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مردی بزرگ با انديشه ھای ماندگار ومؤثر...           ، دکتور عبدالکريم سروش 

          

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

ه مدني بايد ـــجامع

وي سهم ـدرجرگه عنعن

  دـــته باشـــداش
جوانان ونهادهاي مدني به عنوان نيروي پرتوان و پرتحرك جامعه،  
ظرفيت هاي مناسبي براي خدمت به كشور و اشتراك در سازندگي 
آن دارند كه مي تواند از اين ظرفيت ها به نحو مناسب وشايسته به 

كت بهره گرفته شود. چند سال قبل كه خير وصالح مردم و ممل
جوانان هنوز براي اشتراك در تدبير امور جامعه،  تجربة كمتري 
داشتند سهم گيري و نقش بازي كردن شان  در مسايل اجتماعي و 
مدني پررنگ تر بود و حضورشان در جامعه بيشتر به چشم مي خورد. 

ت  بي توجهي و متاسفانه،  اما هرچه سالهاي بيشتري از عمر نظام گذش
بي مهري ازسوي دولتمداران  نسبت به جامعه مدني و جوانان 
كمترشد و فاصله ها عميق ترگشت. عدم حضور جوانان در مسايل 
اجتماعي و تدبير امور،  علل وعوامل بسيار داشت ؛ اما يكي از 
مهمترين آن عوامل،  نحوة مواجة رهبري واليت با اين قشر بود. نهاد 

جديدي مثل جامعه مدني ، به دلسوزي وشفقت وهمكاري هاي نوپا  و 
بسياري ضرورت دارد،  تا سرپاي خود بياستد و در مناسبات اجتماعي 

  در آينده سهم بيشتري به عهده بگيرد. 
به هرحال درشرايط كنوني جوانان ، تحصيلكردگان و نهادهاي مدني 
دانش و مهارت هاي خوبي به دست آوردند و در برابر مسايل 
كشوري و واليتي ديدگاه ها ، راه حل و نقطه نظرات خاص خودشان 
را دارند و مي خواهند آن ديدگاه ها درجامعه آهسته آهسته جاي پاي 
باز نمايد. در اين اواخر در بسياري از مشوره ها و همايش هاي 
مردمي،  جوانان عمداً از جانب مقامات به حاشيه گذاشته مي شوند و 

ضررهاي بسياري مي تواند براي جامعه ما ، در پي اين كار، خطرات و
داشته باشد. بنا براين  در جرگة عنعنوي كه در آيندة نزديك در 
كابل برگزار مي گردد ، بايد براي جوانان و نهادهاي مدني سهم 
اساسي داده شود واز ظرفيت آنها براي بهبود اوضاع استفاده صورت 

ماهر، پرتالش ، تحصيلكرده،  بگيرد. دليلي ندارد كه نيروي فعال ،
مكتب ديده و دلسوز جامعه در حاشيه بمانند و به جاي آنها قاچاقبران 
مواد مخدر، تفنگساالران، زورمندان، پارت بازها، فريبكارها، بلي گو 
ها و منفعت طلب ها در جرگه راه پيدا نمايند و مثل هميشه به جز 

معه ومردم منفعت خويش كوچكترين توجهي به خير وصالح جا
شريف غور نكنند. بايد دولت محلي به نهادهاي مدني سهم رضايت 
بخشي در نظربگيرد ونهادهاي مدني در يك انتخابات و ياتفاهم 
مناسب ، اشخاص واجدشرايط وشايسته اي  را به عنوان نماينده 

   خويش به جرگه انتخاب نمايند.
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  شماره                

            

  ت جوانانـبازداشت رييس معارف ، اثبات حقاني
  

جوانان و  زماني كه آقاي احمد تواب برخالف نورم هاي معمول كميسيون مستقل اصالحات اداري ، به حيث رييس معارف غور استخدام شد ،
نهادهاي جامعة مدني به  زودي بي كفايتي، ناشايستگي و مشكل آفريني موصوف را تشخيص دادند و از مقام هاي ذي صالح خواستند كه در  

ن رأس اين نهاد مهم و حياتي يك فرد صادق ، توانا، مدير ، پاك ودلسوزي را قرار دهند  كه به غور و آيندة اين سرزمين وسرنوشت فرزندان آ
 عالقه و دلچسپي داشته باشد، اما اين خواسته و تشخيص ِ جوانان مورد توجه مسوولين قرار نگرفت و نامبرده به مديرت عجيب وغريب وشاخدار

خويش ادامه تا اينكه سرانجام به جرم گرفتن پول هنگفتي رشوت و اختالس توسط ِ  كارمندان وطن دوست امنيت ملي و نمايندة سارنوالي و 
  هادي هاي مربوط بالفعل دستگيرشد وتحت توقيف قرار گرفت.سايرن

بازداشت رييس معارف ثابت ساخت كه جوانان خيرو صالح جامعه را در نظر دارند و انتقاد ها و نوشته هاي شان از روي درك درست ونيت نيك 
ستاني بازداشت شده است، جوانان نمي گويند  وتشخيص مناسب و حس وطن دوستي ودولسوزي شان مي باشد. حاال رييس معارف به اتهام رشوه

