
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

ماهنامه

فرهنـــگي، سياســـي و اجتمـــاعي
                                   2008 بق به سپتمبرمطا/1387سنبله                                     شماره ششم                    سال پنجم                                                      

  .مقاالت چاپ شده ديدگاه فيروزكوه نيست -
  .فيروزكوه در ويرايش مطالب دست باز دارد -
با . سال شده دوباره مسترد نميگرددمطالب ار -

نظريات و پيشـنهادات خـود مـا را جهـت بهتـر      
  . شدن فيروزكوه همكاري نمائيد

مـا را در ايـن شـماره از    با تشـكر از آنانيكـه    -
.  ن مطالب شان ياري نمـوده انـد  طريق فرستد

  "اداره فيروزكوه  "
  

٦ 

يژه با محترم الحاج مولوي دين محمد گفتوي و
 عظيمي، وكيل مردم واليت غور در پارلمان

عظيمي صاحبمحترم :فيروزكوه
طوري كه شما هم در جريان قرار 
داريد كه خشكسالي در غور به حد 
نهايي خود رسيده كه امكان تلف شدن 
مردم بعيد به نظر نمي رسد و دولت 
هم در اين باره توجه ندارد، شما علل و 
عوامل عدم توجه دولت را در غور چي 

  مي دانيد؟
نخست از برادراني كه از  :عظيمي

فيروزكوه انعكاس دهنده  طريق نشريه
 يك واقعيت ها در جامعه خود هستند،

بلي :و بعد.جهان تشكر مي كنم
تائيد مي دارم اين كه مردم واليت 

سخت ترين  1387غور در سال 
سال قحطي و خشكسالي را در حال 
سپري كردن هستند و اگر حكومت و 

سات كمك كننده جهاني به مؤس
فعلي مردم غور توجه و  وضع

رسيدگي نكنند؛ بايد انتظار يك 
. فاجعه بزرگ انساني را داشته باشند

حكومت در واليت  علل عدم توجه
  2ادامه ص ...... غور را مي توان به 

نامه جوانان غور به 
 ريس جمهويمحترم ر

 به نام خدا
             هر چند كان آرام دل دانم نبخشد كام دل 
  نقش خيالي مي كشم فال دوامي مي زنم

جناب آقاي حامد كرزي رييس محترم جمهوري اسـالمي  
  !افغانستان
ض سالم، نيك مي دانيد كه از زمان به ميان پس از عر

آمدن نظام فعلي، مردم غور حمايت و پشتيباني و وفاداري 
خويش را نسبت به اين نظام قوياً اعالم داشتند و براي 

از هيچ گونه  –در حد توان  –تحقق برنامه هاي آن 
 همكاري و ياري شانه خالي نكردند و به وعده ها

  3ادامه در صفحه .......... تشم و خنده هاي آن خواجة مح 



  
 
 

   

  خواست ها و پيشنهادات جوانان غور

براي  منان را كه توفيق عنايت فرمود تا دور هم جمع شده و سپاس فروان ايزد  
چنانچه اين حق براي . ميمايتصميم اتخاذ ن و نظر آينده اين واليت ابراز خود و

تعرض مصون  آزادي بيان از) 34ماده : (در قانون اساسي چنين آمده است ما،
وسايل  يا و تصوير و، نوشته، هرافغان حق دارد فكرخود را به وسيله گفتار. است
افغان حق دارد مطابق  هر .نمايد رعايت احكام قانون اساسي اظهار با؛  ديگر

 هم. ن به مقامات دولتي بپردازدآبدون ارايه قبلي ، البقانون به طبع نشر مط
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين : مده استآچنين  35ماده  چنان در

  2ادامه در صفحه ................... قانون  مطابق به  احكاميا معنوي  مقاصد مادي و

  دفاتر واليت به مثابه خموشيستان
فكر مي كردم مقام واليت با رياست هاي مربوط آن در اجراي امور مربوط به 

شايد در اصالح سيستم  اكتيف باشند و ت ديگر واليت مجري بهتر واتناسب ادار
مسائل متعلقه خود را با روش  را برداشته و ةقابل مالحظ اداره گام هاي مثبت و

 عيار كرده باشد اين فرضيه من را واداشت تا خزيده و ت جديد تلفيق ونمنجم
 ن از طريق رقابت نام نهاد آزاد كانديد وزيده به يكي از بخش هاي ناكليدي آلر
 تلينگ و تحمل هزينه هاي زياد و با كسب نمرات نزديك به ناكامي كامياب و با

  2ادامه در صفحه ..... ...........................فاش هاي دلقكيان  و قر تلمست ها و

  را بزرگ است؟چ ،ضانماه رم
بوده كه به معني خودداري از خوردن، آشاميدن  روزه رمضان سومين عبادت ديني

و لذت جنسي در طول روز هاي رمضان از طلوع فجر تا غروب آفتاب به قصد 
مي باشد و خداوند آن را سال يك بار باالي مسلماناني كه  )ج(اطاعت امور خداوند

سوره بقره مي فرمايد  183ارند فرض گردانيده و در آيه توانايي انجام آن را د
اي كساني كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما فرض شده است همانگونه كه ": كه

اما  ".فرض شده بود بر كساني كه قبل از شما بودند باشد تا پرهيزگاري كنيد
  3ادامه در صفحه...........................اين تنها كافي نيست كه نخوريم و ننوشيم

فساد اداري روز به 
 !روز گسترش ميابد

ري است كه بد بختانه فساد به افغانستان يك كشو
شكل حلقه هاي زنجنيري تمام نقاط انرا فرا گرفته 
است ، فساد يكي ازمهمترين بيماري هاي است كه 
نظام اداري دولت را ملوث ساخته وباعث سكتگي 

امروز از ريس . درامور اداري دولت گرديده است 
جمهور شروع تا يك شهروند عادي وجود فساد 

ات دولت حس ميكنند ، مي بينيم كه اداري را درچوك
كسي هيچ كاري را بدون رشوت خالص كرده نمي 

اين يك واقعيت است خصوصاً در مركز . تواند 
افغانستان ، ما براين باور هستيم تا زماني كه ريشه 
بيماري شناسايي نه شود امكان عالج بيماري وجود 

حرف هاي زياد بخاطر جلوگيري ازفساد اداري  .ندارد
ته مي شود اما تاهنوز متأسفانه درعمل پياده نمي گف

شود ؟ بعضي ها فساد اداري را سوء استفاده 
ازموقعيت و وظيفة خود براي مقصد شخصي خود مي 
دانند وقانون اساسي خود را به چشم كور ديده 

نموده به مقابل ان رشوت  را اجراء  كارهاي غيرقانوني
كه امروز  يك بعد ديگر ، اختالس است. مي گيرند

اختالس يك حرف بسيار ناچيز شمرده هرچه پيش 
اما به فكر اين نيست كه مال بيت . آيد خوش آيد 

المال است ويا مال دولت است ، آنرا فقط خورده 
داليل گوناگون وجود دارد كه روز به .  روان هستند

روز رشوت خوري ، اختالس ودزدي درچوكات دولت 
ر اقتصادي است آن فق يكي از داليل.  زياد مي شود 

  2ادامه در ص ... ..................

