
 
 

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 

 ماهنامه

  فرهنـــگي، سياســـي و اجتمـــاعي
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اين شماره به كمك مالي 
اعي ـي و اجتمـارگان مل

دفتر  –جوانان افغانستان 
ده ـور چاپ شـي غـواليت

  .است 

  "اداره فيروزكوه  "           

 
 

درباب تأمين امنيت و حل منازعات 
  :قومي بايد حكومتي عمل شود 

  

 غم ربانی ھدفمند
  

  

بين جامعة جهاني و حكومت افغانستان در روشنايي قانون اساسي گذر ميُنه سال از عمر حكومت 

عمده ترين موارد  آن تعهدات و تعهدات ظاهراً عام المنفعة صورت گرفتطي اين سالها افغانستان 

را تأمين  امنيت سراسري ، انكشاف متوازن ، مشاركت ملي ،  تأمين عدالت اجتماعي  ، مبارزه با 

كه هزينة  هدبا مواد مخدر ، ملكي سازي افراد مسلح غير مسؤل تشكيل مي دفساد اداري ، مبارزه 

، هرچند جامعة جهاني به تعهدات خويش در برابر حكومت گرفته وداردرا جامعة جهاني بدوش  آن

افغانستان در موارد كه توجة دولت افغانستان معطوف بوده و منافع كشور هاي قدرتمند هم ايجاب 

من به سر مي برند ،  ادر حال حاضر پارة مردم افغانستان در فضاي  .رده است نموده باشد ؛ عمل ك

درست نسبي بوده وتاجاي آب و برق ، سرك ،  مراكز تعليمي و تحصيلي ، مراكز صحي داري 

كشت و ، فساد اداري تا حال هرچند «گرديده و اسباب معيشت خويش را نيك تهيه كرده اند . 

  ».ريبان شان برنداشته است قاچاق مواد مخدر دست از گ

اما دست باز متصديان امور در اختالس ، تبعيض ، گروه گرايي و سمت پرستي ، عدم تعهد در      

برابر قانون و مردم تقصير حكومت افغانستان و جامعة جهاني را در باب نقض شاخصترين مواد 

امعة جهاني به هدف عمل به قانون اساسي كشور ، بصورت واضح برمال كرد ، زيرا امكانات كه ج

نشان دهندة تعامل غلط ، تعهدات خويش در برابر مردم افغانستان طي ُنه سال هزينه كرده است 

زيرا بودجة كه در فصل و باب هاي ( تأمين عدالت اجتماعي و انشكاف . دولت با مردم است 

، در حاليكه ( تأمين متوازن ) پالن شده ، در هيچ راستاي عادالنه و متوازن مصرف نشده است 

عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن ) به عنوان شاخصترين اصول قانون اساسي افغانستان بود كه 

مردم با اتكا و باور به آن سالح خود را بر زمين گذاشتند و آواي تبعيت از نظام را خود مختارانه 

غلط از آب  لت مردانازطرف دوبدون جبر و اكراه بگوش دولت نجوا كردند . اما  همه چيز

كه از امكانات جامعة جهاني  استفادة متوازن صورت نگرفت بودجة جامعة ايندرآمد ، به دليل 

شد . بگونة مثال  كمك هاي كه دولت افغانستان طي » خويش خورك « جهاني در داخل افغانستان 

نيادي و عام المنفعه ، ، اندكي در باب انكشاف و باز سازي پروژه هاي ب ُنه سال دريافت نموده است

صرف متأمين عدالت اجتماعي ، مبارزه با فساد اداري و مواد مخدر بصورت واقعي در  واليت غور 

نشد !! .  بĤنهم متصديان امور هميشه  امنيت اين واليت را غنيمت عنوان نموده و در مسايل سهولت 

كه خود نشان دهندة نقض قانون سازي هاي عام المنفعة كه ذكر شد  ( فقط وعده سپرده اند !! ) 

اساسي است . زيرا ساختن پروژه هاي عام المنفعه و تأمين عدالت اجتماعي درغور ، محو مواد 

»  واليات افغانستان  اندر كنار بقية ساكن« مخدر و محو فساد اداري از اين واليت حق مردم  است 

به ياد دولت مردان افغانستان داده  به آنهم هر باري كه وعده خالفي ها ونقض مواد قانون اساسي

شده است ؛ از معتقدات و پاك دلي مردم غور سوء استفاده شده و با تذكر چند كلمة غير مرتب 

از تاريخ غور مردم را در برابر كوتاهي هاي نظام به مدارا دعوت نمودند و در حق شان دعاي خير 

در حاليكه مردم غور در باب تأمين امنيت اين كرده اند ! آنهم به احتمال قوي از عمق دل نبوده !!! 

جغرافيا ممنون احسان دولت و جامعة جهاني نيستند ، زيرا طالب و تروريست در غور تجربه شده و 

از همين رو افكار طالباني و ترور افگني در غور  .ايقة مردم نمي رودذز از گتلخي هاي آنها هر

شاهراه ها به اثر همت وباورمردم نسبت به دولت  بستر مناسب ندارد كه در نتيجه امنيت شهر و

، كثيري افراد مسلح غير مسؤل به رضاي خود خلع سالح شدند ، دل افراد ناراضي و ميباشدتأمين 

بناء ضرورت احساس نمي . هرآنچه مربوط مردم بود انجام يافت ورنجيده به دست حكومت افتاد

  ل مساعی نمايند . ذ ب باب شد كه  دولت و نيرو هاي جامعة جهاني در اين

  2بقيه ص                                                                               

  مرگ معارف
  ! ليه راجعوان و انا إنا ِ� إ

 

  جمشيد احمدی                                                                                        
 

به همه واضح است كه  معارف يك كشور ركن اساسي و الگو براي به ساحل نجات همان جامعه و مردم است ،  

ن مرز و بوم را معارف مردم افغانستان شرايط ناگواري را تجربه كرده و مي كنند ،  نياز هاي ضروري انسانهاي اي

  و تعليم و تربيه مي تواند مرفوع ساخته و خسارات را جبران نمايد . اما چگونه؟!

