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مشکالت بیکاري    
  وحرفوي  درغور 

  گل احمد عثماني 
مع سالم ،مرفھ ومتمدن   کمک میکندبدون تردید مساعد ساختن زمینھ آنچھ بھ ساختن جوا

معلولین،بیوه (اشتغال وکاربرای کافھ شھروندان وباالخص برای اقشارآسیب پذیرجامعھ 
  .میباشد) زنان،اطفال یتیم ،خانواده ھا وافرادمعرض بھ خطر

ھمواره گفتھ میشود کھ عوامل عمده ناامنی ھا ،خشونت ھای اجتماعی،فسادووتباھی 
جامعھ بیکاری میباشد وصدھاموسسھ وانجوتحت نامھای گوناگون بھ خاطرفراھم ساختن 

 ھنوززمینھ کارازطریق ایجادحرفھ وتطبیق پروژه ھا درھرنقطھ کشورحضوردارند ولی 
میرود ودرکنارمصرف ملیونھادالرتوسط باگذشت ھرروزگراف بیکاری روبھ تزاید 

فقر،نبودحرفھ تاکنون موسسات کھ ظاھرا ھدف شان کاھش فقروبیکاری میباشد متاسفانھ 
وبیکاری دامنگیرجامعھ مظلوم مامیباشدکھ داللت بربی توجھی ونداشتن استراتیژی  ھا 

قابل وبرنامھ ھای مدون وموثرموسسات مصرف کننده پول دررابطھ بھ مبارزه واقعی م
  .فقروبیکاری میکند

تازمانی فقر تعلیمی ،فقراقتصادی وبیکاری ازجامعھ بھ شکل واقعی محوویاکاھش داده 
  .نشود توقع داشتن تامین عدالت اجتماعی ،صلح وامنیت مفکوره خام خواھد بود

بھ مردم بھ عوض ماھی دادن ماھی گرفتن آموختانده شود (قول معروف است کھ 
نجیده وپرمفھوم است زیراآموختاندن حرفھ بھ مردم کمک میکندکھ نکتھ بسیارس)بھتراست

تاھمیشھ بدون محتاجیت کس بھ میل خود درھرزمان ماھی گرفتھ یعنی ازطریق شغل 
سال باتاسف موسسات خارجی وداخلی طی ھمین چند . وحرفھ رفع مشکل اقتصادی نماید

ری را آموختانده اندبدین طرزوحرفھ ماھی گی" ومحدودامتداوم بھ مردم ماھی داده اند 
ھمان بیکاری وفقردوباره ی مقطعی وبدون تداوم اساس است کھ باقطع کمک ھا 

سایھ شوم خودراگسترانده وجامعھ را بھ سوی  محرومیت وتباھی سوق درخانواده ھا 
  .میدھد

والیت غورکھ ازجملھ والیات درجھ سوم ومحروم کشورمیباشدکھ  بدون شک چالش ھا 
رونبود حرفھ  درکنارسایر مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرھنگی وسیاسی ی بیکاری ،فق

چنانچھ درسطح والیت غور . نسبت بھ سایروالیات بھ مراتب دراینجا زیادتراست
پروژه حرفوی آنھم کھ فقط شامل خیاطی وصنایع دستی بھ ) 50(بطورعموم  بھ تعداد

نفرمیاشد کھ  بھ تناسب 2867سال طي یكشکل ابتدای وساده بوده کھ تعداد مستفدین آن  در
وسسات داخلی وخارجی نفوس والیت غورخیلی کم وناچیزاست وتطبیق کننده آن م

 تافعالدرحالیکھ ملیونھادالر بھ مصرف رسیده ومیرسدکدام پروژه حرفوی باتاثر. میباشد
مشخص وموثر برای معلولین ، بیوه زنان ومحبوسین این والیت دربرنامھ کاری 

ودنداردوازطرف دیگرتعھد ودلسوزی  موسسات کھ  بودجھ ومنابع پروژه موسسات  وج
ھای حرفوی دردسترس شان قراردارد غرض حل مشکالت جامعھ وشھروندان کھ 
ازبیکاری رنج میبرند خیلی ضعیف میباشد وبرخی موسسات خارجی  درغورپروژه ھای 

زمینھ تطبیق پروژه رحرفوی وصنایع دستی را بدون آنکھ کدام نھاد دولتی مسوول را د
ھای حرفوی درجریان قراردھند وھماھنگ سازند،خودسرانھ عملکرده وازینکھ کدام 
آدرس مشخص ومعین درمورد بعضی پروژه ھا وجودندارد نظارت وکنترول اصال 

ت نمیگیرد واین قسم موسسات سھل رازنحوه فعالیت اینگونھ پروژه ھا ی حرفوی صو
شده ومورد بازپرس قرارد گیرد کھ آیا پروژه ھای روی انگاروبی اعتنا باید  شناسائی 

دست شان واقعا برای جامعھ موثراست ؟ آیا پروژه ھای آنھا تداوم ومثمریت داردیاخیر؟ 
واین باید برجستھ گردکھ موسسات واقعا برای مردم ماھی گرفتن را می آموزند ویااینکھ 

ن والیت ھمواره وجودداشتھ کھ باتاسف نبود حرفھ وکاردرشھروده ای.تنھا ماھی میدھند
ده نشین این والیت درحد یکصد دالرامریکای بیش نمیرسد  درامد ساالنھ یک نفر

