
 جمپ وجول هاي رابطة جوانان و واليان
  

روشـن   -روابط جوانان ، تحصيلكردگان و فرهنگيان غور با واليان درسال هاي اخير، قبض وبسـط هـا و سـايه   
هاي گوناگوني داشته است. جوانان كه غالبا در چوكات نهاد هاي جامعة مدني و انجمن هاي فرهنگي فعاليت 

د را حامي و پشتيبان نظام و ركن ركين دموكراسي نوپاي افغانستان مي دانند و مسووليت مّلي داشته اند ، خو
وميهني خويش مي پندارند كه  از يك طرف با انتقادهاي سالم و سازندة خود كجروي ها وكـج فهمـي هـاي    

محلي ، از موقف مسوولين را كاهش بدهند و از جانب ديگر در برابر مخالفين دولت و زورمندان وتفنگداران 
حكومت و استحكام مباني نظام دفاع نمايند. از آنجاي كه بسياري از دولت مردان ما، به اصل اساسي عقالنيت 
انتقادي و نقش جامعة مدني  و رسانه ها در تحكيم نظام ، آگاهي و آشنايي چنداني ندارند ، انتقاد ها و تـذكر  

ه هدف بهبود اوضاع ابراز مي شـود ، برنمـي تابنـد و يـا غلـط      هاي جوانان و فرهنگيان را كه به نيت نيك و ب
 ٣◄ادامه .درك مي كنند و لذا گاهي روابط شان تيره مي شود  و آب ها يخ مي زند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 

        جوانان غور جوانان غور جوانان غور جوانان غور     ارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعي    نشــــــــريه نشــــــــريه نشــــــــريه نشــــــــريه     

 

  هي ميدان وطي ميدان تاپاي منارجام

 

 
در تلويزيون طلوع ، جهت تهية گزارش وديدار از ساحات باستاني به منطقة » هي ميدان وطي ميدان « غور همراه  با مجيب الرحمن عارض گردانندة برنامه شماري از فرهنگيان و جوانان  1390/  ثور / 22روز پنج شنبه 

متر  ارتفاع دارد و يكـي از آبـده هـاي بـي نظيرجهـان و از شـاهكارهاي مشـهور         63سال اعمارشده   9خورشيدي  به مدت  591تا   572منارجام رفتند. اين منار كه در زمان سلطان غياث الدين محمد سام غوري از سال 
  معماري اسالمي به شمارمي رود  كه از خشت پخته و يك نوع گل مخصوص ساخته شده است.

و به  وسيله سيالب در همـان زمـان  ويـران  گرديـده اسـت. هرچنـد از نوشـته هـاي كنـوني          گفته مي شود منارجام  يكي از دومنارة مسجدي بوده است كه در داخل شهرفيروزكوه  پايتخت تابستاني غوريان قرار داشته 
اسـت. منطقـة    كند كه ممكن است  منار فعلي جام،  در اصل منارة مسجد بـوده منارجام ، مناسبت  اعمار آن فهميده نمي شود؛ اما موجوديت آيات بسيار قرآن مجيد كه در تزيين آن به كار رفته اين گمان را تقويت مي 

ان بسياري را به سوي خود جلـب نمايـد. امـا درشـرايط كنـوني، شـاهراه        جام كه يكي از ساحات باستاني وگردشگري  كشور ما مي باشد ، درصورتي كه تسهيالت الزم درآنجا مهيا گردد مي تواند ساالنه توجه جهانگرد
ي اش در در حالت خيلي نامناسبي قرار دارد و دولت در بارة بهبود  وضعيت آن كدام اقدام مؤثري انجام نداده است.  بي توجهي دولت وهمكاران جهاناصلي كه غور را به هرات  وصل مي كند و از پاي منار مي گذرد 

د وبازديد كنندگان از منار نيز چارة ديگري جز همين  روش ريسـمان كشـي   مورد منارجام به حدي است كه در حال حاضر مردم پاي منار و سربازان نگهبان آن با ريسمان وگازك از اين سو به آن سوي هريرود مي رون
مردم اين منطقه در سالهاي گذشته بـه رهبـري   « او عالوه مي كند كه » دولت كوچكترين توجهي به بازسازي و بهبود سرك منارجام ندارد.« نمي توانند داشته باشند. حاجي عبدالرحمن از بزرگان منطقه مي گويد كه : 

هرات را چندين كيلومتر نزيك تر ساختند ؛ اما دولت ومؤسسات  -و مسير غوررحوم رييس عبدالسالم خان  با بيل و كلند و با نان خشك و آب سرد ، خودشان اين شاهراه  را از پاي منار تا منطقه كمنج  اعمار نمودند م
هرات كه تاثير خاصي در وضعيت اقتصادي مردم غـور دارد   –ي واليت و مقام هاي مسوول تقاضا مي كند كه در مورد بهبود شاهراه اصلي غور او از رهبر» همكار، در بهترشدن وضعيت شاهراه  كدام همكاري ندارند.

سه سال است كه نيمه كاره باقي مانده و دولت از شركت پيمان كار  ود،  مدتتوجه نمايند و مردم منطقه را ياري رسانند. اين درحالي است كه يك پايه پل موتر رو كه درمنطقة  كمنج باالي درياي هريرود اعمار مي ش
 .كدام  بازخواست وپرسان وسوالي نداشته است
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  ه
      

  شماره              
            

  يل خواهد شدطترياك درغور كشت شود پروژه ها تعاگر 

  
يت انجنير برما  رييس روابط استراتژيك و آگاهي عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر ، وارد مركز وال

غور شده و با سرپرست واليت در مورد پالن عملياتي مباحثه نموده و چالش ها و راه حل ها را ارزيابي 
كردند. انجنير برما رييس هيأت اعزامي گفت : از زماني كه واليت غور از بابت كشت ترياك،  زير 

شامل پروژه هاي مكتب،   صفر قرار گرفته ، چند مليون دالر امريكايي به اين واليت پروژه داده شده كه
الحاقيه دارالمعلمين ، كلنيك ، سالون كنفرانس و تراكتور هاي زراعتي مي باشد كه يا تطبيق شده و يا 

جايگاه خود را دراين باره از دست  1390درحال اجراست. موصوف عالوه كرد كه اگر  غور درسال 
محروم شده و باقيماندة بودجة  پروژه  بدهد و كوكنار درآن كشت شود ، از امتيازات وعده داده شده

 .داده نخواهد شد، هاي نا تمام 



 
       

   
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  ديدار سناتور ها از غور
  

محمد اعلم ايزديار  نايب اول مجلس سناي شوراي ملي  چندي قبل ، در رأس يك هيأت هشت نفري از نماينـدگان  
، وارد شهرچغچران ( فيروزكوه) مركز واليت غور گرديد. هيأت سنا  در ديدار خـود ازايـن واليـت بـا     مجلس سنا 

مسوولين حكومتي ،  اعضاي شواري واليتي ، جامعة مـدني ، سـران وبزرگـان مـردم، پيشـه وران  ،  اهـل كسـبه و        
د اوضـاع امنيتـي، رونـد بازسـازي ،     شماري از مردم غور مالقات و تبادل نظر داشتند. هيأت سنا  در اين سفردر مور

حاكميت قانون و حكومتداري خوب،  با غوري ها گفت وگو كردند و پيشنهاد ها و ديدگاه هاي مردم را با خود به 
مجلس سنا و مسوولين دولتي انتقال دادند.  به اساس گزارش هاي كه رسانه ها  از مجلس سنا به  نشرسپردند خواسته 

ني هاي مردم غور،  درجلسات آن مجلس به بحث و بررسي گرفته شده و مشـكالت مـردم  بـا     ها  وپيشنهادها و نگرا
وزارتخانه هاي مربوط ، درميان گذاشته شده است. مردم   اميدوارند  كه ديدار ايـن هيـأت بتوانـد  درعرصـه هـاي      

  مختلف به  واليت غور مفيد و مثمر واقع گردد.
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  صحت نعمت بزرگ الهي است
  رياست ارشاد

مت و فلسفة بالغه در نظر گرفته وهـدايات و راهنمـايي هـاي دارد    دين مقدس اسالم در همه ابعاد زندگي بشر، مسايل را با حك
كه انسان مي تواند در ساية ارشادات اين آيين،  عمل نموده و خود را به ساحل نجات برساند. از جملة مسايل مهم و ارزنده اي 

سالم است. صحت و تندرستي كه اسالم به آن اهميت بسزايي داده صحت وتندرستي است. چنانچه گفته اند: عقل سليم دربدن 
نعمتي است كه بدون آن انسان نمي تواند گامي را درمسيرخير وفالح برداشـته ويـا شخصـيت خـويش را بـه مقصـود دلخـواه        
خويش تبارز دهد.  انسانِ مريض ويا معيوب نيازمند كمك ديگران مي باشد. بنا بـراين ايـن موضـوع بايـد درمحـراق توجـه       

وي اين اصل دين مقدس اسالم به صحت ، بهداشت وكليه  موضوعات مربوط،  توجه جدي نمـوده  همگان قرار داشته باشد. ر
است و بعد ازايمان ، بزرگترين نعمت را براي بنده صحت و تندرستي ذكر نموده است. در ارشادات پيامبربزرگوار اسالم مـي  

ازخداونـد صـحت كامـل و    « ديگـر مـي فرمايـد:    آن حضـرت درجـاي   » ما أتي احد بعد اليقين خيراً من معافات « خوانيم : 
آيات و احاديث بسياري در مورد ». تندرستي بخواهيد ، زيرا خداوند به هيچكس چيزي بهتر از صحت وتندرستي نداده است.

