
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 

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

  21آرزو ها و باور هاي 
  

افغانستان عزيز را دوست دارد  و مي خواهد كه اين مملكت پيشـرفته،   21
و امنيـت و   دوسـت دارد كشـورِ مـا،  درصـلح      21شكوهمند و مرّفه باشد. 

مـي خواهـد سـطح سـواد و آمـوزش و       21آرامش ونعمت زنـدگي كنـد.    
مي خواهد اقتصاد كشورِ  ما قدرتمند شـود   21پرورش مردمِ ما باال برود.  

آروز دارد  كه سـرزمين تـاريخي    21و صنعت و تجارت آن رونق بگيرد.  
هنگي ، ما؛  واليت غور،  جايگاه و نقش خويش را در تعامالت سياسي ، فر

اقتصادي واجتماعتي كشور باز يابد و خدمات وتأمينات آن از هيچ  واليتي 
دوسـت دارد  كـه مـا صـاحبِ  سـرك، بـرق، تجـارت ،          21كمتر نباشد.  

مي خواهد كه حكومت روز به روز تقويت شـود و   21صنعت  و... باشيم. 
بـا   از مردم شريف غور مـي خواهـد كـه     21پايه هاي نظام استحكام يابد.  

از حكومت مي خواهد كه  21نظام خودشان همكاري و ياري داشته باشند.  
از جوانـان توقـع    21صداي مردم را بشنود و رضايت آنها را جلب كنـد.    

دارد  كه پيش از هرچيـزِ ديگـر ، در راه  تعلـيم و تحصـيل خـويش كوشـا       
اصـالح   از انتقاد سالم وسازنده و نقد 21باشند و دست همديگر را بگيرند.  

طلبانه حمايت مي كند ؛ اما  انتقاد  ناسالم ، غير سـازنده وعقـده مندانـه  را     
تبعـيض و   21رد مي كنـد و آن را بـه مصـلحت مـردم ونظـام نمـي دانـد.         

تعصب را نشان ضعف و حقارت مي پندارد و از جوانان  قوي و بـا  اراده و  
كه با ايـن عينـك     توانا و همين طور از تمام  مردم عزيز خواهش مي كند 

فكر مـي كنـد كـه جوانـان و      21سياه ،  هيچ گاه به تماشاي جهان نشينند.  
فرهنگيان با عقالنيت و سنجش و تفكر و آرامش بهتر مي تواننـد بـه  وطـن    

غوغا ساالري و افراط گرايي و زنـده بـاد و مردبـاد     21شان خدمت كنند.  
اي آن ، همه را به همكاري ، گفتن را  به نفع سرزمين خود نمي داند و به ج

  هماهنگي وهمديگر پذيري وگفت وگو دعوت مي كند.   
از روشنفكران، علماي مذهبي ، معلمان ، مديران ، جوانان و تمام اقشار   21

جامعه توقع دارد كه به همديگر كمك و مساعدت داشته باشند و پيوسته به 
رشوت و اخـتالس را   فساد اداري و 21منافع وطن عزيز خويش بينديشند.  

جداً به ضرر مردم و نظام مي داند و فكر مي كند كه اين پديدة ناميمون به 
شدت از محبوبيت حكومت در دل مردم مي كاهد وفاصله ها را عميـق تـر   

به فعاليت ها وتالش هاي ديگر نهاد ها ، انجمن ها و بنيادهاي  21مي سازد. 
و آرزو مي كند كـه جامعـه    فرهنگي و اجتماعي ومدني احترام مي گذارد

مدني و نهاد هاي آن،  روز به روز نقش بيشـتري در ميـان مـردم بـه دسـت      
به طرف  تمام نهاد ها ، دست همكـاري وهمـاهنگي دراز مـي     21بياورند.  

كند و به سياست ها و پاليسي هاي آن ها احترام مي نهد و كارهاي مردمـي  
مـي دهـد كـه در امـور داخلـي      به خود اجـازه ن  21شان را تقديرمي كند.  

ديگر نهاد ها  مداخله  كند و در كارهاي كه به مردم يا منافع مردم مربوط 
مي داند كه كمي وكاستي هاي فراواني در  21نمي شود ابراز  نظر نمايد.  

كار او،  وجود دارد، بنابراين از انتقاد هـا ، پيشـنهادها ، نظـر هـا و مشـوره      
بـاور دارد كـه بسـياري سـوء      21ل مي كنـد.   هاي دوستان به گرمي استقبا

تفاهم ها و غلط فهمي ها با مذاكره و گفت وگو حل مي شـود و آدم هـاي   
مصلح و ميهن دوست مي توانند در آرامش جامعه وتامين امنيت سهم فعـال  

هميشـه بـه آينـدة افغانسـتان و      21ومناسبي به عهده داشته باشند.  سرانجام 
داند كه روز گار دير يا زود سپري مي شـود و   آيندة غور مي انديشد ومي

  تاريخ در مورد  رفتار و كردار همة ما به صراحت تمام قضاوت مي كند.
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بايد ولسوالي شود ،رغابم  
 سيف الدين 

 بهبود امنيت نباشد ، امكان ترقي و يا يك جامعه  مي باشد. اگر در يك جامعه ثبات و شور وپيشرفت در يك ك امنيت از نخستين پيش شرط هاي سازندگي و
بايد خودمان هـم   بي توجهي دولت مركزي شكايت كرده ايم چندان ميسر نمي باشد. ما غوري ها كه در اين ده سال هميشه از نبود بازسازي و وضعيت مردم ،

بجا بوده ، اما اين خواسته ها زماني مي تواند جامـه عمـل بپوشـد كـه      درست وخواسته هاي مردم غور ، همه چند هر مسووليت هاي خويش را فراموش نكنيم.
سـازندگي   اگـر بازسـازي و   آرام به كار خويش ادامه بدهند. ما غوري ها  يك فضا  وشرايط امنيت تامين باشد وشركت ها وانجوهاي تطبيق كننده بتوانند در 

اما امنيت مركـز   ؛ آرامش در تمام واليت مهم است مساله صلح و گرچه نرود.  ميان  امنيت در واليت ما از تالش كنيم صلح و ل ازهرچيزبايد قب، مي خواهيم 
پرجمعيـت   وسـيع و  ة كوتـاه اسـت منطقـ   تا حـدود بسـياري   يكي از مناطقي كه دست دولت ازانجا طوي كه مي بينيم ، واليت در درجه اول اهميت قراردارد. 

تبـديل  بزرگ  چالشيك  به  ولسوالي نمي شد ، تامين امنيت در آنجا امروز براي دولت ومقامات واليتي ، كه اگر چهارسده  غاب است. شكي وجود نداردمر
اشـته باشـند و آن   جمعيت بزرگي درآن بود وباش دارد. به خاطر اينكه اين مردم از دولت زياد فاصله ند پهناوري است و ساحه بسيار وسيع و ، . مرغابمي شد

باالي ايـن  ، اربابان قريه   و محل   زورمندانِ يك تعداد  ، اداري تبديل شود. ممكن است در سالهاي نخست به يك واحدالزم است كه مرغاب را ازخود بدانند 
شـايد تمـام    ، مرغـاب منطقـة  تحكام مـي يابـد.   آن اس حاكميت دولت در عوض مي شود وبه سرعت اما در آينده اين معادله ؛ زياد داشته باشند  ولسوالي تاثير

يعني مركز واليت غور ايجاب مـي كنـد    ، امنيت شهرچغچران، كنوني   اما در شرايط ؛ وغيره را نداشته باشد جمعيت ، درآمد منطقه  : معيارهاي الزم از قبيل
د در سالهاي اول از ظرفيت هاي موجود درمحل براي پيشبرد امـور ايـن   دولت مي توان، جست وجو نمايد. به عقيدة نگارنده  كه دولت تمام راه هاي ممكن را 