   نگ بــازيجلتــر

  
آنچنانيكه درهمه عرصه هاي اجتماعي فعاليت هاي 

نمودن  گوناگون رابايد افراد مختلف براي بهتر
اوضاع اجتماعي شان وظيفه دارند، هر فرد بقدر 
توان خويش ميكوشد تادرين عرصه هرچه را 
درتوانش است وقف اين راه نمايد حاال نقطه بحث 

بوجود  اينجاست كه چگونه وچه افرادي درخور
آوردن اين اوضاع است، كدام شخص دركدام 
عرصه اي اجتماعي بهتر ميتواند اوضاع را آنطوريكه 
الزمه يي پذيرش درجامعه، خانواده وافراد مختلف 
است طوريكه  شايسته ميباشد به انجام برساند؟ 
آيا ما بدون توجه به شغل، پيشه وكسب افراد 

ا بدون وسطح آگاهي آنها درشغل كه دارند آنهار
محك درآنجا بگماريم؟ آيا ميشود كاالي را كه براي 
روز جشن ميخواهيم درست نمايم ممكن است 
نزدآهنگر برده بگويم كاال به اين شيپ وتيپ  
باشد؟ جواب اين آياها دركجاست كدام 
كشور،مملكت،دولت وياسيستمي اين جلترنگ بازي 
را درحال تمرين است؟ درست درجوامع گوناگون و 

جتماع كه درباالترين سطح ازكلتور، فرهنگ و آن ا
رسم و رواج هاست نابساماني هاي زيادي را 
ميتوان مشاهده نمود اما تاحال چنين حالتي را 
درهيچ سيستمي وحتا درجوامع بدوي درطول تاريخ 
مشاهده نشده كه كارخياط را آهنگر انجام دهد ويا 
آهنگر قابليت، تواناي و درايت اجراي خياطي را 
داشته باشد اما جواب اين آياها را ميتوان درمملكت 
خودمان  مشاهده نمود ويا ميدان اين جلترنگ بازي 

  جمشيد             . افغانستان وهسته آن غور ميباشد

 قربان كريمي



  
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢                                        2008 مطابق به سپتمبر/1387سنبله                                     ششمسال پنجم                                                                            شماره 

  ......گفتگوي ويژه با عظيمي صاحب
عدم شركت مردم واليت غور در  _

ابتداي نظام سازي و حكومتداري كه فعالً 
هم در چوكات حكومت حضور ندارند، در 
تصميم گيري هاي بزرگ كشور سهيم 
نيستند، بوديجه انكشافي به دست اريكه 

ات كمك مؤسس _داران حكومت است؛ 
كننده جهاني مشوره هاي خود را از دولت 

در نظام سياسي  _مردان مي گيرند؛ 
مرتبه مقدم از  رافعلي روابط يك هز

ضوابط است؛ مهم تر از همه اين كه از 
انجام يك طرف مقامات محلي در 

مسؤليت هاي خود چندان مؤفق نبودند، 
از طرف ديگر اختالف ذات البيني باعث 
شد كه مردم واليت غور در روز تصميم 
گيري سرنوشت كشور هماهنگ عمل 

بنا بر اين، عالقه دولت مردان به . نكنند
  .غور كم رنگ است

به نظر شما، چي كار هاي  :فيروزكوه
ت مؤثري براي جلب كمك و همكاري دول

و مؤسسات كمك كننده بايد صورت 
  گيرد؟

 يكي از راه هاي مؤثر و معقول :عظيمي 
و مؤسسات بخاطر  در جلب توجه دولت

رفع مشكالت مردم واليت غور رسانه ها 
و ديگر تالش مقامات . و مطبوعات است

 محلي در استقرار امنيت مناسب و پايدار
در غور، از بين بردن مواد مخدر و 

 آن مي ت و قاچاق درجلوگيري از كش

در_در بخش زراعت_در بخش معادن_و آب
شكايات مردم مبني بر عدم  _بخش مواد مخدر 

عدم   _نستان حضور شان در نظام سياسي افغا
ولسوالي  _موجوديت تعمير درست ادارات دولتي 

طر مسؤلين ذيربط هاي كه كار تعمير شان به خا
عدم توجه  در صورت _ هنوز ساخته نشده

ر به خشكسالي و حكومت مركزي به واليت غو
انتظار فاجعه بزرگ انساني را  قحطي فعلي؛ 
  .داشته باشيم

ي مردم را شما كه مشكالت و نياز ها :فيروزكوه
بررسي نموديد و بعد از بازگشت تان به كابل 
طوري كه ما هم تا جايي آگاهي داريم، تالش 

آيا . هاي به خاطر رفع نياز هاي مردم داشته ايد
تا فعالً تالش هاي شما منجر به كدام كار عملي 
كه مردم بتوانند از آن استفاده كنند، گرديده است 

  يا خير؟
واليت غور را به  من مشكالت مردم :عظيمي

پارلمان افغانستان يكايك گفتم و به مقامات 
متأسفانه به چند ذيصالح كشور رساندم ولي 

  :هميشه وعده نزديك دادند پروژه ذيل مانند
پخته كاري سرك  _آغاز كار بند برق پوزليچ  _

پخته كاري ميدان هوايي  _تحت شهر چغچران 
ه گذاشتن سنگ تهداب يك شفاخان _واليت غور 

تمام  توزيع مواد غذايي در بدل كار به _در غور 
واحد هاي اداري و قريه جات مربوط مركز واليت 

باب مكتب كه بوديجه بخاطر آن  35ساختن  _
اختصاص داده نشده بود اما خوشبختانه به اثر 

من و توجه وزير محترم معارف حل شد و  تالش
 باب مكتب در واليت  35فعالً 

 ........خواست ها و پيشنهادات جوانان
محافل  جوانان و .ها تاسيس نمايند جميعت

 سياسي جديد در تحوالت از فرهنگي بعد
فعاليت هاي چشمگيري  سال اخير چند

عوامل آن عدم  نداشته اند كه يكي از
 در همكاري بين جوانان و هماهنگي و

بياييد  .مجموع محافل فرهنگي بوده است 
قدرت و  هاي كه وحدت، تمام آن چيز

 توانايي ما را خدشه دار مي سازد را كنار
 خود ملت برابر مردم  و را در گذاشته خود

ليت ؤبه اندازه توان خود مس ل بدانيم وؤمس
محافل   پس اجتماعات و. را ادا نماييم خود

