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 اس قاًَى  تا  ػول
 

 نویسنده : میرآقا " ساید " محصل سال چهارم پوهنحئ حقوق هرات

ا  بیان  نموده  سپس به  اصل  درین نوشته نخست می  خواهم  معنی و مفهوم قانون ر
ح شاود. قاانون  اه  از  لماه  اانون  ر تاه  تاا  موواو   بهتار  واوا مطلب به  پر دازم 

شااده  ریشااه   تناای  دارد  معناای آن خااط   ااا  اساات . در اصااط   بمعناای خااا  بااه 
مصوبه شورای  ملی  ه  به  توشیح رئس  شور برساد  قاانون مای  ویناد  و در معنای 

وعه قواعاد  و مقاررات از طارق مقاماات باا صا حیت   بارای  تنرایم اماور عام به مجم
اجتماعی ووع و تادوین شاود  اطا ق مای شاود . ا  ریات   شاور هاای  جهاان معاصار  
برای  تنریم  هر  چاه  بیشاتر و بهتاری اماور اجتمااعی ص اقتصاادی و ... خاود  از ماتن  

استفاده  می  نناد  اه  ایان  قاانون    مدون ) نوشته شده (  ه  بنام  قانون یاد  می شود
برخواسااته از واقعیاات هااای  عیناای  داخاال جامعااه یعناای عاارق  و عنعنااات ص ارزشااها و 
هنجارهای اخ قی ص  مذهبی ص   رهنگی  ص  اقتصادی ص  موقعیات  جررا یاای  و اوواا  
و احوال سیاسی  است ؛  وواع  چناین  قاوانین  اه  برخواساته از واقعیات هاای  عینای 

امعه  باشد ص  باعث  بهبود  بخشی و پیشر ت  واقعیت های ماذ ور شاده یاا مشا  ت ج
درین  زمینه ها  را  به حد اقل  می  رسااند .  ا رانساتان  نیاز  از  زماان شااه اماان   

ه ا . صاحب  چنین متن مدون  شده ص تا  به  امروز  نرر  به   1301خان  در  سال  
حااوال  شااور در آن  مااتن  نیااز  تریاارات  و د ر ااونی هااای تریاار  و تحااول ص  ووااع  و ا

آماده اسات .  فتاه مای شاود  اه  شاور ماا ا رانساتان در سساطح  منطقاه و  شاور هااای 
همساایه  از بهتارین  قاانون اساسای  بار خاور دار اسات  و باه  تبعای  ایان قاانون ساایر 

ای چنااین  قااوانین قااوانین  نیااز  بهتاار خواهااد  بااود . امااا سااإال  اینجاساات ؛  مااا   ااه دار
بهتر در سطح  منطقه  هستیم  پس چرا  ووعیت  شور ما در عمل  در  ابعااد  مختلاق  
اجتمااعی ص  اقتصاادی ص  سیاسای  و ... نسابت باه  شاور هاای  منطقاه  ناه  تنهاا  بهتار 
نشده  بل ه چندین  مرتبه بد تر و خاراب تار  شاده ر در پاسای  ایان  ساإال  در ا  ریات 

فتمان ها  به  یک  جمله   لی یعنی عدم حا میت  قاانون  و عادم اجارای نوشته ها  و  
درست  آن چنگ  می زنند   اه  ایان  جاواب  خاود  ساإال  بار انگیاز  اسات یعنای  چارا 
قانون حا میات نادارد  و چارا درسات  اجارا  نمای شاود ر  دریان  نوشاته  او شاا  مای  

امعه بوده و جواب  نسبتؤ صحیح  شود  عوامل  بیان  شود  ه بر مبنی  واقعیت های  ج
سإال  ما  باشد . البته این عوامل  و د یل شاید  حتمی  باشد  ولی  ا ی نیستص  چون  
وجااود  د یاال دیگااری   هاام محتماال اساات .عواماال  ااه  باعااث  شااده  تطبیااق و اجاارای  
یا  قوانین  در  شور ما  به  مش ل  بر  بخورد  به  انوا   و اقسام  مختلق است  اه ذ

ناواق  در منشاؤ یاا اساساات قاوانین : شا ل   یاری   -1آنها را به برسای مای  یاریم :  
قااوانین در  هاار  جامعااه  و هاار  شااوری  از  واقعیاات هااای عیناای  و ذهیناای آن جامعااه 
ناشی می شود ؛ منشؤ  قوانین  در  شور ما  از دو لحار  نااق   باوده  و باعاث  شاده 

عیت های جامعه در آن انع اس نیابد  ه در نهایت مشا ل  ه  آنچنان  باید  و شاید  واق
تؤ یر سااختار اجتمااعی : سااختار اجتمااعی در  شاور ماا نااق     -زا بوده است : الق 

و نامتعادل  است  و این مووو  ریشه  در تاریی  شور ما دارد  اه  از دیار زماان  باه  
وایق یا  شخ  سارمایه دار ش ل  ملوک الطوایفی  اداره  می شده   ه  با ی  این  ط

حا میت داشته ص  یا  از لحار  قومی شخ   پر نفوس  بوده ص یا عالم  دینی  بوده ص یا  
شخ   بوده  ه  از  لحاار  ام اناات ماادی  مانناد سا   ص پاول و  اروت  بیشاتر بهاره 
ماد  مند  بوده   ه  در ا  ریت این حا میت ها  مسئله  اهلیات ص درایات ص علام  و لیاقات  

نرر نبوده است  و این اشخا  در  تماام ماوارد  حتای در مساایل  اجتمااعی و سیاسای 
 شور نقا  لیدی داشته اند  ه  در وقت  تدوین  قوانین  ازین  مورد مسات نی نباوده : 
اول این ه اینها نماینده  منتخب مردم  نبودند  اه  باه  اسااس لیاقات  و شایساتگی آماده  

ون (  یاا ا ار انتخااب هام شاده از موقاق و زور  خاود  اساتفاده  باشند )بارای تادوین قاان
این ه  ا  ریت اینها  از سواد  ا ی  بهره مند  نبوده  تا  بتوانناد  نیااز   -نموده اند. دوم

هااای  جامعااه  را  شناسااای و واقعیاات  هااای  عیناای جامعااه را در وقاات تاادوین قااانون 
ین از قاوانین  شاور هاای خاارب : بعا    اپی  یاری قاوان  -درست  باز  و نمایند    ب 

قوانین  ما بدون در نرر داشت واقعیت های داخل  جامعه از قوانین  شورهای  خارجی 
 اپی  بر داری  شده  ه با  عارق و عنعناات ص  رهناگ ص اخا ق و .... ماا  هام  خاوانی 

 اه   اام   نداشته   ه این  هم  برای  ما  مش ل زا  بود ه است مانند قانون مدنی  ماا 
  - 2از قااوانین مصاار  اااپی شااده و قااوانین جاازای مااا  از قااوانین  شااور هااای دیگاار.   

ووعیت امنیتی  شور : طی سالها جنگ  در  ا رانستان  ه  به  ا ر آن  ناامنی در ا  ار 
مناطق  شور  ایجاد  شده  ص  ا  ریات  زور  منادان  خلاع سا    نشاده اناد و یاا  بعا  

الفین دولاات باوده  ااه باه همااین اسااس زمینااه تطبیاق  و اجاارای  منااطق تحات سااطره مخا
 قوانین مساعد  نشده  است .

 ساد اداری : در  شور ما  در طای  هماین  چناد ساال  اخیار   سااد  اداری  باه اوب   -3
خود  رسایده  اه  باه  اسااس آن  رهناگ معاا یتی ) قاومی ص سامتی ص زباانی ص حزبای  ص 

یا ته  ه  خود  مانع  عمده  تطبیق  قوانین  باه  شامار  مذهبی ( و واسطه  ری  رواب 
بی سوادی و عدم آ ای مردم از قوانین :  ی ی  از  عوامل  ه  باعث    - 4می رود .   

می شود  قوانین  یک   شور  زمینه  تطبیق  و اجرا  را  پیدا  ند آ ااهی  عاماه  ماردم  
ر ما متؤسفانه  اغلاب ماردم   نرار  آن   شور از  قوانین  ووع  شده  است  ه  در  شو

بااه  د یاال مختلااق  چااون  باای سااوادی  و... از  قااوانین  شااور  باای خباار مانااده  انااد  ااه  
اش ال در مجریان قوانین : صاداقت   -5ی ی از موانع  تطبیق قوانین  تلقی می شود . 

ی  ص  تقااوای  ص  تخصاا  ص  باای طر اای  و جاادیت  مجریااان  قااوانین  تااؤ یر  بااارزی  باارا
مسااعد سااختن  تطبیااق  قاوانین دارد ؛ باا  مااال تؤساق اول  این اه  در  شااور ماا  ا  اار 
مجریااان  قااانون  نااه  تنهااا  بااا  تقااوی  و  باای طر اای عماال  ن اارده  انااد  بل ااه   منااا ع  
شخصی خود  را  بر منا ع عامه ارجحیت داده  اند ص  دوم  این ه  مجریان  قاوانین  ماا  

مینه  ندارند  دلیل آن  هم  ناشی از شیوه  احراز  این  سامت آ اهی و تخص  درین  ز
است ؛  ه  بر اساس  روابط  به  این  سمت ها  نایل  شده  اند ص نه بار اسااس واوابط 

 قر :  قر هم علت  است  و هم معلول  چون از یک  طارق  زمیناه  سااز  سااد   – 6. 
ماانع  بار تطبیاق قاوانین تلقای   اداری ص  بیسوادی  و عدم آ اهی  مردم  مای  شاود   اه

می شود .  اهی خود ناشی از توزیع  نا عاد نه  روت  در  جامعه  اه پشاتبانی قاانونی 
هاا  هام   هام  بادانیم   اه  قاوانین  ساایر  شاور اباید  این  ر دارد  به  و جود  می آید . 

مبنااای   باار تحااول اساات  ص آنهااا  مشاا  تی دارنااد ؛ چاارا   ااه  جوامااع  رو  بااه  تریاار  و 
شرایط عینی   شور  خود  قوانین را  ووع  نماوده  مشا  ت  خاود  را  از یان طریاق  
ر ع  مای نمایناد.   هام  چناان  ماا پیشار ت هاای  شاور ماان  را  نسابت  باه  چناد ساال  
 ذشته  ان ار  رده  نمی  توانیم  ولای  ایان  پیشار ت هاا  نسابت  باه   شاور هاای  هام  

حار   سب  آزادی ص  نسبت  قوانین  بهتری  ه  ما  ادعاا  مای  نایم  تاریی   شور ما  ال
و  نسبت  به   رصات هاای  اه جامعاه جهاانی طای  چناد  ساال اخیار  در دسات ماا قارار 

 داده  ناچیز بوده  به هیچ وجه  قانع  ننده  نیست . 