پـاي دولـت را آهسـته     و دولت گريزان را مي شود كه به نحوي در اين ولسوالي جديد التشـكيل مشـغول كـرد و     ولسوالي استفاده كند. يك تعداد زورمندان
آيد، مكتب مي شود ، ادارات دولتي به ميان  بازار ساخته مي  دكان و زودي در آنجا   به دولت جاي پاي باز كند، در آنجا كشاند.  اگر در يك منطقه  آهسته 

آنهـا بـه خـاطر از دسـت نـدادن آن منـافع از        آنجا سرازير مي شـود و  به طرف كساني در ، اين كار ها فعت به زودي من ساخته مي شود ووشفاخانه  وكلنيك 
بايد بدانند كـه تـامين امنيـت     ( فيروزكوه) ما درچغچران اوضاع كامال تغيير مي كند. دولت مردان  ، چند سالبعد از موقف دولت حمايه مي كنند و موضع و

 را جسـت وجـو نماينـد    ها  راه و مقامات بايد تمام آن  وجود دارد  آرامش در جامعه  تنها با تفنگ يا با زور ممكن نيست. راه هاي بسياري براي آوردن نظم و
 .مكن است فاصله هاي ميان ملت ودولت را كاهش بدهند ودر اين شرايط حساس مسووليت ايماني ووطني خويش را  به خوبي ادا سازندوبه هرنحوي كه م

  اگرپسابند سقوط كند چند ولسوالي ديگر هم سقوط مي كند كهزاد: 
  

ي گويد و ،  از كم توجهي مقامات ذيصالح سخن م21محمد نسيم كهزاد ولسوال پسابند در گفت وگوي با 
خاطر نشان مي سازد كه در اين ولسوالي درعرصة بازسازي فقط يك مؤسسه  در حال حاضر،  فعاليت دارد. 

يعني يكي از مراكز مهم  طالبان »  باغران« او مي گويد كه پسابند در مرز هلمند قرار دارد و به منطقة 
نيروي هاي امنيتي  را قوي توصيف  بسيار نزديك است و خيلي آسيب پذير مي باشد. كهزاد هرچند روحية

در اين اواخر چند حمله از طرف طالبان باالي مركز ولسوالي صورت گرفت؛  « مي كند و مي گويد كه 
اما » اما دشمن سرانجام شكست خورد و يك مقدار اسلحه و مهمات نيز به دست نيروهاي امنيتي غور افتاد.

كافي نيست و بايد تقويت شود.  كهزاد  نقض حقوق  ياد مي آور مي شود كه تشكيل پوليس  ولسوالي
براي فعال حدود چهل فيصد خاك پسابند تحت « بشري را در اين ولسوالي تاييد مي كند و مي گويد كه 

 2. ادامه ص  كنترول طالبان قرار دارد و در آن مناطق



 
       

   
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  اھّميت تعاُون
  اریــــوھمک 

  ابومسلم جامع                          
  

تعاون و همكاري  در جامعه ، يك امر پسنديده  ومعقول است  كه در قرآن عظـيم الشـأن، جايگـاه ومنزلـت بـزرگ و مهمـي       
در نيكـويي و پرهيزگـاري   « دارد. خداوند  در  رابطه  به تعاون و همكاري در كارهاي خير و نيكو،  ما را  امر مي كند كـه :  

انسان يك موجود اجتماعي است كه  در اجتماع زندگي مي كند و طبيعتـا  » نت كنيد و در گناه و دشمني همكاري نكنيدمعاو
به تنهايي خود،  قادرنيست تمام  نيازمندي هاي خويش را مرفوع بسازد و اگر پرقدرت ترين فرد جهان را  درنظر بگيريم بـاز  

وي خود و خانوادة خود نيازمند همكـاري ديگـران مـي باشـد. لـذا  تعـاون        هم به خاطر حفظ قدرت، حفظ مال، ناموس و آبر
وهمكاري  ضرورت اجتماعي بوده  و وظيفة  هر فرد جامعه است كه در  راستاي معاونت و همكاري در كارهاي خير و نيك ، 

يـز در خـود ، خـانواده و    به  ديگران كمك نمايد تا فرهنگ تعاون و همكاري درجامعه رشـد و انكشـاف  يافتـه  و ديگـران ن    
فرزندان خويش حس همكاري و كمك را پرورش دهند و تقويت بخشند  تا باعث رشـد ، ترقـي و پيشـرفت جامعـه گـردد و      
روزي باشد كه  ما،  شاهد يك جامعة شگوفا وسعادت مند در سطح منطقه و جهان باشيم. ازجانب ديگر كمك و  همكـاري بـه   

چه  درقسمت كمك هاي مادي باشد يا كمك وهمكاري معنوي ، عمل بسـيار پسـنديده اي   افراد بي بضاعت وضيعف جامعه ، 
هست.  همچنان در قسمت حل اختالفات و آوردن صلح و آشتي آنچه ما ، در تـوان داريـم  بايـد دريـغ ننمـاييم و در راسـتاي       

در سطح كشور و واليات هستيم ، لذا   وحدت و انسجام جامعه ، كار وتالش كنيم. ما امروزه شاهد اختالفات ومنازعات بزرگي
همه اقشار جامعه  اعم ازمرد و زن ، خرد و كالن ، پير و جوان وخالصه همه ي مـا ، چـه درمحـيط خـانواده ، چـه درمكتـب،       
اجتماع ، اداره  وهرجاي كه باشيم  وجيبه و مسووليت داريم كه در اين جهت ، شبانه روز كار و تـالش نمـاييم. اگـر درچنـين     

يط بحراني تعاون و همكاري نداشته باشيم ، عواقب و پيامد هاي ناگوار آن همه روزه گسترش يافته و دامـن گيـر همگـان    شرا
خواهد شد.  پس به اين نتيجه  مي رسيم كه همه ي ما دست به دست هم داده يكديگر خود  را  در تمام عرصـه هـاي زنـدگي    

  كمك نماييم. سعدي بزرگوار مي گويد:
  كه در آفرينش ز يك گوهراند ...........ضاي يكديگراندبني آدم اع

  دگر عضو ها  را  نماند قرار ...........چوعضوي به درد آورد روزگار
  !نشايد كه نامت نهند ، آدمي ...........تو كز محنت ديگران بي غمي
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  اسالم پاسخگوي
  تمام زندگـــي 

 زمان الدين فروزانفر
 

پيش از تابيدن آفتاب اسالم، كشش ها و اميال ناپسند در همه عرصه هاي زندگي فردي و اجتمـاعي جامعـه  وجـود    
مي ساختند. در آن فضـاي تاريـك و  وحشـتناك كـه روح      داشت. قدرتمندان و استبدادگران حق ضعيفان را پامال

انسان دچار دلمردگي شده بود،  پرتو اسالم در افق زندگي تابيدن گرفت و همه عرصه ها را منور ساخت و زندگي 
  را نشاط بخشيد و انسان را به سوي هدايت وسعادت  راهنمايي كرد.

مفيد در جهـت توسـعة انديشـه انسـاني در راسـتاي خيـر و       اسالم آييني است كه همگام  با فرهنگ ها و تمدن هاي 
صالح بشر به پيش مي رود و هرچه دامنة دانش و انديشه گسترده شود ، ازهمگامي با آنها ناتوان نمي ماند و پيشـتر  
ازآنان است. شريعت اسالم ، براصـول و قواعـد عـزت و قـوت و گسـترش سـازندگي و مشـاركت مـردم در ادارة         

د انديشه ها و سروسامان يافتن همه جانبه زندگي تاكيد فراوان نموده  و مسلمانان  را براي دستيابي امورجامعه و رش
به اين اهداف ترغيب نمموده است. اسالم احكام خويش را براساس واقعيت ها تنظيم نموده و خواسته هاي زنـدگي  

  را مورد توجه قرار مي دهد.
وهمه نژادها ومليت ها وقشرها را بدون توجه به شخصيت و جايگاه آنها بـه    از ديدگاه اسالم انسان ها همه برابر اند

زندگي جاويدانه  فرخوانده مي شوند. اسالم براين باور است كه مسووليت زنان از نظر دينـي بـا مسـووليت مـردان     
صـلح، آشـتي ،    يكسان است و هردو مكلف به عقيده  وايمان وعمل صالح مي باشند. اسالم بيانگر مساوات ، برابري

  عشق و زندگي، مسووليت پذيري اجتماعي است و با اسراف و اشرافي گري ، مبارزه مي كند.
اسالم با توجه به مراعات فطرت ، در ارتباط با اصل آفرينش انسان به حفظ و كرامت مرد و زن اهتمام مـي ورزد و  

به اين نتيجه رسيده اند كه اسالم دين سـازگار  به همين خاطر همه علماي دين ، محققان ، انديشمندان و روشنفكران 
  با سرشت وطبيعت بشري است.

