیره مری خواسرتند   

که خود را به دل حیومش شیرین نمایند، اما حاال 

طوری که شنیده میهود ، آنها قصد دارند که بره  

زور بلوا و آشو  و غوغا برا  و خررا  بگیرنرد و    

 .خویش به تمیین وا دارنرد  حیومش را در مقاب 

حیومش و مسوولین حیومتی همچنران بایرد بره    

 5ادامه ص ... صورت عدی و با کاردانی و زیرکی

قرش و اهمیرش تردبر و کرار     آوردند و این خود، ن

 .فهمی را در اداره امور به روشنی هویدا می سازد

بهر حال زمستان می گرذرد و گرر  شردن هروا،     

مساله تامین امنیرش در والیرش و ولسروالی هرا،     

نیازمند مدیریش مدبرانه خواهرد شرد و احتمرال    

اخمل امنیش از طررف افرراد اسرتفاده عرو و زور     

واقعیش این . رفشگوی و عنگ طلب باال خواهد گ

اسش که در زمان والیش آقای افضلی و در نتیجۀ 

همیاری و همراهنگی تیمری آنهرا، و برا در نررر      

داشش نقش آقای عنرال نروری و عنررال بلخری    

 اگرر . اوضام به صورت درسش مدیریش می شرد 

مدیریش سنجیده شدص آنها نبودی ، انگیزه هرای  

  بسیاری وعود داشتند که می توانستند هر کردا 

اوضام را به صورت عدی و خیم سازند و امنیرش  

اما چنانیه از قراین و شواهد برر  . را مخت  نمایند

اواخر کسانی پیدا می شروند کره    می آید در این

عراأت آن را یافته انرد کره در مقابر  مسروولین     

دولتی گستاخی کنند و مسای  را رنگ قومی بزنند 

 و تفنگ غیر مسووالنه به شانه کنند 

 
مرد  غور در این دو سره سرال اخیرر،    

ش بسیار خو  در والیش خود شاهد امنی

گرچه نقرش مررد  در ایرن    . می باشند

مساله بسیار مهم و حیاتی می باشد؛ اما 

در واقعیرررش مررردیریش و کرررارگردانی 

مسوولین را نیز به هیچ وعه نمی تروان  

در . در مسای  از این قبی  نادیده گرفش

خزان امسال امرا، حروادهی رد داد کره    

عردی  مساله تامین امنیش را به صورت 

با خطر مواعه ساخش که به طور نمونره  

از حادهه کهته شردن قومانردان امنیره    

شهرک گرفته تا دزدی های میان راه ها 

و بم انداختن به دفتر حقوق بهر و منزل 

رییس امور زنران و غیرره میهرود نرا      

چنانیرره همرره مرری دانرریم در  . گرفررش

ولسرروالی چارسررده نیررز اوضررام رو برره 

سوولین والیتی وخامش گذاشته بود که م

با رفتن به ولسوالی و مدیریش اوضرام،  

 شرایط را ترا حردودی تحرش کنتررول     
 

 جدیت بیشاتر مای خوا اد   
 

 تاااا مین امنیاااات
 

 شاگرد و معلم

چه  معلمش پرسید ؟ سعدی در  ی ازشاگرد

 :ی وفات کرد سال

.  154الری   150درسرال هرای   : گفرش  معلم

معلو  میهود آن بیچراره پرنج   : گفش شاگرد

 .سال عان میداده اسش

 !!!بخندید 
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  ...تأمین امنیش عدیش بیهتر میخواهد 

ری در داخر  خرود   متوعه مافیرای فسراد ادا  

هیچ چیز بیهرتر از  . دستگاه حیومتی باشند

فساد اداری حیومش را بد نرا  نمری کنرد و    

میان مرد  و حیومش  فاصله ایجاد نمی کند، 

پس حیومش باید حساسیش موضوم را درک 

نموده و شردیداً مواظرب کارکنران خرویش     

شیی وعود ندارد که کسانی در داخ  . باشد

م   گربه بره کمرین    دستگاه وعود دارند که

موش نهسته اند، اگرر نیسرتند پرس چررا     

بعضی ها با سه هرزار افغرانی معراش هرم     

صاحب موتر شده اند و هرم مالرک دکران و    

خانه و هم احیاناً حاعی بیرش اهلل؟ در حرالی   

که مصرف یک خانواده معمولی حد اق  هفش 

هزار در ماه می باشد، ایرن کارمنرد از کجرا    

ار هم مصررف خانره را   توانسته که با سه هز

 کهیده و هم مصرف خانۀ خدا را؟

بناً مسوولین باید با زیرکی و تیرز هوشری و   

فراصش بسیار نگران اوضام داخر  دسرتگاه   

بوده باشند و دغدغه های مررد  را بره یراد    

داشته باشند و تنها به کنترول و نرارت کرا  

الیاتبین اکتفأ نینند که محاسبه آنها از خود 

و آخرت در پریش اسرش و از هرر    وقش دارد 

کس در برابر اعمالش سوال خواهد شد و ال 

ریب فیه که در هر دو دنیا مسوولین مسوول 

 .تر اند
 

 عمل الدین کوشانی

5 

   

