
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

  حكيمي در ولسوالي ها
  

محمدحسن حكيمي  رييس ارگان ملي و اجتماعي جوانان غور،  اخيراً طـي يـك           
.  هـاي دولينـه، پـسابند و دولتيـار بازديـد بـه عمـل آورد               سفرنظارتي از ولسوالي    

هدف سفر وي مالقات با مسوولين حكومتي، ديدار با بزرگان و جوانان ، بررسي        
اوضاع امنيتي،  بازديد از روند بازسازي ، بررسـي اوضـاع معـارف  و صـحت  و                    

حكيمي  در جريان اين سفر ، .  يك سلسله موضوعات ديگر را در  بر مي گرفت
ضمن توقف كوتاهي در ولسوالي دولينه ، مالقاتي داشت  با سرپرست قومانداني      

او شب در قومانـداني  . امنيه  وسپس اين ولسوالي  را به مقصد پسابند ترك نمود           
امنيه پـسابند مهمـان  حـاجي نـورعلي فرمانـدة پـوليس ايـن ولـسوالي بـود و بـا                       

كيمي بعـد از نمـاز بامـداد    ح. محمدنسيم كهزاد ولسوال پسابند نيز ديداري داشت  
همراه با قوماندان امنيه از قومانداي امنيه و افسران پـوليس و همچنـان از پوسـته          
هاي امنيتي در مناطق مرزي با طالبان ديدن  نمود و سـپس بـا مـسوولين كلينـك                
ولسوالي ، مالقاتي داشت  كه داكتران و پرسونل آن  به سر وظيفه حاضر بودنـد       

.  يت دوا و داكتـر  و ارايـة خـدمات كلنيـك راضـي بودنـد                و مردم نيز از وضـع     
حكيمي بعد ازان  با برخي از مكاتـب وسرپرسـت مـديريت معـارف پـسابند نيـز                 

سـپس  .  مالقات داشت و برخي  مكاتب مـسدود را نيـز از نزديـك ديـدن نمـود                 
حكيمي با آقاي كهزاد ولسوال پـسابند  مالقـات داشـت و روي مـسايل امنيتـي ،           

 . وضعيت معارف و صحت و ساير مسايل گفتگو نمودبازسازي ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كهزاد از عدم اجراي معاش معلمين ، بسته بودن برخي از مكاتب ، حضور طالبان 
در محالت، كم توجهي وعدم هماهنگي مقامات واليتي صحبت نمود و خواهـان             

ود و  روز حكيمي از پسابند به طرف دولينه حركت نم       11ساعت  . توجه بيتشرشد 
بعد از رسيدن به دولينه با محمدهاشم فيـضي سرپرسـت ولـسوالي ديـدن نمـود و             
ضمن  ديدار از برخي  ازمكاتب ، با مسوولين معارف ولسوالي ، وكلنيك صـحي       

حكيمي بعد از ورود به چغچران چشم ديـدهاي خـود           . ولسوالي نيز بازديد داشت   
و رياست صحت در ميـان      را در مركز واليت بامسوولين امنيتي ، رياست معارف          

سه روز بعد حكيمـي  در ادامـة سـفرهاي    . گذاشت و خواهان توجه بيشتر گرديد  
خود به ولسوالي ها  به  دولتيار رفت و ضمن ديـدار بـا عبـداهللا لعلـزاد قومانـدان                    
امنية دولتيار ازمكاتب نيز ديدن نمود و با برخي از بزرگان ، علماء ومتنفذين اين 

 هاي داشت و اهداف وبرنامه هاي نظام مردمـي  مـان را  بـه              ولسوالي نيز مالقات  
اهالي آن مناطق رساند  وخواهـان همكـاري  و كمـك آن هـا در مـسايل متنـوع                   

اين درحالي است كه مقامات دولت واليتي،  به ولسوالي ها چندان ديـد              . گرديد
وبازديدي ندارند وحتا برخي از مسوولين حكـومتي ولـسوالي ، نيـز بـه صـورت                 

مردم اميـدوار  . امدار در مركز واليت به سر مي برند و باالي وظيفه نمي روند  دو
اند كه مسوولين واليت هر ازچند گاهي به ولسوالي ها سفر نمايند وصداي مردم      
را به گوش حكومت مركزي برسانند و برنامه هـاي دولـت را بـه مـردم توضـيح                 

ي برند ومقام هـاي حكـومتي      دهند ، اما متاسفانه مردم همچنان در انتظار به سر م          
 .در اين رابطه كدام تحركي از خود نشان نداده اند
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كشافي آن رضايت بخش نمي باشد و تعـدادي  از طالبـان و مخالفـان مـسلح دولـت در      ولسوالي پسابند از جملة آن دسته مناطقي است كه اوضاع امنيتي و ان     
  .برخي از ساحات آن  وجود دارند

 كيلومتر با ولسوالي هاي نا امني چون بغران و موسـي قلعـه  مـرز مـشترك     150پسابند حدود « :  حاجي نورعلي فرماندة پوليس ولسوالي مي گويد    :امنيت
 فيصد خاك پسابند در كنترول دولت نيست وعلـت  80او مي گويد حدود » نيم  ساعت مي توانند از بغران ، وارد پسابند شوند        دارد و طالبان  ظرف يك و      

حاجي نورعلي تشكيل فعلي پوليس ولسوالي را  ناكافي مي داند و از دولت مي خواهد كه بايد در       .  اين  امر بي توجهي مقام هاي بلند پاية دولتي مي باشد           
او مـي  . حاجي نورعلي تأييد مي كند كه مردم ازسوي طالبان به شدت مورد آزار و اذيت قرار مـي گيرنـد  .  حمايت پوليس  ولسوالي تالش نمايند     تقويه و 

اجـه  حتا در  يك جلسه  فيصله كردند كه در منطقة خو    .  تمام مردم از جمله قصابان ، دكانداران وغيره مورد تهديد و ضرب وشتم قرار مي گيرند               « گويد
« : تورباز سرباز قومانداني امنية پسابند كه در جنگ تازه زخمي شده اسـت مـي گويـد   » .بهاوالدين تمام مردم آن بايد كشته شوند كه  واجب القتل هستند 

ي خـواهم كـه مـا را     از دولت م. وضع من خوب است ازاينكه در مقابل  تروريستان  و پاكستاني  ها مي جنگم و از وطن خود دفاع مي كنم افتخار مي كنم                 
مـا از  .  محمد رسولي افسر قومانداني امنيه  ولسوالي نيز مي گويد آرامش و تامين صلح در وطن وظيفة ما است                » .تجهيز نمايد و امكانات بيشتر به ما بدهد       

د جمعـه ازقريـة المچـاق كـه در     محمـ » .خاك خود دفاع مي كنيم و احساس غرور مي كنيم  كه با افراد جنگ طلب ومخالفـان و اخاللگـران مـي جنگـيم                        
 .قومانداني پسابند سرباز است  نيز خدمت بر  وطن  را وظيفة هر افغان مي داند كه از نواميس ملي و خاك خود شجاعانه دفاع نمايد

  : ولسوال دولينه
 مشكل عمدة دولينه حضورِقوماندانهاي مسلح است

  

مرکز ) فيروزکوه( دولينه يکی از ولسوالی ھای غور است که  در جنوب غرب چغچران
ات اين واحد اداری در سالھای پسين تأسيس شده و تأسيس. و"يت غور موقعيت دارد

درحال حاضر محمدھاشم فيضی . دولتی،  در آنجا بسيار کم و محدود ساخته شده است
آقای فيضی اوضاع امنيتی دولينه را رضايت . سرپرستی اين ولسوالی را به عھده دارد

يک تعداد از طالبان درقسمت ھای جنوب غرب دولينه « بخش نمی داند و می گويد 
داد طالبان از ولسوالی پسابند و تيوره در اين موجود ھستند و شواھدی ھست که يک تع

« به باور  محمد ھاشم فيضی » . اواخر،  وارد دولينه شده و به تحرکات دست می زنند
يکی از مشک>ت عمدۀ دولينه حاکميت وحضور قوماندانھای مسلح غير مسوول ھست 

  سارنوالی ، که خود شان برای خود،  حکومت ھای محلی ايجاد کرده اند، محکمه دارند 
 

اين « : آقای فيضی می گويد» . و خودشان ھمه قضايا را حل و فصل می کنند و به نام عدالت،  با"ی مردم ظلم می کننددارند
ور ھمچنان دست به يک سلسله بد امنی ھا و تحرکات می زنند و موضوع  بار ھا به مقامات ذيص>ح گفته شده ؛ اما افراد مذک

ولسوال دولينه وضعيت بازسازی را در اين » .کار ھای ضد دولتی انجام می دھند اين افراد ازجملۀ ناقضين حقوق بشر ھم ھستند
رضايت « ت ِ بازسازی را تقريبا واحد اداری،  چندان  بد نمی داند ومی گويد تقريبا پنج مؤسسه در دولينه فعاليت دارند و وضعي

او وضعيت معارف را نيز در . می داند و فکر می کند که مردم و اھالی آنجا  از روند کار موسسات خوشحال ھستند» بخش 
دولينه رضايت بخش می داند؛  اما نبود معلم مسلکی را از مشک>ت عمدۀ اين سکتور می داند و کمبود کتاب وديگر لوازم درسی 

جملۀ چالش ھای اين عرصه معرفی می کند او ھمچنان  از عدم ھمکاری رياست معارف وعدم توجه آن اداره  ناراضی  را از 
آقای فيضی از ھمکاری مردم و حمايت و پشتيبانی شان از دولت  ابراز  خرسندی داشته و تشکر می نمايد و . نشان می دھد

 .ی کند و می گويد که ھماھنگی مستقيم بين ما وجود داردازھمکاری  وھماھنگی مقام و"يت نيز اظھار رضايت م



 
       

   
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  كارساختمان دارالمعلمين لعل، عنقريب تمام مي شود

  
  
  
  
  

  
كارساخت وساز تعمير حمايوي دارالمعلمين ولسوالي لعل وسرجنگل  از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال        

ه پيش برده    آغاز شده است وبه وسيلة شركت ساختماني عمران سبز كه در داوطلبي برنده شده بود كار آن ب                  1388
 اتاق اداري 6 صنف درسي، 10به گفتة عبداهللا كهزاد رييس اين نهاد تحصيلي ،  تعمير دارالمعلمين  داراي . مي شود

آقاي كهزاد مي گويد اين تعمير در وقت معين . وتحويلخانه مي باشد كه به صورت پخته واساسي ساخته خواهد شد
د ونظر به وعدة قطعي رييس شركت عمران سبز تا آخـر بـرج سـنبله          آن تكميل نشده ، اما كارش به شدت ادامه دار         

اين ساختمان كه داراي سيستم برق وآب رساني نيز مي باشد از خشت پخته اعمار مي                . به بهره برداري خواهد رسيد    
  . شود وبه باور آقاي كهزاد از لحاظ كيفيت بسيار خوب مي باشد
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  عبدالغفور تيمنحاجي حاجي 

غانستان ، يك پروگرام صلح  بـه رهبـري افغانهـا اسـت كـه هـدف آن  بيـرون كـشيدن            برنامة صلح و ادغام مجدد اف     
. شورشيان  ازجنگ و بازگشت شان به جامعه مي باشد ، تا با وقار زندگي صلح آميز و مفيـد خـويش را پـيش ببرنـد        

  :ادغام مجدد طي سه مرحله اجراء مي گردد
  .  خدمات اجتماعي -1
  .    ملكي سازي -2
   تحكيم صلح-3

  :  ي صلح غور داراي سه كميته مي باشدشورا
   كميته انكشافي-3  . كميتة امنيتي -2        كميتة صلح، -1

بيشترين كار صلح واليتي  را كميتة صلح  واليتي به . تمام اين كميته ها داو طلبانه  و بدون امتياز همكاري مي نمايند
راالنشاء نيز بوده و بخش هـاي همـاهنگي،  اداري   شوراي صلح داراي  دا.   عضو مي باشد24دوش دارد،  كه داراي  

  .ومالي ، انكشافي و تبليغاتي  نيز دارد
اين شورا بـه همكـاري مـردم  دوگـروپ     . كميتة صلح واليتي جوان بوده و ازطول عمر اين نهاد چهار ماه مي گذرد  