صحت ونظافت وجود دارد كه فعال مجال پرداختن به آن مسيرنيست. اما بياييد روي مسايل صحت و نظافـت يكبارچشـم هـاي    
به داخل شهر چغچران بازنماييم و نگاه كنيم كه درطرف سمت شمال كميساري كهنه وهوتل پامير چند باب كنـارآب  خود را 

كثيف  با حوض پر ازكثافات وجود  دارد كه بد بويي آن تمام ساحه را گرفته است و كس نمي تواند به طور راحت در آنجا 
نده انسان ها را مورد اذيت قرار مي دهد و از مگس هاي گزنده تنفس نمايد و در وقت گرمي تمام حشرات  ومگس هاي  گز

انواع مرض هاي ساري به وجود مي آيد. تعميرليسه سلطان عالوالدين غوري محل دانش آموزان بوده و اطـراف تعميـر آن را   
دهد؟  و شاگرد چه تماما كثافات گرفته و در روزهاي بارندگي وهواي گرم از بدبويي معلم چه گونه به اطفال معصوم درس ب

گونه با چنين هواي درس را به مغزخود جاي بدهد؟ جاي خيلي ها افسوس است كه در اين ديار نه شهردار كنترول دارد ونـه   
رياست محيط زيست فعاليت مي كند. هيچ كس مسووليت وطني خويش را احساس نمي كند تا ازين كارجلوگيري نموده يا به 

يد.موضوع ديگر مسالة ميوه فروشان شهر است كه اگـر كـس از دكـان هـاي ميـوه فروشـي       كدام مرجع ذيصالح شكايت نما
بازديد  نمايد ، خواهد ديد كه ميوه هاي گنديده وكثيف در ميوه فروشي ها ماه ها وهفته ها نگهداري مي شود و بيـرل هـاي   

ت. دربـارة  قصـابي هـا بايـد توجـه الزم      تنظيفاتي همه روزه از ميوه هاي گنديده پرشده و بوي بد آن همه جـا را گرفتـه اسـ   
صورت گيرد. اطراف تعميرمخابرات سابقه،  كه داخل شهر بوده نظافت آن در نظرگرفته شود. اين ها مشت نمونه خروار بود 
و اگه اگربه كثافات تمام جاهاي شهرديده شود چشم بيننده را خيره خواهد كرد. در اخير ازتمام مردم شهر دعـوت بـه عمـل    

يد كه اين شهر خانه مشترك همة  ما است.  بايد در مورد نظافت و پاكي آن،  همـه تـالش نمـاييم و ادارات شـهرداري،     مي آ
محيط زيست، صحت عامه و غيره بايد مسووليت خويش را ادا نمايند و از وضعيت شهر نظارت و بررسـي نماينـد و در مـورد    

  ايند.نظافت وپاكي و اهميت آن ازطريق رسانه ها تبليغ نم
 

  شوراي وحدت بانوان تشكيل جلسه داد

 
  

شوراي وحدت بانوان  واليت غور در مقر شوراي واليتي تشكيل شد. هدف از تشكيل جلسه تكميل 
انون منـع خشـونت عليـه زنـان عنـوان      شدن اساسنامه اين شورا  وهمچنان كسب آگاهي  در مورد قـ 

گرديده است. در اين قانون در باره  خشونت عليه زنان،  جزاها و كيفرهاي مشخصي درنظر گرفتـه  
شده كه مرتكبين به آن محكوم خواهند شد. اعضاي شوراي بانوان فكر مـي كننـد كـه  آگـاهي از     

وجلو تجاوزات وحـق تلفـي را تـا    مواد اين قانون در كاهش خشونت ها عليه زنان مؤثر خواهدبود  
رسـانه هـا نيـز تقاضـا      حدود زيادي خواهد گرفت. شوراي وحدت بانوان در اين جلسه از دولـت و 

كرد كه در مورد آگاهي رساني به مردم با اين شورا همكار باشند و در راه تحقـق عـدالت وتطبيـق    
  قانون تالش نمايند.

 

USAID كند چغچران را حمايت مي شهرداري  
  

دفتر انكشافي اياالت متحد امريكا ، شهرداري چغچران را حمايت مالي مي كند  تا ظرفيت كاري آن 

ارتقا يابد. گفته مي شود كه ايـن كمـك هـا  در راسـتاي بازسـازي تعميـرات ، سيسـتم كانالزسـيون         

يـت پـايين   فاضالب، آموزش كارمندان و استخدام  مشاوران تنظيم گردد. در اين ده سال اخير ، ظرف

اداره يكي از نقطه ضعف هاي هميشگي ادارات افغانستان شمرده شده  كه با تالش هاي ازيـن قبيـل ،   

  اميد برده مي شود كه كارايي ادارة كشور به سطح قناعت بخشي ارتقا نمايد.

 

  از زبان بزرگانسخن هاي 
  تھيه کننده : سودابه پھلوی

  

  .ها قبل مرده است كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سال �

  .از دست دادن اميدي پوچ و محال، خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است �

 .را قابل تحمل مي كند اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد  �

 .معدود ة همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عد زياد زيستن كمابيش آرزوي �

 هركس در جهان آرزويي دارد : يكي مال مي خواهد، يكي افتخار و يكي زيبايي. اما به �

 .نظر من، يك دوست حقيقي از تمام اينها بهتر است

  .اميد سرابي است كه اگر ناپديد شود همه از تشنگي خواهيم سوخت �

  .آرزو استآرزو كردن شرط نيست، شرط تحقق  �

 .تجربه نشان داده است شوق و حرارت مدير بيش از شايستگي او مؤثر بوده است �

 به ياد آوريد كه طرف شما صد برابر بيشتر به فكر گمانها و آرزوهاي خود مي باشـد تـا   �

 .انديشه و گمانهاي شما

 آدمهاي آرمانگرا زماني كه به نادرسـت بـودن آرزويـي پـي مـي برنـد، بـراي ادامـه آن         �

 .شاري نمي كنندپاف

 



 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

  جمپ وجول ها ...

از زمان آمدن افضلي تا امروز كه  واليت غور چهار تن  از واليان  را تجربه كرده اسـت ، رابطـة  جوانـان و والـي هـا ،  اُفـت       
ني را سپري كرده است.  متأسفانه اما؛ هر والي كه تازه به غور آمـده ، خيـال كـرده كـه     وخيزها و گرمي و سردي هاي فراوا

جوانان تنها با او چنين سياست و روشي را دنبال مي كنند. درحالي كه واقعيت چنين نبوده و در گذشته هم همين آب وهمـين  
واليـان در گذشـته ، كمـي روشـن تـر شـود ، بياييـد         كاسه بوده وهمين جوانان وهمين ماهنامه ها.  براي اينكه رابطه جوانان و

نگاهي بيندازيم به  برخي از عناوين ماهنامه هاي جوانان  درسالهاي گذشته كه نشان مي دهد تمام واليان ومديران با اين نوشته 
ن وتيترهـاي زيـر توجـه    ها و اين مشوره ها و اين انتقاد ها،  دست و گريبان بوده اند و استنثناي وجود نداشته است.  به عناوي

امور زنان « ، » 2چاپلوس يك و چاپلوس « )  ، 84(صراط المستقيم ، شماره دوم ، حوت » سرك هاي تاوخانه اي« نماييد : 
فاصله « ، » دولت در چنگال وكيل و ارباب « ) ، 84صراط المستقيم ، شماره دوم و سوم ، سال » ( يك كشكول وچهل قلندر

» اداره، خانة رييس نيست) «  87فيروزكوه ، شماره چهارم ، سال » ( چندگپ صاف وپوست كنده« ،  »ها عميق تر مي شوند
شهردار ) «  76فيروزكوه ، شماره هفتم سال » ( تأمين امنيت جديت مي خواهد« ، » دفتر حقوق بشر بي خلطه فيرمي كند« 

  )   86پيام مجاهد ، شماره نزدهم ، اسد » ( قلعة جنگي مي سازد
اين عنوان ها به خوبي آشكار مي سازند كه لحن نشريات جوانان  وهمين طور سخنراني ها و محافل شان هميشه باتمام  واليان و 
مديران يكسان بوده  وپيوسته  تالش صورت گرفته تا ازمنافع مردم ( از نظرآنها) دفاع شـود و در برابـر كجكـاري هـا وسـهل      

  د و مقالة چاپ شود و يا سخنراني ايراد گردد.انگاري هاي مسوولين صدايي كشيده شو
كابـل  »  كوتـه سـنگي  «زماني كه افضلي والي غور تعيين شد، همين جوانان او را به دفتر بنيـاد جوانـان و تحصـيلكردگان در    

بوعـاتي  دعوت كردند و حتا قبل از آمدنش به غور ، به او  اخطار دادند كه بايد به راه درست برود ، درغير آن با واكـنش مط 
شديد جوانان مواجه خواهد شد. وقتي افضلي به غور آمد، انتقاد ها همچنان ادامه يافت. ارگـان ملـي جوانـان ، گـروه هنـري      
سام، ماهنامة فيروزكوه و صراط المستقيم ، بارها با والي درگير شدند. يكي از جوانان به نام امين در يـك جلسـه ، در سـالون    

كابل بانك است مستقيما و رو در رو به والي گفت كه شما شش لـك افغـاني را در فـالن مـورد      جديد شهرداري كه فعال دفتر
جوان عزيـز! آن شـش لـك    « اختالس كرده ايد و اصال در غور بازسازي وجود ندارد. والي با خون سردي ولبخند گفت كه: 

در مورد بازسازي، همـين سـالون كـه مـا و تـو      كه مي گويي لطفا سند و ثبوت خوده هم بياور و بتين به ارگان هاي مربوطه.  
شـب نامـه   .»  داخلش هستيم وهمين دكان هاي زير پاي ما خودش جواب تو ره مي دهد. زنده باشي بسيار تشـكر از انتقـادت   

ها و فضول ها هم سعي مي كردند موضوع را گاهي به گـردن  » آتش بيار«هاي  هم  كه آن زمان پخش مي شد( و يك تعداد 
وتحصيلكردگان بيندازند ) روابط را تيره تر مي ساخت. با آن هم والي يـك تعـداد از فرهنگيـان و جوانـان را  ماننـد      جوانان 

استاد سنگر و كوشاني و كساني ديگر به دور خود گرد آورد و حتا تالش كرد كه پاي علي مشفق را هـم از لعـل بـه چغچـران     
  بكشاند و روابط را نيك وحسنه نگهدارد.

