
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماهنامه

فرهنـــگي، سياســـي و اجتمـــاعي
                                   2008 مطابق به آگست /1387اسد                                                         شماره پنجمسال پنجم                                                      

  مي رســد
ا روي كار آمدن نظام كنوني، دولت برنامه 
عرفي مي شوند كه به تازه گي تحصيل را 

رتر و شفاف  حدودي زيادي مؤثرتر و پركا

٥ 

جوانمن تمام اميدم و همه ايمانم به شما
به هر حال آن . هاي آزاد انديش و آگاه است

علم دارند، : هاي كه به جاي رسيده اند
حيثيت اجتماعي دارند؛ پول دارند و پست 
دارند، مسؤليت شان بيشتر از حفظ آن چه 

اما شما كه هنوز نعمت . دارند نيست
محروميت داريد شايد بتوانيد براي اين مردم 

  .كاري بكنيد
   دوكتور علي شريعتي                       
تري
ب.  مي باشد

 فيروزكوه م
ي واليت تا
ه تر و تازه 
نظام هاي اداري در سطح منطقه
 جوانان واليت غور به خوانندگان
مهربان و وطن دوست، نظام ادار
  
  
  
  
  
  
  

    

هر دم از اين باغ بري مي رسد   تاز
تان با داشتن تعداد كم و اندكي از افراد تحصيل يافته و متخصص و مسلكي، يكي از كم ظرفيت ترين اداره افغانس

خر تعدادي ازدر اين اوا. هايي را براي اصالح اداره عامه روي دست گرفته كه تا كنون چندان هم مؤثر نبوده است
اميد مي رود كه با آمدن چنين چهره هاي مسلكي و دلسوز و . تمام نموده و در ادارات دولتي غور استخدام شده اند

 .تر شود و مردم ما شاهد بازسازي و سازندگي و پيشرفت و رفاه و عدالت بيشتر در واليت خود باشند
  



  

 يوسـفي   نيالد نيع محترم
يـة  قرة  باشـند فرزند محمد امين    

 عضو و غور تيوال مركز صوفك
 و جوانــــان اديــــبن فعــــال
ــص ــوال لكردگانيتح ــور، تي  غ
ــص ــدا التيتح ــانو ويي ابت ي ث

ي خـصوص  مدارس در را شيخو
  1381 سـال  در و برده، شيپ به

ة دانــشكد بــهاز طريــق كــانكور 
 افت ي راه كابل هدانشگا اتيشرع

 ،دانشكده آن از 1384 سال در و
 1386 سـال  در و  التحصيل فارغ
  امتحـان،  نمـودن ي  سـپر  از بعد

ـ اوا تا رايي  قضا استاژ كورس  لي
 و د،يرسـان  انيپا به 1387 سال
ـ شا عـضو  صـفت  به اكنون ة ستي
 يم فهيوظي  فاياي  شهرة  محكم

  .دينما

محترم عبـدالقيوم شـاداب     
فرزند محمد اعظـم باشـنده قريـه        

 عـضو  وگند آب مركز واليت غـور       
 لكردگانيتحص و جوانان اديبن فعال
ل مكتـب   شـام 1369 در سال   غور،

 فارغ شده   1381گرديده و در سال     
 از طريـق كـانكور      1383و در سال    

به دانشكده ساينس دانشگاه كابل     
ــال   ــه در س ــت ك  از 1386راه ياف

رشــته فزيــك آن دانــشكده فــارغ 
التحصيل گرديد و اكنون به صـفت       
اســتاد ورزيــده رشــته فزيــك    
دارالمعلمــين عــالي غــور مــشغول 

  .خدمت به اوالد وطن مي باشد
 

ي اكبـر  اهللا صبغتمحترم  
ة منطقة  باشند محمد غالم فرزند
 عـضو  و غور تيوال مركزة  برخان

ــال ــبن فعــ ــان اديــ  و جوانــ
يي ابتداة  دور غور، لكردگانيتحص
 مدارس به را، شيخو التيتحص

 در و بــرده شيپــ بــهي خــصوص
 نمـودن ي  سپر از بعد 1381سال

ة دانــشكد بــه كــانكور، امتحــان
 افت، ي راه كابل هدانشگا اتيشرع

ـ اوا تا 1385 سال از و  سـال  لي
ـ ل در اسـتاد  صفت به 1385 ة سي
ي فـا ياي  غور نيعالوالد سلطان

 عنـوان  بـه  اكنون و نموده فهيوظ
 معارف استيري  نيد علوم معاون
ي ارزگــ خــدمت مــشغول غــور،
  .است

 

 سـخا ي  سخ غالم محترم
ــد ــة قرة باشــند مانيســل فرزن ي

 فعـال  عـضو  و غور تيوالي  كاس
 لكردگانيتحــص و جوانــان اديــبن
 و ييابتدا التيتحص غور، تيوال

ــانو ــو يث ــدارس در را شيخ  م
ـ  بـه ي  خصوص  در و بـرده،  شيپ
 بـه  از طريق كانكور     1381 سال

 كابلة  دانشگا اتيشرعة  دانشكد
 آن از 1384 سـال  در و افت ي راه

 در و  التحــصيلفــارغ ،دانــشكده
 نمودني  سپر از بعد 1386 سال

 رايي  قضا استاژ كورس  امتحان،
ـ پا بـه  1387 سـال  لياوا تا  اني

 عـضو  فتص به اكنون و د،يرسان
ي فـا ياي  شـهر ة  محكمة  ستيشا
  .دينمايم فهيوظ

 دختران چگونه دستبين ِ پسران مي شوند؟
وابستگي و دستبيني اي دختران به پسران يك

بحث بسيار كشاله دار و پيچيده اي است كه فعالً 
مجال پرداختن به آن در اين مختصر ميسر 
نيست، اما گروهي از روان شناسان در مركز 

 ساده ترين و "آخ" و تحقيقاتي مطالعاتي
ملموس ترين علت هاي وابستگي و پس ِ دست 

 نسبت به پسران را اين گونه ذكر شدن دختران
    :كرده اند

يك تعداد پسران براي . خريدن موبايل. 1
 دوستان دختر شان تلفون همراه يا موبايل

بعداً از دختران مي خواهند.خريداري مي كنند
 سيم كارت حق كه فقط از همين تلفون و همين

د كه ان مي خواهندختراز . استفاده كردن دارند
ندهند و در فالن  پاسخ ي ديگريبه تماس كس