 نبايد خود را فرهنگي به عنوان گروه فشار
ليت دانسته در تعيين سرنوشت ؤبدون مس

 درك از واقعيت و با. خود سهيم ندانند
نابساماني پيش آمده ضرورت احساس مي 

 عمومي در به شكل دسته جمعي و تا شود،
واقعاتي كه  پهلوي هم تمام اتفاقات و

مي  لحظه آزار روان ما را هر وجدان، روح و
اين اعمال را غير قابل پذيرش دانسته  دهد،

بهبودي در كار آن ها  خواهان اصالح و و
پيشنهادات جوانان  خواست ها و اًبن .شويم

  : آتي مطرح مي گردد غور طور
نه جهت فراهم نمودن زمي تالش در 1

رفع  همسويي ميان جوانان غور و همكاري،
 هاي سمتي، گرايش هر گونه تبعيضات و

  .گروهي  قومي و
ايجاد هماهنگي  دفاع از منافع همديگر و 2 

 فرهنگي و هاي علمي، بين نهاد بهتر،
 .اجتماعي

اداره محلي غور تقاضا دارند تا جوانان از 6
ب سرمايه گذاري مساعي به خرچ براي جذ 

زمينه تاسيس پروژه هاي اقتصادي  داده و
  .مهيا سازد را
 غور مي لين حكومتي درؤمس جوانان از 7 

بي روزگاري  خواهند براي محو بيكاري و
 در طرح هاي ايجاد كار به راه انداخته و

برنامه عملي روي دست  جهت نابودي فقر
  . گيرد

حكام وحدت به خاطر است جوانان غور 8
درين راه از تمام  تالش مي نمايند و ملي،

پاسداري  مجدانه مي خواهند در مردم غور
 تامين وحدت ملي در امنيت و از صلح،

سراسر غور از هيچ گونه مساعي دريغ 
  .نورزند

  لين مي خواهيم به ؤاز مس جوانان غور ما 9 
خدمت به اوالد مردم  و منظور اعتالي غور

 ها و تعلم پروگرام عرصه تعليم و در
عملي سازند،  همگاني را و اقدامات فراگير

انكشاف معارف متوازن  كه ضامن توسعه و
 كيفي در استخدام متوازن از لحاظ كمي و و

  .سراسر غور باشد
ما از دولت مي خواهيم كه براي امنيت  10 

همه جانبه اتخاذ  شهروندان تدابير الزم و
  .نمايد

شريف غور  عموم مردم جوانان از  11
 انتخابات آينده مصرانه مي خواهند  در

هاي كاذب  بوده فريب شعار كشور هوشيار
 نخورده ازكانديداي عوام فريبانه را و
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمند توا ايمان و با موفق،شايسته، مطلوب،
ناكام  حمايت نمايند؛ تا تجارب تلخ و

  .گذشته تكرار نگردد
وري كه مشهود است هيچ گونه ط 12 

 بازسازي و، پروژه هاي كاري در كيفيت
جوانان مي خواهند  اًبن نوسازي  وجود ندارد،

تمام پروژه هاي زير بنايي به شكل اساسي 
 )فني وانجينري ( هاي علمي  مطابق طرح

ساخته  ص نظارت وتوسط افراد متخص
.                                                          شود

در  خواست ها و پيشنهادات  جوانان غور
  1387اسد  29 همايش يوم سه شنبه

تالش و وحدت نظر وكالي شوراي. باشد
ملي و شوراي واليتي روي مشكالت 

ري مردم واليت غور و تصميم گي
هماهنگ به سرنوشت و آينده كشور، و 
بااالخره شناخت مسؤليت و انجام به 

  .موقع آن از طرف مقامات محلي
تشكر عظيمي صاحب، شما در  :فيروزكوه

رخصتي هاي تابستاني از غور ديدن 
نموديد و با موكلين خود نشست هاي 
داشته ايد؛ لطف نموده مشكالت عمده و 

ند و به شما اوليه كه مردم به آن مواجه ا
  مطرح كردند كدام ها اند؟

رات دولتي و غير دولتي من از ادا :عظيمي
م و با مسؤلين دولتي، اعضاي ديدن نمود

شوراي واليتي، شوراي علمأ، اهل كسبه، 
متنفذين محلي، اعضاي معارف، ليسه 
هاي شهر و مكاتب اطراف آن، نمايندگان 

واليت و بزرگان صاحب  ولسوالي هاي
و بازديد تفصيلي داشتم و صحبت رسوخ 

مشكالت و چالش هاي كه باعث عقب 
ماندگي واليت غور شده جويا شدم و 
عمده ترين آن ها خشكسالي و قحطي 
است و در عين حال در بخش هاي 

ف هم مشكل وجود داشت كه من هر لمخت
يك را يادداشت كرده و به مقام رياست 
جمهوري و پارلمان و مقامات مربوطه 

در  _در بخش خشكسالي  _ .رساندم
در  _در بخش امنيت  _بخش صحت 
 _در بخش انكشاف  _بخش معارف 

 عدم باز _مردم  هاي پيشنهاد شكايات و
  در بخش انرژي _متوازن در غور  سازي

غور آغاز به كار كردند و نيز امر امتحان فوق
العاده علما در غور را از وزير محترم معارف 

و شوراي همبستگي . گرفتم كه در حال اجراست
ملي كه يك پروژه مؤفق در غور است نيز دچار 

م به اثر مشكالت پولي گرديده بود كه آن ه
تالش من و توجه وزير محترم احيأ و انكشاف 
دهات حل شد و مشكل فعالً رفع گرديده است و 
نيز يك صد پيشنهاد و عرايض كه از مردم بوده 
من احكام شان را از مقامات گرفتم كه بيشتر آن 
در قسمت توزيع مواد غذايي در بدل كار و يا 

  . بازسازي است
خير طوري كه شما به عنوان سوال ا :فيروزكوه

هم شايد در جريان باشيد مدت مديدي مي شود 
كه شهر چغچران البته يك بخش عمده آن در 
تاريكي به سر مي برند و جنراتور از كار افتاده 
است شما براي مردم چي كمكي را از دولت 

  تقاضا داشتيد و تا حال چي كاري كرده ايد؟
بلي متأسفانه مردم شريف شهر  :عظيمي
در تاريكي به سر مي برند و يكي از  چغچران

من وقتي . مشكالت عمده و هميشگي شان است
كه به كابل آمدم اين مشكل را همراه وزير 
محترم انرژي و آب مطرح نمودم و ايشان امر 

كيلو واته داده  500جدي خريداري يك جنراتور 
و نيز امر خريداري پرزه جات جنراتور قبلي را 

ر مي گردد به مسؤلين و اين ب. هدايت دادند
محلي واليت غور كه تا چي اندازه تالش مي 
ورزند تا هدايات وزير محترم انرژي و آب را اجرا 
نمايند و شهر چغچران را در ايام ماه مبارك و پر 