ازمحمد احمدي نيز با جوانان با همين افت و خيزها  و تاريك و روشن ها همـراه بـود وانتقادهـا ادامـه داشـت.  درآن      رابطة  ب
زمان حتا در يكي از شبنامه ها نام توهين آميز و نامناسبي باالي جناب احمدي گذاشته بودند كه متأسفانه تا آخر ميان مردم به 

بود كه در يك تظاهرات در شهرچغچران به اثر فيرهاي هوايي پوليس،  يك تن متعلم  همان نام شناخته مي شد. در همان دوره
شهيد شد و رابطه جوانان و قوماندان امنية وقت،  آقاي شاه جهان نوري به شدت آسيب ديد. نوري درحالي كه بر مبناي تجربه 

ل شخصي خود بـه فرهنگيـان ، كتابخانـه ايجـاد     هاي شخصي خود، مناسبات بسيار نيكي با جوانان ايجاد كرده بود و حتا از پو
كرده بود و مي خواست جوانان را از بودجه دولت در همكاري با والي در يك سير علمي به واليات شمال ببرد. با تمـام اينهـا   

شـبِ  «  رابطه ها خراب بود، تا اينكه  به وساطت يك تعداد افراد،  نوري جوانان را دوبار به كلوپ قومانداني دعـوت كـرد و  
  برگزار ساخت ، محفل مثنوي خواني آماده كرد و سرانجام توانست دوباره  روابط را به حال عادي برگرداند.» شعر

سيد اقبال منيب هم، هنگامي كه به غور آمد تالش كرد روابط خويش را با جوانان نيك وحسنه نگهدارد. او دوبار تمام جوانان 
رد و مصارف چند شمارة  ماهنامة فيروزكوه را به قاضي كريمي و عبدالوقار دانشـيار،  و فرهنگيان را در منزل خويش گرد آو

مسوولين آن وقت فيروزكوه، وعده داد و جوانان را در ديدار خويش از منار تاريخي جام ، با خود به آنجـا بـرد وسـعي كـرد     
كوشش ها همچنان دچار صعود  و سـقوط هـا و ُقـرب     مشوره هاي شان را هميشه با خود داشته باشد. اما  روابط  او نيز با تمام

وبعد هاي گوناگوني بود. داكتر عبداهللا هيواد كه به عنوان والي به غور آمد ، در  يك حركت خوب، براي تعدادي از جوانان 
. ديـري  به اثر تقاضاي برخي از محصالن كورس زمستاني آماده كرد و اميدواري هاي  بيشتري براي جوانـان بـه وجـود آورد   

نگذشت كه در يك ديدار مشورتي، تعدادي از فرهنگيان و قلم به دستان خواستند نظريات و ديدگاه هاي  خيرخواهانـة خـود   
را با والي درميان بگذارند و ودغدغه هاي خويش را از آدرس جامعه مدني با جناب والي مطرح نمايند، اما ظـاهرا ديـدگاه هـا    

دوسـتان! اگـر شـما اسـتاد دارالمعلمـين      « ري ايشان قرار گرفت و جناب والي گفت كه : ودغدغه هاي فرهنگيان مورد بي مه
با بيان اين طرز فكر،  جناب والي عمال توپ را به زمين »  هستيد من استاد دانشگاه بوده ام ، بياييد كه همديگر را درس ندهيم

تلويحا به آن گفته پاسـخ داد.  بعـد   » لد اول والي غورج« با نگارش مقالة به نام  21حريف شوت كرد و چند روز بعد ماهنامه 
ازان نيز دستكاري ها ، كم لطفي ها و بي مهري هاي ديگري  درمورد نشريات جوانان از سـوي برخـي از حكـومتي هـا انجـام      

  يافت و طبيعتا اين مسايل به بهبود اوضاع كمكي نكرد.
هاي فرهنگي و مسوولين دولتي در حقيقـت همـه بـه يـك راه روان     به هرحال آنچه مهم است اين است كه جامعة مدني و نهاد

هستند. همه  مي خواهند كه پايه هاي نظام استحكام يابند، همه مي خواهند كه امنيت تأمين  وصلح و آرامش در زندگي مردم 
د. هم دولت وهم نهاد جاري باشد. همه مي خواهند در غور سازندگي باشد وهمه مي خواهند مردم در رفاه و آسايش به سرببرن

هاي مدني ( به خصوص دولت) كارهاي بسياري دارند ومشكالت فراواني دامنگير شان مـي باشـد. هيچكـدام آنهـا بـي نظمـي       
وعقب ماندگي وفقر وبيچارگي غوري ها را دوست ندارند و هيچكدام شان نمي خواهند دست آوردهاي ده سالة نظـام از بـين   

ود كه دولت و نهادهاي مدني به جـاي گـرفتن گريبـان همـديگر وچسـپيدن بـه مسـايل جزيـي         برود.  پس خيلي بهتر خواهد ب
وسليقه اي ، تالش كنند تا به كمك همديگر وبا تشريك مساعي ، هركس به انـدازه تـوان و صـالحيت خـويش در راه ترقـي      

 .وآبادي غور محروم كوشش نمايند و در تغيير وضعيت زندگي مرم،  مفيد واقع شوند

  بر پشت موتر   سي .آر. اس   باغ

   محمدامين وکيل 

  گندد نمكب كه روزي ز واي             زنند هرچه به گندد نمكش مي

  
با سعي زياد از دو سال قبل، ده ها هزار اصله نهال غير مثمر را در كنار كانال   CRSمؤسسه 

 ها نهال ازين تالش بسيار  عمومي پوزليچ غرس نموده و در آنجا نگهبان وباغبان گماشته است  وبا
اند. به هرحال نهال ها قد بر افراشت وكالن شد. شاخ و برگ كشيد و يك ساحه  نموده حفاظت

سبز، محيط زيستي را ايجاد نمود كه الحق يك تالش جانانه  بود.  از چندي به اين سو شهرداري 
ساحه تجارتي مبدل نمود و  نازنين شهر فيروزكوه  كه از نخبه گان روزگار است، اين ساحه را به

صد ها دكان توزيع نموده است. حاال ما شا اهللا ، روزانه صد ها درخت را مي برند و جايش را 
ي دكان مي سازند. زماني كه من براي مراقبت كانال پوزليچ  آنجا رفتم ، يك تعداد ازين نهال ها

 ام دفتر شهر داري بسته بودتم .بود 2ساعت  آوردم. شهرداري دفتر به خود با را  كنده شده 
تماس  توسط تلفون به شهردار .يا به توزيع ساحات سبز رفته بودند پوزليچ و ةبه ميل وكارمندان 

من  هولي جناب ايشان به بسيار خون سردي ب ؛مو حكايت نمودمه جريان را برايش مو ب و گرفتم
من  .ديگر نخواهند بريد ،بريده اندچند نهال را  .چندان اهميت ندارد . ش كنماي بابا ُگ :گفت كه

باز براي  ،از فرداي آن  حيران ماندم. برخورد  شهسوار شهر ، از اينكه بسيار احساساتي شده بودم
 .ها وجود ندارد چهاثري ازان درخت ، ديدم كه ساحه انكشاف يافته به پوزليچ رفتم و تقسيم آب 

موتر  .احساساتي شدم هممن باز .مي نمايند كارومانده خسته  ةعد يك زمين هموار ايجاد شده و
يكي از ايشان كه  .را نبرند وخواهش نمودم كه درخت هارفتم نزديك كارگران  .را توقف دادم

كار تو ، اين كار شهر دار است  .او كا كا خودته پريشان نكن : «لنگي پشمي به سر داشت گفت
باش كه هيچ درختي  . خت ها ونهال هادر ةگور مرد .جنگل مي بريم ردارنيست ما به اجازه شه

فرار  به داخل موتر خزيدم و .از راه آمده بر گشتم .چيزي براي گفتن نداشتم ،من ديگر »نباشد
 يبه خاطر ؟ به كدام مرجع بگويم ؟كه جريان را به كي بگويم كردم بسيار فكر سپس   .نمودم
پناه آوردم تا فريادم را   سايت جامار شدم به چ نا لذا  .ين شهر هيچ كس حرف نمي شنوداكه در

اگر باز هم كسي نشنيد از خوانند گان سايت  زور برسانم و زر و انطريق به گوش ارباب اناز
ازينكه از ما نمي شنوند  التماس مي نمايم كه فرياد اين جنگل را به گوش اولياي امور برسانند و

  دهم . لي ميسد را تاز حضر ت حافظ خو بيتي  شاه من به  تأسف ماست و ةماي
  جنابت است بلند كه نگارا پيداست               صد ناله وفرياد كه كردم نشنيدي
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:  جناب سارنوال صاحب ضمن معرفي مختصرتان، لطفا نظر تانه در مورد  فساد اداري بفرماييـد. آيـا فسـاد     21ماهنامة 
  به باور شما كاهش پيدا نموده  يا افزايش يافته است؟

ديد لوي سارنوالي (دادستاني كل) جمهوري برمبناي لزوم 2/4/1389سارنوال:  اينجانب سارنيار گل احمد حيدري  از 
اسالمي افغانستان  به صفت رييس سارنوالي استيناف  واليت غور ايفاي وظيفه مي نمايم. فساد اداري يك پديدة منفـي  
و خالف اصول و پرنسيب هاي اداري هست  كه كشور را به طرف بي ثباتي وتبـاهي سـوق مـي دهـد و اكثـرا دسـت       

است كه در رأس هـرم قـدرت قـرار دارنـد و از چينـل (كانـال) هـاي مختلـف تحـت نـام هـاي            كساني در فساد آلوده 
گوناگون مورد حمايت قرار مي گيرند. استراتيژي ما ، راجع به فساد اداري مشخص و واضـح اسـت. مـا، در  راسـتاي     

وقـع مـا از ارگانهـاي    محو و نابود سازي اين عمل شنيع،  دست به كارهستيم و روي يك پالن منظم پيش مـي رويـم.  ت  
قانون اساسي كشور ، هر نـوع اسـناد و    134كشفي و امنيتي ، خاصتا مردم شريف غور اين است تا مطابق هدايت ماده 

مداركي كه د رمورد ادارات دولتي وغيردولتي  به دست مي آورند يا  برمي خورند  بـه سـارنوالي اطـالع بدهنـد،  تـا      
ند و حقوق هزار ها يتيم وصغير و بيوه زن را تلـف مـي نماينـد ، مـورد تعقيـب      كساني كه دست به چنين اعمال مي زن

  عدلي قرار گرفته و به كيفر اعمال شان برسند و باعث پند خود و عبرت ديگران گردند.
:  آيا در مورد كارهاي سارنوالي گاهي  از جانب برخي متنفذين و يا مقامات حكومتي اعمـال نفـوذي  هـم    21ماهنامة 

  ي گيرد يا خير؟صورت م
سارنوال:  يقينا. جامعة ما يك جامعة قبيله گرا و قوم گرا است و تبعا خواهش هاي قانوني وغيرقانوني از طرف برخي 
ها صورت مي گيرد؛ اما سارنواالن  با استقاللي كه قانون براي شان داده و بـادرك مسـووليت ايمـاني و وجـداني و بـا      

، قضاياي جرمي را به شكل بي طرفانه طي مراحل مي نمايند و هيچ گاهي به هيچ درنظرداشت اسناد و مدارك و شواهد
  كسي اجازه داده نمي شود كه برخي ازحلقات خواهش هاي خود را باالي اجراات سارنوالي بقبوالنند.