اين  كه دولت بايد آنها را رييس تعيين نمايد. جوانان هيچ وقت به دنبال قدرت وثروت نبوده اند ، بلكه تقاضاي آنها اين است كه شخصي در رأس
اد مهم را داشته باشد. اگر كسي بازهم پافشاري ادارة مهم قرار گيرد كه اهليت ، كفايت ، صداقت ، دلسوزي ، پاكي و دانش كاركردن در اين نه

مي كند و با نوشته ها و انتقادهاي جوانان ونهادهاي مدني مخالفت مي ورزد ، معلوم است كه سرجوال را دارد و از دستگيري وتوقيف شركاي 
اصالحي خويش ( هرچند نود درصد نوشته هاي پولي خويش ناراحت مي شود. جوانان حاال واقعا دلگرم تر شده اند، آنها به انتقاد ها ونظريات 

ة خويش شان  فعال هم غيرانتقادي است) همچنان ادامه مي دهند تا روز به روز،  سوء استفاده گران وغاصبان دارايي هاي بيت المال هركدام به نوب
  د.به چنگال قانون بيفتند و شخصيت هاي شايسته ، بااهليت وتوانا در رأس تدبير امور قرار گيرن

  

 
 
 

طالبان در پسابند 

  ردندت خوـشكس
اخيراً مخالفان مردم افغانستان و تندروان پاكستاني از مرزهاي جنوبي 
ولسوالي پسابند به اين منطقه سرازير شده وباالي مركز ولسوالي حمله 
ورشدند كه با دفاع سرسختانه فرزندان دلير افغانستان يعني پوليس ملي 
مواجه شده وشكست سخت وتلفات سنگيني را متحمل شدند. حاجي 

 18علي فرماندة پوليس پسابند مي گويد كه تلفات دشمن باالتر از نور
نفربوده است. او عالوه نمود كه طالبان در حالي كه سوداي سقوط 
ولسوالي را در سر مي پروراندند با دفاع برحق پوليس ملي با دادن تلفات 
سنگين فرار را برقرار ترجيح داده و از اطراف مركز ولسوالي پراگنده 

او ضمن تشكر از سنگرداران رشيد پسابند از همكاري هاي به شدند. 
وقت ومناسب مردم ولسوالي هاي پسابند ، تيوره ودولينه نيز سپاسگزاري 

  فراوان نمود.
 

چ براي ـــما به پوزه لي

  دانشگاه زمين مي دهيم

با درک اھميت علم ودانش » هَل تَ « قريۀ ردم ما م

حاضر ، برای مردم غور وآيندۀ اين سرزمين 

ھستيم آن مقدار زمينی را که وزارت تحصي!ت 

عالی به خاطر ايجاد دانشگاه شرط گذاشته است به 

در اختيار  درمنطقۀ پوزه ليچ  صورت رايگان

دولت بگذاريم. مراجع ومقاماتی که در اين رابطه 

ی نمايند می توانند سر ازنشر اين اط!عيه کار م

                 به طی مراحل اسناد آن اقدام نمايند.

  
 

ازطرف : انجنيركمالي، داكتر برهان الدين 

علوي، محمد صالح، استاد محمد غوث ، قاضي 

محمد گل خليق ، رييس عبدالجبار، حاجي 

محمداسماعيل ، محمد خان وساير مردم تله ...       
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  حسين علی خاموش                                              
  

                  2011مطابق اكتوبر   1390عقرب                                                                                                                          شماره نهم                                                     سال اول              
  

  قارياد ــــــاستالحاج 

  ضي ــد اعلم فيـــمحم 

  داعي اجل را لبيك گفت 

  
  دكتور محمد انور غوري

 علم فيضي فرزند مال فيض محمد در سالامحمد
ي »دهن يخن عليا«  ةخورشيدي در قري 1334

واليت غور متولد شد.  وي در  ةولسوالي تيور
يخن عليا فارغ التحصيل گرديد  ةاز ليس 1353سال 

 فاكولتة فزيك ة از رشت 1357و در سال 
كابل به  ( دانشگاه) ساينس پوهنتون (دانشكدة)

و  1358عالي، ليسانس گرفت. سال هاي  ةدرج
علم در معارف واليت غور اجراي حيث مه ب 1359

دست   ولسوالي تيوره به با سقوط  .وظيفه نمود
مجاهدين، استاد اعلم از كار دولت بيكار ماند و تا 
ختم حكومت داكتر نجيب اهللا در صف جهاد، با 

گي نمود. مرحوم  ايمان و اعتقاد راسخ ايستاد
هاي  فيضي از اقتدار شخصي و پايمال كردن ارزش

نفرت داشت و نخواست كه نامش جهاد، سخت 
هاي الزم علوم ديني  در فرصت . اوقوماندان باشد

را در حد امكانات خود به طور عميق آموخت و 
مرحومي به . كريم را با تفسير حفظ كرد قرآن

عرفان و تصوف عالقمندي شديد داشت و كتاب 
امام رباني  ةنوشت» مكتوبات رباني«معروف 

انسان . او كرد تحليل ميكلمه به كلمه  سرهندي را 
متواضع، پرهيزگار، متدين، صميمي، ديندار، عابد 

كرد،  ها را عبادت مي شب . و بلند همت بود
گي در امور  كشيد و كمترين دلبست رياضت مي