مده بھ تجارت  ومصروفیت مردم زیراازاثرنبود بند برق وسرک ھای اساسی کھ رول ع
قراوقصبات کھ م  وبھ صنایع دستی مرد . داردعایدات مردم ناچیزنمیباشد ایجادفابریکاتبا

ول سال مصروف ساختن ھستند بازاریابی وجودنداشتھ وگاھی بھ شکل سمبولیک درط
ازآن نام برده میشود درحالیکھ یگانھ راه کمک بھ اقتصاد خانواده ھا ی ده نشین توجھ بھ 
. رشد صنایع دستی  آنان ازقبیل فروش ،حمایت وبازاریابی تولیدات دستی شان  مییباشد

سسات نھ تنھا مشکل اقتصادی خانواده ھاراحل نمیکند  کمک ھای بی برنامھ  موآندرغیر
مردم گردیده ودربرخي مواردمنجربھ اختالفات ذات البیني نیزشده بلکھ باعث تنبل ساختن 

  .است
  

 

  سارارضائی 
امروز ارزش و . علم قدرت شکست ناپذیر ، سرمایه جاویدانی و مهار ناشدنی براي هر کشور و ممالک محسوب می گردد

وان به که از آن جمله نمونه کوچک حاصل این علم را می ت. ماهیت علم مهم ترین نقش جهانی سازي را بازي می کند
  .  و همچنین تسخیر فضا، اشاره نمود که رقابت آنرا؛ تمام دنیا به نمایش گذاشته است" اتم"تسلیحات هسته اي 

و زمانی که بنیاد معارف اشتباه ! اما این رقابت، قدرت هاي بزرگ جهانی؛ در رویایی کشور افغانستان هم قابل تصور نیست
   " آنطوریکه می گویند"باشد 

            خشت اگر اول نهد معمار کج                تا ثریا می رود دیوار کج           
با این وجود که در کابل معارف چهره مضحک دارد، چه انتظاري از والیات داشته باشیم؟ بخصوص والیت دور افتاده اي 

؟  آیا همان غور باستان !م می زنداما امروز به کجا قد! غور باستان  که روزي سرزمین ادب، فرهنگ و هنربوده است: مثل
هنگامی که از مکاتب .است که زبان زد خاص وعام دوره اي خود بوده؟ و یا یک والیت عقب نگهداشته شده، می باشد

شهر چغچران تا به ولسوالی ها و قریه ها سرمی زنیم متوجه می شویم که تعداد کثیري از کودکان الغر و رنگ و پریده  
س و کفشهاي کهنه اي شان، فرسخ ها راه را می پیمایند؛ تا به جا و مکانی برسند که در لوحه هاي با لباس هاي مندر

و یا خیمه هاي پاره و فرسوده که در مجاور هم قرار گرفته تا اسم مکتب باالي آن قرار . کالنی نام مکتب حک شده است
 گذاشته که فقط از همان تخته هاي سیاه می شود یا نقطه اي از زمینی را که چند تخته اي دریک دشتی استوار. گیرد

فهمید، که این جا هم مکتب می باشد که با تمام امکاناتش که عبارتند از دو تخته سیاه براي نوشتن می باشد،سیماي مکتب 
ري امروزي جامعه مارا بوجود آورده و یا اساس معارف، ساخت و ساز جامعه در داخل خانه هاي گیلی متروکه بنیاد گذا

  .می شود
خیلی درد ناك است، که شاگردان بعد از پیمودن مسیر طوالنی دو ساعته و یا بیشتر به مکتبی می رسند که نه مکانی براي 
بودن، نه چوکی براي نشستن، نه میزي براي نوشتن، نه آبی براي خوردن، نه فرشی براي نشستن، نه کتابی براي خواندن و 

  ! در آنجا مشاهده می شود،اما نام براي مکتب گفتن داردنه آموزگار مسلکی به حیث معلم
  )3(  ادامه درصفحه 
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  وتربیه اطفالنقش مادردرتعلیم 
  سارارضائی
بارز ترین و حساس ترین نقش تربیت اطفال، در کانون خانواده و سپس در محیط اجتماع  شکل می گیرد؛ در کانون خانواده بخش 

این . عظیمی تربیتی به مادر بر می گردد؛ چراکه مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خداي خویش را به ودیعه دارد
آنان را به کمال معنوي سوق میدهد، تا با احاطه بر کلیات هستی و شناخت برهانی به . ر نیازخود نیازمندان را غنی می بخشدوجود سراس

آنانرا به جایگاهی می رسانند که جز قداست و پاکی چیزي دیگري نیست و حیرت انگیز است که این . مبدأ و غایت وجود دست یابند
  وه و جمالی از حق و عامل تجلی صفات الهی در سایرین باشد؟موجود ظریف چگونه می تواند جل

  این رمز قدرت عظیم که در این وجود نهفته است چیست؟
اندیشه هاي واال و نگرش عمیق و دقیق ، راز این حکمت را در قدرت پرورش و تعلیم می دانند که از دامن زن و بلکه از بطن او آغاز 

  .می گردد
از . انیت را بعد تذکیه را الزم می دانند، قرآن ابتدا تربیت را توصیه می نماید، تا تذکیه بر آن مقدور گردددر مکتب قرآن، ابتدا انس