  .فيض رمضان از نور برق مستفيد سازند
  اظهار سپاس از لطف شما   :فيروزكوه

 

جوانان غور مي خواهند در توزيع پست 3
 قت،اساس ليا هاي دولتي تمام مناصب بر

ادارة  تعهد باشد، تا كارداني و ،ستگييشا
 استعداد و ري،سته سااليشا مبتني بر
  .مهارت ايجاد گردد تخصص و

گونه  هر جوانان غور مي خواهند جلو 4 
فريب كاري  اختالس، رشوت، فساد اداري،

  .قانون شكني گرفته شود و
 جوانان غور مي خواهند تا در راه استعداد 5

 حمايت از رشد ذاتي شان و هاي طبعي و
مطابقت با  خالق در هنرهاي سازنده و

  .صورت گيرديرگتالش پيميعقايد اسال
 ....فساد اداري روز به روز

توانست خواسته هاي يك كارمند خود را مطابق به ضرورت روز مره آن برآورده كه دولت ن
سازد ، كمبود معاش است كه تماماً رو به فساد مي نمايند ، عوامل ديگر آن نابساماني 

رول دولت است كه نمي تواند يك عامل ديگر آن نبود نظام كنت. اداره ازلحاظ كيفيت است 
وديگر ازبين رفتن شفافيت . ضعيف بودن ساختار اداري است . اداره خود را كنترول نمايد 

لعنت كرده  "ج"دليل ديگر آن سركشي ازگفته خداوند. وحساب دهي دولت به ملت است 
 پس بايد اگر مسلمان هستيم اطاعت.براي كسي كه رشوت مي خورد ويارشوت مي گيرد 

شه فساد اداري  را ي، واطاعت ازقانون اساسي كشور خود نموده ور "ج"ازگفته خداوند
  .نابود كنيم و وطن خويش را مانند ممالك پيشرفته ، آباد ومترقي بسازيم

  امراهللا حميدي

  .......يستانشه خمودفاتر واليت به مثاب
تر ذكر شوم كه  الترليست پيشنهاد يه بمقام باسابقه دار به ياري چانس اتفاقي در دم 

حال كه با پشتوارة از  .حاصل نمايم اميد كننده منظوري انتظارات نا بعد از مساعي زياد و
 با برخورد سرد و تصاوير ذهني خراميده پوست مورد نظر را كش كردم و خياالت و

 خراش خزنده گان پوف لوك قديمه اينواالء سر خوردم كه ال اقل يك خوش آمديد ودل
انگيزه هاي  يهه در سدد عوامل وبا من آدمك خيالي نكردند في البديك تعارف معمولي نيز 

ست ست هاي يكعده  از طريق پس پسك و امدم وبيهوش كننده بر اين حاالت جامده و
  3ادامه در صفحه ............................ اهللا  گويند و كه ميادم هاي كهنه پيخ رمزآ در يافتم 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
  
  

  ٣                                       2008 مطابق به سپتمبر/1387سنبله                                     ششمسال پنجم                                                                            شماره 

 ....نامه جوانان غور به رييس جمهور
ــا     ــد؛ ام ــم دوختن ــده رو، چش و خن
متأسفانه در اين هشت سـالي كـه از   
عمر عزيز اين دولت مـي گـذرد بـي    
مهري هاي زيادي نصيب اين مـردم  
گرديد و فرصت هاي شيرين و ثروت 

ر بسـياري بـه   هاي سنگين و سرشـا 
سادگي از دست بشد و از هـيچ نمـد   

مردم غـور  . كالهي به غوريان نرسيد
بازسازي و سازندگي وطن خويش را 
از وظايف و تكاليف خود مـي داننـد و   
به هر حـال بـراي تحقـق آن آرمـان     
سعي مي كنند اما گيله دارنـد كـه در   

ابـر   –نسبت به ساير واليـات   –غور 
 بـه كشـتزار جگـر    "رحمت دوست 

  ".تشنگان نداد نمي
  !جناب رييس جمهور

در تمام دورة زمامداري شما حتا يك 
وجب سـرك پختـه در غـور سـاخته     
نشد در حالي كه بار ها مردم منـاطق  
مركزي خواسته خود را مبني بر اعمار 

هرات بـه شـما    –غور  –سرك كابل 
تقديم داشته اند  و با وجود ايـن كـه   
 سه درياي مشهور هريرود و مرغـاب 
و فــراه رود در آن مــي گــذرد، هــيچ 
استفادة جهت ايجاد تأسيسات آب و 
برق از آن ها به عمل نيامد و در مركز 
واليت به همان تنهـا جنراتـور چنـد    
   كيلوواتة باقي مانده از اتحاد شوروي

 !جناب رييس جمهور
نحوة مديريت در حكومت محلي هم يكـي از  
مسايل حساسي است كه به زعم ما تـا حـال   
در باب آن دقـت و توجـه درخـوري صـورت     
نگرفته است و پروسة پي آر آر يا اصالح ادارة 

ــه در قســمت ريا ــي و عام ــاي واليت ســت ه
همچنان ولسوال ها از ديد ما روندي نبوده كه 
ــا در  اوضــاع را بهبــود بخشــيده باشــد و حت
مواردي مشـكالت اداره را بيشـتر نيـز كـرده     

اگر كارگزاران محلي در جلب و جـذب  . است
كمك ها براي بازسازي واليت مـؤثر باشـند،   
متأسفانه مديريت ما ظرفيت مناسب و تـوان  

ي اين منظـور بـه دسـت نيـاورده     توانائي برا
است و به هر حال اين كار گـزاران را دولـت   
فرستاده است و مسووليت اصـلي در نهايـت   

  .متوجه آن عزيز مي باشد
اگر اسـم بـا مسـماي     –تيم بازسازي واليتي 

در غور از كشوري كم توان و ضـعيفي   –باشد 
فرستاده شده كه نمي تواند انتظارات انـدكي  

. آن دارنــد، بــرآورده بســازدرا كــه مــردم از 
ولسوالي هاي غور كه غالباً از نوع درجه سه و 
درجه دو هسـتند بـا تشـكيل بيسـت نفـري      

با توجه به كوهستاني بودن اراضي   -پوليس 
ــن    - ــت آن ممك ــأمين امني ــا ت ــت، ام  نيس

مردم غور تا حال خود شان نگذاشته انـد كـه   
اوضاع امنيتي به وخامـت بگرايـد و دشـمنان    

  .آبادي افغانستان از آن بهره ببرند صلح و
  ! جناب رييس جمهور

 اوضاع امنيتي كه تا حال به همكاري مردم

 ......چرا بزرگ و عظيم استماه رمضان،
بلكه در پهلوي نخوردن و ننوشيدن ضرور است 
كه از يك سلسله اعمال ديگر دوري بجويم از 
قبيل پرهيز از گناهان، خودداري از ايجاد فساد 