به حج بيت اهللا شريف  1388سال . دنيوي داشت
نايل گرديد. چند سال اخير به صفت استاد فزيك 

خدمت نمود و در  در دارالمعلمين غور اجراي
از  . اش لياقت كامل داشت موضوعات مسلكي

تعصبات منطقوي، قومي و سمتي به طور جدي 
حيث مسلمان پاك و آزاده افتخار ه متنفر بود، ب

كرد. مرحوم فيضي، در اثر مريضي كه عايد  مي
 1390ميزان  15حالش گرديده بود به روز جمعه 

ليه راجعون. داعي اجل را لبيك گفت، انا هللا و انا ا
قبل از مرگش راجع به امور مربوط خانواده و 

اين سطور  ة اوالدش، وصيت مفصل نمود. نويسند
دوره، همسفر و يا همنشين  ها با  وي  هم كه سال

ترين،  بودم،  نامبرده را پرهيزگارترين، معقول
شناسم  ترين شخصي مي ترين و با انصاف نفس پاك

متعال برايش  كه در عمرم ديده بودم. از خداي
  نمايم. طلب مغفرت مي

  

 ها بايد كه تا يك سنگ اصلي زآفتاب سال

  لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن
صدق و اخالص و درستي بايد و عمر دراز                     

  تا قرين حق شود صاحب قراني در قرن
  
  

ها در  حضور غوري

  جشنواره تياتر ملي 
دركابل برگزار شد. اين ، هفتمين جشنواره تياتر ملي كشور 

هاي هنري ـ فرهنگي  واره يكي از بزرگترين جشنواره نجش
 عالي با درخشش كه چهار روز طول كشيد و استكشور

منطقه و جهان  هنرِ ةكشور ما جايگاه خود را در حوز ، هنرمندان
 به ويژه ،ستانيباز كرد و نشان داد كه هنر اصيل افغان

 .اي هنري منطقه و جهان استگما يكي از نخب»  تياتركالسيك«
ويژه  جشنواره جايگاه تياتر افغانستان را  براي جهانيان به

آن ن، ناروي، فرانسه و تاجيكستان كه دركشورهاي آمريكا، آلما
و تشويق   باعث شادماني و واضح ساخت ،اشتراك كرده بودند

هم  زها رقابتي نبود با كه نمايش اين با وجود. هنرمندان ما شد
روي   بهدر اين جشنواره هاي زيباي به صورت افتخاري  نمايش
هنرمندان غوري  كه در اين از همه مهمتر ، . آمد صحنه

درخشيدند و توانستند كه  نواره شركت داشتند خيلي خوبجش
كه در  ( واره را اعم از خارجي و داخلي ن در جشناتوجه حاضر
كه جلب كنند  ) به خودصد نفر بودند صد يا هشت حدود هفت

تحسين هنرآفرينان غوري از طرف وزارت  مثال بارز آن
  .بوداطالعات فرهنگ و كابل ننداري، 

هركدام شان  داشتند  تياتر ملي امسال نمايشكه در   هايگروه 
مانند را داشتند  مراسم گونه  اشتراك در اينچند بار ي  سابقه

تياتردانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه  گروهتياترملي و  گروه 
هنرمندان غوري و  اما كنند، كابل كه همه ساله اشتراك مي

 ، هم با آن ود نكر را تجربه مي انتياتر غور اولين حضورش
هاي اين جشنواره  نمايش شان يكي از جمله بهترين نمايش

اندك، بهترين نمايش را  تجربة  هنرمندان غوري با. شناخته شد
ها  هنرپيشه خردسن ترين اجرا گذاشتند و از طرف ديگر به 

كه صورت اجراي نمايش را در اختيار داشتند توجه  )كركترها(
د و اين يكي از مردم را بيشتر به خود جلب كرده بودن

هاي هنرآفرينان غوري بود. من اين موفقيت را به  موفقيت
هنرپيشگان و استادان تياتر غور خصوصاً استاد نديم غوري كه 

نهايت زحمت كشيده  كه كارآساني هم نيست حقيقتاً در اين امر
هاي بيشتر و بيشتر  گويم و از خداوند موفقيت اند تبريك مي

كه بر روي هنر غور را  وانند گرد سياهي خواهم تا بت  شان را مي
خوابيده پاك كنند و هنر غور، خصوصاً هنر تياتر را نه تنها در 
افغانستان بلكه در منطقه و جهان به مردم بشناسانند و صداي آن 

كه هنر را به ديده حقارت مي نگرند برسانند  را به گوش كساني
  و پيام آور هنر براي مردم باشند.