 

 

 حتٖ بٖ خبزٕ اس احکام قاًَى ػذر پٌذاؽتِ ًوٖ ؽَد !
  آیاپور محصل سال سوم پوهنخی حقوق و علوم سیاسی هرات نویسنده : سراب الدین 

رم و امن عامه وجیبه تمام مردم قانون اساسی ا رانستان در ماده پنجاه و شا خویا صراحتا تصریح نموده  ه : پیروی از اح ام قانون اساسی ص اطاعت  از قوانین و رعایت ن
 نمی شود . ا رانستان است . بی خبری از اح ام قانون عذر دانسته

ل تطبیق است یا این ه مسولین هم باید اما امروز به و یت غور ما شاهد هستیم  ه مقامات بلند رتبه از قانون سر شی می  نند ! آیا قانون تنها به ا راد  قیر و بی بواعت قاب
ند مخصوصا  سانی ه در راس قرار دارند و صاحب چو ی های  رمایشی هستند تحت یک نرم  و دسیپلین مطابق به قانون حر ت  نند ر سوالیست  ه باید مقامات پاسیی  و باش

 . 
 ر نه بی مفهوم خواهد بود  ه در  جامعه وقت سخن از قانون می شود و مفهوم قانون به اذهان ملت رسانیده  می شود باید همان قانون خصیصه عمومی بودن را دارا باشد و 

 2ادامه صفحه . به غور امروز قانون مسخره شده  ما حرق از قانون بزنیم  با تاسق  ه

  

 فزٌّگٖ تارٗکٖ کِ اس رصٗن تارٗک طالباى بِ ٗادگار هاًذُ اعت ب٘گار

 ّزات –ٗک عفز پزخاطزُ در هغ٘ز غَر 
 شهر فیروزکوه –ؼالم رسول مبین       

گی شان آگاهی حاصل نماید مسافرت و تردد میباشد که من نیز این نوع را نهایت خوش دارم و یکی از شیوه های که انسان میتواند به عواطؾ و دیدگاه دیگران آشنا و از طرز زند
ی به وجود میآورد. به روی همین قابل پذیرش همیشگی من است. عموماً خاطرات و یادهای خوب و بد از همین طروق قابل حصول انسانها بوده و تؽییرات مثبت را در امور اخالق

سفر به سوی هرات داشتم که برایم نهایتاً خاطره آفرین بود. اینک دید خود را ازین سفر به طور واضح و بی آالیش که چشم دید من است و  1331حمل  22ملحوظ به تاریخ 
دری سوابق ندارم، امید میبرم که از سر  دروغ و اضافه نمودن هم از وظایؾ این قلم نمیباشد ذیالً برای خوانندگان این متن مینگارم، بخاطریکه در عرصه نثر و متن نویسی فارسی

صبح( با جمع از دوستان و همراهانم هریک: استاد هللا داد فوالد، استاد  7دقیقه مانده بود به  20صبح ) 06:40درست ساعت کاستی های این نوشته که حتماً دارد بگذرند. 
تن و همچنین لعل محمد پهلوی که با فرزندش همراه بودیم بوسیله ای یک عراده فالنکوچ راهی هرات عبدالقیوم شاداب، عالالدین جاللی، احمد ولی حکیمی، فضل الرحمان فرو

نفر از راکبین موتر بودیم. نان صبح را هنوز نخورده بودیم ولی هرکس با نان محلی آمده ای که داشت چاره خود را  13شدیم. هوا ابری و معتدل بود، جمعاً به شمول راننده 
شویم به قول ضرب  بنابر مشکالت راه های صعب العبوریکه ؼور دارد، مسافرین از موتر پیاده میشدیم تا اینکه مسیر را کوتاه کرده و به سرمنزل مقصود نزدیک میکرد، گاهی

نان چاشت را به هوتل بیدان صرؾ کردیم و بعد از بعد از ظهر به دره بیدان رسیدیم و  01:33المثل عامیانه )راه را رفتن خالص میکند و قرض را پرداختن(. باآلخره، به ساعت 
هله و هله که به دره بیدان )بعضی دره جام گویند( رسیدیم و راه دره را با منظره کردن دره زیبا، کوه های سرسبز، درختان  ادای نماز ظهر دوباره راه سفر را در پیش گرفتیم.

مودیم. هریک با همدیگر صحبت مینمودند که خیر بیبیند مرحوم رییس عبدالسالم خان، واقعاً کاری خوب و ابتکاری پربرگ و الخ های بلند را یکی پی دیگری به خوشی پی مین
ل افؽانی قناعت داشت و یک چوب بندی هم به آخر دره بیدان به سر پ 20 – 10کرده و راه هم امن است و باج گیری هم نیست )تنها یک چوب بندی به دهکده بره خانه بود که به 

دو عراده دمترک را هم در مسیر راه دره   -افؽانی از هر موتر جمع میکرد بخاطر پاک کاری سرک دره بیدان( که این واقعیت داشت ما یک عراده لدر و یک  150کمنج بود که 
  بیدان دیدیم. 

 

 دفاع خَدٕهزدم ٍ 
 غ م ربانی هد مند

 به منرور د ا  از :اقوام سا ن اطراق شهر چرچران با مشوره ادارۀ محلی و یت غور بعد از شهادت قواوتمند شهید قربان  ریمی 

 را همراه داشت . مسإلین بلند پایۀ ح ومت  بهبه ) د ا  خودی ( روی آوردند . این حر ت مردم حمایت و مال ( ) خون ص ناموس 

امروزه و هم پایه های ح ومت قوی  ردیده است . جان و مال مردم مصإن است هم  ا نون  در نتیجۀ قیام مردم بر ) د ا  خودی (

نمی توانند با ی ح ومت  شار جابجا هستند با حامیان محلی خود شرق و یت غور  -شمالپا ستانی  ه در مناطق نان حراس ا گ

و یا دانا آموزی باب بگیرند و یا درب م تبی را ببندند را ترور نمایند و یا هم از بعوی ها ا راد مإرق در ادارۀ دولت و  بیآورند

ا ر این حر ت مردم از طرق باور ما مبنی بر این است  ه . وزانند و رنگ قلم را به زمین بریزانند را تهدید نمایند و یا  تاب را بس

مجبو شوند تا انحای مختلق راه های را جستجو حراس ا گنان  ه هر  روهی مم ن است   ح ومت بیشتر حمایت و پشتبانی شود

و با به پنجۀ قانون سپرده شوند دست آنها به خون مردم تر است ؛  نمایند  ه از ریشه به دامن دولت سقوط  نند و آنعده ا راد  ه

امنیت  و عدالت اجتماعی تؤمین می از ساحۀ اطراق مر ز و یت غور  یستانو ترور ا گنان و دهشتجنایت  اران محا مه عاد نه 

و در نهایت روحیه استق ل طلبی در شود ص روحیه د ا  از ح ومت تقویت می  ردد ص اندیشۀ بیگانه پروری از بین برده می شود 

در حال . زیرا اذهان عامه نهادینه می شود و مردم از جان و مال ی دیگر و از ح ومت مبتنی بر اردۀ خود عالمانه د ا  می  نند 

نرام را بازو های باعث تقویت و توانمندی ح ومت  ردیده و بیشتر از پیا ) هر چند نو پا است ( مردم با این حر ت خود حاور 

ب سب وور  عال این بخا  ه جزء نیرو د اعی ح ومت است ؛از طرق دیگر ح ه اند و اعتبار نرام را با  برده اند . ساختتوانمند 

هاص همیشه خ  خلق  رده اند و ح ومت را توعیق دارند و با استفاده از  رصت  ا راد مخرب  ه در داخل نرام قرارمی شود تا 

نسبت به حقوق عامه اولویت داده اند و همیشه ح ومت را زندۀ زیر سایۀ و منا ع شخصی و  روهی خود را ا نموده اند و خواست ه

و از ترس حفر جان و آبروی خود به خواست ها و اعمال نا مطلوب خود نقطۀ ؛  عالیت های آنها بی ا ر شود خود تعریق  رده اند 

د و از  رده های نامطلوب بسیار خویا پیشیمان خواهند شدص هرچند آنگاه پیشمانی زانو خم خواهند  رپایان  ذارند و در برابر نرام 

   .سود نخواهد داشت

 َىــــٖ خــــزاعـــَکــــدٗو
 فضل الحق نجات 

 

ز وعواطاق بشاری را بخاود واژه دیمو راسی به تعبیر امروزی درمحیط وماحول ماوغلط  همی های مردمان ساده دل ودردمندما بسایار دلچساو ونهایات دلپاذیر اسات چاون غرائیا
د .وباید هم نرر به سریشت انساان وبناا باه ح ام وجادان از ان باه رقام جلب می ند وبسیار هم پر طمطراق ازسوی درامه نویسان معاصر ونو رمنیا منطقه تعریق وتوجی میشو

هماین منراور هام بایاد ایان مناسیب بدرقه وپیاروی صاورت بگردزیارا  اه انساان هاا هماه محتااب اماورات اناد  اه بایاد از راه هاای سااده وبیادون مواناع بدسات شاان برساد . اه باه 
بول همه ما قراربگردد .اما همین دیمو راسی امروز  ه خاون میطلباد از ی ساو. ویاا ح ومات بار مبنای عادالت  اه خداوناد باه حا م در جامعه موردق  دیمو راسی آراسته به زیور 

ن وی دیگار پایا روی بشروانساا  م خود بسیار واوح وروشن بیان نموده است چنانچه میفرماید )اعدلوا هواقرب التقوای (یعنی عدالت  نید  ه به تقوای نزدیاک تار اسات ازسا
سارزمین هاای مولیاد دیمو راسای  های دربند  شیده شده و محتاب قرار دارد.امروز بشریت درپی نجات خود از بیعدالتی حا م در محیط وجامعه  خود دراقصا نقاط جهان وحتی در

راهای قارار میگارد  اه در طاول تااریی  ابات  ردیاده اسات .  موجوده قرارداردودر صدد یا تن راه نجات است اما درین جساتجو بساا اوقاات را ه خاود را ام ودر پرتگااه وا لت و م
نموده اناد  اه  ااهی باه مقصاود  درتمام جوامع بشری انسان های مح وم به خاطر نجات خود ها راه رسیدن به     وآزادی از چنگال بیعدالتی رایک سان وهمسان تعقیب ودنبال

دا واصول ووع شده الهی است انحراق نموده اندراه خودرا  م وبیشتر در معر  خطر قرار  ر تاه اناد . اه م اال زناده خودها رسیده اند و اهی  ه اشتباه  رده واز موازین  ه خ
در شاور ماا باه  روایه غلاط نفااق در سر زمین ما  دلیل بر ادعای من میباشد.  رلم ح ام در ازمنه طو نی تاریی در شورمامش  ت   ن را بباار آ ورد ه اسات مناقشاات قاومی 

