
 
 

 
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

 ماهنامه

  فرهنـــگی، سیاســـی و اجتمـــاعی

نشریۀ فیروزکوه ترور شهید صلح 
 ربانی ان الدیناستاد برهپروفیسور 

 جنت را محکوم نموده، براي استاد
فردوس و براي خانواده و رهروان 

رزو ن و دوام راه آ عزم متیراهش 
 می کند و از دولت می خواهد تا

 دستگیر عاملین اصلی قضیۀ را
  .  به پنجۀ قانون بسپاردنماید و

    ادارة نشریۀ فیروزکوه

  جنازه هاي یخزده
  غالم ربانی هدفمند

   کوهستانی  زمستان هاي سرد و طوالنی دارد ، زند گی مردم اینوالیتِ  این . والیت غور در قلب افغانستان موقعیت دارد
ي که از آن می  دریا هازیرا؛ مساعد نیست چندان زراعت  براي کشت و  آن  آب  و هواي بوده و زراعت  والیت متکی به

 کشور  سردسیر از جملۀ  مناطق  این جغرافیا  گذرد از سطح زمین پایین واقع شده و زراعت را کمک نمی کند ، همچنان
 از طرف دیگر بی توجهی دولت ، کثرت نفوس ، خشکسالی سال هاي اخیر و گشت و . و زمستان هاي طوالنی دارد  بوده

 و   نمیر و کمک هاي بخور. را از بین برده است هاي این والیت ه د سوخت کوموا، رمه ها و مواشی کوچی ها  گذار 
 در حال حاضر عامِ مردم غور  .بالعوض مؤسسات خیریه ؛ مردم این مرز و بوم را مفت خور و بی کاره پرورانده است 

ی نمیرند ؛ شاید از سردي  مردم اگر از گرسنگ، در زمستان پیشرو.  هستندشدیداً نیازمند مواد خوراکه و مواد سوخت 
زراعت ناچیز مردم محصول درست   کشت و  چراکه  زیرا بهار گذشته نشان داد که زمستان سخت را پیشرو داریم ؛ بمیرند

به اثر خشکسالی هاي پی در پی و گشت گذار بی مورد و غیر معیاري  عی کوه ها ی  هیزم و مواد سوخت طب. نداده است
 زیرا ؛ از آب درآمد  دروغ ؛   وعده هاي دولت در باب اعمار بند برق پوزلیچ ، همچنینفته است مواشی کوچی ها از بین ر

که اعمار شود   بنا به مداخله هاي مسؤلین بلند پایۀ حکومت مرکزي اعمار نمی شود و در صورتیوالً  ا لیجه بند برق پوز
 زیرا وزارت انرژي و آب به ؛  چغچران کافی نیستینساکن حتی براي . براي همه مردم غور انرژي کافی تولید نمی کند

 با ظرفیت پایین سروي نموده است که شاید  پوزلیچ رابند برق»  سلما« بند برق  فعلیهدف ارتقا و یا حد اقل حفظ ظرفیت
و از ترس از همین رو مردم با گرسنگی و سردي دست و پنجه نرم می کنند . را کافی نباشد  والیت  مرکزتنها شهروندان  
به دروازه هاي با عرایض و شکایت نامه هاي شان   که  در پی چاره جویی اند از همین حاالگذشتهتلخی تکرار تجارب 

و مردم را مأیوس می کنند و یا آنها سته اند  ظاهراً مسؤلین حکومت هم در این باب چاره اي نج. حکومت مراجعه می کنند
 درب  مؤسسات را می کوبند . گی به هر جا در می زننده ند درمآنها هم از .ی نمایند را به کوبیدن درب مؤسسات رهنمایی م

ي غیر دولتی که در والیت  پی آر تی از رسانه ها تیم رسانه هايحتی با شکایت نامه هاي خود به پی آر تی می روند ، مسؤل
نند که پی آر تی مرجعی دریافت کمک هاي مورد  تا از طریق خود به مردم فقیر غور بفهماخواهش نمودهغور فعالیت دارند 

  2   بقیه صفحه      .نیاز مردم فقیر غور نیست بلکه مرجعی تأمین امنیت ، تربیه و کمک به نیرو هاي نظامی افغانستان است 

 !خطاب به والی غور
                  عبدالقیوم شاداب

 ھ مدنی غوررییس شبکھ دادخواھی جامع

تاریخ هویدامی سازدکه نقش مردم وکتله هاي مردمی درساخت وسازیک جامعه 
درضمن ، قانون گذاران محیط اجتماعی .مترقی وواقیعت گرا ضرورومهم می باشد

وانسانی نیزنهادهاي مردمی ومدنیت مردمی را درعرصه نظام ،دولت ،پیاده شدن 
 .دانند مشکالت  جامعه موثرمیقانون ،نظم عامه ،جلوگري ازخودسریهاوباقی 

درطی چنددهه جنگ و بدبختی نقش نهادهاي مردمی ن ري مانندافغانستادرکشو
کمرنگ بوده است ،اما با روي کارآمدن دولت موقت ،رییس جمهورانتخابی ودولت 
امروزي به نقش مردم ومدنیت مردمی اهمیت زیادداده واین نقش مهم به قوانین 

بناء نقش نهادهاي مدنی وجامعه مدنی . شده استنافذه کشورنیزپیش بینی 
نهادهاي مدنی وجامعه مدنی درغوربا امکانات کمی که .درکشورمهم می باشد

دارندوظیفه خودمیدانندکه به پهلوي مردم غوراستادشده درمقابل نا رسایی ها  
ومشکالتی که حکومت داردمبارزه نمایند،چیزي را بنویسند،صداي خوده به 

ندکنندومشکالت را به گوش مقامات ذیربط برسانند،براي مردم آگاهی مطبوعات بل
  ...بدهندو

آیامشکالت وجودندارد؟هرروزمردم غوررا به کام مرگ نمی   !جناب والی
برد؟آیاساکنین داخل شهربه خانه هاي خودآرام وبدون ترس میخوابند؟آیانظاره بین 

 ؟؟ خشکسالی تهدیدمیکند، فقربازارسیاه شاروالی جهت تطبیق ماسترپالن پنجم نیستی
 میشود وارد بیدادمی نماید،سطح بیکاري روزبه روزباالمیرود،مواداولیه که به غور

