
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

ماهنامه

فرهنـــگي، سياســـي و اجتمـــاعي
                                   2008 مطابق به جنوري /1387جدي                                                         شماره هشتمسال پنجم                                                      

  . مقاالت چاپ شده ديدگاه فيروزكوه نيست-
  .طالب دست باز دارد فيروزكوه در ويرايش م-
. گردد  مطالب ارسال شده دوباره مسترد نمي      -

با نظريات و پيشنهادات خود مـا را جهـت بهتـر            
  . شدن فيروزكوه همكاري نمائيد

كه مـا را در ايـن شـماره از            با تشكر از آناني    -
.  مطالب شان ياري نمـوده انـد      دن  افرستطريق  

  " اداره فيروزكوه "
  

٨ 

 امتحان كانكور در غور برگزار شد     
گرفت وكمزماني كه شايعة بركناري احمدي باال

 كم روشن  شد كه واقعاً اين آقـا رفتنـي اسـت و             
، يـك تعـداد افـرا د         والي جديدي به غور مي آيد     

 هاي ارتبـاطي و    كردن مجرا  شروع كردند به پيدا   
ـ  بازكردن كانال هاي خوش خدمتي تـا       ن آدم ِ   اي

 راه را بــراي خــود ســازند و جديــد را نيامــده از
ز بـه   رو هـا هـر    آن. نمايند  آينده باز  دوستي هاي 
 چرا شما زودتـر   «:  مي كردند كه   تلفنوالي جديد   

، واليـت    شده اند  منتظري كور  نمي آييد؟ مردم از   
» اه شماست، ماچه خدمتي مي توانيم؟     چشم در ر  

لـم هـاي    ق وقتي والي جديد متوجه شد كه ميـرزا       
 2ادامه در ص ............. بي پيدا شده است مناس

  از احمدي تا منيب
 محمد احمدي والي سابق غـور سـر        جنرال باز 

رضايتي هاي مردم    نا ية شكايات و  پا ام بر انج
واليـت غـور     تصميم حكومت افغانـستان از     و

به جاي او سيد اقبال منيـب والـي          شد و  بركنار
برچوكي يي واليت غور تكيه     » سرِ پل «پيشين  

حالي غور را تـرك كـرد كـه در           احمدي در . زد
رضايتي  روز نا  تا دورة مديريت و واليت او روز     

هاي ميان ملت و دولـت       اصلهف ها اوج گرفت و   
موسـسات   رابطـة اداره محـل بـا      . عميق شـد  
 تــي شــديداً صــدمه ديــد و پــي آر همكــار و

فرافگني هـاي بـسياري ميـان        كشمكش ها و  
 جملـه ميـان پـوليس و       از( هاي دولتـي     ارگان

 رونــد. بــه وجــود آمــد) رياســت امنيــت ملــي

  كيلومتر چاپلوسي960
 چاپلوسي يي در تاريخ



  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 اين امتحان   .گرديد رگزاربواليت غور در  قوس امتحان كانكور   4سه شنبه تاريخبه روز
بـاب   62جملـه     از صحن ليسه عالي سلطان عالوالدين غوري داير گرديـده بـود           دركه  

 از  تـن  556 تن فارغ تحصيل داده كـه        640  اب آن به تعداد   ب 26 سطح غور    ليسه در 
 3توسط  اين امتحان   .  از ثبت نام به امتحان راه يافتد        بعد ليسه هاي مركز و ولسوالي ها     

اعضاي شوراي    ريس و  ، دارالمعلمين  توسط استادان   اخذ و   استادان دانشگاه كابل   زا نفر
 ظهـر    بعد از3ساعت   آغاز و8ن ساعت اين امتحا . ي نظارت گرديد   ديگر  و عدة  واليتي

 استا د عبدالكريم رئيس هئيت وزارت تحصيالت عالي نحـوه           .خاتمه يافت  با دعاي خير  
ابـت بـين خـودي شـاگردان غـوري      كشور را رق  جذب داوطلبان غور به موسسات عالي       

 .غور سـهميه جداگانـه دارد  . باشد ساير واليات قابل مقاسيه نمي با : گفتد نمود و قلمدا
توسعه معارف را خدمات ارزنده دولـت         رشد و  ؛شايش صندوق سواالت  والي غور حين گ   

ير ي   فراگ  از د انتخاب رشته مورد عالقه بع      شاگردان تقاضا به عمل آورد تا در       از خواند و 
  "فيروزكوه                            ".               علوم تخصصي خوب تقديم جامعه شوند

 ايـن دسـتگاه، يكـي از        چنان موجوديت فـساد در همنحوة مديريت آن ومعارف غور و
 اين وضـعيت شـاكي و      تمام مردم از   د وكالن مي باشد و    رن خو مواردي است كه ورد زبا    

چه يك پديدة عام است      فساد اداري گر  . ندارد اين موضوع جاي انكار    ناراضي هستند و  
 بين المللي مي باشد، امـا در       سطح ملي و   علل ناكامي حكومت فعلي در     موارد و  يكي از  و

بايد جابجا باشند، اين مساله      مكتب خوانده    تحصيل كرده و   معارف كه طبعاً افراد    سكتور
 2ادامه در ص ............  اين نهاد هرچند در. نگران كننده مي باشد سف وخيلي قابل تأ

ـ شفاخانه واليتي واليت غور محل كمپاين براي معاينه خانه هاي شخصي             ان مـي   رداكت
، شفاخانه هاي واليت غور مراجعه مي نماينـد        ان در داكترداران نزد    هرگاه مريض . باشد

از  را به آدرس معاينه خانه هاي شخصي خود مي فرستند كه خـود ايـشان بعـد                 يشانا
وازان مريضان گفتـه مـي       يا هم براي پاي    مي نمايند و   جا كار  ساعت كاري خويش به آن    

هـاي   يـن كـه شـفاخانه     بعد از.راي پذيرش مساعد نيست ب ط اين جا شراي   شود كه در  
را   شفاخانه هاي دولتي كيفيت خـود      ،غاز نموده اند  صي يا معاينه خانه ها به فعاليت آ       شخ
 3ادامه در ص .....  در را به هم يا دست داده است و مريضان از داران و برابر مريض در

 محروميت ها و اميدواري ها    
غـور بـه افتخـارات نياكـان        مردم شريف واليت    

اما بايد بخو د    .  كنند افتخار مي  لند و خويش مي با  
  نسل برازنده و   ،نوني و جوان  ك يشيم كه نسل  بيند

شته تجـارب   ه گذ  كه طي سه ده    ينسلسيا سي،   
وز بما   كه از گذشته گان دير     ي ها بدي خو بي ها و   

همه ما خو بـي     جه كنيم و    راث مانده است، تو   بمي
يگر اما با تأسف كه گاهي همد     . ها را تقو يت كنيم    
.  توجـه الزم نـداريم     زيم و  سـا  خود را خورد مـي    

 مجاهدين و شخـصيت هـاي       روشنفكران ديروز، 
 ر همـه د   يد همـه و    نخبه گان قوم با    و، علما   ينيد

 راه  ر فكـر كننـد و     ه و سعادت مردم غو    جهت رفا 
 نجا ت مردم را از محروميـت        سي و هاي حل اسا  

 بي تـو    بر طر ف دولت هاي گذشته بنا      زهاي كه ا  
ر جهت  جه ي مقامات بما تحميل شده را پيدا و د         

