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با جمعیت بیکاران چه بایدکرد؟

"نیازی"نیازمحمد

عامھ رافراگرفتھ است؛ اما اقتصاد دانان، سیاست مداران و کارشناسان ما با جمعیت بیکاران چھ باید کرد؟  سوالی است کھ اذھان 
خوانندگان و جوانان . ھمین سوال فوق است کھ با خط درشت درعنوان مقالھ ام انتخاب کردم. تا کنون بر آن پاسخ یارایھ نداده اند

.پروراندعزیز باید دقت کنند ؛چون این سوال رویای دیگری را برسرمی
. ریافت پاسخ این سوال بھ سوی عالم اقتصاد بھ نام مالتوس کھ درنظریھ افزایش نفوس شھرت فراوان کسب نموده میرویمبرای د

ھرچند مالتوس خود یکی » من طرفدارکثرت نفوس ھستم نھ افزایش آن«: موصوف برای پاسخ بھ این سوال چنین سخن میراند
ی عقالنیت استوار است کھ افزایش نفوس با تناسب تصاعدی ستدالل وی بر پایھازعالم ھای بدبین اقتصادی پنداشتھ می شود ولی ا

ھندسی و افزایش موادغذای با تناسب تصاعدی حسابی می باشد، بنابر این برای دوام چنین شرایطی نھ تنھا با بی کاری باالتر 
یاھم حسب . اھیم شد تا بھ کام مرگ فرو برویمی خوازحد مساعد دست بھ گیریبان می شویم بلکھ دچار بحران اقتصادی فوق العاده

نظریھ ریکارد و آن عالم برجستھ مکتب کالسیک کھ با اتکا بھ نظریھ مالتوس اظھار می دارد بھ این جملھ کھ نفوس جامعھ روز 
اد غذای تا جایی کھ بھ روز رو بھ تزاید است و برای نفوس متزاید باید تولید مواد غذای نیز افزایش یابد و برای افزایش تولید مو

ریکارد و با بیان این مطلب می خواھد بگوید .زمین ھای اضافی و بایرموجود باشد باید ساحھ زمین ھای تحت زرع نیزافزایش یابد
کھ آباد کردن زمین ھای جدید کاری بیشتری نیاز دارد و موجودیت کار زیاد ایجاب افراد بیشتری را می نماید ؛ بنابر آن می توان 

استخدام را ازاین طریق باال برد و گاھی ھم بھ سراغ نظام سرمایھ داری می رویم کھ اکنون زیر چتر آن زندگی می کنیم و آنرا آمار
ھر بار کھ گمان .اما دوران رونق اقتصادی کھ با حرارت آرزوی آن کشیده می شود نخواھد آمد. وسیلھ استخدام کامل قرار می دھیم

آنرا درک کرده ایم این عالیم دو باره در ھوا ناپدید می شوند در این انتظارھر زمستان بھ طور منظم این می کنیم عالیم مژده دھنده
ولی در حالی کھ عده بیکاران روز افزون است کسی نیست کھ بھ این » بابیکاران چھ بایدکرد؟«سوال بزرگ مطرح می شود 

.و تحمل بیکاران بھ سر برسد و سرنوشت را خود بھ دست بگیرندما می توانیم لحظھ شماریھ کنیم کھ صبر. پرسش پاسخ دھد 
من بھ عنوان یک شاگرد اقتصاد چنین می اندیشم کھ علل اصلی تمام این بیکاری ھا،غصب ملکیت ھا، درنقطھ صفر نگاه داشتن 

ُو حاکم در کشور ھای رو بھ زیر بنا ھا و عقب انداختن صد ھا پروسھ ای اقتصادی دیگر ناشی از نظام ھای استعمار گری اجانب 
نظام سرمایھ داری کھ فیودال را فیودالتر و غریب راغریب تر می سازد در کشور ھای چون افغانستان کھ تازه . انکشاف می باشد

درصد است و نیزکارمندان مشغول ٢۵درحال انکشاف است و فقر دارد بیداد می کند، بی کاری باالتر از حد مساعد آن یا افزون بر
یا ھم نظام سوسیالستی . ھ کارتاگلو بھ فسادغرق اند درچنین شرایطی موجودیت نظامی بھ نام سرمایھ داری منکوب و مردود استب

ھای بھ نام حزب بلشویزم تأسس یافتھ و ما آن را در دھھ١٩٠٣کھ مربع اصلی آن کارل مارکس بوده و تحت رھبری لینن درسال
ھ جمعی ساختن مالکیت و عمومی سازی ابزار وعوامل تولید بود با حمایت از کارگران و گذشتھ تجربھ کردیم کھ ھدف آنھا دست

بنابرین دیدیم تمام تھاجمات گروه ھای خودخواه و بیرحم در کشورھای عقب مانده یکی ازعوامل اصلی شان از .شعارضد اشرافی 
صادی نابھ کار بوده است، تا بتوانند کشورھای فقیر و آوان جنگ جھانی اول و دوم تا امروز ترویچ و جا زدن ھمین نظام ھای اقت
.اسالمی رادر حاشیھ نگاه داشتھ و خودبھ محرکھ قدرت بنشینند و تماشا کنند

اندیشمندان گرانقدر اکنون کھ تشت رسوایی تان ازبام ھای خارجی پائین افتیده بیائید دامن نظام اقتصادی ای رابگیرید کھ ھمانا 
ھا باالی آن توسط استادان خود باختھ و بیگانھ پرور خط کشیده می شد و می گفتند است و تاکنون دردانشگاهنظام اقتصاداسالمی 

کنندبھ دلیل اینکھ امروز خود از این نظام تصدیق می. نا بھ کاراست کھ نویسنده این سطور خود یکی از بینندگان این صحنھ است
.درکیسھ ای چرب شان دیگر پول باقی نمانده است

پس بیائیدتااقتصاد اسالمی را کھ بھ قول عالمھ مودودی تمام شاخص ھای زندگی مارامطالعھ نموده ومتضمین دنیاوآخرت ما است 
. بااتکابھ کتاب مقدس اسالم باھمھ وجودپذیرفتھ وبھ آن ارج بگذاریم

سفر وزیر داخله و وکالي منتخب مردم در والیت غور
، اوضاع امنیتی جغرافیای والیت غور ، ترکیب و تربیھ نیرو ھای امنیتی محلی ، و محرومیت ھای ، مشکالت موجود در ادارۀ حکومت والیت غور بسم هللا محمدی وزیر داخلۀ جمھوری اسالمی افغانستان طی سفرش در تاالر قوماندانی امنیۀ

تربیۀ سطح پایین تعلیم وتشکیل ولمنفعھ ، وضع نگران کنندۀ امنیتی و نا متوازن بودنادارۀ محلی ، عدم توجۀ حکومت در باب فراھم نمودن خدمات عام اکاستی ھای موجود درآقای محمدی. عامھ را از زبان وکالی منتخب مردم شنید 
رد کھ در مورد تربیھ درست و والیت غور وعده سپو تأمین امنیت والیت غور بیان کرد و برای مردمخوببازسازی ، حکومت داریوزیر امور داخلھ کشور در بیانیۀ خود کوتاھی ھای حکومت در قسمت. س والیت غور را پذیرفت پولی

. توازن در ترکیب پولیس  والیت غور اقدام می شود 
. بسم هللا محمدی ھنگام توزیع تقدیرنامھ و تحایف برای افراد برجستۀ پولیس والیت غور ، سطح تربیھ پولیس والیت غور پایین و نا مطلوب ارزیابی کرد 

