
 
 

  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

    
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 

 ماهنامه

 فرهنـــگی، سیاســـی و اجتمـــاعی

  ریاست به دست کسـانی خطـاست
  که ازدست شان دست ها برخداست

  

  سعدي
 

  فیل کج روي کند،این سرشت فیل هاست
   کج روي در این مقام، دلپذیر می شود

  اسپ خیز می زند، جست و خیز می زند
  جست و خیز اگر نکرد،دستگیر می شود

  محمدکاظم کاظمی
  

  فساد می آوردقدرت،
 غالم ربانی هدفمند

ده سال شد که رسانه ها  در کنار مردم و به حمایت از حقوق مردم  غور کار هاي خراب و خالهاي حکومت محلی را نقد و 
ها با ادارة حکومت محلی  تابع طی این مدت روابط رسانه . دست آورد هاي قابل قدر متصدیان امور را تقدیر کرده اند 

 نامطلوبِ نهاد هاي دولتی مورد انتقاد رسانه ها قرار ده و است ، به هر اندازة که اعمالنحوة مدیریت اوضاع این مرز وبوم بو
  .گرفته است ؛ روابط هم تیره عنوان شده و در حاالت و شرایط عادي روابط هم مالیم بوده  است 

است ، رسانه ها شده  تیره تر  روابط ادارة محلی با رسانه ها و معموالًر از سالهاي گذشته بودهان تدر حال حاضر اوضاع نابسام
و بنیاد هاي فرهنگی به هدف اداي رسالت خود و همکاري با نظام در راستاي پر شدن خالهاي کالن نامه هاي متعدد عنوانی 

ر رسانه ها چاپ شد و باري روي در روي با مسؤلین صحبت مقامات مسؤل ادارة محلی غور فرستادند ، مطالب انتقادي د
سبابِ دور از انتظار تا حال در هیچ مورد به خواست هاي رسانه ها ااما ادارة محلی حکومت غور بنا به دالیل و ... گردید 

 خود در  به تعهدبه هر حال به هدف  عمل. یده است ارزشی قایل نشد و سیلّی نا امیدي را همواره به صورت رسانه ها کوب
  4 ادامه صفحه :برابر مردم این بار هم وضعیت را برّرسی می کنیم 
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  سکوت را مرگ می شمارم
  ینسیم سرحد

یادم ھست، شش ماه قبل روزی از روزھا درشھرگردآلود ودلگیرچغچران قدم می زدم، 
ھ می کنند، کوشیدم بدانم موضوع باری متوجھ شدم کھ ھمھ مردم زیرلب چیزی را زمزم

ء شنیدم کھ می گویند پرداختم بعد ازچند دقیقھ  است، روی این ملحوظ بھ جستجوھچ
  . کھ اندمسؤلین ادارۀ محلی غور تبدیل شده 

وھمھ ما واقعا با شنیدن این حرف بسیارخوشحال شدم  وغوغای برپا بود،  ھرطرف شور
 زمانی یکی پی دیگری شماری می کردیم ، تا اینکھ  دقیقھمسؤلین جدیدبرای آمدن 

سای دوایر دولتی وسران ؤ را اشغال کرد و طبق معمول ھمھ رماتو کرسی مقاند آمد
ازگوشھ وکناراین والیت با دستھ ھای گل وچپن ھای مود گروھی وانفرادی  غور بھ طور

روز وبعضی ھدیھ ھای دیگر بھ تبریکی می آمدند ومی رفتند ، فضاء طوری بود کھ بھ 
فرد بااحساس چنگ می زد وھمھ ما بھ امید ساختن یک غورتاریخی وزیبا  دل ھر

ن ھایی دل باچھره ھایی گشاده وضمیرھایی پاک انتظاری می کشیدیم، جملھ ھا وسخ
: یکی می گفت خوشایند ودلنشین ازھرطرف بھ گوش ھا طنین می انداخت ، و انگیز

 کی  ھاازین محیط نبوده، بیگانھمسؤلین آباد نشده علتش این بوده کھ غورکھ تا ھنوز
 کھ برای اند مسؤلین تازه نفس آنقدر سرمایھ دار گفت  دیگری می ؛ دنخدمت می کن

خارجی ھا نیازندارد،  سخن ھایی مختلف ازافراد متفاوت بازسازی غور اصال بھ کمک 
مکتبی ھا بھ امید ساختن نظام معارف بود، تعدادی ھم انتظار امنیت را  شنیده می شد،

می کشید، بعضی ھا بھ فکرساختن شھربود، عدهء ھم بھ امیدنظام عادل بود، بسی 
ازشھرخواب مرگ رسیدن بھ حق بود، گروھی ازمظلومان بھ گوشھء  یتیمان بھ فکر

منطقھ گرایی، قوم گرایی  وباری، ظلم را می دیدند، ودستھ ھم بھ امیداینکھ  بی بند
 اتفاق، ھمدلی، ھمکاری،  ودورنگی پامال خواھد شد و جای آنھا را عدالت، وحدت،

گردش خواھیم » انماالمومنون اخوًة  «اخوت وبرادری خواھد گرفتھ وھمھ بھ محور 
  3 ادامھ صفحھ  .کردندکرد، لحظھ شماری می 

  3 بقیھ صفحھ

  )1(شماره به امامت نفر امنیت و ارفمعنمازجنازة 
  الغنی جامعابومسلم عبد 

ھمۀ جھانیان امید دارند کھ در فضای صلح و آرامش و . امنیت و آرامش بزرگ ترین و مھم ترین آروزی بشر است 
این آرمان و آرزو در . امنیت کامل زندگی کنند و شخصیت و حیثیت ھیچ فرد جامعھ بھ معرض خطر واقع نشود 

ھ صراحت بیان گر و حامی چنین حقوق برای انسان می حالیست کھ دین مقدس اسالم و قانون اساسی افغانستان ب

تی کشتن یک اسالم بخاطر حفظ جان ، مال و ناموس انسان ھا مقررات و مجازات سنگین وضع نموده است ح. باشد 
 بھ منزلۀ کشتن تمام انسان ھا دانستھ است و شخص قاتل بھ طور ھمیشھ در جھنم می ماند و در ،نفس را بدون گناه 

اسی افغانستان ھم ذکر شده کھ زندگی موھبت الھی و حق طبعی انسان است ، ھیچ شخصی بدون ُمجِّوز قانون اس
و حمایت از قانونی از این حق محروم نمی گردد ، آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است و دولت با احترام 

تا جان و مال شان  روز دارندآ غوروم بنابراین مردم مسلمان مرز وب. بروی تمام اتباع کشور مّکلف است آحقوق و 

  4ادامھ صفحھ . حاکم باشددر امان باشد و امنیت سراسری در این جغرافیا
  

 ،چقدربیچاره هستیم ما مکاتب
  عبدالقیوم شاداب

 1384نام من مکتب محمدعمرشهید است که به قریۀ گنده آب مربوط مرکز والیت  درسال 
 ازطرف 1388میرشش صنفی می باشم که در سال خوشبختانه من داراي یک تع. تولدشدم

شروع به فعالیت  )شش صنف(درابتدا بشکل ابتداییه . سفارت کشورجاپان ساخته شده است
 ارتقاء نموده و منظوري متوسطه شدنم ازطرف  وزارت محترم معارف 1387کردم اما در 

اد پنج تن معلم زمانی که من به شکل ابتداییه فعالیت می نمودم ، تعد. مواصلت ورزید
  2ادامه صفحه .قراردادي  ویک تن سرمعلم مشغول تدریس اطفال و کارهاي اداري ام  بودند

  !!!شوراي صلح در کوما
  جمشید احمدی

  
د حكومت        دولت افغانستا  ر سازي رون ھ منظور بھت ین      ن ب ا ب ھ فاصلھ ھ داري و آنچھ را ك