 
  دانشجوي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه كابل حمديخيرالدين ا

  
  

  

  

  

  

  غوردر تن معلم  1500بي ارزيا
  

  ولسوالي غور از سوي وزرات معارف ارزيابي گرديد. 9 و معلم از مركزتن  1500
 صنف  به سوية معلم  1500 ، گفت   21استاد فضل الحق فايق رييس دارالمعلمين عالي غور به 

معاش بعد ازاين ارزيابي . گرددي ازسوي  وزارت معارف ارزيابي مماستري يا باالتر الي  9
 مي االب خوب ،  نمرهوگرفتن  اساس تحصيل ،تجربه كار  ه ب 11500الي  4550معلمين از 

معلمين قراردادي و شود  اين امتحان از معلمين رسمي گرفته مي عالوه كرد كه وي  . رود
 ة دورر دو د  كه نيز گفتمعارف  اداري  معاونند.  حاجي عبدالحكيم گرد نميبرنامه شاميل 

معلمين  د وي تعدا. رنديگ بلندتر مي معاش معلم ارزيابي گرديده بود كه فعالً   606 يگر نيز د
راز محمد سرمعلم مكتب متوسطه قطس كه  مي گويد.   هزار  تن 4رياست معارف غور را 

باشد وكفايت  بسيار كم وناچيز مي ان دراين ارزيابي شركت كرده بود گفت معاش معلم
 كند ومعاش بلند مي ن ميياين ارزيابي سويه معلمين را تعي . ندك مارا نمي ة زندگي خانواد

  است . ينرود كه كمك بزرگي به معلم
 نظارت مي آن نهاد صحنة امتحان را محمد صادق يوسفي عضوي شوراي واليتي كه از سوي 

ايي كه داري تحصيل وتجربه وتوان اني نسبت كمبود معاش معلمين اكثريت معلم: نمود گفت 
اين ارزيابي هم  .ورده استآن يپايبسيار ر به معلمي نيست واين كار كفيت معارف را است حاض

ن كمك مي نمايد تا معلمين بتوانندمعاش مناسب يبه كفيت معارف وهمچنان به معاش معلم
  وبا آمادگي ودلگرمي بهتر به صنف حاضر شوند. رنديبگ
 

  ذين غورهمايش مجمع علما ، روحانيون ومتنف
  

» كنفرانس مجمع علما، روحانيون ومتنفذين واليت غور « به ابتكار مديريت سرحدات واليت ، همايشي تحت نام 
اين همايش داكتر عبداهللا هيواد  والي غور سخنران در تاالر هوتل پامير در شهرفيروزكوه برگزار گرديد. در 

طالبان و مخالفان تمام كساني را كه با « نخست جلسه بود.  وي در بخشي از سخنان خويش خطاب به علما گفت : 
دولت كار مي كنند كفر خطاب مي كنند، آيا شماي كه با دولت ومردم تان كارمي كنيد خداي نخواسته كفر 

به نام طالب ميرود به دكاندار قريه مي گويد براي  هر كدام ما هشت متر فاج كمك كن  كه  هستيد؟ ... ده نفر
مجموعا هشتاد متر مي شود، آيا اسالم همي ره گفته؟ ما و شما بايد امروز موقف خود ره معلوم كنيم كه ما كي 

علما در مورد اهميت  سپس مولوي عبدالبصيرثاقب عضو شوراي» هستيم ، موقف ما چيست و موقف آنها چيست؟
صلح وهمين طور صلح باكفار در پرتو قرآن و سيره پيامبر صحبت كرد و ازصلح حديبيه ويك تعداد حوادث 
ديگر صدر اسالم شواهدي روشني ذكر نمود. بعد ازان الحاج كمال الدين مودودي عضوشوراي عالي صلح،  بياينه 

علما و مجاهدين را به خاطري مي كشيم كه آنها در حكومت  طالبان مي گويند ما« خويش را ايراد نمود وگفت : 
كار مي كنند و بيرون رفتن نيروي هاي جامعه جهاني را بهانه مي آورند ، آيا آنها در زمان حكومت خود مجاهدين 

حاجي مودودي اعمال تروريستي و انتحاري را مغاير اسالم » را نمي كشتند ؟ آيا شما مردم را قتل نمي كردند؟ 
انست و گفت ، هرگز در تاريخ اسالم ما خودكشي نداشته ايم و از آيت هاي مباركه واحاديث شريف شواهد د

ومثالهاي بسياري در تاييد سخنان خويش تذكر به عمل آورد. سپس محمدصادق يوسفي عضو شوراي واليتي به 
وقف خود را روشن كند كه ايراد سخن پرداخت و از آقاي كرزي خواست كه جلو فساد را در حكومت بگيرد وم

با مردم وعلماي افغانستان باشد يا با برادران تروريست و آدمكش اش. دراخير مولوي عصمت اهللا نديم رييس 
اگر فساد تا گردن وجود « شوراي علماي غور درسخنان كوتاهي از ضعف هاي حكومت ياد كرد و گفت كه 

او از والي غور انتقاد كرد كه چرا جلسه را ترك نمود » آيد داشته باشد از نفر اول تا نفر آخر صلح وامنيت نمي
وبه سخنان ونظريات علما گوش نگرفت. در اخير اين همايش قطعنامة از طرف محمد سخي صبوريار 
مديرسرحدات خوانده شد و به امضاي علما نيز رسيد. اين جلسه بعد ازصرف نان چاشت ساعت يك بعد ازظهر 

  خاتمه يافت.
 