1391آغاز سال تعلیمی 
مدیر نشرات معارف-نجیب هللا احسان 

ارات نظام معرف تحت شعار تابناک و امید بخش آغاز حشر و دسترسی ھمھ اطفال مسرت داریم کھ در اوراق آزین و مملو از افتخ
. بھ مکتب ، این زمان بھ صدا در آوردن زنگ آغاز سال تعلیمی دیگر در کشور عزیز ما فرا رسیده است 

داران معارف ، معلمین بھ شما ھموطنان عزیز ، دوست١٣٩١می خواھم کھ بدین مناسبت پر میمنت یعنی آغاز مؤفقانھ سال تعلیمی 
. گرامی شاگردان و طالب عزیز و فرد فردی راۀ این کاروان عظیم و انکشاف علم و معرفت از صمیم قلب تبریک و تھنیت بگویم 

امیدوارم کھ سال جدید تعلیمی در سراسر کشور ؛ سال تأمین صلح ، آبادی ، شگوفایی ، انکشاف ، سعادت ، و رفاه ھمھ جانبھ برای 
. ان ما باشد و فرصت ھا و پیشرفت ھای جدید را برای ھموطنان عزیز بھ ارمغان بیآورد ھموطن

را در آوانی آغاز می نماییم کھ ریاست معارف ١٣٩١جای نھایت افتخار و شکران است کھ کاروان بزرگ معارف سال تعلیمی 
تن معلم تحت چتر آموزش و ۴٠۶١می از سوی باب مکتب تعلی٧٢۴والیت غور در مرحلۀ رشد وانکشاف متوازن شاگردان و در 

. تعلیم و تربیھ قرار دارد 
ھمچنان شخصیت ھای قومی کھ ھمیشھ در جھت خدمت گذاری بھ وطن افتخارات شایان داشتھ اند و یکی از عناصر اساسی پیشرفت 

و تربیھ ، مؤسسات تعلیمی ، مکلفیت و و انکشاف معنوی جامعھ بھ شمار می آیند نیز متوقع ھستیم تا در حمایت و دفاع از تعلیم
از والدین محترم نیز در این فراخوان دین مقدس اسالم را ادا نموده تا نسبت بھ ھر وقت . مسؤلیت ایمانی خویش را انجام دھند 

انسان را بھ دیگر اوالد ھای شان بخصوص دختران بھ زیور تعلیم و تربیھ سالم آراستھ نمایند ، زیرا تربیھ یک پسر می تواند یک
از این رو از ھمھ .  زیور علم آراستھ نماید لکن با تربیھ یک دختر می توان یک خانوادۀ مکمل از نعمت علم مستفید می شود 

مسؤلین علم پرور و کاروان بزرگ معارف تقاضا بعمل می آید با آغاز سال با در نظر داشت پالن ھای تعلیمی در روند پیشرفت کمی 
. ر راستای تربیھ سالم فرزندان کشور از ھیچ نوع تالش دریغ نورزند تا مکلفیت دینی و وجدانی مان ادا شود و کیفی معارف د

نصاب تعلیمی سواد آموزي
غالم ربانی ھدفمند 

طوریکھ در جریان . برنامۀ ملی سواد آموزی یکی از برنامھ ھای پنجگانۀ اصلی معارف است 
این اصل برنامۀ . است )ملی و واحد(معارف ؛ قرار دارید ، نصاب تعلیمی ھریک از برنامھ ھای 

ملی سواد آموزی در والیت غور توسط بعض مراجع غیر دولتی تطبیق کنندۀ رعایت نگردیده 
الزم بود تا حال تمام کاستی و ؛ ُچندین سال از عمر این برنامھ می گذرد کھبا وصف. است 

حل معقول جبران می شد کھ تا ھنوز کمی ھا و خال پیدا می شد و با جستجوی بھترین راه ھای 
در حال حاضر بعض مؤسسات غیر دولتی تطبیق کنندۀ برنامۀ ملی سواد آموزی با . نشده است 

بھ جای وصف کھ تجربۀ کاری دارند و در راۀ محو بیسوادی دست و پنجھ نرم کرده اند ؛ 
می نمایند ، بیق را تط؛ چیزی دیگری نصاب تعلیمی پذیرفتھ شدۀ برنامۀ ملی سواد آموزی 

در آمریت ) ھماھنگی آمریت سواد آموزی با مؤسسات ( ھرچند در جلسات متعددی کھ زیر نام 
کھ این خال ھا بھ شدندھمھ متعھد والیت غورسواد آموزی ، ریاست معارف و شورای والیتی

تا ّشود ؛ اما مؤسسات کھ این خال بزرگ در کار شان مشھود استبرداشتھزود ترین فرصت 
وجود ـــ ادامھ این خال برنامۀ ملی سواد آموزی . ھنوز اقدام عملی در این راستا نکرده اند

صدمھ خواھد زد و آنچنان کھ الزم است برنامۀ ملی سواد آموزی را معارف را در والیت غور 
توسط اقشار مختلف جامعھ حمایت شود ؛ ممکن گراف حمایت پایین آید و بعضی ھا با این 

موافقت نظر ننمایند ؛ چنانچھ این اواخر بعضی ھا بھ نام ھای مستعار یادی از سال ھای برنامھ 
گذشتھ نموده و مراجع تطبیق کنندۀ این برنامھ را متھم بھ بیراھھ بردن سواد آموزان نموده 

بنابر این آخرین تأکید آمریت سواد آموزی معارف والیت متوجھ مؤسسات تطبیق کننده و . است 
ندۀ برنامۀ ملی سواد آموزی می شود کھ این خال را جبران نمایند و دست از این تمویل کن

ًکوتاھی کھ عمدا صدمھ زدن معارف و برنامھ ملی سواد آموزی است ؛ بکشند تا حمایت تمام 
علما ، محاسن سفیدان ، بزرگان ، افراد بلند پایل دولتی ، رسانھ ھا و بنیاد ھای اعم ازاقشار

با اشتراک افراد بیسواد و کم سواد جامعھ با برنامۀ ملی سواد آموزی باشد وِان فرھنگی و جوان
برای ھمھ ١٣٩١نتایج درست و مثبت آن در پایان سال تعلیمی در کورس ھای این برنامھ ،

مشھود و مملوس شود و مردم باور نمایند کھ می شود سواد و دانش علم را از کورس ھای 
یشتر از این از مراجع تعلیمی و تحصیلی فراغت افراد بیسواد قابل سواد آموزی ھم آموخت و ب

زیرا تا ھنوز اکثریت مردم کورس ھای برنامھ ملی سواد آموزی را منابع دریافت . قبول نباشد 
کمک ھای مؤسسات تعریف می نمایند ، تمام افراد فقیر ، تھی دست و بیکار تالش می نمایند تا 

فت نماید تا روز خود را بگذرانند ، اگر مراجع تمویل کننده و تطبیق از این طریق چیزی را دریا
کنندۀ این برنامھ ، با آمریت سواد آموزی معارف والیت غور در این راستا ھماھنگ عمل ننمایند 
، ممکن برنامۀ ملی سواد آموزی بھ عنوان مرجعی کھ مردم را بھ بیکاره گی دعوت کند ؛ متھم 

. بھ قول و تعھد خود عمل کنید ! ًبناء مؤسسات محترم . است شود و این بھ ضرر مردم
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روابط دیپلوماتیک امپراطوري غوري ها
»اداری ودیپلماسی« دیپارتمنت محصل سال سوم فاکولتھ حقوق و علوم سیاسی» طارق «گل محمد  