وقت ها بايد تلفون خود را خاموش كنند و 
حتا ديده شده كه . فالن وقت ها بايد روشن

گاهي پسر شماره تلفون دختر را به تلفون خود 
نموده است كه اگر كسي به » داي ورت « 

 دختر تماس بگيرد، پسر موضوع را كشف كند
ي تماس گرفتهو ببيند كه طرف با ك

بعضي اوقات هم خود دختران .است
خوش خدمتي اين كار  را به خاطر 

انجام داده اند و خواسته اند تا خود را 
به اصطالح از اين طريق شيرين 

  . نمايند
مسكال دادن دختران به . ميسكال. 2

پسران نيز يكي از راه هاي است كه 
دختران را به پسران دست بين و 

دختران با . وابسته نموده است
فرستادن مسكالي از پسران مي 

راي شان زنگ بزنند، بناً خواهند كه ب
 مصرف اين پسران هستند كه پول

 و شش ساعت سر !مي كنند

چون . گپاي هيچ وقت ضايع مي كنند
غالباً توانايي خريداري كريدت  دختران

كارت را ندارند يا به صالح نمي بينند  بنا 
بر اين پيوسته به پسران مسكال مي دهند 
و منتظر مي مانند و مي مانند و مي مانند 

ال ديگر را تا هر وقت پسران چندين مسك
پاسخ گفتند، اگر مايل بودند و براي شان 
كريدت مانده بود به آن ها نيز تماس 
بگيرند و با چار تا دروغ دل اين مظلوم 
بيچاره را نيز خوش كنند و  او را از حالت 
انتظار  بيرون آورند و تا وعدة سرخرمن 
ديگر  باز هم او را دست بين  و منتظر نگاه 

  2ادامه در صفحه ...................دارند 

   عبدالقدير دالوريمحترم
فرزند غالم فاروق باشندة قريـه      
سرچــشمه ولــسوالي شــهرك و 
ــان و    ــاد جوان ــال بني ــضو فع ع
تحـــصيل كـــرده گـــان غـــور، 
تحصيالت ابتدائي را، به مدارس     

در . ديني به اتمام رسانيده است    
 بعد از سپري نمودن     1381سال  

 كانكور بـه دانـشكده شـرعيات      
دانــشگاه هــرات راه يافــت و در 

 از آن دانشكده فارغ     1384سال  
 بعد از   1386التحصيل و در سال     

سپري نمودن امتحـان، كـورس      
استاژ قضايي را تـا اوايـل سـال         

 به پايان رسـانيد، اكنـون       1387
به حيث قاضي محكمـه شـهري       

  .قندهار ايفاي وظيفه مي نمايد



  
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         2008 مطابق به آگست /1387اسد                                    پنجمسال پنجم                                                                            شماره 
 ..دختران چگونه 

يداري خر. خريداري كريدت كارت. 3
كارت تلفون نيز يكي از وسايلي تشخيص 
داده شده كه دختران را شديداً به پسران 

پسران . محتاج و دست بين مي سازد 
 آهسته دختران را با خريدن –آهسته 

كريدت كارت عادت مي دهند و دختران 
 هم به خاطر اينكه دو ونيم ساعت با

خواهر خوانده و هم صنفي خود يا خاله 
پ بزند مجبور مي شود كه به فالني جان گ

نحوي با پسران براي فرستادن كريدت 
كارت كنار بيايند و دل آن ها را خوش كنند 
و سر ِ شان كاله بگذارند؛ اما باز هم چون 
شوق گپ زدن بسيار زياد است آن ها 
هميشه خود را به پسران محتاج حس مي 
كنند و از آن ها مي خواهند كه لطف كنند و 

يدت كارت بگيريند و در براي شان كر
 نتيجه از اين زاويه به

بايد محتاج و دست بين و چشم بـه جيـب و       
بهرحـال روان  . گوش به فرمان مـن باشـي        

شناسان براي دختران توصيه مي كننـد كـه         
اگر مي خواهند از دست بينـي و محتـاجي و           
وابستگي و تمسخر و نيشخند هاي پـسران        
در امان باشند، بعد ازين هيچگاه از پـسران         

تلفـون  نه  . هيچ خدمت مشكوكي را نپذيريند    
خريده شـان را قبـول كننـد و نـه بـه آنهـا                
مسكال بدهنـد، نـه از آنهـا كريـدت كـارت       
بخواهند و نه به موتريا موترسايكل شان بـه         
مكتب بروند و نه هم با آنها به هوتل هـا بـه             
مهماني بروند؛ در غيـر آن صـورت دختـران          
هميشه نيازمند و پس دسـت و دسـت بـين           

گي شان بـه    پسران باقي خواهند ماند و زند     
المــي مــردان زنجيـر اســارت و بردگــي و غ 

  .           كشانيده خواهد شد
  

  سيالب            : گردآورنده                   

همصنفي هاي خود خنديده و قصه كده رفت 
اما پسران با زرنگي آن ها را . و آمد نمايد

 اين سو  و آن سو مي برند و گر چه ظاهراً
چنين جلوه مي دهند كه مي خواهند نيكي 
كنند، اما در حقيقت فكر هاي ديگري به سر 
دارند و پالن هاي شومي به سر مي پرورانند 
كه دختران از آن ها بي خبرند و با ساده 
لوحي فكر مي كنند كه اين خوش خدمتي از 

تحفه فرستادن و به هوتل . 5. دوستي است
اين كه بعضي پسران هم براي . ها رفتن

دوست دخترخود را دست بين و وابسته به 
جيب خود بسازند، هر هفته يا هر ماه به آنها 
تحفة مي گيرند به اين طريق آنها را به خود 

بعضي اوقات . وابسته و دست بين مي سازند
 هم سخاوت مندانه يا سخي مĤبانه دوستان

خود را به هوتل ها براي صرف غذا دعوت 
ن پول نشان مي دهند مي كنند و با پرداخت

 كه اين من هستم كه همه چيز دارم و تو

پسران هم. پسران دست بين مي شوند
گرچه كارت مي فرستند و ظاهراً هم خود را 
بسيار سخي و دست و دل باز جلوه مي 
دهند؛ اما فقط خدا از حال دل شان خبر دارد 

 .  
از شيوه يكي ديگر . رساندن به مكاتب. 4

هاي كه دختران را دست بين پسران مي 
كند اين است كه بعضي از پسران دوستان 

  توسط) يا برادران خواهران خود را(خود را 
 موتر سايكل به مكتب مي رسانند و موتر يا
كار طوري وانمود مي كنند كه گويا اگر با اين 

 و اين من نباشم تو به مكتب رفته نمي تواني
 روزه ترا مي آورم و پس من هستم كه همه

لذا دختران هميشه منتظر و محتاج . مي برم
مي نشينند كه چه وقت جناب تشريف مي 
آورد و مرا به مكتب مي رساند، در حالي كه 
اگر خودش بخواهد مي تواند بدون منت 

 باگذاري كسي، پياده به مكتب برود و

گزارشي از چاه هاي نيمه عميق خشك
شفيق شايق

چاه هاي را كه رياست احيأ و انكشاف
آن دهات غور كندن كاري نموده، به علت 

 كه به آب پخته نرسيده است، بناً به اثر
 فرو رفتن آب، اكثراًً خشك و غير قابل

استفاده گرديده است، كه در اين صورت 
مي توان، ادعا كرد كه در برنامه آب 
رساني انكشاف دهات صرفاً پول دولت به 
 مصرف مي رسد، به هر روي، داليل