ام ھ      مردم و حكومت خوانده مي    یم  شود بھ نحوي در این اواخر خواستھ است بن اي تحك
ش نایل آید اما بي خبر از  واقع جرگھ ھاي را بسازد تا بھ اھداف در...صلح، شوراي صلح

اني دارد       (: اینكھ ھ مك ر نكت ایي و ھ ر امّ     !) ھر سخن ج ھ اگ راي اینك ین   چرا؟ ب اد چن ا ایج

ا حضور           ن شورا ھ شورا ھاي ھم بھ فال نیك بگیریم، ھدف اینجاست كھ چھ كسي در ای
الج  اشتھ پیداكنند تا دستي مروتي و انگشِت مرحم گذاري د     باشد براي درد ھاي صعب الع

دلپذیر ، ان دولت مردان در دیگ این شوراھام از سوي دیگر آرزو و آر. جنگ دیده مردم
چندي پیش شوراي صلح ایجاد شد و طبق برنامھ، شاخھ ویا !! پختھ شودو خوش  زایقھ 

لح  وراي ص دگي ش م   نماین ور ھ ا در غ زینش ب ق گ ط  ادا  دقی ورا توس ن ش رۀ اعضای ای
ت  محلی غور  اال  !!! گشایش یاف ھ در كُ   ب ح ھ     گذریم از اینك اد شده، چگون ل شوراھاي ایج

ي         اد م ست      ایجاد مي شود، بخاطر چي ایج ستھ نی ھ اي  ؟؟شود و چرا در خور و شای  نكت
ي ز شش ماه  باالتر ا شورا درغور تقریبًااز ُعمر اینحث اینجاست كھ قابل ب  ذرد، در    م گ

ن  ح چھ كساني اند؟  قدم نخست اعضاي شوراي صل     زینش  و ای ار و     گ دام معی ھ اساس ك  ب
  2 ادامھ صفحھو چرا این گزینش بھ دست ادارۀ محلی حکومت بوده ؟؟؟چگونھ است؟ 

  غورامنیتی و ارگان هاي  میان مقام والیتاختالف
و  اکماالت  ، تأمین امنیت بهترو در بابچندي قبل وزیر امور داخلۀ جمهوري اسالمی افغانستان در والیت غور آمده بود 

 قوماندان قول 4/4/1390 روز شنبه مورخ . وعده سپردغور و نیرو هاي امنیتی  را به پولیس  الزمسهیالت و تتجهیزاتی
ی ، شوراي شهر و نهاد هاي شوراي والیت ، به حضور مقام والیت غور در زون غربوي هرات همراي قوماندان آیسف ارد

در اوضاع امنیتی حاکم غور ریس شوراي والیتی  .  دادند ردوي ملی خبرپولیس و استقرار او تجهیزات  از اکماالت مدنی
ریس شوراي  پاسخ ، بهزون در  و قوماندان آیسف  هرات اما قوماندان قول اردوي،شرم آور خواند را غور اي یجغراف

جامۀ عملی آنچه را وزیر امور داخلۀ جمهوري اسالمی افغانستان وعده سپرده بود و وظیفۀ ما بود ؛  « :گفتندوالیتی غور 
 احساسبه  متعلق تأمین امنیت آورده شده است اماپوشید ، امکانات و تجهیزات الزم و کافی براي نیرو هاي امنیتی غور 

ي حاکم که توسط شوراي والیتی غور تمام خون ریزي ها و جنگجال هاادارة محلی غور  ، استمسؤلیت ادارة محلی غور 
اگر طالب یا تروریزم د ، نی شونظامی م مانع عملیات  وریف می نمایندتع» ت قومیمنازعا«  خوانده می شود ؛» شرم آور«

اما .  می کنیم و آنها را نا بود می کنیم عملیات در مقابل شان اطالع داده شو بما در جغرافایاي غور نفوذ پیدا نموده باشد ، 
. »اجازة عملیات را بما می دهدنه ستفاده می کند و نه ازصالحیت و امکانات دست داشتۀ خود اکه اداره محلی شما متأسفانه 

 .است مردم غور  شده شدید تی غور باعث نگرانی یگفتنی است اختالفات میان مقام والیت و ارگان هاي امن
  



  
   

 
   

   
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
 

  صاف و پوست کنده
 24سازماندهی شده ،  ۀ فیروزکوهد که مدیر مسؤل ماهنام نشان میده ثابت مدرك و دلیل

 .لت و کوب شده است 

 طرح ریزي فیروزکوه عامل هر نوع حمله و فشار باالي دست اندرکارانش را ، پالن هاي 
 .  می داندمسولین شدة 

 خود را از  که معاشولسوال تیوره توسط کارمند امور ولسوالی هاي مقام والیت غور  
UNDP  ، ستشمی گیرداین گفتنی است که ادارة محلی غور در معرفی شد ، به پ  

 .راستا اعالن بی طرفی نموده است 

 س ، رقص تمرین می شود و مقاماتدر بعض اطاق هاي بعض لیلیه ها به جاي در... 

  نمره هاي پالن پنجم شاروالی به رؤیت تذکرة هویت و خلص سوانح و تحلقات قومی و
 . اجتماعی توزیع می شود 

  تان بتراشین...  ریش مره همراي  اگه اي کاره نکنم«  : گفت) 1(نفر شماره«. 

  کند ؛ این عمل ادارة محلی در توزیع می تذکره کوچی هاي پولدار براي ادارة محلی غور
ات ارشد ادارة محلی غور توسط نمایندة علماي غور ، فاجعه مقامجلسه اي روي در روي 

  . اما ادارة محلی همچنان سکوت ماند .  شدعنوان

 می گیردآتش گفته اگر دستش برسد ، زبان را . است ) 1(تش گیر به دست نفر شماره آ . 

  چی  فیروزکوهماهنامۀ « : خواننده هاي فیروزکوه از مسؤلین رسانه هاي دیگر می پرسند
  . »؟؟؟وقت چاپ می شود

  کرد ماهنامۀ فیروزکوه تأثیرحکومت محلی باالي تشکیلفشار هاي   . 

 علت این استعفا تا حال  ،  زمین استعفا داد اصلیمالکانین دولت و کمیسیون تقسیم زم
 .  حاضر به مصاحبه نشدند هیچ یکی اعضاي این کمیسیون، معلوم نیست

  ر قاچاق مواد مایع و مادي    د« :  گفت یۀ غور قوماندانی امن مخدر  موادبا مدیر مبارزه
د ، هرگاه متخطیی دستگیر ن دار محلی دستاعضاي بلند پایۀ ادارة حکومت»   آورنشه« 

 .»دوساطت می کنند تا رها شو؛ ند پایۀ دولت شود ، از وزارت خانه ها و مقامات بل
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  ...مامکاتب چقدر بیچاره
 وزارت محترم معارف و تاسف   ، با یافتم  ءه صنفی ارتقاازشش صنفی به نُ و من که  منظوري متوسطه بودنم آمد وقتی

  پنج معلم و وهمان اداري ام نکردند ی وتشکیل تدریس ازدیاد رابطه به  در ي   کدام توجه، ریاست دلسوز معارف والیت غور
 سوال اینجاست که وزارت محترم معارف و .کنند تدریس می ه صنف را اداره و نُ، دریک مقطع زمان یک نفرسرمعلم 

  ه پنج معلم نُیک وقت ،   در که ه اند تدریس را ازکدام کشورپیشرفته آورد جدید این میتود ابتکارمعارف غور ریاست با
 هستند قراردادي  رسمی ، غیر  که مشغول تدریس اطفال من می باشندیاداره وتدریس نمایند؟؟ ازجانب دیگرمعلمینصنف را 