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  

    
  

    

در پنج ولسوالي غور 

  ت نداردمحاكم فعالي
   

با عدم فعاليت محاكم در پنج ولسوالي واليت غور، مردم  غرض حل دعاوي 
كنند. چهارسده،  شان، به قوماندانان مسلح محلي و زورمندان مراجعه مي

هاي  است، كه نسبت ناامني،  دولينه، پسابند، ساغر، و شهرك از جمله ولسوالي
  است.دفاترمحاكم شان به مركز واليت انتقال داده شده 

محمداهللا باشندة ولسوالي شهرك، با شكايت از مسدود بودن محكمة اين 
نيم ماه به اينطرف، و گفت كه عدم فعاليت محكمه از يك 21ولسوالي، به 

مردم را مجبور كرده كه غرض حل مشكالت خود، به قوماندانان محلي مراجعه 
  نمايند.

شود كه  سه ماه مي: بيش از ه مي گويدغالم حيدر باشندة ولسوالي دولين
  محكمة اين ولسوالي، به مركز واليت انتقال داده شده است.

وي عالوه نمود كه مرجع حل دعاوي مردم اين ولسوالي، در حال حاضر 
  قوماندانان مسلح محلي است.

غالم حيدر گفت كه دولت، با انتقال محكمة ولسوالي به مركز واليت، زمينة 
  را براي قوماندانان محلي مساعد كرده است.اجراآت غيرقانوني وغيرمسووالنه 

قوماندانها، آنچه بخواهند فيصله ميكنند و فيصلة شان به "وي اظهار داشت: 
  "زودترين وقت عملي ميشود.

وي افزود كه قوماندانان و زورمندان، مطابق برداشت و خواست خود، در مورد 
شكنجة متهم كنند و در بعضي موارد، به تهديد و  عرايض مردم فيصله مي

  متوسل مي شوند.
وي افزود كه هرگاه امنيت تأمين نشود و محكمه دو باره فعال نگردد، مردم با 

  مشكالت بيشتر مواجه خواهند شد.
عبيداهللا حنيف رييس محكمة استيناف واليت غور، با تأييد انتقال محاكم 

نيتي ولسواليهاي يادشده، به مركز واليت گفت كه دليل اين كار، مشكالت ام
  بوده است.

وي با يادآوري از نفوذ قوماندانان مسلح و زورمندان در اين ولسواليها گفت: 
قضيه به محاكم ولسواليهاي دولينه و چهارسده آمده بود؛  2دريكسال، صرف"

  "دهند. زيرا قوماندانان، به مردم اجازة مراجعه به نهادهاي دولتي را نمي
ولسواليها، از جانب قوماندانان و افراد قاضي حنيف عالوه نمود كه قاضيان در 
با درنظرداشت مشكالت  ( دادگاه عالي)زورمند تهديد مي شدند و ستره محكمه

  فوق، انتقال محاكم اين ولسواليها را به مركز واليت هدايت داد.
خدايار قدسي قوماندان امنية واليت غور، با تأييد مشكالت يادشده در  جنرال

واليت گفت كه هرگاه محاكم دوباره به ولسواليها انتقال برخي ولسواليهاي اين 
  آمادة تأمين امنيت ايشان است. ،يابد، پوليس

نبود باور دارد كه جواد رضايي مسوول دفتر حقوق بشر در واليت غور، 
محاكم در ولسواليها، نشانة ضعف حاكميت دولت است؛ اما وى افزود كه در 

فساد اداري، عدم تطبيق قانون و پروسة  بسياري جاها، مردم به دليل موجوديت
كنند؛ زيرا آنها در مدت  طوالني و پيچيده، به قوماندانان محلي مراجعه مي

  كمتر، قضيه را فيصله ميكنند.
رضايي افزود كه بدون شك، فيصلة افراد غيرمسوول غيرقانوني بوده و در 

زمينة استدالل بيشتر موارد، متهم مورد تهديد و شكنجه قرارگرفته و براي وي 
و دفاعيه وجود ندارد، كه اين خود نقض حقوق بشر است؛ اما اين زمينه از 

  ضعف دولت مهيا شده است.
واقعة قتل افراد ملكي، نزداين اداره ثبت است  73وي افزود كه در سال روان، 

كه اكثراً توسط افراد مسلح و زورمند صورت گرفته و در پيوند به اين قضايا 
  .نشده است؛ چه رسد به اينكه تحت تحقيق و محاكمه قرار گيرندكسي دستگير 
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  چهار بندبرق كوچك آبي در لعل وسرجنگل
به هزينة مجموعي ده مليون و چهارصد نود و چهار هزار افغاني ، چهار پروژة بند برق آبي كوچك ، در  روستاهاي : نوآباد، خره سنگ، سنگ 

برداري رسيد. پول اين پروژه ها از همكاري هاي كشور ناروي و از مساعدت هاي انكشافي  خيل، وشاهي  ولسوالي لعل وسرجنگل به بهره
اياالت متحده از طريق برنامه توسعه ملي منطقوي اعمار شده است  كه صدها خانواده در روستاهاي لعل وسرجنگل ازين بند برق مستفيد مي 

ي و شعور باالي مردم آن از امنيت كامل برخوردار بوده و بسترمناسبي براي شوند. گفتني است كه ولسوالي لعل وسرجنگل به خاطر هوشيار
تطبيق پروژه هاي بازسازي مي باشد. قابل يادآوري است كه همين اكنون عالوه بر پروژه هاي ياد شده ، دو پروژة اعماركلنيك ، هفت پروژه 

ي  زير كار مي باشد. مردم ولسوالي هاي ديگر هم اگر مي خواهند از برق كوچك آبي  و بيش از ده پروژة ساختمان مكتب نيز در اين ولسوال
چنين پروژه هاي بهره مند گردند ، مانند مردم لعل وسرجنگل در تأمين امنيت همكاري نمايند و از نمايندگان خود در پارلمان بخواهند كه 

  بيشتر ازاين آنها را فراموش نسازند. 