ازدیگروالیات دوچندوسه چندفروخته میشود،کنترول به نرخ ها نیست ،دروازه هاي  
امابودجه مصرف میشود،فسادروزبه . مکاتب به روي اطفال این مرزو بوم بسته است

گرد،ازبازسازي ونوسازیی که مرحم دردمردم باشد ومشکالت عمده مردم روزاوج می
  3 بقیه صفحه       .ارت ازادارات دولتی وجودنداردنظ مرفوع سازدخبري نیست ،
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نقش معلم در جامعه 
  نور اهللا نوری
. بدون شک رسالت و مسؤلیت معلم نقش مثبت معلم در رابطھ بھ اطالع رسانی ، تعلیم و تربیھ ، بھ ھیچ کسی پوشیده نیست 

ھا شغل است بلکھ ھنر است عشق ورزیدن و گداختن است و چون پروانھ وار بھ دور چراغ معرفت بال و پر زدن معلمی نھ تن
است نقش معلم در جامعھ نقش انبیا است انبیا ھمھ معلم و داعی بشریت بوده است معلم باید نیروی فکری و قوۀ ابتکار متعلم 

 استقالل رھنمون کند اما حق معلم بر شاگرد این است کھ ھمواره چون را پرورش داده و زنده سازد و ھمچنان او را بھ سوی
والدین بھ دیدۀ تعظیم و تکریم بر او بنگرد در مجلس او را گرامی داشتھ و برسخنانش با دقت گوش دھد در دنیای امروز تعلیم 

 است و این معلم است کھ می و تربیت بھ عنوان یک صعنت بزرگ و بھ صورت یک نھاد اساسی اجتماعات بشری پذیرفتھ شده
فردای جامعھ بار آورد کھ ذھن وفکر شان عاری از ھر گونھ تبعیض و تعصب نسبت بھ ھمنوعانش باشد تواند اشخاصی برای 

جھان امروز با گذشت ده یا بیست سال تفاوت فاحش دارد پیشرفت سریع علمی و تکنالوژی نوین جھان را بھ دھکدۀ جھانی 
ظیم صنعت آموزش و پرورش با تمام انکشاف ھا تبدیل کرده است و این ھمھ ترقیات از برکت علم معلم است چرخ ھای ع

  2ھ صفحھ بقی . تکنالوژی کھ دارد دست توانای معلم بھ گردش می آید 

 

  صلح خیر است
سمبول وحدت و یکپارچگی در جھان بوده، تاریخ افغانستان کشور محبوب و عزیز ما 

شتی آت عینی و تاریخی در زمینھ صلح و اقعی وحاکیھا خود  درخشان مبارزات افغان
فرد  گریختن داکتر برایدن آخرین .کست انگلیس ھا باشد، و ھمچنان ھست، ش ملی می

 و صحنھ ھای خون و قیام نده از ھماھنگی و اتحاد پدران ماسپاه انگلیس نمونھ ز
 مردان خدا پرست اینشادت ھا و جان فشانی ست، دالوری ھا و ر اکشور عزیز ما

ست، کشاندن بیرق ا پیروزی واحد از وطنداران مومن ماۀ ھمھ نشان دھندسرزمین
 کشور ھند و یتوحید و یکتاپرستی بھ شانھ ھای سپاه فقیر و پا برھنھ تا دروازه ھا

ف مرصوص ّص جا از وحدت آھنین وھ آن تمدن عظیم اسالمی و انسانی بۀعرض
صفحات زرین تاریخ از کرامات و   .غوریان توسط امپراتوری رشید غوریان حاکی بود

نفاق و خونریزی در سیاست و ر شده است، گشایی سلطان غیاث الدین غوری ُپ جھان
اّما در .  و از برادر کشی اثری وجود نداردِگ گذشتۀ این سرزمین وجود نداشتھفرھن

 قشون تا بھ دندان مسلح و یورش شان در افغانستان، این ۀ روسیھ روسیااین اواخر
ھای قطبی و تمساح ھای آدم خور و ارتش سرخ و دھشت افگن و خشونت زا خرس 

یاری تا زیان ھ  جنون زده بیدرنگ ب وھای گرم بحر ھند را کرده دیوانھ وار ب آادی
 3    بقیھ صفحھ  .گوش بھ فرمان شان از افغانستان منحیث تختھ خیز استفاده کرده



  
  
  
  

   
 

   
 

 
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 ... م در ـش معلـنق
دراین زمان کھ کشور ما در مرحلۀ خاصی از حیات اجتماعی و سیاسی 

خود قرار گرفتھ است تعلیم و تربیت از اھمیت ویژۀ برخوردار است و 
 اھمیت وظایف معلمان در امر پیشبرد اھداف مقدس تعلیم و پرورش حایز

فراوان است چون در شرایط عصر حاضر پاسداری از میراث ھای 
فرھنگی و تلفیق ھدف ھای آموزش و ادب با آرمان ھای ملی و در ُکل 
بشری و شناخت عوامل بنیادی تربیت نسل ھا بھ نقش اساسی معلم در 
پیشبرد دانش و فرھنگ  در جامعھ رنگ و جالی مخصوص بخشیده کھ 

 احترام او از حد توصیف شاعران و نویسنده گان دیگر مسئلۀ حرمت و
گذشتھ و ھیچ وسیلۀ دیگر نمی تواند از این لحاظ جای او را بگیرد و 
معلم برای ھمیش مؤثر ترین عامل تعلیم ، تربیت و ترقی فرھنگ بوده 

منظور از آموزش و پرورش  بھ . ومقام شامخ خود را حفظ خواھد کرد 
 ھمھ جانبۀ بشر است کھ طول تاریخ زنده حرکت در آوردن فرایند توسعۀ

گی انسان ھا بھ ھدف شگوفایی فکری ، جسمی ، احساسی ، اخالقی و 
معلم بھ عنوان الگو در جامعھ و مخصوصًا در . معنوی صورت می گیرد 

بین شاگردان می تواند تغییرات و تحوالت مثبت و ارزندۀ را کھ بھ خیر و 
لم را می توان انقالب آفرین نامید در پس مع. صالح ملت باشد ایجاد کند 