آنجاییکه تربیت نفس از، رسالتش به عهده اولین مربی حیات یعنی مادر اوست که وجود ناتوانی به امانت وي سپرده می شود تا به حول 
رشد داده شود و مادر ... البته بستگی دارد که این توانمندي در مسیر هدایت و یا .  نمایدو قوه الهی وي را صاحب توان و قدرت 

بیشترین نقش را در استقرار هریک ازدو مسیر فوق در تکامل شخصیت انسان دارد و این نقش سازنده اي انسانی واال یعنی همان 
  .صاحب علم و تقواست

وده که آموزش و پرورش از همان سرزمین دامن مادر سرچشمه می گیرد و ظهور و بهترین محل تربیت کودك دامن پرمهر مادرش ب
بروز استعداد هاي زیستی ، فکري، عاطفی و اجتماعی وي تحت تأثیر گرمایی آغوش مادر بوده که آثار آن در تداوم بقا بشریت و 

  .نشئه روح باقی خواهد ماند
  .نرژي اش را از چه بدست می آوردو حال به بحثی می پردازیم که گرمایی آغوش مادر ا

مسئولیت هاي خطیر زن درامر انسان سازي و یا تخریب جامعه، همچنان بستگی به عوامل بیرونی و درونی ساختار جامعه از پیش ساخته 
  . دارد که اندیشه هاي توانا و بصیرت هاي همه جانبه را می طلبد تا مقاصد الهی و اهداف متعالی تحقق یابد

  .ه کوچک بر ماهیت زندگی که در کشور ما افغانستان و والیات آن مشهود است، می کنیمچند اشار
با تدابیر از قبل نسنجیده اجتماعی که نسبت به زندگی زنان و . در افغانستان بافت اجتماعی زندگی مادران، بسیار پیچیده و بغرنج است

  ... مسئولیت خویش، خشونت هاي خانواده گی ، خشونت هاي اجتماعی و مادران همه روزه به وقوع می پیوندد فقر، عدم آگاهی از نوع
که همه عوامل در ساختار کلی اجتماعی یک مادر و یا یک زن، به صورت طبیعی دست به دست هم داده و از آن پیکري را بوجود می 

  . تحاال این پیکر خوش تراش باشد و یا دلخراش هر دو حالت سازنده اي دست جامعه ماس. آورد
همانطور که می دانیم، . این مادر است که همراه فرزند یا فرزندان خود اوقات طوالنی را سپري می نماید: در خانواده هاي افغانسان

محبت نیاز فطرت هر انسان بوده که رفع این نیازمندي و عدم رفع این نیازمندي که از چشمه محبت آب می خورد آثار شگرفی از خود 
اگر یک طفل با . که در امر انسانسازي و تربیت نقش مهمی را ایفا می نماید و در نهایت شیرازه تربیت، محبت استبه جا می گذارد 

محبت معقول پرورانیده نشود با کمبود محبت مواجه شده که در آینده با سنین مختلف گداي محبت می گردند و از نظر روانی به افراد 
ردد تا کمبودات خویش را از آن طریق جبران کند که متأسفانه بهترین بستر براي شکار که روي خوش نشان دهند، پناهنده می گ

قاچاقچیان انسان و باند هاي مواد مخدر فراهم می گردد و نوجوانان و جوانان را خیلی زود به کام مرگ اعتیاد، فساد اخالقی، جرم و 
  . جنایت هاي غیر قابل تصور دعوت می کند

ن شد، در هر کدام از دو راه هدایت و یا ضاللت مادر نقش خود را ایفا خواهد نمود اما توانمندي یک مادر در همانطور که قبأل بیا
عرصه تربیت سالم، بر امور تربیتی دورهاي مختلف سنی کودکش بستگی دارد به محیط زندگی، سالمتی جسمی، روحی و آگاهی یک 

  . مادر
عنعنات ناپسند جامعه بخصوص در مورد زنان تأثیرات منفی خود را باالیی ذهن و روح عوامل متعددي همانند فقر فرهنگی، رسوم و 

  .شان باقی گذاشته و زنی که با این معضالت مواجه باشد، طبیعتآ دل و دماغ  تربیت فرزند خود را ندارد
شونت را آموخته و زمانی که به سن طفل نیز خ. اینجاست که خشونت از فلتر ساختار اجتماع گذشته به زن، و از زن، به طفل می رسد

و از شرایط الزم و طبیعی زندگی بر خور دار نخواهد .  بلوغ می رسد به یک غول بی پروا و خارج از دنیایی انسانیت، تبدیل می گردد
  .بود

، چنین مادري دیگر ویا جسمأ مادري از بیماري مزمن و حاد رنج می برد که در مرور زمان تمام رشته هاي عصبی او را درگیر نموده
نمی تواند که لحظه اي پاي حرفهاي دل فرزند خود بنشیند و با حوصله به حرفهایش گوش داده و لحظه اي نگاه هاي گرم و مملو از 

  .این عکس العمل، در توان جسمی آن مادر رنجور نیست که فرزندي خوبی تربیت کند.محبتش را به چشمان فرزندش بدوزد
از یک یا چند مشکل کالن در زندگی اش رنج می برد، جاري بودن رنج هاي مکرر در ذهن و مغزش که منجر هنگامی که یک مادر 

که خودش را به جاي دیگر تصور می کند، وسواس و ) دو شخصیتی( ، شیزوفرنی)فراموشی( به بیماري روانی افسردگی، آلزایمر
  .ین مادري منطقی به نظر نمی رسدمی گردد که در این صورت توقع داشتن تربیت از چن...منزوي و