  
  بشر كارگاه دو روزه منع خشونت برزنان در دفتر حقوق

  
منع خشونت « بخش حمايت و انكشاف حقوق زنان كميسيون مستقل حقوق بشر ، دفتر واليتي غور،  كارگاه دو روزه اي را زير نام 

دايرنمود. در اين كارگاه تعدادي از خانم هاي فعال از نهاد هاي مدني و آموزشي ، نمايندة شوراي واليتي ، معلمين » عليه زنان 
سارنواالن ، علما، رياست ارشاد حج و اوقاف و تعداد ديگر اشتراك داشتند. عبدالقدوس هويدا و خانم عاقله مكتب قابلگي، قضات، 

شرف مطابق برنامه، موضوعاتي چون : معرفي حقوق بشر، تعريف حقوق بشر، مباني اساسي ايجاد كميسيون حقوق بشر افغانستان، 
مهريه هاي گزاف ، پيامد هاي ازدواج هاي اجباري و زودهنگام  وقانون منع پيامدهاي منفي خشونت برزنان، خشونت هاي فاميلي،  

  خشونت عليه زنان را به توضيح وتشريح گرفتند.
اين كارگاه دو روز ادامه داشت و مورد توجه وحمايت اشتراك كنندگان قرار گرفت. اين درحالي است كه گراف خشونت ها عليه 

  باال تر رفته است و ماية نگراني نهادهاي حقوق بشري وفعالين حقوق زنان و مردم شده است. زنان،  در سال جاري نسبت به سال پار
 

  دو پروژه در ولسوالي دولينه از سوي انكشاف دهات
  زکريا سيرت

  وانكشاف دهات درمربوطات ولسوالي دولينه گذاشته شد. توسعه منطقوي وزارت احيا سنگ تهداب دوپروژه ازبرنامه ملي رشد
 44388زينه ه پروژه سربند به شود . اسكچي وچهل گزي تطبيق مي ةكه درقري و است ر پل موتر اين پروژه ها شامل سربند زراعتي و

فاميل سه صد  بيش از ودهد  تحت آبياري قرارمي زراعتي را جريب زمين پنجاه   كه  شود ده فيصد سهم مردم عملي مي با يي دالرامريكا
  .برسد برداريبهره به طي سه ماه   اين پروژه  قراراست . ازآن مستفيد مي گردد

به  مي باشد كه هرات  -سرك عمومي غور ولسوالي دولينه و تيوره با  وولسوالي هاي پسابند لي خط اتصا، قريه چهل گزي  رو در پل موتر
محافل در   جات به ميان مي آيد.آمد عراده  رفت و بسياري براي  اين پل سهولت اعمار با .شود مي ه ساخت ييدالرامريكا 40808هزينه 

ي محل هاروسائ شورا اريابسيد و دفتر ، مهندسان وانكشاف دهات  رياست احيا ة نمايند ه بود، يادشده دايرشد روستاهاي  كه در جداگانه اي
اهداف برنامه هاي عام  روي تطبيق پروژه ها وتشخيص  اولويت دهات و بودند و  يادشده شركت ورزيدهريه هاي بزرگان ق متنفذين و و

  صورت گرفت.و ازتطبيق برنامه  هاي دولت پشتباني وحمايت  گرديد المنفعه صحبت

  

  دوستان خوب
  بهشته كارواني

 
 
 
 
  

است رهنمايي مي كند، نتخاب دوستان خوب در زندگي انسان خيلي مهم است ؛ زيرا يك دوست خوب و واقعي هميشه انسان را به راه را
كمي ها و كاستي ها و بدي هاي كه داري برايت مي گويد  و به كارهاي نيكو تشويقت مي كند و از شيوه هاي غلط و ناپسند تو را باز مي 

گ نشيني دارد. مي گويند انسان هميشه از روي دوستانش شناخته مي شود. ضرب المثل مشهوري است كه اگربا ماه نشيني ماه شوي واگر بادي
وستي سياه. اين مثل ، همين مساله را مي خواهد منعكس سازد.  انسانها گرچه  به خانواده وفاميل هم بسيار وابسته هستند ؛ اما آن صميميت و د

ي كه بين دوستان برقرار مي شود حتا گاهي اعضاي خانواده نيز آن را به دست داده نمي توانند،  چرا كه دوست دوست است وجايگاه خاص
  دارد.

انسان بايد چنان دوستي براي خود « پيامبر بزرگوار اسالم ، معلم بشريت حضرت محمد (ص) در مورد انتخاب دوستان فرموده است كه 
مومن آيينة « و همچنان پيامبر ما فرموده است كه » انتخاب كند كه اگر به مسافرت برود بتواند خانه خويش را پيش او به امانت بگذارد.