شدند  مردم حاضر. ایمنم پیدا باسواد معلم رسمی و کوشش کردم تا زیاد، همکاري مردم قریه ه من ب . دارندیضعیف سواد  و
شرایط امتیازمعاش مردمی  با حاضرشدند باسواد باآلخره معلمین رسمی و. دتهیه نمایننیز تامعاش تشویقی براي معلمین رسمی 

دانم به چه علت ریاست محترم معارف  نمی ما ا.سازند شان بهرمند ازنعمت سواد من تدریس نمایند و  اطفال محروم ازسوادبه 
 ل محروم من شدند؟؟ ابتکاردیگري درتدریس اطفا باسواد مانع آمدن معلمین رسمی و، بعضی ازبزرگان ضد تعلیم وتربیه  و

. ده است دا مکتوب منظوري  را نفر دو، یک بست معلمی  ست که در ا من راه اندازي کرده اینه خاطرمعارف غوربکه 
 د ،  وگفتندبراي من مهربانی کردن  دوستان معارف ، که دریک بست دونفرکارنماید؟؟ قانون جدیدمعارف باشد شاید

 . منتظرحق الزحمه نشستم مدت دوماه  خام خیال  این به . دهیم   براي تان معلم حق الزحمه میدیخیرست اگرمعلم کم دار
خود معارف  یا  زورمند و  حق من نوش جان کدام مراجعه کردم دیدم که وقت. باآلخره تقسیمات حق الزحمه ها شروع شد

ست که  اازهمه جالب تراین!! ف پروري همین باشد شیوه معار، به فکرمنسوبین محترم معارف شاید. ه استپروران عزیزشد
توانند به اطراف جناب رییس معارف جمع  ك نمیوخلَ که به قریه هاي خود اطراف من  محاسین سفیدان قریه هاي  اقوام و

  رنج، من بسیارجاي تاسف است!! خجالت آوراستبراي من  اً واقع. ند پزسرنوشت معلمین من آش میبه رابطه ، در شده 
وبزرگان  )معارف( ازدست این ریاست موفق  مکاتب بیچاره غور این هستم که آخرسرنوشت ما به فکر روز شب و ...میبرم 

 واي به ، ام  شده مربوطات مرکز هستم به این سرنوشت جالب گرفتار که از من حاال رسید؟  کجاخواهده تعلیم وتربیه ب ضد
  !! غوره  وولسوالی هايافتاد حال مکاتب دور

ست که به مظلومیت  ابه این سرنوشت دچار می سازند این را که ما وبزرگان عزیزي آخرپیام من به مسوولین معارف غور  در
  .راخشک نسازند معرفت ما ریشه هاي علم و ازین بیشتر و  رحم کنند مکاتب بیچاره ما

  ...شوراي صلح در 
ب           ك تركی م در ی اھي ھ د و گ  اكثر كساني كھ در شوراي صلح عضویت دارند از آدرس مشخصي و گروۀ مشخصي ان

اري     نامتجانس از یك گروه بھ     ا معی  علت ھاي نامعلوم یك اال چند نفر عضویت میرانند، نمیدانم انتخاب چگونھ بوده آی
سایل دیگر               سیاري م د ب اي شخصي مانن لیقھ ھ ا و س ت ھ ھ عل م ب ا ھ ھ و     ( ھم در نظر بوده وی و رنگ گرفت و از آل آل

اید در حل قضایا      گذشتھ از مورد باال، عدۀ محدودي در این شورا حضور !)یگرھمسایھ از ھمسایھ اي د  ھ ش د ك  دارن
بیطرفانھ عمل نمایند، ولي كثیر از افراد كھ آنجا حضور دارند یا خودشان در بوجود   ) تاھنوز قضیھ اي ھم حل نشده (

  .آوردن قضایا دست داشتن ویا ھم بھ نحوي از انحا دخیل در بدبختي ھاي گذشتھ بودند
شتر از       د شده و ھمیندانند كھ شوراي صلح بامقدار پول ھنگفت ایجا    ھمھ مي  ن مصارف بی ھ اي ای ال ھم طور در قب

ي         لیت ھم دارند تا باشد بھتر از سا    ھمھ مسو  ردم م ر م ر روز دامنگی ھ ھ یرین در راستاي حل مشكالت و معضالت ك
راد   باشد كار و تالش شبانھ روزي نماید در حالیكھ ما شاھد خواب ھاي ع      ن ھستیم و  آمیق وافریقایي این شورا و اف

وي دیگر چنانچھ در سطور باال ذكري از آنھا كردم حضور ھمچو افراد و با تعلقاتي كھ از گذشتھ ھا با این گونھ از س
ان         اع م اال اجتم ھ ح موارد دارند نمي گذارد تا در حل مشكالت بوجود آمده اقدام نمایند در غیر اینصورت در شرایط ك

راي شھروندان و        ي بھ نام ص آن دست و گریبان است، آیا بیكاري شورا    بھ وان ب ھ ھیچ عن د؟ ب ي نمای لح را زیبنده م
 واضح ناكارآیي این شورا براي مردم قابل پذیرش نخواھد بود، واقعا اگر نگاھي بھ این شورا داشتھ باشیم بھ صورت

ان؟ زند، كدام دست آورد؟ آیا، نشست دوقوم پھلوان وبای  آفتابي مي شود، این نھاد گاھي از دست آوردھا سخن ميما
  ندیوال؟؟ و یاھم حل و توزیع زمین مردم كچھل نفر طالب در پسابند

ھ حل قضایا             ھ ب ن شورا چگون       اگر شوراي صلح این موارد را دست آورد بنامد، براي ھمگان ھویدا است كھ ای
ارد، حاال بعد مي پردازد، نشست دو قوم بزرگ پھلوان و بایان، كھ شاید شورا آن را یكي از دست آورد ھاي خود بپند

از پادر میاني شوراي صلح، آیا مشكلي و جود ندارد؟ موضوع چھل نفر طالب در ولسوالي پسابند، كدام طالب؟ طالبي 
وب شده؟ حل منازعھ اي                     اي شھر چغچران میخك ھ دروازه ھ روزه ب ھ ام ي ك ي امن ا ب كھ امروز دو برابر شده؟ وآی

رف شوراي   زمین، آیا اینجاه ادارۀ بنام شھر داري وجود د   ارد؟ آیا كسي بھ نام شھر دار است؟ ویا این كھ بھ قول مع
؟ در حالیكھ قضایاي خیلي بزرگتر و حادتر وجود دارد كھ باید بھ راه حل سازي آنھا پرداخت كھ !!صلح یعني ھر كاره

  .اساس نامھ شوراي صلح ایجاب مي نماید تا درآ ن موارد اقدام جدي نماید
  :      راه حل ھا

شكیل و         -1       ا ت اھي ب ھ ھیچگ ز است ك ۀ صلح آمی ل قضایا بگون ت و ح لح، امنی اد شورا، آوردن ص زۀ ایج  انگی
تركیبي كھ حاال شوراي صلح در غور دارد بنابر دالیل كھ درباال بھ آن اشاره شد، نمي تواند بھ آن موفق شد، كھ باید   

  .ه بھ تركستان خواھیم برددر تشكیل این شورا تجدید نظر صورت گیرد در غیر اینصورت را 
ھ   در متن زنده گی مردمتركیب و بافت ھاي قومي كھ قضایاي غور با حل   -2       اده   نھفت ا افت انگیر است،  و ج   زم
خواب و خیال نمي شود بھ حل آنھا پرداخت بلكھ افراد آگاه،   با استناد بھ وف و ھمھ جانبھ را مي طلبد، دیدي ژربوده

  .راست خواھند رفت؛ این راه رسالت مند و بیطرف در
شتر       کھ كھ ایجاب مي نماید  طوری   حضور شوراي صلح آن    -3       ست و بی د محسوس نی ردم حضور پیداكنن بین م