 جلـب و جـذب مـدغم سـاخته     طالب يا به اصطالح جديد،  ناراضي را به نام مالظريف و مالشفيق اهللا به رونـد صـلح                
. يك گروپ ناراضي ديگر از قراء و قصبات مرغاب ، به سرگروپي مالعبدالقادر به پروسه صلح پيوسته انـد    .  است

در حـل مـسالة مـردم كينـدوال بـا دولـت و تطبيـق          . كميته صلح در بخش حل منازعات تالش هاي انجام داده اسـت           
تعيين كننده و مديريتي داشته است و همچنين صـلح  دربـين دوقـوم       ماسترپالن پنجم شهر، كميته صلح واليتي نقش        

ما همـه روزه تمـاس هـاي دوامـدار بـا            . زي رضا وتيمني  يكي از دست آوردهاي بزرگ شوراي صلح واليتي است            
.   دست آوردهاي ما و ديگران را انعكاس دهد  21ناراضي ها و گروپ هاي درگير داريم و اميدواريم ماهنامة عزيز              

 تشكر مي 21يكبار ديگر از .  يدواريم در اين ماهنامه مردمي ، مضامين مربوط به صلح ومصالحه ملي به نشر برسدام
  .زنده باد صلح. كنم وبراي دوستان آرزوي موفقيت مي نمايم

 

 ...پسابند در يک نگاه
  :معارف

 باب  دخترانه يا مختلط و بقيه پسرانه مي 11 باب مكتب  وجود دارد  كه از جملة آن   47در پسابند   
عبدالغفور حكيمي عضونظارت معارف پسابند و سرپرست مديريت  از بابت تعطيلي مكاتـب              .  باشد

 مكتب دخترانه در مركـز و خواجـه بهاوالـدين تعطيـل اسـت ، سـاير           2صرف  « دخترانه مي گويد    
او مي گويد چون مدير معارف دو ماه  مـي شـود  كـه بـه مركـز       » . فعال مي باشند   مكاتب دخترانه 

اما محمدنسيم كهزاد ، ولسوال پسابند . رفته است،  لذا معاش معلمان  به همين خاطر اجرا نشده است         
اگرحقيقت بگوييم فقـط  .  باب آن در ساحه دشمن است15 باب مكتب 47از جملة  « مي گويد كه    

مـا  . عال فعال است ساير مكاتب بنام است و فقط امتيازات شان را مي گيرنـد تمـام                پنج باب مكتب ف   
وقتي كـه ريـيس معـارف و        . اين مساله را بار ها  به مقامات گزارش كرديم  ، گفتند فرق نمي كند               

مديرمعارف ولسوالي از از اول حمـل تـا         . والي واليت راضي باشند به ما جاي حرف باقي نمي ماند          
ن است ، نمي دانيم كه رييس معارف همراه وي چه مشكل دارد ، معلمين واقعا ازعدم           حال درچغچرا 

كهزاد تاييد مي كند كه مردم به دليل وابـستگي هـاي قـومي              »  .پرداخت معاش شان شكايت دارند    
.  حتا معلمين مسلكي را  رد مي كنند و معلم هاي كم سواد خودشان را درمكاتـب جابجـا كـرده انـد               

كهـزاد  از دولـت  و   . سالح طالب را هم به شانه دارنـد و از دولـت امتيـاز مـي گيرنـد     حتا برخي ها  
  .مقامات مي خواهد  درمورد مسايل عمومي پسابند ازجمله درعرصه معارف توجه جدي نمايند

 :صحت

داكترعبدالحق مسوول كلينك صحي پسابند ، وضعيت كلينك هاي صحي را خـوب توصـيف مـي                 
 و ادويه جات درتمام كلنيك هاي ما خوب است ، فقط يـك كلنيـك                تجهيزات« كند و مي گويد   

والدي و واكـسين هـم فعـال اسـت ؛ امـا بخـش       / در كلنيك هاي ما بخـش هـاي نـسايي         . بسته است 
داكتر عبدالحق مي گويد در مناطق نا امن  واكسين تطبيق نمـي شـود و خـدمات              » .البرتوار نداريم 

ا از لحاظ امنيتي نگران هستيم و از مقامات  مي خـواهيم             م« او مي گويد    . صحي به مردم نمي رسد    
ما از طرف طالبان تهديد مي شويم و مردم مي گويند بودن شما در . كه درمورد امنيت توجه نمايند    

سه سال اخير يكـي از منـاطق مـشكل دار     /ولسوالي پسابند در دو   » .اينجا از نظر امنيتي خوب نيست     
ند بازسازي و انكشاف در آن از ديگر مناطق كنـدتر پـيش مـي               واليت غور به حساب مي آيد و رو       

اين وضعيت در دراز مدت ضربات وصدمات بسياري برپيكر اين ولسوالي ومـردم غـور وارد                 . رود
 .مي كند و اين واليت عقب مانده  را تا مدت هاي دراز عقب مانده تر نگاه مي دارد

  !ماه رمضان مبارك
  ��دا�� �����

  
 و عبادت خداوند تعالي دگيرن روزه مي درين ماه مسلمانان . باشد ماه مبارك رمضان در اسالم مقدس ترين ماه مي

كه  از آذان صبح تا مغرب از چيزهاي   روزه دراسالم عبادتي است كه انسان براي انجام فرمان خداوند          .كنند را مي 
تمام مسلمانان واجب شده است و حكـم    روزه در ماه مبارك رمضان بر .دكن داري مي  كند خود  روزه را باطل مي   

كه ايمان آورده ايد روزه بـر شـما          اي كساني (گويد    بقره آمده است كه خداوند مي      سوره187و182 آية   آن در   
روزه را واجـب  ) ج( خداونـد  )كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد بـا تقـوا شـويد        واجب شد همانطوري  

 به اين وسيله اخالص روزه را واجب گردانيده تا) ج(خداوند . مساوي گردند  ونادار گردانيده تا به اين وسيله دارا
اند تـا درد گرسـنگى و تـشنگى را بفهمنـد و بـه واسـطه آن فقـر و           مردم به انجام روزه امر شده   .خلق را بيازمايد    

باشـد  و   روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان بر عاله اينكه براي هر مسلمان واجب  مـي           . بيچارگى آخرت را بيابند   
  .باشد  مهم آن قرار ذيل ميةدارد كه چند نكت د زيادي به صحت انسان نيز فواي،شود باعث قوت وايمان انسان مي

  فزايش ظرفيت ياد گيريو اافزايش سرعت عمل ذهن .  1
  .افزايش آگاهي روحي و آرامش جسم  ذهن و احساسات .2
  .گيرد  كندو سريع تر تصميم مي پس ازيك يا سه روز روزه گرفتن فرد منطقي تر  فكر مي .3
  .كنند ديد مثبت تري نسبت به گذشته پيدامي س از روزه گرفتن درد هاي گذشته را فراموش كرده وبسياري پ.4
  .دفع سموم بدن  .5
 يكـي از فوايـدي      .جلوگيري از بيماري هاي قلبي و كاهش خطر مبتال به ديابـت و آلزايمـر               پاكسازي رگ ها و   .6

  باشد    دگر روزه مي
  دهد گرفتن انجام مي  د عمل سم زدايي را بهتر از زمان روزهبه باور برخي بدن در حالت طبيعي خو.7

باشـد   توانيم كه روزه فوايدي زيادي براي انسانها دارد  و ماه مبارك رمضان يك ماه بابركـت مـي                   پس  گفته مي   
دانست كه درماه مبارك رمضان چـه بركتـي وجـود دارد            خدامي ة  گويد اگر بند   مي) ص(چراكه حضرت محمد  

 .اشت كه تمام سال رمضان باشدد پس دوست مي



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

پرسش خروج نيروھای آمريکايی از افغانستان ھمواره برای مردم اين کشور توام با دلھره از يک آينده 
نامعلوم است سوالی که يک ملت با کراھت از خود می پرسLد ايLن اسLت کLه آيLا بLرای ثبLات نLسبی کLشور 

  ت؟ھنوز به سربازان خارجی نياز اس

 مي>دی افغانستان را به طLور ٢٠١۴تصور عمومی در افغانستان اين است که آمريکايی ھا پس از سال 
قطع ترک می گويند و حتی عده ای ھم خروج نيروھای آمريکايی را با خLروج سLربازان شLوروی سLابق 

  . مي>دی مقايسه می کنند١٩٨٩در سال 

اشته و می گويند که ايا"ت متحده به يکباره نمLی توانLد ولی تعدادی ھم ھستند که اين مقايسه را قبول ند
افغانستان و منطقه را ترک بگويLد و نبايLد خLروج سLربازان کLشوری را کLه دارای بيLشترين پايگLاه ھLای 
نظLLامی در جھLLان اسLLت، بLLا خLLروج اتحLLاد جمLLاھير شLLوروی در آسLLتانه ی فروپاشLLی دھLLه ھLLشتاد مLLي>دی 

  .مقايسه کرد

 از خLروج نيروھLای آمريکLايی ذھنيLت عمLومی را در کLشور بLه خLود مLشغول جالب اين است کLه صLحبت
داشته است اما در عين حال، مقام ھای بلندپايه دو کLشور مLذاکرات خLود را بLر سLر اسLتراتژی ھمکLاری 

" خروج نيروھای آمريکLايی"آيا اين دوگانگی، ايجاب تجديد نظر در مفھوم . ھای بلندمدت آغاز کرده اند
  با شکست اتحاد شوروی در گفتمان سياسی و رسانه ای افغانستان را نمی نمايد؟و مقايسه آن 

در حالی که آمريکا منافع خود را در افغانستان، پاکستان و کل منطقه به رسميت می شناسد، اما با توجه 
به بحران اقتLصادی و افLزايش قLروض ملLی اش، در صLدد کLاھش نيروھLا در افغانLستان اسLت تLا حLضور 

  .ود را به صورت پايدار، در منطقه حفظ نمايدمحدود خ

به اين صورت، کاھش نيروھLای آمريکLايی در افغانLستان را يLيش از آنکLه بLه عنLوان خLروج کامLل تلقLی 
بLLه حLLساب آوريLLم کLLه حکومLLت " عمLLل نLLاگزير"کنLLيم، بايLLد بLLا ديLLد مثبLLت، کLLاھش تLLدريجی نيروھLLا را يLLک 

ملی، تامين اقتصادی و اداره مستق>نه امور کشور را به افغانستان، مانند ھر حکومت مستقل ديگر دفاع 
  .عھده می گيرد و حاکميت ملی و اعتماد به نفس عمومی را احيا می نمايد

برکسی پوشيده نيست کLه ذھنيLت غالLب در ميLان برنامLه سLازان افغLان و بLسياری از تحLصيلکرده ھLای "
ک و مشخص با آمريکا می تواند خطLرات و کشور اين است که افغانستان از راه ھمکاری ھای استراتژي

  ."تھديد ھای کشور ھای ھمسايه خود را دفع نمايد

در عين حال، در چارچوب توافقات جديد ميان افغانستان و متحدان بين المللLی اش، نLوع ھمکLاری ھLا و 
 را کLه شرايط حضور قانونمند و محدود نظامی و اط>عاتی آمريکا، بريتانيا و ساير کLشور ھLای اروپLايی

  .مايل به کمک به افغانستان باشند، تعيين می نمايد

اما در عين حال، نمی توان ناديده گرفت که نفوذ سياسی و منافع ھژمونيک ايا"ت متحده در منطقLه نيLز 
  .در مقاطعی، به ويژه در ھنگام بحران ھای منطقه ای، اين حاکميت را به خطر مواجه خواھد ساخت

 ھزار نيرو در افغانستان نياز دارد تLا ٣٠ تا ٢٠ مي>دی به ٢٠١۴ پس از سال می توان گفت که آمريکا
منافع اقتصادی و سياسی اش را در منطقه حفLظ کنLد، جلLو شLعله ور شLدن يLک جنLگ داخلLی ديگLر و يLا 
سقوط اين کشور به دست طالبان را بگيرد، مراقLب اوضLاع نظLامی و سياسLی منطقLه بLه خLاطر تھديLدات 

ن و يLا منازعLLه بLا ھنLLد باشLد و در نھايLLت فرآينLد انتقLLال مLسئوليت ھLLا از نLاتو بLLه دولLLت ھLسته ای پاکLLستا
  .افغانستان را تحت نظارت خويش قرار دھد