 كه  يكنيم؛ زيرا طور  بود زندگي مردم خود فكر      به
ـ    دان و   دولتمر  گردد هده مي مشا ينان ش كرسـي ن

مردم را از نعمات خداوندي كه همانا زندگي آبرو          
 باشد محروم نموده اند، عالوه بر ايـن         انه مي مند

 فقر قرار گرفته اند   خط   رمحروميت ها؛ مردم ما د    
ي و فرهنگي  مردم مـا را از صـحنه            اقتصاد  فقر و

ه نعمـات   ز هم شانيده و ا   بدور ك  رتسياست و قد  
يم همـه در عمـق      حـال بيـا   . محروم شـده ايـم    

 را  ن راه هـاي حـل آ      محروميت هـا فكـر كنـيم و       
 نـاني بلي آ .  نمائيم ردريافت و در جهت رفع آن كا      

 كه به آينده شـان انديـشيدند امـروز  در سـطح            
،  مكتـب  ات شان  همه چيز را دارند،  سـرك،         يوال

ازمندي هـاي    غيره ني  ب و كلينيك، مدرسه، برق، آ   
 2ادامه در ص ..................شان مرفوع گرديده

، كُنـدتر سازندگيبطي يي بازسازي و   آهسته و
اوضاع قناعت بخش امنيتي     هميشه گرديد و   از
آن عـده   . حد نگران كنندة به وخامت گراييد      در

احمــدي بــه  عناصــري كــه در دورة پيــشتر از
 نزد حكومت شيرين مـي       را لطايف الحيل خود  

، آهسته آهـسته بـه       تمكين مي نمودند   كردند و 
حاكميـت    گرفتن روي آوردند و    باج زور گفتن و  
 از تـسلط دولـت را هـر روز بيـشتر          حكومت و 
فساد اداري كـه رابطـة      . سوال بردند  پيش زير 

فاصله ميان   ايجاد در امنيت دارد و   تنگاتنگي با 
ي باشد؛ نه تنهـا كـه       دولت بسيارمؤثرم  ملت و 

شد  ، بلكه دامنه هايش فراخ تر     جلو گيري نشد  
. ب نمـود  گستردگي بيـشتري كـس     و وسعت و  

 تهية پـالن   توانايي جذب كمك ها و     ظرفيت و 
 هاي مناسب براي بازسازي غور هيچگاه بهتـر       

مقدار اندكي هـم كـه در زمـان افـضلي        نشد و 
. شده بود بـه فراموشـي رفـت        دراين باب كار  

جانـب   پروژه ها و وعده هـاي شـيريني كـه از       
ل براي بازسـازي غـور داده شـده         حكومت كاب 

 طرف ادارة محلي هـيچ     از ، پي گيري نشد و    بود
باال  مراجع تصميم گيرنده در    گونه استداللي با  

اخالل امنيـت و     هاي كه در   آن. صورت نگرفت 
مــشاهده  ، بــاوخامـت اوضــاع نقــش داشــتند 

 تر و  تساهل حكومـت، چـشم سـفيد       تسامح و 
اقتــدارحكومت  قانونيــت و و از شــدند تــردلير

مجــرمين كــه دنــدان  .كــسي حمايــت نكــرد
يافتند   كرده بودند جرأت بيشتر    حكومت را باال  

 چنـان  هـم  برخي عناصـر  راه معامله را هم با   و
انجـام   تخم مرغ دزدهـا سـر      گشوده يافتند و  

 حـالي بـر    امروز آقاي منيب در   . دزد شدند  شتر
 3ادامه در ص ....... مسند واليت نشسته است

انـــــرمـــــه فـــــوش بــمعارفِ گ

 ورـ گي مردم در غ    تجارت با زند



  
 
 
 
 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢                                      2008 مطابق به جنوري /1387جدي                                     شماره هشتمسال پنجم                                                                           

 ........ كيلومتر چاپلوسي960
طريق هوا، به فكر انتقـال       دولت هم از   و

يك تصميم بي سابقه     ، در  نيست ايشان
ريـيس هـا خواسـت كـه          از  تاريخي؛ و

هـا   آن. براي انتقال من به كابل بياينـد      
،  مانده بودند  هم كه حاال به گپ خود گير      

 خواسـته راه كابـل در      نـا  يـا  خواسته و 
بـرف   به گِل و   چندين بار  پيش گرفتند و  

را مثـل    انجـام خـود    سـر  بند ماندند و  
برايدن انگليسي بـه شـكل نيمـه         داكتر

مهمان جديد را    جان به كابل رسانيدند و    
منزل  كيلومتر» 960 «طرفه دو آوردند  و  

تيل مصرف كردند وانرژي ضايع      زدند و 
آن بيچاره هـا     ند بعضي از  چ هر. نمودند

 مجبور  و فشار، روان كردند  و      را به جبر  
ين اسـت كـه     ، اما سخن اصلي ا    نمودند

سـوي    از اگر اين همـه ريـيس فعـال؛       
، خالفين دولت در راه شهيد مي شـدند       م

كدام جوان مرد    تقصير متوجه كي بود و    
خـانواده هـاي ايـشان       مردم و  برابر در

 پاسخ مي گفت؟ آيـا نمـي شـد كـه بـا            
 ايـن  از» پكتيك«گرفتن يك هواپيماي    

سـرما خنكـي     درد سـر و    همه جنجال و  
 هـم در   جلوگيري كرد؟ آيا رييس ها باز     

خـود مقاومـت     مورد چنين تـصاميمي از    
نشان نخواهند داد؟ ديده شود، چه مـي        

  شود؟؟؟
  ، محمدي

  هرات                   دانشجوي دانشگاه

 ........وميت ها و اميدواري هامحر
و مردم آن زندگي آرام و آسوده دارند و از همه نعمات مادي             

اما مردم غـور كـه      . و معنوي برخوردار بوده و لذت مي برند       
نفاق، پشت سر گو ئي ها، تخريب شخصيت هـا، تـو هـين              
همديگر و غيره عوامل بدبختي دست بدست هم داده مردم          

 و همين علت است كه بـه زنـدگي      .ما را بيچاره نموده است    
بلـي  . مردم ما توجه نمي شود و مـا هـيچ چيـزي را نـداريم         

مردم شريف غور ما در آستانه انتخابات سال آينده قرار دارند       
و بايد نخبه گان قوم، شخصيت ها، روشـن فكـران و ملـت              
مجاهد ما يك بار ديگر به سر عقل آيند و به خود بيĤنديشند             

دهنده را دريابنـد و در آينـده سياسـي    و راه هاي حل نجات    
نشود كه باز هم دولتي كـه       . افغانستان خود را شريك سازند    

در آينده رهبري كننـده افغانـستان باشـد و رئـيس جمهـور              
افغانستان انتخاب گردد؛ محروم شـويم و از همـين اكنـون            
بايد گام هاي كه ما را بـه سـر منـزل مقـصد مـي رسـاند،                  

 باشيم تا در كابينه آينده افغانـستان        برداريم و آمادگي داشته   
شـريك باشـيم در غيـر آن نخـواهيم          ) غـوري هـا   ( ما هم   

رسيدن بـه ايـن     . توانست به مردم خود مصدر خدمت شويم      
هدف و مقصد عالي كه آرزوي ما خدمت به مردم مي باشد،            

به . اتحاد و يك پارچه گي را از مردم غور انتظار دارد و بس            
مردم غور خـوبترين  و پـاك تـرين           همه ما معلوم است كه      