گرچھ . چنین توصیف سنگینی و عمق مسؤلیت معلم صریح می گردد
ظاھرًا معلمی یک صنف با تعدادی از شاگردان درس و اندرز می دھد و 
ایشان مخاطب اصلی معلم اند ؛ لکن ھر شاگرد یا دانشجو عضو خانواده 

ستقیمًا بھ فامیل و جامعھ و شھروند جامعھ است و آموختھ ھای خود را م
انتقال می دھد سر انجام ھر معلم باید بداند کھ دنیای امروز از 
شھروندانش چھ می خواھد و چنین شھروندانی را چگونھ می توان بھ 
بار آورد یا تربیت کرد بھ این ترتیب روشن می شود کھ در حوزۀ فرھنگ 

 را بھ عھده عمومی پرورش و آموزش معلم بیشترین و سخترین مسؤلیت
دارد  و پس از پدر و مادر سر مشق ھمھ جانبۀ کودکان و نوجوانان است 
بھ منظور توانایی در بر آوردن نیاز ھای جامعھ ، گسترش صلح ، تربیت 
فرھنگ ، انتظارات و توقعات مردم بھ سمت بھبود راه یافتن برای اھداف 

 مکاتب و  معلمین21توسعھ گرایانھ و پاسخ گویی بھ چالش ھای قرن 
دانشگاه ھا نباید ھیچ گونھ مرز با محیط اجتماعی ، اقتصادی و فرھنگی 
خود داشتھ باشند و الزم است بھ پایگاۀ برای تبادل ثمر بخش افکار تبدیل 
شوند و افق ھای مناسب را جھت در برگیری انشکافات موجود در جھان 

وزشی ھر نظام آم. اعم از منطقھ ای ، ملی و ناحیھ ای گسترش دھند 
کشور بھ دست معلمان آن شکل گرفتھ و سامان میابد و باکوشش 
خردمندانۀ او است کھ اھداف متعالی نظام علمی و فرھنگی آن کشور 
تحقق میابد از میان تمام ویژه گی ھای بارز یک معلم نقش الگوی او 
ھمیشھ بارزتر و برجستھ تر بوده است؛ یک معلم خوب شاگردانش را از 

الل علم و معرفت خود سیراب می کند و می تواند نمونۀ از سر چشمۀ ز
اخالق ، رفتار ، اخالص ، حرکت و پویایی برای آنان باشد و با این رفتار 

یک معلم در . می تواند پیوند عمیق با وظیفۀ آموزشی خودایجاد کند 
حقیقت عالم است کھ اندیشھ و دانش او موجب بیداری نسل ھا می شود 

ین وصف ھای در خصوص معلم این است کھ معلم در یکی اززیباتر
قرآنکریم بھ عنوان از قدرت الیزال الھی بر شمرده شده و از آن بھ 
عنوان یک شغل و حرفھ بلکھ بھ عنوان ذوق و ھنر یاد شده است معلم 
مقامی دارد کھ جز خداوند معتال و اولیای بزرگوارش کسی را یارای 

ال سوال این جاست کھ چگونھ می حا. جلوس براین تخت رفیع نیست 
شودکھ این مرتبت و مقام واال را ارج نھاد و حرمت این جایگاۀ مقدس را 
پاس داشت؟ معلم در واقع گنیجۀ است کھ از آن باید استفادۀ درست کرد 
نباید ھیچ یک از استعداد ھای را کھ ھمچون گنجینۀ در درون مغز ھر 

 گنجینھ ھای کتمان ، علم معلم معلم دست نخورده است ؛ رھا کرد و این
است و باید از معلم معدن علم و معرفت استخراج کرد تا باشد کھ تمام 
اقشار جامعھ در یک فضای مملو از دانش ، اخالص ، صلح و آشتی زنده 

  :گی کند و در اخیر ھر نسل جوان باید بھ نکات ذیل توجھ فرمایند 
  بخوانید      تا      بیندیشید

    تا    بیآموزیدبیندیشید  

  بیآموزید    تا    بیآموزانید

 بیآموزانید    تا   خدمت کنید

  صاف و پوست کنده ها
 نگار  فعال غور را شبنامهسوالی ارگان سیاسی سازمان ملل متحد ؛ بنیاد هاي فرهنگی و رسانه هاي غیر دولتی در جواب والی غور -1

   .اره پامال می کند معرفی کرد و زمینه هاي بهبود و رشد آنها را همو
 . تهیه شده ...  چون در سرزمین . با سنگ فالخن جامعه مدنی سوراخ نمی شود ) 1(وسکت ضد مرمی نفر شماره  -2

 . »ادارة محلی غور در ساختار محاکم صحرایی و افراد مسلح غیر مسؤل کمک می کند« :بعضی افراد ذي نفوذ می گویند -3

  .شی هاي بین بازار در کنار ثقافت مسلک خود سؤالیه می گذارندنیرو هاي امنیتی در بازرسی ها و تال -4
 ضرورت معلمین  به زمین و خانه« : کرد میزان معلم را چنین تعریف علمی13نور محمد یعقوبی نماینده والی غور در روز  -5

  پروردة همیندر حالیکه موصوف دست»  ... که زمین و خانه می خواهد لطف نموده ترك مسلک کند هر معلمید ، نندار
 . » این ها را هم باید خودش تعریف کند«  ... کاخ ها و بلند منزل هایشاست اما مکتب 

 . رمپ اپ پیاده رو هاي شهر چغچران را به شکل استندرد و کیفیت که دیزاین شده بود ، کار نمی کند  -6

 .ارد ادارة محلی غور قرار دهاي فرهنگی در رأس آجنداي  تضعیف رسانه ها و بنیاد  -7

 .خت ها را  سرِ کوه ها کی شانده ؟یک متر ارتفاع گلدان ، یک متر ساقۀ گُل ، به قربان کریمی هاي خدا شُم ، در -8

  . رییس اطالعات و فرهنگ زانوي همجوار خود را می خراشد -9

 جامعۀ مدنی را  هاي ضددر محفل هوتل پامیر سخنرانیو مکاتب ذکور  شاگردان مکتب دخترانه و دانش آموزان تربیه معلم  -10
 .، گفتنی است که مستمعان این محفل بدون آگاهی قبلی و  مصلحت مسؤلین خود به هوتل رفته بودندگوش گرفتند