  

  …اگرپسابند سقوط كند
او پسابند را كليد جنوبي  واليت » تل مي رسند و اعدام مي شوند.بدون موجب افراد و اشخاص بي گناه به ق

اگر پسابند سقوط كند چند ولسوالي ديگر نيز سقوط مي كند و امنيت مركز « غور مي داند و باور دارد كه 
ولسوال پسابند، از مسوولين ومقامات محلي درغور مي خواهد كه در عرصه امنيتي » واليت به خطر مي افتد.

دي نمايند،  در غير آن صورت اوضاع ازكنترول خارج شده و درد سرهاي بسياري خلق مي شود. اين توجه ج
درحالي است كه اكثريت مردم و ملت صلح دوست  پسابند،  هميشه از موقف دولت خويش، حمايت 

كرده اند.  وپشتيباني نموده و در برابر پاكستاني ها و بيگانگان از خاك و سرزمين خويش مردانه وار دفاع
مردم مجاهد و دلير غور در ولسوالي هاي دولينه ، تيوره و چهارسده نيز در برابر اخاللگران صلح و آرامش و 
دشمنان ترقي افغانستان،  شعور سياسي باالي خويش را نشان داده و ثابت ساختند كه نمي خواهند وطن شان 

تحصيل و تعليم بازماند و كشورشان عقب مانده دوباره به طرف جنگ و ويراني سقوط كند و اطفال شان از 
  وبيچاره باقي بماند

  است» راحت كي«مخالفان  ماَنور مي دهند ، اردو 
  

تان انتظارت بسياری داشتند. ھروق#ت اوض#اع کم#ی خ#راب م#ی ش#د ، مردم غور از اردوی ملی افغانس

ي#ک واح#د اردو ب#ه  ٨٩می گفتند ، ان شا0 اردو می آيد و جل#و ب#ی نظم#ی ھ#ا را م#ی گي#رد. در س#ال 

غور آمد. در اول ، ظاھرا دزدان ورھزنان ومخالفان دولت از لباس ھای برداران کم#ی م#ی ترس#يدند؛ 

ی نه باب#ا اردو ک#اری ب#ه ک#ار دني#ا ن#دارد وتم#ام مس#ايل را از مس#ووليت ھ#ا اما بعد تر متوجه شدند که

ادران بپرسد که اگر شما در تامين امنيت نقش بازی نمی کني#د پ#س پوليس می داند. کسی نيست از بر

به خاطر چه آمده ايد؟  ووظيفه اصلی شما دراين شھر چيست؟  محمد ناصر محصل دارالمعل#يمن م#ی 

دوی ملی انتظارات زيادی داشتيم، اميدواربوديم آنھا جلو بی نظمی ھا و آدم کشی ھا ما از ار« گويد: 

را بگيرند ومخالفان را از خاک غور دور نمايند. اما م#ی بين#يم ک#ه آنھ#ا ک#وچکترين اق#دامی نم#ی کنن#د 

محمد حيدر معلم در يک#ی از مکات#ب حوم#ۀ ش#ھر »  ومعلوم نيست چه وقت ما شاھد اقدام آنھا باشيم.

معاش يک سرباز اردو از معاش « يز از عملکرد اردوی ملی در غور راضی نيست و می گويد که: ن

يک رييس تحصيل کرده ويا يک مدير مکتب ھم بيشتر است. دول#ت تم#ام امکان#ات را در اختي#ار اردو 

ی گذاشته است اما ما طی اين چند وقت کدام تحرکی از جانب اردو مشاھده نکرديم. سال ھای قبل وقت

اردو يک بار ديگر ھم به غور آمده بود حد اقل در بين راه ھا گاھی به تGشی وبازرسی عابرين اقدام 

می کرد. امسال حتا ھمان راھم انجام نمی دھد و ھميشه در حال اس#تراحت اس#ت ، درح#الی ک#ه دزدان 

چرا عکس  ورھزنان ومخالفان مسلح ھميشه در اطراف شھر مانور می دھند و اردو معلوم نيست که

نظريات وديدگاه شھروندان نشان می دھد که اردو بايد خود را کمی »  العملی از خود نشان نمی دھد.

تکان بدھد وبه مردم ثابت نمايد ک#ه  درص#ورت ض#رورت م#ی توان#د اخ#Gل گ#ران را ب#ه چنگ#ال ق#انون 

خواھ#د ش#د و در  سپرده واز بی نظمی ھا جلوگيری نمايد، درغير آن روز به روز بی نظمی ھا بيش#تر

  آينده کنترول اوضاع از دست بيرون خواھد شد. 

 

  

اني محترم كرام الدين ــخدمات پارلم
  ه غور در شوراي مليرضازاده نمايند

محترم رضا زاده  از  زماني  كه مجلس دوم آغاز به فعاليت نموده تـاهمين اكنـون ، هميشـه در راه خـدمت     
مردم  واليت غور تالش كرده اسـت.  وي در تمـام ديـدار هـا و مالقـات هـاي وكـالي غـور،  بـا  وزرا و          

ديگـر مسـايل روي منـافع مـردم تاكيـد       مسوولين بلند رتبة حكومتي حضور داشته  و به خاطر بازسـازي و 
كرده است.  به طور نمونه ، آقاي رضا زاده در مورد  بودجـه ملـي و نبـود تـوازن در آن همـراه بـا ديگـر        
وكالي غور تالش كرده است و تغييراتي را در مورد بلند بردن بودجه انكشافي در واليت غور در آن سند 

و تربيه را يك ضرورت مبرم و حياتي در واليت غور مي دانـد،   ملي وارد نموده است. رضا زاده كه تعليم 
مي گويد كه  به  همين منظور بار ها با مسوولين  وزارت تحصيالت عالي  و وزارت معارف،  ديد وبازديـد  
هاي  داشته است.  وي عالوه مي كند كه در همين  اواخر  وكالي غور،  امر ايجاد شعبة از دانشـگاه  را در  

جريـب زمـين بـه ايـن  وزرات      50الي    100گرفته اند مشروط  بر اينكه واليت بتواند حدود   اين واليت
آماده نمايد.  او توقع مي كند كه مسوولين واليت غور بايد در اين مورد همكاري نمايند و زمين مورد نظر 

  را آماده كنند.
ي گويد، ما به اين  منظور چندين  بار همچنان رضا زاده  در مورد اوضاع امنيتي غور نگراني هاي دارد و م

با  مقامات مسوول مالقات هاي داشته ايم و صداي مردم غور را به گوش شان رسانيده ايم كه بدون تـامين  
امنيت هيچ كار نمي شود كرد.  او اميد وار است كه مسوولين در اين رابطه اقدامات عاجل نموده و امنيت 

محروم تأمين نمايند. رضا زاده از ديگر  وكالي غور،  در سنا و مجلس  را به همكاري مردم در اين  واليت
نمايندگان مي خواهد كه بايد همة  شان هماهنگي و همكاري داشته باشـند و  فقـط روي منـافع غـور كـار      
نمايند و از اختالفات سليقه اي و جزيي صرف نظر نمايند.  او مي گويد ، اين كار به آيندة  غـور ، ضـربه   

نگيني وارد مي كند و مردم را از نمايندگان شان نا اميد مي سازد. او از تمام مردم غور نيز خواهش هاي س
 .مي كند كه در تأمين امنيت وبازسازي واليت خود نقش بازي نمايند و با دولت خودهمكار باشند

 

يادآوري:  اين ستون به فعاليت هاي  وكالي مردم غور در پارلمان كشور اختصاص دارد كه  در هر شماره فعاليت هاي يك  وكيل 

  انعكاس خواهد يافت.  