تین کانون افغانستان بنا بر موقیعت شاز جغرافیائی خود ھمواره نقش سازنده در تشکیلتوسعھ شکوفائی فرھنگ و تمدن جھان داشتھ و بھ عنوان نخس
.تمدن و فرھنگ بھ مرکز مراویدات تجارتی و سیاسی در آسیائی مرکزی محسوب میشود

در قرن دوازدھم میالدی امپراطوری غوری ھا در افغانستان ایجاد شده ، سلطان غیاث الدین و شھاب الدین از سالطین بزرگ آن محسوب می گردند 
این .  ن فعلی  ، ترکمنستان  ، ازبکستان  ، ایران  و تاجکستان تاسر حدات چین  و ماچین میگردیدقلمرو سیاسی این امپراطوری شامل ھند  ، پاکستا

امپراطوری نقش مھمی در شئون مختلفھ فرھنگی ،  صنعتی  ،  ھنری ،  سیاسی و تجارت افغانستان آن روز ابقا کرده و در راھی تکامل شکوفائی 
.د را انجام داده استتمدن و ثقافت اسالمی منطقھ سھم سازنده خو

شھرو کشور دیگر بھ واسطھ برادرش سلطان شھاب الدین این امپراطوری ٣٨شھر و کشور توسط سلطان غیاث الدین و ھمچنان گشودن ٢۶با فتح 
حره عرب بنام خجند ، مرو و سرحدات چین و ماچین ،از جنوب الی بی : گجراد و خلیج بنگال ، از شمال : عظیم از غرب  بھ ھرمز  ، از شرق 

امپراطوری غوری تشکیل شد روابط سیاسی گسترده  با کشورھا و سرزمین ھای مجاور حتی در دور دست داشتھ کھ مناسبات بیشتری از طریق 
ب می از مھمترین مراکز سیاسی غوریان فیروزکوه مرکز عمده ومھم این امپراطوری محسو. پایتخت ھای زمستانی و تابستانی آن  تامین میگردید  

.شد کھ در والیت کنونی غور موقیعت دارد دیگری زمین داور بود کھ مرکز زمستانی امپراطور سلطان غیاث الدین محسوب می شد
:کشور ھا و امپراطوری ھائیکھ با آنھا روابط دیپلوماتیک بر قرار بود عبارت اند از

ه ق در بغداد تاسیس ١٣٢اد مرد بلند ھمت خراسانی یعنی ابو مسلم در سال امپراطوری عباسی کھ بھ کمک مستقیم بزرگ و ر: خالفت بغداد -الف
با امپراطوری غوری روابط دیپلوماتیک خودرا درسطح سفرا داشت این دو امپراطوری با کمک ھم در راستائی دین مبین اسالم خدمات ارزنده را . شد 

.انجام دادند
قبل از میالد و بعد با افغانستان مراویدات تجارتی و فرھنگی داشتھ و افغانستان تنھا جاھی ٣٣٠سال یونانی ھا از :  مناسبات سیاسی با یونان : -ب 

در ولسوالی شھرک کھ ١٨۴۵انچ کھ برآن صورت سکندر ھک شده بود در سال ۵،٣کشف یک سکھ قیمتی بھ قطر. است کھ یونانیت در ان باقی ماند
.ت  شھرک ھم مشاھده کرده است  کھ میتواند حکایھ از موجودیت مناسبات با کشور آنوقت یونان نمایدجنرال فریھ فرانسوی آن را  نزد حکمران وف

امپراطوری غوری ھا  با کشور بلغارستان نیز روابط تجارتی و سیاسی داشت و اکثر احتمال نمایندگان ایشان بھ :  مناسبات با کشور بلغارستان : -ج 
سنھ بین افغانستان و بلغارستان وجود داشت ، شاھان غوری معموال ضمن تحایف شاھانھ خود بھ شاھان ممالک شھر فیروزکوه می آمدند  روابط ح
.دیگر  روا بط نیک و حسنھ داشند 

امپراطوری غور با وجودبعد  مسافھ با سھ کشور یعنی سویدن، ناروی و فنلند مناسبات خوبی :  مناسبات دیپلوماتیک با کشورھای سکندنیویا : د
تجارتی و مراویدات دیپلوماتیک بر قرار کرده بود بھترین شاھد در این زمینھ کشف مسکوکات غوری درین کشورھا  میباشد کھ در موزیم ھای آن 

این مسکوکات در ھند خیلی Kalusluddvikکشورھا موجود است زیرا مسکوکات امپراطوری غوری بعضا از ماده طال  ساختھ شده بود کھ بھ قول 
بوده و ضمنا در بسیاری ممالک و امپراطوری ھای دیگر مورد چلند و اعتبار بوده است سکھ ھای غوری در موزیم مسکو ، لندن ، پاریس و رواج 

موجودیت نمونھ سلطان عالءالدین حسین در موزیم کشور سویدن مبین روابط . غیره ممالک اروپائی موجود است کھ خود بیان کننده روابط آنھا است
.یپلوماتیک میان دو کشور در آن زمان تلقی شده میتواندخوبی د

افغانستان و چین از زمانھای باستان بھ این طرف روابط سیاسی داشتھ اند  ، موضوع ایجاد راه  اریشم و شکوفائی :مناسبات سیاسی با چین -ه 
باعث شده بود کھ مناسبات و مراویدات ) یعنی بودیزم(ابط مذھبی تجارت از طریق این را ه کھ ھر دو کشور در ایجاد آن نقش داشتھ اند و ھمچنان رو

.کشور ھمیشھ بر قرار بمانددیپلوماتیک این دو

مدنیجامعههاينهادبینهمآهنگیجلسه
غوروالیتوالیتیشورای

درعرفانیلیدامحترمھوالیتیشورایفرھنگیکمیتھرئیسرھبریتحتمدنیھجامعھاینھادبینھمآھنگیجلسھ
. گردیددایروالیتیشورایمقر

مدنیجامعھھاینھادبینھماھنگیعدمرویًبعداگفتھآمدیدخوشراجلسھاعضائیفرھنگیکمیتھرئیسنخست
:گفتندنمودهبحث
وموفقیتعدمعثباھانھاداینبینھماھنگیعدمًبناآیدمیبحسابمعھجامھمارکانازیکیمدنیجامعھھاینھاد

جنگسالچندینطیدرزیادھایناھماھنگیشاھدشماچنانچھ.میگرددگانیھمھھایرسانھومدنیجامعھپیشرفت
وبرداشتھدستموجببیھایناھماھنگیوھاظنسوءازبیائیدرفتھبینازمدنیجامعھوھانھادبکلیکھایدبوده
دادخواھدسوقبزرگاھدافبھیافتندستبرایماراپذیریھموھماھنگیموجودیتبابدھیدھمبھراوحدتدست

تامینجھتوالیتیشورایابتکارازونمودهبیانراخویشکاریھایفعالیتھریکباالنوبھھانھادمسئولینو
اینکھمورددرجانبھھمھھایصحبتگانکنندهاشتراکازتعدادیکوکردنددانیقدرابرازھانھادبینھماھنگی

مردممسلمحقوقوحقازتابکنیمکارمردمیومدنینھادیکعنوانبھچتریکزیرومتحدھمبابتوانیمچگونھ
.نمودننمائیمدفاعخود
رفتھبینازموجودھایناھماھنگیبعدمنکھشداینبرفیصلھفرھنگیکمیتھرئیسوتوسطبندیجمعجلسھاخیردر
و،چالشھانظریاتبھتاگرددبرگزاروالیتیشورایدرھانھادبینھماھنگیعنوانتحتراجلسھیکبارروزپانزدهو