  برويم و يا نرويم؟
در تمامی اظھارات رسمی مقام ھای آمريکايی نکوھش جنLگ عLراق و افغانLستان، اجLرای جLدول زمLانی 

 بازگشت سربازان خسته آمريکايی به خانه به وفور به چLشم خروج نيروھا از اين دو کشور و در نھايت
ولLی، ترديLد در ايLن اظھLارات ناشLی از مواضLع متنLاقض سياسLتمداران و نظاميLان آمريکLايی . می خLورد

  .حکايت دارد

 مي>دی، آقای جو بايLدن، معLاون ٢٠١١ژانويه /  جنوری١١ان، به تاريخ . به گزارش تلويزيون سی ان
 نيLز در افغانLستان بLاقی ٢٠١۴در صورت تمايل افغانھا آمريکLا پLس از "يکا، گفت، رئيس جمھوری آمر

آمريکا قصد ملت سLازی را در آنجLا نداشLته و ايLن از جملLه مLسئوليت ھLای " به گفته او، ." خواھد ماند
 کمLک ٢٠١۴خود افغانھا است، اما ايا"ت متحده می تواند به آنھLا در راسLتای ايLن اھLداف پLس از سLال 

  ."ايدنم

 مي>دی، آقای فو راسموسن، دبير کل ناتو در ليسبون قرارداد ھمکLاری ھLای بلندمLدت ٢٠١٠در نوامبر 
ناتو تLا زمLانی "را با حامد کرزی، رئيس جمھوری افغانستان، به امضا رساند که بر اساس اين قرارداد، 

فغانستان احساس شود، در که افغانستان نياز به حمايت داشته و ھمچنان خطربازگشت تروريست ھا به ا
  ."اين کشور حضور خود را حفظ خواھد نمود

سربازان آمريکايی از شھرھای بزرگ عراق عقب . آمريکا سياست مشابھی را در عراق اتخاذ کرده است
نشينی کرده و مسئوليت ھای امنيتی را به حکومLت عLراق سLپردند ولLی بLرخ>ف وعLده ھLای قبلLی آقLای 

خروج کامل از اين کشور، مقLام ھLای بلندپايLه آمريکLايی تمايLل دارنLد کLه حکومLت باراک اوباما مبنی بر 
  .آقای نوری المالکی برسر حضور محدود نيروھای آمريکايی در عراق با آنھا به توافق برسد

ِآقای ليون پانتا، وزير دفاع جديد آمريکا، در اولين سفر خLود بLه عLراق از ابھLام و ترديLد ايLن کLشور در 
وزيLر دفLاع آمريکLا مLصرانه از مقLام . ه حضور و يا عدم حضور امريکا نا راض به نظر مLی آيLدارتباط ب

 در حLالی کLه ژنLرا"ن .ھای عراقی می خواھد که ھر چه زودتLر تLصميم خLود را در ايLن مLورد اعL>م کنLد
دنام و  دو جنLگ بL-بلندپايه آمريکايی به روشنی تمايل خود را به حضور بلندمدت در افغانLستان و عLراق

 نشان می دھند، اما سياستمداران دموکرات و جمھوری خواه به خاطر خشم افکارعامه و ترس -پرھزينه
  .از انتخابات رياست جمھوری، ھمچنان پاينبدی خود را به خروج کامل سربازان شان اع>م می دارند

  نياز متقابل آمريکا و افغانستان
تان و عLLراق، در مLLصاحبه ای بLLا روزنامLLه ھLLشت زلمLLی خليلLLزاد، سLLفير سLLابق آمريکLLا در افغانLLس

صبح چاپ کابل، اذعان کرد که افغانستان و آمريکا به دليل تھديدھا و منافع مشترک بLه يکLديگر 
  ."افغانستان بيشتر به ھمکاری بلندمدت با ايا"ت متحده محتاج است" به گفته او، . نياز دارند
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  خالد خسرو

اری از تحصيلکرده ھای کشور اين اسLت برکسی پوشيده نيست که ذھنيت غالب در ميان برنامه سازان افغان و بسي
که افغانستان از راه ھمکاری ھLای اسLتراتژيک و مLشخص بLا آمريکLا مLی توانLد خطLرات و تھديLد ھLای کLشور ھLای 

  .ھمسايه خود را دفع نمايد

و رقابت کشور ھای ھمسايه بر " بازی بزرگ" مي>دی وارد يک ٩٠افغانستان نمی خواھد که بار ديگر ھمانند دھه 
ھمچنان نبايد فراموش کرد که حکومت افغانستان ھنوز قسمت عمده بودجه ی ملی خود . کنترول خاک اش گرددسر 

  .را از ناحيه کمک ھای خارجی تامين می نمايد

  ژنرال گروموف و ژنرال پترائوس
 ١٩٨٩  مي>دی با سرنوشت مشابه پس از سال٢٠١۴اين سوال بسيار اساسی و مھم است که آيا افغانستان پس از 

مي>دی مواجه مLی شLود؟ آيLا در يLک تکLرار تLاريخی ديگLر، سرنوشLت حکومLت فعلLی بLه سرنوشLت حکومLت داکتLر 
  نجبيب دچار خواھد شد؟

. به نظر من شايد اين مقايسه تاريخی تا حد زيادی منعکس کننده شرايط امروز و يا چنLد سLال بعLد افغانLستان نباشLد
سياسی آن زمان و حا" وجود دارد که اگر مد نظر گرفته نشوند به احتمال تفاوت ھای زياد بين شرايط و رژيم ھای 

  .قوی تنھا با مقايسه ظاھری رويدادھا راه به جايی نمی بريم

  .من به صورت نمونه وار تفاوت ھای دو رژيم و شرايط امروز و آن روز و عواقب سياسی بعدی را ذکر می نمايم

بLLا ايLLن کLLه ظLLاھرا نظLLام .  مLLي>دی خLالی از اشLLکال نيLLست١٩٨٩شLLوروی مقايLLسه آمريکLLای امLLروز بLLا اتحLLاد _ يLک 
توتاليتر کمونيستی شوروی سابق شکست ناپذير می نمود، اما زمLانی کLه ديLوار بLرلين سLقوط کLرد و در فاصLله دو 
سال اتحادشوروی سابق از ھم پاشيد، ھمه پی به روشکستگی اقتصادی و فقدان کامل مشروعيت دولLت کمونيLستی 

  . دبردن

آيا آمريکا در موقعيت مشابھی قرار دارد که در اثر مشک>ت اقتصادی منطقه را ترک بگويد؟ ايا"ت متحده ھنوز به 
عنوان ابر قدرت اقتصادی، سياسی و فرھنگی مطرح است و چنان در درون يک نظام اقتصادی به ھم وابسته و در 

  . نظام سرمايه داری نخواھد بودھم تنيده جھانی قرار دارد که سقوط آن کمتر از فروپاشی

قدرت اقتصادی و سياسی آمريکا، ھمانند امپراتوری ھا و ابرقدرت ھای پيشين مانند بريتانيا و اتحادشوروی، نه در 
 نظLامی و ھمکLاری ھLای مLشترک اقتLصادی معنLی مLی -تنھايی و يک بودگی که در درون نظام از اتحادھای سياسLی

  .دھد

طالبان در بھترين حالLت . نجيب، حکومت آقای کرزی با يک قيام عمومی مواجه نيستبرخ>ف حکومت دکتر _ دو 
خود يک گروه شورشی تروريستی است کLه قLدرت اصLلی خLود را از جنLگ نLا متعLارف و تروريLستی، دشLمنی ھLای 

ستفاده قومی در جنوب، کينه جويی تعدادی از گروه ھای نا راضی پشتون، ائت>ف دسته ھای مختلف مواد مخدر و ا
  . از ترور و تبليغات مبتنی بر وحشت، می گيرند

 ھمچنان نبايد از ياد برد که آمريکا با وجود دشواری ھای اقتصادی و بحران بدھی ھای ملی، به دليل منافع "

وقتی از ايLن منظLر . امنيتی و اقتصادی خويش در صدد آن نيست که خاورميانه، جنوب و مرکز آسيا را ترک بگويد
 آمريکا نگاه کنيم، مذاکرات رسمی دو کشور افغانستان و ايا"ت متحده بر سر ھمکاری ھای استراتژيک، به حضور

  ."معنی پيدا می نمايد

حکومت دکتر نجبيب در اثر شورش عمومی ده ساله، اخت>فات درونی و تمايل اعضای بلندپايLه دولLت بLه مجاھLدين 
بLرای حکومLت دکتLر نجيLب جLايگزين سياسLی وجLود . سLقوط کLردافغان، انزوای بين المللی و ضعف شديد اقتصادی 

طالبان نه بديل حکومت موجود اند و نه حتی نخبگان مخLالف حکومLت کLه عمLدتا غيLر پLشتون ھLستند، کLدام . داشت
  .گزينه ای جز جلوگيری از فروپاشی نظام فعلی در پيش روی دارند

زيLرا، در آمريکLا ايLن نظLر . فغانستان را تنھا بگLذارد مي>دی ا٢٠١۴تصور نمی رود که آمريکا پس از سال _ سه 
مطرح است که خروج يکباره و نسنجيده از افغانستان شايد شLعله ھLای جنLگ داخلLی را بLر افروختLه و کLشور ھLای 

کشور ما ھنوز به لحLاظ امنيتLی از . منطقه ای بار ديگر رقابت ھای خصومت آميز خود را در افغانستان آغاز نمايند
  . يسم و شورش ھا تھديد می شود که اين در ذات خود يک نگرانی امنيتی برای ايا"ت متحده استسوی ترور

بدون شک، آمريکا مايل است که روند انتقال مسئوليت ھLا از نLاتو بLه حکومLت افغانLستان بLه صLورت کامLل _ چھار
ستان در قالب ھمکاری ھLای صورت گيرد و تا آن زمان به دوام کمک ھای اقتصادی و نظامی خود به حکومت افغان

  . استراتژيک ادامه خواھد داد

ھمچنان نبايد از ياد برد که آمريکا با وجود دشواری ھای اقتصادی و بحران بدھی ھای ملی، به دليل منLافع امنيتLی 
وقتLی از ايLن منظLر بLه . و اقتصادی خويش در صدد آن نيLست کLه خاورميانLه، جنLوب و مرکLز آسLيا را تLرک بگويLد

آمريکا نگاه کنيم، مذاکرات رسمی دو کشور افغانستان و ايLا"ت متحLده بLر سLر ھمکLاری ھLای اسLتراتژيک، حضور 
  .معنی پيدا می نمايد

 در اين نوشته بگذريم، ايا"ت متحده به دليل -منابع خام و انرژی فسيلی آسيای ميانه-اگر از منافع اقتصادی آمريکا 
 مي>دی نياز به حLضور محLدود ٢٠١۴ در منطقه وجود دارد نيز، پس از سال تھديد ھای امنيتی که باالقوه و بالفعل

  .در افغانستان را احساس می نمايد

افغانستان در حقيقت به دليل بحران ھا و مLشک>تی کLه در منطقLه بLرای ايLا"ت متحLده بLه وجLود آمLده اسLت، ارزش 
  .استراتژيک پيدا کرده است

ای ايLا"ت متحLده نمLی توانLد بLا تھديLد کLشور ھLای ھمLسايه، طالبLان، مLشک>ت اما افغانستان تنھا به خاطر حمايت ھ
  .اقتصادی، امنيتی و جمعيت رو به رشد خود در آينده مواجه شود

اگر افغانھا در مورد تشکيل يک دولت مقتدر و متحد، اقتصاد مشروع و ادغام در تجارت پر رونق منطقه به توافLق 
از اين رو، بر ما "زم است کLه . ا از راه د"ر و تفنگ آمريکا نمی توانند حل کنندنرسند، بحران ھای بنيادين خود ر

روند انتقال مسووليت ھا را نه به معنLای نظLامی آن، بلکLه بLا قبLول ايLن واقعيLت آغLاز نمLائيم کLه افغانLستان پLس از 
 گLرا و دموکراتيLک از جنگ، با مشک>ت و بحران ھای بنيادينی مواجه خواھد شد که بLدون يLک دولLت ملLی توسLعه