ه با دين خدا و ئو فتنه در بين مردم عدم توط
پيامبرش و ساير حركات و رفتار هاي بد و  غير 

طابق به راه و خود را مانساني اجتناب كرده و 
روش شريعت اسالمي عيار بسازيم تا از نعمت 

و فضيلت هاي بي پايان كه به دامان اين ماه  ها
بزرگ و عظيم نهفته است بهره برداري سالم 
بكنيم براي اين كه چرا ماه رمضان بزرگ و 
عظيم است بايد به طور خالصه فضيلت و 
نعمت هاي كه به عظمت اين ماه داللت مي 

در قدم اول ماه مبارك رمضان  _ .كند بيان كرد
از جمله يكي از نعمت هاي بزرگ پروردگار بر 
امت اسالمي است در اين ماه پر بركت و با 
فيض قرآن عظيم الشان كه رهنما و هادي بشر 

نازل شده  )ص(بر حضرت محمد مصطفي . است
تا بشريت آن چيزي را كه نمي دانند و از كشف 

هستند قرآن را رهنماي خود و درك آن عاجز 
قرار داده مشكالت خود را در ابعاد گوناگون حل 
ساخته و اشياي خوب و بد را از هم تفكيك و 

عبادتي كه در اين ماه مي  _ .تشخيص نمايند
شود ثواب و اجر آن نسبت با ديگر عبادات 

هر عبادت فرضي در اين ماه . خيلي زياد است
ه و عبادات معادل هفتاد فرض اوقات ديگر شد

يك  _ .نفي به عبادات فرضي تبديل مي شوند
شخص مومن و مسلمان وقتي كه مرتكب گناه 

  و خطاي

 ...دفاتر واليت به مثابه
دارائي را والشان  بود هست و تمام تخصيصات و
ف قتغن همراي جل وتليتك طر جمعĤ قورد كرده و

نمانده است با اين راز  رفته كه پول چاي نيز باقي
رمزها بيشتر شله شدم تا منحيث يك بيخ كاتب  و

وارد اصول شده  پرده هاي پوشيده را بردرم و
ين نتيجه رسيدم كه پول باد آوردي  باشم آخر به ا

وار مواصلت مي  باب سارت شده ربع با فصل و
طابق تعامل از هئيتي بسيار عيار وخفتك م نمايد و

جرگه هاي تقلبي وكاپي شده را ترتيب  قبل بيل و
نه  آنرا بين باتخصيص طور مĤ بمحض وصول و

سهم بدون  كنند يك چار نفر تقسيم با النصف مي
 دست خورد به سريال

باالثلث  سهم ديگر نيز شود و واالشان چينج مي
يك ساعت هم  گردد و بين بوم ها تركه مي

آدم هاي مثل من  .نمي دهددر پروسه رخ  توقفي
مبهوت مانده فضاي  با چشمان اوچلك مات و

سكوت  حكمفرما است اما خوشبختانه  اختناق و
هئيت بازي برخي تازه نفس  كمي سر تقسيمات و
ها نيز بهرة  خواهند آن مي هاي وارد شدند و
هنوز توافق صورت نگرفته  داشته باشند كه تا

ادارات  بعضي سري به .جريان دارد گذار وگفت و
 گويند ما مجبوريم شنوم كه مي مربوط زدم مي

مامورين  واقعاً .بدهيم جاي گذاره نيست استعفا
 بيچاره هر كدام با چوكي پالستيكي  لخان خود و

هاي ادارات رنبود استقامت كاري به بسياري از كا
ر هاي مردم را رضا كارانه كا ديگر هئيت هستند و

واليت  مقررة كاري مقامكه  كنند در حالي مي اجرأ
 نيازي اال يك فيصد هم مورد تطبيق نيست و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

الت عادي قرارمي شود هيچ وقت آرام و در ح
ندارد اما روزه با مژده هاي كه به مومن مي 
دهد پريشاني هايش را دور ساخته و قلبش را 
پر از آرامش و اطمينان مي سازد چنان چه 

فرموده است هر مومن كه از  )ص(پيامبر اكرم
ماه  )ج(روي عقيده صرفاً به خاطر خداوند

رمضان را روزه بگيرد گناهان او بخشيده شده 
ايش پاداش داده مي شود چرا كه و بر

پاداش روزه را محدود نساخته از  )ج(خداوند
طريق پيامبر خود به انسان ها مژده داده است 
كه روزه بخاطر من است و من خود پاداش آن 

روزه روح، بدن حواس و ارگان  _ .را خواهم داد
هاي ما را تربيت مي كند و ما را انسان هاي با 

عاطفه و مهربان به بار فضيلت ياري رسان با 
روزه همواره ما را گوش زد مي كند  _ .مي آرود

كه معناً در حضور خدا هستيم و از بركت روزه 
هميشه خود را در فضاي معنوي عبادت 
احساس مي كنيم و در هر جا و در هر كاري كه 

با ريسمان  )ج(باشيم در مي يابيم كه خداوند
روزه به  _ .روزه ما را به سوي خود مي كشاند
ار دد و روزه انانسان درس امانت داري مي آموز

هيچ كسي ديگر را مراقب خود  )ج(خداوند زجز ا
روزه اراده را قوي عزم را استوار و  _ .نمي بيند

محكم مي سازد و ذهن را روشن فكر را 
درخشندگي خاص مي بخشد و در اخير بايد 
گفت كه نعمت ها وفضايل روزه خيلي زياد 

ري هم نيست كه همه انسان ها است ولي طو
از آن برخوردار شوند بلكه شايسته و اليق 
انسان هاي است كه روزه را به همان قسمي 

مي خواهد به جان و دل بدون كم  )ج(كه خداوند
 .و كاست به جا آورد

اكتفأ شد و دود چراغ موشي هيچ گاه
در عرصة . از شهر برچيده نشد

رونما  معارف هم تغيير چشمگيري كه
گرديد ورود خيل مشاوران معاش 
دالري بود كه آن هم در كيفيت كار 
معلميني كه دو هزار افغاني معاش 

در . مي گيرند، بهبودي وارد نتوانست
بورس هاي تحصيالت عالي در خارج 
از كشور نيز براي مردم غور سهم و 
حقي برابر با ديگر واليات در نظر 

لي از بد حادثه، خشكسا. گرفته نشد
هاي پي در پي، حوادث غير مترقبة 
بسيار، سرماي صعبِ زمستان و راه 
بندي هاي دراز مدت هميشه 
گريبانگير مردم غور بود و دولت به 
جاي در چنگ داشتن عنان اوضاع، 
پيوسته دنباله روي حوادث بود و 
كمك هاي حالت اضطرار كه بايد در 
زمستان سرد به آسيب رسيدگان 