شود حضور   كھ دیده مي اوقات شان را بھ جلسات رسمي حكومتي و تشریفات بسر مي برند و بگمان اغلب آنطوري     
بین مردم و اھالي محسوس تر بوده كھ كارھاي ھم تاھنوز صورت  شوراي شھر چغچران نسبت بھ شوراي صلح در      

ھ   گرفتھ و بھتر آنست كھ شوراي صلح از تشریفات كھ دارند و مي      خواھند خود ھا را از چشم كمرۀ تلویزیون غور ب
  .ھمشھریان نمایش دھند، بھتر آنست كھ حضور فزیكي در بین اھالي پیداكنند

ي   ھرچند شوراي صلح از سوي    -4        دولت و حكوكت افغانستان ایجاد شده اما این شورا بھ عنوان یك نھاد مردم
كار كرد ھا و حركات مستقل تري داشتھ باشد، نھ آنچھ را كھ برنامھ ھاي حكومتي خوانده مي شود در پیش گیرد،  بل 

ر و صالح    شوراي صلح با برنامھ ھاي جدا گانھ، مستقل و بدون ھرگونھ تبعیض و انحصار گرایي آنچھ را      ھ خی  كھ ب
  .باشد انجام دھدغور مردم و سرزمین 

رفتھ و ھر روز غور از گذشتھ ھا بھ میان آمده و تا حال ریشھ و برگ گ قضایاي كھ بین اقوام مختلف ساكن      -5      
موش آبد، از مسایل اند كھ باید اولتر از ھمھ روي حل آنھا توجھ جدي صورت گیرد ولي نباید فرادامنھ آن گسترش می

ھ         شھ ییینگونھ قضایا باید دوامدار، ری كرد كھ حل ا    ان ب اري دیگر بیگم ر اینصورت ب رد در غی  و با ثبات صورت گی
  .سوي یك معضل بزرگ اجتماعي خواھیم حركت نمود

  !سالنگ دوم/منار جام
  

  »فروزانفر«زمان الدین
  

 و غور بھ چشم   را متزلزل ساختھبار دیگر با وقوع حوادث ناگوار و تكاندھنده كھ سرزمین غور     
ي   فراموشي سپرده شد    ارا متوجھ م شایان            م ان گ اریخ غور و جھ ھ ت دازیم ب ھ نظري ان سازد ك

  !شود غوري كھ چرا امروز سرنوشت غور چنین رقم زده شده ومي
ل    شھ در مقاب وده و ھمی روف ب ود مع ت و آزادي خ ھ حراس ام ب رین ای دیم ت ور از ق ردم غ       م

راین          فاتحین دلی  ست ب ي نتوان ان روای رانھ مقاومت كرده اند، تا جاییكھ تاریخ گواه آنست ھیچ فرم
  .دیار تسلط كامل برقرار نماید

چیگیز در اوایل قرن سیزدھم موجب خسارات    گرباید عالوه كرد كھ حمالت ویران   با كمال تاسف    
ب و     ا تخری اك  سنگین در كشور ما شد واكثریت شھر ھ سان شد و آ   بخ ار گر یك ري و   ث اي ھن انبھ

ردان غوري كھ امروز راد م.  شد، سرزمین تاریخي غور نیز ازاین حوادث متضرر شدادبي بھ فنا
ام      شناسیم شاه  مي رابقایاي شان    ار ج ۀ آن من ھ نمون كارھاي بزرگي را از خود بجا گذاشتھ اند ك

د در                 اي بلن وه ھ سلھ ك ان سل از در می ن من ان است، ای اریخي در جھ اي ت اي   مھمترین بن ار دری كن
زایین پوشیده و        ز داراي خ ك آن نی ي     ھریرود قرار دارد، كھ مناطق نزدی ي م اریخي عجیب دات ت   آب

دان و           . باشد ار، بی ھ اهللا ی ره خان دان ب وه را از مسیر می ھ فیرزوك الزم بھ یاد آوري است، سرك ك
ر  راه رابوده و راه با امنیت، زیبا و كوه تاه سازد، یك  كمینج بھ ھرات وصل مي      بھ ھرات نزدیكت

ا و باعث   و قیمت  مسافرین مي سازد كھ باعث كاھش كرایھ      ی شود  ھ اجران    م وال ت ت   ام ا امنی ب
د در   ن اولین بار توسط موسسھ آطرح این سرك و ھزینھ اي كار  بھتر بھ سرمنزل برسد  ان ای  افغ

ردیده، گ ملیون دالر آمریكایي تخمین 30بر آورد شد كھ در حدود بیش از       1378 – 1377سال  
وام      مردانباتاسف مورد توجھ دولت     ردم و اق ن سرك توسط م  قرار نگرفت، و خوشبختانھ كار ای

ار   ) قوم غالمك(مختلف ساحھ منارجام، از جملھ اقوام شریجھ ، سري الخ      نج، غ جلگۀ مزار، كمی
وت      داران و م داد از دكان ك تع ر داران اهللا یار و سایر اقوام آن دیار و زھي رضا بھ ھمكاري مالي ی

ذ        1387 سال شریف شھر چغچران در   ا پ ات خستگي ن ار و زحم الش، ابتك ر ت ھ اث یر خورشیدي ب
ا سال       الحاج شھید عبدالسالم خان و تعداد    از و ت وم آغ ذین ق ا و متنف ا زور  1389 شخصیت ھ  ب

ارش        النگ دوم ك ان س ول بزرگ د و بق ل گردی  ختم شد،   بازو آبلھ اي دست مردم وطن دوست تكمی
ا و   30 كھ ھزینھ اي آن   یي تعجب است سرك   واقعا جا  وه ھ  میلیون دالر بود توسط بیل و كلنگ ك

اداب  ه ھاي آن ھموار گردید و مسافرین از راه ھاي        دّر ن و ش ام   پر خوف و خطر بھ راه ام ھ بن  ك
ارات      مسمي شد، سفر مي» گل دره « ون از ابتك ا كن م ت از ھ ك     كنند ولي ب شده و این دیر ن ردم تق  م

  .ست شماازقضاوت 
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مهوري تیم بازسازي والیتی تحت رهبري ج
لیتوانیا  یک دخترسه ساله راکه ازولسوالی 

 !لعل وسرجنگل بود عملیات نمودند
 رسانھ ھای تیم پی آرتی 

چران را غ، آنھا شفا خانھ والیتی چمردم غو کمک می کنندایی بھ صحت داکتران لیتوانی
 تیم داکتران. کنند  دوا ومشوره دھی حمایت می ،) ترینیگ(راھنمایی ھای آموزشی  ازطریق

در جریان ماه . نمایند  انھ والیتی بھ حد توان شان دیدنکوشند ازمریضان شفاخ پی آرتی می
 عمل جراحی را درشفاخانھ پی آرتی اجرا کردند کھ 13 داکتران تیم پی آرتی 2011می سال 
 تن کھ از بیماری ھای 307 بودند کھ مجموعًا ذکورآنھا از طبقھ اناث وده تن آنھا سھ تن 
ولسوالی لعل  ازالھ ماه جون یک دخترسھ س11در. تداوی گردیدند، بردند  ن رنج میگوناگو

وی را بھ خاطر کمک بھ ، والدین او .  بخش صحی تیم پی آرتی عملیات گردیددروسرجنگل 
ست توان نمیو ھایش سوختھ بود   کھ پایک سال پیش یک دختر. دندتیم صحی پی آرتی آور

 کھ وی را عملیات نمایند ،ند و تصمیم گرفت  را معاینھ کردندواداکتران پی آرتی  قدم بزند،
ازیک عملیات موفقانھ آنرا جھت تداوی بعدی بھ  ساعت طول کشید، بعد دو عملیات مذکور