در كشور ما وزارت معارف دومين وزارت است كه بودجه مصرفي و انكشافي را بعد از وزارت دفاع ملي     

ي كنند ، ولي جاي سوال هزينه مي كند . اين امر ناشي از نياز هاي است كه اهل معارف حس و درك م

  اينجاست كه چه كساني مي توانند معارف را ، معارف بسازند؟

شهريان ، شهر چغجران و همه مردم غور به وضاحت مي دانند كه در معارف غور طي ُنه سال چه گذشته       

ا مصرف مليون بودجه انكشافي اش ر 26است و امروزه در آن گنج بازار چه مي گذرد ، معارف محتاج كه 

مليون دالر براي احياي و اعمار مكاتب نياز  26نتواند و واپس مسترد كند ، درحاليكه غور و معارف غور بيش از 

  دارد و بازهم چوكي سواران معارف سر بشورانند كه ما اهل معارفيم؟!!  چه توقعي  بايد داشت؟!

ن گذاشته شد ، و دوستان كه واجد شرايط اين رياست معارف غور چند ماه قبل از طريق رقابت آزاد به اعال      

پست بودند خود را نامزد ساختند ، اما از روز نام نويسي تا اكنون هيچ خبري نيست ، روزي از روزها شنيديم كه 

رييس جديدي به معارف غور آمده البته ( به حق شير مادر و به حق شاه سليمان پيغمبر) نه رقابت ، نه امتحان ... 

مراحل اصالحات ! فرمايشي و ماشيني !! .  بهرحال ميگذريم از اينكه اين آقا از چه طريقي باچه  بدون طي

وابستگي هاي پا به معارف گذاشت  ؟؟؟ و چوكي را فتح نموده !!! به هر روي معيار هاي مهم براي ما ظرفيت 

الي باشد كه ريس باشد چه هاي كاري است ، هر كسي كه از هر دري مي آيد ما از او كار مي خواهيم چه و

  اجير البته با حفظ آبرو و حيثيت .

  2بقيه ص                                                  
                                      

  آهاي بي خبر!
  چشم ديد خودم

    سارا رضايی                      
  

در   هفته اي مركز چغچران واقامت يكيك سفر دوهفته اي از واليت هرات به از الزم ديدم  پس از برگشت 

  با مردم شريف غور شريك سازم .  ربه كرده ام ،تجآنچه را  شهر  اين 

مردم شريف واليت غور ، بخصوص اهالي محترم شهر چغچران از واليان قبلي شكايت داشتند وچنين ابراز نظر 

ه شده است دلچسپي به اين واليت ندارند ؛ داد واليت غور بدست واليان كه هيچ دلبستگي و "مي نمودند  

. خوشبختانه ! با آمدن "وبهمين دليل اين واليت در حاليكه در قلب افغانستان واقع است ، توسعه پيدا نمي كند 

با  تعلق دارد!» خانواده استخواندار وشناخته شده « والي جديد كه ازاين واليت است وبه  اصطالح قديمي ها به 

دلچسپي و دلبستگي خود را به اين واليت نشان داده است .   گروه ؛و مختص به فعاليت هاي منحصر به فرد و 

  .تغيير بسيار بارز دراين واليت رو نما گرديده است كه ديده ام سهپس از آمدن ايشان 

  2بقيه ص                                                                                                 
 



  
   

 
   

 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرگ معارف ...   
در حاليكه رييس معارف غور از آغاز   

آمدنش در غور تا حال چندين تصادم و جار 

ونه حق قانوني و جنگجال را كه بدون هيچگ

مرتكب شده ، اگر روزهاي كه ازعمر ريس 

معارف دراين مرز وبوم سپري  شده  به 

محاسبه گرفته شود ، بيش از آنكه اين آقا 

مشكالت را حل كرده باشد ! ايجاد گر چالش 

ها بوده ، گاهي به آبرو و حيثيت استاد مكتب 

بازي مي كند، زماني با استاد دارالمعلمين 

خورد دارد و مكرراً قهرمان پاره طالبانه بر 

كردن در خواستي هاي جوانان ، 

تحصيلكردگان عالقمند معلمي  اين واليت 

  مي شود.

مشكل در كجاست ؟ آنچه را من به       

عنوان شهروند اين شهر دريافتم ، اكثر اين 

چالش ها در برابر مراجعين معارف ؛ برايم 

ر هويدا بوده و چنانكه جناب رييس معارف د

نشست كه با خودش داشتيم ابراز داشت ، در 

واقع ايشان ازطريق مقامات بلند حكومتي كه 

ما از باال بلندان شرمساريم ، بال و پر داده مي 

شود و گويا كه هر آنچه خودش خواسته 

باشد  انجام ميدهد و باز ، همانطور كه خودش 

مي گويد ( ... هه  هه هه ) قناعت مردم را 

ياست خواهد نمود ، به باور من فراهم كرده ر

با اينگونه اداره واينطور معارف ما نه تنها 

روند تعليم و تربيه و جريان دانش آموزي 

دانش آموزان را بهتر و خوبتر نخواهيم ديد 

بلكه در آينده ، معارفي را خواهيم داشتيم كه 

  سياه روزتر از امسال باشد !!.