اق اقتصاادی بیانداز وح ومات  ان وسایله دسات ح اام جفاا  اار .جاور دیگاری باودغر  عقاب نگاه داشاتن سایر ترقای وپیشار ت جامعاه وعقاب نگاه داشاتن سایر صاعودی ان شا
 ی را باه ماردم ماتناگ وماردم ماادر واجتماعی مردم ما.ترویج  رهنگ پوچ ومیان تهی و شانیدن مردم به  ساد اخ قی و ساد اداری همه وهمه دست بدست هم داده  وای زنده 

ان نجات  شور  ریفته این بازار پی چاره بر آمدندراین  یر دار زنده  ی.چون شعار دیمو راسی وهنگامه سوسیالزم علمی نو وبسیار هم قشنگ جلوه نمای داشت عده از راه جوی
نمیدانستند   ه جهان  شای عصروزمان درپی امیال  خود  ه هما نا )رسیدن به منابع طبعی آب پر رونق عصر وزمان شده در دامن تار عن بوت سوسیال امپریالزم شرق ا تاده و

ب مینماود ه بیگاناه شاده ودر  اام های  رم بود(روان بودو روان است.اما چاره جویان ما ناخود آ اه از خود ومردم خود واز عنعناات خاود واین اه اصاول مباارزه مااه چاه را ایجاا
حقیقتاا غلاط مه چیز وهمه  س را  راموا  ردند وهیچ اصول را در امور مردم داری وعقائید مردم متوجه نشدندآنچه ارباب زمان طر   رد عملای نمودناد  اه نهنگ ا تادند  ه ه

انساان را بخاون تار وپانج ملیاون  ردند دیمو راسی پوشالی شرق را بخون مردم ما سار  ودر دره صاحرا ودرو دشات باه ارمراان آوردناد . اه در نتیجاه آن دیمو راسای دوملیاون 
اند اه از او وح اومتا باه تناگ  انسان امروز هم بار  ران  است  ه   این جامعه بدوا دارد ومی شاند ومردم به  فن  ا سابیقه راوی شدند ولقب بابای ملت را به  سای داده

ط خود  رده باشند .این بود یک دیمو راسی  ه بسیار دل پذیر جلوه مینمودوبسیار رنگاین هام آمده بودند   واز وی استقبال مناسیب هم  ردند  ه واقعا جبران بر برداشت های غل
د وباه ماردم خاود تارحم ن ارده بود .دیمو راسی سر  شرق وهمسایه مابه ما آموخت  ه ما من بعد چطورزندهگی  نیم وچاره در  جااست ولی باز ما به خود وعقائید وایمان خاو

 ینصار م م های نا  هم ما راه دیگر را در پایا  ر تاه باه عادالت وقاانون خادا عمال ن ردناد در حالی اه خداوناد صاریح وآشا ارا  بیاان می ناد )ان تنصار ایم بار دیگر آن چیز  ه
نشان میداد میادا ن ونقشاه شارق میاناه وی بت اقدام م( غا ل از این ه باز به تر ستان است .بسوی دیمو راسی غرب ودیار امری ا وانگلیس شتا تند واین در حال بود  ه تجارب 

اخته تحات ناام د اا  از بزرگ موردتوجه  دیمو راسی غرب است وتوجه شر ائی امری ا سر دمداردیمو ارسی غرب زمان و  رصت را باه ترتیاب  اه خاود آ ریاده باود مناسایب سا
دا بود وامری ائی ها میگفتند  ه روی حفر منا ع امری ا به ا رانستان آماده اناد والقائیاده منا ع امری ا  ه بسیار روشن هم بود.از بدوی تجاوز حمایوی مشرب امری ا راهر وهوی

ناهی غرب است .دنباال  اردن القاعاده در را بهانه قرار دادند . همه میدانستند وهمه میدانند  ه القاعده محصول بیعدالتی امری ا وپاسی سر سختانه در مقابل تجاوزات وغرور  یت
وماوازین را شرق  وشه از  راهم آوری جهان  شائی امپریالزم غرب محسوب میشود .نه حمایه از مردمان  ه ورورت به  مک دارند.  سانی  ه اقتصاد واصول  سر زمین های

م تاب سار مایاه داری ایان   ه منفعت جویان سرمایه داری غر  حصول سرمایه ووع  رده اناد ایان نیسات  اه مفات ورایگاان باه ماردم پاول ودارای خاودرا صارق  نند.وخاصاه
لقمه نان باید جان داد چناین نیست  ه به مردم  قیر  مک بشود .چنانچه زمانی سوسل رودس در  انگره امی اروی منا ع امری ابحث ووی چنین ارهار نرر  رد به خاطر حصول 

در امری اا وجهاان باه اصاط   متمادن غارب  ساانی زناده  ای می نناد  اه نسابت باه  شد  ه در نتیجه رودیشیا مورد حمله قرار  ر ات وتاا اماروز بناام رودیسایا یااد اوری میگاردد
خشامگین هساتیم در  شاور هاای مردمان مابیشتر سزاوار  مک هستند.ا ر درست  مک می نند پول خود را به آنها بدهند تا  قر در جامعه شاان یا ات نشاود . ماا شااهد ترااهرات 

تد مردم  ار ونان وعدالت میطلبند اما  وا شنوا  م است چطور شده  ه امروز باه ماا وماردم ماا  ماک می نناد . اه ایان  ماک ناه بل اه غربی  ه به شعار های  ونا ون براه میا 
ائیساته زناده  ای ل خدا ودین  اه شدانه به  رد دام است .وا ر ح ومت های ماواقعا به مردم  مک می نند زمینه های  راهم آوری  مک در بین ما وجامعه ما  راوان است .به عد
ه خداوند میفرماید )وتعااونوا علای بشریت است مراجعه نموده از مزایای دینی استفاده اعرمی نما یند زیرا در دین است  ه مردم به  مک به همدیگر امر وتشویق میشوند .چنانچ

در جاهاای مختلاق از  ا م خادا بشاریت وخاصاتا مسالمان هاا باه هم ااری باه اناوا  البر والتقوای و  تعاونوا علی ا  م والعدوان(را های تعاون وهم اری باه اسا م اسات وباس .
یاا حاق مسالم باه  قارا تعاین هم اری وشیوه های هم اری واصناق  ه مستحق  مک دانسته شده اند اشارات نه بل ه ارهارات صریح صورت  ر ته )م   خداوند در بین مال اغن

وصدقات است (متاسفانه ما غلط  ردیم ورا ه از ما  م شده است  ه با مراجعه به خدا و  م خادا وسانت رساول   وسایره اصاحاب ومعین نموده است  ه عبارت از عشر وز ات 
 اه هماین ا ناون ون رنگاین نماائیم .رسول   میتوانیم راه نجات را بیدون این ه  سی به مامنت بگذارد بدست آوریام . وناه ماردم مرلاوم خاود را باار دیگار در دام دیمو راسای خا

یطلبناد.مردم اینارا میدانناد  اه مردمان مابخون سر   ردیده راه نجات را از خداوند با دست دوعاا نیازمندناد.واز خداوناد هار لحراه وهرباار ناصار حقیقای وح ومات عادل الهای رام
یم پااک ومقادس براداد چاه هادق را تعقیاب می ناد .اماسیاسایون ماا نمیدانناد امری ا در تعام ت صلح اسرائیل و لسطین چه نقا  اذب را بازی می ناد .در دو دوره تجااوز باه  حار

وطان دیمو راسای خاون باه قتال .و قد اینرا میدانند  ه نو ری غرب پول  راوان را برای شان محیا میسازد .ماردم هرچاه میشاود بشاود . درحالی اه هار روز در  وشاه  وشاه ایان 
بسوی خدا ودین رهای بخا اس م وعمل نمودن به اح ام خدا راهی نجات بشریت باه طاور عماوم ونجاات ماا از چناگ ودنادان  مردم ماخونین تر ورنگین تر میشود .پس بر شت

 دیمو راسی خونین است وبس.
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 ...حتٖ بٖ خبزٕ اس احکام قاًَى ػذر
به ولسوالی دولتیار شاهد بودم  ه چندین  بار آب جوی خشک شد از طرق یک عده ا راد غیر مسول و خود خواه ص با وجود  ه 

و  م آب بودن ؛ اما وقت به مردم  فتم چرا ش ایت نمی  نید ر در جواب می   شت ی هذار خانه از بین می ر ت در ا ر  رمی هوا
 فتند : ای بابا به  ی ش ایت  نیم  ص قانون نیست هر  س واسطه داشت زور داشت ص دعوی به نفعا  یصله می شود . بناء  ایده 

م  وسر ردان شویم . هم چنان زمانی ه  سفر  ندارد  ه چند روز دیگه خود را بی ار  نیم و پشت  اد اره والی و مح مه  بگردی
داشتیم به طرق هرات وقت به ولسوالی دولینه نزدیک شده بودیم  ه چند نفر از ا راد مسلح غیر مسول  موتر  را  استاده نموده اند 

ی رسید مقدار پولی  و از دریوری  ه ما سوار موترا بودیم یک  مقدار پول می خواستند ا ما دریور با وجود ی ه  خوا به نرر م
را  ه خواسته بودند برایشان داد ص من تعجبت  ردم و به دریور  فتم چرا به ا راد  غیر مسول پول می دهید ر به جواب  فت : برادر 
 تو مسا ر هستی  اما راهی ما همین است ص ا ر پول نمی دادم  دوباره  بر شتن محال بو د . م ال های زنده دیگر هم داریم  ه  از

 حوصله این نوشته خارب است .
علت چیست ر چرا قانون مسخره و مردم از آن  رار می  نند ر به نرر من چون  سانی ه چو ی های  رامایشی  ر تند به اساس 
لیاقت وشایستگی نگر تند ص بل ه معیار انتصاب شان شخصی بوده ص به اساس مصلحت یک  رد انتصاب شدند و یا هم به اساس 

نفر واسطه و پارتی ص هم حزب ص هم  روه  ویا هم شاید معیار انتصاب شان یک مقدار پول  بوده  ه به مقامات به مصلحت چند 
داده اند . به همین دلیل ما شاهد بی نرمی ها ص  مبودی ها ص  ساد ص هیچ  اری ها ص خشونت ص « رشوت » عنوان تحفه یا شرینی 

هستیم . بر ع وه ملت هم تا جای در تطبیق قوانین مقصر هست ؛ خودسری ها  و  بی عقب ماند ی ص اداره ناسالیم  و... غیره  
نرمی های ا راد  زور مند و به اصط    سانی ه مسلح هستند باعث شده  ه تطبیق قوانین به  ندی پیا رود  بطور  ه شاید و باید 