.پردازندبھمشکالتحلبرایونمودهگوشیکدیگرپیشنھادات
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شده کشف گردیدجا سازيمواد انفجاري 
جنگ " منطقھشده را درجا سازی کھ ماینھاوشبختانھ پــــولـیس ملی توانست، خ١٣٩١دوم برج حمل سال در

پولیس ساحھ را تحت کنترول  گرفت و تمام . ند کشف نمایندنـــــــــزدیک قریھ غمخبرک در ولسوالی پساب" جان
زندگی مردم  بـــــــی گناه توانستند اینـــــــکھ تاباخود داشتراینــــــــــھاتجھیزات ضروری بخاطر خنثی نمودن ما

.ما را نجات دھند
.ک اصــــلی جابجاشده بودور از سرشکھ زرد رنگ در نزدیک یک درخت دُشده در یک بجا سازیمواد انفجاری

ازکشتھ شدن برادران محیط امن را برای مراقبت از مردم و جلوگیریکوشند تانیروھای ملی امنتی افغان سخت می
.ایجاد نمایندخود و خواھران 

ایک زندگــــی مرفـــــــــع و باگزارش نمودن درمورد فعالیتھای شورشیان، نیروی ملی امنیتی افغان قادر خواھندبود ت
.ھای افغانھا ایــــــجاد نمایندپر از ســـــــعادت را برای فامیل

گزارش نظارتی شوراي والیتی از وضعیت صحت در والیت غور
شورای والیتی والیت غور

یات از دسترسی کمتر خدمات صحی والیت غور یکی از والیات سخت گذر ودور افتاده است کھ مردم آن نسبت بھ سائر وال
برخوردار می باشد ساختار اجتماعی،روستای،نھ بود سرک،زمستان ھای دراز،وراه بندی ھای چند ماھھ، فقر اقتصادی، عدم 

کھ مسئولیت عرضھ خدمات صحی را در والیت غور بھ عھده ACDTتوجھ حکومت مرکزی ومحلی ونا کارای مؤسیسھ محترم 
.اوضاع صحی مردم غور حالت خوبی نداشتھ باشددارد باعث شده است کھ

شورای والیتی بھ عنوان نھاد مردمی مطابق قانون مسئولیت دارد تا از عملکرد،اجرات ادارات محلی وموسسات نظارت نمایند 
اینک گزارش این شورا کھ بر اساس گزارش ریاست صحت عامھ ونظارت شورای والیتی از وضعیت صحی در والیت غور آمده 

.شده قرار ذیل جھت بھبود وضعیت وحل مشکالت ارایھ می گردد
ماه می شود کھ مسئولیت عرضھ خدمات صحی در والیت غور از موسسھ ۴طوریکھ مقامات عالی درجریان قرار دارند کھ مدت . ١

مل نکرده بھ تعھدات خود عACTDانتقال شده است از آن زمان تا کنون موسسھ محترم ACTDبھ موسسھ محترم CHAمحترم 
.ووضعیت صحت بھ مراتیب نسبت بھ سال ھای قبل خرابترو نگران کننده می با شد

باید قبل از فراه رسیدن فصل ACTDبا در نظر داشت شرائیط اقلمی وراه بندی ھای چند ماھھ در والیت غور موسسھ محترم . ٢
ما این کار از طرف موسسھ مذکور انجام نشده ھمین زمستان ادویھ تمام کلنیک ھا را در ولسوالی ھا ومحالت اکمال می نمود ا

اکنون در تمام کلنیک ھای والیت غور ادویھ وجود ندارد راه ھای مواصالتی بین مرکز وولسوالی بھ اثر ریزش برف باری ھای 
وباعث سنگین مسدود شده است امراض گونا گون سرخکان، سیا سرفھ، مشکالت تنفسی، در بسا نقاط والیت غور شیوع نموده

.مرگ میر اطفال وبزرگ ساالن گردیده است
ھا از ھفت ماه بھ این طرف اکمال نگردیده است این در حالیست کھ تعداد زیاد از مناطق والیت غور بھ خدمات HPSادویھ . ٣

. صحی از طریق کلنیک ھا دسترسی ندارند وتنھا از طریق ھمین کار کنان صحی عرضھ خدمات صحی صورت می گیرد
خدمات امبوالنس بشکلی کامال نا مناسیب در پروژه فعلی جریان دارد این بدین معنی است کھ یک تعداد امبوالنس ھا غیر فعال . ٤

بوده مریضان کھ انتقال میشود از خدمات وتدابیر الزم صحی در داخل امبوالنس ھا برخوردار نیستند در بسیاری موارد مریضان بھ 
والیت انتقال میگردد، ومریضان بیشتر در مسیر راه فوت مینمایند وکرائیھ موترھا در بسیار موارد موتر ھای لینی وکرائ بھ مرکز

.برای موتر داران پرداختھ نمی شود
تعداد زیاد ازداکتران و پر سونل صحی در سطح والیت غور در کلینک ھای صحی وجودندارد کھ این چا لش بسیار قا بل . ٥

شد در بیشترین کلینک ھای ولسوالیھا کھ شورای والیتی سفر نموده وتیم نظارتی شان از کلینک ھا مالحظھ و نگران کننده میبا
دیدن نمودند، نبود داکتر، داکتر قابلھ،نرس وکمبود ادویھ محسوس بوده ، سیستم آب رسانی برق، وچاه ھای سیپتیک وجود 

جای داکتر عمل کرده وادویھ نا چیز کھ در اختیار دارد برای نداشتھ وداکتر برای معائینھ مریضان وجود ندارد وفارمیسست ھا ب
. مریضان توزیع می کنند

والیت غور یکی از والیات نھایت سرد بوده در فصل زمستان نیاز بھ محروقات است وپول محروقات بھ تناسب سال ھای قبل . ٦
وشورای صحی وریاست صحت عامھ بھ کمبود پرداخت می شود کھ بار ھا از طریق مردم% ٣٠با ACTDاز طرف موسسھ 

شورای والیتی شاکی گردیدند وشورای والیتی طی نشست ھای با موسسھ مذکور خواستار محروقات مطابق بھ سالھای قبل شدن 
.کھ آنھا وعده ھای سپردند اما متاسفانھ عملی نکردند 

آوری راپور ھا بھ یک مشکل ھمیشھ گی تبدیل بھ اساس گزارش صحت عامھ بھ شورای والیتی والیت غور راپور دھی وجمع . ٧
نمی تواند ھیچگاه راپور ھای ربع وار خود را بوقت زمان آن ترتیب وتقدیم بھ HIMSشده از ین بابت ریاست صحت عامھ وشعبھ 

تل شده مرکزو وزارت نماید این تاخر وبی توجھی با عث شده اکمال مواد غذای توبر کلوز از جانب دفتر سازمان غذای جھان مخ
.ومریضان توبرکلوز از آن محروم گردند ودرنتجھ پرگرام کنترول توبرکلوز در والیت غور تضعیف گردد

واکسینا توران در CHAعرضھ خدمات واکسینا سیون ضعیف بوده مقدار پول کھ برای تیل موتر سا یکل اوت ریچ در زمان . ٨
داده وھم گفتھ اند در ایام سرما اگر کسی اوت ریچ ھم برود پول مجدد منا صفھ وتنقصACTDیافت مینمودند، این را موسسھ 

.اوت ریچ داده نمی شود
در بعضی موارد متاسفانھ گزارشات وراپور ھا اگر در تضاد با اجرا ت باشد بشکلی تحریف شده آن بریاست شورای والیتی . ٩