 پیاده رو هاي چوك شهدا را زیر زمین تجارتی زده اما معلمین را نصحیت می کند که از پی گیري کار هاي شهرك یک رییس -11
  .»دقیق سخن گفته بوده ... به افراد ي در باب پند حافظ شیراز «  .معلمین صرف نظر کنند 

 . دیگدان سرد مردم را گرم نمی تواند چراغ هاي سولري ،  شکم گرسنۀ مردم را سیر نمی کند  و -12

 »چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند« : بعض مسؤلین در نشست هاي خصوصی کار هاي رسانه ها را می ستایند اما  -13
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  ...ايـــازه هــجن
، زیرا طی سالیان اخیر با دریافت کمک هاي بخور نمیر مؤسسات خیریه که به دستان بی خیر عده اي  مردم هم مالمت هستند در این میان

؛ دست از  زیاد می شود عتزرا کشت و  محصولدر سالهاي بارانی کهو بیکاره و مفت خور عادت کرده اند استفاده جو توزیع می شد؛ 
به اندازه رفع کشت می کنند اما در پایان سال فقط  زیر بغل بیرون نمی آورند که  گندم بکارند، از هر دهکدة تعداد انگشت شماري

 همین رو  ، ازگندم را نصفه اي بدرودتا سال گذشته کارگري پیدا نمی شد   که دارندبه یادهمه نیازمندي هاي همان سال خود می دروند، 
امسال به دلیل خشک سالی محصولِ گندم کمتر بود باز هم در اکثر مناطق .  مقدار زیادي گندم زیر برف و یاهم خوراك حیوانات شد

در یک صف  ان سال گذشته و امسال و هم همان کاریگرکارفرمایان  هم مزارعی زیادي علفچر حیوانات گردید ، نتیجتاً در حال حاضر
 عرایض خویش را به مقامات تقدیم می دارند ، حتی کار فرمایان در تقدیم عرایض بی نوبتی هم می کنند تا کمکی دریافت ایستاده اند و

در باب مواد سوخت هم اکثریت مطلق مردم حوصلۀ غرس و حفاظت یک عدد نهال باالي ملکیت شخصی . کنند،  متأسفانه که نمی کنند 
   !!. خاطرات تلخ دورانِ بیجا شدگی هاي  اجباري دیگر چه انتظاري می توان داشت ؟؟خود را ندارد با این وضع؛ جز تکرار 

این فقیر  و به ساکنین که از قدیم به ارث مانده است؛ نقطۀ پایان گذاردمشکالت به صورت اساسی و بنیادي به آنچه می تواند  به نظر من 
با قهر    والیتاستفاده از دریا هاي مرغاب ، هریرود و فراه رود است که از این د ؛ آبرو تهیه کنمسؤلین درماندة دولتجغرافیا، جان و به 

 بزرگ به منظور ها بند هايآنباالي قهر این دریا ها فروشانده شود و  بسیار باال است در صورت که ها د ، ظرفیت این دریانعبور می کن
که عت و مالداري مساعد می شود و هرکس به پیشه اي مشغول می شود  اعمار شود ؛ زمینۀ زراتهیۀ آب غرض آبیاري مزارع  و تولید برق

 و همچنان خود مشغول و به نیازمندي هاي اولیۀ خانوادة خود پاسخ مثبت می گوید به زند گی شخصی  هر کاریگردر این صورت حداقل
م مشکل مردم غور رفع می شود و هم به والیات همجوار به قدر کافی برق تولید می شود که به لحاظ اقتصادي ه براي مردم غور و 

 اما در حال حاضر از این دریا ها کوچکترین استفادة نمی شود آب این دریا ها حتی براي  .مؤثر است غنامندي دولت گرسنه و پر خور
یاي غور کوهستانی  زیرا جغراف؛ و در زند گی متکی به زراعت مردم کمترین فاییده را نمی رساند!  است تجربه گردیدهخوردن هم مضر

 و تمام مزارع را می یم ها را از دست داده ا این آب  به همین دلیل شانس استفاده از و دریا ها از سطح زمین پایین واقع شده استاست
و امکانات  با استفاده از قدرت سیاسی  که مردم والیات همجوار از این دریا ها بهرة بیشتر می برنداز روي دیگر . عنوان کرد توان للمی 

در و پایه هاي مالی هاي اجتماعی باورمندي  به لحاظ  هم  مردم غور . د شوندی مردم غور از این آب ها مستفتادولتی اجازه نمی دهند 
« ، وارد عمل شوند و طبیعت دریا ها را به نفع خود تغییر دهند دست به دست هم داده  نرسیده اند که بتوانند از امکانات شخصی یسطح
 محصول بناء» ند با احداث سرك دره بیدان نشان دادند که دست خالی از عهدة کار هاي بر می آیند که از توان دولت خارج است هرچ

 حال هم .  مرا تجربه کرده ایهاي پی در پی همواره گرسنه گی  خشکسالی  ، به همین دلیل درمزارع مردم غور متکی به برف و باران است
 به نواي طبل گرسنگی و تشنگی و صداي  ی دولتی هاي ادارة محلی از همین قرار باشد که در زمین خشک و سرداگر نحوة تدبیر سنج

سرفۀ اطفال معصوم ِمریض پاکوبی و اتن کنند ، و  مردم هم از بی حوصله گی دست از زیر االشه بر ندارند و تدابیر معقول و منطقی 
 حکومت محلی غور آیندة را می توان پیش بین بود و  در زمستان پیش رو جنازه هاي یخزدة  نسنجند ؛  فرا راة ادارة  مدیران دست نخست

 .خواهیم داشت که در تاریخ جنایات فرمانروایان بی عاطفه و گپ رو ؛ نیک آرشیف می شود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

    
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  

  
    

  
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 مبارزه با فساد
  رسانھ ھای پی آر تی 

ن عالالدین غوري و در  سپتمبر در لیسه سلطا13-10در 
 سپتمبر در لیسه سلطان شهاب الدین غوري اولین 14-15