؟ که انسان هاي  فراموش شده !!چه رسد به مادران ما. اگر علم نیاز تربیت دهی است،درافغانستان  عده اي کثیري از مردم بی سواد اند
  .اي این سرزمین می باشند

 ادامه درصفحه سوم

 شماره پنجم

 

 

بهترین بنده 
  )ج(گان خداوند

  زمان الدین حبیبی متعلم صنف دوازده 
اســــــالم دیــــــن تــــــرحم وعــــــدالت اســــــت 

بدین اساس  .نسب،نژادوقومیت هیچ اهمیت ندارد   )ج(ودرنزدخداوند
ن شد تغیراتی بزرگ اجتمـاعی   بعد ازینکه شمس تابان اسالم نمایا     

مردم واقـشارمختلف جامعـه     .وفرهنگی درسطح جهان رونماگردید   
فکرمیکنند که بهترین مردم کـسانی اندکـه داراي نـسب عـالی             
یاقوماندان ،وکیل ورئیس جمهورباشد درحالیکه اسالم، بهتربـودن        

اي :انسانوفضیلت را به تقواوپرهیزگاري دانـسته وارشـادمیفرمایند       
ماراازمادروپدرآفریدیم وملــت وطائیفــه هــا کــردیم مــردم ماشــ

امــا بهتــرین شــما درنزدپروردگارهمانــا .تایکــدیگر را بــشناسید
  .پرهیزگارترین شماست

یکی ازویژه گی هاي مهم دین اسالم این است که رابطه بـرادري             
رامیان مسلمانان که ازقبایل مختلف هستند برقرارنموده ووحـدت         

  .رده استدینی راجانشین وحدت قومی ک
) ج(بادرنظرداشت فرمـوده خداونـد  مردم عزیزوجوانان باافتخارغور 

وبخاطر ساختن جامعـه سـالم وسـعادتمند ضـرورت اسـت کـه              
تقواراپیشه کرده وازتعـصبات تبـاه کـن مغایراساسـات اسـالمی            
وانسانی به پرهیزیم تااستبداداجتماعی،سیاسی،فرهنگی واقتـصادي       

ق ارزشـهاي دینـی، وحـدت       ازجامعه برچیده شده وبتـوانیم مطـاب      
) مـومنین برادریکدیگرانـد   (وهماهنگی را به عنـوان برادراسـالم        

درسرزمین خودمستحکم ساخته وحق مسلم خودوفرزندان خـویش        
  .راازهرمستبدتاریخ بگریم ومظلومیت تاریخی را ازبین به بریم

  ونادانی  وزندگی کردن دراختالفات قومی ومنطقوي مرگ تدرجی      
طر پیغمبرخدا تعصبات رامنفوردانسته وفرمـوده      بوده وبه همین خا   

ــت  ــصبیت   (اس ــه ع ــوت ب ــه دع ــسی ک ــست ک ــه مانی ازجمل
رامطالعه میکنـیم   )ص(یقیناوقتی غزوات وپیمانها ي محمد    ).میکند

اینرادرمیابیم که وحدت مـسلمانان راازقبایـل وطوایـف مختلـف           
  .بودند تامین کرده وپایه روابط آنهارا براساس دین نهاده است

ل تاسف امروزدرجامعه ما خشونت ها به رنگ وشکل هـاي           باکما
،زبـانی ومنطقـوي گردیـده    گوناگون که باعث اختالفات قـومی      

بـه  .است وجوددارد که اصالسبب بدنام ساختن اسالم نیزشده است        
همین اساس غیبت ،دروغگوي ،فریب ،مردم آزاري ،حـق تلفـی           

یکه اسالم  وقتل وغارت نیزبدبختانه درجامعه ما موجود است درحال       
تمام این اعمال را به شدت نکوهش کرده ومـسلمانان را غـرض             
ساختن جامعه سالم اسالمی وانسانی به ترحم ،وحـدت وهمکـاري           
امرکرده است زیرابدون صداقت ، تعـاون ودسـتگیري یکـدیگر           
صلح ،اخوت وبرادري درجامعه ناممکن ودشواراست وجوامع کـه         

 همانـا یکدیگرپـذیري   به معراج عالی تمدن وعدالت رسـیده انـد       
  .وترویج فرهنگ برادري وتعاون بوده است
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  ...وضعیت معارف 
ف و ضعیف شان بعد از پیمودن ازتمام قرأ و قصبات کودکان الغر با جسم هاي نحی

مسیر چند ساعته و پر از خارو خاشاك هاي کوه و دره، آفتاب داغ، بارندگی ، سرما و 
گرما، بعد از رسیدن به چنین مکتبی، به جاي می نشینند که فاقد سرپناه بوده و فرصتی 
 گریزي از آماج خشونتهاي طبعیت براي شان باقی نمی ماند، به ناچار دوساعت درسی
یا سه ساعت درسی شانرا با چنین شرایطی، سپري می نمایند و به روي زمین مرطوب یا 
سوزناك نشسته و کتاب هاي نامکمل و کهنه پاره اي خود را از خریطه هاي شان 
بیرون کرده روبه روي شان باز می نمایند و منتظرند تا معلم هاي شان چه وقت 