. ست دوباره قدم بزندتوان می و د پایش خوب شازعملیات بعد. دندشفاخانھ والیتی انتقال دا
خوشحال بودند تیم صحی پی نموده و یلی سپاسگزاربعدازعملیات موفقانھ والدین وفامیلش خی

ش این است کھ عساکر ونظامیان زخمی و مریض  و وظایفشفاخانھ ای نظامی بودهآرتی یک 
کند کھ مردم محل را بھ حد  بھ ھر صورت تیم صحی پی آرتی کوشش می. را تداوی نمایند 

فاخانھ والیتی است تا اینکھ تمرکز اصلی داکتران پی آرتی باالی ش. توان شان یاری رسانند 
   .مدرن ومسلکی گردد شفاخانھ مذکور توانا،

  !محفل افتتاحیه سیستم آبیاري
چران محفل افتتاحیھ سیستم آبیاری برگزار غپارک شھرچ در پنجم ماه جون در دو

،محمد " عصمت"شھرچغچران محمد عثمان شاروال در مراسم مزکور. گردید
  زیست ،قوماندان تیم پی آرتی ،نماینده خاصرئیس حفاظت و محیط" اعلم"قاسم

ک ھای پار. سازی والیتی اشتراک ورزیدندزماموریت لیتوانیا وعساکر تیم با
سازی   شده در تطبیق پروژه ھای زیبا دادهصی تخصدشھرجغچران با استفاده ازفن

در پارک ھای مذکور واترپمپ ھمراه با .  نھال شانی گردید ،الیت غورچغچران و
 و ھمچنان جھت جابجا گردیدرھای آب تینھای سولری ، چاه ھا خاص و کای بطر

 در پارک ھای فوق الذکر.  با درازچوکی مجھزگردیدهاین پارک ھاآسایش شھروندان 
ھال ھای مثمر،بوتھ ھای گل ن:  از استنھال غرس گردیده کھ عبارت2000از بیشتر

 2010درجریان سال .گردد  توسط ریاست شار والی چغچران نظارت می  ووچمن 
لنوع را درعرصھ ھای ذیل بھ ف ا پروژه ھای مھم ومختل85نیا درحدوکشورلیتوا

  : رسانیدهو پایھ اکمال بھره برداری 
 مصونیت اجتماعی  
 تعلیم وتربیھ  
 ذاغصحت و  
  زراعت وانکشاف دھات  

 بستگی بھ  کھگردد تی حمایت می چنین پروژه  کھ در والیت غورازطریق تیم پی آر
  . ایی ھا داردتوان

 ی وضعیتتا اینکھباشد  کھ عام المنفعھ کند  آن پروژه ای را حمایت میتیم پی آر تی
  . در شرایط زندگی ایجاد نماید خوب را

  !خدمات طبی پی آرتی در افغانستان
 2011 فعالیت ھایش را یکجا با تیم داکتران لیتوانیایی درماه جون  آغاز13پی آرتی 

طبی پی آرتی این اولین ماموریت نیست بلکھ تمام این اعضا بھ اکثر اعضای . نمود
داکتر کھ مسئولیت رھبری داکتران پی آرتی . در ماموریت ھای بین المللی تجربھ دارند

  درمیشھھ این داکتر.  باشد چغچران می ش در سومین ماموریت ،بھ عھده داردرا 
 شفاخانھ والیتی فراھم باره صحت مردم محل توجھ داشتھ ومشوره ھای  طبی را برای

داکتران پی آرتی ھمرای داکتران شفاخانھ والیتی ھمکاری نزدیک دارند کھ . کند می
مشوره دھی درباره یک مریض ، تطبیق تداوی، : توان از ھمکاری ھای چون می

فقط در ماه می داکتران .اجرا طرزالعمل تشخیصی و ھمکاری ھنگام عملیات را نام برد
اکثریت شھروندان .  نفر از افراد محلی را تداوی نمودند300ر ازتیم پی آرتی بیشت

چران جھت تداوی درتیم صحی پی آرتی ازشفاخانھ ای والیتی استعالم اخذ غچ شھر
دھد کھ   داکتران پی آرتی را انگیزه می،و کمک کردن بھ مردمزو آر. نمایند می

اخانھ ای والیتی ھمکاری شفپی آرتی یکجا با .دھندکارھای بیشتررا برای مردم انجام 
تمام پرسونل پی آرتی صحت .را در راستای کمک طبی ادامھ خواھد داد دھای خو
 دارند را برای شھروندان شھرچغچران آروزو زندگی بھتر خوب و

PRTآسیب ببینند غورنمی خواهد که اطفال !  
ر تی مردم محترم و اطفال عزیز شھر چغچران از شما خواھشمندیم زمانیکھ تیم پی آ

غرض تمرینات نظامی بھ کوه ھای شمال شرق میدان ھوایی و یا اجرای عملیات و 
وظایف نظامی بھ قریھ ھا می روند ، با کاروان و موتر ھای آنھا یکجا نشوید زیرا 
اوضاع امنیتی مطلوب نیست و تیم پی آر تی بھ مردم غور احترام دارد و نمی خواھد 

 . حادثۀ دلخراش بوقوع بپیوندد کھ جبران ناپذیر باشدکھ  اطفال آسیب ببیند و یا کدام 
 

  پرسش ها و پاسخ ها
  وری نور اهللا ن

اسالم از سالم گرفته شده و : هدف دین اسالم چیست؟ پاسخ :پرسش 
پیروان خود را درس صلح و أمن می دهد،هدف اسالم سالمتی و امنیت 
است و همچنان تأکید می کند که مسلمانان محافظ ارزش هاي اخالقی 

: پس چرا مسمان ها دهشتگر پنداشته می شوند ؟ پاسخ: پرسش. باشند
 تلخ است در هرجاي دنیا در مورد سیاست جهانی به این یک حقیقت

ر به کسی گفته می مسلمانان کلمۀ دهشت افگن اطالق می شود دهشت گ
 و رعب و وحشت گردد ، بعض اوقات براي شود که مسبب خوف

بوجود آوردن امنیت هم به انداختن رعب و خوف ضرورت می گردد 
 وجودش می آید وقتی یک دزد یا، یاغی پولیس را می بیندترس در

اما پیامبر بزرگ اسالم را . لهذا براي دزد ، پولیس دهشتگر است 
نحوة دعوت به دین مقدس به خداوند پیامبر رحمت عنوان نموده و 

بلکه دین است بناء اسالم دین دهشت نیست ) حکمت و موعظۀ حسنه (
 خاصیت اما احکام دین مقدس اسالم براي مسلمانان. رحمت است 

فی را دارد هر مسلمان که به احکام دین مقدس اسالم علم پولیس مخ
داشته باشد هم زمان با اینکه بخواهد جرم را مرتکب شود ، احکام دین 
مقدس اسالم روح و روان او را احاطه می کند و شخص را از ارتکاب 

با تأسف تعداد افراد تربیه شدة دست دشمنان دین . جرم مانع می شود 
ی شده اعمال را انجام مۀ اسالم بصورت سازماندهمقدس اسالم زیر جا

چرا : پرس . دین مقدس اسالم حرام است می دهند که ازدید گاة 
بنیادگرا کسی را می توانیم : پاسخ: مسلمانان بنیادگرا خطاب می شوند

بگوییم که به اصول دین مقدس اسالم پوره عمل کند ، براي مثال به 
ابتدا به اصول ریاضی را یک ریاضی دان خوب ضرورت است که 

بیآموزد و آن را خوب مشق و تمرین کند و همچنین در میدان طبابت 
) میدیکل ساینس( داکتر خوب کسی است که به اصول علوم طبی 

چطور می توانیم : پرسش. مهارت داشته باشد واینهارا بینادگرا گویند
ر شمشیر اسالم را دین أمن بگوییم ؟ در حالیکه می گویند اسالم به زو