ه همانطوريكه چندي پيش در نوشته قبلي ك

درمورد معارف غور داشتم ميخواهم تذكري 

داشته باشم از وضع موجود و چنانكه درنتايج 

كانكور نيز همان مسأله به روشني هويدا شد ، 

بلي شاگرد كه وسعت دايرة را كه چهار قايمه 

درجه  90درجه است ؛ يك قايمه يا  360يا 

تلقي كنند ويا آشنايي درست با خواندن واژه 

سي دري نداشته باشند ، ما و جمله هاي فار

كانكوري را بهتر از آنچه كه امسال ديده ايم ؛ 

مي توانيم در آينده ها داشته باشيم؟!  

درحاليكه استادان ما هر روز از طرف رييس 

معارف توهين مي شود، ورق درخواستي 

جوان ليسانسه مابخاطر معلم شدن در ليسه ها 

 ازسوي ريس معارف پاره شده ولي در مقابل

اين جرم مرتكب شده ، به عوض آنكه شخص 

رييس معارف غور تأديب شود !!! از سوي 

حكومت مداران بال و پر داده مي شود!! فكر 

كنم بهتر خواهد بود تا براي نسل آينده اي 

معارف غور فاتحه بخوانيم و بگورش كنيم. ( 

 انا هللا و انا اليه راجعوان)

 

 

  

  

 

  در تامين امنيت وحل منازعات ... 
  
من كه آنهم دست پخت خود أگي در فضاي  مردم غور به محض زند  

شان بوده از نظام راضي و حمايت خود را هميشه از هر برنامه دولت 

با وصف كه هيچ برنامة دولتي طور شايد و بايد به « اعالم نموده اند . 

رو به  1389اما اوضاع امنيتي غور هم طي سال » نفع مردم غور نبوده 

مسافرين و عابرين در شاهراه هاي عمومي جان هاي راييده وگو خامت 

خود را از دست دادند ، حمالت انتحاري و تروريستي كه به عنوان 

پوشيد مي مهمترين و پر هزينه ترين برنامه هاي دشمن است جامة عمل 

، پوسته هاي افراد مسلح غير مسؤل در شاهراه ها بنيانگذاري شده و از 

لتي ها باج مي گيرند ، چور مي كنند  و زور مي عابرين حتي از دو

دولت همچنان سكوت ، گويند و ... در مقابل اين همة نابساماني ها 

است در حاليكه امكانات مبارزه و محو گروه هاي كوچك كه زير نام 

گيرند  طالب عرض وجود كرده اند و جان و مال افراد بي دفاع را مي

. اما دولت همچنان سنگين دست  گرفته اند! براي دولت ميسر استو

در برابر گستاخي هاي دشمن ، خود را كوچك نمي « زير االشه نشسته 

.اين حرف نظام است . اما آنچه به عنوان حقايق تلخ به همگان » نمايد 

اين است كه سكوت بي دليل دولت در برابر دشمنان  ،هويدا است 

يف شده است و يا خون ومال مردم نشان ميدهد كه دست دولت هم كث

سكوت دولت لحاظ به هر ، ندارد راهم توان مديريت  اوضاع امنيتي 

در هر دو صورت  براي دشمنان اين سرزمين توان و براي افراد ملكي 

شده اما ناراضي از نظام جان دو باره بخشيده است  تا دست به سالح 

نفع خود  ببرند و با استفاده از امكانات و نيروي حكومت  اوضاع را به

مديريت كنند .  منازعات بين اقوام  جنوب و جنوب غرب چغچران ( 

فيروزكوه ) نمونه خوب اين ماجرا است زيرا اين منازعات ريشه يي و 

بنيادي است ،  حل اين نوع منازعات معموالً زمانگير بوده و به امكانات 

خطر و خسارات اين منازعه كه به  ، و تالش هاي بيشتر نياز دارد

احتمال قوي به خشونت منتهي مي شود ؛ جبران ناپذير است ، زيرا 

دست هاي بيرون از واليت در اين قضيه دخيل خوانده مي شود كه 

حقيقت هم دارد. چنين قضاياي در غور بي سابقه نبوده بلكه تجربه 

شده است ؛ قضية بين اقوام ساكن ولسوالي دولتيار از همين رديف بود 

طرفين تلفات جاني است وشده باقي مانده ا نو سال هاست كه حل 

صورت جنايي قضيه بار ها دولت را . بسيار سنگين را متحمل شده اند 

گي و پيدا كردن راه حل آن عاجز نشان داد در حاليكه  در رسيد

طرفين منازعة جنوب و جنوب غرب چغچران بمراتب قويتر وصف مي 

ارة حكومت محلي چنين شوند تا قضية اقوام دولتيار ! به آنهم اد

قضاياي را دست كم گرفته و به آن اهميت نمي دهد در كنفرانس 

اوضاع امنيتي   1389/  12/  18مطبوعاتي چهار شنبه مورخ 

تعريف نمودند و در باب تدبير ملك و  مطمئنچغچران را صد في صد 

تنظيم امور به مطبوعات گفته شد كه (ماجاي سؤال به كسي باقي نمي 

« از مسؤل ادارة محلي غور) كه نشان دهندة برنامه هاي منظم گذاريم 

است حال آنكه براي خبر نگاران اجازة طرح سؤاالت » گهواره تا گور 

در مورد منازعة اقوام جنوب و جنوب غرب چغچران داده نشد ، به 

پاسخ يك سؤالي هم كه مطرح شد ؛ حرف مثبت يامنفي از دل نمايندة 

ش بنشيند و ضعف يا قوت دولت را در دولت نجست كه بر زبان

چگونگي مديريت اوضاع نشان دهد ، چون دولت به هر نقطة كه 

» محرم « مالمت و مقصر باشد براي گول زدن مردم همه چيز را 

تعريف مي كند ، گم بودن رد پاي برنامه هاي دولتي در باب مديريت 

فرداي نا ،  لاوضاع امنيتي و پيشگيري از منازعات امروزي كه به احتما

پاي نظام را در تدبيرملك لنگ و برنامة هاي ومناسب و دلخراش دارد 

 دولت را در نحوة مديريت اوضاع امنيتي ،  ناقص  نشان ميدهد. 