 هدفمند  !!!معارف به كـــــجا مي رود؟
مكلفيت درسي خود، چهل ساعت درسي 
بمنظور پول در آوردن و امرار معيشت و تامين 
رزق فاميل، حق الزحمه مي گيرد، كه در اين 
صورت، نه به مكليفيت درسي خود رسيدگي 
 مي تواند و نه هم وجيبة  بديل امتياز 

رض به حد ساري اين م. خود را ادا مي كند
بوده كه حتا به اساتيد بزرگوار و كادر هاي 

  بنا براين.  دارالمعلمين هم سرايت كرده است
  

معلوم دار است كه انسان رسـالت خـود را، بـا       
استفاده از عقل و دانش به پيش برده است، تا          

روزه زمين را به دهكدة تبـديل كـرده         آن كه ام  
است و همواره در تالش مـساعدكردن زمينـة         

. اسـت هاي زيستن در سـياره هـاي ديگـري          
بدون ترديد اين دست آورد بزرگ، برآيند توجه        

دســت  امــا .انــسان بــه معــارف بــوده اســت
 اندركاران كاروان معـارف جامعـة مـا، رسـالت        

 

برنامه آبرساني كه از طرف وزارت محترم
احيأ و انكشاف دهات جمهوري اسالمي 

 بمنظوردستيابي مردم آسيب -نستان افغا
ديده در تمام واليات كشور به آب 

 در حال اجرا است،  - آشاميدني صحي
 اين برنامه به اثر كم توجهي مسؤلين

اين . امور در واليت غور ناكام از آب درآمد
 ادعا مبني بر داليل موثق است كه در

 ٢  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و عواملي را كه مردم در مورد ضايع شدن
: حقوق شان عنوان مي كنند عبارت اند از

ممكن، بين رياست احيأ و انكشاف . 1
و شركت هاي حفاري چاه ها، توافق دهات 

مبني بر اختالس پول دولت و خيانت به 
  . حق ملت وجود داشته باشد

شايد اداره رياست احيأ و انكشاف . 2
دهات در مورد، بي تفاوتي را اختيار نموده 
و دروازة سؤ استفاده را بروي شركت هاي 

  . چاه كني باز گذاشته باشد
انكشاف شايد مسؤلين رياست احيأ و . 3

دهات غور همراه شركت هاي حفاري 
در آن واحد هم داور باشند "شريك باشند 

   "و هم طرف دعوي
ممكن خسارات را كه بمنظور كسب . 4

مقام خويش متحمل شده اند، از همين 
به هر روي، يكي يا . طريق، جبران نمايند

چند عامل از اسباب بر شمرده شده در 
م مورد تلف شدن حقوق و شكايت مرد

و دولت در . بصورت حتمي، حقيقت دارد
مورد مشكالت مردم بايد بي تفاوت 
نباشد، زيرا بي خبري دولت از تلف شدن 
حق مردم در حقيقت فاصله بين مردم و 
دولت عميق تر كرده و سبب سست شدن 
پايه ها و اعتماد دولت بين به ملت  مي 
گردد و براي جبران خسارات كه از همين 

يد، به ساليان ديگري طرق بوجود مي آ
نياز است كه نظام كنوني باز، پشت ورو 
شود و نظام ديگري روي صحنة سياسي 
كشور بيĤيد و بعدا ًرضايت و توجة مردم را 
 .به خود جلب نمايد

ابوحنيفه واليت غور  طي جلسه اي  كميته يي را جهت ترقي و رشد بيـشتر ايـن اداره در                دارالعلوم   :فتتاح دارالعلوم ا
همه عرصه ها و بخصوص در جستجوي راه هاي  بهتر و نايل شدن طالب دارالعلوم به مسايل فرهنگي اجتماعي و آگـاهي                       

عين نموده تا بتواند بـا اقـدام   هر چه بيشتر در موضوعات ديني و مشق و تمرين مناسب در عرصه سخن وشيوه اي بيان  ت  
به همين اساس الزم دانسته شد كه  كميته فرهنگي  آغاز بكار نموده تا بتواند با تـدابير                   . عملي كار هاي ارزنده  انجام يابد      

خوب غرض رشد فكر و انديشه عمالً يك سلسله فعاليت هاي مؤثر را در زمينه هاي گوناگون انجام دهـد  كـه بـه يـاري                           
اين انجمن فرهنگي در گام هـاي نخـست بـراي            . آغاز كار تا كنون فعاليت هاي قابل مالحظه بجا گذاشته است          خداوند از   

جلب و جذب طالب و توضيح اهميت انجمن جهت ارتقاي ظرفيت علمي و ادبي نسل جوان تالش ورزيده با ايجاد تحرك و              
. ز فوايد انجمن و طرز اصالح سخن ايشان را مطلع گردانيد   پويايي چندين جلسه آموزنده و تاثير گزار را راه اندازي نموده ا           

جلسات انجمن فرهنگي دارالعلوم بيشتر تـوام بـا رقابـت هـاي سـالم               .  انجمن را بنام تهذيب البيان نامگذاري نموده اند       
مـاي معظـم    شاگردان در ميان صنوف مختلف با حضور تعداد كثير از مسئولين ادارات دولتي، فرهنگيان نخبه  اسـاتيد و عل                  

برگزار گرديد در طي اين همايش هاي بزرگ سخنراني عده زياد از شاگردان توانستند بصورت درست و مـنظم از طـرز و                       
شيوه هاي پسنديده بيان استفاده نموده با تشويق هاي مكرر حاضرين روبرو گرديدند و شاگردان ممتاز  بـا تحـايف الزم                      

علوم تصميم دارد تا از طرق ممكنه براي ترقي و تعـالي بخـشيدن  افكـار نـسل     مورد تشويق قرار گرفتند و هم چنان دارال   
  . جديد و ارايه انديشه هاي سالم  قدم هاي رساتري را بردارد

زماني كه، شاگرد صنف دوازدهم را به پاية 
اكمال برساند، هيچ دليل وجود نداردكه 
استعداد اشتراك به امتحان كانكور را داشته 

خود به ادامة باشد و به دانشكده هاي دلخواة 
و از سوي هم، . تحصيل و كسب دانش بپردازد

اگر از صنف دوازدهم معلم يا مامور استخدام 
شوند، بي كيفيتي شان باز هم آفتابي است و 

معارف كه مكاتب مركز خود را از : بنابر اين
! دست مصروفيت شخصي خود رو به راه نتواند

از كجا معلوم است كه به مشكالت و داد و 
 اطفال مكاتب قشالق ها رسيدگي صورت فرياد
پس دانسته مي شود اين ادارة معارف . گيرد