  :  جناب سارنوال صاحب!  روابط شما با ديگر نهادهاي عدلي و قضايي چه گونه است؟21ماهنامة 
عي وتالش ما هميشه اين است كه با تمام ادارات دولتي به  ويژه مقام واليـت، رياسـت محـاكم، سـارنوالي     سارنوال:  س

امنيت داخلي وخارجي ، قومانداني امنيه  و رياست امنيت ملي كه باهم  ازنظر وظيفوي سر وكار داريم ، روابط حسـنه  
ته باشد برمبنـاي قـوانين نافـذ كشـور،  بـا تفـاهم        داشته باشيم. درصورتي كه  كدام مشكل در راستاي كاري وجود داش

ومشوره رسيدگي قانوني صورت مي گيرد. دربعضي موارد يـك سلسـله خالهـا و نـواقص در دوسـيه بنـدي وترتيـب        
دوسيه (پرونده ) ها در مرحلة كشف ، وجود دارد كه مطابق هدايات قوانين ، قرار رسمي به پوليس عـدلي صـادر مـي    

  گردد.   
:  شما مي دانيد كه يكي از وظايف سارنوالي نظارت و بررسي از امور اداره هاي دولتي مي باشد ، شـما در  21ماهنامة 

  مورد فساد اداري و رشوت  تا حال كدام كارمند دولتي را به پنجة قانون سپرده ايد؟
ين رياسـت جمهـوري و   سارنوال:  بلي. يكي از وظايف اساسي و مهم سارنوالي دركنار نظارت و بررسي از تطبيق فـرام 

مصوبات شوراي وزيران و  تنفيذ و تبطيق حكم محاكم باالي مجرمين ؛  نظارت از كاركردها و اجراات ادارات دولتي 
است. در رابطه به مبارزه با فساد،  تا اندازة  كارهاي صورت گرفته  وعليه يك تعداد افراد از كارمندان ادارات دولتي 

محكمه شده اند. اما اين  بسنده نيست و بايد كارهاي زيادي انجام شود. ما پالن اجرايـوي    اقامه دعوي شده  وتعقيب به
روي دست داريم كه به كمك خداوند و حمايت شما رسانه ها و جامعه مدني ، بتوانيم كساني را كه دست شان به بيـت  

  يم.المال آلوده است و ازين طريق صاحب بلند منزل شده اند به ميز محاكمه بكشان
  اگر كدام  پيام و گفتني داشته باشيد ، درخدمت تان هستيم. 21:  جناب سارنوال صاحب به ماهنامه 21ماهنامة 

و دوسـتاني كـه در آن كـارمي كننـد اظهارتشـكري مـي نمـايم. اميـدوارم شـما هـم بـا درك             21سارنوال:  از ماهنامة 
و وجداني خويش را ادانماييد و انتقادها و پيشـنهادهاي  مسووليت وظيفوي ، در مورد كمي و كاستي ها مبارزه ايماني 

سازندة خويش را به گوش مقام هاي بلندپاية دولتي برسانيد  تا جامعة ما ازين نا بساماني ها به طـرف  امنيـت، ثبـات و    
، قانونيت سوق داده شود. حرف ديگر من متوجه همه ملت غور وغـوري هـا  اعـم ازتحصـيلكردگان ، علمـا، منتفـذين      

قوماندانان و طبقه دانشمند اين است كه با هرنوع پديدة جرمي كه شرعا وقانونا جرم پنداشته مي شود ، اگر  رو به رو 
مي شوند ، مستقيما از طريق تلفون يا اطالعيه ، سارنوالي را درجريان قرار دهند. سارنوالي يك همكار  ومنحيث يـك  

الت دركنار شما خواهد بود  تا  به كمك شما  بزرگوراران بتوانيم جلـو  حمايت گر در راستاي تطبيق قانون و تامين عد
  هرنوع عملي را كه خالف قانون وكرامت انساني باشد بگيريم  و وظيفه وطني و ايماني خويش را ادانماييم. 

  
 

 فرهنگي شرافت تا ملي سرود از پاكستان؛ در فارسي
 سحر عبدالحي

 

 در در غزنوي محمود پايتخت الهور از قاره شبه در فارسي ادب و زبان توسعه و پيدايش تاريخي، شواهد براساس

 شد آغاز هجري چهارم قرن

 تمدن گسترش عهد در هم كه پاكستان در .دارد سابقه قرن نه تا هشت حداقل آسيا جنوب قاره شبه در فارسي زبان

 وابقس داراي قرن هفت مدت به فارسي زبان هجري، سيزدهم قرن تا آمد وجود به قاره شبه در اسالمي وسيع

 .است بوده اداري و ادبي، علمي، رسمي،

 در همچنان و دولتي ادارات در را خود موقعيت فارسي زبان گذرد، مي پاكستان ايجاد از قرن نيم از بيش كه اكنون

 و كشميري چشمان سيه /ميرقصند و خوانند مي شيراز حافظ شعر به :است كرده حفظ بيش و كم آموزشي نظام
 سمرقندي تركان

 وجود گويش و زبان صدها متمادي هايقرن طي قاره شبه در يابد، نفوذ پاكستان در انگليسي زبان آنكه زا پيش

 هجري، سيزدهم قرن در خارجي سلطه از پس اما بوده، اداري و علمي آموزشي، زبان فارسي ميان اين در كه داشت

 .دارد ادامه همچنان و يافت تغيير انگليسي زبان نفع به وضع اين

 هايي كالس داراي كه است داير پاكستان هاي بلوك و ها بخش ها، شهرستان شهرها، در دانشكده صدها اكنون هم

 سطح در آموزشي هاي موسسه همه در اگر و هستند رياضي و طبيعي انساني، علوم ادبيات، كارشناسي سطح تا

 زبان پاكستان مختلف هاي شهر در ها دانشكده از بسياري در دانشجو هزاران شوند، فارسي تدريس مأمور دانشكده

 .كرد خواهند انتخاب درسي ماده يك عنوان به را فارسي

 ضرب يا و شعر خود، گفتار در محكم دليل براي اردو، زبان به گفتگو جريان در پاكستان مردم غالبا"

 "آورند مي شاهد را فارسي المثل

 مي فارسي زبان اهميت مورد در پيشاور، دانشگاه فارسي ديپارتمنت در فارسي زبان استاد حسين، يوسف محمد

 تا كشور، اين دولتي مدارس تمامي در فارسي زبان پاكستان، در سال در ضياالحق جنرال نظامي رژيم تا :گويد

 بلكه يافته، جدي كاهش فارسي زبان تدريس تنها نه بينم مي كه تاجايي متاسفانه ولي .شد مي تدريس هشتم كالس

  .شود سپرده فراموشي دست به دارد نيز اردو زبان

 انگليسي زبان با پيش از بيش كنند، مي تكلم آن به پاكستان مردم فعال كه اردويي زبان كه گويد مي حسين يوسف

 .شود مي محسوب اردو زبان مادر زبان اين و شده ساخته فارسي زبان به پاكستان ملي سرود .است خورده گره

 از يكي زيرا كرد محسوب اسالم اول زبان هند، قاره شبه در توان مي را ارسيف زبان كه گويد مي حسين آقاي

 .است بوده هند قاره شبه در اسالمي تمدن هاي رسانه مهمترين

 پيشاور، همچون اياالت برخي در نيز امروزه و دارد هندوستان و پاكستان در كهن بس اي ريشه پارسي زبان

 .دارند وجود اديزي گويان فارسي كويته، شهر پاراچنار،

 .است افزوده هندوستان اگره شهر در دنيا، عجايب از يكي محل تاج هاي زيبايي به فارسي خط و شعر

 است مشاهده قابل پاكستات مختلف شهرهاي ديوار بر زيادي فارسي هاي نوشته امروزه

 خورد، مي چشم به فارسي زبان به هايي لوحه و نبشته گسن و ها كتيبه پاكستان مختلف هاي شهر كنار و گوشه در

 غالبا .است پاكستان مردم برجسته خصال از فارسي هاي المثل ضرب گيري كار به و سرايي فارسي و خواني شعر

 را فارسي المثل ضرب يا و شعر خود، گفتار در محكم دليل براي اردو، زبان به گو و گفت جريان در پاكستان مردم

 .آورند مي شاهد

 يا و هفتگي فارسي خواني شعر و سخنراني مجالس پاكستان مختلف هاي شهر از ادبي هاي انجمن در حاضر حال در

 .آيد مي عمل به دعوت افراد و اشخاص زبان فارسي هاي كشور از آن در كه شود مي برگزار ماهانه

 آهنگ هنرمندان كه گذارد مي نمايش به را فارسي خواني عزل بزم جمعه هاي شب پاكستان، حكومتي تلويزيون

 .خوانند مي را فارسي غزليات و فارسي هاي

 تا .ست ها كشور همه از بيشتر فارسي ادبيات و زبان رشته در پاكستاني التحصيالن فارغ شمار و فارسي زبان تداول

 .داشت ادامه اهدانشگ دوره تا و آغاز دبيرستان دوره نيمه از پاكستان در فارسي زبان آموزش پيش دهه دو

 و سياستمداران و سياستدانان از زيادي شماري حاضر، حال در پاكستاني، فارسي گاني نويسنده و شاعران عالوه بر
 .كنند مي صحبت فارسي زبان به كه دارند وجود پاكستان در خوان آواز هنرمندان

 "گذارد مي يشنما به را فارسي خواني عزل بزم جمعه هاي شب پاكستان، حكومتي تلويزيون"

 جاويد پاكستان، اسالمي جمعيت رهبر الرحمن فضل موالنا پاكستان، اسالمي جماعت رهبر سابق احمد حسين قاضي

 نسيم بيگم خانم و پارتي، نيشنل رهبرعوامي ختك افراسياب همچنان و پاكستان در ليگ مسلم حزب معاون هاشمي

 تكلم فارسي زبان به توانند مي خوبي به پاكستان در نگاران مهروزنا و شاعران دانان سياست از زيادي شماري و ولي

 .نمايند

 شهشناه :اند كرده اجرا فارسي آهنگ ها ده كه هستند پاكستاني مشهور سراي غزل آوازخوانان ترتيب همين به

 عزيز، ميا صابري، فريد غالم خان، علي فتح نصرت سيدي، فريده خانم بانو، اقبال علي، غالم حسن، مهدي غزل،

 .شد يادآور توان مي را ديگر آواز ها ده و قزلباش جبين ماه خانم پروين، خانم

 سوزم الله چراغ چون :گويد مي چنين خود فارسي شعر يك در دارد مشرق شاعر شهرت كه الهوري اقبال عالمه

 دارم سينه در آتشي /گل و آب روشنان اي زنيد من گرد حلقه /شما جان و من جان عجم جوانان اي /شما خيابان در

  .نياكان از

 

                                                    2011  مطابق  مي                   1390 جوزا                                                                                                                                      شماره پنجم                                                      سال اول                             

  : ٢١سارنوال استيناف و�يت در گفت وگو با 
  

ــاد    ــاني درفس ــت كس دس

آلوده اسـت كـه در هـرَم    

دارند وحمايه قدرت قرار 

  مي شوند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PRT  ـ ـ   ه چغچران ب ه خـاطر گسـترش پروس

  دهد ادامه مي  هاي خود تـواگذاري به فعالي
  تيم بازسازي  واليتي ، چغچران

جمهوري اسالمي به ه  انتقال امنيت اولين مرحله روند برنام ،مارچ 21تاريخ ه رئيس جمهور كرزي ب
باشند: واليات  افغانستان را اعالم كرد. طبق برنامه، مناطق ذيل شامل مرحله اول برنامه واگذاري مي

باميان، شهر كابل (منهاي والسوالي سروبي)، لشكرگاه (واليت هلمند)، هرات(واليت هرات)،  ،پنجشير 
وليت سرتاسري امنيت در ساحات متذكره متعلق به . مسوخ)، و مهترالم (واليت لغمان)مزارشريف (بل

ه توسط جامعه بين المللي حمايت گرديده و ب ، باشد. پروسه انتقال امنيت نيروهاي امنيتي ملي افغانستان مي
  طور گام به گام انجام خواهد شد. 