به هر حال انتظار مي بريم تا ادارة تازه نفس حكومت محلي غور از   

 آموخته باشد و راة مديريت اوضاع امنيتي و پيشگيري گذشته ها درس

از تشنجات كه در حال حاضر منازعات قومي عنوان مي شود ؛ 

 حكومتي عمل كند تا آينده ها به اشتباهات امروزي ها ؛ اشك نريزند. 

 

  آهاي بي خبر ... 
ي زيادي پرچم دورود از  ميدان هوايي چغچران به شهر ، شاهد غرس تعدا همزمان با �

شدم و صد آفرين به سليقه ، شدم ! خوب بسيار خوشحال راه ملي كشورم در مسير 

ابتكار و دانش والي واليت خود گفتم ! البته با مرور صد ها نفرين درذهن خودم با والي 

واليت هرات ! و بر دانش وي هم خنديدم كه چرا از تحصيل و تجربة والي غور 

و... درپارك  "ناجو"،"كاج"وغرس درخت  "ُگل"استفاده نمي كند؟!  بجاي كاشت 

، جاده ها و مابين بلوار ها درفصل بهار  ؛ با غرس وكاشت پرچم سه رنگ  ها ، باغها

ا از شما چه ن نمي سازد! امشهر هرات را مزي 1390روز و بهاريكشور در روز هاي نو 

پنهان كنم ! با خود گفتم حتماً درجة دانش  والي هرات به دانش والي ما هم پايه گي 

وف  دكتراي انجينيري اقتصاد از دانشگاه هاي نمي كند !!. تازه بيادم آمد كه موص

معتبر اروپا را ندارد!!! گذشته از آن  چه كسي مدرك تحصيلي والي هرات را ديده 

 است؟!

اوست . يك  "ميدياپروري "از ديگر ابتكارات و نو آوري هاي والي جديد و دلسوز  �

ا توپ و خبر كه از كار هاي خراب مقام واليت چاپ شود تا آخرين رمق حيات ب

 تفنگ نبرد مي كند .

فيروز "راستي فراموش نكنم ؛  تا همچنان به سمع مبارك شما واهالي شهر باستاني   �

برسانيم كه به ميمنت ورود جاللت مĤب شان قيمت في كيلو وات برق از سي "كوه 

افغاني كاهش پيدا كرد!؟ البته شايد بعضي شما ها  اين را به معني  50وپنچ افغاني به 

ايش قيمت بگيريد. با دانشي كه به مقام محترم سراغ دارم ؛ باور دارم كه  اين افز

موضوع  نوعي كاهش قيمت را نشان مي دهد ؛ كه ازدرك وفهم ما ملت شريف ، عقب 

انسان هاي درجه دوم و غير « مانده ، درس نخوانده وبه اروپا نرفته و مهم تر از همه 

خورشيدي شايد هم 1390را انشأهللا در ختم سال صد في صد باالست ونتيجه !!!» اصيل 

  پس از چند سال درس خواندن وسفر خارجي درك كنيم  و .... ؟!
  

  صاف و پوست كنده ها
  

انسان جاي و حيوان مكان دارد ، اگر حيوان به جاي انسان باال برده شود ؛ توازن  �

 .ميشكند ت داده پايين مي افتد و پايشخود را از دس

ر اختصاص داده هاي كه وزارت مبارزه با مواد مخدر ، به واليت غو تركتورتعداد  �

  استمالك شد. بود توسط عدة نماينده هاي(  بعض مردم )

عقد  ملت با توافق دولت لعبور را بزرگانهاي صعب ا قرار داد برف پاكي هاي راه �

  »از دهن به دامن ريختن « نموده اند  

ه هاي ولسوالي ها حضور يابند اما بنا به در جلسة استعمائيه قرار بود كه نمايند �

نماينده هاي          داليلي آمده نتوانستند ، پول كرايه سفري  و بود و باش آنها را 

  . تقسيم كرده اند)  ( بعض مردم

 ) راخودملت  (به ولسوالي ها مي روند تا )مردم  ( بعض نماينده هاياين وقت ها  �

يك نفر را روان مي كنند و پول كرايه سفري را از مالقات كنند ؛ اما با توافق هم 

  روي لست كشيده  با هم تقسيم مي كنند .

سفر مي كنند  با موتر هاي پوليس به ولسوالي ها ( بعض مردم ) نماينده هايعدة  �

  ولي پول كراية موتر هاي دربستي را مي كشند و حيف و كيف مي كنند.

  ي نوش جان ! جناب !!.چندين نمرة رهايشي را از ساحات سبز گرفت �

  شتر كه خَو نشوه ... �

.. له !!! له شاه جهان.در تدبير ملك و تنظيم امور به كسي جاي سوال نمي گذاريم  �

  . خهخهخهخهځځځځويناو 

  از آدم كه نصيحت پذير نيست انتظار انسانيت نداشته باش ! �

ي شاروالي به خارنوالي معرفي شد ، در حاليكه افراد نا اهل به خارنوالي معرفي م  �

  شوند نه اداره !