را در دامـان     شخصيت هاي جهادي و روشـنفكران صـادق       
خود پرورانيده است و صداقت مـردم غـور در تـاريخ مـردم              

عرصه ها منحيث ميراث باقي مانده است        افغانستان در همه  
و از همين شخـصيت هـاي صـادق بايـد اسـتفاده معقـول               

 خود را هميـشه     صورت گيرد و بر ما الزم است كه همديگر        
به چشم خوب ببينيم و از شخصيت هاي خود حمايت كنيم           
و از تخريب شخصيت ها و پشت سرگوئي ها جـدا ً پرهيـز              

نگذاريم كه دشمنان مردم غور از شكاف نفـاق، مـا    نمائيم و 
بلـي  . ندرا ضربه بزنند و از حاكميت دولتي محروم مان سـاز        

 غوري بـودن    روشنفكران و قلم بدستان عزيز ما كه به اصل        
 4ادامه در ص.............خود ميبالند و

  ........به فرمانمعارفِ گوش 
كاستي هاي فراوانـي     مشكالت و 

 تـر و   همه مهـم   وجود دارد اما از   
دن گوش به فرمان بـو     عجيب تر 

. بعضي ازمسؤلين معـارف اسـت     
 ماه قبل در   همه مي دانيم كه چند    

 يـا اصـالح اداره      )PRR(پروسه  
عامه يك تعداد مـديران معـارف       

 يـا  تبديل شدند و   ولسوالي ها يا  
 م ماندنـد و   پروسـه ناكـا    هم در 

جــاي شــان را كــساني ديگــري 
 حال بـا   ولي اين مساله تا   . گرفت
بهانه جـويي    شكني و  كار تعلل و 

. هاي بسياري مواجه بوده اسـت     
 نمونه آقاي علـي زاده مـدير       طور

پروسه ناكام   ، در قبلي معارف لعل  
به عوض او آقاي آرياپور      گرديد و 

لعل  معارف سابق دولتيار در    مدير
محمـد اسـماعيل     برنده گرديد و  

سابقه بـه    اساتيد با  خان يكي از  
معارف دولتيار كامياب    حيث مدير 

آن زمـان تـا امـروز        امـا از  . شد
رياست معارف غور به خاطرتلفن     

 وكـالء و   تماس هاي بعـضي از     و
، ايــن  هــاجــاي آن مداخلــة بــي

چنان الينحل باقي    موضوع را هم  
 بعـــضي از گذاشـــته  اســـت و

 مديران منظوري به دسـت ايـن      
ــرف و ــي   طــ ــرف مــ  آن طــ

ـ        قـرون دوران جاهليـت     اهر چند تاريخ زندگي بـشريت ب
ـ  . فاصله هاي دور و دراز را پيموده اسـت         ن كـه رونـد     از اي

زندگي سير باالئي اش را به سوي تمـدن و ديموكراسـي            
مي پيمايد اما با تأسف كه هنوز هم در اين پروسـه پديـده    
هائي وجود دارد كه نشان دهنده پيوند زندگي اجتماعي بـا           

 از گذشـته هـاي كـه اثـرات آن       . گذشته هـاي دور اسـت     
ر گـزاري   ي تـاث  فرهنگي به فرهنگي و از انديشة به انديشة       

كرده است كه تا اكنون هم نـشانه هـاي آن وجـود دارد و               
هرگاه از حقيقت چشم پوشـي نكنـيم،        . ادامه داشته است  

بايد به يك انگيزه باور داشته باشيم كه چرا تا هم اكنـون             
كه زنان و دختران شايستگي شان را در اجتماع تبارز داده           

ر اند و هنوز هم نتواسته اند جاي شان را در اجتماعي كـه د      
ـ         ار و ايجـاد گـري      ساختار تمدن مرد و زن همدوش هم ك

 كه اين تـاثرات دوران هـاي قبـل بـه          . نمايند، كسب كنند  
ويژه نشانه هاي جاهليت است كـه در ذهـن عـده كـه در               
عرصه علـم و دانـش انـدك معلومـات دارنـد اثـر اش را                

كه آن   .گذاشته و از فرهنگي به فرهنگي انتقال نموده است        
ا به حيث يك موجـود ضـعيف و نـا تـوان             ها تا هنوز زن ر    

قرون وسطي مي دانند و برايش در عرصـه زنـدگي ارزش            
قايل نيستند، حتي احساسات و عواطف انساني آن ها را در           

همين انگيزه از يك طرف باعث مي شـود         . نظر نمي گيرند  
 و از طرف ديگر     كه دختران جوان از ادامه تحصيل باز مانده       

 عرصـه   ام زنـدگي خـود در      بـراي دو   باعث مي شـود كـه     
در جامعــه ســنتي مــا مــشكالت . ديــشندخوشــبختي نين

 دارد كه نمي تـوان      زنان فهرست كالن   عي دختران و  اجتما
آن را در يك يا دو صفحه درج كرد، براي مشخص ساختن            

 فــوق بايــد دانــست كــه در كــدام زمــان      موضــوع

  ناديده گرفتن مشكالت 
  اجتماعي زنان



 چوكي تكيـه    ناكام ها در  گردند و
 رياسـت   چند هفته قبـل   . زده اند 

معارف آرياپور را به لعل فرسـتاد       
جانـب وكيـل     همان شـب از    اما

صاحب به رياست معـارف تلفـن       
 معارف گـوش بـه فرمـان        شد و 

، آرياپور را دوبـاره بـه       فرداي آن 
 همان مـدير   ن خواست و  چغچرا

 لعل  ناكام به امر وكيل صاحب در     
سوال اين اسـت كـه      . باقي ماند 

 معارف اين قـدر گـوش بـه         چرا
 دارد؟ چـرا     فـالن   و فرمان فـالن  

وكيــل ازحيطــة صــالحيت خــود 
وكيـل   خارج مداخله مي كند؟ آيا    

 معارف است؟ اگـر     پارلمان وزير 
 ، وزير اسـت بـه قـول مـال         وكيل

اسـت؟  نصرالدين پس وزير كي     
آيا وظيفـه اصـلي وكيـل نـصب         

 قـانون  كارمندان دولت است يـا    
بـه  چه    به خاطر  )PRR(گذاري؟  

ميان آمده؟ ولـي جـواب روشـن        
 جاي كه كفايـت نباشـد و      : است

،  فـساد باشـد    مديريت نباشـد و   
قـانوني هـم     هاي غير  بسيار كار 

چنـين   در انجام شده مي تواند و    
مي بينـد    شرايطي كسي كه ضرر   

د اوالد ايـن وطـن      تاوان مي كن   و
 منطقــه و ايــن ملــك و اســت و

بقـاي   مديران بي كفايت غيـر از     
 آرمــان و  و چــوكي آرزوخــود در

  حسين كرباليي  از لعل  . هدفي ندارند

  
      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي ديگر بوده و     مشكالت دختران و زنان بيشتر از دوران
چرا مشكالت است؟ پاسخ به اين سوال به گونه مشخص          

دو انگيـزه   .  آن فقر و بي سـوادي       و همانا يك مسئله است   
مهم است كـه دسـت بـه هـم داده، باعـث پديـد آمـدن                 

در ايـن   . مشكالت بزرگ در زندگي جامعه ما گرديده است       
اجتماعي كه تا هنوز در اكثريت جا ها مرد سـاالري بيـداد             