ه این صنف حضور رسانده و تدریس شانرا مسئولیتش از صنوف دیگر تمام می شود تا ب
در حالیکه نه براي معلم و نه براي شاگرد توانمندي تعلیم و تعلم باقی می . آغاز کنند

همه انرژي هاي شان تحلیل رفته و ساعت . ماند تا ذهن کار کند و علم فرا گرفته شود
ون استفاده و هاي از عمر گرانبهاي خویش را به این ترتیب از دست می دهند؛ وقت بد

چیزي که بر جا باقی می . لحظات برگشت ناپذیرراعقربه هاي ساعت با خود می برد
ماند رنج پیاده روي ها، شکم گرسنه، خستگی مفرط، استیهالك یافتن لباس و کفش 

  .می باشد
ما همه خوشحالیم که فرزندان ما درس می خوانند و در آینده، ما فرزندان تعلیم یافته را 

معه می دهیم؛ درحالیکه فرزندان ما در طول روز در معرض انواع و اقسام نور تحویل جا
قرار گرفته سالمتی شان دستخوش بیماري ... خورشید یعنی ماورأ بنفش، اشعه اکس و 

این حالت موجود نمونه اي از مکاتب . هاي خطرناکی پوستی قرار خواهند گرفت
  ... محروم دیگروالیت غور است و همچنین والیات دور افتاده و

در این والیت فراموش شده در ابتدا مکاتب تعمیر ندارند؛ اگر مکتبی تعمیر دارد فرش، 
اگر این امکانات را هم داشته باشد معلمان مسلکی را ندارد و اگر .میز و چوکی ندارد 

هم حضور یگان تن معلم مسلکی به چشم بیاید، دیگر سیل از شاگردان در آن وادي 
سرازیر شده که افزایش جمعیت شاگردان به هر صنف خود مانع ) نداردنسبتأ استا(

  .درس مسلکی آن معلم شده که باز هم وقت تلفی بیش نیست
اینجاست که جوانان فارغ شده از صنوف دوازده با یک دنیا آرمان و آرزو به امتحان 

از شش ،دومأ اگر قبول هم شود بعد !کانکور شرکت نموده؛ اوأل جزء قبولی ها نیست
ماه و هفت ماه با شانه هاي آویزان و سر خمیده به سوي والیت و خانواده هاي شان باز 
می گردند، ما و شما اطمینان داریم که جوانان و فرزندان این والیت شایستگی الزم را 

) استاندرد(دارند اما فقر اقتصادي، عدم موجودیت معارف قابل قبول و حداقل به نورم 
 12که بنیه ضعف تحصیلی، حاصل ! الیت غور موجود نبوده، اینجاستافغانستان در و

  . سال زحمت کشیدن، بیشتر گویایی حقیقت است
که جوانان ما قربانی هاي این سیستم مریض است که افراد مغرض : آیا نمی شود گفت

  .آنرا طراحی نموده و این نوع ساختار معلول را بوجود آورده اند
  
  

  زند گی درمسیرکمال 
  سید عارف حسنی 

خواه . دیشه وتفکرآن رشد میکندطبیعیست هرانسان درابتداي زنده گی مطابق به معیارهاي موجود درخانواده وجامعه خود به نحوي،ان
  .طبق دستورات شریعت اسالمی ویاخالف آن عمل کند که تاثیرخاص خودرا برجاه میگذارند

  تاسف آوراینجاست که چرا ما افغانها درانحصارهاي زنده گی به سرمیبریم ؟
س ناامیدي رانظربه شرائیط موجوده البته علل هاي گوناگون ما نع پیشرفت فکري وطرززنده گی ما وجوددارد که ازجمله آن احسا

  .درافکارخودجا داده ایم
  .واین خودباعث عقب مانده گی بلکه ظلم درحق اولیه خود وهمچنان به ملت ووطن خودنیزکرده ایم

همین ناامیدي سبب شده ماوشما زیراثرغربی هارفته وتوان مقابله را درزمینه هاي سیاسی ،اقتصادي وفرهنگی ازدست داده ایم،که 
وماافغانها چه باید بکنیم؟ تا ازاین بحران هاي جبران ناپذیررهاي پیداکنیم؟ . حاکم نبودن اعتماد به نفس وناامیدي رانشان میدهد

زیرا همه ماوشما شاهد بدبختی ها ي حیرت .بیشترازهمه جوانان باید امید موفقیت را درجامعه درچوکات اسالمی وملی داشته باشند
اندیشمندان وجوانان بایست . یم ،مگراین لباس سیاه راجوانان افغانستان به گلستان درخشنده وشاداب تبدل کنندانگیزدرهرعرصه بوده ا

حرکت کرده وهمه مسائیلکه اختناق آوراست ازجامعه ومسیرراه خودبرداشته وباازبردن ضعف ها وچالشها زندگی را به طرف 
 .   ه شکل اساسی وموثررقم به زنندخوشبختی وموفقیت سوق داده وسرنوشت خود وجامعه را ب

  

 

  

  ...نقش مادردرتعلیم وتربیت 
  

 در خراب كردن ھر نوع تربیت اطفال موثر است، جنگ و نزاع بدترین عامل كھ
كھ روح و جسم یك كودك بي نوا را مغشوش ساختھ و اعتبار . خانوادگي مي باشد

محیط امن خانواده را از بین مي برد و اگر این حالت استمرار یابد، كودكان از 
 مخدر كانون خانواده خویش فراري شده و سر از باند ھا و مافیایي مواد