وال  ه در ذهن هر  رد جامعه خطور می  ند.   ر  نم نرام تطبیق شود ص نمی شود . چرا مردم  از قانون می خواهند  رار  نند ر س
قبیلوی و د یل چون ص قومی ص نژادی ص سمتی و ... باعث شده  ه یک قوم حتی از  رد مجرم  ه عوو همان قوم است د ا   ند ص 

ود و از طرق دیگر قوماندان چون به نرر آنها  ا ر از مجرم قبیله یا طایفه د ا   نشود به آبروی هما ن طایفه صدمه وارد می ش
های محلی تطبیق قوانین را به نفع خود نمی بینند به همین دلیل بی نرمی را  نسبت به تطبیق قوانین تر جیح می دهند . متاسفانه 

امعه یک عده قوماندان های محلی داریم  ه  از راه های غیر قانونی امرار معیشت می  نند  و از همین رو  روز  ار بهتر را در ج
دارند و صاحب پول و  روت می باشند  وا راد  قیر از ترس این ه مبادا روزی  تنها نمانند مجبور هستند  ه از یک قوماندان پیروی 

  ند و  رنه در جامعه جای برای زستن نخواهند داشت .
یجه بی نرمی ها را به بار آورده  و پس در نتیجه می توان  فت  ه تا یرات سی سال جنگ تا هنوز در ملت ا ر  ذار است  ه  در نت

مردم به اصط   معتاد به بی نرمی و زور  وی شدند  و از طرق دیگر دولت هیچ اقد امات را  در زمینه انجام نداده و متاسفانه 
 4مه   ادا خود دولت تا هنوز چالیا ها و مش  ت زیادی  در  پیا رو دارد  ه توان اص   آنها  ع  از عهده  دولت  نیست.

  

 ؽت غَر چِ  خَاّذ ؽذ ؟زًَع
 محمد حسن سرائر محصل اقتصاد پوهنتون هرات 

  « به تحقیق  ه   )ب( حالت قومی را تریر نمی دهد تا آنان آنچه در خودی شان است تریر ندهند» 
ومن به همه  خداوند الرزاق و چاره سازص همه مخلوقات روی زمین را خلق نموده و روزی رسان همه می باشد در 

انسانهای روی زمین عقل و شعور اعطا نموده  ه ازین استفاده نموده امرار معیشت خود و  امیل خود را ادامه بدهند . 
طبیعت و منابع آنرا   بزرگ در خدمت بشر خود قرار داده  ه  انسانها از آن به قسم مناسب استفاده نمایند . پس به 

ه استفاده می  نند . مسلما می بینیم  ه همه مردم دنیا به یک سویه اقتصادی نیستند , انسانها مربوط می شود  ه چگون
چه مسلمان باشند و یا غیر مسلمان  ص در بدویت چون مردم دنیا به ت نالوژی , علم و دانا آشنایی ودسترسی  متر 

 داشتند . بناء سویه اقتصادی شان خیلی وعیق بوده زند ی بخور و نمیرداشتند . 
جهان دوم )  – 2جهان اول ) توسعه یا ته ( ؛  -1زند ی بشر در حال حاور به سه درجه از بعد اقتصادی قرار دارد :

جهان سوم ) عقب مانده (  . بد بختانه ا رانستان  در  لیست  شور های جهان سوم قرار دارد و  – 3درحال ان شاق ( ؛ 
اب می آید . سه دهه جنگ عامل بزرگ است  ه غوریان را از رشد ص غور نیز ی ی از عقب مانده ترین و یت  ها به حس

ان شاق و داشتن زند ی مر ه  باز داشته و  قر را با ر آورده , داشتن محیط طبعی نا مناسب , هوای شدیدأ سرد و 
غوریان به   وهستانی )هفت ماه تنها مصرق می  نند دیگرچاره ندارند( و  م بودی زمین مزروعی عوامل اند  ه نمانده

قله های سعادت اقتصادی برسند , خود خواهی های بی جا و تشنجات طایفوی و قبیلوی این ملت را دور از   ر سواد و 
زند ی با معنا داشته ؛ سواد  م  , شرایط نا مساعد , نداشتن مرز و بندر به شهرها و  شورهای مهم ,   ر این ملت را 

یه آنهم به بسیار مش ل جلب نموده  ه این را  رهنگ " بخور و نمیر  " می  ویند, اشترال تنها و  قد به تؤمین نیاز اول
 امل و جود ندارد , بی اری بیا از حد , درامد سرانه بسیار اندک , ا  رأ پس انداز را نمی دانند , بی ار ی مخفی و 

مردم  می تواند درامد خوب خلق  ند از انجام جود دارد نهایتؤ زند ی مشقت باری را متحمل می شوند .  ار های  ه  به 
 آن شرم می  نند . 

چون بدولت عواید خلق نمی  نند ) مصارق زیاد را شاید هم بار آورند ( دولت هیچ  ونه اقدام  زم را نگر ته و نمی 
ته شده :  " امتیاز قانون اساسی ا رانستان  ف 22 یرد و نخواهد  ر ت و هم امید وجود ندارد ؛ به نرر من  ه به ماده 

بین اتبا  ا رانستان ممنو  است " به  راموشی سپرده شد ه ا ر نه چرا و یات دیگر از داشتن پوهنتون , ر تن برسیه 
های خارجی , سرک خوب و خدمات مهم دیگر  ه یک جامعه در آن سخت نیاز دارد مستفید می شوند اما در غور خبر 

 ی نیست . 
عوی جهالت های دیگر ا  ر جوانان را  از درس و تعلیم محروم ساخته  و درین باره تصمیم  رهنگ تفنگ سا ری و ب

مو ق  ر ته نشده . آشنای با ت نا لوژی و استفاده از آن چیزی خنده دار جلوه می شو د , هم چنان منابع در دسترس 
ونی ها باز هم مصارق  وق العاده خیلی محدود  اما ا زایا نفوس سرسام آور است . با این همه مش ی ت و دیگر 

ا زایا دارد ) از ناحیه قر  وراه های غیر مشرو  دیگر ( ,  ی نفر سه دانه تلیفون دارد آنهم چینایی  ه هفته ی بار 
خراب می شود چون دسترس  م دارند پیام خالی روان می  نند و مصرق بی جا را متحمل می شوند جالب این است  ه 

دارد , موتر ها و س ل های زیادی است بجای این  ه مش ل جامعه و ملت را ر ع  ند با دواندن  بازارسیاه هم وجود
های بیجا استه ک می  نند , مصرق بیا ازحد در خوردن و پوشیدن ) در بخا خانم ها (  ه با درامد شان تطابق 

سوال برده وحشت ناک است هم چنان  ندارد آنهم تقلید شده از سلایر ها  و  شورهای بی  انه  ه  رهنگ ما را زیر
مصارق را  ه در موارد ازدواب  ردن متحمل می شوند ) پنج لک , ده لک , بیست لک ... ( خ ق شر  ص خ ق درامد 
شان و  فر اقتصادیت است . مصارق  ه متوجه دولت می شود دور از حقیقت و واقعیت خرب می شود ) نبود تخص  

مصارق است  ه اقتصاد جامعه و دولت را متؤ ر می  ند . متؤسفانه  نه  دولت راه و چاره  و سهل انگاری ( اینها همه 
جستجو  رده و نه مردم و ملت جامعه   ر به حال بیچاره خود می  نند پس وای  به حال مردم غریب , بیچاره و بی 

  س  ه درین نقطه دور ا تاده س ونت می  نند .

  

 دسدٕ ادبٖ ٗا دسدٕ بٖ ادباًِ
 چرچران 6/3/1391  محمدنصیر تو لی 

  
 به نام قدیر توانای  رد 
 برادر ب رد و برابر ن رد

 شرا ت ادبی:
بي جهان ص اعتبار هر نوشته و مطالب تحقیقي و علمي ص به مدارك و مآخذي در صحنه هاي علمي و اد

است كه نویسنده ارایه مي دهد. هر دانشمندي كه كتابي تازه به دستا ا تاد ص پیا ازان كه متن آنرا بخواند به 
بهره مند   هرست منابع آن رجو  مي كند تا بداند كه مإلق كتاب ص تا چه اندازه از حاصل كوشا هاي دیگران

 شده و كار خود را بر چه پایه هاي  ذاشته است.

 مراعات حقوق دیگران:
بعوي از نویسنده  ان ما ص ازین نكته غا ل اند و  مان مي برند كه ا ر به نوشته هاي خود به كوشا 

هند چنین هاي كه دیگران در همان زمینه كرده اند اشاره كنند ص از قدر و ارزا آ ار خود مي كاهند. و مي خوا

جلوه دهند كه سراسر نوشتة ایشان ص نتیجة ابتكار خودشان است. حتي ص آنجا كه ادیبي پس از مطالعة چندین كتاب 

شتاب زده و جویاي نام ص بي آنكه  اقل از   بزرگ ص در هریك نكتة یا ته و به مؤخذ خود اشاره كرده استص نویسندة

عیناً همان اشارات را در نوشتة خود نقل مي كند تا چنان نشان بدهد روي همان اشارات به اصل مؤخذ مراجعه كندص 

كه خود مستقیماً آن كتاب هارا مطالعه كرده و نخستین بار آن نكته هارا در یا ته است. ایشان ازین حقیقت غفلت 

و كوشا  مي ورزند كه در كار مطالعه و تحقیق ص هیچ پیشر تي حاصل نمي شود مگر آنكه پژوهنده از نتیجة كار

دیگران آ اه و از آنها بهره مند  ردد. اما انحراق از شرا ت ادبي انوا  صریح تر و ناپسندتري هم دارد؛ از جمله 

اینكه: كسي نوشتة دیگري را ص با اندك ترییر یا بي هیچ ترییري به نام خود انتشار بدهد. این كار با كمال تؤسق 

دزدي بي ادبانه » یا « دزدي ادبي»د متعددي از این كار را كه باید آنرا باید  فت كه در زمان ما رواجي دارد. موار

 خواند ص درین وقت و زمان دیده ایم.« 

 ق ب كه قوس ك ن به نام قوس  ماص در كتاب هاي آئین نگارا و آئین درست نویسي خود ص قوسي ص

 شده اقتباس و نقل ازمطالب برخي كه مي شود استعمال این قوس زماني .[]نامندص داریم مي نیز ایستاده قوس و

 همان به نیز كهن متون چاو و تحقیق در  .باشد كردن وتكمیل ا زایا و تذكر خواهان یا تفسیر و شر  قابل

 وروري آن مانند و تذكريص یيص نكته مطلبيص آوردن ا ر یك متن مطالب بعوي در چون میرود؛ كار به منرور

شود؛ به  مي  ر ته ص[ ]قوس ك ن یا ق ب  بین ص آن نكته در شود ا زوده چیزي مصحح یا ناشر طرق از و باشد

در حقیقت « شنیدن» كلمة « خوق. و  تنه بر كند د لت باشد ابر بي ا ر خواب اندر رعد شنیدن[ » ] ونة م ال: 

اده كه این با  اوا ه  ردیده است. و مصحح نشان د  كلمة است كه از طرق مصحح یا نویسندة دومي ص به جملة

» كلمه جزء متن اصلي نبوده و از طرق او ا زود شده. و یا ا ر كسي متني را مي نویسد كه این  ونه است : 

» و او ص تصور مي كند كه باید اوِل این جمله « نیدن رعد در خواب ا ر بي ابر باشد د لت كند بر  تنه و خوق.