این تصور غلط در ذهن حلقات غیر مسلمان : پاسخ! انشار یافته است 
بصورت پخته جا گرفته که اگر مسلمانان از قوة و طاقت نیزه و شمشیر 

گرفتند ؛ اسالم به این وسعت در دنیا نشر نمی شد و نه به این نمی کار 
حد پیرو می داشت مگر حقیقت خالف آن است با دالیل کامل این 

 یقت را ثابت ساخته می توانیم که اسالم نه از راة زور بلکه به برکتحق
 صداقت عمل پیروانش روزانه صدها نفر دین سالم ،)ص(اخالق پیامبر

از طرفی هم ادیان غیر مادي اند و باید روح و روان . را می پذیرفت 
انسان را تسخیر کند ، هرچه به زور باالي روان انسان تحمیل شود 

 اینکه انسان از اکراه نجات یابد دیگر فرصت براي باور هاي همزمان با
تحمیل شده باقی نمی ماند ، یک میلیارد و اضافه تر از ششصد میلیون 
مسلمان دلیل بر این است که دین اسالم دین تحمیل شده نیست بلکه 
انسان ها به صداقت و حقیقت و راستی و امانت داري و اخالق دین 

یک مورخ غیر مسلمان به نام . د  ایمان آورده انمقدس اسالم عاشقانه
این سخن را که اسالم به زور « :را نیز نقل کنیم ) دي لیسی اولیري(

شمشیر پیاده شده جواب سوال را شخص مذکور چنین می نویسد در 
است ) Islam at the cross roods(کتاب خویش که بنام 

راسخ العقیده بی بنیاد تاریخ واضح می سازد که این در مورد مسلمانان 
است که انها گویا اسالم را بزور شمشیر و سر نیزه باالي اقوام مغلوبه در 
ممالک مفتوحه قبوالنده اند این یک سخن بی بنیاد و افسانه تاریخی 
است که تاریخ نویسان بشکل اسطوره شنیده اند و آنرا به قسم یک 

  .  افسانه شیرین نشر کرده اند

  ...سکوت را مرگ 
  

 نشستھ ی دکانبھدقیق بھ یاد دارم  روزی از روزھا 
شوق خاصی  و  مرد قدکوتاه وسیاه چھره با شور؛بودیم 

  والی صاحب دوماه قبل انتخاب شده بود،: می گفت
خودش وقت نیامد، آن ھم برای اینکھ با دست آوردی 

مذکور بھ رشتھ کالمش  مرد.وارد شھرچغچران شود
ھ پایھ آنتن تلفون، والی صاحب امر ُن: ادامھ داده گفت 

پولیس جھت  تن 500رسرک برای قیرریزی،  مت100
کھ  بی وچند تای دیگرآتامین امنیت، بند برق 

ترین مایھ  بخاطرندارم گرفتھ ،  کھ این جملھ برایم بزرگ
خوشی بود، کھ حتا خودم نیزاین گپ را بھ چندین 
شخص دیگرگفتم ، واقعا درآن روزھا چیزھایی می دیدی 

امپراطوری ومی شنیدی کھ گویا غوریان بھ ھمان 
وتمدن بزرگ گذشتھ خود گام مانده اند، گاھی بھ یاد 
منارقطب دھلی می افتادیم، لحظھ یی ھم درمورد منارجام 
ومسجد جامع ھرات سخن می راندیم وازین قبیل صدھا 

اما بدبختانھ .طرح ریزی ھا وخیال پردازی ھایی دیگر
مایوسی وناامیدی پیش چشم مردم را  درین اواخر غبار

وآھستھ آھستھ شعاع اش بھ چغچران وھمھ گرفت 
وھمھ امید وشادی ھایی  ولسوالی ھایی غور پھن شد،

مردم رفتھ رفتھ بھ محور صفرتقرب کرد وباآلخره 
ازصفرھم پایین تر رسید، تا آنجایی کھ بی نظمی ھا وبی 

باری ھا بھ اوج کمال خود رسید کھ نتیجھ اش را  و بند
کترغالم یحیی مدیر چند روزقبل دیدیم، کشتھ شدن دا

مبارزه با تروریزم قوماندانی امنیۀ غور و برادرش و 
غور نشان می دھد کھ مرکز  در زخمی شدن تعداد دیگر

ب بھ حدی ضعیف ونا کارآمد است کھ  جناۀمدیریت وادار
نمی دانیم بھ کدام معیار بسنجیم ،بھ نظربنده فعال ھم 
سروقت است میشھ تا حد توان جلوگیری کرد، اگر بھ 

و وحشیانھ  ھمین منوال ادامھ پیدا کند وضعیت وخیم تر
تر خواھد شد میخواھم صدایم را ازھمین طریق کھ یگانھ 

مردم !رسانم کھ جنابسالح محصل است بھ گوش جناب ب
بھ آن حد ھم ساده نیستند  کھ درباره خودت، تفکرت ، 
کارکرد ھایت قضاوت نکنند و یا نتوانند، بدان آنچھ شده 
وآنچھ می شود وآنچھ خواھد شد، تک تک افراد این 
مرزوبوم بھ گوشت وپوست وخون رگ واستخوان خود 

 و احساس می کنند ومی اندیشند وقضاوت خواھند  کرد
می کنم کھ نھ تنھا غوری ھا، بلکھ ھمھ  دیگرتکرار ارب

جھان قضاوت خواھند کرد،این پاشیده  مردم افغانستان و
مدیریت شما چیزی  اداره و باری در و گی وبی بند

ر آن پایھ ھایی آنتن، آن م کند، از انتظانیست کھ تاریخ گ
پولیس ھایی توانا، آن بندبرق آبی، آن جاده قیرریزی 

آن وحدت ملی، آن وعده ھایی  امین امنیت،شده، آن ت
خدمت بسی چشم ھا را آب گرفتھ وبسی دل ھا را 

ت را مرگ می شمارم، می خواھم زیرعنوان سکو.درد
نھ پت  ح،صریح ومانند آفتاب روشن سخن برانم، واض

محصل من بھ عنوان یک .وپنھان ونھ ھم مبھم ومجھول
طرف است  کدام ادارۀ محلی اصال نمی دانم جھت حرکت 

، چھ می کند؟ چگونھ می اندیشد؟ ھدفش چست؟ درقبال 
مردم احساس مسوولیت می کند؟ نمی کند؟ می خواھم 
بدانم علم اش کجاست، عملش کجاست، مسیرعملش 

 بزرگی وکوچکی عمل  «کجاست، جناب شریعتی می گوید
» ارزش ندارد، جھت عمل است کھ است کھ ارزش دارد

 نھ  ادارۀ محلیی و صالحیت نظام وسیستم اداربنده بھ
 . جھت مشخص می بینم ونھ کوچکی وبزرگی عمل

خواھش بنده ازمردم غور این است کھ حداقل بھ جناب 
والی چیزی بگویند ، صدای خود را بلند کنند، برای خود 
وآینده ھایی خود طرح ریزی کنند، نھ آسمان بھ زمین 

ق می خورد ونھ ھم آفتاب ازغرب طلوع می کند، این ح
باید بھ آن برسیم ھمھ می دانیم کھ حق  ما مسلم ماست و

داده نمی شود گرفتھ می شود، چانس طالیی دیگراینکھ 
ما ھست ، تلفون داریم، تلویزیون  اختیار ھمھ چیزدر

داریم ، رادیو داریم، بھ روزنامھ ھا وماھنامھ ھا 
دسترسی داریم ودیگھ رسانھ ھایی دیگری کھ درخارج 

اط گرفتھ می توانیم، با موجودیت این وداخل است ارتب
وباید حرکت کنیم » سکوت را مرگ می شمارم« ھمھ 