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

  ـنة ـــزيـــپروژه  به ه 21                
 ور ـــون دالر درغــملي 23                

  
  س خدمات سكتوري واليتنورمحمد يعقوبي ريي                                                                                                                     

  
 خـارج از  منطقـه و كـه در سـطح    فـردي را  صـاحب بـوده     منحصر به  دست آوردهاي  زماني افتخارات ودارد ، كه  ي بلندي ين كوه پايه هاا وطن ما با

شـاهد آن   اسـت كـه تـاريخ     تقديم جامعه نمـوده  وده پرمهرخويش پرور  غوشآدر  را ي رزمندگان دلير و رهبران علم پرور ، موجود ةمرزهاي محدود
موجوديت خود را منحيث ياد گـار   و مي آيد ن ياد ماه ارزشمند ب نظر بگذرانيم آن همه ياداشتهاي پربها و ازوصفحات تاريخ را  ق اراو  هرگاه ما است. 

كه ما  : با ستاني هستيم مي گويد ة رحال اين خطب گويا خطاب به ماها كه نسل زنده و . دربرابر چشمان مان مجسم مي سازد ، هميشه ماندگار زنده و اثر و
اجتماعي با حفظ غـرور   فرهنگي و ، در تمامي ابعاد  خصوصا در عرصه هاي اقتصاديداشته ايم و طور زندگي ه چ گونه بوده ايم وه در زمان حيات چ، 

                                 .                           چه دست آوردها وافتخاراتي كسب نموده بوده ايمملي مان 
هاي تجارتي زندگي مي  ه ازشاهرا دور  منطقه محاط به خشكه و ين محدوده جغرافياي با شرايط نا مساعد واكه در؟  ما مسوليت ما چه است  اما امروزه 

ي هـا  تنگنا و شوربختانه   زمان نيز عقب افتاده ايم گذركاروان زود  مراكز تجارتي محروم مانده ايم از راه هاي اساسي و همان طور كه از نعمت ، نمايم 
مطابق پالن عمـومي كـه واليـت شـمول     ، ادارات مركزي ه ، همه كمي ها وكاستي ها ازگذشت با وجود آن كشانيده است. به عقب بسيار را  ما اقتصادي 

كميته انكشافي واليتـي غـور    . نبود وكارا  ن موثر آ ادند كه تطبيق واليات مي فرسته ب مركز يك سلسله اقدامات انكشافي برنامه ريزي شده از  داشتند
يـف  طبـا   ين محفـل ونشسـت  يپالن گذاري گردد كه چنـ  پروژه ها درسطح واليت تصميم و ها ،  الويت هاي اوليه و درصدد آن برآمد كه روي نيازمندي

ه د كه بودند وپالن انكشافي پنج ساله واليتي را ترتيب نمآمدنگرد هم جمع  ولسوالي ها ازتمام شوراهاي انكشافي واعضايي رهبري آن ازمركز و  يوسيع
 انكشافي واليت غور بـاخود دارد كـه    را پالن پنج ساله  كه محور چر خش اين همه فعاليت ها و حاال تاييد وتصويب شد   ، پالن طرح اين ياري خداوند  

وزارت خانه  ها وسفارت خانه هاي كشورهاي كمك كننـده وسـاير تمويـل     درخدمت  انگليسي  و  دري زبان  فارسي دوه بعد از تاييد كميته انكشافي  ب
و رياست هاي سكتوري كه در راستاي برنامه هاي انكشافي كار وفعـال دارنـد    .  حاال وموسسات بين المللي وانجوهاي داخلي قرار گرفته است كنندگان 

بـه   صورت  لست طور فشرده ه را ب از پروژه ها ي قسمت وتعداد ، سجام دهنده اين همه   فعاليت هارياست خدمات تخنيكي وسكتوري واليت منحيث ان
  دارد .  خاطر  معلومات خوانندگان گرامي تقديم مي

 ة در برگيرندست اين لي   .ن جريان داردآروي   كار وعمالً باشد كه تحت كار است  صرف پروژه هاي مي مي،  شود ذكر اينجا پروژه هاي كه در  ارقام 
هسـتند كـه   بسياري  پروژه هاي  به يقين  . ولسوالي هاي مربوطه فعاليت دارند  نمي باشد كه در تمام ساحات مركز  واليت و فعاليت هاي همبستگي ملي 
پلچك  ، ديوارهاي استنادي ، بي كوچكآمانند ذخاير  اند. در دهات ساخته شده سهم فعال مردم  توسط شوراهاي انكشافي و  تحت برنامه همبستگي ملي

دور  آب آشـاميدني اهـالي از فاصـله     ها در بعضي ازقريه  را تغيرداده و( روستا ها) پروژه هاي كوچك توليد برق آبي وسولري كه سيماي دهات  ها و
راسـتا   يـن  ا كـه در  را دفتـر  سـي آر اس    اين پـروژه   . ب نل استفاده مي نمايندآ توسط پيپ كشي (لوله هاي پالستيكي )به قريه آورده شده ومردم از 

زده  يموسسه محترم افغان ايد نيز دست به چيـنن اقـدام   اً اخير. نما يند اظهار رضايت ميو  زمينه همكار بوده  مردم در تطبيق نموده و  تجربه غني دارد
  نموده و قلباتشكر مي كنيم.است كه كمال موفقيت را براي شان آرزو 

  
 شماره اسم پروژه حالت پروژه موقعيت تعداد تمويل کننده بودجه

 ١ اسفالت ميدان ھوائی   جريان دارد ميدان ھوائی        ١ وزارت ترانسپورت  $۴٠٠٠٠٠٠   
    $

١٨١٧۵۴٠   
 ٢ پروژه ھای  تنظيم آب جريان دارد مرکزو ولسوالی ھا ٩ بانگ جھانی 

    $
١١٠٠٠٠٠    

برنامه ملی انکشاف منطقوی        جريان دارد ھامرکز وو لسوالی  ٢٠ GPIکمک جاپان   ٣ 

    $
٢١٩٧١۴٩ 

تمويل کننده سفارت 
 جاپان

 ۴ مکاتب معارف جريان دارد مرکز وو لسوالی ھا ١٨

 ۵ سالون کنفرانس  جريان دارد  مرکز وTيت  ١ وزارت مواد مخدر $   ۴١۴٠٠٠
وزارت کاروامور  $ ٣۶۶٠٠٠

 اجتماعی شھداومعلولين 
 ۶ تعمير پرورشگاه  جريان دارد  وTيت  مرکز ١

  دولتيار  ١ دولتيار  $ ٣۶٠٨۴٨
 جريان دارد 

 ٧ پل  دولتيار 

 ٨ تعمير رياست ھGل احمر جريان دارد  مرکز وTيت  ١ رياست عالی ھG احمر  $  ١۴٠٠٠٠
 ٩ استديوم  ورزشی  جريان دارد  مرکز وTيت  ١ سفارت جاپان  $    ۴۶٢٠٠٠
 ١٠  سالون کنفرانس شھرداری جريان دارد  مرکز وTيت  ١ سفارت جاپان  $  ٢۴٠٠٠٠

٧.۴٠٠.٠٠٠.٠٠  
$ 

کيلومتر  ١٠.٧اسفالت   جريان دارد  شھر چغچران  ١ سفارت جاپان  
 سرک

١١ 

کانال  حمايت ميدان ھوايی   تکميل شده  شھر چغچران  ١ يواس آی دی  $    ١٢٠٠٠٠
CADG)  ( 

١٢ 

 ١٣ )CADG (سرک مرغاب  تکميل شده  مرغاب مرکز وTيت ١ س ای دی يوا $  ١١١٢۴٨ 
موسسه انکشاف اسيای  $  ٣١٩۵٨٢ 