بیفزاید تا آن كلمه ص به « نیدن»را قبل از كلمة « ا»هد حرق باشد تا با متن موا قت نماید ص و مي خوا« شنیدن 

را نیز باید بین قوس ق ب قرار دهد به « ا»در آید.  از لحار اصول ادبی این شخ  حرق « شنیدن» صورت 

رعد در خواب ...  تا در نوشته و تحقیقات نویسنده  ان و ادیبان ص دستكاري نكرده باشد « نیدن]ا[»این شكل : 

 ا ت ادبي را حفر كرده باشد.و شر

یك   از نكات ذكر شده ص چنین برداشت مي شود : زماني كه شخصي حق نداشته باشد حتي به اندازة

حرق در آ ار و نوشته هاي دیگران ترییر بیاورد و دست بزندص پس نوشتن یك كتاب و یك ا ر كه از دانشمند 

 ادبي و دزدي بي ادبانه هم میشه  فت كه بدتر است.دیگري باشد ص به نام خود قلم داد كردن ص از سرقت 

این نكته نیز قابل  فتن است كه : ا ر كسي در ا ار و نوشته هاي دیگري دست مي زند و كاري مي كند كه نویسنده 

 و صاحب ا ر ص نیز آنرا مي پسندد ص به این معنا نیست كه باید آن ا ر و مطلب را به نام خود قلم داد كند.

م این ه : او ً هر نویسندۀ عزیزی  ه می خواهد مطالب خود را بنویسد ص ناچار است جزئیات مطلب خ صۀ   

خویا را با استفاده از  وشا های دیگران ت امل ببخشند. دوم این ه : هر نویسنده باید سعی  ند ص از آ ار ص  تب 

نبع و مؤخذی  ه استفاده می  ندص باید مرجع و نوشته های بزرگ و مهم ص به عنوان منابع استفاده  ند. و از هر م

مطلبی را بنویسید ص جنبه های مختلق « عقب ماند ی ذهنی» آنرا بگوید ؛ م  : وقی شما می خواهید رابطه به 

آنرا  ه به نررتان مرتبط به مووو  منتخب خود می انگارید ص از  تاب های مختلق روان شناسی  رد آوری می 

ن منابع را ذ ر  نید. این  ار ع وه بر این ه از شؤن تحقیق شما نمی  اهد ص نوشتۀ شمارا  نیدص باید در آخر آ

 معتبر تر می سازد . مخصوصا ً  ه از منابع قوی استفاده  رده باشید. ویا:

  می توانیم در روز نامه هاص مجله ها ص ماه نامه ها ص انترنت و دیگر رسانه ها ص حتی شعری را از  س

نیم و به جلو چشم مردم بگذاریم ص تا بخوانند و به آن آشنا شوندص ولی به نام خودا نه به دیگر نشر  

 نام خدمان.

   می توانیم مطالب ص قابل توجه و آموزشی را  ه دیگران نوشته  رده اند ص نشر  نیم تا همگان از آن

 استفاده  نند ولی باید به نام خودا نه به نام خودمان. 

 ت ص پایمال  ردن حقوق نویسنده  ان شریق و استادان قلم بدست را نمایا می دهد.این  ساد در حقیق

پیام و خواها من به عنوان یک جوان ص از تمام نویسنده  ان و از تمام  قلم به دستان ص استادان و همة  سانی  ه 

حقوق نویسنده  ان شریق  این مطلب را می خوانند این است  ه در برابر این رواب نابجا مبارزه  رده و د ا  از

 را به م ابة د ا  از حقوق خود تصور  نیم!

 
 

 

 جلغِ ؽَرإ ٍالٗتٖ بخاطز عزاسٗز ؽذى ع٘البْا اخ٘ز در ٍالٗت غَر

 شورای و یتی غور

جلسه شورای و یتی با ادارات دولتی و موئسسات بخاطر سرازیر شدن سی بها اخیر در و یت غور در مقر  4/4/1391مور 

 دید :شورای و یتی بر زار  ر

ابتداء رئیس شورای و یتی ومن خیر مقدم از حوور وتشریق آوری اشتراک  ننده ها قدر دانی  رد و فت: به اساس  زارشات 

واصله بارانها وسی بهای مدها در ولسوالی های شهرک صتولکص چهارسدهص دولتیارومناطق چرچران سرازیر شده  ه تلفات 

 .ستت مالی و جانی را درپی داشته اوخسارا

رئیس شورای و یتی ا زود تا ا نون  زارشات بطور  ا ی نرسیده ص اما  زارشات  ه تاهنوز به دسترس است معلوم  ردیده  ه 

(نفرشهید شده ص شت وزراعت 24خسارات هنگفت مالی وجانی در ساحات مختلق و یت غور به بار آورده است ص  ه به تعداد )

ص وتعداد زیاد مواشی  انالها از بین ر ته ص راهای  رعی بین قریه جات شاهراه عمومی بین صخانه های نشیمنص زمین های زراعتی 

 هرات وغور در مناطق  منج و غوک مسدود است و قسمت از دیوار های محا رتی منار جام تخریب شده .است

 مردم شد . رئیس شورای و یتی خواهان  مک از ادارات دولتی صموئسسات وتوجه ح ومت مر زی برای نجات

 

 

 گآ دٗي هقذط اعالمجاٗگاُ ٍ ارسػ تؼل٘ن اس دٗذ
 نور  نوری
   
علم به معنی دانستن ص یقین  ردن و معر ت می باشد . تعلّم به معنی آموختن ص یاد ر تن و درک  ردن 
است و تعلیم به مفهوم علم یا هنری را به  سی یاد دادن و یا  سی را چیزی آموختن می باشد تا در 

ید . علم در حقیقت  را ر تن مفاهم است و مفاهم نام سلوک و روا وی ترییرات چشمگیری به میان آ
اشیاص اشخا  و موجودات عالم می باشد. خداوند)ب( حورت آدم ) ( را بنا بر یاد دادن مفاهم  ویلت 
بخشید. علم و دانا و  را یری آن در اس م اهمیت خا  و ویژه ای دارد ص دین اس م پیروان خویا 

یق و ترغیب می نماید تا مسلمانان علم را حاصل نموده و ذریعۀ آن به را به آموختن علوم مختلفه تشو
مدارب عالی زنده  ی رسیده ؛ راه درست و مطلوب را بپیماید و از بیراهه به دور روند  ه  اریست 

 راخوانده و منزلت علم و « خواندن» بس دشوار و مش ل . خداوند)ب( پیامبر) ( را به )إقرأ( یعنی 
برایا بیان نمود تا آنچه را پرورد ار و حی می  رستد به مسلمانان تعلیم دهد ص زیرا  دانا و قلم را

تعلیم بدون علم به پیا نمی رود . بنابر این حورت پیرمبر) ( بهترین معلم بشریت شمرده می شود. 
د خداون» خداوند متعال مقام بنده  انا را بوسیلۀ دانا بلند ساخته و در این مورد می  رماید : 

« . درجات  سانی از شما را  ه ایمان آورده اند و آنانی ه به ایشان علم داده است بلند بلند می برد 
پیامبر بزرگ اس م نیز مسلمانان را به تحصیل علم و تعلیم و ترغیب نموده و  را یری آن را بر زن و 

ست . بنا براین باید زن و مرد مسلمان  ر  دانسته و دانایی در علوم دینی را به خیر تعبیر نموده ا
مرد مسلمان هم خود و ه  رزندان خود را به  را یری علوم  راخوانده مسإلیت شان ر ع شده باشد و 
از طرق دیگر به تربیه و پرورا یک قشر منور و با  رهنگ مإ ق شده باشند . دین مبین اس م در 

ند به شرط آن ه طبق ارشادات  رانمایه مورد  سب دانا به پسران   و دختران موانعی را ایجاد نمی  
اس م عمل نمایند . ا رچه در جامعه  نونی ص عده ای  از عالم نما های بی خبر موجود اند  ه مخالق 
تعلیم نسوان و اناث . ولی این مف وره از روی علم و بصیرت نبوده ؛ بل ه زادۀ ُعقده ها و عدم بینا 

لی اس م از احساسات خشک و میان تهی مبرا است . در اس م آنها است ص زیرا دساتیر و ارشادات عا
ع وه بر این ه به  سب دانا تشویق صورت  ر ته حتسا  سانی را  ه از مردم علم را مخفی 

 سی  ه از وی بپرسند و » نگهمدارند مورد خطار قرار داده و پیامبر ) ( در مورد  رموده است : 
 می داند( خداوند)ب( او را در روز قیامت توسط آتا لگام می نماید . او آن را بپوشد ) در حالی ه آنرا 

 رچه دشمنان اس م در مورد این ه دین اس م مخالق علم ق ترقی و پیشر ت است تبلیرات سوء را به 
راه انداخته اند ولی در حقیقت این نرریه شان را از روی واقعیت نبوده بل ه زادۀ دشمنی آنها با اس م 

آنها از اندیشه ها و منطق بلند اس م می باشد . دین اس م بر ع وه این ه علم را ارزا می و ترس 
دهد .  سانی را  ه در پی تحصیل آن اند مورد نوازا و تقدیر قرار می دهد و نیز از دیگران می 

اس م مصدر  خواهد تا آنان می خواهد تا آنان را به دیدۀ قدر و احترام بنگرند .  شرده این ه دین پاک
 آموختن علوم ص تعلیم و ترقی است .  
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 زادــــهُ  9َٕــــط
 

 

 زاده"نویسنده: محمد حسین "نبی 
 ُمراد  ه تازه چند ماهی از نامزادی/نامزدی اا نگذشته بودص

 روسی/عروسی وی را می  ر تند.پدرو اقواما آماد ی ع 

جوانان آغیل/ده ده به رسم هم اری با  امیل داماد َمشک 
2
  

های دوغ
3
رابا ی ا غ مانده  از  مردم  آغیل/ده ده 

   
 دوغ 

 های  آغیل/ده ده  آرد  جمع می  ردند. پدر  مراد  به  خانه

توزیع  رده بود تا زن هاص نان َپتیر
4
بپزند و در روز طوی با دوغ جمع آوری شده تِپِشی 