د كه در تابستان برسد، نوشداروي بو
سال بعد مواصلت مي نمود و 

   ".سهراب خود رفته بود"
ما جوانان غور نيت نيك و وطن 
دوستي شما را ارج مي گذاريم و به 
آنچه به لطف شما در غور انجام شده 
قدر مي نهيم، اما بدبختانه محروميت 
و درماندگي مردم، روز تا روز بيشتر 
ن مي شود و قلب هاي پر از اميد شا

  .را يأس و نا اميدي فرا مي گيرد
مكن كه كوكبة دلبري شكسته شود    
 چو بندگان بگريزند و چاكران بجهند

قناعت بخش بوده است، در اين اواخر به علت
فقر و بي كاري و نا رضايتي مـردم روز تـا روز   
خراب تر مي شود و با توجه به هم مرز بـودن  
غور با برخي از واليات نا امن، بيم آن مـي رود  
كه اوضاع از كنترول خارج شود و پيامـد هـاي   
  . دردناك و جبران نا پذيري در پي داشته باشد

مردم غـور بـه لحـاظ ايـدئولوژيك نظـام           
پذيرفته اند و بـه آن رأي داده انـد و   كنوني را 

آن را از خود مي دانند و با نظام هيچ مشـكلي  
ندارند، اما اگر اشكالي هسـت در ضـعف اداره   
محلي است كه پيوسته فاصـلة ميـان مـردم و    
حكومت را عميق تر مي كند و باعث مي شـود  
كه مـردم بـا حكومـت خـود شـان احسـاس       

يــد و بيگــانگي نماينــد و نســبت بــه آن نــا ام
  .مأيوس شوند

و  –ما بر اين باوريم كه در شرايط حاضر غور 
به يك اداره با اراده و محكم  –هر جاي ديگر 

 نياز دارد كه مشكالت را تشخيص دهد و
هيچ مانعي جدي . تصميم بگيرد و عمل نمايد

يي در راه تصاميم استوار حكومت در غور 
فقط كمي  ر اجتماعي ندارد وزمينه و بست

جرأات تصميم گيري مي طلبد، لذا قدرت و 
تقاضا مي كنيم پيش از آن كه اين فرصت 
فوت شود و اين برگ نيز از دست برود لطفي 
  :بكنيد و چارة براي آن بينديشيد كه

سر ِ چشمه شايد گرفتن به بيل  
 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

  
  با احترام

  جوانان واليت غور
 

 سكوت و به هئيت بودن چيست فضاي بيكاري و
 ديوار در و "ابي"ضري بيشتر مامورين غيرحا

را به مثابه خموشئستان ساخته مقام واليت غور 
حال كالغ ها نيز از بياباني آن استفاده كرده به 

 قرت قرت مي ها حاضري مي دهند و ديوار سر
 جالب تر .هولناك است كنند كه بسيار مهيب و

ا ه اين كه بعضي مامورين بي نهايت مجبور كه ب
سر مي زنند بايد انتظار  فاقاًدارات مربوط شان ات

دروازه را باز  پياده صاحب بيايد و بكشند كه اگر
بسا اوقات پياده صاحب بكمال جسارت  كند و

 گويد تو مر بصداي بلند ميآ يا و براي مامور
دارم مامور بيچاره ر بيرون شو كه من به جائي كا

 بطرف بازار شود و داره اش خارج ميصدا از ا بي
از  اكثر شعبات بسته است و .گردد رهسپار مي

ن كس در خارج آداره طور ايستاده برخي آن يگا
بعض روز ها خود را ! گمان نمايندگي مي كند نا و

بداخل ادارات مي اندازم تاكمي از اوضاع خبر 
شوم كه مي بينم يكي از بيكاري باالي چوكي 

 گردنش كج شده و پالستيكي بخواب رفته و
 پايش روي ي از چوكي افتيده بر زمين وديگر

 ز از وزن اوچوكي مانده كه چوكي ني
آهاي مردم  .به ليخ ليخ افتاده پايش شكسته و

اين  ن نرسيده وآ آر كه تاهنوز پولي از.آر.اين پي 
يابي راين بيكاري در كا نا اميدي و سكوت و
من كه در  !سو مي برد را بكدام سمت و واليت ما

ا نتخاب پست مورد عالقه ه قضاوت خود راجع ب
به  ه رفته وزند ك پيشيمان هستم دلم سيخ مي

كاري دلم كفيده اينك  از بي والشان بگويم
 . دادم نمي شم نوكرت فاعاست

  وكتار دفترت خاك  بركار
ارسال كننده فاضل غرچستاني                             
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اول كمك هاي جامعه جهاني قراردارند، وهمين مشالت كه 
درغوروجود دارد مردم هرات را نيز تهديد ميكند، اما اينكه 
دولت براي مردم غوركمك نمي كند تعلق به خود دولت 
دارد، ولي جامعه جهاني هيج گاه مردم غور را ازيادنبرده 

ري نيزدرغور بازشود وهميشه كوشش مي شود كه دفاتر ديگ
  .وبه مردم كمك كنند

معموالً براي ساختن پروژه هاي انكشافي ، ازطرف :فيروزكوه
مردم ونهادهاي دولتي وغير دولتي بايد پروپوزل وپالن 
 انكشافي ساخته شود ، تاجامعه جهاني بادرنظرداشت پالن

وبعداً پول ومصرف براي  منظم مشكالت مردم را درك كرده
پردازد، درحاليكه ماشاهد هستيم كه براي يك ساختن آن به 

سال ازپالن انكشافي پنج ساله غور، پالن وپروپوزل منظم 
ساخته نه شده است ، اگرقرار باشد كه دولت محلي 
غورباچنين ضعف هاي دست وپنجه نرم كند، شماجلب توجه 
كمك هاي جامعه جهاني را درقست ساختن پروژه هاي 

          ؟كنيد شافي چگونه ارزيابي ميانك
پالن انكشافي غور ازطريق دفتريونماغورودفتريونما : صديقي

كسانيكه  توسط هفت مرتبه –هرات طي سال جاري شش 
در تفاهم بارياست هاي سكتوري غور كه  تجربه كاري دارند

ترتيب شد وبازهم في را ندارند، توانايي ساختن پالن انكشا
وزارت هاي اصالحات درپالن انكشافي آورده شد وبه 

، موضوع اصلي اين است كه رياست هاي مربوطه داده شد 
سكتوري بايد پروپوزل هارابسازند ووزارت هاي سكتوري 
توجه دونر ها رادرقسمت ساختن پروژه هاي كه حق اوليت 

پروژه هاي عام المنفعه :فيروزكوه. رادارد  جلب نمايند
 مردمي ها وخواست هاي درسراسر افغانستان مطابق نيازمند

اولويت بندي و   وشرايط جغرافيايي هر واليت و ولسوالي
ساخته مي شود، درحاليكه درواليت غور چنين نه شد ، زيرا 

بيشتراز يك سال روي ساختن پالن دولت طي مدت 
حكومت   انكشافي   يك ساله كار كرد واما باز هم ازطرف