 براي زن نه تنها مقام اجتماعي داده نمـي شـود             و مي كند 
بلكه شخصيت و اهليـت زن بـا آن هـم اداره چـي خـوب                
زندگي خانواده خود هم است به صفر ضرب زده مي شوند           
و از موجوديت آن ها به حيث اميال رفع غرايض شخـصي            

چه رسد كه به آن ها اجازه استدالل        . خود استفاده مي كنند   
 زيرا تـا جـائي      –رابر و حق ابراز نظر بدهند       و حق زندگي ب   

كه ديده مي شود در عصر حاضـر كـه قـرن هـا از دوران                
ـ           ه جاهليت سپري شده زماني كه در يك خانواده دختـري ب

ا ميĤيد مادر او از اين پيامد نا خوش مي گـردد و ديگـر               يند
اعضاي فاميل آمدن دختر را يك پيامد خيلي بي ارزش مي           

مين دختران هستند كه الي رسـيدن بـه         هر چند ه  . پندارند
مرحله جواني و پا گذاشتن به زندگي خصوصي يگانه دولت          
و غمخواري واقعي همه افراد خانواده بوده و يـك فـضائي            
صميمانه را در زندگي خانوادگي پديد مي آورند، اما در اكثر           
خانواده ها دختران تا هنوز حق ندارند تـا در مـواردي كـه              

 مي شود ابراز عقيـده نمـوده و از خـود         مربوط به خودشان  
در بسياري از خانواده ها بـراي ايـن         . شان نمايندگي كنند  

كه دختران شان نتوانند صاحب انديشه و قدرت در زندگي          
  و  مكتب برونـد    باشند آن ها را نمي گزارند تا به        خود شان 

اين يگانـه شكـست دختـران در پروسـه          . سواد بياموزند 
زيـرا سـواد اسـت كـه        .  باشـد  زندگي اجتماعي شان مي   

 خود، اجتماع و جامعه خـويش را شـناخته و در آن             ؛انسان
 .نفوذ كرده و بـدين وسـيله راه بهتـر زنـدگي را در ميابـد               

داشتن موقف در اجتماع براي هر فرد ضروري پنداشته مي          
  4ادامه در  ص ................ ن كه يك چو شود

جناحي و قومي طوري مـورد معـا ملـه و بهـره
رداري قرار گيرد كه حقوق و منافع  بقيه اقوام          ب

. و مليت هاي هم سر نوشـت را قربـاني كننـد           
همه چيز را بخود و براي گـروه متعلـق بخـود            
خواستن مصادره مصالح و منافع ملي و عمومي        
به نفع يك گروه يا قوم و يا جناح نه منـصفانه            

از  و .است و نه تامين كننده رضـايت همگـاني        
جـه  ينت كه قابل دوام نبوده در     ينتر ا  همه مهم 

ساز گاري ملي را كاهش داده، بحـران         وفاق و 
 اعتماد فضاي كشور را فرا مـي       نان و يعدم اطم 

رضـايتي،   نا ، تشنج و   امني نا رد كه همراه با   يگ
كه در سه    جنگ هاي مسلحانه احتمالي قسمي    

دهــه بحــران تجربــه كــرديم بوقــوع خواهــد 
 را  وام مختلـف   اق چه كه مليت ها و      آن .پيوست

 ت تبديل مي   نژاد متفاوت به يك مل     با رنگ ها و   
ــا در نظــر داشــتن وكنــد هما ــرام ارج و ن  احت

 حفظ منـافع ملـي كـشور        يت و گذاشتن به رعا  
است اگر به عنوان مثال اياالت متحده امريكـا         

معه آن   گردد كه جا   لعه كنيم مشا هده مي    را مطا 
 ده ها گرو ه قومي زبـاني مـذهبي و          متشكل از 

 حفـظ  فته است ولـي بخـا طـر       غيره تشكيل يا  
ـ  هو يت ملـي و     افتخارات  ملي و    فع و منا د رش
 سياسي كـشور    عي و  اجتما ، اقتصادي هنگي،فر

 كه تا ديـروز لكـه ننـگ و         ه پوستي را  خود سيا 
 حتـي در  دانـستند و  ني مـي چهره زشت انـسا  
دادند   بس برايش جاي نمي    سرك و داخل ملي   

 ي همگـاني  رأپوست بـه     اما امروز همان سياه   
  4ادامه در ص ......... سفيد پوستان زمام امور

با درك و پيروي از اصول و ارشادات اسالمي
مبني بر اين كه مومنان برادران يكديگر اند،        

ن ها و اجتماعـات اسـالمي بـه         بناً بايد انسا  
رفاه ملت و كشور بـدون در       و  خاطر سعادت   

نظر داشت تعصب، تحجر و تبعيض زبـاني،        
قــومي، ســمتي، نــژادي و منطقــوي غــرض 
تحقق اهداف و آرمان هاي ملي و ميهني، بـا          
افتخار و سربلندي در كنار هم در زير پـرچم          
واحد ملي به قسم مشترك مانند اعضاي يك        

 آ نچـه  . يست و زنـدگي نماينـد     بدن با هم ز   
امروز انسان ها را با خواست گاهاي قومي و          
نژادي مختلف زبان هاي گوناگون مـذاهب و        
نظــام هــاي اعتقــادي متفــاوت و عاليــق و 
ساليق سياسي جدا گانه با هم بـرادر و هـم           
سرنوشت و گاهي هم سرشـت مـي سـازد          

بحـث  . منافع ملي  و ارزش هاي ملي اسـت        
اي تمام ملت ها و هويت      روي اين موضوع بر   

هاي سياسي در قالـب يـك مـرز مـشترك           
مخصوصاً براي ملت هاي كـه از     . ضروريست

چندين گروه قومي، مذهبي، زباني و فرهنگي       
 فـرد فـرد   زيرا تا زماني كه     . تشكيل شده اند  

اقوام تشكيل دهنده يك مليـت و سـرزمين         
متقاعد نشوند كه داراي سرنوشت و مـصالح        

موقـع نفـع همگـاني و       مشترك هستند هيچ    
مشترك همديگر را تعقيـب و احتـرام نمـي          
نمايند و بـي تـوجهي و عـدم پايبنـدي بـه             
مصالح عمومي باعث مي شود كه منافع ملي        

  نفـع خواسـت هـاي      يك كشور هميشه بـه    

 چگونه مي توان از اقوام ملت ساخت



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
  
  

  ٣                                        2008 مطابق به جنوري /1387جدي                                    هشتم شماره                                                              سال پنجم          

 ........از احمدي تا منيب
سرِ راة ايشان    موانعي عديدة در   كه مشكالت و  

تـدبر   تأمـل و   دقـت و   قرار دارد كه بايستي با    
اوضـاع را دوبـاره      ها چالش نمايد و    زياد با آن  

 :و اما چالش هـا    . تحت كنترول خويش درآورد   
.  چالش  نخست مسألة امنيـت مـي باشـد          -1

كه به علت سوء مديريت     غور   اوضاع امنيتي در  
،  آسيب پذيرشـده اسـت     درهم و  كامالً برهم و  

آن مواجهـه    فراست درست بـا    درايت و  بايد با 
 هماهنگي ميان ارگـان    همكاري و . صورت گيرد 

، افراد پوليس    قضايي تقويه شود   هاي امنيتي و  
بايد طوري سازماندهي شود كـه فقـط مطيـع          