5
 ه غذای  اصلی روز  طوی/عروسی است  

تهیه  نند و از اشتراک  نند ان در محفل عاروسی/عروسی پذیرایی  نند. در یک روز ابری  ه نم نم باران نیز از آسمان  رود می 
مدص طوی/عروسی مراد بر زار شد. مردم آغیل/ده ده همه لباس های نو پوشیده بودندص دختران لباس های  لدار به تن نموده و با آ

چشمان ُسرمه  رده در محفل عاروسی/عروسی شر ت  رده بودند. بچه ها نیز با لباس های یخن دوخته و دستمال سبز سرشانه 
ی  ا ا جمعه  ه لباس نو نداشتص ُ  ی سفیدا را به سر  رده و با پتوی زرد رنگا خودرا شان در روز طوی  رد آمده بودند. حت

پیچانده بود تا لباس های  هنه اا دیده نشود و به طوی/عروسی آمده بود. تعداد زیادی از مردان تفنگ به شانه  رده و با اسلحه 
وس در نیمه های روز َقرقه/نشانه را  ه به آن ُبز می  فتند و پنج تیره و   ِشن وق روسی شان آمده بودند. خانواده عاروس/عر

در واقع پیو چهارمنه روغن نباتی پوا  رده از پارچه رنگ روشن بودص با ی تپه نشانده تا قوده ها
6
َقرقه/نشانه زنی  نند.  

د به َقرقه/نشانه را داشتص قرقه ِچیتفنگدارها به نوبت با ی قرقه/نشانه شلیک  می ردند. هرمرمی  ه  یر می شد و احتمال برخور
7
 
می ر ت و َقرقه/نشانه را می دید  ه تیر به قرقه/نشانه خورده است یا خیرر دیری نگذشت  ه تیر  ا ا ویاء به َقرقه/نشانه برخورد 

ی ه روغن َزرد رد و مردم با خوشحالی تمام برای صرق غذا دوباره به آغیل/ده ده بر شتند.  اسه های بزر ی از تِپشی در حال
8
 
در  ودی  وسط آن ریخته شده بود آماده پذیرایی بود. مردمان  روه  روه داخل خانه می شدندص غذا صرق می  ردند و بیرون می 
شدند. پذیراها نیز در حال آماده بااص هر زمانی  ه نان تِپشی َ م می شدصپذیراها تِپشی آورده و دوباره  اسه هارا پر می  ردند. ماما 

ن بخا ماهی تابه روغن در دستص از دروازه داخل می شد و صدا می زد یک  نار! یک  نار  ه نسوزین! و با ریختن روغنص حسی
صدای جیز روغن بلند می شد و  اهی هم زرات روغن به چهار سمت پاا می خورد. بعد از صرق غذا مردم آغیل/ده ده در یک 

به جانا دهند و  ا ای عاروس/عروس لباس هارا در یک سینی  ذاشته و به خانه اتاق جمع شدند تا لباس دامادی دامد/دماد را 
آورد. م ی آغیل/ده ده لباس هارا َی ه َی ه باز می  رد و با پدر عاروس/عروس به جان داماد می دادندص وقتی بوقَچه
9
ها را م   

د. م   صدا می زدص برای ُ و  داماد َصَلواتص برای باز می  ردص هرلباس  ه بر میداشت با  ر تن نام لباسص صلواتی ختم می  ر
این ه عاروس و داماد به پای همدیگر پیر شوند یک َصلواتص برای این ه داماد َسُوز/سبز  نه یک صلوات بلند ختم ُ نین! مردم هم 

رد و پدر عاروس/عروس با می  فتند " الهم صلی علی محمد و آله محمد"ص داماد با َصلوات های مردم لباس هایا را به َتن  
 دستمال مخصو  دامادیص  مر داماد را مح م َبست. و همگی چک زدند.

سید ا بر اسب ُسر  رنگا را زین  رده و چادر زنانه سبز رنگی را نیز با ی زین اسب انداخته و آماده انتقال عاروس/عروس از 
رون شدن عروس از خانه پدرا را می  شیدند. همین بود  ه سرانجام خانه پدرا به خانه َبخت منترر ایستاده و مردم نیز انترار بی

عاروس/عروس با ُدهل و َدنبک دخترانص در حالی ه ُمراد دستا را به دست خود   ر ته بودص از خانه بیرون آمد و به  مک 
ا تادند. مادر عروس در  والدینا سوار اسب شد. دختران بیت خوانده و دهل زده با عاروس/عروس به سمت خانه داماد به راه

حالی ه با  وشه چادر سفید رنگا آب چشمان و َدماغا را پاک می  ردص دخترا را به سمت خانه داماد همراهی می  رد و 
مردمان قریه شادیانه َ یر می ردند. عاروس سوار براسب و مردمان نیز در دور پیا اسب در حالی ه وابستگان داماد پول و 

 ندص به سمت خانه مراد نو داماد به راه ا تادند و دیر وقت به خانه رسیدند. شیرینی پاا می داد
مراد  ه اولین شب زند ی اا را میگذراندص بسیار خوشحال به نرر می رسید ولی از این ه آدم شرم رویی بود از اول تا آخر دست 

می زد. با وجودی ه در آن شب شلوغ و پر سرو عروس را  ر ته و سرا را پایین انداخته بود و در مواردی هم از خجالت عرق 
صدا در یک خانه تنگص جای مناسبی برای ُمراد نبودص با آنهم ُمراد مجبور بود حتی به خاطر حرق های مردم  ه شده قبل طلو  

اوخانه ر تص در آ تاب حمام  ند. ُمراد در نیمه های شب دروازه  اوخانه را باز  رد و در حالی  ه َسطل آب در دستا بود داخل  
 وشه  اوخانه تخت  وچ ی بود  ه پدر ُمراد آن را برای حمام  امیلا آماده ساخته بود و قرار بود ُمراد در آنجا  حمام  ند. مرغ ها 
ه ها با صدای باز شدن دروازه بیدار شدند و از  وشه های  اوخانه به َپرَپَرک ا تادند. َپرَپَرک مرغ هاص خواب شیرین  او ها و  وسال

را نیز َبَهم زد و از جا برخواستند.  وساله زرد رنگ شو  نیز  ه در نزدیک حمام بسته بود از جا برخواست. مراد لباس هایا را 
در آورده و روی میی ها آویزان  ردص از َسطل با ررق  وچک آب برداشت و می خواست با ی َسرا بریزد  ه  وساله شو ص 

و به سمت  وشه حمام راند. با شا  زدن  وسالهص مراد ت انی خورد و از جا پرید و دید نه از  شاَخا را به پشت مراد چسپاند
عاروسی خبری است و نه از حمام بل ه در  وشه اتاق تنهای تنها خوابیده است. تمام آنچه اتفاق ا تاده بود خوابی بود  ه مراد آن 

 شب دیده بود.
 1391 ور  11 -برچی  ابل

 اصط حات:معنی تعدادی از 
 طوی: مراسم ازدواب یا عروسی  .1

 َمشک: مشک از پست ُبز ساخته شده  ه برای تبدیل ماست به دوغ و جدا نمودن روغن استفاده می شود. .2

 ُدوغ: مایع سفید رنگی  ه بعد از جدا  ردن روغن از ماستص ماست تبدیل به دوغ یا دوق میگردد. .3

  زی معمول می باشد.َپتیر: یک نو  نان حجیم است  ه در مناطق مر .4

تِپشی: تِپشی  ه در بعوی مناطق هزارجات به آن نان َبَته نیز می  ویندص نو  غذای مخصوصی است  ه از نان َپتیرص دوغ  .5

 و روغن تهیه می   ردد.

 قوده: قوده در  محا ل عروسی به  سانی  فته می شود  ه همراه داماد برای بردن عروس می آیند. .6

 انه چیص  سی  ه مسئول شاندن و دیدن نشانه است  ه تیر به نشانه اصابت  رده است یا خیررَقرقه چی به معنی نش .7

روَغن َزرد: روغن طبیعی  ه از شیر حیوانات خانگی تهیه می شود   ه ابتدا به  آن مس ه می  ویند و بعد از جوشاندن  .8

  ه می  ویند.تبدیل به روغن زرد می  ردد و جوشاندن َمس ه را اصط حا  صاق  ردن َمس

 بوقچه یا بوغچه به لباس های پیچانده شده در یک دستمال  فته می شود.

 افغاًغتاى ٍ پاٗگاُ دائوٖ ًظاهٖ اهزٗکا
 

 نویسنده : محمد شاه شایق محصل سال سوم پوهنتون هرات پوهنخی حقوق هرات
  

سو  یناز چندی  به ا مووو  پایگاه دائمی امری ا در ا رانستان یک مووو  جنجال بر انگیز است  ه
  ر این است  ه پایگاه نرامی   یه همین اساس است   ه امری ا خواهان   سری زبان ها می باشد  .

اا بطور دایم در ا رانستان باقی بماند اما ا رانان با غیرت  ه چه در داخل هستند و چه در خارب ص 
ری ا در ا رانستان نمی باشند. بخاطر مخالق چنین اندیشه هستند و خواستار پایگاه دائمی نرامی ام

ی ه دولت امری ا و متحدینا بعد از سقوط رژیم طالبان به بهانه از بین بردن تروریزم وارد  
ا رانستان شد برع وه  ه تروریزم را نتوانست از بین ببرد مصارق زیاد را  هم در قسمت نیروهای 

 ر انتقادات شدید مردم امری ا قرار  ر ت . نرامی خود  رد و تلفات سنگین را هم متحمل شد و مو
 شور دیگر همرای امری ا  ه بخاطر تؤمین امنیت ص صلح و  بات و از بین  43از طرق دیگر عسا ر 

بردن ترورزیم وارد ا رانستان  ردیدند . باز هم نتوانستند  ه امنیت را به ا رانستان بر پا  نند و دست 
در قریه جات و و یات دور دست  شور توسط طیاره های خویا  به  شتار ا راد مل ی و غیر نرامی

پرداخته و منازل مردم بیگناهی مان را ت شی می  ردند و ا راد بی  ناه را همرای خود می بردند و 
حتی اطفال بیگناه ص پیرمرد ها ص زنان و جوانان را  ه به چنگ شان میفتاد با خود می بردند  روی 

د تنفر و انزجار مردم ا رانستان قرار  ر تند و  شور ا رانستان خواهان این شد همین لحار بود  ه مور
 ه قدرت از نیروی نرامی نا تو به اردوی ملی ا رانستان وا  ذار شود . اما اردوی ملی ا رانستان با 
عدم داشتن وسایل پیشر ته و مجهز بازهم توانسته  ه  تا حدود روایت مردم را  سب و حفارت  شور 