دیگر اززبان شریعتی سخن می گویم  وبسیج شویم بار
 اگرپیاده ھم می شود سفرکن ، بھ ماندن  «کھ می گوید

بناء از برای ساختن یک غورآزاد »پوسیده می شوی
یرآن پوسیده وآباد اگرپیاده ھم می شود حرکت کنیم درغ

کھ بنده دارم این است کھ  تصور.وگندیده خواھیم شد
تعدادی کامال خود را قید می دانند ، تعدادی ھم کم 

زندگی نمی کنند، آزادنمی اندیشند،  توجھی می کنند، آزاد
  آزاد سخن نمی رانند، وباید بدانیم کھ این راه حل نیست،

 نمی کند،  این شیوه درد ما را دوا نمی کند،مسیرمارا طی
این عمل خالف نظریھ ھمھ دانشمندان بزرگ بوده 

 اگرنتوانیم آزاد زندگی کنیم،  «وھست، گاندی می گوید
ودرنتیجھ »بھتراست مرگ را بھ آغوش بازاستقبال کنیم

باید گفت بنده را عقیده برآنست کھ  علل بی بندوباری ، 
بی نظمی ، تشنج ، عدم بازسازی وھمش وھمش ھمین 

م است، اگرمردم بخواھند دربرابرنظام سکوت مرد
پاشیده بایک عزم راسخ واستوار اقدام کنند آنچھ 

تمام « بخواھند انجام می دھند، مادام ژوفرین می گوید  
صدمات این جھان بھ استثناء مرگ ، ناشی ازعدم ثبات 

  .»وعزم راسخ است
 



   
    

                                                                                                                                         
    

    
                                                                                                                        

    
  
  
  
  
  
  
 
 

   
 
 
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   بنیاد جوانان و تحصیل کردگان غور              :صاحب امتیاز 

   com.gmail@25.hadafmand 7972443000: تماس / غالم ربانی هدفمند              :مدیر مسئول
                   com.gmail@1364jamshid 0798980330/ جمشید احمدي       :معاون مدیرمسئول

   0799437614: تماس /  عبدالغنی جامع                       :سردبیر
            com.gmail@kamali.yaseer   5780070797 / یاسر کمالی  محمد           :    معاون سردبیر

   0754800101 /  0798262719 /و عالوالدین محمدي حکمت قربان                                :انخبرنگار
      سیالبخان محمد                        : ودیزاینطرح

    ferozkohm@yahoo.com                  :آدرس الکترونیکی

                  .گروه نویسندگان                            :تحت نظر
 1500: شمارگان /               چاپخانه                           :محل چاپ

                                  دفتر بنیادجوانان و تحصیکردگان غور ، رو بروي دارالمعلمین عالی غور:آدرس 
  . و زمان الدین فروزانفر قربان حکمت ،                       محمد آصف مسول توزیع 

  !!گرگ آشنا

  غالم ربانی هدفمند
  

  !ساده بودم ، ساده گشتم ، ساده خواهم گشت یا
 !! شیطان و مطلب آشناآب اندر کوزه اي

  !!قصه کردم ، چاي خوردم ، چاي سبز هیلدار
  !!!راز پنهان شما!! خنده کردم ، راز خواندم 

  !!ساده لوح خواندي مرا ، از پشت خوب خنجر زدي
  !!»دعا«د ، نه ز دارو و ساده گی از باورم بو

   !!ناگهان، اجنبی و دشمن و درنده گشتی 
  !!!آدمی گوید که این است خصلت گرگ آشنا

  !!پاي در راة تملّق و تعلق ماندي
  ! گدا؟ ـــتابلیسی کاسۀ هر خوان و بادار و

  !!یغ و تبرهایت به فرقم خوب خورد تک و تِکُ
   چرا ؟؟!!نه مقصودت!! تا شکستم ، ساخته تر گشتم 

  !!!حالیا هستم مسلّح تر به ایمانم ز دِي 
  !!!تا گذارم پا به حلقومِ تو و هر بی خدا 
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  ...معارف بهنمازجنازة امنیت و 
 با آمدن والی از خود غوری ھا و جابجا شدن کندن اردوی ملی و تبلیغات 

مقامات دولت روزنھ و دریچۀ صلح وباز سازی ، امنیت و عدالت از طرف 
غور خواب ھای شیرین امنیت و مردم بھ آینده را بازتر نمود مردم امید 

با تأسف تعبییر . را نمودندآرامی را دیده و با خود تعبیر حاکمیت قانون 
وضعیت امنیتی را بدتر و وخیم تر از پیش بھ اثبات رساند کھ ؛ برعکس

امروزه ما شاھد بدترین وضعیت امنیتی ھستیم تاجای کھ ھیچ کارمند دولت 
نت دارند بھ خانھ ھای خود رفتھ کھ در ده کیلومتری حکومت محلی سکو

نمی توانند در اوقات رسمی کار در شعبات دولتی احساس امنیت نمی کنند و 
ط و حاکمیت حکومت را فقط و دولت را فلج و معیوب دانستھ و دایره تسّل

حکومت ) 1(فقط در محدوده حصار ھای تنگ و تاریک کھ متصدیان درجھ
نزدیک ترین حوزه پولیس موتر چون در . معیشت دارند می دانند وبس 

دولت توقف داده می شود یک نفر از مسؤلین بلند پایھ پولیس بھ قتل 
رنج آور تر در گوشھ رسانیده می شود و ده ھا حادثھ و واقعۀ دردناک تر و 

 مجرمین تحت پیگرد قانونی  داده است کھ تا ھنوز ھیچ کدام رخ،و کنار شھر
چران از وضعیت امنیتی نھایت پریشان و قرار نگرفتھ است لذا شھروندان چغ

نگران ھستند ھمھ باید بدانند کھ حکومت محلی غور چی می خواھد؟ آیا 
انتظار دارد کھ امنیت سراسری در والیت غور حاکم خواھد شد؟ و تمام آرزو 
ھای دیرینۀ مردم کھ ھمھ صلح و آرامش و حاکمیت قانون و رشد تعلیم 

 ،خیالخواب است و واھد یافت؟ این ھمھ وتربیھ و بازسازی است تحقق خ
زیرا پای لنگ ادارۀ محلی را ھمھ دیده اند وما ھم از !! محال است و جنون 

لذا توجۀ جدی حکومت . نحوۀ مدیریت حکومت محلی دست امید شستھ ایم 
 بھ ھمین زودی مرکزی را در راستای امنیت و بھبود معارف خواھانیم و ِاّال

خوانده ) 1( شمارهنفر والیت غور بھ امامت منیتا و معارفنماز جنازۀ 
دست اندر کاران دولت مرکزی وھمکاران بین المللی ُوُضو . خواھد شد 

 . داشتھ مطلع بوده باشند 
 

 ...قدرت فساد می آورد
 در مقابل هاي مسلّح غیر مسؤل هم کاسه است وادارة حکومت محلی با تعداد قوماندان 

    بقیۀ افراد و نیرو هاي ناراضی از نظام قرار دارد ، فساد اداري گراف صعودي را 
می پیماید ، مبارزه با مواد مخدر آنطوریکه تبلیغ می شود و انتظار می رود صورت نمی 
گیرد  ، وعده هاي که در باب باز سازي تبلیغ و شنیده شد جامۀ عمل نپوشید ، در مسایل 
اجتماعی به مرض ساري پیشینیان مبتال شده است و در بحران به سر می برد ، در باب 

این ها همه دالیل است ... ورین اسبق را بنام خود تبلیغ می کند و سرسبزي کار هاي مأم
بنابرین تمام سؤاالت رسانه به .  قبر خود را به دست خود می کَند ، که ادارة محلی غور