 طقه و ؛ نه ارباب فالن من     مافوق خود باشند   اوامر
چنان روي نقش پـوليس      هم. رييس فالن قوم  

توجه كامل صورت پـذيرد      امني ها دقت و    در نا 
.  مجـازات شـود    شناسايي و  عناصراخالل گر  و
همان .  چالش دومي موضوع بازسازي است     -2

 سازندگي در  ، روند بازسازي و   گونه كه ذكرشد  
رابطه  تقريباً متوقف است و    حال حاضر  غور در 

ها بـه علـت      موسسات و دونر   باعالقه ها    ها و 
آقـاي  . مناسب صدمه ديـده اسـت      مديريت نا 

،  معيـاري  هاي درخور و   تهية پالن  منيب بايد با  
دولت  با قناعت كمك كنندگان را فراهم سازد و      

ها را پي    پيشنهاد تماس دايمي باشد و    كابل در 
 و موسسات رابطة نيـك      بايد با  او. گيري نمايد 

بـراي كـم كـردن       كنـد و   فعال ايجاد  حسنه و 
ميان مردم وحكومـت راه هـاي جـست          فاصلة

آقـاي   برابـر   چالش سـومي در    -3. وجو نمايد 
 منيب، فساد اداري

ــد از ــه باي ــد ك ــرده ان ايــن ك
ا به نفـع اسـتحكام      ظرفيت ه 

پايه هـاي حكومـت اسـتفاده       
احمــدي اهميــت ايــن . شــود

ــوع را ــست و موض  درك نتوان
 را از ايــن مهــره ســرانجام او

ما، . صحنة بازي بيرون انداخت   
 تحــصيلكردگان و جوانــان و
متخصصي داريم كه    نيروي كار 

پيمانة وسيعي به   مي توانند به    
ايـن   ، چرا از  درد دولت بخورند  

 هـا   نكنـيم؟ آن   نيرو اسـتفاده  
بــوم  فرزنــدان همــين مــرز و

كـشورخود   به وطن و   هستند و 
بـدون   عالقه دارنـد و    عشق و 
 مـي   تمـام تـوان كـار      شك با 
حـسن   هـا  آن ما، با  ، چرا كنند

 را از  ها آن نيت نشان ندهيم و   
شـان   مجبـور  نـسازيم و   خود

 جبهة مقابـل قـرار     كنيم كه در  
و   يـك جـوان متعهـد      گيرند؟

بيـست   زآگـاه ا   وطن دوست و  
ــا ــارزه ب ــسيون مب ــساد  كمي ف

 پـر ) همان ادارة كهنه   و( اداري
 اين گفته بار  . خواهد بود  ثمرتر

به تجربه به اثبـات رسـيده        ها
. حاجت به حجت ندارد    است و 

 موانـع و   و چند چالش هـا    هر
 مشكالت بسياري وجود دارند،    

  ........تجارت با زندگي مردم
روي مريــضان بــسته اســت، اگــر 
مريضي به شفاخانه مراجعه نمايـد      

اگـر   هـا انتظـار بكـشد و       بايد روز 
پذيرفته شود هم درست مداوا نمي      

 درد وي از درمان هم مـي        دد كه گر
گذرد بناً مجبور مي شـوند كـه بـه          

 بــا  هــاي شخــصيكلينيــكدرس آ
پرداخت پول هنگفت براي داكتر از      
يك طرف و سه چنـد و چـار چنـد           
پرداخت پول بـراي داروي توصـيه       

ــدشــده اي وي  ــه  ايــن. برون  گون
لين صـحت دريـن     عملكرد مـسوو  

عـده   واليت سبب مي شود كه يك     
جاني  را آ سيب مالي و     هموطنان ما 

حـق مـسلم خـويش       از و برسانند
والـي   محروم مـي شـوند پـس از       

ش  ديگرمـسوولين خـواه    صاحب و 
 كه  عده كساني  ن آ مي كنيم كه جلو   

گونـه اعمـال هـستند        ايـن  شيفتة
ــه شــود و ــاالي  از گرفت تجــارت ب

مظلومين دست كـشيده     مريضان و 
برابـر   را در  همه فرض خود   شود و 

ـ        سن انجـام   ملت خود بـه وجـه اح
 افراد خـاين از مقـام هـاي         دهند و 

 سـبكدوش شــوند تـا ديگــر   خـود 
 ويـران   نتوانند ازين مقام ها بـراي     
  .كردن خانه ملت كار بگيرند

  "آزاد"گل محمد 

 است كـه درامرستان قرية
  كيلومتري شمال شرق   157
 .دارد چغچران موقعيت    شهر

اين قريه از ساحات به نـام       
 اهالي اين   ،مرغاب مي باشد  

قريـــه در طـــول ســـاليان 
ــارتِ  ــادي در فق  دور از متم

نعمت صحت و معارف قـرار      
 مــردم ايــن قريــه. داشــتند

  رفع مانند ساير مردم متوجه   
 مشكالت زندگي خود بودنـد    

 جلسه و مشوره به كلـي       ولي
اطفـال ايـن   . وجود نداشـت  

تـب مـي     كه بايد به مك    قريه
 از اين نعمـت بـي       ؛ اما رفتند

 از ايـن     ولي پس  بهره بودند 
كه برنامـه همبـستگي ملـي       
اين قريه را تحـت پوشـش       

 از  ، اهالي اين قريـه    قرار داد 
ــدان   ــاي كارمن ــائي ه رهنم
ــتفاده   ــي اس ــستگي مل همب

 اكنـون اهـالي      و خوب نموده 
ات اين شورا در تمـام امـور      

 كاري و قريه داري خـود بـا       
ه و مجلس   تمام اهالي مشور  

 ايــن شــوراي .مــي نماينــد
ــورات  ــه ام ــه هم ــق ك  موف

ما از دولت اسالمي و     ":داشت
انتخابي خود نهايـت رضـايت      

ل هـا    در طول سـا    ، چون داريم
هيچ دولتي بـه مـردم همچـو        

 ولــي هت را انجــام نـداد خـدم 
 بـا    افغانـستان  دولت اسـالمي  

روي دست گرفتن برنامه هاي     
تگي ملي به   له همبس ملي از جم  

ــردم فرصــت داد ــام م ــا تم  ت
مسايل خود را مطـابق قـانون       

مـا هـم    . اجرا و عملي نماينـد    
چنان از مردم شوراي خـويش      
نهايت اظهار امتنان مي نمائيم     
كه به خاطر تطبيق پروژه بـرق       
شان از هـيچ نـوع مـساعي و         

 همه ايـن    .تالش دريغ نكردند  
مــسايل مــستقيماً از تــاثير   

مـردم   همبستگي ملي بوده كه   
ــسن    ــه اح ــه وج ــسيار ب را ب

ــ ــتفهمان ــوراي ".ده اس  ش
امرستان آن چه كه قابـل ذكـر    
است پروژه خود را به موفقيت      

 و سـر انجـام در       كرده تكميل
نتيجه كوشش هاي كارمنـدان     
مــسؤلين ايــن شــورا و دفتــر 
افغان ايد مسايل ديگري مردم     
ــضاي  ــده و ف ــل گردي ــز ح  ني

 ثمره وحدت و سهم گيري مردم



  
  

  
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

راين مسأله س  .در دستگاه ادارة محل مي باشد
 نـا  بلند كـرده اسـت و      صداي مردم را بسيار    و