بنابر . نيست، بلكه دفتر رهنماي معامالت است
اگر مردم غور خواهان اين هستندكه : اين

بيشتر از اين با مشكالت دست و پنجه نرم 
نكنند و از فقر و بدختي نجات يابند و باآلخره 

ندگي نمايند بايد چند صباحي انسان گونه ز
خواستار آن شوند كه معارف از اساس و 

 .سيستم تغيير كند

خويش را قصداً غلط كرده وكاروان معارف را 
به بيراهه، هدايت مي كند، چون هيچ گام طرف 
احيا استعداد هاي ناب اما رشد نيافتة اين مرز 

داليل روشن وجود . و بوم برداشته نمي شود
ناب داردكه مفهوم سانسورگري استعداد هاي 

دانش : بگونة مثال. اين جامعه را، ارايه مي كند
طغيان "آموزان كه در مكاتب مركز اين واليت 

گرمي هوا و گرد و خاك طاقت فرساي كه همه 
از بي مهري دولت مداران قديمي اين جغرافيا 

 تحمل كرده و سر و پا حاضر "حكايت مي كند
آموزش هستند، لكن  بي توجهي معارف و 

 و روز گذاراني معلمان سبب ادارات مكاتب
گرديده كه در طول نيم سال به بيشتري صنوف 

 تجاوز 15- 10درسي، درس معلم از صفحات 
درست است كه دولت به معلم معاش . نكند

اما معلمان هم بايد به اندازة . كافي نمي دهد
چيزي "توان خود بار مسوليت درسي را بر دارد

 "تگندم تر است و چيزي هم آسياب كند اس
 خيلي غير عادالنه است كه معلم عالوه به

.مركز واليت غور عمالً ًمشاهده مي شود
زيرا چاه هاي نيمه عميق را كه مقام 
محترم وزارت به عمق حد اقل چهل 
مترعقد قرار داد نموده است در واليت غور 

در يك ساحة  : به گونه مثال. چنين نيست
ن هوايي مركز غور به تعداد دو منطقة ميدا

حلقه چاه حفر گرديده است كه يك حلقة 
آن به عمق دوازده متر مي باشد؛ و اما 
توسط انجينران رياست احيأ و انكشاف 
دهات به طول بيست و هفت متر تصديق 
گرديده است كه اسناد ترتيب شده از 
پارسال تا حال به دفتر رئيس محترم احيأ 

: حلقة دوم . د استو انكشاف دهات موجو
را به عمق هژده متر كندن كاري نموده اند 
كه اين هم نوعي استفاده جويي از حق 

زيرا در اين . مردم به حساب مي آيد
منطقه، دو حلقه چاه ديگر نيز كندن كاري 
گرديده كه روي داليل و روابط با 
مستفدين، هر حلقة به عمق اضافه تر از 

ده چهل و شش متر كندن كاري گردي
است و اما اهالي اين منطقه مدعي اند كه 
به هدف اعاده حقوق شان بار ها به دفتر 
رياست محترم احيأ و انكشاف دهات 
مراجعه نموده اند؛ ولي متأسفانه كه به 
خواست هاي قانوني شان رسيدگي نشده 
است و از شيوه اجراي اين برنامه و بر 
خورد، اداري مسؤلين امور، در اين مورد 

و از سوي هم، برنامه آب .  اندشاكي
رساني رياست احيأ و انكشاف دهات 
واليت غور، از ناكام ترين برنامه هاي 
 دولتي به حساب مي آيد، زيرا،



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
  
  

  ٣                                         2008 مطابق به آگست /1387اسد                                     پنجمسال پنجم                                                                            شماره 

 اگر
 گرددـــباز ن       

   نگرددبازاگررفترهگذرجانو تن ازي خستگ
  نگردد باز اگر رفت تبر ترس گريد الله دل از

     شهر نيا در ستين گريد كيتار شب آن وحشت
  نگردد باز اگر رفت قمر نور پرة چهر از خسوف

     زدي هم كه تگرگ و رعد از پر ابر گرآنيد
  نگردد باز اگر رفت شرر غبا نياة الل دل به
       مهاجري پرستو داغ پر دل آن از باز
   نگردد باز اگر رفت سفر رنج پرة لحظ هر ادي
       ديزداة ديد بالي سويگ خم از غبار تا

  نگردد باز  اگر رفت گريدبار  شيبسو مهر ةشان
     منفور انگر ري و خفاشكي وحشة چهر

  نگردد زبا اگر رفت نظر شيپ از فجر طلوع با 
       سرخ نسترن خور خنده پر لب نديبب تا
  نگردد باز اگر رفت سر زز باهيس ابرية سا

       فرهاد ز ننديب همه تا وفا و عشقة نسخ
  نگردد باز اگر رفت كمر و دركوه او غاميپ موج

       بگذشت  كه وز ور شب هر ز پر ساغر ژگونا و
  گردداگربازن رفت وشرر  داغ دل به بگذاشت و گشت 

  باغ نيا در ستين پر و گل و رنگ ضيتبع !"مشفقا"
  نگردد باز اگر رفت جگر ةآ و دل سوز با جمله

 

  علي مشفق
يك نفــــــــــر
نبي ساقي

 آزرده ام زعشوة بسيار ِ يك نفر
  از زجر وظلم وزحمت وآزارِ يك نفر

  دل برد وعهد كرد ونهان گشت وقهركرد
  عني اي اين كار ِيك نفرآخرچه بود م

  بيچاره ام ، شكسته دلم، درتعجبم
  زان كاريك نفر وزانكاريك نفر

  يك حرف گفت ورفت ومن اما؛ هنوزهم
  ايستاده ام به  وعدة  پيرار يك نفر

  گم گشت وقطع كرد وفراموش كرد ورفت
  ديگر دوباره بسته نشد، تاريك نفر
  برق قوي، سالح خطرناك هسته يي

  يك وشرربار يك نفرچشمانِ شوخ وش
  آن شب ، چه روزبود  كه باموج مي رسيد؟

  درگوش دل ترنّم گفتار ِيك نفر
  شهروشوكت وشاهي همه زتو! اي شيخ

  كافي بَود به من كه شوم يار يك نفر
  كشتة تشنه لبِ فرات! يادت بخير

  ماكشته ايم وتشنة ديدار يك نفر
   كه  روزي ما يك دهن بودروزي بود
  ر ونمكدار يك نفرازلعل آبدا

  ازشير وشهد وشامي وشيريني وشراب
  ازميوه هاي روضة رخسار يك نفر

 