  اي شاه جهان  آهسته ران ! كه شاروال هم مي رود  ... �

 نصيحت مي كني از من حضر كن ! معلم صاحب !!! �

  .كه (من اينجايم ) تينگ انانانانځځځځخپل  �
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  اصالح و تربيت فكر
  عبدالمنان شايق

 »اصالح و تربيت « بايد باور كنيم كه كليد ترقي و پيشرفت جامعة هم بلحاظ مادي و هم بلحاظ معنوي 

افكار است .  اصالح و تربيت افكار مهم ترين اوليت هاي است كه بايد بر همة مصالح ديگر ترجيح داده 

« بر » اصالح و تربيت « است . بدهي است كه » تحول و جهاد « مترادف » اصالح و تربيت « شود . 

ت و جهاد وقتي درست مّقدم است . چرا كه هر جهادي در راة اسالم بدون تربيت اسالمي ممكن نيس» جهاد 

  است كه همراه با نيت خاص و هدف صحيح خود باشد . 

تحكيم عقيدة اسالمي ، فضايل اخالقي و ريشه دار ساختن روش فكري و نظري سالم و پيشرفته  و از سوي 

  ديگر  طرد عقايد جاهلي با همة رزايل و مفاسد آن تنها در ساية اصالح و تربيت فكر امكان پذير است . 

سازي دروني و اصالح فكر ستون تمام اصالحات است . بايد براي رسيدن به اهداف واالي انساني  تمام  باز

اصالحات و بازسازي هاي دروني را در اجتماع از فرد شروع كرده و آن را مبناي ُكل قرار داد ، چنانچه 

ظيفة جانشينان و پيروان آنها اصالح فكر و روان اولين وظيفة تمام پيام آوران الهي بوده است از اين رو و

نيز همين رسالت است .بنابرين رسيدن به ُقّلة انسانيت ميسر و ممكن نخواهد بود مگر در پرتو علم و دانش 

كه در راستاي اصالح و تربيت قرار داشته باشد هدف ؛ اصالح و تربيت افراد با ايمان و متعهد است كه به 

را عمالً از خود گرفته تا ما حول خود گسترش دهد . تا بتوانند از اين نحوي بتوانند وظيفة دعوت و ارشاد 

  به عنوان تحول مثبت  در جامعه رو نما كنند . به قول سياة اندرون سپيد:» اصالح و تربيت « طريق 

  انقالبي كه درو نيست قلم 

  نرود پيش به جز يك دو قدم 

  انقالبي كه درو نيست شعور

  ورآخر االمر شود زنده به گ
  

  

  

  

درجامعة كه امروز زنده گي مي كنيم بايد تأسف خورد كه ما هنوز قطب هاي مثبت و منفي خود را درك 

نكرده ايم از وقت كه در جامعة ما روابط جاي ضوابط را گرفته و  حق كم كم به حاشيه رانده شده و جاي 

البيني ، قوم گرايي ، نژاد خود رابه باطل عوض كرد آن وقت ما درماندة مشكالت ، بد بختي هاي ذات 

  پرستي و تعصب خام شده ايم . 

اما رسالت ما به عنوان بنده هاي خدا و مؤمنين به ( إنماالمؤمنون اخوت )  ايجاب مي كند كه در پي قطع 

ريشه هاي يكديگر تيشه نزنيم ، از معلم و مال و عالم و دانشمند دست به دست هم داده به اين بد بختي ها ، 

  ت و قوم گرايي ها بي نتيجه نقطة پايان گذاريم . تعصبا
 

  ؟دآياميدانستي   
  ارسالي عبدالقيوم شاداب

  

 .ميشود كه تقريبا نيمي از كل نشريات جهان در دو كشور آمريكا و كانادا منتشر دميدانستي آيا -1 

    از سيارات ديـگر منظومه شمسي بيشتر است؟كثافت زمـيـن  دكهآياميدانستي -2  

    بلعيدن را انجام مي دهد؟ بار عمل 295كه هر فرد هنـگام غــذا خـــوردن بطور مـتـوسط  دآيا ميدانستي - 3

است با مجموع مساحت كشورهاي انگليس، اسپانيا، ايتاليا، بلژيك،  مساحت گروئلند برابر دكهآيا ميدانستي -4

 سيصد و هفده ميليون نفر زندگي ميكند ولي در Ĥاين تفاوت كه در اين كشورها جمع لي باسويس و آلمان و

 گروئلند فقط پنجاه و هفت هزار نفر زندگي ميكند؟

          بـيشـتر از قـهــوه و كافئين است؟  كه اثر سيب در بيـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب دآيا ميدانستي -5 

         كيلومتر تنها در يك شب ميباشد؟ 9قادر به حفر تونلي به طول  موش كور كه يك دآيا ميدانستي -6

  استفاده ميكند؟ه در حـال ايستادن از سيصد عضل كه بـدن انـســان براي حفظ تعادل خود دآيا ميدانستي - 7 

  .كيلومترمي شود 97000د كه اگرتمام رگهاي خوني  را دريك خط بگذاريم تقريبĤ آياميدانستي -8

اگرعمر متوسط اش انسان تنها موجودي است كه راست قامت  وروي دوپا راه ميرود  آياميدانستيد كه -9

تادسالگي فميليون قدم درسال. دره 7هزارقدم برميدارد يعني  20درطول عمربطورمتوسط راهفتادسال بگريم 

سبات ميتوان نتيجه گرفت كه هزاركيلومترراه رفته با محا 500مليون ميرسد يعني  500مقداراين قدمها به 

كره زمين را دوربزند باپاي پياده به كره ماه برود با توجه به اينكه ربا 9هرفرد درطول زنده گي اش ميتواند 

  هزاركيلومتراست . 390فاصله زمين تاماه 

  روزتنهاباخوردن آب زنده بماند. 52انسان ميتواند آياميدانستيد كه-10

هزاررنگ را تشخيص دهد  10ين عضوبدن انسان چشم است كه ميتواندآياميدانستيد كه حساستر -11

  وبااآلخره اينكه نوزادان تاهشت ماهگي دنيارا سيا وسفيدمي بينند.