لکچر در رابطه به مبارزه با فساد براي شاگردان ذکور به 
افغانستان را  ادارة جوانان والیت غور، . مباحثه گرفته شد

کشور با بیشترین فساد تلقی کردند، طبق ادارة به حیث 
ندارد که آغشته به فساد گفته جوانان، هیچ ارگان وجود 

ند که به فساد  آنها چندین ارگان را ذکر کرد.اداري نباشد 
بخاطر این آمار فساد، جوانان نظریات  . اداري آغشته است

گ طوالنی و بس جن: خویش را ارایه کردند و گفتند که
با این همه، والی غور در رابطه به این  .دشوار  خواهد بود

حت نام مبارزه با فساد تاسیس موضوع کمیسیون خاص را ت
توانند که شکایات خود را به صندوق  کرده، شهروندان می

هاي خاص که در نزدیک مقام والیت و در اطراف بازار 
قرار دارند، گذارند، جوامع بین المللی و مقامات محلی 
دولتی در صدد جلوگیري از رشوه ستانی در تمام ساحات 

دولت جمهوري  .ظیفه اندر رابطه به استخدام و وخصوصآ د
اسالمی افغانستان قادر به از بین بردن فساد است و هرکس 

ا دادن مشوره با مقامات  که در این رابطه بکوشش کندباید 
همه مردم باید بدانند اینکه هر گاه یک شخص .کمک کند

آغشته به فساد را به دولت جمهوري اسالمی افغانستان و 
تواند   معرفی بداریم، این مینیروهاي امنیت ملی افغانستان

آمار فساد را کاهش و باعث ترقی غور شود، تنها هماهنگی 
 هاي مردم با دولت جمهوري اسالمی افغانستان می فعالیت

نسل جوان مستحق زندگی بهتر اند  .تواند نتیجه بخش باشد
  .و آینده در دست آنها است
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  فعالیت هاي صحی تیم پی آر تی 
   تی رسانھ ھای پی آر

 بخش صحی تیم ما می خواھیم شما را آگاه سازیم کھ ! شھروندان عزیز
عملیات ھای را بھ مردم محل انجام داده است ) پی آر تی(بازسازی والیتی 

  میالدی، بخش صحی پی آر تی 2011آگاه سازیم، در جریان ماه سپتمبر 
طبقھ  تن از 5 تن از طبقھ انا ث، 2:  عملیات ھای جراحی را کھ شامل9

و ھمچنان مریضان جھت تداوی از مریضی .  بود انجام دادطفل 2ذکور و 
مریضان از مریضی . ھای دیگر شان ھم از شفا خانھ پی آر تی دیدن کردند

ھای چون پوسیدگی دندان،سیستم تنفسی، کمر دردی، درد مفاصل، پوست، 
مجموعآ در جریان  .ضربھ خوردگی و دیگر مشکالت صحی تداوی شدند

 177 تن شان را طبقھ ذکور، 427 مریض تداوی شد کھ 604 سپتمبر ماه
پی آر تی  .داد  تن شان را اطفال تشکیل می60تن شان را طبقھ انا ث و 

  .خواھد برای شما صحت خوب و زندگی بھتر در آینده می

گزمه مشترك عساکر اردوي ملی افغانستان 
  )پی آر تی(و عساکر تیم بازسازي والیتی 

  ھای پی آر تی رسانھ 
  

عساکر اردوی ملی افغانستان و عساکر تیم بازسازی والیتی یک گزمھ 
 .  سپتمبر انجام دادند30مشترک امنیتی را در قسمت غربی والیت غور در 

 ساعت دوام کرد، 23 کیلومتر فاصلھ را طی کرد،100این گزمھ امنیتی کھ 
ین گزمھ امنیتی  قوماندان ا.مقصد اصلی این گزمھ امنیتی منارجام بود

اردوی ملی افغانستان رھبر بلوک لمری برید من اجمل بود و طبق معمول 
عساکر اردوی ملی افغانستان ثابت ساختند کھ وظیفھ خویش را بھ خوبی 

کنند،  ھای امنیتی آنھا امنیت را تامین میھ و از طریق گزم. دھند انجام می
نیت راه را اشخاص مشکوک و مکان ھای مشکوک را چک کرده و ام

  .تامین کنند
پی آر تی در راستای رشد امنیت کار ھای چشم دید را انجام داده است کھ 
تربیھ اردوی ملی افغانستان، پولس ملی افغانستان، مرکز عملیاتی و 
ھماھنگی والیتی، برگزار کردن عملیات مشترک، نظارت از اوضاع و تھیھ 

یر ایشان شمرد و البتھ توان از کمک ھای چشمگ مشوره با ایشان را می
نیروھای امنیت ملی افغانستان از مردم افغان بخاطر تھدیدات شورشی ھا  

و تطبیق ثبات ) آیساف(بھ ھمکاری نیروھای بین المللی کمک بر امنیت 
بخاطر ابتکار تورن نبی اهللا، قوماندان قطعھ گسترش یافتھ  .کنند دفاع می

ملی افغانستان و پی آر تی برای اردوی ملی افغانستان در چغچران، اردوی 
  .تامین امنیت و آرامی محیط چغچران رابطھ حسنھ دارند

 در آینده عساکر پی آر تی آرزوی فعالیت ھای مشترک با عساکر اردوی 
 .ملی  افغانستان در چغچران را دارند

 

   ...رـح خیـصل
و علیھ قشون  جھاد مقدس را اعالم کرده متحد و یک پارچھ یشغال کردند، ھمان بود افغان ھارا ا سرزمین ما

مثابھ دژ آھنین و ھیوالی مست و شرابخور جھانی ھ  سرخ را کھ بقشوناپذیر نستند، سپاه شکست اپا خھ ر بگیورش
کھ دیروز از ۀ گردید بھ شکست افتضاح آوری مواجھ ساختھ و از کشتھ ھای شان پشتھ ھا ساختند، سپا تصور می
 ناکام و سرافگنده فرار کردند، ؛الت زده از پنجره ھاجت خورد خ وادی داخل افغانسان گردیده بودند، شکسیدروازه ھا