تمام افغانستان به نيروهاي ليت امنيت در ووه، و ناتو مصمم است كه انتقال مسناتو بود از  ي ليتوانيا عضو   
خاطر تامين ه خواهد شد. براي انجام اين عمل و ب سپرده) 1393( 2014امنيتي ملي افغانستان تا آخر 

سازد. انجام اين  افراد نيروهاي امنيتي ملي افغانستان را آماده مي باجديتناتو  ، امنيت براي مردم افغانستان
هداف ا، اما ما به د بود. تحويل امنيت يك چالش است هخوا پروسه براي كشور يك اقدام چشمگير

  م گرديد. البته واليت غور هم بخش ازين برنامه گسترده است. يمشترك خود نايل خواه
ني در نظر گرفته نشده است. يا وقت معي براي خروج نيروهاي ليتوانيا از واليت غور كدام برنامه  و   

جمهوري  با ناتو و هكاراني چون مقامات واليتي   طور دقيق همراه هيد، به ميان بياكه اين موضوع ب زماني
  اسالمي افغانستان هماهنگي صورت خواهد گرفت.

 ه اي نگاريم كه: براي خروج نيروهاي ليتوانيايي از واليت غور يا افغانستان كدام برنامه يا مباحث اكيداً مي   
و امنيت نسبي برخوردار بوده، و يت غور از ثبات جريان ندارد. برداشت دولت ليتوانيا چنين است كه وال

) انجام شود 1391( 2012ذا موقع خوبي است كه باالخره به پروسه انتقال امنيت كه ممكن به اواخر ل
  خاطر انجام اين پروسه كدام وقت دقيق تعيين نشده است. ه هرحال به ب  اشتراك كند.

توسط رهبري تيم بازسازي ال اجرا و آماده اند. اينها ماني در حبسياري پروژه هاي انكشافي و ساخت   
نكشاف يك پروسه طوالني بوده، و دانند كه ا شوند. همه مي واليتي ليتوانيا در واليت غور نظارت مي

 همچنان وليت به نيروهاي امنيتي افغانستان تمام نشده و و جامعه بين المللي با انتقال مسودات ليتوانيا هعت
م بازسازي واليتي چغچران به تعقيب درخواست جمهوري اسالمي افغانستان ايجاد شده. ما تي ادامه دارد.

 كه زمان ترك  مانيم. وقتي كه از ما استقبال صورت گيرد باقي مي ينجا ميهمان هستيم و فقط تا زمانيادر
ده و از صلح و كر مثبت رسيد، ما اميدواريم كه با وقوع اين عمل مردم واليت غور احساس   پي آر تي فرا

  امنيت مطمئين باشند.

  وكيل صاحب!

  چطو خوابي كه بيداري نداري؟
  

  نسيم سرحدي دانشجوي سال چهارم در دانشگاه كابل
  

بعد از گذشت انتخابات  شوراي واليتي درغور، نا امني ها وبي بندوباري هايي غيرقابل تحمل به چشم مي خورد 

ين درحالي است كه مردم صادق غور هنوز هم منتطـر وعـده هـاي كسـاني      و روز به روز گسترش مي يابد. ا

هستند  كه قبل از انتخابات، در راستا هاي گوناگون با ايشان سخن هايي گفته  بودنـد امـا؛ متاسـفانه آن عـده     

اشخاص كه الف هاي بسياري مي زدند ، با گذشت تقريبا دوسال ازانتخابات هنوزهم طلوع نكرده انـد ويـا بـه    

  انس بد مردم ما، هوا ابري است.چ

ناپديد شدن آن ها نشان دهنده ي اين است كه گفتاروكردارآنها  باهم درتضاد  قرارداشته و به قول معـروف     

ايشان فقط آب را با هاون  مي كوبيدند وسايه را باشمشيرقطع مي كردند. تجربه ثابت ساخت  كه آنهـا بـراي   

فتار وكردار را جايزمي دانستند.رسيدن به قدرت نه براي راحتـي اسـت   رسيدن به يك زندگي راحت، هرنوع گ

  ونه هم براي خوردن وخوابيدن.  

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست / « عالمه اقبال الهوري هم در مورد اشخاصي كه تحرك ندارند مي گويد:  

ي هـم اسـت كـه تاحـد تـوان      البته بايد گفت كه دربين وكال شخصيت هاي»  ما زنده برآنيم كه آرام نگيريم.

فعاليت هايي ملموسي انجام داده اند، متن موجود متوجه آن عده اشخاص است كـه هميشـه گـم هسـتند . مـي      

  خورند ومي خوابند و باز گم مي شوند.

در روزانتخابات همة  ما به عنوان شهروندان غوري به شوق وذوق كامل، به اميد اينكه چهره هايي نو، نسبت به 

شته كارآمدتر است ،به پاي صندوق هايي راي رفتيم اما ؛ بدبختانه حاال نمي دانـيم  اشخاصـي كـه     اشخاص گذ

براي شان  را ي داديم كجا هستند و چه مي كنند؟  نه سخنراني شان را شنيده ايم  و نه هم  مصاحبه شان را بـا  

ن جناب بزرگوار استاد فضل مي آيد رسانه هايي دولتي وغيردولتي ديده ايم، اينجاست كه ياد آدم ازبيت  شيري

  »ازفالني خان سابق تا فالني خان حال/  اينقدر فرق است از... تا ... « كه مي گفت: 

اشخاصي كه صداي كمپاين شان پردة گوش فلك را به اهتزاز درآورده بود.  امنيت ورد زبانش بود ، شـعارش  

ا لباس دوست ؛ هم مرا گپ داد هم تورا ، هم پيران را خدمت به مردم بود ، كجا هستند؟  آن جناب  نامردانه  ب

فريب داد هم جوانان را، هم خُرد را بازي داد هم كالن را و وطن را با هموطن گول زد ، حاال نـه تـو ميـداني    

كجاست نه من ، خودش و عكس هايش را هم تو گم كردي ،هم من  وهم تاريخ. مطمين باش كـه انترنـت را   

، با اين همه نامردي ها ودروغ بافي ها چه بايد كـرد؟ آيـا دسـت را روي دسـت گذاشـته      هم به تحير انداخته

  بگوييم خيراست، خدا هدايت شان كند !؟  همين!؟  

حاال مي خواهم صريح وشفاف صحبت كنم  چون  آب ازسرگذشته وظرفيـت بـراي انتظـار چرنـد وپرنـد و      

سيار زياد شده و خوشبختانه به آخرين مرحله صـعودي  دروغبافي هايي تكراري  هم نمانده، گپ دادن  ها هم ب

رسيده و كم كم شكل نزولي را بخود مي گيرد  وانشاء اهللا به زودي سقوط خواهد كرد چرا كه  مقوله معروفـي   

  »باركج به منزل نمي رسد.« است كه: 

شخاصـي كـه   همشهري عزيز! مرا عقيده برآنست كه  دست ها را روي دست يكديگر بگـذاريم و درمـورد ا  

حركت ندارند دست به كار شويم ، اگربه خواب افريقاي  رفتند بيدارشان كنيم ، اگربه علل نامعلوم گم شدند به 

برنامه ي گم شده گان زنگ بزنيم.  باآلخره مكروسكوپ را بگيريم و به قول ايراني ها هرجورشـده پيدايشـان   

به وعده هايت عمل كن و بگوييم كـه جنـاب!  چطـو    كنيم و با بلند گو به گوش شان فرياد بزنيم، كه جناب 

خوابي كه بيداري نداري؟ وبگوييم كه بزرگوار!  ديروز دشوار بود ، امروز فرصت طاليي است ، فـردا ناوقـت   

كشورهايي كمك كننده از افغانستان بيرون مي شوند، تو بي خبر بـا   2014خواهد شد ؛  يادت باشد كه به سال 

ك مردود مفلوك  خود چه وقت شورمي خوري؟ چه وقـت بـه خاطربازسـازي فريـاد     اين انديشه هايي مترو

ميزني؟ وقتي كه  تمويل كننده ها ازافغانستان بيرون شدند؟ با كدام اقتصادت؟ با كدام منبع درآمدت ؟ گـاهي  

  هم درين مورد فكركردي؟ ....

انع كننده ي داري؟ در بخـش معـارف   مقابل كساني كه به تو راي دادند وانتظار خدمت هم دارند،  چه جواب ق

كه اساس تمدن است چه دست آوردي داري؟ به كناردرياي خروشان هريرود راه مي روي در مورد برق چـه  

آوازي كشيدي؟ دربارة سرك مركزي با نمايندگان باميان وهرات صحبت كردي؟ دربـاره قيرريـزي سـرك    

ضرورت اوليه است با مقامات مربوطـه صـحبت    هاي  مركزغور سخني راندي؟  درمورد شفاخانه وكلنيك كه

كردي؟ بخاطرتعليم وتربيه براي بلند بردن سطح دانش كدام پشنهاد دادي؟ كدام كاربزرگ كردي كـه مـردم   

است،  پس با اين همه نه ! نه! نه!.... با تـو،  » نه « متوجه آن نشده باشند؟ همه مي دانيم ،  جواب همه سوال ها 

  ازكجا كنيم گردابي كه اين همه نه! را بياندازيم تا غرق شود؟ به كجا خواهيم رسيد ؟

جناب وكيل صاحب ! تو داني  وخدا اگر تو بودي با بوجي  قدرت وثروت و شان وشوكتت با اين همه نه! نه!  