كـار را بـه      رضايتي هـا را دامـن زده اسـت و         
 دولتي هـا رسـانيده اسـت و        تحقير تمسخر و 

 مردم را نسبت به مديران دولتي بي بـاور و نـا           
باب نحوة   آقاي منيب هم در   . اميد ساخته است  

كـارآ،   هم در رابطه به ادارة سـالم و        مديريت و 
مـرض  . كي زياد ضـرورت دارد    زير به تالش و  

 بـه صـورت عاجـل و    مهلك فـساد اداري اگـر    
نيمه جان دولـت را      پيكر درست معالجه نگردد  

برد و ريختن اشك ندامت باالي       بين خواهد  از
 -4.  سـهراب حاصـلي نخواهـد داشـت        جنازة

احمـدي  . چالش چهارمي ضعف تبليغات اسـت   
 آگاهي دهي از   بازسازي و  براي رسانيدن اخبار  

. اي انجام شـده، هـيچ كـاري نتوانـست          ه كار
دنياي رسانه ها و دنياي تبليغـات        دنياي امروز، 

 ايـن بـازو،    زرنگي با  مهارت و  با اگر ما است و 
 بـا  بازي نكنيم به سـادگي خـواهيم  باخـت و          

 خـواهيم   "نـاك اوت  "ضربة فني طرف مقابـل      
افـراد آگـاه مـشوره       اين رابطه بايد با    در. شد

بـراي رسـانيدن    شود و روش هـاي مناسـبي        
پـيش گرفتـه     صداي دولت به گوش مـردم در      

اين راه به مصرف مبالغي تن در داده         در شود و 
 آن صورت جبـران ايـن خـالء در         غير شود، در 

 شـد و   مراحل بعدي خيلي سنگين تمام خواهد     
چـالش  -5.  داشـت  خواهـد  بر هزينه كالني در  

 جوانـان و   عمدة ديگر رابطـة آقـاي منيـب بـا         
. مي باشـد   غور ن هاي مدني در   سازما نهادها و 

تقريبـاً بـه صـورت       حاضـر  حال جوانان كه در  
 مي شوند،  درگير قضايا با مؤثر سازمان يافته و  

  كـسب  ظرفيت هاي مناسبي   سال هاي اخير   در

مجال ياد  فرصت واينجااما در
 امـا . نيـست  ها ميسر  نآوري آ 

به صورت خالصـه مـي تـوان        
چالش  گفت كليد گشودن اكثر   

ها دقيقاً همان مديريت درست     
هر جاي   غور و  در مي باشد اگر  

تدبير داشته   يك مدير با   ديگر
تمام چالش هـا مـي       باشيم با 

. پنجه نـرم كـرد     توان دست و  
 هميـشه همكـار و     مردم غـور  

 و حــامي حكومــت هــستند  
 بهاي خـوش    حكومت نبايد به  

/ كـــردن دل فـــالن حـــاجي
ــاب   ــالن ارب ــدان  و ف  /قومان

مردم را قرباني نمايد و     رييس،  
اين .يا در برابر مردم قرار گيرد     

 نكته به هرحال بـه مـديريت و       
هوش مديران   عقل و  زيركي و 

،  آينـده  حكومتي بستگي دارد و   
 را به روشـني نـشان       همه چيز 

چـــه بـــراي  آن. خواهـــد داد
 حياتي و  مهم و  حكومت بسيار 

ــت    ــاز اسـ ــت سـ سرنوشـ
 مديريت شايسته   مديرخوب و 

، ديـده شـود كـه آقـاي         است
 مــدبر و بــا منيــب يــك مــدير

 آمد يـا   خواهد آب در  هوش از 
 :هم   به قول حضرتِ موالنا باز    

آنچه يافت مـي نـشود آنـم        "
  "آرزوست

 نبي ساقي

و مالي آن تنظيم ميدفتري
ــك ،باشــد ــه ي ــسته ك  توان

ه مكتب متوسطه را براي قري    
خود از طريق رياست معارف     

 ا،هم چنان اين  شور    . بگيرند
پروژه برق آبـي خـود را بـه         

 افغـــاني 2100000مبلـــغ 
مساعدت برنامه و بيـشتر از      

 فيصد سهم مردمـي بـه       30
پايــه اكمــال رســانيدند كــه 
اكنون تمام اهالي شامل اين     
شورا از نور برق مستفيد مي      

شـوراي ايـن      رئيس .شوند
 مولوي ابوبكر صديقي    ،قريه

كه يـك انـسان فعـال و بـا          
ــد ــي باش ــار م ــارابتك  اظه

شفافي در بين مردم به وجـود       
مردم با ديانت اين    . آمده است 

ورا كار مؤفقانه ديگري را كه      ش
 اين است كه بـراي   نجام داده ا

منظم شوراي شان دفتر بسيار     
 طــرح و  كــهرا اعمــار كردنــد

ــر شــورا در   ــن دفت ــق اي تطبي
  و فيصله مردمي صورت گرفتـه    

شكل حـشر در    تمام اهالي به    
ــهم    ــورا س ــر ش ــل دفت تكمي

مـام مـردم و      اكنون ت  .گرفتند
 بـه   حتي شورا هـاي همجـوار     

خاطر حل مشكالت خود با اين      
شورا مراجع نموده و مشكالت     

صورت عادالنه فيصله   آن ها به    
  .مي گرددو حل

مــــــــــــــــــــــــژده
اكنون مي توانيد نشريه فيروزكوه را از آدرس انترنيتي راديو صـداي            

 www.sadayeadalat.radioconnect.af  .       عدالت نيز بخوانيد

  دـنگنج
  فساددرتبرة چوپان نگنجد

  به حول وحيطة ايمان نگنجد
  حساب پيسه هاي خانه سازي

   وكيسة مهمان نگنجدكيفبه 
  حضورمورچه ساي كاسه ليسان

  به زيرچكمة سلطان نگنجد
  دلفريب چاپلوساني ضاق

  به لوح محفوظ يزدان نگنجد
  تجاوزاين چنين ازمرزقانون

  به عدل ورحمت سبحان نگنجد
  تناقض ازقوانين تاعملكرد
  به متن ويژة قرآن نگنجد

  بگيرندمجرمين گرطبق قانون
  به دفترقصة زندان نگنجد
  ببينيم گرفضاي قصرومأوا

  به منظرگاه هيچ وجدان نگنجد
  نخواهيممشاورهاي كابل گر

  به خيل وخانة لغمان نگنجد
  سياحت هاي مسؤلين دولت
  به مكروحيلة شيطان نگنجد
  تعرض برلباس فقرمكتب

  به هيچ جامضمروپنهان نگنجد
  ترورآبروي اهل كاغذ

  به قلب پاك هرانسان نگنجد
  تمام نقطه هاي ضعف دولت
  به فايل ودفتروديوان نگنجد

 حكمت

 !آيا قبالً شنيده بوديد   
شخصي نزد رئيس جمهوري كه تمام كارمندان دولتش غرق         * 

رئيس جمهور صاحب، آيـا مـي       : رشوه ستاني بود آمد و گفت     
دانيد كه تمامي كارمندان دولت شما مصروف رشوه سـتاني از           

برادر عزيـز، فقـط     :  رئيس جمهور در پاسخ گفت     مردم هتسند، 
 . كار دارد تا همه كارمندان را سبكدوش كنم(...)يك هزار 
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 ........شكالتناديده گرفتن م
دختر با سواد مـي توانـد يـك         