بیرون مي آورند و یك مادري كھ بھ تكرار پیش چشمان فرزندان خود از ...و
سوي پدر و خسران خود توھین و تحقیر شده و ھمیشھ از كاسھ بي احترامي آب 

اگر یك مادر . خورده، چطور مي تواند كھ باالي تربیت فرزندان خود حاكم باشد
نھایتأ ھایش، سماجت كند،؛ در امر متقاعد نمودن فرزند خود بھ قبول توصیھ 

اگر تو خیلي مي فھمي پس چرا مورد لت و كوب، و یا " جوابش آماده است، 
با بوجود آمدن این باور، حساس ترین ركن  و" توھین و انتقاد قرار مي گیري؟

  . خانواده را كھ مادر است، مي شكند و توصیھ ھاي او دیگر خریداري ندارد
 و آرامش خود را بھ دست بیاورد تا رسالت مقدس در ابتدا یك مادر باید امنیت

این توقعات از وظایف . مادري و تربیتي اش را بھ شیوع  درست انجام دھد
تربیتي مادران  با موجودیت چنین شرایطي بسیار باالست؛ با قیودات و ساختار 
ناسالم موجود كھ در محیط  زندگي یك زن و مادر چھره نمایي مي كند، این امر 

ن پذیر نیست، آنوقت طبیعت است كھ رسالتش را در مقابل فرزند خانواده امكا
 !!!انجام مي دھد؛ نھ خواست یك مادر

 

  غورکی وچیست؟عامل ناامنی ها در
  محی الدین رسولی 
درقدم اول عامل عمده ناامنی ها درغورمتاسفانه ضعف عملکردحکومت مداران درپیوند به مبارزه به بی عدالتی 
ونقض حقوق انسانی بوده که درنتیجه  طالبان وطالب نماها جرئت ا یجادهراس ووحشت رادرجامعه پیداکرده 

وعوامل دیگرناامنی ها درغورعدم موجودیت پولس .  ازحکومت میکنندوهرروزتالش براي  نا امنی وباج گیري
ملی بوده و اکثرمردم به پولس غورکه متشکل ازچند قوم محدودمیباشد وزیادترزیراثرقوماندانان محلی 

همچنان شواهد زیادوجوددارد که برخی ازولسواالن .غورقراردارند اعتمادنداشته وحامی جان ومال خودنمی دانند
اعامل ناامنی ها ازطریق داشتن روابط به طالبان ویاایجاد گروپ هاي مسلح بنام طالب هستند که اصالبه مستقیم

فکرتطبیق برنامه هاي حکومتی نیستند قسمی بودجه ،امکانات وموترراازدولت میگیرند وکاررا به نفع مخالفین 
گونه سیاست هاي دوپهلوونادرست دولت انجام میدهندو زمامدران حکومتی غوربه شمول مسئولین پولس ازاین

وغیرقانونی باخبرهستندولی بازهم خودرابه کوچه حسن چپ زده ونادیده میگیرند درحالیکه باید بااین قسم افراد 
که به لباس دوست حکومت باعث تباهی ،بدنامی حکومت وناامنی والیت وولسوالی  هامیشوندبرخوردجدي 

قیب عدلی گردندتا مخربین ازجامعه کم شده وباتامین امنیت عبرت وقانونی صورت گرفته وازوظیفه برکناروتع
  .براي سایر افراددشمن عدالت وقانونیت شود

که سالها ازتطبیق قانونیت وعدالت هراس داشتند ان ناگفته نباید گذاشت که قوماندانان محلی وتفنگ ساالر
هیزوتقویه شده اند که درصورت عدم ازاثرسیاست نادرست ومصلحتی مسئولین حکومتی وامنیتی غوردوباره تج

پرداخت باج که باتاسف توسط مسئولین همواره براي شان پرداخته شده است دست به ناامنی وبی نظمی زده 
وحکومت رابدون کدام ترس هشدارمیدهند ومسوولین ازبی کفایتی درحالیکه همه امکانات وتوانمندي را 

 ناامنی مشکالتبعضی وغیرقانونی دارند،حیله گرانه برخوردکرده ودرمبارزه با زورمندان وتفنگداران غیرمسوول 
 درعوض اینکه ازمجراقانونی حل گرددازطریق اربابی مرفوع ساخته میشودکه نه تنها پیامد موثرومثبت واجتماعی

  .نداشته حتی زمینه رشد ناامنی ها وبوجودآمدن تفنگساالران زیادترگردیده است
 به دست هم داده بااالخره سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی درسطح ولسوالی همه عوامل مختلف ذکرشده دست

هاوقریه جات گردیده که منتج به کشیده شدن ناامنی ها د رداخل شهرچغچران شده است وهیچکس اعتماد به 
اوضاع امنیتی ندارد وتسلط دولت بخاطرتطبیق عدالت وحاکمیت قانون فقط محصوربه ساحه ادارات دولتی 

ده وخارج ازشهرشهامت تحکیم قانون ودستگیري مجرمین ازدست دولت ربوده شده است وحدس زده باقیمان
بدین اساس تازمانی عدالت وقانونیت تحکیم نگردد، .میشودکه بیش ازهفتادفیصد مناطق غورناامن ومتشنج میباشد

ی کفایت وهمکارطالب پولس درمرکزوولسوالی ها ملی نشود،تفنگ ازدست زورمندان گرفته نشود،ولسوال هاي ب
ازوظیفه برکنارودرعوض آنها اشخاص صادق ومتعهد به ولسوالی ها گماشته نشوددولت بیش ازهمه مالمت 

 قربانی اهداف شوم ظالمین وقانوشکنان شهروندانوگردیده ومقصربوده ووضعیت ازین حالت بدتر وخراب تر
  .خواهدشد
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  ! وندان عزیز  رــــشه
  مقاالت چاپ شده فقط نظریات

 نویسنده گان است نه ازجام

  ماهنامه جام درویرایش خودرا محق
 .میداند

 مطالب ارسال شده مسترد نمیگردد. 