نه!.... چه مي كردي؟ هيچ!   پس عامل اصلي به وجود آورنده ي اين همـه نـه! خـودت هسـتي ، نـه شـخص       

ايد اين گره را هم  خودت  باز كني  و پاسخگو باشي مقابل مردمي كه به تـو اعتمـاد كردنـد و    ديگري، لذا  ب

  راي دادند.
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  فعاليت هاي واسا در و اليت غور

  
باشد با  افغانی می واسا)  که يک موسسه داخلی و موسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان يا (

شود که باھماھنگی  مدت دوسال می، حمايت مالی پروژه استيپ دفترمحترم بين المللی کانترپارت 
سرجنگل ، دولتيار ومرکز و  ادارات دولتی در و�يت غور به  ولسوالی ھای لعل  مسئولين و

ين موسسه آگاھی دھی وبلند بردن سطح دانش ھدف اساسی فعاليت ھای ا .چغچران فعاليت دارد
باشد:                                                                                   مردم درباره موضوعات ذيل می

 اس>م ودموکراسی.  )١
 شورای ملی ( پارلمان) )٢
 قوه اجرائيه ( حکومت) )٣
 قوه قضائيه  )۴
 انتخابات  )۵
 زن وجامعه مدنی   )۶

برای مدت حد اقل دو ساعت برای ھمه مردم( شوراھا،  روزانهشکل جلسات ه ن پيام ھا بواي
ه مردم و�يت غور ع>ق  . گردد علما، جوانان ، زنان، اقليت ھای قومی و معيوبين) داير می

کارمندان اين موسسه اضافه   ای،در ھر جلسه  مندی زياد درين برنامه ھای  آموزشی دارند و
  کنند. فر شرکت میتر از صدھا ن

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوار و سبز و سبكخيز

   استاد غ>م حيدر يگانه

  بھـار، ساده و لبـريز، عين جوغالک

  س>مت و َسَحر آميز، عين جوغالک

  بليغ و نادره و روی باز و بی تھميد

  بديع و وسوسه انگيز، عين جوغالک

  عـزيز و رفتـنی و کامـگار و بی پــروا

  جوغالک بزرگ و کامل و بی چيز، عين

  رسيد بی روِش خاک و مسلک اف>ک

  بدون تھمت و تبعيض، عين جوغالک

  به بی خيالی بـّره، َجِويد ھوشـم را

  تماِم ھسِت مرا نيز، عين جوغالک

  در ابر غوطه زد و عطر و شير و شھد آورد

  به عيـد و قند و قنــاويز، عين جوغالک

  کرانه ھای پس از برف، فطرتی دارند

  خن ريز، عين جوغالکغريب و پاک و س

  گذشت از افِق شھـر، خيِل لکلک، باز

  بلند و خاطـره انگيـز، عين جوغالک

  نشست و تند سفر کرد و چست باز آمد

  سوار و سبـز و سبکخـيز، عين جوغالک

  ١٣٨٩ صوفيه ـ حمل
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                                                    كنيم نمي مشورت ها همسايه با بنديم، مي پيمان آمريكا با :اسپنتا

  ي بي سيمنبع ب                                                                             

 .گيرد مي تصميم مستقالنه آمريكا با خود روابط مورد در افغانستان گفت، اسپنتا آقاي

 با آمريكا، با استراتژيك پيمان امضاي مورد در ندارد نظر در كشورش كه است گفته افغانستان جمهوري رئيس ملي امنيت مشاور اسپنتا، دادفر رنگين

 "وتوي حق" افغانستان همسايه كشورهاي گفت كرد مي صحبت افغانستان نمايندگان مجلس عمومي جلسه در كه ااسپنت آقاي .كند مشورت همسايه كشورهاي

 .شود تضمين آمريكا با استراتژيك پيمان در بايد كه است كشور اين ملي منافع دارد، اهميت افغانستان براي آنچه گفت، او .داشت نخواهند را پيمان اين

 با استراتژيك پيمان امضاي به افغانستان تصميم مورد در را خود نگراني آشكارا افغانستان، همسايه كشورهاي كه گيرد مي تصور حالي در اظهارات اين

 .اند كرده ابراز آمريكا

 سندي اصلي بندهاي از يكي افغانستان، در آمريكا دائمي هاي پايگاه ايجاد كه شده گفته اما است، نگرفته قرار ها رسانه اختيار در هنوز پيمان اين جزييات

 اين اما بود، خواهد افغانستان ثبات و امنيت سود به ها پايگاه اين ايجاد كه است گفته افغانستان دفاع وزير اگرچه .برسد امضا به است قرار كه بود خواهد

 وجود نيز افغانستان نمايندگان مجلس اعضاي ميان در مشابهي نگراني .بود شده روبرو كابينه وزراي از برخي مخالفت با نيز افغانستان حكومت درون در طرح

  .شوند خوانده فرا مجلس به جمهور رئيس ملي امنيت مشاور اسپنتا، دادفر رنگين و خارجه وزير رسول، زلمي شد سبب موضوع همين و است داشته

 كشور از يك هيچ به وتويي حق هيچ باشم، داشته برعهده نم را گفتگوها مديريت كه زماني تا كنم تاكيد خواهم مي" :گفت مجلس اعضاي به اسپنتا آقاي

 ".شد نخواهد داده همسايه هاي

 نكند، ايجاب افغانستان امنيت و افغانستان منافع اگر و شويم، استراتژيك پيمان هم كشورها با بايد ما كند، ايجاب افغانستان منافع اگر مبنا، اين به " :  افزود او

 ".است مردم محترم نمايندگان دست به آن تائيد و افغانستان مستقل حكومت دست هب تصميم اين .نشويم بايد

 .اند كرده ابراز آمريكا و افغانستان ميان استراتژيك پيمان امضاي به نسبت را خود نگراني كه هستند افغانستان هاي همسايه جمع در ايران، و پاكستان

 .زد خواهد دامن منطقه ثباتي بي به پيمان اين كه گفت كابل به سفري در اخيرا ايران )كشور( داخله وزير نجار مصطفي محمد

 پيمان مورد در را كشورش موضع گفت، سي بي بي به ايران از بازگشت از بعد اخيرا افغانستان خارجه وزارت سياسي امور معاون لودين جاويد همچنين

 .است داده توضيح ايران به آمريكا با استراتژيك

 .است نگران افغانستان و آمريكا بين استراتژيك پيمان امضاي از دارد، آمريكا با كه مشكالتي به توجه با ايران فتگ لودين آقاي

 روابط خواستار بود، كرد سفر كابل به كشورش ارتش هاي مقام و كابينه وزراي از متشكل پايه بلند هيات يك راس در كه پاكستان وزير نخست اخيرا

 نظامي پايگاه ايجاد با گيالني رضا يوسف سفر اين در سي بي بي هاي يافته براساس .شد پاكستان و افغانستان بين نظامي مدت بلند هاي همكاري و استراتژيك

 كه است هگفت بارها افغانستان دولت اگرچه بود كرده تشويق همسايه كشورهاي با مشابه پيمانهاي ايجاد به را افغانستان و كرده مخالفت افغانستان در آمريكا

 نگران منطقه در آمريكا مدت دراز حضور از مختلفي، داليل بر بنا پاكستان، و ايران اما بود، نخواهد سومي كشور هيچ زيان به آمريكا، با كشور اين روابط

 در آمريكا و غرب نظامي حضور براي يا بهانه ديگر كه كرد اعالم آمريكايي نيروهاي توسط پاكستان در الدن بن شدن كشته از بعد ايران رو همين از .هستند

 .است نمانده باقي افغانستان

 

 

  
  21نام 

 سيد علي مشفق

  21  نام تمدن ما   هم هم قرن و

  21 زيباست رنگ وچهره گلفام 

  نو قصه وطرح حديث ،در صفحه صفحه

  21  جام ، مطالب نو  و  از مي  ،پر

  خود طرح نو زند ةنسل جوان به حلق

  21 از خام   پخته و وگرم  از سرد و

  چكد از فكر اهل دل انديشه ها كه مي

   21  به اندام ، لباس سبز پوشد 

  وي يك سبد غزل ة شمار هرنسخه و

  21  از بام  و دريچه  از   مي ريزد

  ماندگار تر در آسمان نشريه ها 

  21  به هرشاميك كهشكشان ستاره 

  راه و روش كار او علمي و حرفه اي

   21   شده ، گام حساب  سنجيده و

  هنر و  انديشه آغاز او صالبت و

  21  ساده  سرانجام سالم   و  سبز و

  

    اس خواهد يافت.وكيل انعك  شماره فعاليت هاي يك هر در  پارلمان كشور اختصاص دارد كه وكالي مردم غور در  اين ستون به فعاليت هاي  آوري:ديا

  فعاليت هاي پارلماني سيما جوينده !
  

روز و هميشه صداي مردم غور در پارلمان بوده شـب  ،  باشد مردم غور ميفعال  ر مجلس نمايند گان كه يكي از نمايند گان د مردم غور ةخانم سيما جوينده نمايند
س يروي عملـي شـدن وعـده هـاي ريـ      و س جمهور كرزي ديـدار نمـود  يجوينده در اولين كار پارلماني خود با ري .باشد مي در تالش اري به مردمزبراي خدمت گ

بـه باسـازي غـور    وي در ميـان گذاشـت وخواسـتار توجـه      رييس جمهـور با  را  خواسته هاي مردم مشكالت و . اوگونمودو انتخابات به غور گفتجمهور در زمان 
دن مسـدود بـو  و لـوازم درسـي    معلـم مسـلكي ،  نمود ودر مـورد ،   چندين بار با وزير معارف ديدار، باشد  جوينده كه يكي از عالقه مندان رشد معارف مي گرديد.

از تخريب آثار  نمود وديدارغوري تبار گان داز نماين اي با عده ه فرهنگ همراووزير اطالعات .همچنان نامبرده با هان توجه جدي شداخو، ضعيف  ةادار مكاتب و
توجـه نشـود مشـكالت     ه ايـن بـار   درگرو اظهارداشت كه اگفت سخن نبود مركز تعليمي براي جوانان  چاپ خانه و ،نبود كتابخانه  وغارت آثار تاريخي ، باستاني 

وكيل جوينده كه پيشرفت  . داد كتابخانه رايك  ايجاد يك موزيم و ة عدو يرفت كه هيچ گونه كاري انجام نشده وذفرهنگ پو وزير اطالعات  . بيشتر خواهد شد
از داشـت و   آب مالقـات  و نـرژي  اوزيـر   بـا   تبـه  چندين مردد. او اعمار گربند برق مي باشد كه در واليت غور  داند در تالش جدي در اعمار بندبرق مي غور را

. كـار آن را آغـاز مـي نمـايم     ي كـه شـده   كه امسال به هرقيمتداد آب وعده  سرپرست انرژي و. سوخت در غورسخن گفتامكانات نبود و موجوديت آب فروان 
وزارت با معـين  همچنان  وي . گو نموده خواهان توازن بودجه درتمام واليت گرديدهو  به خاطر گرفتن پروژه هاي بازسازي در بودجه ساالنه بحث وگفت جوينده

ديدن نمود. جوينـده    غور يه هاي با وزير انكشاف دهات به خاطر گرفتن پروژه هاي انكشافي درقر وهمين طور  ن غورتحصيالت عالي به خاطر حل مشكل محصال
مالقـات هـاي داشـت.     ثـار فرهنگـي غـور   آ حفظ به خـاطر  يونسكو ربا سفيو   يتاماضافه شدن تشكيل داراال يابي وامور اجتماعي به خاطر زمينه كارو  با وزير كار