 ، يك تيم پالن سازي، مركزي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سالي هاي چندسال باتوجه به خشك : فيروزكو
اخيرومسدود شدن راه هاي مواصالتي درفصل زمستان 
كه واقعاً مردم غور، بيش ازهرواليت ديگر به لحاظ 

ي وجاني آسيب ديده اند صدمه ديدند، ودولت هم داقتصا
در اين واليت ، انچه انتظار مي رفت ، توجه نكرد ، 
لطف كرده نظرخود رادرموردعوامل بي مهري دولت 

  مردم غوررا بيان نماييد؟ نسبت به 
درقسمت مشكالت مردم غورباشما همنوا : صديقي

هستم بي مهري وعدم توجه دولت نسبت به مردم غور 
به خود دولت ارتباط مي گيرد، واقعاً درسال گذشته تمام 

نفرزيربرف كوچ ها )67(راه ها مسدود شده بود ودرحدود
 شده بود ومشكالت ديگري كه عمالً مردم را شكنجه

بامقامات دولتي همراة والي صاحب  دفعه وماچندين. داد
ازمركز تقاضا كرديم وآنچه به عنوان  "ياقاي احمد"

اما ازطريق . كمك ازدولت انتظارمي رفت ، توجه نه شد
 جهاني خصوصاً دفاترملل متحد ازبعضيجامعه 

مؤسسات كمك هاي قابل قدرصورت گرفت ازجمله 
ن گندم هزارت)18(درحدودهرات W.F.Pدفتر

راسرازيركرد كه به اكثرآسيب ديده ها به ولسوالي هاي 
پالن قسم است   هم براي امسال و مختلف توزيع شد

 هزارتن گندم)18(به توانيم  كه ما

 در سالون رياست اطالعات و فرهنگمشاعره
 ت وست اطالعار تاالر ريادمحفل با شكوه مشاعره  1387/     6 /  7روز پنجشنبه تا ريخ 
 فرهنگيا  ت و فرهنگ وست اطالعابه ابتكار ريااين محفل كه  .يدگزار گردفرهنگ واليت غور بر

يس ين افتتاحيه محمد سرور آزاد رابا سخن بعد از ظهر 2ساعت  درفته بود  ر تدوير يان غو
گان جوان واليت اعم از پسر وستان و سرايندد ت و فرهنگ آغاز يافت و سي تن از شعر اطالعا

پر شور اشترا ك  و ل  گرم به استقبادختر اشعار خويش را براي حاضرين قرائت كردند كه  و
ي ضاهم براي شا عران اهدا گرديد و محفل با تقاي جوايز يف ودر اخير تحا. ن مواجه شدكنندگا

 .گزاري مجدد اينگونه مجالس خاتمه يافتبر

خت شده ازطرف انارنجك هاي كه به دفاترمؤسسات وخانه هاي مردم اند
 مصاحبه باآقاي صديقي ريس يونما درغور! ارگان هاي امنيتي پي گيري نشد

گر وظيفه مانيست ، شما ميتوانيد اين موضوع را ازارگان   
هاي امنيتي پرسان كنيد نارنجك هاي كه به دفاتر 
 موسسات وخانه هاي مردم انداخت شده بود واقعاً ازطرف

 را به ارگان هاي امنيتي پي گيري نه شد مااين موضوع
 

از طريق گروپهاب مختلف از طريق داير نمودن وركشاب 
و هم از طريق ها مختلف . موديم ها و سمنيار ها كار ن

لست قاچاق چيان مواد مخدر را در همه واليت ترتيب 
 قاچاق چيان  در همه خصوصا لست.نموده بوده ايم 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  خالقداد فيروزآوهي  داستا        :صاحب امتياز
   ٠٧٩٩٣٣٤٤٣٠: تماس/ عبدالشکور عزيزی          :مدير مسئول

  ٠٧٩٩٤١٥٥٠٦: تماس/ امراهللا حميدی    :معاون مديرمسئول
  ٠٧٩٧٠٧٣٨٢٤: ستما/ قربان کريمی                 :سردبير

  ٠٧٩٧١٨٥٠٦٥: تماس/ اختر محمد اخگر        :معاون سردبير
  ٠٧٩٧٢٤٤٣٠٠: تماس/ غالم ربانی هدفمند               :ويراستار
    ٠٧٩٨٢٦٢٧١٩: تماس/ قربان حکمت              :گزارشگر

   ٠٧٩٦٣١٥٨٥٧: تماس/ عبدالوقار دانشيار                    :طرح
 ferozkohm@yahoo.com   :يآدرس الكترونيك
  ضيأ الحق فيروزآوهي     :مسئول امورمالي

  هيأت تحرير                                :تحت نظر
 ١٥٠٠: شمارگان/       مطبعه سهر                    :محل چاپ

هزاتن گندم كه)10(وبازدرپالن بعديW.F.Pراازطريق
هزارتن گندم مي شود ازطريق جامعه جهاني )25(مجموعاً

انشا اهللا به غور سرازيركنيم ، واميداست كه دولت هم 
دردمردم رادرك كرده ، متوجه شود وكمك كند تابآلخره 

  .شوده هاي تلخ گذشته تكرارنه بتجر
شماكمك هاي جامعه جهاني را براي مردم :فيروزكوه

غوريادآورشديد، درحاليكه جامعه جهاني هم دست دولت 
تمام كمك هارا درمراكزويژه يي تمركز ميدهد، به گونه 

درياي هريرودكه مستقيماً ازخاك : مثال
 غورعبورميكندومردم غورحتابراي نوشيدن خودازاين آب

ت وجامعه جهاني به واليت هرات استفاده نمي توانندامادول
روي همين دريابندبرق اعمارميكنندوهمچنان پروژه بزرگ 
ديگري كه براي تمام شهروندان هرات آب آشاميدني 
صحي رافراهم مي كند ازپول جامعه جهاني درواليت 
هرات زيركاراست باوصف اينكه مردم غورازتمام واليت 

  موردچيست؟نظرشمادر. ديگربه كمك بيشترنيازمند هستند
درواليت هرات ازقديم مؤسسات بسيارزياد وجود : صديقي

دارد اما درغورهنوزهم تعدادمؤسسات كم است دراول 
دفتريونما ملل "2007"جوالي سال گذشته 

متحددرواليت غورافتتاح شدكه يكي ازوظايفش هماهنگ 
كردن كمك هابادولت است به ويژه كمك درساختن 

گذشته به اين طرف  پالن هاي انكشافي، وماازسال
توانسته ايم كه به كمك موسسات ورياست هاي 
سكتوري پالن هاي انكشافي را درسراسر غور بسازيم ، 

وپالن هاي ساخته شده ،به وزارت هاي مربوطه داده شده  
اميد است كه وزارت هاي سكتوري براي ازبين بردن 
فقرومشكالت مردم غورتوجة خاص نمايند امادرقسمت 