  نظریات وپیشنهادات سازنده شما راه
 .کشاي راه ما ست 

 لب خودرا ازهمکاران قلمی که مطا
 به ما ارسال کرده اند سپاسگذاریم

 اداره ماهنامه جام
 

 .چکیده اخبارغور
  وزرات فواید  وزارت خارجھ جمھوری لتوانیا ھمرای وزرات مالیھ و2008 نوامبر سال 12بھ تاریخ 

  .عامھ افغانستان قرارداد را بھ خاطر آسفالت سرک چغچران بھ امضًا رسانیده اند
  2008 ھزار دالر آمریکائی را بھ وزارت مالیھ افغانستان در سال 400000طبق این قرارداد سھ جانبھ دولت لتوانیا تقریبًا 

 دولت جمھوری اسالمی 2009در سال . ک را آماده کرده اندتسلیم کرده است بر عالوه جمھوری لتوانیا نقشھ توپوگرافی سر
مسئولیت و کنترول از کار بدوش وزارت فواید عامھ . افغانستان یک میلیون دالر آمریکائی را برای پروژه اختصاص داد

فغانستان کار بھ اساس این قراداد و بعد از اختصاص بودجھ توسط حکومت افغانستان وزارت فواید عامھ ا. افغانستان میباشد
  . کیلومتر سرک را بھ عھده گرفت2.2آسفالت 

دولت لتوانیا حق ندارد کھ از پیشرفت پروژه کنترول بھ عمل آورد الکن میتواند در باره کار انجام شده گزارش دریافت نماید 
اده درست از بودجھ و تطبیق مطابق این گزارش ھا نمایندگان لتوانیا امکانات را بھ وزارت فواید عامھ افغانستان  بخاطر استف

  .کار سرک بھ شکل درست آن تسلیم داده ومھیامیسازند
  . در ختم پروژه وزرات مالیھ و وزارت فواید عامھ افغانستان در باره ختم  پروژه بھ دولت جمھوری لتواینا باید گزراش دھند

  
  اعتصاب و راه پیمای سھ روزه اصناف شھرومردم غوربخاطر اسفالت باقیمانده سرک شھرچغچران براساس

عتصاب درموردخواستھ ھای برحق مردم وا. انجام یافتھمراه بادست آورداطمنانیھ ھیات بلند پایھ اعزامی کابل  
کننده گان  معین وزارت فوائید عامھ وتیم ھیئت معیتی شان وعده سپردند کھ کارباقی مانده سرک را بزودی شروع 

 ازبزرگان اصناف شھرگفتند سلطان محمدیكتن. بھ مراجع ذیربطمیرسانندکرده وسایرمشکالت وپیشنھادات رانیز
 ل کسبھ ومردم حاضر بھ مظاھره واعتصاب جدیدرصورتیکھ وعده ھای داده شده عملی نگردد دوکانداران ،اھ

 . غرض اخذ حقوق خویش ھستنددوباره 
  محفل بزرگی غرض توزیع تصدیقنامھ ھای اولین فارغان کورس مقدماتی شاگردان سارندوی پرورشگاه بھ

ابتکارریاست کار،اموراجتماعی،شھداومعلولین غوروموسسھ پارسا درسالون کنفرانس ھای ریاست اطالعات 
ھنگ بھ اشتراک روسای ادارات دولتی ،نماینده گان جامعھ مدنی ،نماینده گان موسسات وشاگردان روزنتون وفر

 .ومکاتب برگذارگردید 
  یک نفر ازباشندگان ولسوالی پسابند درمسیرراه ولسوالی پسابند وتیوره بدون کدام جرم ازطرف افراد مسلح ناشناس 

 .ناختھ نشده است وقضیھ تحت تعقیب وبررسی قرارداردبھ شھاد رسیده  است ولی تاحال عاملین ش
  دوتن ازسربازانPRT درداخل شھرچغچران مورد حملھ قرارگرفتھ وبھ گفتھ مسئولین پی آرتی ھردوتن مجروح

 .   گردیده اند وتحت تداوی قراردارند وعامل قضیھ تاکنون دست گیرنگردیده است 
 طفال طی یک محفل بزرگ کھ درمحوطھ شفاخانھ والیتی تدویریافتھ اولین روند کمپاین ملی واکسیناسیون ضدفلج ا

ورئیس صحت عامھ افتتاح ) آقای یعقوبی ( بود باچکاندن دوقطره واکسین توسط نماینده مقام والیت 
وآغازگردیدوازطریق این محفل سخنرانان ازمردم وشھروندان غورخواستند کھ درایام کمپاین اطفال کمترازپنج سال 