  آياميدانستيد كه هفتادفيصد فقراي جهان را زنان تشكيل ميدهد. -11

  است.آياميدانستيد كه باغ باني بهترين كاربراي سالم نگهداشتن سالمتي استخوان ها-12

  آياميدانستيد كه پول ازكاغذ درست نشده بلكه ازكتان ساخته شده است.-13

را ميتوان براعداد يك الي ده تقسيم نمود بدون آنكه خارج قسمت كسري  2520آياميدانستيد كه عدد -14

  داشته باشد.

برخورد ميكند بيليون بيليون الكترون به صحفه تلويزيون  5000آياميدانستيد كه درهرثانيه بيش از -15

  وتصويري راكه شما تماشاه ميكنيد بوجودميĤورد.

  متري آب دريا نفوذ ميكند. 400آيا ميدانستيد كه نورخورشيد فقط تاعمق  -16

هزارنفر غيرسيگاري دراثر همنشيني با افراد سيگاري به سرطا ن ريه مبتال شده  4آياميدانستيد كه ساالنه  -17

  وجان مي سپرند.

  دقيقه يك كتاب جديد درامريكا منتشرميشود. 13يد كه درهرآياميدانست-18

  آياميدانستيد كه رشد تعداد ماشين ها درجهان سه برابر رشد جميعت انسانهااست. -19

  آيا ميدانستيد كه شيشه درظاهر جامد به نظرميرسد ولي درواقع مايعي است كه بسياركند حركت ميكند. -20

ان سالم برابر هشت وجب دست خوداواست.                                     آياميدانستيد كه طول قدهرانس - 21

فرزند  69بار باردار شده است و  29پر اوالد ترين مادران خانمي بوده است به نام فئودور والست كه   - 22

              .                                                                           بدنيا آورد 

آياميدانستيد كه مردان درمقايسته باخانمها ميتوانند حروف ريزتر ي را بخوانند .درعوض شنواي  -23    

  خانمها بهترازمردان است. 

سال عمر مي  100طوالني ترين عمر در بين پرندگان متعلق به كالغ است كه تا حدود  آياميدانستيد كه  - 24

  عمر مي كند سال 73كند و طوطي نيز حدود 

دقيقه انحراف دارد  27درجه و  23محور حركت وضعي زمين نسبت به خط قائم آياميدانستيد كه  25 .

كوچكترين تغييري در اين انحراف باعث دگرگوني آب و هوا و زندگي جانداران و تقريبا از بين رفتن حيات 

                  در كره زمين مي شود.

شركت توشيباي ژابن شبكيه مصنوعي چشم ساخته است كه مانند شبكيه طبيعي   آياميدانستيد كه - 26      

   عالئم نوري را دريافت مي كند ولي نمي تواند رنگ ها را تشخيص دهد.

نخستين تلسكوپ براي دريافت عالئم موجودات زنده در كرات آسماني در آرژانتين به  آياميدانستيد كه  - 27

   كار گرفته شد.

ستارشناسان انگليسي در منچستر سياره جديدي را خارج از منظومه شمسي كه در دانستيد كه آيامي - 28    

كهكشان ساجي تريوس قرار دارد كشف كردند و به نام ستاره نيتروني ناميده اند اين نخستين كشف سياره اي 

                                                                            خارج از منظومه شمسي است.

اولين عالئم راديويي كه ساكنان زمين از كرات ديگر دريافت كردند از كره  آيا ميدانستيد كه -29      

                                                                                                          مريخ بوده است.

ي مي درچ 1915ه بودند كه درسال سال 9و 8دانستيد كه جوانترين پدرومادر جهان يك آيامي  - 30          

  كردند.

  

  شوت سنگين ترين جرمر
  احمد وفاق محصل فاكولتة شرعيات دانشگاة بلخ

برخي اعمال وجود دارد كه در گناه بودن آن اختالف رأي وجود دارد . اما رشوت گناة است كه  تمام 

افراد كه در دفاتر و محالت كار ، روز خود را به مذاهب ، مكتب ها ، نظام ها ... آنرا زشت پنداشته اند .  

رشوت گرفتن و معامله گري به پايان مي رسانند ؛ در اوقات فراغت از بازار گرم رشوت گاليه مي كنند و 

آنرا عامل اصلي تمام بدبختي ها و ويراني ها وصف مي كنند. اما اگر از آنها در مورد عدم ترك رشوت 

رأس اداره رشوت ستاني مي كند ، پس ما چه « و كوتاة آنها اين است كه سؤالي شود ! جواب مختصر 

  » . كنيم ؟؟؟ 

آيا واقعاً رشوت سودمند است ؟! به باور من فايدة ظاهري رشوت اين است كه بدون زحمت اقتصاد و   

زياد در درآمد افراد رشوت گير روبه افزايش است ، اما اگر به دقت فكر و آينده سنجي شود ، ضرر هاي 

قبال دارد كه هم دنيا و هم آخرت انسان را تباه مي كند . نتيجة ضروري رشوت در دنيا اين است كه 

شخص راشي كارش نزد راشي ديگري گير خواهد ماند معلوم است  بيشتر از مبلغ كه ديروز دريافت كرده 