ه و  مادر خوب و با تجربـه بـود       
اوالد جامعه را كه آينـده ايـن        

ن هاست تربيت   وطن بدست آ  
نمــوده و در روشــنائي دانــش 
خــويش جامعــه را بــه ســوي 
روشني و نيك بختي سوق دهد   
زيرا ملتي كه در آن سواد وجود       

داشته باشـد زنجيـر اسـارت       ن
بوده و نمـي    دوامدار در پايش    

 ابعاد تمدن و پيشرفت را      تواند
در حال حاضر مفكوره    . بپيمايد

هاي كهنه و قديمي باعث مـي       
شود تا دختران و پـسران بـه        
ويــژه دختــران را كــه بيــرون 
شدن از خانه براي آن ها ننگ       
و عــار پنداشــته مــي شــود از 

مانده و نمي گزارند     تحصيل باز 
علم و   ذهنيت آنان در روشنائي   

ــ ــش تـ ــا را از دانـ اريكي هـ
روشنائي تفريق و حق را از نـا        
ــالل   ــرام را از حـ ــق و حـ حـ
بشناسند تا بـه حـق خـويش        

در شرايط كنوني در    . نايل آيند 
آتش جنگ سـوخته بـدون آن       
كه بدانيم گناه مـا چيـست در        
كام نيستي فرو رفته نابود مـي       
ــويم   .شــــــــــــــــــ

ملت امريكـا........چگونه مي توان
در قصر سـفيد    را در دست گرفته و      

يس جمهور سـياه     رئ يث اولين نحم
 قدرت تكيـه مـي      اريكه   پوست بر 

 زندگي مي  ولي در جامعه كه ما     .زند
ـ     كنيم در   ويـژه در  ه  همه سـطوح ب

سطوح عقب مانده اجتمـاع چنـان       
ــه   ــسبت ب ــديدي ن ــساسيت ش ح

 دارند كه به نظـر     همديگر ابراز مي  
  كـار   صـدها سـال     بايـد  رسـد  مي

وان ايـن   تا بت  دفرهنگي صورت گير  
 غيــر واقعــي و حــساسيت شــوم و

بستگي بـه    اما. ز بين برد  ارا  موهور
 هـا دارد   هوشياري انسان  ظرافت و 

منـافع   درك اساسـات دينـي،       تا با 
ــي، ــعادت و  مل ــاهس ــل و رف  تكام

مذاهب  همگاني مليت ها  زبان ها و      
 بـه   يك ملـت سـاخته و      مختلف را 

 كه اين عـصر     جهانيان نشان دهيم  
 اقـوام ملـت    كه بايـد از    عصريست

پس منافع  . وام نه از ملت اق    ساخت
كند تا تمام اتباع     ملي ما ايجاب مي   

كشور و اعضاي اين خانواده بـزرگ       
بـه   افغانستان در يك صف واحـد و      

خاطر يك هدف كه همانا افغانستان      
با اعتبار است قرار گرفتـه و        مرفه و 

ز هويت ملـي و اسـالمي مـان بـه           ا
ــائيم   ــداري نمـ ــت پاسـ  . قاطعيـ

  گل احمد عثماني

از دير زماني بخش هـاي مختلـف در          
غور بحيث يك نهاد غير دولتي فعاليت       

 C.H.Aدارد و در اين اواخر مؤسسه       
عرضه خدمات صحي بـا كيفيـت را در        

ت گرفتـه،   سطح واليت غور به مـسولي     
به اسـتثناي شـفاخانه واليتـي و سـره          

تمام افراد با سواد جامعـه مـي     . مياشت
دانند كه استندرد يعنـي چـه و مفهـوم          
آن چيست؛ اما دوست هاي محترم كه       

 مي باشند تا حال     C.H.Aبه موسسه   
مفهوم استندرد را نمي دانند يا اين كه        
تصور مي كنند به غور كس به معني و         

ندرد پـي نمـي بـرد؛       مفهوم واقعي است  
زيرا كه شفاخانه ولسوالي تيوره تعميـر       
نيمه پخته و چـوب پـوش مـي باشـد،           
تشكيل آن تكميـل نبـوده و در حـين          
عمليات جراحي همراي داكتر، اجيـران      
شفاخانه مريض را عمليات مـي كنـد،        
مــريض عمــالً در بــستر موجــود ولــي 
ــراي شــان داده نمــي شــود،   اعاشــه ب

ــوژي،   ــونوگرافي، راديول ــات س و معاين
البراتواري در آن شفاخانه انجام نمـي       
شود، اكـسري مريـضان گرفتـه نمـي         
شود، شخص كـه در بطـن آن شـاخه          
ــط    ــود توس ــده ب ــل گردي ــت داخ درخ
متخصص جراحي به شفاخانه واليتـي      
انتقال گرديده كه توسط داكتـر جـراح        
ــات  عمليـــــــــــــــــــــــــــ

  

ايـن بـود اسـتندرد هـاي        . شده اسـت  
موسسه محترم، حـرف اساسـي مـا در         
مورد استندرد مي باشد هرگـاه اسـتندر        
ســازي آن قــدر آســان باشــد انــشااهللا 
موسسه همكار كلينك هـا و شـفاخانه        
هــاي تمــام كــشور را تحــت پوشــش 
خواهد گرفت و اين مژده بزرگ بـراي        

قضاوت بدسـت   . مردم افغانستان است  
خواننــده هــاي محتــرم كــه در آينــده 
باالي چه افراد و موسسات اعتماد مي       

و از ســوي ديگــر . نماينــد، مــي باشــد
موسسه مذكور افراد و اشخاص كه بـه        

دن و مـسلكي بـودن شـان        داكتري بو 
شك و ترديد وجود دارد از واليات دور        
دست با امتيـاز بـاال  در واليـت غـور            
بحيث داكتر با تجربه به كلينك هـاي        
ــد در   ــت اســتخدام مــي كن ــن والي اي

داكتـر وجـود     صورتي كه در واليت ما    
 دارد كه به امتياز پائين تر حاضر است

كار بكند و بـه مـسلكي بـودنش هـم           
دارد و تمام سـال را هـم        شكي وجود ن  

بدون رخصتي و غير حاضـري مـصدر        
هـم چنـان    . خدمت به مردم خود باشد    

ــز   ــي ني ــادري دولت ــاي ك ــست ه در پ
مسايل فوق وجود دارد؛ اما جبر تـاريخ        
شرايط را بگونه ديگر نموده است خان       
را بي دسترخان و گـدا را خـان كـرده           

  .است
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سوزنده تر از اين كه سايه نـا
امني وحشت و دهشت چنـاني      
بــر زنــدگي جامعــه مــا تــاثير 

اشته كه همه را به سوي نـا        گذ
. اميــدي ســوق داده اســت  

روحيات خانواده ها را زير تاثير      
ــرار ــان و   ق ــژه زن ــه وي داده ب

دختران معصوم آن ها را از پي       
ل باز داشته است    گيري تحصي 

 ي از  كسي حق زنـا شـوهر      كه
ن گرفته مـي شـود كـسي را         آ

شوهرش تهديد مي كنـد كـه       
چرا به دولت كار مي كند و يـا         

گذشـته از   . مي خواهد كار كند   
آن زن افغان بـا پـذيرش هـر         
گونــه تــشديدي كــه شــرايط 
بااليش تحميل مي كند و براي      
حفظ آبرو و خانواده شـوهرش      
تحمل مـي كنـد امـا عـده اي          
 اهستند كه اين بـرده بـاري ر       