  CADGمرکزی  
 

کيلومتر  ٢۵يواس آی دی /  جريان دارد  پسابند  ١
 سرک

١۴ 

کيلومتر  ٧٠سرک چارسده    جريان دارد  چارسده  ١ يواس آی دی $   ۶٩٩٩٨٧
CADG 

١۵ 

 ١۶ تعمير مديريت محبس  جريان دارد  مرکز وTيت  ١ يه وزارت عد ل $  ٧٠٠٠٠٠
 ١٧ کيلومتر سرک غلمين  ٢۵ جريان دارد  مرکزوTيت  ١ برنامه راه سازی  $  ۴٢۵٠٠٠

 ١٨ ٣کيلومتر سرک درجه  ۴٠ جريان دارد  شھرک  ١ وزارت فوايد عامه  $  ١۴٠٠٠٠٠
 ١٩ نجپل کم جريان دارد  شھرک  ١ انکشاف دھات  $    ٢٢٠٠٠٠
 ٢٠ پل چارسده  جريان دارد  چارسده  ١ انکشاف دھات  $  ٣۴٩٧٣٣
 ٢١ پل پياده رو  توقف        مرکز وTيت  ١ انکشاف دھات  $  ١٠٠٠٠٠

  
  و هشتادو هفت دالر امريكايي   و چهل وسه هزار صد بيست و دو مليون نه  $  22943087مبلغ معادل   : هزينه مجموعي 
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  كه مي گذرد .اين روزها..
 شھرزاد اکبر

  خواهد مرا تا خانه ام همراهي كند. مي
  گويم: با من مهربان نباش. اين هيچ چيزي را آسانتر نمي كند. مي

  سكوت مي كند.
  لتنگت مي شوم.گويم: جدي مي گويم. مهرباني نكن با من. بيشتر د مي
  گويد: راست گفتي. بغضش را در صدايش مي شنوم. مي

اين روزها تالش مي كند هر روز همديگر را ببينيم. برايم چاي مي ريزد. 
كيك مي آورد. در پياده روي هاي ما، سيب مي آورد. با مهر و دقت 

دهد. گاهي سكوت مي كنيم، مي  هميشگي اش به حرف هايم گوش مي
 شود. نمي هي كه در هوا موج مي زند، غير قابل تحمل ميايستيم، و اندو

توانم به چشمانش نگاه كنم. تابش را ندارم. از شكستن مي ترسم. از 
  گريستن. دلتنگش مي شوم.

با مادرش نشسته است. زني با موهاي   . شوم. ا آشپزخانه مي  وارد
ا. مي گويد شب به شام   كوتاه و گوشواره هاي بلند جگري رنگ.

مي خواهند رفت. ديروز با هم به كنسرت رفته اند. امروز پياده روي رس
مادر و پسر نشسته اند و حرف مي زنند و مي خندند.  مي روند. 

به ياد حرف ا. مي افتم كه   تواني در فضا حس كني. خوشبختي را مي
يك روز، يكباره، از مادرش برايم گفت و از اينكه پدرش، از او خوب 

عادت نداشت با مادرم مهربان باشد و يا به خاطر  «ست. مراقبت نكرده ا
ا. مرد اعداد  ، نرم خوي ،شرمگين ،ا. كم حرف » شادماني دل او بكوشد

داني  مادرش گفت: نمي  ا. موسيقي دوست. ، پروفيسور آينده ، و آمار
خواهد به تابستان فكر  قدر دلتنگت شده است از حاال. مي گويد نميه چ

خواهم به  همه دوستانش از اينجا مي روند. گفتم من مي زماني كه  كند.
. تابستان فكر كنم اما نمي خواهم به جدايي فكر كنم... ديگر بس است.. 

را  " خطر داره جدايي "خواستم  مي. بايد پايان جدايي ها باشد اين.. 
  نبايد به اندوه افزود. ،شود ترجمه كردش برايشان بخوانم.. بعد ديدم نمي

داند وقتي يك اقيانوس بين ما  چيسكا و ويل. ديويد مي گويد نميو فران
سالگي اش به  40فاصله انداخت، چه چاره كند. ازم قول گرفت قبل از 

ديدنش بروم. ويديا مي گويد اگر اوضاع بد شد، خبرش كنم. مي گويد 
  .و مرا كشان كشان مي آورد.. مي آيد كابل 

بودن اين انسان هاي خارق العاده من به تنهايي عظيمي فكر مي كنم كه ن
تنهايي  ،تنهايي دلگير . در كنارم، در زند گي ام ايجاد خواهد كرد..

  غمگين.
مي گوييم سكايپ است. مي گوييم نامه هاي طوالني. مي گوييم عروسي 
پرسيس. مي گوييم نهايتش قرار مي گذاريم و يك سال بعد در تركيه مي 

باشم.  مهم زندگي همديگر خبر ميبينيم. مي گوييم از همه چيزهاي 
مي گويد اين دوستي ها همه ي عمر مي پايند. شصت و چند ، هرمياني 

داند. ي. مي گويد ما هنوز جوانيم. هزاران  ساله است. تجربه كرده، مي
  فرصت است براي باز ديدن.

دهد كه يك ماه ديگر، در پايان  اما هيچ چيزي اين واقعيت را تغيير نمي
فرانچيسكا را تق تق  توانم دروازه  گردم نمي ه خانه بر ميروز وقتي ب

توانم سرم را روي شانه ديويد  كنم و هر دو ساعت ها حرف بزنيم. نمي
توانم با ويل  نمي ، بگذارم و او آواز بخواند. هر چقدر هم بخواهم

توانم  مشتزني كنم و يا با ويديا و ديانا خريد بروم. هر كاري بكنم نمي
به يك پياله چاي مهمان كنم و يا همه ما، يك روز از خواب پرسيس را 

شود لمس كرد، ديد، در  بيدار شويم و به يك سفر دو روزه برويم. نمي
نور را بر چهره ها تماشا كرد، صداي  شود بازي  نمي . آغوش گرفت..

را در حافظه اندوخت، گرمي دست ها را پيدا كرد، شيريني آن  خنده ها 
  .كرد..  نگاه را تجربه

  شود. نمي
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  محمد شاه مجيدي رييس ارشاد ، حج واوقاف
  

بقت داشته مطا با مسما درحد امكانوجه تسميه بايد 
هشداري به آحاد ملت به خصوص اقشـار   21باشد. 

مختلف سياسـي ، فرهنگـي ، اقتصـادي واجتمـاعي     
است  تا از كاروان مدنيت به عقـب نماننـد و پختـة    
غفلت را از گوشها بردارند كه حـد اقـل بـه دبنـال     
كاروان روان باشيم كه اگـر يوسـف مصـري را بـه     

د اخـالص  دست آورده نمي توانيم كم از كم در ح
منـــدانش محســـوب گـــرديم. درضـــمن از لطـــف 
پرودگار عالميان دروازه معارف بـه روي فرزنـدان   
ذكور واناث غور باز است ، در پهلوي مصـروفيت  
هاي درسي ، مطالـب علمـي واجتمـاعي وتـاريخي     
غور  را مي توانند از البالي اين ماهنامـه بگيرنـد و   
 بر ذخاير علمي خـويش بيفزاينـد. در بـاب ارگـان    
ملـي جوانـان ، پشـينهاد دارم تـا گرداننـد گــان آن      
خود را درقلب جامعه جا دهند. نـه از ديـد سياسـي    
بلكه از اعماق دل وسفرة اخـالص در آينـده ، بـي    
پرده مشكالت اجتماعي وضروريات اوليه زنـدگي  
را با اولياي امور درميان بگذارند وبـا مشـوره هـاي    

ز ســـالم طبـــق قـــانون اساســـي واســـتفاده ســـالم ا
دموكراسي به طور ساده وشفاف بيان كننـد نـه در   
پردة معما واسرار ؛ زيرا در پرتو همدلي وهمسويي 
به شهد  نتـايج مثبـت تـر خـواهيم رسـيد و حنظـل       