درصد  ٠٤ افراد سیگاری  :(کاتاراکش)آ  مروارید  - 2

بیش از افراد دیگر در معر  ابتم به آ  مروارید، کدر 

شدن عدسی چهم و ممانعش از عبور نور و در نهایش 

استعمال دخانیات  :چین و چروک - 3. نابینایی هستند

های انعطاف دهنده پوسش  باعث از بین بردن پروتئین

 و  Aتحلی  بردن ویتامین  شود؛ همچنین باعث می

 . گردد محدود کردن عریان خون در عروق پوسش می

پوسش افراد سیگاری خهک و دارای خطوط و چین 

 -  4. در اطراف لبها و چهمهاسش کوچکهای  خوردگی

برابر بیش از افراد غیر  ٣ افراد سیگاری  :ضایعات شنوایی

 . شوند می دچار متوسطسیگاری به عفونش گوش 

برابر بیهتر از افراد  ٢ افراد سیگاری  :سرطان پوسش - ٥ 

غیر سیگاری در معر  خطر ابتم به نوعی سرطان پوسش 

 .قرار دارند( پوسته پوسته شدن، برعستگی روی پوسش)

مرتبه بیهتر از  ٥/١ افراد سیگاری  :فساد دندانها - 6

رس افراد غیر سیگاری در معر  خطر از دسش دادن زود

 . دندانها هستند

تررین   منواکسید کربن ییی از اصرلی  :پوکی استخوان - ٧

و دود سریگار اسرش،   موتر گازهای سمی درخروعی اگزوز 

. می  ترکیبی این گاز با خون بسیار باالتر از اکسیژن اسش

این گاز باعث کاهش قدرت عم  اکسیژن در خون افرراد  

 . شود درصد می ١٥ ای تا  سیگاری حرفه

های افراد سیگاری تراکم خود را از دسش داده و  واناستخ

شود همینطور زمان التیرا  یرافتن و    به راحتی شیسته می

درصد افزایش  ٠٤ عوش خوردن آنها پس از شیستگی تا 

 . کند پیدا می

بیماریهای قلبی ر عروقی ناشی از  :بیماریهای قلبی - ٠

 در هزار نفر را در سال ٠٤٤ استعمال دخانیات بیش از 

 

از قبی  زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق  دیگر 

مرتبه  ٢ )، سرطان بینی (برابر ٢٧ تا  ٠ )

 ١٤ تا  ٠ )، مری (مرتبه ١٢ )، گلو (بیهتر

تا  ٢ )، معده (برابر ١٠ تا  ١٤ )، حنجره (برابر

 ٢ )، آلش تناسلی مرد (برابر ٥ )، کلیه (برابر ٣ 

 ٥ )مقعد ( برابر ٥ تا  ٢ )، لوزالمعده (برابر ٣ تا 

 وعود دارد( مرتبه ٠ تا 

 عبدالهیور عزیزی

چندی قبل ما نامی فیروزکوه برای  

ود کارت  ای برخی از دوستان خ

تعاونی فرستاده بود که اینک ضمن 

تشکر و قدردانی از  مکاری و معاونت 

ایشان، نام  ا م اعدت کنندگان در 

 !ل ت ذیل ذکر میشوند،              تشکر
 -رییس صاحب دفتر ساحوی حقوق بهر. 6

 افغانی 4000

 افغانی 5000 -معاون صاحب والیش. 7

 نیافغا 8000 -والی صاحب والیش. 8

 افغانی 8000 -گ  احمد خان غفوری. 5

 افغانی 8000 -عبدالقهار دانهیار. 4

 افغانی 7000 -قوماندان صاحب امنیه. 1

 افغانی 7000 -شهردار صاحب. 2

 افغانی 7000 -استاد فض  الحق فض . 3

 افغانی CRS- 6400فض  احمد خان . 9

 6400 -رییس صاحب انیهاف دهات. 60

 افغانی

 