واين نكته در مورد دوستان نيز مي باشد. دوست خوب مثل يك الگو وياسرمشق نيز براي انسان شده مي تواند وبه خوشي وغم » تمومن اس
ودر تمام اوقات همرايت مي باشد وكمك ات مي كند.  انسان ها بايد دوستان خود را گاهي امتحان كنند وببينند كه آنها واقعا برايش دوست 

اخير؟ البته در اين دور وزمانه دوست خوب و واقعي بسيار كم پيدا مي شود وبسيار كس ها بيشتر به فكر منافع واقعي  وخوب هستند ي
  .بايد در انتخاب دوست بسيار محتاط بود تا بعداز انتخاب پشيماني نكشيد وبه دوست خود افتخار كرد شخصي خود هستند، پس



  
    

                                                                                                                                         
 

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

                  2011مطابق اكتوبر   1390عقرب                                                                                                                     شماره نهم                                                سال اول              

  ارگان ملي واجتماعي جوانان غور                         صاحب امتياز:

                               0799301212                                                                                                                                                                                                     ساقي    نبي                    : مدير مسئول   

  0798220122 /                                                                                            محمد حسن حكيمي                                                                                                 :                          سردبير   

    تيمور شاه احمدي                              : خبرنگار

  شماره  2000        تيراژ :                                                                                                                                                                    خان محمد سيالب                                        :ديزاين   

  ،  ، معصومه انوری يد علي مشفق ، دين محمد شكيب س                : گروه نويسند گان

  سودابه پھلوی  و محمد حسين نبی زاده                                       
    21ماهنامه  دفتر          -دفتر ارگان ملي واجتماعي جوانان غور :  آدرس                                                                                          n.saqee @gmail.com             آدرس الكترونيكي:  
 

  

سپاسنامه تيم فوتبال 

  21د پارسا از ـــامي
تيم فوتبال  اميد پارسا كه از مدت يك سال به اين سو، 

لمپيك واليت غور گرديده است ، همواره در شامل ا
مسابقات دوستانة و رسمي با ساير تيم ها از قبيل تيم هاي : 
آزاد، استقالل ، پيروزي وغيره شركت نموده است. اين 

كه هميشه  21تيم ضمن قدرداني و سپاس از ماهنامة 
رويداد هاي ورزشي را منعكس ساخته است از فدراسيون 

ه در همه ابعاد ورزشي باتيم اميد فوتبال واليت غور ك
پارسا همكاري همه جانبه داشته نيز تشكر و قدرداني مي 

  نمايد.

  عبدالسالم پارسا زاده سرتيم اميد پارسا

 

  زانــــــــــــخ

  شهرزاد اكبر
  خزان، يكي از چهار فصل مورد عالقه من است :
در   پنج خزان گذشته را، مسافر بودم. سه خزان را

بازي جادويي زرد و سرخ و  ماساچوستس، غرق در
جگري و ...، كامل ترين خزان هاي ممكن را 
تجربه كردم. برگريزان ها را و سيب چيدن ها را و 
ساعت ها پياده روي در ميان رنگ را، شور را، 

  سكوت شور انگيز را...
دو خزان را در آكسفورد بودم و باران بي پايان... 

گ صبح هاي ابري. بوي باران. خش خش خش بر
ها زير پايم در پياده روي صبحانه به سوي صنف. 

درخشش آفتاب پس از باران بر   طعم چاكليت داغ.
زرد و نارنجي جاده ها، بر نوك برج ها و قله ها. 
انگليسي هاي شيك پوش با چتري هايشان، با 
دستمال گردن هاي رنگي... قهوه خانه هاي هميشه 

پشت بيروبار و يك دو عابر سرخوش بي چتر كه 
پنجره، عاشقانه زير باران ايستاده اند، نگاه شان 

    سرگردان بر در و ديوارهاي قصرهاي قديمي...
جمعه با فريده و   اين خزان را به خانه برگشته ام.

مادر و عمه، با خريد خزاني، فصل را آغاز كرديم، 
با جستجوي چند ساعته در ميان تپه شال ها و 

تنه هاي گرم  باالپوش ها و جاكت ها و باال
   نصواري و سرخ و آبي.

خنكي صبحگاه بر تنم.   اين خزان رسيده است.
روبرويم مي گذارد.   پياله چاي داغ كه مادر

دانم چرا هوس  شامگاهي كه زودتر مي رسد و نمي
  سفر را در من بر مي انگيزد. 

اين خزان را، باز بايد خنديد، مهر ورزيد، ديوانه  
يد، گاهي پنهاني اشك وار كار كرد، نشاط بخش

باال رفت، شهر گشت رفت، موسيقي  باغِ   ريخت،
  خزان تان مبارك.    تازه يافت، زند گي كرد

  
 

 

  مكتب نيمه كاره در لعل وسرجنگل  12

   محمد حسن حكيمي 

سال به اينطرف در ولسوالي لعل وسرجنگل واليت غور،  8باب مكتب از  12با نيمه كاره ماندن، ساختمان 
 21ني مدير معارف ولسوالي  به ياسمعيل امهزاران متعلم، از شرايط مناسب آموزشي محروم شده اند. محمد 

متوسطة اين     باب 8باب ليسه و 4باب مكتب شامل  12با فرار شركتهاي قرارداد كننده، اعمار "گفت: 
وي در مورد علت فرار شركتهاي قرارداد كننده  "به اينطرف، نيمه كاره باقي مانده است.1382ولسوالي، از سال 

شركتهاي اعمار ساختمان اين مكاتب را از دست دوم و "اتب مذكور گفت: و عدم تكميل كار ساختمان مك
  "سوم به قرارداد گرفته بودند، كه از خارج اين واليت بودند.