  صفحه هستي خيال نو به تصوير آورد

  قامت غمبار گردون موج غم زير آورد

  از نهـــــاد ما برآيد گر نواي همــــد لي

 رشته بگسسته را دردست تدبير آورد

   ها نور خردگر د مد پيوسته از انديشه

  پاي هر خونپاره را دردا م زنجير آورد

  سرگذشت تلخ را افسا نه اش از هم شكن

  خـــــاطر آزاده را تا كي به تسخير آورد

  زود تر بر آسمان حسن وحدت جلوه كن

  نقد راز جاودان جو گرچه رو دير آورد

  جلوه سبز سخن خوشتر شود اين مرحله 

  اثير آوردتا كه در د لهــــــاي هر آزاده ت

  رهكشــــــاي سر نوشت كشور بيداد شو

  تا نواي خامه ات اســــــــرار تقدير آورد 

  شد بهار گر م مهرش بهر هر كس آيتي

  اين بهــــــار همنوايي تحفه اكسير آورد

  طبــــل ويراني زند هنگامه موج غمش

  فايق آواي تر ا هـــرلحظه پيگير آورد

فايقوحــــدت حسن 
ضمون شودم شرح احوال وطن مشروح شود

 شرح احوال وطن
  

   اغياروطن بايدعذا ب الهون شود خصم و
  اين كشورافغان مااين ميهن حيران ما

  اين دولت لرزا ن ما آخرندانم چون شود
  ك هاخون ريختند طرح ديگرآميختند سفا

  خودرابه چوكي دوختند تا قـد ر  شا ن افزون شود
  اين بدسگاالن كماج صدكار بدكردندرواج

  رين قارون شودازمظلومان گيرندخراج مستكب
  اموال دولت شدتلف ازدست  افرا د جــلـف
  دولت ندارد گر هد ف  قانون كجا قانون شود

  اين ثروت هنگفت اواين اقتصاد مفت او
  دالربخورد جفت او صاحب صد مليون شود
  دالر بيايد مثل سيل  نابود گرد د بي دليل

  خورند همه بي قال وقيل د ركيسه ها مدفون  شود
  رش را ببين بلدينگ وقصرش راببيندوران و عص

  حامي ونصرش را ببين تاكي  چنان وچون  شود
  قا تل بوده آمرشده ريس شده ماهرشده

  بامردمان جابرشده قانون  د يگر مسجون شود
  پوليس نمي سازدعمل بادزد و طرارودغل

  سارق كند دست در بغل پوليس ما مفتون شود
  سآن قاضيان بي اساس  رشوت ستانند بي هرا

   ، نا موزون شودگيرند به پولداران تماس
  قاضي ماقاضي نشد ملت زاوراضي نشد
  ازجانب جمهوريت بايدكه اومطعون شود
  لم يقرأ مال شده مال چه است مو ال شده

  باآلخره رسواشده با دژخما ن مقرون شود
  استادمكتب بي سوادآخرنداندنكته ياد

  يك درس كاذب ميد هد شاگردها  محزون شود
  ي تاجرفاسداست اوضاع ظاهرفاسداستسودا

  كلي دفاترفاسداست ملت زكه ممنون شود
  غالم نبي گفتاچنين ازروي راستي ويقين

  خواهدزرب العا مين اين سرزمين گلگون شود
  ارسالي غالم سخي دولتياري / شاعر مال غالم نبي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 ضرورت ايجاد اتحاديه معلمين

در دنياي امروز و در نظام هاي مبتني بر و نهاد ها و سازمان هاي مدني، نقش 
 كه در عين حال يكي از –موجوديت اين نهاد ها . ميت و درخور توجهي را دارا مي باشندبسيار با اه

 كمك مؤثري است در –تفاوت هاي عمده اي حكومت هاي پيشين با نظام هاي امروزين مي باشد 
راه تأمين صلح و امنيت و عدالت و آوردن ديگر گوني و تغيير در حكومت ها با استفاده از شيوه هاي 

در قانون اساسي كشور ما، مسأله تفكيك قوا در دولت و همين طور بحث . ت آميز و مدنيمسالم
رسانه ها و ايجاد احزاب و سازمان ها به صراحت كامل بازتاب يافته و مورد حمايت قرار گرفته است؛ 
اما متأسفانه در عمل نقش نهاد ها و احزاب و سازمان ها در نظام فعلي در واقع يك نقش فعال و 

درست است كه امكانات و . مؤثر و سرنوشت ساز نبوده و جايگاه شان تا حدود زيادي خالي مي باشد
زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي از پيش شرط هاي حتمي مؤثريت اين نهاد ها مي باشد 

 و مانند ولي روي هم رفته سرانجام بايد احزاب و سازمان ها جايگاه خود را در دل اين نظام پيدا كنند
هر چند تاريخچه كوتاه ايجاد و تأسيس انجمن ها در . مطبوعات نقش فعال خود را به عهده بگيرند

غور، به دليل نبود امكانات و مساعدت ها و شرايط و زمينه ها، چندان كارنامه رضايت بخشي با خود 
 خواست و اراده ندارد؛ اما وضعيت رقت بار معيشتي و معاش و حقوق ناچيز، در نظر گرفته نشدن
علمين را در غور سياسي و فرهنگي و مشكالت عديده معلمين، ضرورت ايجاد يك اتحاديه نيرومند م

معلمين با توجه به كتله عظيمي كه دارند و نقش رهبري كننده اي كه در حال . آشكار مي سازد
 گي طبيعي و آسان در مكاتب و مدارس به عهده دارند و با توجه به سازمان يافته) و هميشه(حاضر 

شان، مي توانند با اتخاذ سياست هاي هماهنگ و مؤثر در تعين سرنوشت خود و كشور و مردم 
معلمين حتي در زمان انتخابات رياست جمهوري و شوراي . خويش سهم ارزنده اي را به عهده بگيرند

و با معرفي ملي و شوراي واليتي و شهر داري ها، با پيش گرفتن سياست هاي هماهنگ و واحد 
نمودن كانديد مورد نظر و شايسته و يا حمايت از نامزد خاص، افراد مهربان و دلسوز و شايسته و 

اين .  به صحنه بفرستند و از اين طريق در سرنوشت ملت و مردم خود مؤثر باشندصادق را مي توانند
سخن كه مدارس و مكاتب و دانشگاه ها بايد غير سياسي باشند و دانشجو فقط با دانشجويي تعريف 
مي شود، حرفي منطقي و دلپذير و قابل قبولي هست، اما اين گفته به اين معني نيست كه آن دسته 

ن و دانش آموزان كه واجد اهليت حقوقي هستند، در برابر اوضاع سياسي و اجتماعي از دانشجويا
چنين نيست، بلكه دانش آموخته گان با درك بهتر و درد بيشتري . پيرامون خويش بي تفاوت باشند

كه دارند، رسالت آن ها در برابر مردم و مملكت شان بيشتر از ديگران مي باشد و آن ها بايد در برابر 
 سوزي ها، حق تلفي ها، حق كشي ها، و بي عدالتي ها سكوت ننمايند و خاموش ننشينند كه ان حق