ا در نقاط و مح ت مختلق با دوا داشته باشند .  دولت امری ا بخاطر تطبیق پ نهای استراتژی خود ر
در آسیای میانه داشتنی پایگاه دائمی خود را در ا رانستان وروری می داند .بناء اندیشه امری ا این 

ن در ا رانستان جاری است  ه با بر آمدن قوای ناتو  از ا رانستان بار دیگر باعث می شود  ه جوی خو
شود . و از طرق دیگر مقامات ا رانی به این نرر هستند  ه هر  اه دولت اوباما خواسته باشد  ه 
ا رانستان را  مک  ند بهتر است  ه اردوی این  شور را تقویه  مالی و نرامی نماید  تاا رانستان در 

دوباره سری پای خود استیده تا  ه  قمست های بازسازی ص اقتصادی ص  شاورزی ص ایجاد  ابری ه ها
جوانان بخاطر تؤمین معیشت خود به  شور های دیگر مهاجر نشوند و توسط همسایه  ان به بهانه 
های مختلق به دار آویزان نشوند . و عده  ه با خروب نیروی های ناتو از ا رانستان منا ع خویا را 

می  نند  ه اردوی ملی ا رانستان نمی تواند  ه  در خطر می بینینند موا ق نمی باشند و همیشه تؤ ید
مراقبت  ا مل و مسإلیت تامین امنیت را بدوا داشته باشند  بناء پایگاه دائمی امری ا در ا رانستان 

 وروری است .
درینجا سوال  ه مطر  می شود این است  ه چرا پایگاه دائمی امری ا در ا رانستان و جود داشته باشد 

ن تاریی پنج هزار ساله ندارد ر آیا ا رانها غیرت و شهامت ندارند  ه از ا رانستان مراقبت ر آیا ا رانستا
 نند ر ایا بیگانه ها از ا رانستان حفارت  ردند ر  بناء باید جواب تمام سو ت را از خود مان پرسان 

رسوای است  از  نیم  ه جرا اینطور و آن طور شده است . ا ر وطن ما  در زمان  علی بگیرداب چنین 
دست خود مان  است . بخاطر ی ه ما نفاق را بر وحدت تر جیح می دهیم ص و برادری خود را در 
آغوا نمی  یریم ص از ی دیگر نفرت داریم و قوم  رای ملیت  رایی را در پیا داریم و آن را منا ع  

 خود می دانیم . 
پایگاهی دائمی نرامی امری ا را در  بناء من از تمام همو طنان خویا خواها می  نم  ه ایجاد

ا رانستان حمایت ن نیم و خواستار این باشیم  ه قدرت به دست ا رانهای  شجا  باشد و خود مان  لید 
باز سازی ص پیشر ت و ترقی را بدست بگیریم تا  ه در آینده ا رانستان با  بات ص با صلح و ا رانستان 

 های بزرگ با شد .  ه دور همه مش  ت ص بحرانها و  اجعه 

 

 

هقذار هَاد اًفجارٕ  PRT(ت٘ن  EODت٘ن تٌظ٘ن هْاهات هٌفجزُ) 

 .را  با ّواًگٖ ً٘زٍّإ اهٌ٘تٖ هلٖ  افغاى اس ب٘ي بزدًذ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مقیم در  PRT( مربوط تیم بازسازی و یتی )  EODدر ششم ماه جون تیم تنریم مهامات منفجره ) 
 یلو رام مواد انفجاری را از بین بردند,  ه شامل ماین های ود تانک ,  100با چرچران تقری
 , مرمی های توو و مزایل بود. RPGنارنج های 

(  منتقل  ردید این اقدامیست  ه  NDSمواد منفجره مذ ور توسط تیم پی آر تی به ریاست امنیت ملی) 
واد ها منقجره توسط شورشیان خبر دادند, مردم محل بارها راپور های را در باره استفاده  این م

ریاست امنیت ملی نیز مقدار مواد انفجاری را جمع آوری و آماده از بین بردن نموده است و این مواد 
زمان بدست آماده است  ه شروشیان ع قهمندی خویا به پروسه استقرار مجدد و زند ی صلح آمیز 

وهای امنیتی محلی غور همیشه جهت از بین بردن مواد ابراز داشتند و به پروسه صلح پیوستند.  نیر
مراجعه می نمایند. ا  را مواد منفجره توسط نیروهای اردوی ملی   PRT( تیم  EODمنفجره به تیم )

(   بخاطر از بین بردن به تیم بازسازی  DIAG,ریاست امنیت ملی, و د تر خلح س   ومل ی سازی ) 
روند  اری باید  ه چنین باشد. مردم باید در مورد مواد منفجر (  سپرده میشود.و  PRTو یتی ) 

ناشده به نیروهای  امنیت ملی ا ران : پولیس یا اردو ملی خبر بدهند چون پولیس و اردوی ملی وامن 
 تامین امنیت شهروندان هستند. 

مواد منفجر  مردم مسولیت حفر جان خویا را دارند و در راستای بهبود امنیت ت ا نموده و باید به
ناشده دست نرنند و سریعا به پولیس محلی و یا به نیروهای امنیت ملی ا ران خبر بدهند و تا حد ام ان 
تا رسیدن پولیس به محل  ساحه را  ه در آن  مواد منفجره موجود است را نشانی  نند وتحت نرر 

ن را  سخت تحت  نترول داشته بگیرند.و اطفال را همیشه از خطرات مواد انفجاری باخبر نمایند و آنا
باشند. بخاطری ه آنان آینده  سازان  این و یت هستند. تنها نیروهای امنیت ملی ا ران برای از بین 
بردن مواد منفجره یا ت شده  مسولیت دارند, در برابر خطرات  این مواد منفجر ناشده همه  س 

 وجه جدی صورت  یرد. ی سان بوده  و دشمن همگان هست بنا باید در این مورد ت
 

 (  PRT CCR تیم بازسازی و یتی غور )

 

 

(   ANPافغزسخوٖ  پـَل٘ظ قَهٌـذاًٖ اهٌ٘ـِ )   

 .جزاحٖ گزدٗذ  PRTتَعط داکتزاى ت٘ن 
 

ویژه پرسونل این تیم میباشد تا این ه خدامات پزش ی را برای شان  راهم نماید, با وجود   PRTخدامات صححی تیم 
با مزا ز صححی محلی در وقت  زم  نیز هم اری مینماید, در ششم ماه جون تیم    PRTتیم  این هم  بخا صححی

یک ا سر قومندانی را در جریان چنک باشورشیان در والسوالی پسابند با اصابت مرمی  زخمی  ردیده   PRTصححی 
تانی, و لتوانیایی صورت  ر ت بود عمل جراحی نمودند. انجام این عمل جراحی در شب توسط دو توران ا راینی,  رجس

و  مدت یک ساعت بطول انجامید و مو قانه سپری شد. بعد ازعمل جراحی و آزمایشات  امل ا سر مذ ور همراه سه تن 
 دیگر از سربازان  بوسیله هوا پیماهای تیم صححی جهت مراقبت بیشتر به شفاخانه نرامی  ابل منتقل  ردید.

ی را با شفاخانه محلی غور در راستای تجهزات صححی,  دوا, مشاوره دهی و هم اری های زیاد  PRTتبم صححی 
تداوی مردم محل  ه دارای استع م از دا تران محل باشند انجام می دهد. از این لحار ارایه خدامات صححی شفاخانه 

با شفاخانه    PRTتیم ملی غور بطرق معیاری شدن است و خدامات  بهتری را به مریوان ارایه میدارند. این خدامات  
 در منطقه میباشد.   PRTمحلی غور از جمله ی ی از م ال های بارز خدامات و هم اری های تیم 

 ( PRT CCRتیم بازسازی و یتی غور ) 
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         0797244300hadafmand.25@gmail.comغ م ربانی هد مند /   مدیر مسئول:
         0791924433حمود خادمی   م   معاون مدیرمسئول:
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 said514@yahoo.com  0797968944د/ یمعاون سردبیر:     میر آقا سا
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 توزٌٗات سًذُ اًذاخت هؾتزک  تَعط  هؾاٍرٗي ًظاهٖ ٍ اردٍٕ هلٖ افغاى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( مربوط تیم بازی MATدر تاریی پنجم جون تمرینات مشترک  انداخت اسلحه توسط تیم مشاورین نرامی ) 
 
 
 
 

(  ونیروی های  اردوی ملی ا رانستان جهت  را یری آموزا های بهتر انداخت و  مهارت های  نرامی  PRTسازی و یتی )
برای ا سران  بر ذار  ردید. در جریان این تمرینات  ه بخا از برنامه آموزشی بود مهارتهای استفاده اسلحه های  ونا ون, 

ووا  جوی متقاوت برای ا سران تعلیم داده شد, وهمجنین مهارت های ایشان مورد آزمایا اندختها از موقعیت های مختلق,و در
  MHB( ,ماشین دار صقیله )  FN MAG, ماشین دار خفیفه ) M16قرار  ر ت. انداختها ازاسلحه های متفاوت مانندی 

KPVT .صورت  ر ت و نتایج خوب را در پی داشت .) 
ایجاد  ردیده  ه متش ل از تیم مین پا ی و عناصر  م ی و خدامات  2011ر ماه جنوری سال تولی نیروهای اردو ملی در غور د
نفر ا سر دارد. هدق  لی نیروهای اردو ملی و هماهنگی ایشان با پولیس ملی آوردن امنیت  100تلیفونی میباشد و بصورت  ل 

 درست و  امل در این و یت میباشد. 
وهای امنیتی ملی ا رانستان میباشد بطور مشرو   وریفه تامین امنیت  مردم و یت غور را به تولی اردو ملی  ه یک بخا از نیر

عهده دارند و این ا سران بخاطر استق لیت و صلح در این و یت میرزمند آنها ا ران هستند ومسولیت حفر ا رانستان و ا ران ها را 
صان نرامی  از نیروهای نرامی ارتا مختلق  شور لتوانیا میباشد و ( شامل  متخص MATتیم مشورتی امنیتی ) به عهده دارند. 