سال به  8هزار متعلم ذكور و اناث، از  8ني عالوه نمود كه با نيمه باقي ماندن كار اعمار اين ساختمانها، حدود يام
خوانند. مدير معارف ولسوالي لعل و  ي محروم شده و درساحات باز، درس مياينطرف، از شرايط مناسب آموزش

سرجنگل گفت كه اين مشكل را باربار با مسوولين واليت در ميان گذاشته؛ اما تا كنون  مشكل پابرجا است. 
به اينطرف،  1382از سال "گفت:  21ليسه كبراي مركز ولسوالي لعل و سرجنگل، به  11مرضيه متعلم صنف 

هزار متعلم آن مكتب، در جريان سال تعليمي از ناحية گرمي وسردي 3عمير مكتب ما نيمه كاره مانده و حدود ت
  "هوا، با مشكل مواجه اند.

باب مكتب 12رياست معارف واليت غور، با تأييد نيمه كاره ماندن ساختمان  اداري معاون حاجي عبدالحكيم 
دو مكتب ديگر در ولسوالي پسابند اين واليت نيز با فرار در ولسوالي لعل وسرجنگل، گفت كه ساختمان 

قرارداد كننده ها، نيمه كاره مانده است. منبع اظهار داشت كه در پي فرارقرارداديها، موضوع را به وزارت 
چون "معارف گزارش داده؛ اما تا كنون اقدامي در مورد صورت نگرفته است. معاون معارف واليت غور گفت: 

ده ها ازخارج اين واليت بودند، بعد از فرار آنها اين اداره درمورد ايشان، كاري انجام داده قرارداد كنن
  "نتوانست.

را به  گيرند و بعد آن معموالً قراردادها را زورمندان مي"گفت:  21صادق يوسفي، عضو شوراي واليتي غور، به 
وي عالوه نمود كه هرگاه شركت  "تي اند.سپارند و شركتها نيز وابسته به مقامات بلندرتبة دول شركتها مي

نخواهد به قرارداد عقد شده عمل كند، هيچ ارگاني وي را حاضر كرده نمي تواند. وي گفت خواست ما از 
دولت، بررسي دقيق قرارداد ها است تا چنين مشكالت به وجود نيايد. امان اهللا ايمان سخنگوي وزارت معارف، 

م وزارت معا رف به خاطر مكاتب يادشده در ولسوالي لعل و سرجنگل، گفت كه بعد از تماسهاي ، در مورد اقدا
   كند و به رييس معارف واليت غور گفته است كه معلو مات بدهد. در اين مورد اظهار نظر نمي

  ليكچر آگاهي اطفال افغانستان از خطرات ماين ها
  

رھبری کشور ليتوانيا  نيروھای تيم بازسازی و6يتی (پی آر تی) تحت

اکتوبر يک ليکچر آکاھی را در رابطه به  ١٠مقيم چغچران در 

خطرات و تھديدات ماين ھا در مکتب نسوان خديجه کبرا آماده 

  ساختند.

دختر،تشخيص ماين ھا، مھمات  ۵٠در جريان اين ليکچر برای 

انفجار نشده و ماين ھای خطر ناک آموزش داده شد و برای آنھا 

اده شد که ھرگاه کدام مواد و يا ع!مت نشانی شده را ميبينند  آموزش د

 ٢٠٠تا رسيدن نيروھای امنيت ملی افغانستان چه بايد کنند. دست کم 

دختر مشغول آموزش در اين مکتب اند و پی آر تی روابط مستحکم 

خود را با اعضای مکاتب دارد و نيروھای پی آر تی بصورت منظم 

  و مصاحبه اشتراک ميورزند.در مکاتب برای م!قات 

دانش آموز در و6يت غور  ٢۵٠٠٠٠مکتب و  ٧٠٠مجموعآ، 

مشغول آموزش اند و اکثريت اين مکاتب دارای تعمير نميباشد و 

شاگردان در داخل خيمه ھا و در روی زمين درس ميخوانند و معلمين 

مسلکی کمبود دارند. اما جامعه بين المللی توجه به خصوص خود را 

ح معارف افغانستان داشته است. و اوضاع رو به ترقی است و در سط

  پی آر تی ھمچنان برای رشد اين موضوع گام ھای را ورداشته است.

مليون دالر برای اضافه تر از  ۶،٩برای حمايت از سکتور معارف 

پروژه بمصرف رسيده است، تعداد زياد کورسھا برای معلمين  ١۵٠

تدوير يافته است، به مکاتب موبل و فرنيچر و لوزم آموزشی کمک 

مکتب توسط کشور ليتوانيا و يا  ١٠٠شده است. و مختصرآ در حدود 

يا تحت کار ميباشد. تعليم خوب کليد سازمان ھای ديگر تکميل و 

  .موفقيت است

  
  مترجم: گل رحمان فراز  / رسانه ھای پی آر تی

  
 

  

 چشم در  راه  نوشته ها و مطالب ارسالي شماست ،بيست و يك 