وي ظلـم    داشته بر ضعف آن پن  
و حق تلفي مي نمايند كه سـر        
انجــام باعــث مــي گــردد تــا 
تشكيل و شيرازي خانوادگي از     

ــم پاشــيده ــوان از ه ــي ت ، نم
جامعه سالم و حرف بـه ميـان        

ــس. آورد ــسان و  پ ــوهر ان  گ
پديده زن برتـر از هـر پديـده         

ــود ــر ب ــرام ديگ ه و داراي احت
  غالم جيالني روستائي. خاص است

 ....محروميت ها و اميدوري ها
افتخــارات گذشــته گــان خــود را منحيــث 
افتخار تاريخ كهن افغانستان بياد مي آورند،       
اين قدر بايد فكر كننـد كـه گذشـتگان مـا       

حـاال مـا چـه بايـد        . آنچه الزم بوده كردند   
آن هـاي كـه     ! اب روشـن اسـت    كرد؟  جو  

افغانستان را رهبري مي كردند و جهـان را         
زير تاثير آورده بودند، رمـز مؤفقيـت شـان          
وحدت و يك پارچه گي ايشان بود كـه بـا           
تأسف اين اصل در بين ما كم رنـگ شـده           

حال با گذشـت زمـان بايـد تجربـه          .  است
گرفته باشيم و در افكار خود بايـد انقـالب          

منفي گرائي هـا را     .  آوريم تفكر را به وجود   
كنار بگذاريم زيرا محروميت هاي كه باعث     

بيايم . بدبختي مردم شده است تكرار نشود     
همه ما با اخالص در برابـر همـديگر خـود           
بدرگاه خداوند تعهد بسپاريم كه بـه خـاطر         
وحدت و همدلي مردم غور گام مي برداريم        
و مردم خـود را بـه يـك پـارچگي دعـوت             

د تجـارب تلـخ نفـاق گذشـته         نمايم تا باش  
كمپاين  بر ما الزم است كه در     . تكرار نشود 

هاي آينده توجه جدي نمائيم كانديـداي را        
كمپاين كنيم كه برنده و شايـسته رياسـت         
جمهوري بوده و رمـز پيـروزي در سـيماي          
آن بـه مـشاهده رسـد و در همـين ارتبــاط     
مردم ما بايد نهايت توجـه داشـته باشـند و           

م از وي اميد خدمت داشـته       كسي كه بتواني  
باشيم كمپاين نمايم وتعهـد خـدمت آن را         
حتماً بايد قبل از انتخاب گرفته تـا باشـد از           
وي حق بگيريم و درين مورد مردم ما نبايد      

پارچه شوند بلكه دقيق فكر كنـيم و         پارچه
كانديد واحد كه نويد بخش خدمت گـذاري        

  صـورتما باشد رأي بدهيم درينبه مردم

صورت است كه ما مي توانيم به مـردم خـود
واضـح اسـت كـه در افغانـستان         . حق بگيريم 

امروز حق داده نمي شود بلكه حق گرفته مي         
شود ما هم بايد حق بگيريم و خود را دركابينه          

مردم غور هم حق دارنـد      . آينده شريك سازيم  
ي كه دركابينه شريك باشند و از خود وزير، وال        

و قوماندان داشته باشند و از سهيم بـودن بـه           
دولت محروم نباشيم زيرا محروم ماندن، جفـا        
براي نسل هاي آينـده مـا خواهـد بـود و اثـر            
همــين محروميــت هــا بــوده كــه در قــسمت 
بازسازي اصالً توجه نشده و مردم غور با گـرد      
و خاك پنجه نرم مي كنند و مجراي تنفـسي          

وده اسـت و از     ما را گرد و خـاك مـسدود نمـ         
. نعمت آب، برق و سرك محـروم مـي باشـيم     

 ما كه آينده سـازان كـشور      12فارغين صنوف   
كليدي هم چون طـب و        هاي از دانشكده اند  

انجينري محروم اند و از بورس هاي تحصيلي   
بلـي  . در خارج از كشور در غور خبري نيـست        

به خود بيانديش و فكر كن و       ! هموطن غوري 
 و راه هاي اساسي حل و       عاقالنه تصميم بگير  

راه ! بلي. نجات مردم غور را درياب و پيدا كن       
حل اساسي اتحاد و يك پارچگي مردم غور و         

هرگـاه  . وحدت صادقانه اين مرز و بوم اسـت        
مردم ما به صداقت و همـدلي، بـا اخـالص و            
صميميت همديگر خود را بپذيرند و در آينـده         

م غور توجه الزم نمايند يقين دارم كـه مـا هـ           
ــم    ــي و ه ــم وال ــواهيم داشــت و ه ــر خ وزي

ــدان ــا را محــروم  . قومان ــر آن ســال ه در غي
خــواهيم مانــد و بيگانگــان بــر مــا حكومــت  
خواهند كرد؛ اميدوارم مردم ما با عقـل سـليم          

  .بيانديشند و فكركنند
                                              صميم

   

معاون والي غور از يك حمله 
  .جان به سالمت بردمسلحانه 
                             رام ــمحترم ك
                        ازاده ـالدين رض
                         رــــكه بخاط

                           اشتراك در يك
                        ازم ــسيمينار ع

 روز  عقــرب24واليــت هــرات بــود، 
ح در منطقـه بـين       صب 8جمعه ساعت   

دره تخـت و شـير خـاج در محاصــره    
افــراد مــسلح مخــالف دولــت تحــت 

امـا  . فرماندهي مال مـصطفي در آمـد      
 تـن  8افراد امنيتي معاون واليت كـه   

بودند تا رسيدن نيرو هـاي كمكـي از         
تا ساعت   هرات با شهامت و دالوري    

دريـن  . مقاومت نمودند   بعد از ظهر   1
ــرف   ــان ص ــافظين  2مي ــر از مح  نف

ــروح   ش ــت مج ــاون والي ــصي مع خ
ــوزوي   ــفاخانه ح ــه در ش ــد ك گرديدن

  .هرات تحت معالجه قرار دارند

ــه هــاي خــسته  جوان
ــد  ــاپ شــــ  چــــ

 علي مـشفق مـدير     مجموعه اشعار سيد  
ــل و   ــسوالي لع ــنگ ول ــيخ س ــسه ب  لي

 جوانــه هــاي "ســرجنگل تحــت نــام  
 به كوشش نبـي سـاقي اسـتاد         "خسته

. دارالمعلمين عالي غور به چـاپ رسـيد       
  صــفحه مــي 103يــن دفتركــه داراي ا

بـه تيـراژ     باشد باقطع وصحافت زيبا و    
كابـل   مطبعـه بلـخ در     يك هزار جلد در   

علـي مـشفق    سـيد . چاپ گرديده است 
نوشته هاي ديگري هم دارد كـه توقـع         

آينده نزديك به چاپ رسيده      مي رود در  
. به دسترس عالقـه منـدان قرارگيـرد     و

جـام  اين اواخر ان   قابل ذكر است كه در    
ميـان جوانـان     فعاليت هاي فرهنگي در   

 روز رو به فزونـي گذاشـته و        تا غور روز 
آينده روشني را براي جامعـه فرهنگـي        

  .غور نويد مي دهد