دم واقعاً شماحق به جانب هستيد، چون دولت مشكالت مر
هاداده بودكه وعده هاي زياد درقسمت كارپروژه 

عمل نه پوشيده است چون  تاهنوزهيچ كدام جامه
 2008چندان توجه صورت نگرفت ودرسال2007درسال

كه تاسه ماه ديگر راه  هاي مواصالتي مكمل مسدود 
. خواهدشد كمك هاي دولت تاهنوز چشم گيرنيست 

قابل ذكر است كه جامعه جهاني مردم غور را فراموش و
 واليت افغانستان) 9(وامروز به شمول غورمردم نكرده

 مردم غوردرقدم بافقرومشكالت دست وپنجه نرم ميكنند،
  

مركزرا جمع كردند وليوولسوالي هاه ونماينده هايامد
براي مردم وقت نداندتاپالن را مطابق به نياز هاي خود 

صرفاً يك نمايش يا وشرايط طبعي مناطق خود بسازند ، 
كردن ويك پالن مصارف بسيارباال اجراء يك تمثيل رابا 
شان ميخواست  ساختن هرچه غلط كه دلكامالً ناكام را  

به شكم پالن انكشافي غور انداختن ، نظرشمابه عنوان 
  همكاردرساختن پالن انكشافي چيست؟

طوريكه ماهم ، نظارت ! شما حق به جانب هستيد: صديقي
مكاتب  يازتطبيق پروژه هاي انكشافي مي كنيم بعض

است كه سه سال قبل سنگ تهدابش گذاشده شده 
كاتب را شروع كردن ولي وقرارداد كننده ها آمدندوكارم

همان مكاتب تاهنوز نيمه كار باقي مانده است واطفال 
مثل مكتب  روي خاك وزير آفتاب درس مي خوانند

است كه پروژ ه هابه نسوان ساغروتولك ، علت اين 
بوطه قرارداد ميشود وقتيكه به غور وزارت هاي مر

. ميكنند  ميĤيند ، به نسبت قيمت بودن مواد نقص
اطر بوده كه پالن انكشافي غور باهمه ازهمين خ

مردم تماس گرفته شده وازهرمنطقه مشكالت مردم 
هاي مردم  درنظرگرفته شده ومطابق به نيازمندي

  اولويت بندي شده وشماواقعاً حق به جانب هستيد وما
  

اين موضوع راازطريق دفتر ملل متحد پي گيري ميكنيم
  .اميد است كه يك راحل پيداشود

ورد پالن كه پارسال ساخته شد دفتريونما ملل متحد درم
هم آنجا اشتراك داشت واقعĤ كار بسيار به عجله صورت 

  .گرفت
شما به عنوان نماينده ملل متحد ، اوضاع امنيتي :  فيروزكوه

غور را چگونه ارزيابي ميكنيد ،  ديده ميشودكه به فاصله هاي 
وسسات پنجاه وشصت متري حوزه هاي پوليس به دفاتر م

شده ، شما مشخصاً درمورد  وخانه هاي مردم نارنجك انداخت
يكند؟ چه كساني دراخالل امنيت افراداخالل گر ، چه فكرم

  .هستند ليدخ
 شما ميدانيدكه دراخالل امنيت كشور، دست كشور:صديقي

 هاي خارجي دخيل است ومشخص كردن اشخاص اخالل

مقام واليت هم تذكرداديم وازغارت شدن كمك هاي 
محدود موسسات درمسير راه ها هم ناراضي هستيم ، ارگان 
هاي امنيتي وظيفه دارند تا امنيت راتأمين كنند تامابه 

  .دم رسيدگي كنيمنگدستي مرمشكالت فقروت
قرار معلومات  كه ما داريم شما در وزارت  :فيروزكوه 

محترم مبارزه با مواد مخدر در  پست  بسيار عالي و خوب  
يعني ريس عمومي امور واليات افغانستان كار مي نموديد 

رياست هاي واليات به شما راپور ميدادند   16كه تقريبا 
فتر ملل متحد وظيفه د ترك  و بهعلت اينكه كار  دولتي را 

  بود ؟ آيا در دولت كدام مشكل داشتيد؟ گرفته ايد چه
من تقريا زياد تر ازدو سال در وزارت مبارزه با مواد  :صديقي

واليات  و هم  مخدر كار نمودم كه هم به صفت ريس امور
من . به صفت مشاور تقويت ظرفيت هاي وزارت كار نمودم

ق و عالقه خاص كار مينمودم در در وزارت مبارزه با عش
مبارزه با  ساختن استراتيژي  مبارزه با مواد مخدر و قانون

بنده هميشه نظريه . همكاري مطلق داشتم  موادمخدر
نهايت محترم شمرده ميشد از طرف جناب وزير صاحب 
مبارزه با مواد مخدر و ما در تمام واليت افغانستان كمپاين 

از اضرار مواد مخدر و مختلف جهت آگاهي مردم  يها
 مضريت مواد مخدر براي صحت به همه مردم

  

واليات  افغانستان من جند مراتبه از طريق واليات ديگر 
تليفون  و حتي بطور علني از طرف قاچا چيان مورد تحديد 

گرفتم  و برايم و براي  فاميل بنده مشكل بود كه در قرار 
غور و حتي در كابل زندگي نمايم در صورتيكه به اين كار 
ادامه دهم بهتر دانسته كه از كار در وزارت مبارزه با مواد 

  . مخدر ابا ورزيده در ملل متحد وظيفه گرفته ام 
آيا شما در ملل متحد خود را نهايت با امن  :فيروزكوه

  يكنيد ؟ اس ماحس
نه خير از طريق كارهاي كه من در وزارت مبارزه با   :صديقي

مواد مخدر نموده ام  يكتعداد مردم و مسولين دولت شايد  
وظيفه هاي خويش را از دست داده باشند شا بد به علت 

صونيت خود و راپورها و فعاليت ما بوده باشد و فعال هم از م
رفته ايم  جندان  لشهر كابيم  كه در  از فاميل و اوالد ها

اطمنان ندارم زيرا در ملل متحد نيز ما مخالف قاچاق و 
حد هميشه تر جرايم ملل متكشت مواد مخدر هستيم دف

دولت را كمك ميكند و حتي يكتعداد افراد كه ما را 
ميشناسند شايد از كار ما ترس داشته باشند زيرا بنده به حد 

ورد كشت و قاچاق مواد كافي معلومات در همه واليات در م
مخدر دارم خود را و فاميل خود را در خطر مي بينم چه  كنم  
مجبور هستيم تا وقييكه ميميريم در اين وطن زندگي كنيم 

  .وطن ما است چاره نداريم 
قرباني در راه مبارزه با مواد مخد ر وظيفه هر فرد وطن 

  . تشكر از شما . دوست ميباشد 