   .كند مي عدفا وحقوق شان هميشه از مردم غوربوده وجوينده هميشه در پارلمان صداي مردم غور 
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  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
  دفتر و�يتی غور

  مجاھد کيست و جنگ سا�ر کدام است؟

 جنگ سا ر کسی است که:

 برای اغراض و اھداف شخصی و گروھی می جنگد.        .١

  از نام اس7م سؤاستفاده می کند.        .٢

  بيت المال را تاراج و دارايی عامه را غصب می کند.        .٣

  س7ح خود را وسيله آزار و اذيت مردم قرار می دھد.        .٤ 

  کشتار مردم بی گناه می شود. امنيت را از مردم سلب می کند و موجب تداوم جنگ و        .٥

  به مال، جان، حيثيت و ناموس مردم تجاوز می کند.        .٦

  متکبر، مغرور، احساساتی ، بی حوصله و بد زبان است.        .٧

  از او ھمه متنفر و گريزان اند.        .٨

 مجاھد کسی است که:
 در راه خدا جھاد می کند.        .١

  ردم خدمت می کند. به نفع اس7م و م        .٢

  از بيت المال و دارايی عامه حراست و از سؤاستفاده جلوگيری می کند.        .٣

  از س7ح برای دفاع از دين ، وطن و مردم استفاده می کند.        .٤

  برای امنيت و استقرار صلح شب و روز ت7ش می کند.        .٥

  می کند.از مال، جان، حيثيت و ناموس مردم دفاع         .٦

  از لحاظ اخ7قی، متواضع، حليم ، با حوصله و خوش صحبت است.        .٧

  ھمه او را دوست دارند و مجاھد در قلب مردم جای دارد.        .٨

  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این باور است که:

مال  ھيچ فرد یا گروھی حق ندارد از عنوان جھاد سؤاستفاده نموده، جان،        .١

  و ناموس مردم را مورد تعرض و تجاوز قرار دھد.

ھر گاه شخصی، گروھی و یا سازمانی مورد انتقاد و اعتراض قرار می         .٢

گيرد اعمال و رفتارھای کنونی آنھا مورد نظر است نه گذشتته آنھا، بنابراین اگر 

د حقوق کسی در گذشته مجاھد بوده ولی اکنون با استفاده از زور و اسلحه خو

مردم تعرض قرار می دھد، اکنون مجاھد نيست بلکه جنگ سا@ر است و باید با 

  او به عنوان یک جنگ سا@ر برخورد شود.

اطEق عنوان جنگ سا@ر برای مجاھد اھانت به اسEم و جھاد است ولی         .٣

  اھانت بزرگتر این خواھد بود که جنگ سا@ر و تفنگ سا@ر را مجاھد بناميم.

   

  لعل وسرجنگل دروازة شرقي واليت غور

  سيدعلی مشفق

همه جانبه از تمام واليـت غـور مـي باشـد. در رابطـه بـه       يكي از ضروريات امروزي نسل جوان ما غوري ها، آشنايي 
وضعيت تاريخي غوريان در امتداد تاريخ وگذر زمان ، كتب ونوشته هاي از شخصيت ها وقلم بـه دسـتان مـا، در ديـد     
وقضاوت ومطالعة عالقه مندان قرار دارد. منظور ما حاال ، نه ارايه اينگونه معلومات تـاريخي اسـت ونـه ظرفيـت ايـن      

ته ايجاب مي كند تا اين داستان را از سربگيريم. آنچه در زير مي خوانيد معلومات كوتاهي در باب ولسوالي لعل نوش
واليـت غـور اسـت وحيثيـت دروازة      -از نظرنفـوس ووسـعت   -وسرجنگل است كه يكي از ولسوالي هاي درجـه اول 

لعل وسرجنگل كـه وجـه تسـميه آن از     ورودي را از سمت كابل واز نواحي مناطق مركزي كشور به زون غرب دارد.
كيلومتر مربع مساحت ، درشرق واليت غور قرار دارد  2850سنگ گران بهاي به نام لعل گرفته شده با وسعت تقريبا  

واز طرف شمال به ولسوالي بلخاب وچراس ، از غرب به دولتيار ، از جنوب به مناطق سنگ تخت وبندر واشترلي واز 
  كاولنگ وپنجاب محدود است.طرف شرق به ولسوالي ي

به لحاظ ساختار جيوفزيكي به طور عموم سه رشته كوه اين ولسـوالي را در آغـوش كشـيده اسـت. رشـته كـوه، بنـد        
دعاخوان، ارتفاعات مرزي ياحد فاصل لعل وسرجنگل و سلسله جبال پيتاب سرجنگل ( بندكاشان) كه بلند ترين نقطه 

 35/ 65فغانستان برآورد شده است. اين ولسوالي بين خطوط طول البلد شرقي متر در اطلس قريه هاي ا 4400اش به 
درجه قرار گرفته است. ازميـان دو دره آن (   50/  34درجه و  34/20درجه   وعرض البلد شمالي  45/  66درجه و 

كمـك  درة لعل ودره سرجنگل) دورشاخه بزرگ درياي هريرود كه از سنگالب وجنگالب سرچشمه مي گيـرد ، بـه   
  معاونين خرد جانبي خود تقوييت شده ودر شينيه دولتيار باهم يكجا مي شود.

ولسوالي لعل وسرجنگل به تناسب كليه ولسوالي هاي مناطق مركزي ( هزاره جات ) از لحاظ اراضي ساختاري وقابـل  
نان وبـاال رفـتن   انكشاف ودورنماي روشني دارد، ولي با اين اوصاف از رهگذر اساسات در برابـر رشـد جمعيـت سـاك    

% نفوس اين ولسوالي زراعت را به عنوان يكي 85درجه نيازمندي ها ، بسيار ضعيف وناكافي ارزيابي مي شود. تقريبا 
از اركان اصلي زندگي ومعيشت شان انتخاب واز  دو شيوة زراعت للمـي وآبـي اسـتفاده مـي كننـد كـه پيـداوارمهم        

 شنگ وعدس تشكيل مي دهد.زراعتي شان را گندم ، جو، جواري، شاخل ، م

تاسيسات صنعتي از نوع كارخانه جات در اين ولسوالي نيست و توليدات شان محدود به صنايع دستي اسـت و تقريبـا    
  دكان در هفت بازار جزء تاسيسات اقتصادي آن محسوب مي شود. 1600

عـد از انتخابـات و توزيـع كـارت     ولسوالي لعل وسرجنگل از نظررشد جمعيت ارقام قابل مالحظة را ارايـه مـي كنـد. ب   
  هزار را نشان داد.170هويت،  آمار نفوس اين ولسوالي باالي 

نوعيت باورهاي اجتماعي اين ولسوالي باپيشـنه تـاريخي بقيـه سـاكنين غـور در توافـق اسـت وهنـوز هـم هنجارهـاي           
شان از نـوع عقايـد مـذهبي     فولكوريكي در البالي رسوم وعادات ساكنان اين ولسوالي متبلور است و اعياد ومصايب

وديني است. تراكم نفوس و رشد جمعيت در اين ولسوالي باعث ارتقاي كمـي مراكـز آموزشـي  گرديـده اسـت، تـا       
دانـش   31560ابتداييه بـا    19متوسطه و  36ليسه ( دبيرستان) ،  21باب مدرسه ديني ،   10جايكه در سطح ولسوالي  

 150تن شاگرد  بـا   7500ان تشكيل مي دهد مصروف تعليم هستند.  در ضمن،  شان را دختر 14000آموز كه تقريبا 
كورس از طرف مؤسسه يونسكو در قسمت  20و CRSكورس از جانب مؤسسه   25معلم از طرف مؤسسه هبيتات و 

آن نبود تعليم وتربيه فعال مي باشد. اما از لحاظ كيفي متاثر از وضعيت عمومي معارف در غور بوده ، برعدم موفقيت 
  درايت و كفايت سالم در رهبري رياست ومديريت تاثيرگذاراست. 

انسجام مفكوره هاي سياسي خود زاده جمعيت است. اين ولسوالي در گذر تاريخ بستر رشد و فعاليت تعداد زيـادي از  
ز انقـالب،  احزاب سياسي بوده است تا جايكه در ساختار تشكيالت سياسي ايـن ولسـوالي سـه مقطـع از زمـان ( قبـل ا      

دوران جنگ، وبعد از انقالب) پانزده حزب به طور علني وسرّي فعاليت داشته و برخي هنوز هم دارند. تعدد احـزاب  
و تغيير وتبديل قدرت در اين ولسوالي،  زمينه رشد عدم تمايل خدمات عامه را فراهم ساخته  و در هر مقطع از زمـان  

ردم تقويت ونيمي تضعيف شده اند،  كه يكي از ده هـا علـل بـروز عقـب     كه دسته اي به سر قدرت آمده ، نيمي از م
ماندگي وفقر، همين نبود توازن قدرت وعدالت در اين ولسوالي بوده است وهنـوز هـم مـردم ايـن ولسـوالي از نبـود       

ر صـلح ،  امكانات  اوليه كه پاسخگوي نيازهاي ابتدايي شان باشد رنج مي برند . با آن هم مـردم ايـن ولسـوالي طرفـدا    
امنيت، معارف و وحدت ملي هستند و اين حسن نيت وصلح دوستي مردم باعث شده كه لعل از طرف پروسه دايـاگ   

  به نام ولسوالي صلح در رسانه اعالن گردد. 
 

  حاكميت قانون جنگل
  محمد حسن حمکيمی

  

زمانيكه از قانون جنگل صحبت مي شد ، نميدانيم كه چگونه قانوني است ، ولي حـاال دانسـتم   
شهريكه در آن قانون جنگل حاكم باشد شير از زور خود ، پلنگ از تيـزي خـود ، گـرگ از    

ي شـود باشـندگان آن   درندگي وروبا از نيرنگ خود استفاده مي كند. چيزي كـه متضـرر مـ   
منطقه ومحيط جنگل مي باشد . در جنگل هـركس هرچـه از تـوانش باشـد انجـام مـي دهـد .        
هركس هرچيزي كه آمد مي دراند ويا بخود مي برد. درقانون جنگل : باشـندگان ، عـدالت ،   
حقوق افراد وحاكميت قانون مهم نيست . زور ، چور وچپاول مهمترين كار جنگل مي باشـد.  