-رییس صاحب مخابرات. 66

 افغانی 6000

رییس صاحب فواید . 67

 فغانیا 6000 -عامه

 -مستوفی صاحب والیش. 68

 افغانی 6000

 -عبداالحد خان دولتیاری. 65

 افغانی 6000

 6000 -مم محمود کمالی. 64

 افغانی

رییس صاحب کار و امور . 61

 افغانی 6000 -اعتماعی

رییس صاحب همل . 62

 افغانی  400 -احمر

 -داکتر صاحب یعقوبی. 63

 افغانی 400

رییس صاحب امور . 69

 افغانی 400 -مهاعرین

داکتر صاحب عبدالرشید . 70

 افغانی 500 -عارفی

 -رییس صاحب معارف. 76

 افغانی 600

 -انجینر صاحب سنگین. 77

 افغانی 40

انجینر صاحب عبدالغفور . 78

 افغانی 40 -کارزاد

 افغانی 40 -توریالی خان. 75

 0 -رییس صاحب زراعش. 74

 افغانی
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 abdul_ghadir_delavary@yahoo.com :آدرس الكترونيكي

  

 0222885580: تماس/ عبدالشكور عزيزي  :معاون مديرمسئول

  0292028375: تماس/ قربان كريمي                 :سردبير
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ر و رابطاای ساای ا

 بیمااااری  اااا 
طبق تحقیقات سازمان عهانی بهداشرش در  

هانیه یک نفر در دنیا به علش اسرتعمال   ٠ هر 

 . دهد دخانیات عان خود را از دسش می

نتایج تحقیقات حاکی از آن اسش چنانچره    

افراد در سنین نوعوانی شروم بره کهریدن   

درصررد مرروارد  ٧٤ برریش از )سرریگار کننررد 

( افتد ه اتفاق میسیگاری شدن در این مرحل

سال یا بیهتر به این عم  ادامره   ٢٤ و مدت 

سال زودتر از افررادی   ٢٥ تا  ٢٤ بدهند بین 

اند،  وعه در زندگی سیگار نیهیده که به هیچ

 . خواهند مرد

تنهررا سرررطان ریرره یررا بیماریهررای قلبرری  

پیامدهای استعمال دخانیرات نیسرش بلیره    

ای از مسای  و مهیمت بهداشرتی   مجموعه

در ارتباط با مصرف مواد دخرانی وعرود دارد   

تواند بره لحراظ شررایط عسرمانی و      که می

مقاومررش ایمنرری در افررراد سرریگاری بررروز  

 : کند، که برخی از آنها عبارتند از می

با تضعیف سیستم  :از دسش دادن موها -١

ایمنی افراد سیگاری در اهر مصرف مواد 

ام دخانی، بدن این افراد مستعد ابتم به انو

شود  می« لوپوس اریتماتوز»بیماریها از عمله 

تواند عام  از دسش دادن  که این بیماری می

های  در دهان، عوش  زخم موها، ایجاد

 .ها شود دسش پوسش روی صورت، سر و

 

رود اسرتعمال دخانیرات    کهورهای توسعه یافته از بین می

باعث افزایش ضربان قلب، باال رفتن فهار خون، افزایش 

خطر ابتم به فهار خون براال و گرفتگری عرروق و نهایترا     

 . شود ایجاد حمله قلبی و سیته می

اسرتعمال دخانیرات مقاومرش معرده را در      :زخم معده - ٩ 

آورد؛ همچنین باعث تضعیف معده  برابر باکتریها پایین می

در خن ی سازی اسید معده و مقاومش در برابرر آن بعرد از   

معرده و در   غذا خوردن و بر عای ماندن باقیمانده اسید در

زخرم معرده افرراد    . شرود  نتیجه تخریرب دیرواره آن مری   

شود و احتمالی بهبرودی آن   می تداویسختی سیگاری به 

اک را انردک   سدِِیگار را ترک نیند تا زمانی که فرد سیگاری

 . اسش

قطران موعود در دود سیگار در  :تغییر رنگ انگهتان -١٤ 

اهر استعمال مستمر دخانیات روی انگهتان و ناخنها عمع 

ای مایر  بره زرد    شده و باعث تغییر رنگ آنهرا بره قهروه   

 . شود می

اسرتعمال دخانیرات در    :سرطان رحم و سقط عنین - ١١

تواند باعث افزایش خطر زایمان نروزاد   دوران بارداری می

سرقط  . با وزن کم و بروز مسای  بهداشتی در آینده شرود 

  .شبرابر بیهتر اس ٣ تا  ٢ سیگاری  عنین در مادران

 :تغییر شی  دادن سلولهای عنسی در مردان - ١٢

ت باعث کاهش تعداد اسهر  و کاهش استعمال دخانیا

عریان خون در آلش تناسلی مردان و ناتوانی عنسی در 

ناباروری عنسی در مردان سیگاری نیز . شود این افراد می

                          .تر از افراد غیر سیگاری اسش متداول

عنصر سرطانزا در دود سیگار  ٠٤ بیش از  :سرطان – ١٣

مرتبه بیهتر از افراد  ٢٢ سرطان ریه  وعود دارد احتمال

طبق تحقیقات بی شماری که انجا   .غیر سیگاری اسش

شده اسش در صورت ادامه استعمال دخانیات توسط افراد 
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