سی تولک از بعضی مراجعھ وموسسھ وصحت عامھ شریک ساختھ می شود مثال چندی قبل گزارش از مرکزی صحی اسا
ACTD رسید کھ شب گذشتھ اشخاص آمده وباالی اطاق نوکریوال حملھ نمودند وموجب خسارات گردیده اند، اما ھیچ علت این

َبعدا معلوم شد دریک حادثھ تصادم موتر سایکل یک شخص برادرش شدید زخمی گردیده وقتی بھ کلینک . واقعھ فھمیده نشده است
َریوال نبوده ومریضش حالت بد داشتھ بعدا شروع بھ جنگ وجال وخرابکاری نموده است در حالیکھ ایجاب منیما ید آورده نوک

.شفافیت وصداقت در گزارشات با ھمدیگر حفظ گردد
سپرده ACTDَاخیرا دفتر محترم سازمان صحی جھان یکتعداد کیتھای را بمنظور رسیدگی بھ واقعات اضطراری بدفتر محترم . ١٠

بود کھ مربوط ھمھ والیت بوده اما دفتر محترم موضوع را با ریاست صحت عامھ شریک نساختھ وچنانچھ ایجاب مینمود از این 
َادویھ بمنظور رسیدگی بھ واقعات از طریق کمیتھ اضطراری در بخش صحت استفاده میشد اما بعدا کھ معلومات ھم خواستھ شد کھ 

َواخیرا اوت بریک سرخکان . ا توزیع شده متأ سفانھ موفق بدریافت پا سخ الزم خود نشدیمچھ مقدار وچھ نوعیت بوده وبھ کجا ھ
با آنکھ این اولین مورد بود ادویھ مورد نیاز را نداشتھ از ACTDدر لفرا وشویج مربوط مرکز والیت پیش آمد موسسھ محترم 

.ما را خواھانیم ودر مورد توجھ بیشتر ش. ریاست صحت عامھ ودیگر موسسات ادویھ میخواست
در غور فعالیت BPHSدرتمام شفاخانھ ھای ولسوالی ھا ضمن دیگر مشکالت با زھم مراکز فیزوتراپی مثل دوپروژه قبلی . ١١

ندارد وآن عده مریضان کھ بھ این خدمات ضرورت دارند بطور ھمیشھ از آن محروم اند طور احساس می شود کھ مؤسسھ محترم 
اشد فقط یک داکتر ویا نرس بکار دارد کھ بگوید مرکز صحی مذکور فعال است وخدمات صحی برای ھر نوع تسھیالت صحی کھ ب

.مردم صورت میگرد
درتمام والیت غور یک نفر داکتر زنانھ وجود ندارد صرف یک نفر در ولسوالی لعل وسر جنگل کھ تبعھ تاجکستان است گفتھ . ١٢

.ف صحت عامھ دیده نشده است میشود داکتر است ھر چند اسناد باوری آن از طر
ھنوز ھم کھ چھار برج از شروع وتطبیق این پروژه بزرگ میگذرد مسئولین محترم موسسھ مجری عرضھ خدمات صحی بھ . ١٣

والیت غور تشریف نیاورده اند تا پروژه مذکور را بھ محضر مقامات دولتی وشورای والیتی غور تشریح نموده وتعھد کاری خود 
.را جذب وآنھا بشکلی سابق آن فعا لیت می کنندCHAز بدارد صرف باافراد وبقایای موسسھ را بمردم ابرا

موتر ھای کھ مالکیت ACTDبھ موسسھ CHAدرنخستین روزھای انتقال مسئولیت ھای عرضھ خدمات صحی از موسسھ . ١٤
صحت عامھ بھ کابل انتقال داده واز در غور است موسسھ مذکور زیر نام ترمیم بدون درجریان قرار دادن ریاست BPHSپروژه 

وشفاخانھ والیتی کھ تحت ریفورم قرار دارد مشکالت بخصوص خود را داشتھ موجودیت . آنھا استفاده شخصی صورت می گیرد
تعمیر کھ بتواند تمام ضرورت ھا را مرفوع سازد وجود ندارد تعمیر بسیار قدیمی وفرسوده غیر استندرد کمبود متخصصین کمبود 

ھای مسلکی کمبود داکتر اناثیھ وبیشترین نرس ھا صنوف دوازده ھم وقراردادی وجود دارد واکماالت ادویھ جات بموقع نرس 
صورت نمیگرد کمبود فارمیسست مسلکی اکنون فارمیسیست ھای غیر مسلکی در بخش ھای فارمسی توزیع ادویھ جات فعالیت 

توان مشکالت شفاخانھ والیتی را بر طرف نمود وصدھا موارد پراپلم می کنند اکنون یک الحاقیھ در حال ساخت است کھ نمی
ومشکالت صحی در غور وجود داشتھ ھر گاه وزارت محترم در مورد بذل توجھ مضاعف ننمایند وضعیت صحی در غور بد تر 

.ازین خواھد شد 

جوان افتخارآفرین میهن

ازطرف ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت ،زون غرب کابل مسابقات١٣٩١حمل ١۶بھ تاریخ 
دیوم ورزشی کابل وکمیتھ ملی المپیک وفدراسیون ملی پرورش اندام وفتنس افغانستان بھ درتاالراستی

مؤفق دانشکده حقوق دانشگاه دعوتدانش آموز" ضرغام"ضیاالحقدر این مسابقات . گردیدبرگذار
باکسب در این مسابقات دست آورد خوب داشت و وا. ضرغام از والیت غور است  تنھا . اشتراک نمود 
با این شھامت خود گرد و غبار ضرغام.مقام اول گردیدکپ قھرمانی حایزدیپلوم ورزشی ومدال افتخار،

. را از صفحات تاریخ امپراطوری با شھامت غور زدود 

ادارة سالم ، اخالق سالم می خواهد
پوھنتون بامیانمحصل زبان و ادبیات انگلیسی)تقی زاده(نوراحمد

ولی .تعریف کرده اندتبعیضعاری ازبرمبنای عدالت اجتماعی ومملکتۀ سالم را ؛ تنظیم امورادارامور اداره ، سلمان معلمای 
ُتمام افراد بی دانش از طرق مختلف غیر اصولی پا بھ اداره گذاشتھ و از اداره نفع شخصی می کند و مؤثریت و مثمریت ھرامروز

در حالیکھ این اداره نیست بلکھ بھ معنی ذبخ عدالت . ھمین افراد بنام مدیران برتر تقدیر می شوند در کار ھا مشھود نیست ؛ باز ھم 
عمل می کند و نفع شخصی را بھ منافع مغرضانھدر ادارهداشتھ باشد ن) ص(نبی احادیث قرآن وکھ آگاھی اززیرا افراد .است 

و سیاستدرامورنخبھ ترین شاگردانش رالیاقت ترین واست کھ با) ص(پیامبراسالمادارهھترین مربی . عامھ ترجیح می دھد
انھا. ھستنداسالم مدیران و سیاست گذاران صدرواضح ازھای مثال بن ولیدخالدتربیھ کرد کھ خلفای راشدین واداره ممکلت

حت چتر تفلیپین راکش تاھند شرقی ومرااز.کردندو عملیتفسیردرک ، تحلیل ودرستی بھ نحوادارۀ امور را سیاست و
، طرز تفکر اسالمی حضور سیاست گذاران و مدیریان امور جامعۀ اسالمیاما امروزعلی الرغم . آوردنداسالم درحکومت و ادارۀ 

با جوانان مایھ نگرانیکھ بھ افزایش است روُکھ در موارد با خلق و اداره و سیاست عقیدتی اسالم ساز گار نیست غربیاخالقی
و متفکرباشند وخردمندانھ با تقویۀ دانش دینی خود دارم کھ رزوآتمام جوانانمن بھ عنوان یک جوان از.استاحساس مسلمان 