آدرس حکومت وارد است تا متصدیان امور از خال ها چشم پوشی و مسامحه نکنند و 
ا ادارة محلی به عوض که متوجۀ عیب هاي ام .دنوجیبۀ خود را در برابر مردم ادا نمای

 فیودالک هاي ، مطالعه و درك کندخود شود و رسالت و ثقافت خود را در برابر مردم
 گروه  هاي حادثه آفرین را از دور دسترخوان خود جمع کند و اگر محلی و حامیان 

 جنگ با گذشته ها را جبران نمی تواند ؛  الاقل به فکر آینده شود ؛ روز خود را در
 یخن  رسانه اي را می گیرد ، تبلیغ می کند ، تحریک می کند ، شام می کند ،رسانه ها 

... مسایل تحلقات جغرافیاي را دامن می زند ، خود را پهلوان تر از رستم تعریف می کند
هله و هله و هله به جاي پالن پنج ساله ، برنامۀ تضعیف یک رسانه را از راه هاي ممکن 

چه فاییده ؟ کاش تجربه  .  تیغ تیزش به فرق آبرو ها هم فرود آمدد حتیطرح می کن
  !! را نمی داشت ... و زندگی جهان آزادي بیان و لقب سرباز دیموکراسی

فراد نا باب و بی ا!! باور داریم که قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق  
مطلق خلق می کنند تا در عرض  حریم قدرت مطلق قرار گیرند ؛ فساد باور زمانیکه به

این . سر و سامان دهند ؛ زنده گی شخصی خود را ریختن خون و سوختن مسکن مردم 
قدرت و   در مورد افراد خاص و ویژة نیست که مکتب نخوانده باشند ، زیرا باور 

چوکی تعدادي انگشت شمارتحصیلکرده هاي جوان که از قدیم هم در هیچ جهتی تعهد 
 ؛ ویژه ي خیاالت واهی و پوچ امرار معاش کرده اندبر مبنانداشتند و فکري و ثبات 

 هر کس آنها را بیشتر نمک بزند مزة داده است ،  حاال» بادرنگ«گی و خصوصیت 
به هدف کسب موقف سیاسی و منافع  تعدادي هم» مثل قدیم«را می گیرند دست همان 

و عقب نشینی می کنند ، حمله مادي از طریق رسانه ها گاهی به مرجعی حمله می کنند 
  ازتالش می کنند» القاعده « می کنند و عقب نشینی می کنند ،  از طرفی با تقلید از 

 هحاضرند ک حتی روابط نزدیک داشته باشند ن نظام، طُرُق ممکن با وابسته گان مسؤلی
دیان  به نحوي باالي نظام مؤثر واقع شوند تا متصکهتملّق کنند و عذاب وجدان بکشند 

این . پاسخ مثبت بگویند  شده امور مجبور شوند و به خواست هاي آنها به هر قیمت که 
اگر حاضر نباشیم که چنین  مدعا به معنی بدبینی نیست بلکه واقعیت انکار ناپذیري است 

  .  به عنوان یک حقیقت زنده در متن جامعه جا افتادهادعاي را بشنویم و بپذیریم ؛ باز هم 
 ؛ باور افغانستان باشد ترسیم گراف فساد ادارة نقطۀ  آغاز   ادارة محلی غوراگر در کُل ؛

زیرا ایمان ما به این امر !! دارم که مقام نخست را در تاریخ جهان ازآن خود می کند
 فساد در عرصه هاي مختلف فعاالنه عمل می استوار است که ادارة محلی غور در خَلق

 و تالش می اد و تباهی را به نفع خود می دانند بی باور  فس، زیرا افراد خَس خُور وکند 
، خون شان به دامن نظام بریزد کنند تا عام مردم آسیب ببینند، بی جا و بی سرپناه شوند

که تا «و براي اینکه از انتقاد رسانه ها در امان بمانند  ، ، اطفال یتیم و زنان بیوه شوند
را جرعه آبروي تعدادي  وارد معامله گردیده  بی باور وبا افراد متملق » حال نمانده اند

 تا ...دست به خود سانسوي بزنند» رسانه ها و تحصیلکرده« بقیه ند که کشجرعه سر 
اما بی گناهی خود را » که کرده اند«آورد ،منافع مادي و قدرت مطلق به بار براي آنها 

 هاي خشن پشت چوکیدولتی و برنامه ها و حرف در الي لباس هاي شیک همواره 
  . وگاهی زیر جامۀ محترم مردم متدین و خوش باور غور  پنهان کنند  

 مردم بی دفاع غور را از د پاك تا با اتکا به خداونمصمم است» فیروزکوه«به هر حال 
  بی مهر و بی اعتنایی -جریان قرار دهد تا تعهد این رسانه در نامطلوب وضعیت حاکم 

  اصحابحقهاي اخیرکه در...برابر مردم غور بویژه در ادارة حکومت محلی
  از باب دیگر هر چند. صورت گرفت حد اقل در تاریخ غور آرشیف شود »یروزکوهف«

قدرت و توان تغییر دانه هاي شطرنج و وضعیت نامطلوب حاکم را نداریم  ؛ اما تعهد می 
کمک کنیم تا رقباي  را »فیروزکوه« کنیم که تاحیات باقی است با اتکا به خداوندپاك 

  را با پینک باز ...حق غریب ، مظلوم ، بیچاره و»  فیروزکوه «سود جو و خَس خور
زیرا هر باري که به فیروزکوه حمله شود ؛  اصحاب فیروزکوه پخته تر . خورده نتوانند 

راست تر از گذشته تازمانی  به راة خود ادامه می دهیم قامت با و ساخته تر می شوند و 
 .  به دست اهلش سپرده شود و عدالت تأمین شود» کار« چلوصاف هک

  خیزش درد ها
  مولوي محمد ابراهیم خلیل

 

  چشمۀ خیزش شراب شدی
   و کتاب شدی مرد بی مکتب

  در ازل مست بود عنصر عشق
  باز بی پرده و حجاب شدی

  سوژۀ عشق بود سوزش دل 
  تو چرا ُبھت و ال جواب شدی ؟

  یا کھ تفسیر ھا دگر گون شد
  یاکھ نا بخردانھ ناب شدی
  ھمھ وصف دگر پدید آمد

  خنده کردی ؛ یکی گالب شدی
  !!راز ھا سرنگون شدند أسف

 تو زمستی چرا خراب شدی؟؟
   بگذارتفنگت را زمین 

  عالوالدین محمدی: ارسالی 
  

  تفنگت را زمین بگذار
  كھ من بیزارم از دیدار این خونبا ر ناھنجار

  تفنگ دست تو ، یعني ، زبان آتش وآھن
  من تو اما پیش این اھیرمني ابزار بنیان كن

  ندارم جز زبان دل ، دلي لبریز از مھر تو
  تواي بادوستي دشمن

  زبان آتش وآھن
  ي ستزبان خشم وخونریزي ستزبان قھر چنگیز

  بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن كھ شاید
  فروغ آدمیت را در قلب تو بكشا ید

  برادر گر كھ مي خواني مرا 
  بنشین برادر وار 

  تفنگت را زمین بگذار
  تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو

  این دیو انسان كش بیرون آید،
  تو از آیین انساني چي میداني ؟

  خدا داده ستاگر جان را 
  چرا باید توبستاني ؟

  چرا باید كھ با یك لحظھ، غفلت
  این برادر را 

 بھ خاك و خون بغلتاني ؟
  ...گرفتم در ھمھ 

  .....احوال حقگویي و حق جویي  
  و حق با توست 

  – برادر جان –ولي حق را 
  بھ زور این زبان نافھم آتشبار

 ...نباید جست 
  ه ات بیداراگر این بار شد وجدان خواب آلود

 تفنگت را زمین بگذار
 تفنگت را زمین بگذار