  .پس حل آن بر نخواھد آمد
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فکر نمی کنيد که نرس ھای اناث دراينجا  از طبقۀ ذکور استخدام شده اند وھا 

ق ممکLن ُطLر در وقت استخدام مLا از« : مؤثرترباشند؟ وی در جواب گفت که 

 امLا ازطبقLۀ انLاث کLسی حاضLر نمLی ؛ اع>ن می کنيم وھمه را اط>ع می دھيم

ھLای  ايLن بخLش ھLا ھLم نLرس اينکه در راھی ديگری نداريم جز  لذا ما ، شود

 داکتر يعقوبی می افزايد که مشکل اصلی اين است کLه در» .مرد استخدام کنيم

 اگLر ايLن مکتLب در غLور مLی بLود . موجLود نيLستو"يت غور مکتب نرسLنگ 

طبعا طبقه اناث در آن درس می خواندند وبعLد ازفراغLت بLه شLفاخانه وکلنيLک 

  » .ھا استخدام می شدند

ر معياری يمرين مشک>ت شفاخانه را نداشتن تعرييس شفاخانه و"يتی عمده ت

بLودن زمينLۀ  فLراھم نبود داکتران ، کمبود پرسونل اناث و ونداشتن جای ،  کم

، می گويد که برای حل اين مشک>ت  ارتقای دانش مسلکی داکتران می داند و

اميLد واريLم کLه يLک راه حLل  پيشنھاد ھای مشخصی بLه وزارت فرسLتاده ايLم و

د صLمدی داکتLر موظLف در شLفاخانه و"يتLی غLور مLداکتLر علLی مح. نمايند پيدا

د پرسLونل مLسلکی کLLافی ضLمن تاييLد مLشکل دوا، نبLLود تعميLر اسLتاندارد و نبLLو

گLاھی وقLت « :ازبسته بودن دواخانه ھای شھر درشب ياد مLی کنLد ومLی گويLد

وقتLی کLه . ھا نصف شب از خواب بيدار می شويم ومريض را معاينه می کنLيم

مLا از رياسLت صLحت عامLه .  به دواخانه مراجعLه مLی شLود آنھLا بLسته ھLستند

Lوالی يLورت نوکريLه صLوی ، بLت توقع داريم تا به نحLن اسLه ممکLی کLا ھررقم

يکLLLی از دواخانLLLه ھLLLای شLLLھر را در جريLLLان شLLLب بازنگھدارنLLLد تLLLا مLLLشک>ت 

ما درشفاخانه تمام ادويLه جLات را در اختيLار نLداريم . مريضان عاجل رفع شود

 ،  خLانم روشLن عظيمLی  کLه بLه عنLوان قابلLه. ومجبوريم به بازار مراجعه کنيم

خLLدمت مLی کنLد نيLز از مLLشکل ، ی و"دی در شLفاخانۀ و"يتL/ در بخLش نLسايی 

بخش نLسايی و"دی  می گويد که در جای وتعمير درشفاخانه صحبت می کند و

ايLLLن واقعLLLا يکLLLی  تLLLشکيل داريLLLم پيLLLدا نمLLLی شLLLود و داکتLLLر متخصLLLصی کLLLه در

ايLLن بخLLش «او عLL>وه مLLی کنLLد کLLه . ازمLLشک>ت اساسLLی ايLLن قLLسمت مLLی باشLLد

ه در اين اوقات بعLضی شLب  تن مريض را دارد ک٢٠برای فع> گنجايش حدود 

 خLانم عظيمLی آمLدن » . مLريض نيLز داشLته ايLم١۵گاھی   و١۴ ، گاھی ١٣ھا 

 در رابطLه بLه مLسالۀ جLای يکLی ازمLشک>ت   زياد ھمراه مريضان را پايوازان

از مردم می خواھLد کLه ايLن موضLوع را ھنگLام مراجعLه  ديگرعنوان می کند و

الی يLLک تLLن ديگLLر ازقابلLLه ھLLا در خLLانم عزيLLزه کمLL. بLLه شLLفاخانه درنظربگيرنLLد

 می گويد که مLردم بعLضی اوقLات مريLضان خLويش را بLسيار ، شفاخانۀ و"يتی

بLLه   بايLLد زودتLLراو توصLLيه مLLی کنLLد مLLريض ھLLا . ديLLر بLLه شLLفاخانه مLLی آورنLLد

بعLد ازو"دت را  ھای قبل از و"دت و) م>قات( ويزيت شفاخانه مراجعه کنند و

مLادران بيLشتر جلLوگيری  اطفLال و  مير واز مرگبه طور منظم انجام بدھند تا 

 در اخيLر ضLمن تأييLد ، داکتر جمعه گل يعقوبی ريLيس شLفاخانه. صورت بگيرد

زحمت ھا  پرسونل شفاخانه و"يتی به خاطر  از تمام داکتران و،اين توصيه ھا

وتLL>ش ھLLای شLLان سپاسLLگزاری مLLی کنLLد کLLه شLLب وروز مLLصروف خLLدمت بLLه 

آمLادگی نLشان   نيز ابراز امتنان می کند و٢١ماھنامۀ او از . مردم خود ھستند

ھLLای رسLLانه ھLLا  مLLی دھLLد کLLه رياسLLت شLLفاخانه ھميLLشه حاضLLر اسLLت بLLه سLLوال

 يعقLوبی .ايLن طريLق ھLم بLه مLردم برسLاند صLدای خLويش را از پاسخ بگويLد و

مLLی بيLLشترين واقعLLات شLLفاخانه را حادثLLات ترافيکLLی ذکLLر مLLی کنLLد واز مLLردم 

   .خواھد که در رانندگی احتياط کنند

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،شفاخانۀ و"يتی غLور از جملLۀ پLنج شLفاخانه ای اسLت کLه اولLين بLار

تحت برنامۀ اص>حات شفاخانه ھای وزارت صLحت عامLه قLرار گرفLت 

که مجموعۀ خLدمات اساسLی شLفاخانه ای را در بخLش ھLای جراحLی ، 

 نLLسادی و"ديLLی،  داخلLLه عمLLومی، داخلLLه اطفLLال،  سLLوء تغLLذی، صLLحت

بانک خLون ، اکLسری، التراسLوند  روانی، فارمسی، عاجل، "برتوار و

 برای مردم غور ارايLه  ، خدمات امبو"نس ، خدمات مريضان سرپا، و

 بLLستر دارد بLLه گفتLLۀ ٨٠ايLLن شLLفاخانه کLLه درحLLال حاضLLر  . مLLی دارد

 ١۵٠داکترجمعه گل يعقوبی رييس شفاخانه و"يتی ، برخLی اوقLات تLا 

 : يعقوبی مLی گويLد. روی ناچاری می پذيرد  از مريض را نيز١۶٠و 

خود   را با  تن٢   تن متخصصی که درتشکيل داريم فقط٩از جملۀ « 

 ، ھLLست داکتLLری کLLه در تLLشکيل مLLا  تLLن ٢١ھمLLين طLLور از  داريLLم و

را نيامLدن   علت ايLن کمبLود وی» .داريم اختيار  تن داکتر در٩صرف 

  وعL>وه مLی کنLد کLه مLامتخصصين به و"يت غور می داند داکتران و

برای اينکه داکتران را تشويق نماييم تا به غور بياينLد يLک سلLسله « 

حال عملLی نLشده  طرح ھای ھم به وزارت  صحت عامه داده ايم که تا

وقتLLی از » .اميLLدواريم کLLه در آينLLده بتLLوانيم ايLLن خLL>ء را پرنمLLاييم و

ن ازديLLLاد مريLLLضا ريLLLيس شLLLفاخانه درمLLLورد عوامLLLل شLLLدت امLLLراض و

علت ازدياد مريضان در اين فصل « : وی در پاسخ گفت که  پرسيديم 

رعايLت  بيشتر اسھا"ت ، سينه وبغل ، آب آشاميدنی غيرصحی، عLدم 

بھداشLLLت شخLLLصی، آگLLLاھی نداشLLLLتن مLLLردم از شLLLيوه ھLLLای وقايLLLLه ، 

يLLک سلLLسله علLLل وعوامLLل  کLLافی و خشکLLسالی ، نبLLود غLLذای مفيLLد و

باشندۀ قريLۀ برديLز ولLسوالی ) تعارمس( حليمه خانم » .ديگر می باشد

 ٢١چھارسLLده کLLه طفلLLش در بخLLش اطفLLال شLLفاخانه بLLستری اسLLت بLLه 

زمLانی کLه بLه شLفاخانه . جاھLستممن دو روز می شود که اين« : گفت 

 ايLن خLانم از» .رسيديم بدون کدام معطلی طفLل مLا را بLه بLستر گرفتنLد

ای شLفاخانه غLذ داکتران ، ارايLۀ خLدمات ، نظافLت اتLاق ھLا و برخورد 

 شفاخانه بايLد تمLام دواھLا را بدھLد، مLا «  اما می گفت که ؛ راضی بود

غ>م » .اين را نداريم که از بازار دوا بخريم غريب ھستيم توان مردم 

چھLLل سLLاله، باشLLندۀ قريLLۀ کاسLLی کLLه طفلLLش در بخLLش داخلLLه  غLLوث 

 واز کمبLود دوا صLحبت بستری بود نيز عين ھمين حرف ھا را می زد

« :  مLی گويLد کLه ادويLه  داکتر يعقوبی در مورد کمبود   اماد؛ می کر

صLحت ، اسLت کLه وزارت   تعداد مريض ھLا بيLشتر از انLدازۀ ،اول خو

دوم اين که در کميتLه تLدارکات ، خريLداری  امکانات در نظرمی گيرد و

 دوا خريLداری ١٣٩٠ھنLوز در سLال  مLا  بسيار معطLل مLی مانLد و دوا

 ديگر واقعا بودجۀ  که بLرای خريLداری ادويLه وازطرف  .نتوانسته ايم

تخLLصيص داده مLLی شLLود ، وسLLايل مLLورد نيLLاز  لLLوازم طبLLی و سLLامان و

تقريبLLا حLLدود پنجLLاه درصLLد از ضLLروريات مLLا را بيLLشتر  کLLافی نيLLست و

 مورد ضرورت ، ازطرف شب تمام ادويۀ ھم ما  باز. کفايت نمی تواند

گLر نLداريم مگLر اينکLه  اما طرف روز چLارۀ دي؛را به مريض می دھيم

زمLانی  ».برخی از اق>م ادويه را مردم خودشان از بLازار تھيLه نماينLد

  خانم ھا تمام نرس     م چرا دربخش اطفال ويکه از داکتريعقوبی پرسيد

  

  باغ وسبزه بهشت يزدان است  !مريض 160 بستر 80اخانة واليتي غور، ــشف
  محمود بي پروا

  سبزه هاي خداي رحمن است
  كه حيــات را بقـــا وســـامان است
  آن خدااست كه آفــــــريد گياه

  رحــمن است چون صفاتش رحيم و
  هرگياهي كه از زمين رويـــــــد

  نعمـت ذالجالل غـــــــفران اســـت
  نــــــزد من برگي از گياه سبز

  بهـــــــتر از خاتــــم سليمان است
   يك گياه سازد گآنچه كه بر

  به يــقيـن دان ثبــوت منــان  است
  رنگ سبزگيـــاه زديـــــد مــــن

 از بهــــشت عدنـــان است خـــوبتر

  خاك را مـــــانع از وزش بــــاد
  آب دربـــطن خـاك جــريـــان است

  ز گيـــــاه لــذت حـاصل هــــوا 
  مـــژدة شـادي از گـــلستان است

  صداه جهد او ب چشمه ساران ز
  ان استودايــــم ازآب خود نـــــواخ

  كند اين كار اين گياه است كه مي
  چونكه  تابع به ذات سبحان است

  سازد ـكند ومـي هـــرچـه او ميـ
  رفـاه  انســان  اســــت واقـــعا بــر

  وجـــــــود او فيض هااســت در
 كه به توضيح كي به پـــايان است؟

  كند ستيزه به اوپا  هــــركه بر
  فقر وقحطي ازآن نمايـــان اســـت
  هــــركجائي گياه شــــده نابود