عالمانھ عمل کنند تا جلو این نا بسامانی ھا با موعظۀ حسنھ و تعقل سازگار با احکام الھی بھ منطقی ترین وجھش گرفتھ شود ، زیرا 
رای ادارۀ امور جامعۀ اسالمی بھ جا مانده است و ما بھ عنوان مسلمانان با درک و با دیانت مکلف ھستیم تا با ھر قرآن و سنت ب

ان ما  شکست اخالقی و علمی خورده و در برابر تدبیر جوانان پدیدۀ غیر دینی ، برخورد عالمانھ و مدبرانھ نماییم تا باشد کھ دشمن
. اه است کھ ادارۀ سالم بوجود می آید ، زیرا اداره سالم اخالق سالم می خواھد آنگ. مسلمان سر تعظیم فرود آورند

معارف واقعی را چه وقت خواهیم داشت ؟           
معارف واقعی را چھ وقت خواھیم داشت ؟ بھ اساس : ما ھم مثل شما از خود می پرسیم کھ ! برادر وخواھر دانش آموز  

:حقیقات انجام بھ این نتیجھ رسیده ام کھ معارف واقعی زمانی بوجود می آید کھ ت
.                            ھمۀ مردم بدون استثناء یعنی مرد ، زن ، خان، غریب ، پیر و برنا دارای اندیشھ آموختن وداشتن تحصیل شوند –١
توظیف گردند تا بھ رھبری سالم خود بتوانند این اوضاع سر در گم انسان ھای آگاه و دین دوست و وطن پرور در معارف–٢

. را از بین بھ برند و با تقسیم صالحیت ھا و مسؤلیت ھا تمام کار کنان را وادار بانجام وظایف نمایند
.خوف و ترس را از اداره زدوده و  قانون را باالی زور مندان و استفاده گر تطبیق نمایند -٣
م  ، با درک کرامت انسانی وبشری آماده ای  رعایت حقوق ھم نوعان  خود شده و روحیھ خدمت بھ مردم را در ھمھ مرد-۴

خود بھ پرورانند و حس مسولیت ھای فردی  و اجتماعی خویش در برابر خود و دیگران شوند زنده کنند و  از تعصباتی قومی ، 
. ست برداشتھ بشادی ھمدیگر شاد وبغم اندوه ھمدیگر شریک شوند قبیلوی ، نژادی ، سمتی، گروھی ، زبانی، طبقھ یی، د

:سعدی  چھ خوب  می فر ماید
.کھ در آفرینش زیک جوھر اند-بنی آدم اعضای یک دیگر اند 

.دیگر عضوھا را نماند قرار- چوعضوی بدرد آورد روز گار   

رشد و ترقی بھ سراغ میھن می آید و کشور . ح خواھد آمدآن گاه است کھ  جامعھ بھ صالح قلب آن کھ ھمانا معارف است بصال
توانمند در ھمھ عرصھ ھا پدیدار می شود و دامنھ ای نا امنی ، جھل و  بی سوادی و فقری اقتصادی بر چیده خواھد شد آنگاه 

نمود و حاصل نیک باداشتن چنین وضع می توان با فکر آرام بذر حاصل دھندۀ برای فردای ھمیشھ جاوید در زمین معارف کشت
. بھ دست آورد 

)ثاقب(عبدالبصیر 
.مدیری اجرِاییھ وآگاھی عامھ معارف
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دشمنان افغانستان کشته شدیک طفل چهارساله توسط
چارصده ، ، شورشـــیان جنایت کار یک ماین کنار جاده را در ولسوالی١٣٩١در چھارم ماه حمل 

این انفجار زمـانی رخ دا . زیر یک پلچک جابجا نموده بودند کھ سبب کشتھ شدن یک طفل گردیــد
.ـدمــــــوتر سایـکل بــودندکھ یک مرد با برادر زاده اش کھ چھار سـال عمر داشـت سوار  یک 

استار کمـــک و حکومت و نیرو ھای ملی امنیتی افغان این رویداد وحشیانھ را تقبیح نموده و خو
شما با حکومت . ھمــــــکاری ازمــــــردم  بخاطر جلوگیری از ھمچون حادثات در آینده شدند

شود و مردم بی گناه را از کشتھ شدن و زخمی جلو گیریھمکاری کنید تا از فعالیتھای شورشیان 
.شدن  نجات دھـــــید

وانند از اعمال کھ باعث کشتھ شدن و زخمی شـــدن نیروھای ملی امنیتی افغان می ت!  برادران ما
ھموطنان ما گردند جلو گــــیری نمایند، فقط نیاز است کھ جھت خنثی سازی ماینھا، نیروھای ملی 

و ھمچنان الزم است کھ جھت دستگیری . امنیتی افغان موقیعتی ھای آنھا را پیدا  نمـــایند
. اننددرا بــشورشــــیان بزدل ، موقعیت آنھا 

ابزارتغیر زندگی"تصمیم"
زمان الدین فروزانفر

موفقیت ھمیشھ در دست راه ) تصمیم نصف موفقیت است(بھ قول سید جمال الدین افغان 
ماست تا با تصمیم خود بھ سوی آن حرکت کنیم زیرا موفقیت پیش رفتن است نھ بھ نقطھ 
پایان رسیدن ، برای شاد زیستن وموفق بودن انسان نیاز دارد کھ ھمواره احساس کند کھ 

است وبرای موفقیت در امور جھان ، سازمانھا وتحول آفریدن بھ سرنوشت " رشد"درحال 
It is in your moments of"ودیگران باید تصمیم اتخاذ کند زیرا کھ خود 

decision that your desting is aped  " در لحظات تصمیم گیریست کھ
یک فرد چھ میتواند بکند تا واقعآ "ممکن است از خود بپرسید " سرنوشت شما شکل میگیرد
ایجاد کند ؟ چگونھ ممکن است چگونھ یک فرد میتواند تحول" تغیری در جھان بوجود آید ؟

.بھ ھدفی برسید ؟ چھ عامل سبب میگردد کھ بعضی افراد محبوب ھستند ؟ 
اولین قدم برای رسیدن بھ ھدف داشتن ھدف است واولین نقطھ آغاز تغیر مثبت در زندگی 

برای ساختن خانھ بھ نقشھ احتیاج است "تصمیم گیری ونقشھ مسیر حرکت است بگونھ مثال 
اء ساختھ ونقشھ آنرا ھید اول ترتیب وتوالی ھر مرحلھ را بدانید تمام مواد واقدامات آنرا مبای

ھمین ؛ زندگی نیز ھمین قسم است ، اکنون موقع کشیدن نقشھ وموفقیت است " طرح کنید
حاال مطالعھ را متوقف کن ویک تصمیم روشن ومرتب برای ایجاد قدرت وباورمندی در 

م خود ھدف خودرا مشخص وبا تمام حواس بدن واراده خود بسوی وجود خود بگیروبا تصمی
چھ جالب ضرب . آن حرکت کن ، ھیچ دیواری نمیتواند در مقابل اراده انسان مقاومت کند 

روح انسان تسخیر نا پذیر ) انسان از سنگ سخت تر واز گل نازک تر است(المثل است کھ ِ
دگی ومسلط بھ آن فقط ھنگامی ایجاد میشود است اما اراده بھ پیروزی ، اراده تغیرمسیر زن