 .ھ ھای خویش غرض واکسین نمودن نگھدارند تازواکسین نمانندرا درخان
 گزارشگر تیمورشاه احمدی

خرید وفروش راي خیانت 
 !بزرگ دینی وملی است

  
  بالل امیريمحمد 

مشتریان وفروشنده گان راي باید بدانند كھ خیانت برامانت الھي واراده 
 ملتاین !  ودنیوي را درقبال دارد شھروندان وملت عواقب دردناك اخروي

تحكیم صلح وعدالت یگانھ بخاطرانتخابات رابعد ازدردھا ورنج ھا ي فراوان 
راه نجات ازخونریزي ھا وبحرانھاي اقتصادي،فرھنگي  واجتماعي  وبي 

كھ متاسفانھ این پدیده ارزشمند نیز توسط قلدران،فریب ندعدالتي فكرمیكرد
ن این سرزمین بھ بادمسخره ومعاملھ گرفتھ شده كاران ،قانون شكنان ودشمنا

 ازسرمایھ وبھ بازارسیاه كھ تحت نام انتخابات توسطھ مصرف ملیاردھا پول
 برگزارمیگردد وبجزاززورمندان وتفنگداران كس دیگرحق تصمیم ملت

گیري را درمورد انتخاب كردن نداردیكباردیگربراراده واقعي ملت پشت 
ین وطن بازھم ازطریق بھ صحنھ  آمدن پازده شده وبھ عزت ووقارا

 راي ملت راازآن خودساختھ اند بزگترین ،افرادمنفوركھ توسط پول خون ملت
این آقاي كھ توسط معاملھ وخرید راي مردم بھ .جفا و ضربھ وارد میشود 

یقینا درعوض ساختن جامعھ سالم  بھ مجلس نمایندگان راه پیدامیكند 
  .ه خود بیشتر خواھدبودفكرمعاملھ وجبران پول مصرف شد

راي اعتما د نیزوھمین وكیل مشتري ومتقلب راي مردم شاید دربدل پول 
خویش را بھ وزیرمشتري ومعاملھ گر بدھد كھ عواقب این معاملھ راي دربدل 
پول تا پنج سال دیگر ازطریق پارلمان مانند مرض ساري بھ بدنھ وزارت 

دیافت كھ سرنوشت ملت ووطن  پائین آن جریان خواھ ھاي قدمھتاخانھ ھا و
فتھ وھیچگاه عدالت اجتماعي بوسیلھ فسادوسواستفاده ھا بھ طرف بحران ر

تطبیق نمیشودوبااالخره این وطن امنیت وبازسازي واقعي درجامعھ ،صلح ،
درگیروگروپ ھاي مافیاي قرارگرفتھ كھ بجزازراه اندازي یك انقالب جدید 

باید گفت كھ جریان برگزاري انتخابات  ا صراحت.راه دیگري باقي نخواھد ماند
كھ مملوازتقلب ،فشار،تھدیدو خرید راي مردم بود نشان میدھد كھ پیامد ھا ي 
منفي انتخابات نسبت بھ پیامد ھاي مثبت آن چندین برابربوده وبجزاینكھ 
انتخابات بدنام شود ومردم اعتماد خودرادربرابرانتخابات ازدست دھد 

  درمورد تطبیق قانونیت سھل انگاري دولت.دستآورددیگري وجودندارد
ھد شد كھ درانتخابات ھاي بعدي   سبب خواومغلوبیت روزافزون زورمندان

فقط زورمند ان بھ تنھاي بجاي ھزارھا نفرتصمیم گرفتھ ومتقلبانھ كاندید 
  .موردنظرخویش را موفق  ساختھ وبھ پارلمان روان كند

ابات برگزارگرددمطمئنانودفیصد صورتیكھ بھ ھمین منوال انتخرودرآینده د
قلدران،پولداران وتفنگساالران خواھد بود كھ حرفي ي پارلمان ازوكال

،ساختن قانون وتامین عدالت اجتماعي بھ زبان ھا زادي بیان  ،آازدموكراسي
دراینده تصمیم ھا ي زمامداران فعلي امورحكومت كھ وفكرمیكنم .نخواھد آمد 

شاید قصدا اوضاع دارندنیزروي دست كشوررا بخاطر آمدن درصحنھ سیاسي 
آب (بھره گیرندرامتشنج سازند تا بھ سود خویش بوسیلھ گروپ ھاي مخرب 

 لھوشیارومحق نباشد احتما،اگرملت خودبیدار) راگل آلودكرده وماھي بگیرند
بوجود آمدن ھرنوع خطرات اجتماعي وملي درآینده متصوراست كھ این ھمھ 

زازندامت وافسوس چیزي دیگري باقي بھ ھدررفتھ وبھ ج ھا فرصت
نخواھدماند پس باید ازھر سرگذشت یك پند گرفتھ شود تادرسایھ آن تصمیم 
سازنده ومعقول انساني بخاطر ساختن جامعھ مرفھ وسعادتمند گرفتھ شده 
وازھمھ این بالیا ومصائیب شھروندان وملت درددیده ورنج كشیده نجات 

االنھ مقابل ھرگونھ تقلب وتخلف مسئولیت ودولت درموردمبارزه فع.پیدانماید
فضائي انساني ،مطمئن وقانوني ملي ،اسالمي وانساني داردتا جھت ایجاد

 .بیدریغانھ حركت وفعالیت نماید
 
 