 نصيب دشمنان باد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غالم يحي رسولي رييس هالل احمر
 

هستم. اگرچه  21من يكي از عالقه مندان نشرية 
دي به چاپ مي رسد،  ولي نشريه ها و جرايد زيا

بدون لفافه واقعيت ها را انعكاس مي  21نشريه 
دهد. فكر مي كنم اين نشريه در تمام غور 

طرفداران زيادي دارد. آرزو مي كنم در آينده با 
تيراژ زياد به چاپ برسد و به مقامات باال به 

خاطرآگاهي از مشكالت محيطي ارسال گردد كه 
سر مردم بي دفاع غور بلكه آنها دست مرحمتي به 

بكشند كه آب  واقعا به گلو رسيده است. همين 
طور به حيث يك شهروند غور از ارگان ملي 

جوانان راضي هستم كه به خاطر دفاع  از مردم 
غور زياد كوشش كردند و واقعيت ها  را به 

مقامات رسانيدند. براي شان از خداوند توفيقات 
 .مزيد خواهانم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحاج فضل الحق احسان  رييس شوراي واليتي غور

  
حق طلبي وحقيقت گويي شيوه مردان آزاده مي 
باشد. هركس توان و تحمل شنيدن حرف حق را 

اينجانب به نهايت  21ندارد. از نوشته هاي نشريه 
راضي و خرسندم كه  واقعيت ها  را به شكل واضح 

. از و آشكار بدون كدام مالحظه،  بازگو مي نمايند
كار كردهاي ارگان ملي نيز راضي وخوشحال 

هستيم. خداوند براي شان توفيق بيشتر مرحمت 
  .نمايد

  

، از ديدگاه بزرگان  21و  ارگان ملي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبدالرووف غفوري رييس امور مهاجرين
  

انعكاس دهندة  واقعيت ها مي باشد و وابسته  21نشرية 
به هيچ گروه وقوم  و زبان نمي باشد. من موافق اين 

هستم و از كاركردهايش تشكر مي كنم. بازهم  نشريه
خوب است كه در بعضي موضوعات تجديد نظر دايمي 

داشته باشند. جوانان وعملكرد شان در جامعه  امروز قابل 
كلمه  سپاسگزارم. 21قدر و پسند جامعه است. من از 

جوان فكر جوان مي خواهد. فعاليت هاي ارگان ملي 
ايد در جامعه فعال باشند خيلي ها  عالي است. جوانان ب

وبه خاطر رشد وبهبود كار كنند وروحيه همكاري به 
ملت ومردم خود داشته باشند. جوانان مي توانند واقعيت 

هاي جامعه را انعكاس دهند ومصدر خدمت به جامعه 
خود شوند. جامعه ما سه دهه است كه فقر زده 

وبالكشيده اند و جنگ هاي زيانباري را تحمل كرده 
  جوانان بايد در بهبود اوضاع جامعه كمك كنند است

  

  الحاج مولوي عمصمت اهللا نديم رييس شوراي علماي غور
  

  الحق احق باالتبيان ( آنچه حق است سزاوار تر است كه بيان گردد)
ري كه سخني داشته باشم.  طو  21از مدتي به اين سو،  مي خواستم در رابطه به تشويق ارگان ملي جوانان  وماهنامة 

در واليت غور،  فعاليت هاي شايسته و خاصـي دارد   21من  و ملت  در جريان  هستيم ، ارگان ملي جوانان  وماهنامة 
و موضوعات و مقاالت شان صاف وشفاف  مي باشد.  اين نهاد كه در  رأس آن آقاي حسن حكيمي  جوان  پر تالش 

يدا و به دسترس مردم  قرار مي دهد.  تأسف در اينجا است كه و دلسوز قرار دارد ،  حقايق  را از هر دريچة ممكن پ
درين شرايط وعرصة تاريخي  ، فساد از هرمنبع همچون باران سرمست مي بارد. به خصوص در حكومتداري  كه در  
واليت دور افتادة غور است ، كه نه كسي تشويش از مواخذة نظام دارد و نه هم بيمي از پرس وسـوال آخـرت و نـه    

به كسي انصاف وجود دارد ، بلكه هركس دلش هرچه مي خواهد انجام مي دهد.  نهاد ارگان ملي ، همچون نهـاد  هم 
علماء  وغيره هرچه مي نگارند  و مي گويند و آرزوي نيك مي كنند ، برخالف توقع شان  نه كسي متوجه مي شود 

يرند. به هرصورت از آواز شما نهاد پـاك، از  ، نه  كسي جامة عمل مي پوشاند و نه هم سردمداران نظام  جدي مي گ
يك طرف مسووليت تان  ادا مي گردد و از سوي ديگر نقش فعاليت هاي مقدس تان باقي خواهد مانـد. از اهللا پـاك   

  . توفيق مزيد براي تان مي خواهم كه حقايق را با عفت وپاكي كالم ، آشكار و آشكار تر سازيد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  محمد قاسم علم رييس محيط زيست
  

نام جوان شاداب است وهمه افسردگي ها را ازبين 
را مطالعه مي كنم  21مي برد. هرموقعي كه نشريه 

يط عيني جامعه بوده ، همه محتواي آن مطابق شرا
درد ها و رنج ها ومشكالتي كه فعال در محيط بيداد 
مي نمايد، بدون در نظرداشت مقام وموقف درج مي 
گردد كه انشااهللا  آينده مسعودي را نويد مي دهد. 
ارگان ملي جوانان وفعاليت هاي آن خيلي مثمر 
است مخصوصا توجه شان به غرس نهال و تشويق 

به سرسبزي قابل تحسين است كه در  اهالي منطقه
قراء  وقصبات به طور بي سابقه در طي دوسال به 
غرس نهال پرداخته اند ودر حفظ محيط زيست 
عالقه نشان  داده اند.  براي شان موفقيت آرزو مي 

  .كنم

  

 

  
 

 استاد شاداب رييس بنياد جوانان وتحصيلگردگان غور

  
اجتمــاعي جوانــان يگانــه نهــاد  ارگــان ملــي و

مـدني اسـت كـه همگـام نهادهـاي       اجتمـاعي و 
عاليـت  ازباقي نهادها ف ديگرمدني غورحتي بهتر

هاي چشم گيري را درعرصه اجتمـاع ومـدنيت   
  انجام داده است.

كـه بـه ابتكـار ارگـان ملـي جوانـان        21نشرية  
شــروع بــه فعاليــت نمــوده  واقعــاً خــدمات      

ــور    ــيط غ ــوبي را  درمح ــاتي خ ــه  مطبوع ك
دهـد.   ورمطبوعات كمرنگ است انجام ميضح

كـه فعاليـت هـاي مـدني      واليت  غور چون در
رت گرفته فعاليـت هـاي   صو ومطبوعاتي كمتر

 بسـيارموثر  نهاد ديگـر  وهر  ارگان ملي جوانان
محيط محروم غورمي  دري بوده وخدمت بزرگ

 باشد.
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، از ديدگاه بزرگان  21ارگان ملي  و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معصومه انوري رييس امورزنان
 

ارگان ملي جوانان در غور، يگانـه نهـاد اجتمـاعي    
اسـت  كــه  در بخـش هــاي مختلـف فعاليــت هــاي    

ــور   ــه ط ــت.  ب ــام داده اس ــمگيري انج ــال :  چش مث
ــدان      ــار مي ــت، اعم ــاي مثب ــزارش ه ــركردن گ نش

، كـه  21ورزشي ليسه سلطان رضيه، ايجاد ماهنامة 
ــردم     ــكالت م ــا ومش ــت ه ــدة واقعي ــاس دهن انعك
وهمشهريان مـي باشـد. ازتمـام دسـت انـدركاران      
ارگان ملي و اجتماعي جوانان در غور مي خـواهم   
كه تنها به ماهنامه اكتفاء نكرده  تالش هـاي زيـاد   
تري در راستاي مشكالت ومحروميت هـاي مـردم   
غور به خصوص قشر انـاث داشـته باشـند. حقـوق     
زنان از ديـدگاه اسـالم، مسـالة تبعـيض،  خشـونت      
هــاي خــانوادگي، ازدواج هــاي اجبــاري وقبــل از 