روت چيزي است كه افراد جنگل آنرا نمي شناسد . حاال در غور واقعا قـانون جنگـل   رحم وم
حاكم است. قانون زورگويي ، ظلم ، بي عدالتي ، غارت چپاول ونيرنـگ مهمتـرين چيزهـاي    
است كه هر روز رشد مي كند ، قتل ها به شدت جريان دارد. فساد هرروز درحال رشد اسـت  

وزمين هاي دولت وكمك هـاي موسسـات جريـان دارد وهمـه      . چپاول از مال مردم تا اموال
نشان دهنده ي قانون جنگل  است . اميد واريم مقامات مسوول بخاطر بهبـود اوضـاع وتغييـر    
 وضعيت جدا اقدام نمايند وبراي نجات مردم مسووليت خويش را ادا نمايند.                   
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با شتاب عذاب آلود از دل دود وخاك وهواي سم زده عبور مي كنيم 
وحنجره من هي تلخي مي كند. سرفه مي كنم به خدا سرفه مي كنم .اخ وتف 

از م. دكتر فرموده بود كه آب زياد سرد نخورم، مي كنم. آالرژي حنجره دار
عطر وبوي گل نيز پرهيز كنم.حاال بيا خربيار وخاك باد وهواي مسموم بار 
كن. از ديدن خيابان هاي بي قانون، راننده هاي بي قانون،  ترافيك بي قانون 
وآلودگي هوا نفرتي مي شوم. بالخره مي رسيم به يك رستوران كه گويا 

پختن شهره است. پيش روي رستوران جوي فاضالب بسيار درغذاي خوب 
فاضالنه جاري است. خاك ودود از زمين ودودكش موترهاآميخته مي شود يا 

 دود كباب كه باعث طغيان آتش حنجره من است .

زيادي فانتزي فكر مي كنم. سانتيمانتال واز اين قبيل حاالت وتوهمات 
ديوارهاي آينه دار. مي نشينيم وخياالت. مي روم ته كاوي. سالن شيك با 

وغدا فرمايش مي دهيم. غذا وچاي مي آورند. هرچه بر خودم فشار مي آورم 
كه نزاكت جمع را رعايت كرده غذا بخورم نمي توانم. مرغ اشتها از قفس 

 معده ام پريده است. چاي سبز مي خورم ومقداري نان گرم.

خانه دخترخاله ام در دشت نان چاشت را خورده از رستوران بيرون مي زنيم. 
برچي است. وما مي رويم دشت برچي. غبار چير كرده به دشت برچي مي 
رسيم وموترمي چرخد ووارد يك كوچه خاكي مي شود كه از وسطش جوي 
فاضالب جاري است. دو طرف جوي هم چنان چقرچقوري است كه هر لحظه 

  يوسف شده درچاه مي روي وبعد باال مي آيي. 

م كه برنامه طنز تلويزيون آريا وگب هاي سيد همايون بي ريا در تازه مي فهم
باب چقر چقوري و هواي مسموم كابل چه معني دارد. سيد همايون مي گفت  
وقتي خارجي ها به شاق ترين نوع اعدام معكوم مي شوند فرستاده مي شوند 
 به كابل تا به صورت طبيعي با تنفس كردن هواي مسموم كابل اعدام تدريجي

شوند! باري در كوچه ي كج وكول در شهر شهير كابل كجكي مي رويم 
  وموتر چپ وراست خم وراست مي شود

   
  مي شود موتر حواله گاه راست وگاه چپ

  در چقوري چند ساله گاه راست وگاه چپ

   
  مي رود از جوي آب زرد وبوداري كه هي 

  مي كند گه را نواله گاه راست وگاه چپ

   
  بوي بد وراه خراب ويم ازخويش ازمي ر

  .خانه فرزند خاله گاه راست وگاه چپ

 

 هواي آبي لبخند چاپ شد
  

مجموعة شعري سيد علي آقا مشفق ، شاعر جوان و » هواي آبي لبخند« 
/ ارديبهشت ( ثور) بـه همـين   31پركار غوري به چاپ رسيد. روز شنبه 

لمـين ، انديشـة   مناسبت در ولسوالي لعـل وسـرجنگل بـه اتبكـار دارالمع    
جوان ، نهادمدني كوثر وانجمن خيزش جوانان محفل باشكوهي برگزار 
گرديد و از فعاليت هاي فرهنگي مشفق تجليل به عمل آمد. هواي آبـي  

جلـد  و بـا قطـع و صـحافت      1000صحفه و با تيـراژ     218لبخند،  در 
 مرغوب توسط انتشارات سعيد، در كابل به چاپ رسيده است. قابل يـاد 

جوانـه هـاي   «آوري است كه پيش ازين نيز، يك مجموعة شعري به نام 
ازهمين شاعر به چاپ رسيده بود و اثر ديگري در عرصه روش » خسته 

 .هاي تعليم و تربيه و راهنماي معلم  از وي آمادة چاپ مي باشد

رها با انگشت راه خروج از بن بست را نشان مي دهند وما مي از هواپيما تا مي شويم. عسك
رويم كه داخل شويم! از در نه از دركي وارد اتاقك بارگيري مي شويم. نوارباركش 

وك هاي ر  تاير دار را در  خراب است وچند كارگر زور مي زنند كه پالستيك هاي 
برقي جا كنند. مي روم كه چرخ دستي بگيرم وچمدان ها را در آن بگذارم. پيش تر از 
من دو نفر ديگر كارها را جور مي كنند.يكي ساك ها را مي گيرد وديگري چرخ را. 
درست سه قدم همراهي ام مي كنند وپول مي خواهند.چيزكي در دست شان مي گذارم 

از ايشان راهي در خروجي مي شوم. آفتاب خفيفه كاري مي كند.مردمان همراه يكي 
زيادي آنسوترك نرده هاي آهني چشم به راه مسافران شان هستند. من هنوزحس خاصي 
ندارم فقط فكر مي كنم جايي آمده ام كه كمتر خودم را بيگانه احساس مي كنم. مي 

.احمد برادرم دوسال بزرگتر از من رسم به نرده هاي خروجي ومنتظران ظهورم را مي بينم
است. يازده فرزند دارد.اگر خودش غيب شود مي شود گفت احمدغايب ويازده فرزند 
برحقش از خانواده مااستند. احمد را مي بينم، سياه چرده است كاله سفيد يا ديواره بلند 
دارد وريشش به هيات قيف نوك دراز درآمده است. بغل كشي مي كنيم.غم آميخته 
باشادي درلحنش هويداست. پيرتر ازتصور من است. نگاه مي كنم به يك گروه پسر 
ودختر كه هيچ كدامشان را نمي شناسم. فرزندان برادرم كه روزي سه، چار،پنج، شش، 
هفت، ساله بودند حاالشده اند هيجده ،نوزده، بيست، بيست ويك ساله. يكي يكي مانده 

م گد ود مي شود. زن برادرم كه بوله ام هم مي نباشي شان مي كنم وحساب شان از پيش
شود راهمراه با خواهرش مي بينم. صورت شان چين وچروك شده است  پيري عجيبي از 
زيرپوست شان جيغ مي كشد. اولين تصوير اندوه ناك همين است. كساني را كه جوان 

ه در اين وپرشور ديده بودم پير وفرتوت وشكسته مي بينم. درمن كسي فرياد مي زند ك
  وطن چه برسر آدمها آمده است آه

  چه آمده به سرما چه با شما رفته است

  كه نام عشق چو نامي زياد ها رفته است.

همه خوشحالند ومن دق وبد وگرفته هستم. همراه گروهي از كود ك وبزرگسال راهي 
مو همه خوشحالند ومن دق وبد وگرفته هستم. همراه گروهي از كود ك وبزرگسال 

 ي موتر مي شويم.راه

گدا ها هم دنبال ما.سوار موتر مي شويم ومي رويم به سمت مركز شهر كابل. شهر شلوغ 
است با موترهاي سواري، موترهاي نظامي، موترهاي باري، دوچرخه  ها ، موترسيكل ها ، 
خرگادي ها ، آدم گادي ها وحضورگرم حيوانات كه انظر الي االبل كيف خلقت. و ان 

ت لصوت الحمير والغنم والبقر الي ماشاهللا. شهرنگو صحراي محشربگو. راننده انكر االصوا
ها با هرسرعت كه دلشان بخواهد باهرقسم پيچ وتابي كه دلشان بخواهد وباهرمقدار هارن 
وبوقي كه توانشان بكشد به مسابقه اند. از اين نوع رانندگي هم هراس دارم. وقتي قانون 

كنار راننده كيف آور است. از سرعتش لذت مي بري  رانندگي را بلد نباشي نشستن
وازپيج وتاب ها وجمپ وجول هايش لذت مي بري.اما وقتي در سويدن براي گرفتن 
گواهي نامه رانندگي دوسال قانون خوانده باشي وپنح هزار سوال را جواب داده باشي و 

گواهي نامه چهارهزار دالرهزينه پرداخت كرده باشي وبراي يك تخلف كوچك شش ماه 
ات را از توپس گرفته باشد وپنح صد دالرهم جريمه ات كرده باشد. نشستن كنار راننده 
وطني عذاب دوزخ است. هر دفعه كه راننده سرعت رامي شكند، ترمز مي گيرد، مي 
چرخد ، تغيرمسيرمي دهدومانور مي كند تو مي فهمي كه چه اشتباهات مي كند وچه 

بازي مي كند. شهر بي قانون براي آدم هاي نادان بهشت است  اندازه با جان وجهان آدمي
وبراي دانايان دوزخ.(توجه داريد كه چه آدم هاي داناي كلي در اين جهان هستند كه با 
خواندن چند كتاب در باره قوانين رانندگي دانشمند مي شوند آنسان ضمير اول شخص 

  ادامه   ) اين نوشته
 

      آخرين برگ سفرنامه باران اين است                 
  

 محمد شريف سعيدی
  

 

  

  ي كه تويياي نســـــــخة نامـه اله 

  وي آيـــــــينة جمال شاهي كه تويي

  بيرون ز تو نيـست هرچه درعالم هست

  ازخود  بطلب هرآنچه خواهي كه تويي

  موالنا

  

  مسابقه سيرت النبي برگزار شد
  

انجمن اصالح ومعرفت غـور در مـاه ثـور مسـابقة معلومـاتي در مـورد       
از جوانـان  تـن   700حـدود   برنامهاين  سيرت النبي برگزار ساخت. در

اشتراك كرده بودند كه اكثريت آنها توانسـتند بيشترسـواالت را حـل    
نمايند. در اين مسابقه بـه تعـدادي از پسـران ممتـاز و دختـران جـوايز       
ارزشمندي نيز از طرف انجمن تهيه و طي يك محفـل باشـكوه توزيـع    

  گرديد.
فعاليت هاي انجمن اصـالح اسـت   از يكي   قابل ياد آوري است كه اين

  ودر آينده فعاليت هاي بيشتري از طرف اين نهاد انجام خواهد يافت.