 رمزی است کھ در رگ و پی افغانھا خمیر گردیده با مغز استخوان افغانیت اثر گذاشتھ است ؛این نیروھای خارق العاده
در گوشھ بھ مثابھ برق سبزی از اخالص و برادری بود کھ . رمز پیروزی ما در وحدت و صلح سراسری ما مضمر بود

  . تابید و کنار کشور می
 چیز ھا شما را متفرق کرده است و سست و ھھا، تاجک ھا، ھزاره ھا کجایید؟ چپشتونھا، ازبک !  افغان عزیز

پارچھ و عزیز  چرا پیرو مکتب پدران خود نیستید؟ چرا شھامت و اصالت و رسالت اجداد یک. متھاون گردانیده است
 دیروز با دادن چھارده لک شھید کشور را از دست یاغیان قرن نجات داده و امروز .و صلح خواه را فراموش کردید

 کوبید، چرا تاریخ مبارزات افغان ریشھ خود میھ لجوجانھ و بزدالنھ و بی شرمانھ بنام این و آن تفنگ گرفتھ و تیشھ ب
شما را ، ھا   و گروه گرایید؟ چرا خصومت طلبی ھا، خود خواھی ھا، تعصبات پوچ قومییزن ھای متحد را ورق نمی

چرا آلھ دست   ودزنی ھراس افگنی و برادر کشی می،کور کرده و بھ بیراھھ روان ھستید؟ چرا دست بھ خشونت 
بیگانگان شده اید؟ چرا چھره ات مسخ گردیده و چرا ھمھ روزه بنام طالب بر پیکر مقدس و واحد افغانیت 

 گویا ماری حلقھ داری در مذھب آیین دسازی ستان واحد را جریحھ دار می؟ چرا بدن افغاندناجوانمردانھ شمشیر میزنی
بوی   شیرازه وحدت و صلح را پوسیده ساختھ ودکنی  و تخریب میدخوری ندار را می و اسالمی گشتھ اید و ھمھ دار

  ، فضای وطن را مسموم ساختھ اید یعنی چی؟ کرده اید بلند را گند و تعفن 
 دار ۀت و بھ دار آویختن طفل ھشت سالھ بھ چوبیسدروازه مکتب برایت ننگین و شرم آور ن کشتن طفل خورد سال بھ 

 بار لیل نکرده است؟ یکذشاعھ پراکنی در وطن ترا فرسوده و ا  ھر روزه وریزی   خون؟ کند  وجدان ترا تھدید نمی
سرا عوض  ه بده افغانستان را بھ ماتم تعقل انسانی را در خود را،ندیش ا بیپیامد ھا دنیوی و ُاخروی اعمالتدیگر بھ 

کرده اید، از در و دیوار افغانستان صدای نوحھ و گریھ و مصیبت بلند است، مردم افغانستان از بیدادگری ھای کور 
ت میبری، این سند انتحاری ذکورانھ تو ھمچو چوب در تندور عذاب می سوزند و تو بھ مرض ھستریک مواجھ بوده ل

 بھ دین و بیگانھافراد حرف چھ وقت بھ فتوا و دارد تا د در فرھنگ اسالم چنین چیزی وجود نرا از کجا آورده ای
  .!!!نھ جنت!!  بھ ترکستان استدروی  کھ میۀرا ؟ این!رید روا میدا خوداین ھمھ ستم و بیدادگری را بھ وطن انسانیت

 راه بیرون رفت ازین موضوع ھولناک  نفری فیصلھ کرده اند کھ1600خوار کشور بھ اجتماع و غم وطنداران مصلح 
گی چنگ بزنید و از جنگ دست برداشتھ و بھ ھ پارچ تنھا و تنھا در صلح مضمر بوده بھ ریسمان وحدت و یک

متأسفاه کھ  «،بودسوی تو دراز ھ پروسھ مقدس صلح بپیوندید، دست ھای از محبت و وحدت و صلح و انسانیت ب
 سکوت  صبر وطنداران تو لبریز گردیده و شاید اینۀگر کاسیخود بیایی کھ دھ  باید بدانی و ب»قدرش را ندانستی

 بھ نفع ت و انسانی اسالمسالح ناحق خود را بھ زمین بگذارید و پس بیایید . خواھی شد مرگبار بھم بشکند، و زیانمند
روشنی تمدن و ھ حق ؛ ایمان ب ، بودر برخوردا حمایھ جامعھ بین الملل صلح از پروسھ.شما است  و وطنداران شما

مقدس  ، آوازید دنمون ما ضامن است، از ندایی ملکوتی صلح استفاده ه ایباز سازی و وحدت را در کشور عذاب دید
ن بیشتر کشور را بسوی بحران از ای. ھ ارادۀ خود تفنگ خود را بھ زمین بگذاریدبحال را لبیک گفتھ ما پیغمبر گرامی 

ی نیلگونی  کبوتر صلح در فضابھ اثر ارادۀ متین ملت مجاھد و مقاومتگرمیرد و میر گر ھیوالی جنگ در کشوی ددنبری
 .ی را نداردانتحارحاکمیت بیشتر از این توان تحمل  ستان افغانۀمرد و زن مصیبت دید .خواھد آمدوطن مان بھ پرواز 

 !...خطاب به والی 
بااین همه مشکالت ملت چطوازدولت فاصله نگیرد؟؟شماالیحه وظایف 

دریک جلسه اززبان شماشنیدم ...!!!خوده پیش تان بگذاریدوقضاوت کنید
آیادروازه دفترشمابه استثناي . که میگفتیدمردم مره همکاري نمی کنند

کارمندان بلندرتبه دولتی دیگه به روي کدام مردم بازبوده ؟که مشکالت 
آیا به الیحه وظایف ...خوده طرح کنندوشمابشنویدووعده همکاري بدهند

ک والی والیت ذکرشده که در وازه دفترش به روي نهادهاي مردمی ی
،وکالي مردم به شوراي والیتی ،شوراي شهر،شوراي انکشافی ،نهادهاي 

  دادخواهی وباقی افرادواشخاصی موثردرمحیط بسته باشد؟؟
شما زمامداران امورانتقادپذیرنباشند؟؟درحالیکه انتقادباعث  دید از آیا