    )11/ رعد . ( اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم 

 دموكراسي، احزاب

نبي ساقي  !اآي آدم ه

كه به جاي پياده از باالي من موتر سيكل تيرهاي
 -كردند و آن شب هاي كه تخته هاي بغلم را دانه

دانه بر كندند و به بخاري گذاشتند و دود كردند و 
در هوا فرستادند، تير شد و زمستان رسيد و يخ 
رسيد و سرما رسيد و كم كم هول بهار رسيد و 
 خطر سيل و طغيان و آب خيزي رسيد، باز مرا

گرفتند و لچ كردند و هر چي داشتم مو به مو از من 
گرفتند، اما از بخت بدي من يا از عمل نيك آن ها 
امسال نه آب آمد، نه باران آمد، نه برف آمد، نه 
سيالب آمد، و من از آن روز تا حال حيران مانده ام 
كه چوب هايم كجا شد و تخت هايم را كي كند و 

  !! هايم را كي برد؟؟ميخ هايم را كي كشيد و سنگ 
حاال هر چي داد و بيداد مي كنم كه اگر پارسال به 
من ضرورت بود، امسال هم هست، گوشي نيست 
كه بشنود و چشمي نيست كه بنگرد و دلي نيست 
كه بسوزد و من هم چنان بي سر و در و بي جل و 
پوستك افتاده ام و هيچ كسي رحمي به من نمي 

 نمايد و به داد و فرياد كند و مرا دوباره ترميم نمي
من گوش نمي دهد و مرا از اين همه بي سرنوشتي 
و سر درگمي نجات نمي بخشد و به حال اطفال 
معصومي كه همه روزه در گرد و خاك سرك هاي 

 پوليس هپخته چغچران و مسابقه رنجر هاي ناز دان
رنج مي كشند و خاك مي خورند، دل نمي سوزاند و 

 درست است كه سوار از حال واقعاً. توجه نمي كند
  . داند و سير از دل گرسنه نمي آيدپياده نمي

آي آدم ها كه در ساحل نشسته شاد و خندانيد،
لطف ! آي آدم ها. گوش نماييد لحظه اندوه قلبم را

كنيد و كمي اجازه دهيد كه داد بزنم، كه فرياد بزنم، 
. كه اشك بريزم، كه آه بكشم، كه خون دل بخورم

گم از گفتي چرا؟؟ گفتي از دست چه كسي؟؟ مي
 نه از دست شما نه، از دست آن هاي .دست شما

كه مرا پارسال با اين سر و صورت بي ريخت و 
مسخره ايجاد كردند و به نام من پول مصرف 
كردند، به نام من سر و صدا به راه انداختند و به 
نام من تبليغ كردند كه پول خرچ مي كنيم، كه پل 

ت نمي جور مي كنيم، كه خدمت مي كنيم، كه خيان
كنيم، كه راه جور ميكنيم، كه راه ها جور مي كنيم، 
كه گل تر مي كنيم، كه آب خشك مي كنيم، كه 

  ...چنين مي كنيم كه چنان مي كنيم كه 
به هر حال شروع كردند و كار سر گرفت، خالصه 
كه سنگ آوردند، كه چوب گرفتند، كه قطع كردند، 

 چكش كه اره كشيدند، كه پر كاغذ تيار كردند، كه
 24 روز و 24، كه حشر كردند، كه دور داشتن

ساعت نه گوش گذاشتند، نه پرده گوش گذاشتند و 
مرا از شمشير تيزتر و از موي باريك تر و از آسمان 
بلندتر جور كردند كه به بهره برداري سپردند كه 

  .افتتاح كردند، كه نوار قطع كردند
ا اما آخ، چي بگويم؟؟ چطور بگويم؟؟ كه وقتي مر

نام گذاشتند چي ظلمي كه نكردند و چي اهانتي كه 
روا نداشتند؟؟ آخر من چي گناهي داشتم كه اسم 

 ؟ به هر حال آن روز  گذاشتند؟"پل مسخره"مرا 

)نداي پل مسخره(



   
  

                                                                                                                                       
  
  

                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

                                         2008 مطابق به آگست /1387اسد                                     پنجمسال پنجم                                                                            شماره 

ـــنق ـــش جــــــ ـــوانان در آينــــــ ـــده غــــــ ورــــــ
براي بهبود بخشيدن امروز و فرداي جامعه، جوانان
بيش از همه با مسؤليت هاي خطير و سنگين روبرو        

نند با فراگيري دانش بيـشتر و       اند كه آن ها مي توا     
تالش در انجام كار هاي عام المنفعه نقش خـود را           
جهت تحقق يك آينده درخشان تضمين نمايند؛ به        
ويژه جوانان غور در رونـد اصـالحات و نـوآوري بـا          
استفاده از نيروي جواني بايد بـيش از سـاير اقـشار            
تالش هاي خسته گي نا پذيري را انجام دهند و نـا   

ند تا با اسـتقامت و پـايمردي غـرض تثبيـت            گزير ا 
جايگاه خويش و اعاده حقـوق مـردم محـروم غـور            

از مـدت   . اقدامات و زحمات پي گيري داشته باشند      
ها به اين طرف بحران بي توجهي و به انـزوا قـرار             
دادن مطلق يكي از رسـوم برجـسته يـي تحميلـي            
براي مـردم مـا شـده، پـس نجـات يـافتن از ايـن                

ر وابـسته بـه ديـد و حركـت جديـد            وضعيت نا گـوا   
خواهد بود كه بتوانـد كـشتي رهـايي را بـه سـاحل       

اگر چه عوامل ايـن محروميـت       . مؤفقيت سوق دهد  
اوضاع نا مساعد سياسي و انقالبي چند دهه بـوده و        
بزرگترين تأثيرات منفي خود را در عرصه تعليمي و         
 تحصيلي جوانان به جا گذاشته است كه بـه همـين           

 

ملت ما را به برداشت هايمي افتد كه نبايداتفاق  
درست، تفاهمات سؤ و ظن هاي فراگير در قبال تمـام           

بدون شك تقاضاي عصر و زمان      . جوانان مواجه سازد  
براي رهبري سالم و تامين عـدالت اجتمـاعي حـسب           
واقعيت هاي اسالمي ضرورت به انديشه هـاي بـارور          
نوين دارد كه با درك تمام قـضاياي حـاكم در جامعـه       

 تحت تربيه واقعـي و مـورد تأييـد مـردم مـي              افرادي
توانند در كليه ابعاد همواره با توفيقات مزيد دست پيدا          
نمايند و سوق و اداره جامعه را بـه عهـده بگيرنـد نـه               
كساني كه با هر بادي از جاي مي جنبند و ديگرگـون            
مي شـوند و سـرانجام بـه قيـد و كيـد ديگراننـد و از                 