نشر شـود تـا    21وقت،  بايد در هرشمارة  ماهنامة 
 .خدمتي باشد براي اين قشر محروم جامعه

بزرگان  ، از ديدگاه 21ارگان ملي  و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انجيال شريفي عضو شوراي واليتي
  

بـه نظـرمن بهتـرين ماهنامــة     21ماهنامـة  
غور شناخته مي شود و هميشـه حقيقـت   
ها را بيان مي نمايند. به صـفت نماينـدة   

اظهـار تشـكري    21مردم از فعاليت هاي 
مي نمايم. ارگان ملي جوانـان غـور نيـز    
هميشه صـداي مـردم مظلـوم و محـروم     
واليـــت غـــور مـــي باشـــد و كارهـــاي 
چشمگير ومختلفي انجام داده اسـت. بـه   

ر نمونه ايجاد ميدان ورزشي در ليسة طو
سلطان رضيه و صـدورقطعنامه هـاي كـه    

  به خير و فالح مردم بوده است.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  نظرمحمد خان رييس شوراي شهر واهل كسبه

  

منعكس كننده حقايق و رويداد هاي  21نشرية 
مهم سياسي، اقتصادي ، اجتماعي ونظـامي ايـن   

ز وبوم فرامـوش شـده ( فيروزكـوه مركـز     مر
امپراتوري غوري باستان )  است. سهم جوانـان  
به خصوص ارگان ملي در طول چند سال قابل 
قدر وماية افتخـار انسـان هـا و شخصـيت هـاي      
ــادرك ، خــداجو، بــا احســاس ، دلســوز و      ب
خدمتگار اين وطن مـي باشـد. جوانـان نيـروي     

المي، بالنده وسازندة وطـن ماسـت. وظيفـه اسـ    
ملـي  و وجـداني هرفــرد خـدمتكار ايـن ديــار     
بوده ، تا در آبادي وشگوفايي آن  سـهم فعـال   
تري داشته و انديشه صداقت وخدمت گـزاري  
ــرار   ــدگي خــويش ق ــه جامعــه را سرمشــق زن ب
بدهند و عليـه هرنـوع فسـاد و نابسـاماني هـاي      
مشهود كه وجود دارد مبـارزه نماينـد. انشـااهللا    

در هرگام نيـك و خيـر    خداوند كريم و رحيم
ــي    ــبختي و ترق ــرفرازي ، خوش ــث س ــه باع ك
مسلمان ها وهموطنان مـا مـي گـردد كمـك و     
ياري مي نمايد. آن عده مسـوولين وشخصـيت   
هاي كه  به طريقه هاي مختلـف كمـر خيانـت    

بسته شهرما،  مـردم مـا ، محـيط مـا و بـاالخره       
بـه خيانـت و    افكار سالم وسازنده انسان هـا  را 

دزدي هاي مختلف النوع  مـي كشـانند بداننـد    
ــا   ــا و دادگــر در دني ــد توان كــه انشــااهللا خداون
وآخرت جزاي شان را داده و مي دهد. توفيق 

و خدمت گزاران   21مزيدي به نشريه محبوب 
  ارگان ملي آرزو مندم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استاد فايق رييس دارالمعلمين عالي غور
  

كه فعاليت  21ملي واجتماعي جوانان ونشريه ارگان 
ي را درمسايل گوناگون نده ارز هاي چشمگير و

فرهنگي انجام مي دهند  اجتماعي ، سياسي و
ازالبالي مقاالت ، نظريات وافكاردست اندركاران 

واقعيت  به مشاهده مي رسد درش ا ونويسندگان
واقعيت هاي  بازتابگر انعكاس دهنده حقايق و

توسط جوانان فعال امعه است  و موجوديك ج
رهبري وسازماندهي مي شود . بدون شك  ودلسوز

 است كه درقبال مردم و رسالت ومسووليت هرفرد
وسازنده يي داشته  جامعه خود با تالش هاي پيگير

آزادي بيان يكي از ضروريات جوامع ونظام  باشند.
رشد  هاي كنوني است كه در چوكات قانون و

از طريق پخش آگاهي  ، جامعه مسايل پسنديده در
امكان پذيري بيشتري دارد.  نسل جوان مسووليت 

رسالت دارند  تا در عرصه هاي مختلف فرهنگي  و
، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ومديريتي وظايف 
خويش را به نحو احسن انجام داده  و در تغييرات 

  مثبت جامعة خويش مفيد واقع شوند.
واليت غور مشكالتي  طوري كه همه مي دانيم در

بسياري در عرصة چاپ ونشر وجود دارد وامكانات 
الزم دراين جا موجود نمي باشد ، پس دوستان 

وجود اين مشكالت براي آگاهي  وجواناني كه با
رشد و پويايي فرهنگ كار مي كنند  نسل جوان و

 و 21واقعا قابل تقدير وتحسين مي باشد. نشريه 
رك نياز مندي ها ارگان ملي خوب است كه با د
موضوعات گوناگون  وعطش نسل جوان  مطالب و

را براي مردم به ارمغان آورند و نارسايي هاي 
جامعه را  به شكل سازنده و سالم به نقد بكشند 

وحقايق و واقعيت ها را به شكل بي طرفانه بازتاب 
  دهند.

  

  

كاركردهاي ارگـان ملـي جوانـان غـور      بنده شخصا از
ابراز امتنـان مـي نمـايم كـه درهمچـو شـرايط دشـوار        
امنيتي وعدم موجوديت حاكميـت وحكومـت فعاليـت    

  مي نمايند. پشنهادهاي هم  دارم. 
چون كشور تازه بـه طـرف دموكراسـي مـي رود       -1

الزم است كه در نشريه هـا نوشـته هـاي كـه نمايـانگر      
ومليتي باشد تا حد امكان خـود  تبعيض نژادي ، قومي  

داري شود. بـه طـور مثـال در مضـموني تحـت عنـوان       
چند بار كلماتي تكرار شده كه » جلد اول والي غور «

به نظرشخصي من نبايد چنين نوشته ها كه جنبة مثبـت  
  ندارد ، نشرشود.

چون ارگان ملـي ونشـرية  ارگـان نمايـانگر افكـار       -2
كـان پـروژه هـاي آن    جوامع مدني است  بايد تا حد ام

شفاف باشد تا الگوي براي ديگـر ارگـان هـاي دولتـي     
 وغير دولتي باشد

 داكتر محمد عمر لعلزاد

  سبزه هاي عشق از چاپ برآمد
شمارگان يك هزار نسخه و به همكاري مـالي بنيـاد   صفحه و جلد مرغوب و زيبا به  72از چاپ برآمد. اين دفتر، در » سبزه هاي عشق « مجموعة شعري سرايندة جوان غوري، حبيب اهللا سرود، زيرنام 

حبيب اهللا سرود  كه در حال  حاضر دانشجوي سال سوم رشتة  فزيك دانشكدة ساينس دانشگاه كابل مي باشد ، سبزه هاي  فرهنگي جهانداران غوري  در چاپخانة ميوند ، دركابل به چاپ  رسيده است.
هللا واقـع  توجه به سن و سال و تجربه هاي كوتاه شاعر ، كار رضايت بخشي به حساب مي آيد.  عالقه مندان مي توانند اين كتاب را از كتابفروشـي عبـدا  عشق نخستين تجربه هاي شعري وي است كه با 

 سرپل چغچران  به دست آورند و از اشعار زيباي آن لذت ببرند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دولـت بايد عرصــــه 

  تبليغاتي اش را تقويه كند
  

،  عصر ارتباطات يا همان دورة رسانه ها نـام گرفتـه   دنياي امروز به حق
است.  رسانه ها  در جهان امروز جايگاه ونقش بسيار مهمي دارند  و در 
سمت وسو دهي افكار و ديدگاه هاي ما سهم عمده اي  ايفا مـي كننـد.   
هرچند رسانه هاي آزاد با وجود كارشكني هاي اين وآن ، دركشور تـا  