آیاحرف ملت گوش گرفته . می شوداصالح شیوه مدیریت 
نشود؟؟نبایدنهادهاي مردمی وجامعه مدنی را به القاب والفاظ ناشایسته 
مانندشب نامه نگاروغیره خطاب شوند،نبایدازراه هاي مختلف نقش جامعه 

وچکی ازمامورین ونزدیکان  مدنی درغورکمرنگ شود،نبایدگروه  ک
راستعمال کنید،فعالیت هاي تان تشکیل داده علیه جامعه مدنی غوبستگان و

بهتراست که وقت  ...!! زبان آزادي بیان را ببندیدمدنی را سرکوب و
خوده به خاطربهبود نارسایی ها ،مشکالت عمده مردم غور، کنترول 

  !با درد کشان هرکه  درافتاد بر افتاد. غیره مصرف نمایید... ادارات  و
 

 بازار افغانی در کمپ پی آرتی
  رسانھ ھای تیم پی آر تی
پی آرتی تحت رھبری لیتوانیا در اول ماه میزان بازار افغانی را در 

اولین وقتی بود کھ .دکمپ پی آرتی برای چند ساعت افتتاح نمو
عساکر پی آرتی و بخش ملکی از صنایع دستی وطنی از قبیل 

 - گلیم- رو میزی گلدوزی- چادر- سر انداز-دستکش ھای مختلف
پی آرتی چغچران بھ . جواھرات و لباس ھای سنتی خریداری نمودند

یک پروژه مشترک : این بازار. فرھنگ افغان ھا احترام می گذارد
تیم پی آرتی بھ مرکز آموزشی مسلکی چغچران تنظیم بوده کھ توسط 

ھدف این پروژه تشویق خانم ھا  می باشد تا بتوانند .گردیده بود
بنابر این بخش . صنایع دستی خود را در والیت غور رشد دھند

نظامی و ملکی تیم باز سازی والیتی کوشش می نماید کھ رابطھ خود 
تورن خانم یورگیتا ھمکار . درا مطابق بھ فرھنگ افغان ھا عیار سازن

این ابتکار خانم ھا فقط  موفقیتی پروژه را : بخش ملکی نظامی گفت
نشان می دھد و ھمچنان قابل یاد آوری است کھ اینھا  می توا نند  

 .برای فامیل خود  یک مقدار پول فراھم سازند
 



  
    

                                                                                                                                         
    

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   
 
 
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   بنیاد جوانان و تحصیل کردگان غور                 :صاحب امتیاز 

    hadafmand.25@gmail.com        0797244300 /غالم ربانی هدفمند             :مدیر مسئول
         :معاون مدیرمسئول

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

   qurban_hekmat@yahoo.com     0798262719/ نوراهللا نوري ، عالوالدین محمدي    قربان حکمت  ،             :گزارشگر
  دسیالب               خان محم             : ودیزاینطرح

                                     ferozkohm@yahoo.com                :آدرس الکترونیکی
  ، ، عبدالخیر  محمد آصف ناالن                           :مسؤل توزیع 

 1500: شمارگان /        افغانستان-دري کابل      قاچاپخانه                           :محل چاپ
                           

  خر استبدادخط آ
دولت ده سال می شود که بنیاد هاي فرهنگی و رسانه هاي غور در کنار 

 هاي نیک دولت قدر و خال ها را نقد کرده اند می کنند ، از فعالیتکار 
و نافع مادي در این راه کوچکترین مما  . آنهم به منظور اصالح امور 

مدیران دست اول را قناعت داده ایم ویا قناعت مان . نداشته ایم سیاسی 
بعد از تقرر داکتر عبداهللا هیواد به حیث والی غور چشم امید به . داده اند 

اصالح امور بستیم و معتقد شدیم که دیگر نیازي به انتقاد و درشت نویسی 
اما .  سجده شکر بجا آوریم نیست و قرار بود از همین خاطر به درگاة حق

بسیار عاجل همه چیز بر عکس خیال ما از آب درآمد و همه چیز عوض 
را شاکریم که قبل از وقت ) ج(به هر حال خداوند. حتی انسانیت ؛ شده 

آذان ندادیم و به ادامۀ رسالت دیروز قلم برداشتیم و قدم گذاشتیم و افشاي 
انی خود دانستیم ، چون افراد که حقایق ناحق را با مدرك وسند وجیبۀ ایم

اند شده در اطراف والیان قرار داشته اند معموالً در یک گهواره پروریده 
از همین رو به . و بی راهه کشانیدن عبداهللا هیواد هم بعید از اندیشه نبود

اروپا دیدة است و تحصیلکرده و این فکر بودیم که آقاي هیواد آدم 
شاید هم کمک مان  به آنجا تجربه نموده ؛ زادي بیان رادیموکراسی و آ

 به این میل به  هیوادانگاري آقاي. این خیال هم چپه تعبیر شداما . کنند 
به هر حال چندین بار . اروپا رفته بوده تا اروپاییان را همرنگ خود کند 

فته تا خون بنیاد هاي فرهنگی  را در رشنیدیم که آقاي محترم پالن گ
 به خود ما ردیم تا اینکه اخطار هاي مشابه باور نکوجود شان بخشکاند 

 سه روز.  ر بزرگ خانواده خودش بوده رسید بعد ایمان آوردیم که پس
 س اطالعات و فرهنگ غور تعداد خاصیی ری1390میزان  12شنبه مورخ

را طی استعالم » مدیر مسؤل نشریۀ فیروزکوه « بنیاد هاي زنده و فعال و 
 ساعت تعیین شده به ساعت دوبجۀ بعد از ظهر سر داد ، رسمی استحضاري

 سرور آزاد  رییس اطالعات و .س اطالعات جلسه شروع شدیدفتر ری
بابت کار هاي فرهنگی شما تحت فشار قرار داریم ، والی « :فرهنگ گفت 

و از بنیاد هاي » ...برایم هدایت داده تا از شما جواز کار سراغ کنم 
ایش گفتیم آقاي محترم این وظیفه و بر. فرهنگی جواز کار خواست 

صالحیت شما نیست بنیاد هاي فرهنگی از وزارت محترم عدلیه جوازکار 
آقاي آزاد مسئلۀ . گرفته اند و در برابر ریاست عدلیه غور پاسخگو هستند 