الهي است زيرا خدا(ج) ؛ امروز بايد بپردازد . ضرر اُخروي رشوت مطابق احكام اصول اسالمي عذاب 

لعنت بر راشي و مرتشي و « جوانب ذيدخل رشوت را نفرين كرده است چنانچه پيامبر(ص) مي فرمايد: 

  » . كسي كه پا در مياني مي كند

بزرگترين پاسبان نظام و امنيت در جامعه قانون است وقتي كه سارقي دستگير شود اما از وي رشوت   

ن به پاي رشوت زبح شود حتماً فردا خانة راشي مورد سرقت قرار مي گيرد . گرفته شود و رها شود و قانو

بنابرين قانون را باالي جوانب ذيدخل رشوت  بايد تطبيق كرد تا خير و سعادت دنيوي و اُخروي را نصيب 

  شويم . 
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   بنياد جوانان و تحصيل كردگان غور                 صاحب امتياز:

   hadafmand.25@gmail.com 0797244300/ تماس:  غالم رباني هدفمند             مدير مسئول:

  0798980330جمشيد احمدي /         معاون مديرمسئول:

   0799437614: / تماس  عبدالغني جامع                      سردبير:

 yaseer.kamali@gmail.com    0797063763ياسر كمالي  /  محمد                  معاون سردبير:    

  0799565585/ تماس:  فضل الحق فايق                      استار:وير

  0798262719 / حكمت قربان                                گزارشگر:

   سيالبخان محمد                        :وديزاين طرح

 ferozkohm@yahoo.com                  آدرس الكترونيكي:

  ضيأ الحق فيروزكوهي                    مسئول امورمالي:

                  .گروه نويسندگان                            تحت نظر:

توسط كشيش آمريكايي كه با عث بروز خشم و ريختن  ، نشرية فيروزكوه سوزاندن قرآنكريم را
 . ادارۀ فيروزکوه.     وم مي كندخون مردم مسلمان افغانستان شد ، محك

  هشت نفر!
 ھوش پرک

استادان دارالمعلمين و مسؤلين بنياد هـاي فرهنگـي و    1390حمل  3تاريخ 

جامعة مدني غور در مورد مشكالت و چـالش هـاي معـارف  نامـه هـاي را بـه       

دند و خواستار  رسيده گي و اصـالح  داكتر عبداهللا هيواد والي غور تقديم نمو

كوتاهي هاي مسؤلين معارف گرديدند ، آقاي هيواد در ين نشست خطاب بـه  

مسؤلين بنياد هاي فرهنگي و استادان دارالمعلمين اصـالح اداره را زمـان گيـر    

خواند و از دست داشتن هشت نفر اعضاي معارف به كار هاي مستحق جزا ياد 

بود هشت نفر اعضـاي معـارف بـه خـاطر كـار       قرار« آوري كرد ، وي گفت 

هاي خراب به خارنوالي معرفـي شـوند ؛ امـا دسـت بـه گـردن ريـس معـارف         

والي غور از  كسي نام نبرد و دليل بخشيدن آنها » انداختند و آنها را بخشيدم 

را نيز تذّكر نداد . ريس معارف با يك تن از مسؤلين برنامه هاي معارف گفته 

معارف خشن رفتار مي كنم ، وزير صاحب برايم گفته كه در  با دزدان« است 

در حاليكـه  اصـالح و   » واليت غور مشكالت زياد داريم ؛ جدي رفتار كـن !  

تربيه مجدد اكثريت مطلق افراد مبتال به مرض فساد اداري ، اختالس و ارتشـا  

بـه عفـو و بخشـش نـه بلكـه ، مطـابق       » جنايت و جرم و قباحـت  « و هر نوع 

م قانون در تطبيق جزا ميسر است . و از سوي هـم  مسـؤلين دولتـي حـق     احكا

ريختن آبروي زير دستان را ندارند ، زيرا حفظ كرامـت انسـاني حـق الهـي و     

طبعي هر فرد است و هيچ كسي حق تعرض به آنرا ندارد . بنـاء افـراد آلـوده    

دلي و به فساد اداري و اختالس و ارتشـا بايـد آبرومندانـه بـه ارگـان هـاي عـ       

تجربه نشـان داده اسـت كـه    » .  قضايي معرفي شوند و عادالنه محاكمه شوند 

بر خورد خشن ،  غرض اصالح اداره نه بلكه به منظـور غصـب مـال دزدي  از    

دست دزد به كار مي رود . سهل انگاري در وظيفه جرم ديگر است كـه ادارة  

بـاب   706فعلي معارف غـور مرتكـب آن اسـت ، ايـن اداره در حـال حاضـر       

مكتب منظور شده دارد ( به استثناي مكاتب خانگي و كورس هاي كه توسـط   

مؤسسات غير دولتي در چوكات معارف فعاليت دارد ) قرار ارزيـابي هـا حـد    

باب مي رسد ، حاال ايجاب  200اكثر مكاتب كه بصورت نسبي فعال باشد به 

را بـه داليـل بسـته    مي نمايد كه ريس معارف با افراد كه دروازه هاي مكاتب 

نگهداشته اند و از مكاتب به عنوان چشمه هاي عايـداتي اسـتفاده مـي كننـد ،     

جدي رفتار نموده و با كمك دولت و بزرگان غور بـاب مكاتـب را بگشـايد !     