 كس و آن چه كه ملـت        بايد گفت هر  . خويشتن بيگانه 
و . ما را به پرتگاه محروميت مي كشاند، نفـرين بـر او           

هر كـس و آن چـه كـه مـردم مـا را بـه وادي نـور و              
. روشنايي مي برد، آفرين و شاه باش قرين جانش بـاد          

خداوند جوانان و كافه مردم ما را توفيق دهد تا دوست           
را از دشمن و راه را از چاه تشخيص دهنـد، حـق را از               

اطل تميز و خوبان را از بدان تفكيك نمايند و مهـان            ب
 .را بر كهان ترجيح دهند

 نـا        
فايق ديگرگوني و تحرك يك جامعـه هميـشه وابـسته بـه            

رادي خواهد بود كه بتوانند بـا قـوه       درايت يك تعداد اف   
علمي بين تمام موضوعات بـه خـوبي تـشخيص داده،      
نياز هاي مادي و معنوي جامعه را با شناسـايي كامـل            

هرگاه بخـواهيم نقـش بازتـاب دهنـده         . مرفوع سازند 
فرزندان فرداي اين محيط را در قلمرو نظام به خـوبي           

 ارتقـأ   مشاهده نماييم، اكنون زمينه سازي براي رشد و       
بزرگان ما نيز بـا     . ظرفيت شان بايد در نظر گرفته شود      

توجه عميق خود غرض تحقق ارمان مردمي و رسيدن         
به فرداي درخشان و تثبيت هويت در نظام هاي آينده،       
جوانان را تشويق، ترغيب و كمك و ياري رسـانند تـا            
به فرصت نزديك بتوانند پيش تازان مؤفق در عرصـه          

اجتماعي، فرهنگي و غيره قـرار      هاي مختلف سياسي،    
 فيصد جوانان متعهـد،     95به عقيده من در غور      . گيرند

با احساس و مملو از درك ديني و ملي وجود دارند كه            
با اكمال پايه هاي علمي خود به زودي علمبـردار هـر            
گونه افتخارات كوچك و بزرگ خود خواهند شد، اما با          

 جوانـان بـي      فيـصد  5استثنا پذيري از اين كه تقريبـاً        
جهت خالي از برنامه و هدف نيز عرض اندام خواهنـد           
 كرد كه چنين امر در تمام مناطق و نقاط جهان حتمـاً            

  

مردم و جوانان ما هميشه در انزوا قرار مي گيرندخاطر
زيـرا بـه    . و سرنوشت ما به نفع ديگران رقم مي خورد        

همگان معلـوم اسـت كـه بـا عوامـل بـد سياسـي در                
افغانستان و نتيجه گيري از روند سياسـت هـاي غيـر            
منطقي، ملت ما در مجمـوع و خـصوصاً نـسل پويـاي        

بانـه  شـكار هـدف هـاي منفعـت طل        ) جوانـان (جامعه  
ــازات    ــشه از امتي ــه اســت و همي ــرار گرفت ــران ق ديگ
تحصيلي باز مانده و هم چنان نظـام هـاي حـاكم بـا              
مالحظات سياسي خود بـد تـرين جفـا هـا را نيـز روا               
. داشته اند كه بدين منوال قـسماً تـا هنـوز ادامـه دارد             

اكنون با فضاي نـسبتاً مناسـب زمينـه بـراي افكـار و              
 استفاده از اين روند جوانان      انديشه ها آماده شده كه با     

غور با درك تمام مشكالت و محروميت هـاي جامعـه        
خويش مكلف اند تا اسباب مبارزه را در برابر همـه نـا             
ماليمات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آمـاده نمـوده و        
با تشخيص حقايق و شناخت موقعيت هـاي مهـم، در           
عرصه سياسي، گام هاي رسا و بلندي را استوارانه بـر            

و . دارند وخود را با لباس علم و دانش مـزين گرداننـد           
هم چنان با طرح برنامه هاي جالب براي رسـيدن بـه            
اهداف الزمي و نجات بخشيدن ملت خـود از چنگـال           
ــد  ــريعاً عمـــــــل نماينـــــ  . بـــــــدبختي ســـــ

و اي .سي .ب.ومهم ترين هپاتيت هاي ويروسي عبارت از ا, دراثرويروسهاي مختلفي ايجادميشودكه تابحال هشت نوع ان شناخته شده, به آن زردي سياه نيزميگويندهيپاتيت كه مردم :افزايش زردي سياه در غور  
اين بيماري شايع تروبسيارمسري تراز ايذراست كه . ب يكي ازجدي ترين هپاتيت راتشيل ميدهد ويروس هپاتيت.اماتفاوت عمده آنهارا طريق سرايت ووخامت مرضي آنهاتشكيل ميدهد,اعراض وعاليم انها باهم مشابه بوده, ميباشد

نشان ميدهد يعني %11 رابيشترازدرغورارقام معاينات البراتواري در ربع اول سال جاري اشخاص مبتال به ويروس هپاتيت ب.ومشكل بودن تداوي ميتواند حيات بيدمار راتهديد نمايد) جگر(به دليل ازكارافتادن وتخريب حجرات كبد
دريافت خون وفراوردهاي خوني آلوده ارتباط جنسي باافراد كه ويروس هپاتيت ب دارند استفاده ازسوزنهاي آلوده همچنين سوراخ 0طرق انتقال .نفرآن به ويروس هپاتيت ب آلوده بودند103نفركه معاينات البراتواري انجام دادند 902

ازكسانيكه مشكوك اندخون وفراوردهاي : .براي جلوگيري ازانتشار اين ويروس كارهاي زيرضروري به نظرميرسد.ازمادربه طفل جلوگيري   شدن جلد درجاي ملوث زخمي) مثل خالكوبي غيربهداشتي(لودهشدن جلدباهروسيله تيز آ
به ياد داشته -. برس دندان ولوازم آرايشي ديگران استفاده نكنيد,مسواك,ازريش تراش .ي راباشرايط ووسايل معقم پانسمان نماييد زخم وبريدگي هاي پوست.صرف باخانم وشوهرخود مقاربت جنسي داشته باشيد .خوني دريافت نكيند 

     سالك. هده شماستازينرو پشگيري ازآلوده كردن ديگران باعمل به توصيه هايي بهداشتي برع.اين بيماري واكسين ودرمان كامل ندارد,غير ازواكسين نوع ب اين بيماري:باشيد 
الك
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  ولسوالي تيوره بدست فراموشي يخن باالي ليسة كار تعمير
 !                                 سپرده شده است

 چغچـران شـهر تفنـگچه
دولت افغانستان براي جمع آوري اسلحه از دست شبه نظاميان 
قومي و افراد مسلح غير مسئول برنامه هاي دي دي آر و داياگ 

 اين وسيله كشتار -رفت تا اسلحه و امثالهم را روي دست گ
 از دست آدم كش ها و افراد غير مسئول جمع آوري –آدمي 
گر چه اين برنامه ها با توجه به عدم حاكميت دولت در . شود