  خاك بيچاره لـــــوچ وعــريان است
  خــــور نه پـــــاك هوا نبود آب و

  زانكه بنيـــــاد سبزه ويــران اسـت
  نيست ديگر سراغي از هستي

  م حيات بيجان استچونكه جســ
  نمس بكوشيد اي عزيزاپــــــ

  ــوان بفـــــرمان  اسـترا تـشما تا
  زنـــده ـــازيد خاك راكه بسـ

  ازگيـــــاهان كه اليق وشــان است
  خوبي ها وصفات سبــــزي ها

  پيشــــروي شما نــمايـــان اســت
  هم ازجنـــگ بگـــذريد از نفاق و

  ارمان است باغي كه خواست و! غرس
  حد همــت خـــوده ب! اي جوانان 

   ورزيــد تا كه امــــكان استسعي
  اندرين راه با نشاط وشــــــعف

  كار ســــازنــده از جوانـــان ا ست
  ما شده واضحه حـــــــكم قرآن ب

 باغ وسبزه بهشت يـــــــزدان است
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سربازان پي آرتـي و     

 اردوي ملـي    نسربازا

براي يك هدف مشترك 

  .ندــكن با هم كار مي

  
  
 جـوالي سـربازان پـي آر تـي همـراه       11ه تاريخ   ب

اردوي ملي افغانستان يك گزمه مشترك را انجـام         

ايـن سـربازان از قريـه شـيخ المنـد ديـدن              .دادند

القات نمـوده و    اهالي اين قريه با سربازان م     .ردندك

 شان و وضعيت امنيتي گفتگـو       در مورد مشكالت    

  . كردند 

اين ديـدار بـا مـردم     محمد مير اميري در      لدگر وا 

  به صـورت قاطعانـه در        آيسافبا حمايت   : گفت

اما شما بايد    . هستيم جستجوي حل مشكالت امنيتي   

سـتا خيلـي    درك كنيد كه همكاري شما در اين را       

مهم است شما بايد به ما اعتماد داشته و تمام مسائل           

مـا   .مربوط به امنيت را به نيروها ما گزارش دهيـد         

تـوانم حـل    اگر مشكالت را نشناسم آنهـا را نمـي       

 يم آموزشي كه در قرارگـاه پـي آر  تـي           ت .مينماي

 پايـدار   موقعيت دارد مسؤل تربيت و مشوره دهي        

ـ  اردوي ملـي و     فعاليت هاي  ربازان تـولي اردوي  س

  .كند را اجرا مي ملي مستقر در چغچران

در جريان كورس هاي آموزشـي سـربازان اردوي         

ــابراتي و   ــستم مخ ــتفاده از سي ــورد اس ــي در م مل

  . تسليحات آموزش مي بينند

ها براي انجام وظايف مـشترك       عالوه بر اين پالن   

 هـواي و     تأمين امنيـت ميـدان     ،ه گزم يمانند اجرا 

 وجود دارد سربازان اردوي ملـي       الشيپوسته هاي ت  

  .باشند ل انجام اين وظايف مي مسووپي آر تيو 

سربازان تولي اردوي ملي از آغاز امسال در واليت         

 هدف اصلي اين تـولي حمايـت       . غور مستقر شدند  

  باشد  پوليس ملي افغان مي

  
 همراه با نيروهاي ملي امنيتي افغـان        تيم پي آر تي     

حمايـت از نظـام مـشروع و        تالشهاي شـان را در      

  .قانونمند ادامه خواهند داد
  

 ������� ���� �� �ر 

  ني ـه ديـــ انديش ر درــوق بشـمان حقـگفت
  دکتور عبدالکريم سروش

  
در آکادمی ملنشتون شھر کلLن آلمLان بLر پLا شLد، بLه  ن در نشستی که به ھمت جمعی از ع>قمندان ي سروش روز چھارشنبه بيست و نه ژودکتر عبدالکريم

را مفھLومی متLضاد " روشLنفکری دينLی"رد ديدگاھی که مفھLوم  ، با "روشنفکری دينی" در ابتدای سخن خود در تبيين اصط>ح ايراد سخنرانی پرداخت و
  ھا را انتزاعی و غير مفيد خوانده و تحقق عملی روشنفکری دينی را بھترين دليل بر امکان آن دانست می داند، اين نوع بحث

 ولLی در عLLين حLLال ،  يعنLی دل در گLLرو حقيقLLت و ھويLت دينLLی دارنLLد، عرفLLی کLرد کLLه دارای تعلLLق دينLی ھLLستندسLروش روشLLنفکران دينLی را انديLLشمندانی م
اسLتوار " سLقف معيLشت بLر سLتون شLريعت: " و از دين ارتLزاق نمLی کننLد که به نظر دکتر سروش روشنفکران دينی اين امتياز را دارند . روحانی نيستند

. د، يعنی صرفا بر منابع درون دينی اکتفا نمی کننLد بلکLه بLا معLارف بLرون دينLی ھLم آشLنا بLوده و در ديLالوگ ھLستندنمی کنند و ھمينطور تک منبعی نيستن
باعLث مLی شLود در بLسياری از مLوارد حقيقLت   صنفی بودن ، سروش امتياز ديگر روشنفکری دينی را فقدان ھويت صنفی اين جريان دانست و اضافه کرد

  .قربانی منافع صنفی شود
  
ايLن : کتر سروش ظھور روشنفکری دينی را به خاطر نياز عملی جامعه به آن دانست و با اشاره به حسينيه ارشاد به عنوان نماد روشنفکری دينLی گفLتد

  .  آنھا را تامين نمی کردند جاھای ديگرجامعه پاسخ بدھد که مرکز تاسيس شد تا نيازھايی را از 
  

:  تبيLين بيLشتر ويژگLی اول روشLنفکران دينLی يعنLی تعلLق خLاطر آنھLا بLه حقيقLت و ھويLت دينLی پرداخLت و گفLتاين روشنفکر و فيلسوف ايرانی، سپس بLه
پيLامبر نگLاھی جديLد بLه . پيامبران از جمله پيامبر اس>م تجربه ای توحيدی از ھستی داشتند و قولوا " الLه ا" h تفلحLوا نيLز حکايLت از ھمLين تجربLه دارد

بLرای . او مLی خواسLت انLسانھای ديگLر را نيLز در ايLن تجربLه شLريک کنLد. فاينما تولوا فLثم وجLه h: جھان را پر از خدا می ديدھستی داشت و ھمه جای 
اينکه اين تجربه در جان مسلمانان و پيروان پيامبر جان بگيرد و در دل آدميان رسوخ پيLدا کنLد و سLبب شLود کLه آنLان زنLدگی خLود را بLر اسLاس ايLن پيLام 

بLه نظLر مLن ھLدف از وضLع قواعLد : سروش در ادامه تبيين جنبه ھويتی ديLن اسL>م گفLت. نند، قواعدی اخ>قی و فقھی از جانب پيامبر وضع گرديدتنظيم ک
يLن به عنوان مثLال قبلLه صLرفا بLرای ا. مذکور صرفا تربيت جان آدمی نبود بلکه ساختن يک ھويت مشترک بين پيروان خود، متمايز از ساير اديان ھم بود

اينجLا يLک ھLويتی پيLدا مLی . که از قضا به درخواست خLود پيLامبر بLود و ھLيچ انگيLزه و علLت ديگLر نداشLت. بود که مسلمانان به ھويتی مستقل دست يابند
  . يک امت متفاوت با آداب و نام خاص. شود

ردن سرمايه ھLای اجتمLاعی اسLت و مثLل يLک بLدن ارگانيLک ھويت نوعی با ھم ک. وی افزود البته بايد در حفظ و تداوم بخشيدن به اين ھويت ھمت گماشت
فرھنگ اس>می با مرزھايی که پيامبر کشيده و با آداب و اخ>قی که پيامبر اس>م تعيين کرده بLود رشLد تLاريخی کLرده و باليLده و ميLوه ھLای . رفتار می کند

 حقيقتLی و ايLن ھويLت از دل آن حقيقLت جوشLيده اسLت و ھويLت سLوار بLر اين فرھنگ يک ھويتی دارد و يک. آبدار و شيرينی ھم تحويل بشريت داده است
  .اين حقيقت شده است

  
 ولی سLرمايه اجتمLاعی بLرای اعLضای ، دکتر سروش جنبه ھويتی دين را مانند ھويت ملی و زبانی دانست که الزاما به معنی برتری يکی بر ديگری نيست

ديLن ھLم چنLين ... . ک مLی گLوييم و ونار بگذاريم چون ما با آن زبان می انديLشيم و شLعر مLی خLوانيم و جLما نمی توانيم زبان خود را ک. خود ايجاد می کند
چنانچLه بLه عنLوان مثLال . امری است يعنی بعد از مدتی تبديل به زبان و فرھنگ قوم می شود طوری که بدون آن اص> اين قوم جھان را نمLی توانLد بفھمLد

  .شدند به آنھا شھيد می گفتندکمونيستھای ما ھم وقتی کشته می 
  

اين محقق دينی ھمچنين بيان داشت کLه روشLنفکری دينLی ھLم بLه ھويLت دينLی تعلLق خLاطر دارد و ھLم بLه حقيقLت دينLی، يعنLی او" بLه آن جھLان بينLی و آن 
  .حافظی که برای آن حقيقت تدبير کردتوحيدی که پيامبر آموزش داد و آن تجربه ای که او آن را برای ما به ارث نھاد و ثانيا به ھويت و پوشش م

فL>ن عLارف : "تعبير خوبی در عرفLان اسLت کLه مLث> مLی گوينLد. وی افزود تجربه پيامبران تجربه ای بود که می خواستند آنرا با انسانھا در ميان بگذارند
ست تقLسيم مLی کنLد و بLه بقيLه ھLم تعLارف و معرفLی مLی ، يعنی سر سفره پيامبر نشسته است و طعامی را که او آماده کرده ا"خوانسا"ر فقر محمدی است

  .اعضای اين ھويت يکديگر را بھتر می شناسند. کند
او" ايLن فکLر خLامی اسLت کLه برخLی فکLر مLی کننLد مLی :  دکتر سروش ضمن اظھار تاسف و تعجب از اينکه برخی کمر ھمت به کشتن دين می بندند گفLت

بLه نظLر دکتLر سLروش حتLی اگLر ا"ن دھھLا . را که ريشه دوانده است حتLی نمLی تLوان خيLال برانLداختن آن را کLرداين شجره طيبه . توان دين را از بين برد
ايLن مثLل . وی اضافه کرد که از بين بردن ھويت دينی ع>وه براينکه ممکن نيLست، مطلLوب ھLم نيLست. اس>م خروج کنند اتفاقی نمی افتدھزار نفر از دين 

مگLر ھLيچ زبLانی را مLی شLود از نLو سLاخت؟ بايLد .  خود دشمنی کند مث> به صرف اينکه در اين زبان کلمات ناسزا وجود داردآن می ماند که کسی با زبان
اگر جايی ھم نقصانی و تنگنLايی دارد بايLد بLه رفLع و دفLع آن نLواقص و تنگناھLا . ھمين زبان را به کار برد و در دل ھمين زبان مقاصد خود را برآورد کرد

مLن کLه نمLی تLوانم .  که اين حکومت ملقب به اس>م فجLايعی کLرده اسLت برخLی از ھموطنLان مLا از آن رويگLردان شLده انLد) ايران( در جامعه ما. ھمت کرد
مLن اگLر . بگويم چون زبان فارسی ابزار فحش گويی و رکيک گويی افرادی مثل حکيم سوزنی سمرقندی و ايراج ميرزا شLده از زبLان فارسLی دسLت بLشويم

مLا رومLی و سLعدی . ع>وه بر اين با دو تا شاعر رکيک گو که تمام تاريخ زبان فارسی ملوث نمی شود. يی دارم می نشينم چند تا شعر خوب می گويمتوانا
  .ھم داشته ايم... و حافظ و 

  
 دکتLر سLروش از اينکLه برخLی از .دکتر سروش ھمچنين گفت به جای دشمنی و تحقير کردن و کاشتن تخم نفرت بايد به شناخت اين فرھنLگ ھمLت گماشLت