هدق اساسی ایشان بر ذری برنامه های  آموزشی نرامی وهماهنگ  ردن اجرای عملیات ها برای  تولی اردو ملی در غور میباشد. 
خویا درک نمایند و  برای انجام  زمه های مشترک  رصت  است, برای ا سران تولی اردو ملی تااین ه توانایی های خوب  

اجرای ورایق شان و تامین امنیت برای مردم محل ت ا های بیشتر بخرچ دهند. پروسه انتقال قدرت نمایان  ر یک ا رانستان 
( به حیث  PRTخود ا ا و مستقل  خواهد بود ولی مش  ت و جلنج های را نیز درپی  خواهد داشت ولی ن تیم بازسازی و یتی )

 به تعهدات و هم ارهای خویا و ا دار خواهد ماند و میزبانان و هم پیمانانا را حمایت خواهد  رد ISAF یک بخا از

 
 (  PRT  CCRتیم بازسازی و یتی در غور) 

 

 

 ؽب ّإ پزخطز
 غالم ح٘ذر ٗگاًِ

 بشػن هي، کوکٖ ؽْز را بباٗذ رُفت

 ٗکٖ، دٍ گل بِ گذرّإ ٗأط باٗذ گفت

 اػ را خ٘الِ جادُ ٍ ه٘ذاى هزکشٕ

 بچٌذ کبک ٍ جاللٖ ٍ سردُ ، بزآؽفت

 بِ قَلِ باغچِ اػ خَاًذ: قاهت ٍافز

 بِ طؼن هشرػِ اػ گؾت: غُچِٖ ٌّگفت

 ؽٌ٘ذُ ام س ّـزٗزٍد، دم دمِ ًَرٍس

 کِ رٍ بِ جوغ، چٌ٘ي ػاؽقاًِ هٖ آؽفت:

 چزا خالف چٌ٘ي خطٔ بلٌذ اًذٗؼ

 کوـال تغت سهٌ٘گ٘زِ گَدّإ اُفت

 ک، هؾؼلِ عزدادچَ اللِ باٗذ اسٗي خا

 ده٘ذ با عحـز سٗزُ سار باٗذ جفت

 بِ پاعذارٕ اٗي ؽْز ًاس، ًاسآٌّگ

 ؽبـاى پزخطـز اٍلٖ، ًبـاٗذ خفت

 پالى ٍبزًاهِ ّإ اعتزات٘ضّٗک اقتصادٕ بزإ حضَردرًؾغت جْاًٖ تَکَ٘ 
 جریدۀ شنسب زارشگر  زمان الدین" روزانفر"

  
الیه ا رانستان دریک نشستی مشترک روز}شنبه سوم سرطان{باشمار جوانانصطر   های دو لت برای  نفرانس تو یاو را وزارت م

اع م نمود.دراین نشست وزارت مالیه ازشمار جوانان دعوت  رده بود  ه نرریات وپیشنهادات خودرا درپیرامون نشسات تو یاو باا 
ر مالیهصنشساات تو یااو را باارای آیناادۀ ا رانسااتان مهاام خوانااد وازت شااهای ایاان ایاان وزارت شااریک  ننااد. حواارت عمرزاخیلااوال وزیاا

وزارت بااارای ارایاااه یااااک اساااتراتیژی"جامع"به جامعااااه جهاااانی خباااارداد. نشسااات تو یااااو قراراسااات درماااااه جاااو ی سااااا ل روان 
جهااانی پیرامااون { باحوااورنماینذه  ااان  شااورهای مختلااق جهااان صدرجاپااان بر ااذار شااود . درایاان نشسااتصجامعه 2012ماای دی}

آقاای زاخیلاوال  فات:  به بحث ورایزنای خواهناد پرداخات . 2014جزئیات ومقدار  مک های مالی خودرا به ا رانستانصپس ازسا ل 
"پ نهااای درزمینااه ان شااا یصمنابع بشااریصپروژه هااای زیربنااایی و ح وماات داری خااوب از جملااه برنامااه هااا و پیشاانهادات دولاات 

وزیر مالیه  میگوید  ه ایان وزارت درتهیاه ایان طار  هاا وبرناماه بانمایناده  اان جامعاه  یو خواهد بود "ا رانستان در  نفرانس تو 
زیرمالیاه مساإلیت آماده  ای هاا بارای  نفارانس تو یاو را بار  مد نیص  نماینده  ان پارلمان و ماردم ا رانساتان   مشاوره  ارده اسات.

 عهده دارد.
وزیر معادن میگوید  ه شماری ازمسإلین دولتی باا اساتفاده ازمقاام شاان دراماور .  دمسإلین دولتی ازمعادن منفعت شخصی میگرن

وحید  شهرانی وزیر معادن  شور درنشست شورای امنیت  فت  اه برخای ازمساإلین دولتای ازمقاام ونفاوذ  معادن مداخله می نند.
 سلح جهت بدست آوردن منفعت مداخله مینمایند.خود  سوء استفاده  رده ودرامور معادن و نفت و  از با استفآده از ا راد م

باه اسااس معلومااات خبار ناماۀ ریاساات  سارطان باه ریاساات رئایس جمهاور  اارزی بر اذار شاده بااود.3جلساۀ شاورای امنیات بتاااریی 
جمهوری ا رانستان شورای امنیت ملی پس از استما   زارا وزیر معادن  باه ار اان هاای امنیتای  شاور وریفاه ساپرد تاابرع وه 

حا رت از معادن  شور درقسمت مهیا ساختن زمینۀ بهتر  ار برای استخراب معادن ونفت و  ااز و همچناان جلاو یری از  مداخلاۀ م
مسإلین دولتی  و ا راد  خودسار در اماور معاادن و نفات و  ااز اقادامات جادی را روی دسات  ر تاه و باامتخلفین بار خاورد شادید و 

 قانو نی نماید.

 

 ... ب٘گار فزٌّگٖ تارٗکٖ
مبلػ مذکور را قبل ازینکه به چوب بندی برسیم راننده آمده کرده بود و برای عسکر )پولیس اربکی( که 

اد و به ما کدام مزاهمت ویا تالشی صورت نگرفت. رفته و رفته، حدوداً مسوول چوب بندی بود تحویل د
بعد از ظهر بود که به دهن مرقه )محل تجمع مال مصطفا و عساکرش( رسیدیم. وضعیت  04:00ساعت 

ؼیرعادی بود، تعداد پولیس های اربکی زیاد و یک عراده موتر تویوتا )همان بایفورکه طالبها میگفتند( استاده 
مال مصطفا خودش رانندگی میکرد. موتر حامل ما را به یک هیبت و وحشت متوقؾ ساختند و  بود و

مسافرین را به عجله پیاده نمودند، گفتند که موترها را بیگار میکنیم تا موادهای ما را تا به مرقه برساند. تمام 
ظه مال مصطفا به تسرع زیاد مسافرین پیاده شدیم و به یک کنار سرک دست به االشه نشستیم، بعد از چند لح

با همان موتر که رانندگی را خودش میکرد به سوی مرقه شتافت. چندی نگذشت که عسکر پلنگی پوشی آمد 
تن از مسافرین را که بوجی ها را بار کرده بتوانند بیگار هستند. کسی داوطلب حاضر نبود تا  7و گفت که 

من )هر  20 – 10و برد. بوجی ها طوریکه دیده میشد شاید نفر را از بین سواریها جدا کرد  7اینکه عسکر 
کیلوگرام میباشد( گمان میرفت که بوجی های آرد بود. متباقی مسافرین به این فیصله  5من ؼور حاوی 

رسیدیم که این منطقه را ترک کرده و برویم جایکه آب باشد، طهارت کنیم و از بیگار فردی در امان باشیم. 
ز دهن مرقه به قریه موسوم به خم قربان رسیدیم که خوشبختانه مسجد هم در مسیر راه واقع رفتیم پایین تر ا

بود، طهارت کرده و نماز عصر را ادا نموده، به َدم دروازه مسجد خم قربان که در کنار سرک عمومی 
و کله موتر ها ساعت سر  2:30 – 2)شاهراه( واقع بود منتظر ماندیم تا اینکه تقریباً  بعد از سپری  کردن 

 دیار شد و ما خوشحالی میکردیم که امید است شب به دره تخت برسیم. 
در جریان که به روستای خم قربان چشم در راه موتر حامل خود بودیم یک نفر ریش سفید و ظاهراً      

را به شخص پارسای به نظر میرسید مالقات نمودم. اسم وی هالل یک تن از ساکنین این محل بود، همه ما 
خانه و چای نوشیدن دعوت نمود ولی ما از آن تشکری کردیم و گفتیم که همین جاه درست است، مسافر 
هستیم برویم بهتر است. ما مسافرین به وی تاهنوز بطور کامل اعتماد نمیکردیم، از یکایک ما پرسان کرد که 

ما به وی اعتماد نداشتیم گفتیم که شما از کجا آمدین؟، به کجا میروین؟، و بخاطر چی میروین؟ بخاطریکه 
شاگرد مکتب هستیم، یکی از دوستان ما گفت که من صنؾ دهم هستم، یکی گفت که من صنؾ یازدهم هستم، 
من و استاد شاداب گفتیم که ما همصنفی و متعلم صنؾ دوازده هستیم. بعد از تجسس و پرس و پال معتقد 

ص ؼیر اعتماد نیست بلکه، شخص با تقوا و راستگویی است. شدیم که کاکا هالل طوریکه ما فکر میکنیم شخ
سواالت متعدد و مختلؾ از وی نمودیم، مثالً اینکه: آیا درین منطقه مردم مسلح هستند؟، آیا امنیت است؟، آیا 

مردم در امان و آب و روی 
1

شان محفوظ است؟، پاسخ های وی چنین بود: مردم مسلح نیستند مال مصطفا  
بد نیست ... اما سیما و  –صالح نموده و کسی جرعت خرید و فروش آنرا ندارد، امینت خوبه  ایشان را خلع

چهره موصوؾ کامال خسته و ناراحت به نظر میرسید. طوریکه اگر امکان باشد یک روز به این وضعیت 
ین کند فرق ناهنجار زندگی نمیکند. در البالی سخنان خود گفت که: اگر مال مصطفا از کدام موتری بار پای

نمیکند که نیم شب باشد یا صبح صادق، میایه و مردم را از خواب بلند میکنه و به سر آنها تخلیه میکنه. مردم 
افؽانی جریمه است. خرید و  500را وادار میکنه که برایش هیزم سوخت بیارند، واگر کسی نافرمانی کند 

ق جریمه شناخته میشود و اگر کسی به فروش سیگار به صورت قطعی منع است اگر کسی بفروشد مستح
کشیدن سیگار دیده شود هر چند پول که در جیبش باشد گرفته میشه و لت و کوب آن هم طول و عرض 

 ندارد. 
را  21بناً، ای خواننده و هموطن عزیز! این وضعیت کی به حالت عادی بر میگردد در صورتیکه قرن      

ر، قرن روشن فکری و نجات بشریت از ظلم و ستم، قرن تمدن و دانشمندان و روشنفکران قرن علوم معاص
 پیشرفت نام نهادند ما کی و چی وقت ازین هدیه ای الهی بطور مثبت استفاده کرده میتوانیم؟ 
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