مناطق روستائي و دور دست، مؤفقيت ناچيزي داشت؛ اما در 
ساحات تحت نفوذ دولت، افراد مسلح غير مسئول به چشم 

متأسفانه . ت آشكاري ايجاد نمي توانستندحمنمي خوردند و مزا
از چندي به اين طرف به دليل سهل انگاري و بي توجهي دولت 
در غور، روز تا روز به تعداد تفنگچه داران در داخل شهر 

آن هاي كه در دوران جنگ در كشمكش ها و . افزوده مي شود
دست داشتند و امروز از نتيجه اعمال گذشته  جنگ ها به نحوي

( ترس و هراس دارند، اگر با خود تفنگچه حمل مي كنند شان 
شايد ) يعني دولت نمي تواند امنيت آن ها را تأمين نمايد

گذشته شان اين كار شان را توجيه كند؛ اما آيا ضرورت هست 

 ميخوانند، به سلسله اقدامات نيك
دولت، سنگ تهداب اين مكتب دو 
سال پيش توسط شاه عبداالاحد 
افضلي، والي وقت واليت غور 

و كار اعمار آن را چند . گذاشده شد
نفر كاله بردار بي عاطفه و بي 
احساس به عهده گرفتند، طي مدت 

 كار آن پيش 20%سه سال حتي 
نرفته است، شاگردان آن بروي خاك 
 و به زير آفتاب سوزان مصروف

تربيه، مي باشند، گر  فراگيري تعليم و
چه ادارة اين ليسه، استادان و 
محاسن سفيدان قرأ مربوطه آن طي 
 چندين مكتوب و عرايض، مشكالت

 

مقام محترم واليت غور، تقديم نموده      
 به اثـر بـي      -اند؛ ولي هيچ نتيجه  را       

بي عاطفه گي مقامات مسؤل     مهري و   
كمبود كتب درسي و     . در بر نداشت   –

لوازم درسي، كمبود معلمين مـسلكي،      
و نبود ميز و چوكي و فـرش و فقـدان       
ميدان هاي ورزشي و سپورتي و بـسا        
مشكالت ديگر، دراين مكتب، اسـت،      
كه سد راه تحـصيل شـاگردان ايـن         

ــد  ــي باش ــب م ــاً. مكت ــه از : بن گوش
ــس  ــن لي ــاي اي ــت ه ــا محرومي ه را ب

اصحاب نـشريه فيروزكـوه در ميـان        
گذاشتيم و اميدواريم از طريـق خـود،        
بمقامــات مــسؤل و ذيــصالح وضــع  
نــاگوار مــا، و مكتــب مــا را در ميــان 
ــة    ــن هم ــدكي از اي ــا ان ــته، ت گذاش
مشكالت مربوط اين مكتب ، مرفـوع       

 محمد آصف صالحي
ليسة يخن باال كه يكي از سابقه دار 

ترين مكاتب در واليت غور است در 
 براي اولين مرتبه بحيث 1336سال 

مكتب دهاتي به قرية دهن يخن باال 
تأسيس گرديده و بعداً در سال 

  به متوسطه ارتقأ نموده و در1347
طي ساليان متمادي، اشخاص تعليم 
يافته، ورزيده و اليق را از سلسلة 
خويش به جامعه تقديم نموده است، 
كه اكثر كارمندان سابقه دار ادارات و 
ارگان هاي دولتي واليت غور از همين 
ليسه فارغ شده اند، اما، متأسفانه در 
طي سه دهه انقالب، اين مكتب نيز از 

ه و تعمير حادثة سقوط مصون نماند
٠٧   
 

٠  
٠٧  

٠   

 

   خالقداد فيروزآوهي د        استا:صاحب امتياز
٩٩٣٣٤٤٣٠: تماس/ عبدالشکور عزيزی          :مدير مسئول

 ٠٧٩٩٤١٥٥٠٦: تماس/  امراهللا حميدی   :معاون مديرمسئول
  ٠٧٩٧٠٧٣٨٢٤: تماس/ ی قربان کريم                :سردبير

٧٩٧١٨٥٠٦٥: تماس/        اختر محمد اخگر :معاون سردبير
٩٧٢٤٤٣٠٠: تماس/               غالم ربانی هدفمند :ويراستار
    ٠٧٩٨٢٦٢٧١٩: تماس/              قربان حکمت :گزارشگر

٧٩٦٣١٥٨٥٧: تماس/  عبدالوقار دانشيار                   :طرح
ferozkohm@yahoo.com   :كترونيكيآدرس ال

      ضيأ الحق فيروزآوهي :مسئول امورمالي
                هيأت تحرير                  :تحت نظر
١٥٠٠: شمارگان/                     مطبعه سهر        :محل چاپ

كه از كراچي وان و موتر وان گرفته تا خياط و ترجمان و هوتل 
 امن چغچران چي و چاه كن و دكاندار و كاه فروش در شهر با

با تفنگچه مسلح باشند؟؟ وجود تفنگچه داران الت مانند، به 
اين معني است كه يا دولت امنيت مردم را تأمين نمي تواند يا 
اين كه دولت و ارگان هاي امنيتي اش از اين كار خبر ندارند كه 
در هر دو حال تنبلي و نا تواني و بي چاره گي دولت را به 

هر حال دولت اگر مي تواند بايد هر چي به . نمايش مي گذارد
 را جمع آوري نمايد  هاعاجل تفنگچه هاي آشكار بي بند و بار

در غير آن صورت، دير يا زود اين كاكه ها دست گلي به آب 
خواهند داد و آن وقت دولت عواقب و دامنه هاي كار را جمع 
نخواهد توانست و پشيماني و تأسف حاصلي نخواهد داشت و 

عد از جنگ به درد دولت نخواهد خورد و درد سر دولت مشتي ب
  .را بيشتر خواهد كرد

 خويش را، بمقام محترم ولسوالي و
 بهرياست احيأ و انكشاف دهات و حتا

 

  .گردد
 

آن بخاك يكسان گرديده بود ولي 
خوش بختانه در اين اواخر، به اثر 
سعي و تالش كشورهاي صلح دوست 
جهان و توجه جامعة جهاني و روي 
كار آمدن جمهوري اسالمي 
افغانستان معارف مجدداً احيأ و نظر 
به عشق و عالقه مردم اين سرزمين، 
باز هم اطفال شان را به دامن پرمهر 

ف گسيل داشتند و با قبول همه معار
محروميت ها و فقدان امكانات 

علم و  آموزشي مشغول فراگيري
دانش گرديده اند، هم اكنون به تعداد 

نفر شاگرد در خرابه هاي ) 1400(
  درس اين  مدرسه زيرآفتاب سوزان

mailto:ferozkohm@yahoo.com