وی پLس از تبيLين دو . ايرانيان مقيم غرب از آزادی اينجا سوء استفاده می کنند و نفرت و تحقير نسبت به دين و دينداری توليد می کنند اظھار تاسLف کLرد
را مLی پLذيرد ولLی آلLوده شLدن آن بLه خرافLات را نمLی روشنفکر دينی اصل دين و حقيقتی که پيLامبر تعلLيم داده اسLت : جنبه حقيقتی و ھويتی دين ادامه داد

ولی ما معتقديم پيامبران امLر شLريف و لطيفLی را آورده انLد . روشنفکران ضد دينی اصل دين را خرافه می دانند. پسندد و تحمل نمی کند و آن را می پا"يد
ايLن طمعLی کLه انLسان . روی آوردن بLه آن پيLام مLشک>تش حLل نخواھLد شLدو جھان جديد به خاطر دور ماندن از آن پيام با معض>تی روبرو شده که جز با 

امروز را فراگرفته، چون فکر می کند ھمه چيز محدود به اين دنيا است و در اين دنيا بايد حداکثر نفع را به دست آورد ولو با تعLدی بLه ديگLران، دسLتيابی 
ک دنيايی فراختر و عالمی کبير بسياری از اين طمعھLا فLرو خواھLد نشLست و زنLدگی بھتLر با اعتقاد به ي. به صلح و آرامش و خوشبختی را مشکل می کند

اعتقاد به کرامت و شرافت ذاتی انسان که مورد تاکيد گفتمان حقوق بLشر اسLت در سLايه يLک انديLشه دينLی کLه بLه يLک منبLع ازلLی اعتقLاد دارد . خواھد شد
  .ممکن است

ان يک انديشه ز"ل دچار آلودگيھايی شده است ما بايد برای از بين بردن کجی ھا و آلودگيھا ھمت کنLيم نLه اينکLه حا" اگر ھويت و حقيقت دينی ھم به عنو
وظيفLه روشLنفکری دينLی پLا"يش ديLن از . اگLر روی آب ز"ل را کLف گرفتLه اسLت بايLد کفھLا را کنLار زد تLا بLه آب ز"ل رسLيد. کل مجموعه را منکر بشويم

تمام آنچه در طول تLاريخ ديLن گLرد و غبLار گرفتLه اسLت بايLد از زيLر خLاک غفلLت تLاريخ بيLرون .  تاريخ بر دامن دين نشسته استخرافاتی است که در طول
  .کشيد و تميز و شفاف کرد

  
خLی بLه ايLن بر. در پايان جلسه برخی از حضار سوا"ت و نقطه نظراتی را مطرح کردند که عموما مربوط به تاکيد دکتر سLروش بLه بخLش ھLويتی ديLن بLود

ھويLت : کLه دکـتLـر سـLـروش گفLت. مLی شLود" ديگLری"نکته اشاره کردند که ھويت مخصوصا نوع دينی آن زندانی است که مانع ارتباط سالم و مطلوب با 
ولLی ھميLشه در شايد ھويت خود را عLوض کنLيم . اگر چه يک زندان است ولی سرمايه اجتماعی ھم ھست و گذشته از آن ما ھيچ گريزی از ھويتھا نداريم

يکی ديگر از سوالھا به آلترناتيوھای دين در بحث اخ>ق و معنويت اشاره داشت که به عنوان مثال در ايLران آقLای ملکيLان بLر . يک ھويت زندگی می کنيم
ه بيLشتر و الگLويی مناسLب دکتر سروش ضمن پذيرش امکان ايLن بحLث، حقيقLت و ھويLت دينLی را منبLع انگيLز. معنويت و اخ>ق مستقل از دين تاکيد دارند

  .برای زندگی اخ>قی دانست
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رمضان ماه  بركت  و نزول رحمت الهي
  

  ، حج و اوقافرياست ارشاد 
  .     الحمد هللا والصلوة والسالم علي رسول اهللا 

ي اسـت    آن قـرار داريـم مـاه     ماه مبارك رمضان كـه مـا ، در         دانيم  كه    همه  مي   ! ملت مؤمن وخداپرست   :اما بعد   
ل ، شـب قـدر در وي مفـضل ، روزه در وي         كـه قـرآن در آن منـزّ        .هي كه برگزيده پروردگار ما اسـت      ام. بزرگ
همـه   اين چه ماه است كـه در  .   وي مقبول و حسنه در وي مضاعف است ، قيام شب در وي سنت ، دعا در       فريضه
  : مي فرمايد) ج( شاه است چنانچه اهللا  ما ه ها

 183، آيـة  سـوره بقـره   ( »   ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون    يا « 
 شـده بـود   قبل ازشما بودند نيز فرض    منان روزه بر شما فرض گردانيده شد چنانكه بر كسانيكه            اي مؤ  «: ترجمه–)

 عن ابي هريرة :  شده استاسالم  روايتبزرگوار از  پيامبر همچنان »  تا شما در اثر آن به پرهيز گاري  نائل شويد          
رض اهللا عليكم صيامه تفـتح فيـه ابـواب          أتاكم رمضان شهر مبارك ف    « قال قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم         ) ض(

 ( »السما ء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين هللا فيه خير من الف شهر من حـرم خيرهـا فقـط حـرم                        
مبـارك  مـاه   : روايـت اسـت رسـول بزرگـوار اسـالم فرمـود          )  ض( از ابي هريرة   «:  ترجمه) رواه احمد  والنسائ     

بـاز كـرده مـي      در اين ماه در وازهـاي آسـمان   .فرض كرده است  را شما روزه اين ماه  خدا بر . رمضان به شما آمد   
ي در اين مـاه شـب  وند  خدازنجر كرده مي شوند، در نزد   در اين ماه شياطين    ،بسته مي شود   دروازهاي دوزخ    وشود  
.   از ليلة القدر است عبارت از خير اين شب محروم شود كه كسي كه .از هزار ماه بهتر  است كه  فضيلت آن است  

 يعني خـود داري وكنـارگيري     ،  معني امساك   ه  روزه در لغت ب    . )  هابتحقيق كه محروم شده است از خير همين شب        
 از طلوع صبح  مباشرت  است     نوشيدن و  ري از خوردن و   ي عبارت از خود داري وكنار گ      ،  در اصطالح شرع    و است

   .غروب آفتاب صادق تا

  . اقامه– 2 صحت - 1  :وط وجوب اداء الصومشر؛  بلوغ – 3 عقل – 2  اسالم - 1: ط وجوب الصوموشر 

  . طــفل-3   ديوانه- 2فر  كا  – 1 : آن ها  فرض نيست قرار ذيل اندي كه روزه  براشخاص
 مـريض  – 1  : رفع ضرورت باالي ايشان قضاء ال زم اسـت از   كه روزه گرفتن باالي آنها الزيم نيست بعد      باشخاص

بـراي آن  (شـيخ فـاني       –  5) عنـد الـضرورت     (  زن شير ده     – 4) بعد از تشخص طبيب   (  زن حامله    – 3 سافر م – 2
  تـا  ، ماد ي ومعنوي آن پرداخته شـود، روحي حكمت هاي جسمي و    شايسته  خواهد بود كه در       )م است   فديه ال ز  

تماعي رمضان وصـوم قرارگرفتـه      اج شناخت از معني وحكمت فردي و      باشد جامعه مسلمانان وصائمين با معرفت و      
 را  برسه قسم علما ء  روزه .  اركان دين مبين اسالم بسيج شويمن چهارم  ازلم وعمل  مخلصانه در تطبيق اين رك با ع 

ست كـه مـردم    ا اما روزه شريعت آن .  سوم روزه حقيقت   ،   دوم روزه طريقت   ،  اول روزه شريعت  : تعريف كردند   
 سـت كـه بـا    ا آن:  دوم روزه طريقـت . جماع كردن از صبح صادق تاشام نگهدارند خود را از خوردن وآشاميدن و     

ويـا  دارد وهركـه روزه دارد وغيبـت ودورغ    روزه شريعت زبان وجوارح ديگـر را ازمنـاهي بـاز        وصف مذكور در  
النار الصوم جنة من « :فرمايد   طريقت بشكند چنانچه رسول گرامي اسالم ميسخن چيني كند روزه آن در نزد اهل

:    سـوم روزه حقيقـت   )يعني روزه سپر است از آتش تا  وقتي  كه غيبت آن سپر را پاره نكنـد   (» مالم تخرقه الغيبة    
 چنانچـه عجـب ، كبـر ،    . در نظر داشت اوصاف مذكور خود را از تمام معاصي نگاه دارد    ست كه روزه دار با     ا آ ن 

هاي زياد وجود   روزه حكمت  در. اهللا جاي داشته باشد      ن عشق    تنها دردل آ   . وياحسد در آن راه نداشته باشد      غرور
   :، اما در رئس اين حكمت ها استدارد 
 ه تـرك خـواهش هـاي   برا اراده اش   و گردد ، داشتن باعث تقوا وپرهيز گار ي انسان مي   ه   اين است كه روز    اول  

زيـر كنتـرول    آروزهاي جنسي را  خورد نوش وپس روزه شهوت وخواهش هاي .  دهد نامشروع تربيه مي   حرام و 
المـرء  «غريزه است ضرب المثل معروف اسـت         .ر براي اشباع اين دو    در حاليكه تمام سعي وكوشش بش     .  گيرد مي

  ). است  غريزه جنسي اشتمام جد جهد شخص براي اشباع  شكم و(» سعي لخاريه بطنه وفرجه
كل عمـل آدم لـه اال   « گويد   حديث قدسي مي از همين سبب است خداوند در    . است    روزه خاص براي خدا     دوم

 بـراي خـود اوسـت مگـر روزه      هر عملي بني  آدم( يعني  » الصوم فانه لي وانا اجزء به يدع طعامه وشرابه وشهوته         
   .)دهم وخود من پاداش آن رامي زيرا آن براي من است

باعـث   زيـرا روزه  . ل اهللا اسـت  شـدايد ومـشكالت فـي سـبي         حكمت روزه تربيه دادن نفس با صبر در برابر          سومين
 سـازد و  آروزها ي جسمي اش حاكم مي  نفساني و در برابر خواهش هاي انسان را  گردد و  تقويت اراده وقصد مي   

روزه در وجود انسان ملكـه دوسـتي ،         : چهارمين حكمت    .ر هاند    اسارت شهوت مي    را از قيد بندگي جسمي و      او  
  . گرداند ق مييق القلب ، پاك نفس باعطوفت ومشفرق انسان را   كند ومهرباني، وشفقت  را توليد وتربيه مي

 نمـوده  مت الهـي را بـا خلوصـيت كامـل پـذيرايي      رح ر از همه مسلمانان خواهشمنديم كه اين ماه مبارك و   در آخ 
  .                 ت كوشا باشيموآنچه كه در توان ما از اخالص وعمل اس

                                   ومن اهللا توفيق                              
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  پروژه هاي انكشافي  رمپ اپ در غور
  

ن دي ، اي آي  كه يكي از پيمانكارا.  تبطيق مي گرددDAIپروگرام رمپ اپ حوزة غرب كه توسط 

USAID مختلف به خصوص  مي باشد هدف آن حمايت از شهرداري هاي افغانستان درعرصه هاي 
.  به وجود آوردن شرايط حفظ الصحه درست ومحيط شهر داري مناسب براي شهروندان مي باشد

  :پروژه منظورشده  توسط اين دفتر در واليت غور قرار ذيل مي باشد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

 . متر مربع7049اي داخل شهر  پخته كاري پياده روه-1

 . پايه 10 اعمار پلچك هاي داخل شهر -2

 .  پايه50 ساختن زباله داني ها  استندرد به خاطر جمع آوري فضالت -3

 .مترمربع  810 اعمار پاركينگ دكان هاي شهر داري غور پيشروي كابل بانك  - 4

 .  متر مربع355 اعمار ساحه سبزپشروي مستوفيت غور -5

 گفت اين پروگرام  دفتر امپ 21مد شكيب مشاور بخش پروگرام دفتر رمپ اپ به ماهنامه دين مح
اپ براي دراز مدت به خاطر حمايت شهر داري غور مي باشد وقرار است پروژه هاي عمده و اساسي 

وي افزود يكي از بخش هاي مهم كاري  .  ديگر نيز از طرف اين دفتر در آنيدة  نزديك منظور گردد
لند ظرفيت كارمندان شهر داري فيروزكوه  وحمايت تخنيكي شهر داري  در قسمت  تهيه وسايل ما  ب