در باب « :مدیریت و وظیفه شناسی آن اداره را انتقاد کرد و گفت
نگی ریاست عدلیه برایم مکتوب یا مسؤلیت پذیري کار هاي بنیاد هاي فره

مصداق حرف » ... مسؤل شناخته شود مرجعیدست خط رسمی بدهد  تا 
 آستین دیگران بی خلطه فیر کردن ، دست به( هاي آقاي آزاد را می شود 

برایش گفتیم آقاي محترم لطفاً .  خواند )  همجوارو یا خراشیدن زانوي
وز خود را فردا گرفته نمی مافوق قانون نباشید مسؤلیت حرف هاي امر

تنها در باب رسانه ها  به شما پاسخگو هستیم به هر ارگان عدلی و !! توانید
 معرفی حکومت محلی غور می خواهد  قضایی که دل آقاي هیواد ارباب 

طوریکه در پاسخ سؤالی یک تن از اهالی دفتر سیاسی سازمان ملل . کنید 
و سربازان جامعۀ مدنی غور را متحد ساکن مرکز غور ، تمام فرهنگیان 

با جعل و تراشیدن انگار آقاي هیواد ؛ . شبنامه نگار معرفی کرده است 
 و گروهی براي هر صاحب قلم و اهل  سیصبغه و پیوند هاي سمتی ، سیا

از خون  خالف طبیعت  هاي ناکام یک برهه حاکمیتِبه دیوار باور نظر 
  . استبداد را می نویسد آخرنهاد هاي مدنی و رسانه هاي غیر دولتی خطّ

   
  هدفمند

 

  

  اجاق خالی
  
  

  هدفمند
   

  جالّد ؛ فرزند نیک ابوالبشر نمی شود

  عاقل و نیک خوي و گوشۀ جگر نمی شود

  شته شدایمانِ که با قتل و انتحار کا

  از آب دیدة یتیم ، ثمر نمی شود

  پیام مروتِ اجانب به یتیمان

  آواي قشنگ و نوازشگرِ پدر نمی شود

  سکوت سهمگین قلم و شکست قیام

  قبضۀ تیغِ تیز و دستۀ تبر نمی شود

   ، شکار شدا تیر خیانتایمان و اعتماد ، ب

  زبح اعتماد به پاي منافع ، هنر نمی شود

  عی؛ لیک او خون رعیت به دامن را

  !خبر نمی شود ؟ مست و مجنون فتاده ،  

  رتَبا این اجاق خالی و جامه هاي 

  شب هاي سردِ زمستان ، سحر نمی شود

  

  !جوانان چه مسؤلیت هاي دارند
  )رح(وز دارالعلوم عالی ابو حنیفھ مؤمنزاده دانش آمیمحمد احمد

  

واقعیت ها و رویداد هاي جهان گوا است که همیشه و تجارب تاریخی 
 همه جوانان در استقامت دهی و سرنوشت سازي کشور ها بیش از

دارند زیرا جوانان سرمایۀ ملت و  نقش لکرده  جوان تحصیبخصوص
جوانان در دفاع از تمامیت ارضی وطن ، دفاع از . دولت هستند 

معتقدات و ارزش هاي دینی ، ایجاد صلح و أمن ، عمران و پیشرفت 
. وطن ، ساختار اجتماع و سعادتمندي و عکس آن نقش بازي می کنند 

  : می شود ان  مسلمبناء وجایب عمدة ذیل متوجۀ جوانان

کلیدي ترین و اساسی ترین مسؤلیت جوانان : آموزش  -الف 

  .تعلیم و تربیه سالم است مسلمان 

دین مقدس : بینش صحیح نسبت به دین مقدس اسالم  - ب 

ازجوان مسلمان الزم است که   ادیان الهی است و بر تماملمِکّاسالم م 
و اعتقاد شناخت م النه با عقیدة راسخ و محکدین خود عالمانه و عاق

  . درست و صحیح داشته باشد تا آلۀ دست دشمنان دین خود قرار نگیرد

نمی تواند مسلمان مل در کنار علم نباشد ، جوان اگر ع: عمل  -ج

زمانیکه علم و عمل در یک مسیر طی طریق کردند . راة حق را بپیماید
ریم عالم می یابد قرآنکمثبت نیاز مندي هاي مادي و معنوي انسان پاسخ 

  . باشد کتابچندحامل که بی عمل  را به االقی تمثیل نموده 

جوانانی که روح خود را به زیور دانش مزین نموده و : دعوت  -د 

 ؛ مسؤلیت دینی صادر می شودجوارح شان به سهولت آثار دانش از 
دارند تا آنعده انسان هاي که ره به بی راهه می برند؛ به راة راست 

و آنچه موجبات هدایت انسان را فراهم می کند ؛ به دعوت نمایند 
  . گونۀ اساسی تبلیغ کند

الزم جوانان مسلمان که از مراحل فوق عبور نموده ، : اخوت  -هـ 

.  نموده در عمل پیاده کنند از خود شروع رااخوت  و برادرياست که 
در .  در جامعه را زمینه سازي می کندانزیرا صلح ؛ موفقیت جوان

 که آرامش ، امنیت ، اخوت و برادري حاکم نباشد؛ دستخوش جامعه
وضعیت نا مطلوب فعلی جامعۀ ما . فاجعه هاي گوناگون می شود 

بنا براین الزم است تا به . است ) اخوت(محصول نبود همین اصل 
عنوان جوانان جامعۀ از همین حاال کمر همت بسته و بیآموزیم و عمل 

 و در صورت که در راة  نماییمدعوتخیر به راة کنیم و دیگران را هم 
 تا  صبر و تحمل کنیممشکالت و موانعی مواجه می شویم دعوت به 

  .   خیر و رستگاري به سراغ جامعۀ ما بیاید
 

د ، فیروزکوه در مطالب مستند خود ما را یاري رسانی آرزومند است که با ارسال کوه از قلم به دستان محترمزفیرو
 اداره فیروزکوه.کوه نیستي سر مقاله به دوش فیروزانویرایش مطالب دست باز دارد ، مسؤلیت مقاالت چاپ شده به استث
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