کسانی . کھ شما تصمیم بگیرید وباور کنید کھ ھیچ مشکل ومانعی نمیتواند مانع شما شود 
وفردا بھ دھستند کھ در میان انبوھی از مسائیل مبھم دست وپا میزنند ، امروز بھ راھی میرون

مسیری را پیش گرفتھ وناگھان دیگر میپردازند ،ر؛ کاری را شروع نکرده بھ کارراھی دیگ
.در جھت خالف آن تغیر مسیر میدھند 

نھ تنھا اینکھ باید تصمیم بگیرید کھ بھ چھ ھدف ھای برسید ، بلکھ باید تصمیم بگیرید 
" کھ چگونھ فردی میخواھید باشید ، اکثرآ کسانیکھ از کار خود ناراضی ھستند ، پرسان کنید 

عموال جواب میدھد کھ مجبور بودم ، باید بدانیم کھ مجبور بھ م" چرا امروز سر کاررفتید ؟
انجام کاری نیستیم کھ درآن عالقھ وشوق نداریم چون با تصمیم خود حرکت میکنیم و باید بھ 
نگاه و حرکت مان را بھ ھدفی متمرکز سازیم کھ بھ آن عالقھ مندیم نھ بھ آنچھ کھ در تردید 

پیوند میدھید ھمان » من ھستم «کھ پیوستھ بھ عبارت ھستیم ومتوجھ باشید کھ ھرآنچھ را 
.خواھد شد 

ھمھ پیشرفت ھای انسانی بایک تصمیم آغاز شده است وتصمیم نیرویی است کھ امور نا 
؛ اغلب مافراموش میکنیم کھ دارای حق انتخاب مرئی ورؤیا ھا را بھ واقعیت تبدیل میکند 
گی بوسیلھ امکانات کھ در ر ھر یک از لحظات زندھستیم وبا انتخاب وتصمیم خود میتوانیم د

دست وقدرت ماست ، تغیر وتحول را ایجاد کنیم کھ آن حاصل یک یا دو تصمیم است ودر یک 
لحظھ میتوان قدرتی را در خود بھ وجود آورد کھ تاریخ را دگرگون کرد اگر با خود باور کنیم 

ا عمل تغیربیاوریم افالطون میگوید وبھ ھیچ شکستی تسلیم نشویم بھ زندگی میتوان ھمرا ب
.» استعداد است١%پشت کار و٩٩%موفقیت «

دست روی دست گذاشتن وکاری نکردن وتسلیم شرایط شدن توقع آدم را از زندگی پائین 
میاورد وھر اتفاق بدی کھ رخ دھد شخص بھ آن راضی شده  و میگوید تقدیر چنین بود ، 

وهللا دبرُیُالعبد «لکھ خودت تقدیر را چنین تدبیر کردی زیرا ھرگز نقدیر چنین نیست ب: نخیر
ھرگز برای بنده خود چنین زیر پا افتادن ویآس غفلت را تقدیر نکرده " ج"خداوند » ُیقدر

.است آنچھ بھ زندگی اتفاق می افتد تدبیر بنده است 
ن زنان گریھ در موقع شکست وناکامی بجای آنکھ برسر بزنیم ، تسلیم شرایط شویم وچو

کنیم باید باندیشیم واز شکست خود درس عبرت بگیریم وبھ یاد داشتھ باشیم کھ در زندگی 
شکست وجود ندارد فقط نتیجھ مھم است ، اگر بھ نتیجۀ رسیده اید کھ دلخواه شما نیست از 

.آن درس عبرت بگیرید وسعی کنید کھ در آینده بھتر تصمیم بگیرید
: چھار مرحلھ است کلید موفقیت نھایی دارای

.اینکھ بطور قاطع مشخص کنید کھ چھ ھدفی را بھ سر دارید ودر زندگی چھ میخواھید: اول 
تصمیم بگیرید کھ قدم ھای استوار وبزرگی را برای رسیدن بھ ھدف بردارید ودست بھ : دوم 

.عمل بزنید 
.مؤثر اند یا خیر اقدامات خود را کنترول کنید تا ببینید کھ کارھای کھ میکنید : سوم 

.طرز فکر وشیوه خودرا تغیر دھید تا بھ ھدف دلخواه خود دست یابید : چھارم 
متن فوق تنھا برای کسانی نیست کھ دانش ومھارت علمی دارند بلکھ ! خواننده گان عزیز

مصداق ھمھ ھدف داران ومبارزین آزادی است ، خیلی از انسانھای ھستند کھ سواد چندانی 
وتعداد از آنھا زنان ودختران جوان ھستند کھ با نیروی فکری وتصامیم تغیر ناپذیر ندارند 

بھ گونھ مثال ابر مردی تاریخ .خود رؤیاھا وخیاالت خود را بھ واقعیت تبدیل کردند 
افغانستان حبیب هللا کلکانی یگانھ چھرۀ بود کھ خودرا بھ اھداف واقعی واسالمی خود رساند 

بارز در صفحھ تاریخ ثبت گردید در حالیکھ یک شخص دھاتی وبی ویک چھره قھرمان وم
را کسب نماید واین معجزۀ توانمندی ، ) ص(سواد بود توانست کھ لقب خادم دین رسول هللا 

.باورمندی وتصمیم داری وی بود
.»در جستجوی قھرمان نباشید خود قھرمان شوید«

و ھر یک آنھا را در تصاویر ذیل ماین ھا را مشاھده کنید 
و بھ نیرو ھای بشناسید و ھنگام مشاھده بھ آنھا نزدیک نشوید

.ملی افغان خبر دھید تا جان خود و ھموطنان شما نجات یابد 

توزیریک آسمانیممن و
ضیاالحق ضرغام 

رازیرا آنچھ کھ تو،وتوستفرق من باران کف پایش بریااگرازآسمان سنگ ببارد
در، آنچھ من راگذاردآسوده حال نمیراحت وگرداند من را نیزوخوارت میمیازارد

راه رسیدن بھ خوشی ودرنیزرادھد توزجرم میوکشاندمیرنجھاوھادردۀدھکد
راشود تومیجلوه پرتوی رحمت الھی رھنموددرآنچھ من را،کردسعادت یاری نخواھد

خندد لقمھ بی نم من میآنچھ کھ بر،گذارد شمع رحمت بیکران حق بی بھره نمیازنیز
میایم کھ ماتواین من وتو ما نباشیم؟من ونعمتی نمی اندازد پس چرانیزتوبرسفره باز

توایم کھ ازھم این من و،تھی درون استخالی وتھ؛توورنھ این ما بی من و، شویم 
این جسم کنیم زیراگریھ میباھم خنده وکنیم وافشانی میباھم نور،گیریمبومیرنگ و

،روشنی ایونھ نور،بوییدارد بر منی بی تونھ رنگ و)روح خداوند(تویک روحمن و
سرگردانی بحرخویشتن را درریکیم وتااست زیراکارنھ روحی درگریھ ای وونھ خنده 

کشیم افسوس میآه و،خوریمکینھ خون دل میوگوشھ تنفردرپریشانی گم کرده ایم وو
وبیخردمن راتورا،من توگویی ومیبدتومن را.دھیممیسربی سودفریادنالھ وو

ناالیق ورا، تومن رامن توتوھینم میکنی ومن طعن میزنی وبررا،تومن توابلھ میدانی و
میبسرتو،عمری ھمین طورمن برمن حسودی وبرتورا،من توشماری وبیکاره می

بھ زندگی کردن آغازماھنوزشویم کھ زندگی گذشتھ است وھنگامی متوجھ میبریم و
قطره ماھنوزشویم کھ درخت آرزوی مان خشکیده است و،ھنگامی متوجھ مینکرده ایم