وتجهيزات دفتر داري شهرمي باشد كه در آينده نزديك ، همه فعاليت هاي اين دفتر توسط كدرهاي 
 .مسكلي وانجينران مجرب ما  آغاز خواهد شد

  ئوليت كيست ؟رسيدگي به مشكالت مردم مس
   کارمند و�يتمحمد رسول اعتماد

  

  مسئوليت كيست ؟...    سرك استخراج معادن  و  بند برق، مانند مشكالت اساسي مردمه  گي برسيد
 اشــخاص درگوشــه وكنــار غــور تــالش مــي  ازي پيــشرو بــود، تعــداد ســال قبــل كــه انتخابــات پارلمــاني در

،  غـور بـي نهايـت    كـه، بـه مـشكالت    ينيـد  حـاال بب  .كننـد   معرفـي     مـردم    دلـسوز    را خـادم       كردندكه خود 
ــدكــي  ــي شــمار. توجــه مــي كن ــشار درصــد مــردم غــور  90  مــشكالت  ب  يــك ســو از . دارد  راتحــت ف

ــست را  ــيط زي ــال  در  مح ــا        ح ــيالب ه ــت س ــت آف ــردم تح ــزارع م ــام م ــه تم ــاخته ك ــه س ــابودي مواج ن
ري اســت تــاثيرات عميــق بــه چــراه گاهــا ازســوي ديگــر بــاالي شــغل اساســي مــردم كــه مــال دا قــراردارد 

  .گذارد  بجامي
.  فــصل زمـستان خــود تـشويش ســال تمــام دارد    سـوخت   بــراي جمـع آوري مــواد  حااليـك شــهروند غـور  

قبـل ازاينكــه   .باشــد  مقـام درجــه اول غـورمي   گان ومـشكالت مــرد م مـسئوليت نماينــده  توجـه روي تمــام  
تــاجلوگيري . توجــه جــدي صــورت گيــرد يفتــد بايــدمــشكالت فــوق اتفــاق ب يــك فاجعــه بــراي مــردم از

  .شود
ــرژي و آن قــدر ــ تــالش كــه درآن طــرف و ان ــيم آن روي مــشكالت ، رســد مــصرف مــيه ايــن طــرف ب  ن

  . دارم  كه  آن  مشكالت  كاهش مي يابدمن باور، شود  تمركزمفوق 
خــويش بــراي امركــب ه همــرا يــك نفركــارگر.  شــود وقــوع  قبــل ازه  واقعــ كــه عــالج كــنم ،پيــشنهادمي

ــي   ــوخت م ــواد س ــع آوري م ــداقل . رود جم ــي 8 ح ــول م ــاعت ط ــار   س ــه ب ــشد ك ــويش را   ك ــب خ مرك
مــردم توقــع دارنـد كــه ايــن   .  نــابودي محـيط زيــست مــي انجامـد  ارزش  كـه بــه  ي جوركنـد ، آنهــم مــواد 

نااميــدي  اميــدمردم بــه يــاس و نبايــد . فــردا حــل خواهــد شــد  ديگــر، فــردا ،  امــروز ، مــاهــاي نگرانــي 
  . بدل شود م
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                    2011    مطابق جوالي               1390 اسد                                                                                                                                               شماره هفتم                                             سال اول                         

  اخبار كوتاه

داكتر كالين كه بعد    . ر نمود يك شهروند زيالند جديد اخيرا در واليت غور دين اسالم را اختيا           
ازين به نام عبدالرحمن ياد مي شود در يك محفل بزرگ در مسجد شهداي شهر فيروزكـوه در            
حضور مقامات بلند پاية حكومتي وصدها تن از مردم غور كلمة شهادت را برزبان راند وگفت                

 اسـاس  كه من بادرك اخالق نيكوي اسـالمي وبرخـورد پـسنديدة همكـارانم ومـردم غـور وبـه         
  .مطالعات وتحقيقات خودم ، اسالم آوردم وبسيار احساس خوشحالي مي كنم

  
به اساس كار اپراتيفي وسعي وتالش منسوبين رياست امنيت املي وهمكاري بزرگان محلي يك   

 نفري از مخالفان با درك حقانيت و فوايد صلح وآرامش ، از جنگ ومخالفت دسـت                 15گروه  
 شان به روند صلح وآرامش پيوسـتند ودر بازسـازي كـشور شـان               برداشته وبا سالح دست داشته    

  .سهيم شدند
  

كـه  از بودجـه انكـشافي        )چغچران(يك محراب مسجد در حومة غرب فاميلي هاي فيروزكوه          
  .وزارت ارشاد ، حج واوقاف آغاز يافته بود اخيراً به بهره برداري رسيد

  
 غور در دور دوم آموزشي شان در سال          تن از سربازان تازه جذب شده به پوليس ملي         50تعداد  

  .جاري مهارت هاي مسلكي را كسب نموده ورسما مراتب تحليف عسكري را به جا آوردند
  

بيست تن از خانمها به مدت سه روز  مهارت هاي تنظيم خانواده  وحفظه الصحه شخصي  را  فرا 
  .گرفتند

امــة ، خواهــان پيگيــري  شــوراي مردمــي غلمــين همــراه بــا علمــاي آن منطقــه بــا صــدور قطعن 
ودستگيري عاملين فاجعة اسفبار شهادت يك تن پوليس گرديدند واز حكومـت خواسـتند كـه                

  .دراين باره هرچه عاجل به اقدامات جدي متوسل گردد
  

عده اي از بزرگان ومتنفذين ولسوالي لعل وسرجنگل ضمن حمايـت وپـشتيباني كامـل شـان از                  
مي افغانستان ، خواسته هـا ومـشكالت محلـي شـان را بـا         برنامه ها و سياست هاي جمهوري اسال      

والي غور به مردم لعل وعده داد كه دولت بـا    . دكتور عبداهللا هيواد والي غور در ميان گذاشتند       
تمام توان در ولسوالي لعل كه يكي از مناطق امن ومطمين غور مي باشد به بازسازي وسازندگي           

 .خواهد پرداخت

 
ايـن پـروژه كـه توسـط پـي آرتـي         . با سيستم امنيتـي مجهزمـي شـود       ساختمان رهايشي واليت    

چغچران تمويل مي گردد به وسيله مؤسسة هماهنگي ارتقاي مهـارت هـاي حرفـوي وانكـشافي         
در نظر است تا محل دفاتر وبودباش مقام هـاي بلنـد پايـة دولتـي بـا نـصب                   . قرارداد شده است  

  .تي عصري مجهز گردددوربين هاي امنيتي ، ديوار استنادي وسيستم امني
  

تـيم كونـك فـوي      . ورزشكاران غور يك ديگر با كـسب مـدال در عرصـة ورزش درخـشيدند              
 واليت برگزار شده بود با كسب يـك مـدال طـال،    28آمريت ورزش غور در مسابقاتي كه بين     

اميرمحمد آمر ورزش غور . يك نقره  ودو برنز موفقيت كالني براي اين واليت كمايي نمودند
د هنوز مكان مناسب براي ورزشكاران ما آماده نشده  وامكان مـادي نيـز دراختيـار مـا                 مي گوي 

قرار ندارد بازهم فعاليت واستعداد جوانان غوري ماية افتخار ما است واميـد واريـم كـه روز بـه       
  .روز اين افتخارات بيشتر گردد

  
 پلچـك  8غال دانـي و   محل آش  50حدود دو ونيم كليومتر از پياده رو هاي داخل شهر همراه با             

سنگ . توسط  موسسه رمپ اپ وبه كمك مالي اياالت متحد امريكا به زودي زير كار مي رود        
افتتاح اين پروژه اخيرا با حضور والي غور، شهردار چغچران ونمايندگان تمويل كننده واجـرا               

  .كننده گذاشته شد
  

مقام هاي حكـومتي منازعـة      به وساطت وپادرمياني شوراي واليتي صلح ، شوراي واليتي غور و          
سـران  . بين اقوام زي رضا وتيمني كه موجب قتل وغارت هاي هم شده بود از ميان برداشته شد      

قوم يادشده  در يك محفل همديگر را به آغوش گرفتند ووعده دادند كـه دوبـاره باهمـديگر                   
  . جنگ ودعواي نخواهند كرد

 

  :عبداهللا لعلزاد قوماندان امنية دولتيار

حتايك نفر از مخالفين 
ويا القاعده به دولتيار 

  داردــــوجـــــود ن
  

  

  
  

  

ــه  ــرطان   /  31/ روزجمع ــاه س ــر( م ــدة ) تي فرمان
پوليس ولسوالي دولتيار، عبـداهللا لعلـزاد در گفـت          

بـسيار  « دولتيار  را     وضعيت امنيتي    21وگويي با     
همـين اكنـون    « توصـيف كـرد و گفـت        » خوب  

درحال انجام گزمه در يكي از قريـه هـاي دولتيـار            
ــه هــاي  . مــي باشــم ــسوالي  از برنام ــن ول مــردم اي

ــت و      ــامال حماي ــستان ك ــالمي افغان ــوري اس جمه
پشتيباني مي كنند و گام به گام بـا دولـت همكـار              

م كـه آيـا     وقتي از آقـاي لعلـزاد پرسـيدي       » .هستند
گروه هاي مسلح غير مـسوول و يامخالفـان دولـت           

حتا « : در دولتيار وجود دارد ؟ وي در پاسخ گفت  
يك نفر از افراد مسلح غيرمسوول و يا گروه هـاي    
القاعده در دولتيار وجود ندارد و من به نماينـدگي     
از مــسوولين امنيتــي اطمنــان مــي دهــم كــه كــدام 

فرمانــدة » مــشكل امنيتــي دراينجــا موجــود نيــست
پوليس دولتيار از تجهيزات پوليس ولسوالي اظهـار        

درسـالهاي قبـل پــوليس   « رضـايت نمـود و گفــت   
ولــسوالي از لحــاظ تجهيــزات و اكمــاالت  خيلــي  
ضــعيف بــود ، خوشــبختانه فعــال پــوليس در تمــام   
ــوع     ــار،  ازهرن ــه دولتي ــاي اداري ازجمل ــد ه واح

 بـه » .تجهيزات و اكماالت نظامي برخوردارهستند    
باور آقاي لعلزاد وضعيت انكشافي و بازسـازي نيـز    
ــاي      ــروژه ه ــت و پ ــوب اس ــسوالي خ ــن ول در اي
انكشافي بـدون كـدام مـشكل درحـال تطبيـق مـي             

ــد ــازهم در    . باش ــه ب ــد ك ــي خواه ــت م او از دول
ولسوالي دولتيار برنامه هـاي بيـشتري را درعرصـة          

لعلـزاد از همـة مـردم       . بازسازي روي دست بگيـرد    
بياييـد همـة مـا دسـت بـه          « : كه    غور مي خواهد    

دست هم بدهيم و در راه شـگوفايي وطـن خـويش           
كــار كنــيم و از تماميــت ارضــي و آبــادي كــشور 

قابـل يـاد آوري   » .قاطعانه و شجاعانه دفـاع نمـاييم     
است كه در سال گذشته چنـد مـورد قتـل و دزدي             

ــار  ــاهراه دولتي ــسير ش ــوع  -در م ــه  وق  چغچــران ب
جرمين دستگير گرديـده     پيوسته بود كه سرانجام م    

هرچند برخي از ايـن     . وبه پنجة قانون سپرده شدند    
حــوادث از طريــق مــذاكرة  قــومي  حــل وفــصل  
گرديد؛  اما  روي همرفته عامالن ، شناسايي شدند          

 .و مردم هميشه با دولت همكاري داشتند

نشست بزرگ مشورتي 

  الون واليتـــدر س
  

  تيمورشاه احمدی: گزارشگر
  

 نشLLست کLLاری مLLشورتی بزرگLLی جھLLت بررسLLی مLLسايل ،  شLLنبه ٣روز 

  و بزرگLLLانگرديLLد امنيتLLی از بزرگLLان غLLLور در سLLالون و"يLLت برگLLLزار 

نخLست  در.  در مورد اوضاع و"يLت بLه اظھLار نظLر پرداختنLدومتنفذان 

اوقLLاف در بخLLشی ازسLLخنان  محمدشLLاه مجيLLدی ريLLيس ارشLLاد ، حLLج و

سLLمت  آنLLانی کLLه تعLLصب منطقLLوی را دامLLن مLLی زننLLد و« : خLLويش گفLLت

،  نLLه تنھLLا کLLه اسLL>م نيLLستند  ابLLزار قLLرار مLLی دھنLLد وسLLيله و  را  وسLLو