در حاليكه وي وظيفة اصلي خود را نشناخته ؛ همـراي كارمنـدان و مـراجعين    

ود بلحاظ قانون ضرورت به جنگ و خشونت مي كند و ناسزا مي گويد كه خ

دعاي استنجا را « تنبه و اصالح و تربيه مجدد دارد ، معقولة معروف است كه 

موصوف جاي جدي رفتار كردن را غلـط كـرده   » در وقت استنشاق خواندن 

است . اگر واقعاً جدي رفتار مي كند بايد هشت نفر مبتال به فساد اداري و يـا  

ض تـداوي و اصـالح مجـدد بـه خـارنوالي      را غـر » دزد ها « به گفته خودش 

معرفي كند بدون شك اين هشت نفر همان افراد اند كه محمد نعـيم فـروغ را   

مـار در آسـتين   « به محبس داخل كردند عفو و بخشش اين هشت نفر به معني 

و از باب ديگر از معامله به دور نبوده و نيست . راه بايد روشن » كردن است 

رف  و سيستم تازه پا و مـديريت تـازه نفـس امـا بـي      به احتمال قوي ريس معا

 تجربة ادارة محلي غور در اين گودال افتاده باشند .

 

  

  نگنجد
  فمند هد

  
  تبرة چوپان نگنجد در فساد
  حيطة ايمان نگنجد به حول و       

  حساب پيسه هاي خانه سازي              
  جنگن هر خانكيسة  و كيفبه                        

  مورچه ساي كاسه ليسان حضور  
  چكمة سلطان نگنجد به زير          

  دلفريب چاپلوساننواي                 
  به لوح محفوظ يزدان نگنجد                       

  قانون مرز اين چنين از تجاوز
  رحمت سبحان نگنجد به عدل و             

  ملكردع قوانين تا تناقض از                    
  به متن ويژة قرآن نگنجد                           

  طبق قانون،  مجرمين گر دبگيرن
  قصة زندان نگنجد به دفتر           

  مأوا و فضاي قصر ببينم گر                      
  وجدان نگنجد هيچ  ةگا به منظر                       

  نخواهيم گر دربارهاي  مشاور
  نگنجد ميزبانخانة  ه خيل وب         

  سياحت هاي مسؤلين دولت                   
  حيلة شيطان نگنجد و به مكر                         

  مكتب لباس فقر  تعرض بر
  پنهان نگنجد و  رضمم به هيچ جا            

  آبروي اهل كاغذ ترور                      
  انسان نگنجد ه قلب پاك هرب                            

  تمام نقطه هاي ضعف دولت
  ديوان نگنجد و دفتر به فايل و              

  به مقدار گر بگويم پول مصرف                    
  به نيمي خانة ... نگنجد                                    

  شمار ... و اسناد جعلي                 
  و خلتة ... نگنجد به جيب              

نياز مردم به وحدت و 
  هماهنگي!

  فراح الدين عزيزی
  

بايد بدانيم كه هم دلي و هماهنگي در بين موجودات كه دريك 

نظام ، با هم زنده گي مي نمايند الزمي و ضروري پنداشته مي 

شود ؛ هرگاه اين توافق برهم خورد منجر به فساد ، بربادي و 

  د.خرابي همان نظام مي گرد

اگر انسان خود را به اين نظام و قانون الهي هماهنگ بسازد از 

خطرات و مصايب در امان خواهد ماند و از نعمت هاي اين نظام 

مبتني بر عدل الهي بهره مند خواهد شد ، اگر رابطة خود را با 

نظام كامل و ثابت خداوند(ج) كه همة موجودات عالم هستي و 

ن نهاده ؛ مختل ساخت ! در آن دنياي بزرگ كاينات به آن گرد

  صورت در زنده گي خود به صد ها نوع خطر رو برو مي گردد.

خداوند(ج) همين مطلب را كه عمل در روشنايي آيات 

قرآنكريم موجب جلب فيوضات الهي گرديده و سركشي از 

آيات قرآنكريم و سير در تاريكي باعث عذاب و تباهي مي 

عادت آخرت تعريف كرده گردد. مستحق اجر و خير دنيا و س

  است . 

آيا قتل ، فساد ، فحشا ، تبعيض  ، تعصب ، دشمني و قطع روابط 

كه مصايب و بدبختي ها را بار مي آورد جز نتيجة عدم 

  هماهنگي با نظام عادل  خداوندي چيزي ديگر است ؟

حقيقت اين امر آنقدر روشن است كه حتي منكران خداوند(ج) 

حقيقت متوجه شده و درصدد جلو و نظام خداوندي به اين 

  گيري اين انحرافات بر آمدند و لو كه به اصل ايمان ندارند.

حال صاحبان عقل و وجدان بيدار قضاوت بي طرف خود را 

بكنند كه آيا همين مطلب را كه ما در آن بحث كرديم حقيقتاً 

اسالم به حيث تنها نظام است كه انسان را به درجات عالي  

از قتل و غارت گري نجات داده و آنرا به سعادت  رسانده و آنرا

دنيا و آخرت مي رساند ؟ و خداوند(ج) به حيث يگانه معبود 

  سزاوار پرستش بوده و خالق و معبود تمام جهانيان نمي باشد؟

در جواب اين سواالت  به قاطعيت خواهند گفت كه اسالم تنها  

معبود و دين است كه از آن بايد پيروي شود و خداوند (ج) 

خالق تمام جهان بوده و هيچ نوع سركشي و طغيان اليق او نيست 

  زيرا او انسان را به ساحل سعادت هدايت كرده است .
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ا با ارسال مطالب خود فيروزكوه را ياري رسانند . از تمام نويسنده هاي متعهد و پاك دل آرزو منديم ت
 . ادارۀ فيروزکوه.    فيروزكوه در ويرايش مطالب دست باز دارد . مطالب ارسال شده مسترد نمي شود 