ربانیت شویم کھ دیگران پلھ ھای انسانیت و،ھنگامی متوجھ میدربیخ آن نچکانده ایمآبی 
پائین ترین پلھ ھم درگریبان یکدیگریم ودست برماھنوزوکرده اندباموفقیت پشت سررا

.بی من نباشیتونباشم وکھ من بی توایم، زنھارگذاشتھگام ن
گذرانی یکباربھ گذشتھ نھ چندان مینظرزیرازاینک کھ تواین نوشتھ را!دوست گرامی

بیچارگی ھا راوبختی ھابد،آیاھایی داشتھ ایمکھ چھ دست آوردخویش نگاھی بیاندازدور
نشنیده وندیده ایم؟ آیاکودکان رانالھ زنان و،چپاولوچورتنگدستی ھا،نچشیده ایم؟ آیا

بھ ناحق عزیزان ما؟ آیانگردیدبودنیست ناماتربیھ تعلیم و،فرھنگ،،اجتماعاقتصاد
بھ قتل نرسیده اند؟ آیاخانھ ای بدون بزنجیرکشانده وکمونیست و بی دین ستمتحت ظلم و

فرصت طلب بھ حریص وخواه وکھ دستھ ھای خودنبودیدباقی ماند؟ آیاشاھدغوغاماتم و
دست ھمان ھا است کھ  اکنون در ریختند ؟ حیلھ ونیرنگ شیطانی خود خون پاک مردم را

ھمان ھا ھستند کھ ھم . ند را دشمن نخوانیکدیگرمردمکھنیست ناحیھ ای قریھ وھیچ 
اکنون در رأس حلقھ ھای قرار دارند کھ فرزندان معصوم این جغرافیا را بھ بی راھی می 

دانش واینک آفتاب علم .دندانافتخارات حریصانھ خویش میجزءراکشانند و انحراف
کنیم وعفورایکدگیر موزیم وآباھم بیتارا باید زدود رزیکینھ وغبارطلوع کرده و

درخت وسیراب کنیم وراھازمین تشنھ امیدتا،بیابی خویشتنی رھایی بخشیمازخویش را
برلبان بی بردیده ای درد دیده گان برقی بیافرینیم وگلستانش سازیم تاگل اللھ بنشانیم و

بوده بندبدبینی درزیر سایھ نفرت وخنده شان تبسمی بشگافیم و آنھای کھ سالھای سال در
غرور تا،بیامحبت بیارایندولباس مھرباراوخودبرغضب بیھوده خویش غالب شونداند

پیروزی پروبال بگشائیم، آسمان پشرفت ودرمیان برداریم وازودیده تنگ را)تکبر(بیجا
شریفانھ برداریم وھمدلی،تکامل گام عاقالنھ وو، تفکر،تالش،تحولرقیتمسیردر

.دھیماالگوی خویش قرارھمدستی رھمنگری وھمرنگی،

منابع شیوع فساد و نا امنی در کشور هاي اسالمی 
نورهللا نوری

یکی از کار ھای کھ جوانان باید از آن آگاه شوند توطئھ ھای بیشماری است کھ 
توسط استعمارگران غرب طراحی می شود و ھدف اساسی آن این است کھ ترویج 
مشروبات الکولی ، شیوع قرابت ھای جنسی نامشروع ، مجزوب کردن مسلمان بھ 

لایر ھا و رھا کردن افسار غرایز و تجمالت ظھری ، تقالید کور کورانھ از س
شھوات تا در نھایت جوامع مسلمان را بھ فساد بکشند  کھ در این توطئھ ھای 
الابالی و صحنھ ھای فریبنده ؛ زن بھ عنوان اولین ھدف است ؛ زیرا زنان کم 
سواد و کم دانش کھ بخاطر منافع دنیوی با روحیۀ ضعیف روی صحنۀ حاضر آمده 

فی بھ شمار می روند کھ بدون کدام فکر عمیق و اندیشۀ بھ دنبال اند ، عناصر عاط
دعوتھای جاری و فریبکارانھ ایشان می افتند و بھ زودترین وقت از فرھنگ باطل 

بنابراین جوامع اسالمی را در حقیقت توطئھ ھای . شان تقلید می کنند کھ کرده اند 
بطور صریح می توان پس. کشور ھای غربی بھ فساد و نا أمنی دچار می سازد 

گفت کھ یگانھ منبع شیوع فساد و نا أمنی در کشور ھای اسالمی ؛ کشور ھای 
یک « : چنانچھ استعمارگران معتقد اند . استعمارگر و ممالک غربی بوده است 

از ھزاران توپ و ) ص(جام شراب و یک زن آواز خوان در شکست امت محمد
ھند ملل مسلمان را در مادی پرستی و از ھمین رو می خوا. » تفنگ مؤثرتر است

در عصر کنونی کار بھ دست غربیان بوده و برای فساد . شھوترانی غرق نمایند 
انسانیت برنامھ ریزی می کنند و برای اجرای آن از رسانھ ھا ، نشریات ، 
نمایشنامھ ھا ، سینما ھا ، برنامھ ھای رادیویی و تلویزیونی و ھکذا از نوکران 

آنان کھ قلم را اجیر و مزدور نفس شیطانی و شھوات حیوانی خود حلقھ بگوش و
کرده اند ، کمک می گیرند و با استفاده از مکر و حیلھ و خبث باطنی شان دست بھ 
دامن ملت ھای مسلمان برده و می خواھند افراد نخبھ را سرگرم ھرزه کاری ھای 

ا منجالب عمیق نفاق و نمایند و دست شان را بھ دامن فساد آلوده کنند و آنھا ر
نباید از خاطر برد کھ یکی از بزرگترین نقشھ ھایکھ بخاطر . بدبختی غرق نمایند 

ناأمنی ممالک اسالمی استعمارگران پیاده کرده اند ھمانا این بوده کھ در دل کشور 
ھای عربی مسلمان کھ قلب متحرک و پرتو افگن ھدایت نور بوده اند کشوری بنام 

یل دادند و نقشھ ھای وحشتانک  و توطئھ ھای بزرگی کھ آنھا اسراییل را تشک
سخن واضح و سازنده این است کھ تا وقتی . دارند از فرات ــ نیل ادامھ دارد 

کشوری بنام اسراییل و سیاست بنام تفرقھ انداز و حکومت کن وجود داشتھ باشد ، 
ان روز بھ روز این ھر دو سرط. امنیت در کشور ھای اسالمی بوجود نخواھد آمد 

و کشور ھای اسالمی ریشھ می دوانند و روان مسلمانان ) ص(در بدن امت محمد
ّاگر قرار باشد کھ مسلمانان از شر آنھا در امان شوند ، فقط یک . را می آزارند 

بنابراین الزم . راه دارد ، آنھم کشیدن نیش سمی عمیق کھ در وجود آنھا است 
با حلم و برده باری ، با صبر و تحمل راه ھای را است تا تمام مسلمانان متحدانھ

) دھشت افگنی( پیدا نمایند کھ جلو این اژده ھا نیک گرفتھ شود تا از یکطرف نام 
از پسوند نام ھر مسلمان دیندار برداشتھ شود و از طرف دیگر ما مسلمانان کھ 

ای کمال وجود حکمت و فلسفھ و علوم ساینسی ممنون ما است ؛ دو باره بھ پلھ ھ
.تعلیم و تربیھ ، رشد  و ترقی و اعمار زمین کھ ھمانا رسالت ما است ؛ را بیابیم 

خود و خانودة خود را از این ماین ها دور 
نگهدارید