 وی از والی غور خواسLت تLا  شخLصا قومانLده » بلکه انسان ھم نيستند

سLپس . در رفLع مLشک>ت اقLدام جLدی نمايLد در دسLت گرفتLه و را کام> 

ومحمدصLLLادق يوسLLLفی نماينLLLدگان مLLLردم  مولLLLوی رمLLLضان آخونLLLدزاده 

در  نارسLايی ھLا   ضمن برشمردن يک سلLسله ، درشواری و"يتی غور

سياسLت ھLا اصL>حات  اداره محلی ، تاکيد کردند که بايLد در روش ھLا و

  ."زم به عمل آيد

 طرحی پنج مLاده ، شورای عالی صلح حاجی کمال الدين مودودی عضو

کارمنLد دولLت نبايLد در ادارۀ  « ای را پيشکش نمود کLه درآن آمLده بLود 

ديگر اينکه گروپLی از مجاھLدين ومLوی . دولتی از منافع طالب دفاع کند

مزايLای صLلح  سLفر کننLد وسفيدان منحيث سفرای صلح به ولسوالی ھا 

ھمين طور امLان h بيLک » .وحکومت داری را برای مردم تبليغ نمايند

از بزرگان قوم ، عوامل ناامنی را در چھLار نقطLۀ و"يLت توسLط طالبLان 

خواند وپيشنھاد نمود که به خاطر سرکوبی آنھا دولت بايLد بLه دسLترس 

 ان جھLادی ومتنفLذ نجLات از قومانLدفضل الحق. مردم امکانات قرار دھد

محل، خواھLان تقويLۀ اداره ولLسوالی ھLا از نگLاه وجLوه مLالی ومLديريت 

چالش ھا را با مديريت قوی  از دولت خواست تا مشک>ت و سالم شد و

سخنران بعLدی مولLوی محمLد عLديم عLضو سLابق . کارآمد اداره نمايند و

حلLی  ضمن انتقLاد شLديد از مLديريت ادارۀ م بود که شورای و"يتی غور

از «  او » .دوتن نمی شود که امنيLت تLأمين گLردد به يک و« : ، گفت 

 صLLحبت کLLرد » دخيLLل بLLودن برخLLی از مقامLLات حکLLومتی در نLLا امنLLی ھLLا

مولوی مغفورh استاد دارالعلLوم  . گرديدمسو"ن وخواھان توجه جدی 

در روشنايی آيات قرآنی امنيت واعتقاد را "زمه يکLديگر ، مرکز و"يت 

شLجاعانه ودليرمردانLه درمقابLل «: د وخطاب به حکومتی ھا گفLت خوان

او خواھLان فتLوای جLامع وکامLل ازسLوی شLورای » نارسايی ھا برزميLد

اوقاف شد تLا بLه جLواب تبليغLات طالLب ھLا  رياست ارشاد، حج و علما و

  .عليه مردم غلمين ودکانداران پرداخته شود

ادگی پLوليس سLخن گفLت جنرال خدايار قدسی فرماندۀ پوليس غور از آم

وخاطرنشان ساخت که تمام امکانات پLوليس را در خLدمت تLأمين امنيLت 

اخيLLLر دکترعبLLLدh ھيLLLواد والLLLی غLLLور نظريLLLات  در. قLLLرار خواھLLLد داد

از مقامLات امنيتLی خواھLان  وپيشنھادھای بزرگان را جمع بندی نمLود و

والLLی غLLور از ھمکLLاری وحمايLLت مLLردم از دولLLت . فوريLLت شLLد جLLديت و

 مقام ھLای مرکLزی  را بامن نظريات شما« به مردم گفت  حبت کرد وص

درصورتی کLه مقامLات مرکLزی بLی تفLاوتی . به زودی درميان می گذارم

نشان دھند وما ازمقامات مايوس شديم آنگاه به مردم مراجعه مLی کنLيم 

آن وقت "زم نيست من به صفت . وتصاميم را به دست مردم می گذاريم

من . را می گيرم ا اطمنان دروغين بدھم که امنيت شماوالی غور به شم

. ديگر ضرورت ندارم که والی غور باشم وشما را درتاريکی قرار بLدھم

تLدابير را بLرای  يLا تLصميم و ورم  آيا تصميم قاطع دولت مرکزی را مLی

 کLLه مLLردم مLLا در تLLامين امنيLLت مLLردم شLLجاع غLLور واگLLذار مLLی کLLنم چLLرا

  ».يری از متجاوزين دست با"ی دارنددرجلوگ  خوب دارند وتجارب
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  همسابقات فوتبال در فيروزكو
  

فدراســيون فوتبــال غــور و آمريــت ورزش ايــن واليــت در ايــن فــصل  
دربين هشت تيم جوانان گروه  » صلح و دوستي  « ت نام     مسابقاتي  را تح   

در اين مسابقه تيم استقالل و تـيم پيـروزي بـه             . الف،  برگزار نموده بود    
يـك  / ديدارهاي نهايي راه  يافتند كه  در بازي نهـايي تـيم اسـتقالل  دو    

تيم پيروزي را  درهم شكست و توانست كه لقب قهرماني را از آن خود               
 اين مسابقات بـه تـيم هـاي قهرمـان و نايـب قهرمـان،  از             در اخير . نمايد

جانب فدراسيون فوتبال،  لوازم ورزشي ، كـپ ، لبـاس و تـوپ توزيـع                 
طبق يك خبر ديگر تيم اميد پارسا كـه  قـبال در جمـع آمريـت                 . گرديد

ورزش پروان فعاليـت مـي كردنـد بـه اسـاس عالقـه اي كـه داشـتند بـه             
يوستند كه درحال حاضر در كنار زيرمجموعه هاي آمريت ورزش غور پ

  .ورزشكاران اين  واليت مصروف ورزش هستند
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي هاي ملنگ ــــدوبيت
  د آمادة چاپ شدــصم

  

دوبيتي ها واشعار ملنگ صمد يا ملنـگ ليتـان          
به كوشش نبي ساقي استاد دارالمعلمـين عـالي         

 دوبيتي  162دراين دفتر   . غور آمادة چاپ شد   
 رباعي ويك مثنوي گـردآوري    2 غزل ،    23،  

لي را  ايـن دفتـر كـه مقدمـة مفـص         . شده است 
نيزبه قلم گردآورنده بـاخود دارد بـا كيفيـت          
عالي وجلد مرغوب آماده گرديـده كـه اميـد          

قابل ياد . است به زودي لباس چاپ برتن نمايد
آوري است كه در تهيـه ايـن اثـر عبـدالرازق            
خالقيار باشندة ولسوالي دولتيار كه بـرادرزادة       
ملنگ صمد مي باشد نيز سـهم ارزنـدة داشـته           

شان عميقـا سـپاس گـزاري مـي         است كه ازايـ   

   .شود
  نمونۀ دوبيتی ھای ملنگ

  
  دوباره مهربان كي مي شوي كي؟

   كي مي شوي كي؟،به ما آرام جان
   به سوي ما مسافر، بسته كمر

   كي مي شوي كي؟،بگو سرو روان
  
  

   كي مي كني كي؟،سفرسوي وطن
   كي مي كني كي ؟،توگل ميل چمن

بمو  ازغم مرد  ليتان  تو درد !  
   كي مي كني كي؟،مرا غسل وكفن

  
  

  كي مي كني كي؟،م رَ َك!به ماليتان
  كي مي كني كي؟،غم   از درد وطاخ

  ملنگ جان را بگيري دركنارت
   كي مي كني كي؟، دم به دم،بغلكش

  

َپای چکه ھای درۀ کشرو ِّ   
  محمد حسن حكيمي

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

روز . پنج شنبة گذشته در ادامة سفرهاي خود به واحد هاي اداري غور، به ولسوالي دولتيار رفتم         
جنـوب  .  شمال هريرود سبزِ سـبز بـود      . ديمنمازديگر به دولتيار رسي   . گرم و آفتابي قشنگي بود    

 اينجا و آنجـا درختـان بيـد وسـپيدار         دريا نيز نسبت به سالهاي گذشته خيلي تفاوت كرده بود و            
  . بسياري قدكشيده بود

كشرو درة زيبـا وقـشنگي و   .  ما شب به درة كشرو رفتيم ، قرية نرمته ، منزل جناب استاد ساقي       
» قزيـل « ايـن دره كـه  از منطقـة          . يرود  از آن مـي گـذرد       سرسبزي است كه شاخة جنوبي هر     

» شـينية « چهل و پنج كيلومتر طول دارد و به ناحيـة  –ولسوالي لعل آغاز مي شود ، حدود چهل   
صبح جمعه،  تازه از خـوردن صـبحانه  فـارغ شـده بـوديم كـه       .  ولسوالي دولتيار خاتمه مي يابد   

درة كـشرو در    .  ارمندان دولتي به آنجا به ميله آمدنـد       فرماندة پوليس دولتيار نيز با شماري از ك       
اين فصل جذابيت و زيبايي خاصي دارد و مردم بسياري به صورت خانوادگي يا با دوستان شان                 

گوشه هاي  . ما  با چندتن از بزرگان محل و فرماندة پوليس به باغ رفتيم     . به آنجا به ميله مي آيند     
بچـه هـا چنـد    . وانان ، تازه از درختها، زرد آلو چيـده بودنـد  چند تن از ج   . از باغ فرش شده بود    

جوانـان وكودكـان بـسياري در آنجـا بـه خـوردن ميـوه               .قاب زردآلو شستند و پيش ما گذاشتند      
مـردم  . ساعتي بعد همراه با موي سفيدان وجوانان چـاي خـورديم و قـصه گفتـيم              . مشغول بودند 

بعـد ازظهـر   . نيز كاشته بودند كه هنوز نرسيده بـود      دولتيار درختان سيب ، شفتالو ، بادام وغيره         
جمعه ، با بزرگان محل به كوه رفتيم وسپس دركنار هريرود جنوبي در دامنه هاي كوهـاي بلنـد              

درة كـشرو، درختـان وحـشي  و كـوهي بـسياري دارد كـه            .  مصروف شديم » چّكه«به خوردن   
ملـة  آنهـا مـي باشـد و بـه همكـاري              چكه ، غرقاج ، غوژه ، آلينج، اسكيج، گز و سيه خـار از ج              

زماني كه موازي با  رودخانـه از سـركي          . بزرگان منطقه به خوبي محافظت و نگهداري مي شود        
كه تازه  به بازوي مردم و به همكاري مؤسسه  سي آر اس اعمار شده به سمت غرب مي رفتيم ،                      

 با خوشحالي و شادماني درپيچ وخم هاي سبز وقشنگ دره، خانواده هاي زيادي را مي ديديم كه  
بچه هـا را  .  در ساية درختان نشسته بودند و از  روستاهاي خود به درة كشرو به ميله آمده بودند         

بعضي جاها صداي موسـيقي بـه       . خانواده ها دورهم جمع بودند    .  مي ديديم كه بازي مي كردند     
وقتي به قريه   . بجا آورديم ما آن روز تا شام به دره مانديم و نمازشام را همانجا             . گوش مي رسيد  

رسيديم هوا كامال تاريك شده بود و نور برق سولري كه از برنامـة همبـستگي ملـي خريـداري                    
 شده بود از پنجره ها مي تابيد

  چند دوبيتي از حسين علي خاموش
  بيا گل گوش كن افسانة من

  غم عشق  دل ديوانة من
  زحمت سي سال جانا  و ز بار

  ن ويرانة م ببين كاشانة
  

   حتا اين دل من زيادم  برده
  همان كاشانة خشك وگل من
  شنو حرفم ، قضاوت برتو جانا
  زچه خسته است دل از منزل من

  
  زنزدم رفتي اي جانانة من

  غم عشقت درين كاشانة من
  :بماند تا ابد در قلب ما كه
  تو دادي صلح بر پيمانة ما

  
 حسين علی  خاموش متعلم صنف يازدھم  مرکز لعل