اما ؛ متاسـفانه دولـت افغانسـتان در مجمـوع در     حدودي رشد كرده اند  
اين عرصه  ضعف هاي بسياري دارد. اما ؛ در واليـت غـور تنهـا  رسـانه     
ــه علــل وعوامــل مختلــف   ديــداري دولتــي ، يعنــي تلويزيــون محلــي ب

كوچكترين نقشي در جهت دهي افكـار يـا اطـالع رسـاني دقيـق، بـازي        
ارد، معـاش خبرنگـاران آن   نمي تواند،  چرا كه  اين رسانه امكانـات نـد  

بسيار ناچيز است و حتا خود مقامات توجه چنداني به آن نمي كننـد  و  
اهميتي برايش قايل نيستند. جوانان غور ،  با مصرف چهار هزار افغـاني  
درماه ، مي توانند نشريات ماهوار موفقي  داشته باشـند و حـرف هـاي    

نمـي توانـد ايـن كـار را      خود را به مردم برسانند، بدبختانه  اما؛  دولت
بكند. نشريه هاي كه از طرف  واليـت  يـا اطالعـات وفرهنـگ  گـاهي       
اوقات چاپ مي شود ، صرف يك سخنراني دارد يـا چيزهـاي ديگـري    
كه توجه خواننده را جلب نمي تواند و با تيراژ وكيفيـت  بسـيار پـايين    

سـه   -دوهم نشر مي شود.  دولت اين امكانات و بودجه  را دارد كه هر 
روز،  اعالميه صادر كند و آن را در مركز و ولسوالي ها پخـش نمايـد.   
دولت مي تواند يك ، هفته نامة قدرت مند،  ايجاد كند  و بـه صـورت   
هفته وار،  آن را چاپ نمايد و در سراسر واليت توزيع كند. دولت مي 

ه تواند از توانايي هاي جوانان و قشر تحصيل كرده در ايـن رابطـه  بهـر   
ببرد. دولت براي جوانان مصارفي متقبل شده وجوانـان اخالقـا بايـد بـا     
دولت همكاري داشته باشند. اما اگر دولت  بخواهد به اميـد چارتـا آدم   
نيمچه سواد ِ صفر كيلومتر،  چيزهاي بي خاصيتي بنويسد وفقط كاغـذ  
هاي سفيد را سياه كند ،  معلوم دار كه نمي تواند كار موفقيت آميـزي  

ه بيندازد. من نديده ام كه مسوولين امنيتـي ، يـا قضـايي وعـدلي  يـا      را
تبليغاتي دولت ، هر روز به اسـتديوي تلويزيـون بيايينـد و بـا جـذابيت      
خاصي مردم  را از برنامه هاي دولـت باخبربسـازند.  مـن نديـده ام كـه      
كدام شب كاركردهاي دولت،  جـز  در اخبـار كوتـاه و راپورتاژهـاي     

ر  يك گزارش جذاب وباكيفيت به ببيندگان ارايـه شـود.    خسته كن ، د
شما به كلماتي تبليغاتي صدا وسيماي ايران نگاه كنيد،  كـه مـثال:  بـه :    

« ، يا به اسرايل مـي گويـد   » رژيم طاغوت« رژيم شاه سابق مي گويد 
فتنه « ، به انتخابات جنجالي خود ايران مي گويد: » رژيم اشغالگر قدس

ين اواخر و در كمشكش هاي رهبـر و ريـيس جمهـور بـه     ، يا درا»  88
ببينـد ايـن   » .  جريـان انحرافـي  « طرفداران احمدي نـژاد مـي گويـد:    

كلمــات چــه قــدر از نگــاه تبليغــاتي اهميــت دارنــد.  مــا  واقعــا عرصــة  
تبليغاتي مان بسيار نگران كننده است. وقتي عرصة تبليغات  ما ضـعيف  

الفين گوش مـي كننـد و  يـا هـم  ايـن      باشد، طبعا مردم يا به صداي مخ
پروپاگند بافي ، پرمي كنـد كـه بيشـترهم  بـه     و خالها را شايعه سازي  

ضرر دولت تمام مي شود. به نظر نگارنده ، دولت بايد يك فكر اساسي 
در اين عرصه بنمايـد. ايـن كـار چنـدان بودجـه وهزينـه سـنگين نمـي         

ي ضـرورت دارد  خواهد.  فقط كمي استعداد وكمي هوش وكمي زرنگ
كه بتواند چنين افرادي را كشف كند و در يك سازماندهي دقيـق تـر،    
فعاليت هاي بسيار مفيدي را به نفع دولت ومردم سامان دهي نمايد. آيـا  
دولت اين كار را خواهد كرد؟ گذر زمان همه چيز را به روشـني نشـان   

  خواهد داد.  
 

 

                                                    2011  مطابق  جون                  1390 سرطان                                                                                                                                     شماره ششم                                                     سال اول                     

                                                             هبامداد  فيروز كو           

  نبي زاده محمد حسين
  سرسبز و مهماندار گنجشك هاي ، شهر ة حال و هواي ديگري دارد، درختان تازه قد كشيد، اخير فصل بهار  بامداد فيروز كوه در ماه 

را باالي درختان رسانيده  و بزرگ همگي خود خرد ، مجرد روشن شدن هواه ب تا  سحر انگار نخوابيده و انتظار كشده اند و  است كه از اول شب
مهتـاب در سـمت   . خواننـد  و بـاهم  آواز مـي   پرنـد   ديگري مي ة از يك شاخه به شاخ و گنجشكان سرحال و شاداب  ، كاسي سرسبز ة اند. در

فيروز كوه قـد بلنـد    تپه ها و كوه هاي مرغاب ِ يم آفتاب از پشت ِكه مي بين هنوز خدا حافظي  نكرده است ،  در آسمان نيلگون بامداد  ، غرب
درخـت    خواهد از اين هواي تازه بهره اي ببـرد.  كند و او نيز مي آفتاب به مهتاب حسودي مي  يگوي . كند و لحظه به لحظه باالتر مي آيد مي

در  وفادار فيروز كـوه كـه    اين يار  ، درياي هريرود پوش است.  و علف ها سبز از درخت ها  و تمام پارك  زيبا ها و نهال هاي پارك زراعت 
و به  نوردد  غرجستان را در ميغور و  سرزمين  و با حركات مار پيچ و خيزانش  شان واست، خر گذاشتهتنها ن  هيچ فصل و زماني فيروز كوه را

آهنگ دلنوازي را ، پارك  زراعت  ة  ختان تازه قد كشيددر  صداي گوش نواز  هريرود همراه با جيك جيك گنجشتان د. ران سمت هرات مي
دروازه ، كاكـا نـوروز    . و تهي از هر نـوع آلـودگي  ، رسد. خيابان خلوت از موتر هاي ليالمي، هوا صاف  كند و همه جا به گوش مي ايجاد مي

آتـش   جارو مي زند و  مي كند ،  را آب پاشي   ارپيشروي سماو . اوگيرد و براي پذيرايي از مسافرينش آمادگي مي را باز كرده  سماوار خود
  كند. سماوار را روشن مي

شود كـه عمـري بـه درازي دارد و خـاطرات      ديده مي ه اي ساختمان خشتي دو طبقدر سمت راست ،  ريم، ذوقتي از تنها پل شهر فيروز كوه بگ
 گرفته تـا   حكومت طالب ها  از  ورفيق ها و برادر ها ا  رژيم پادشاهي  گرفته ت از حكومت  درخود حفظ كرده است. حكومت هاي مختلفي را 

ايـن قصـر خشـتي بـه يـاد دارنـد و در هـر        گوناگون نيز قصه ها، افسانه ها و خاطراتي را از حاكمان  دموكراسي كنوني. مردم شهر فيروز كوه 
 گذاشـته  ترافيـك   ة وسط آن غرفـ   شود كه در ده ميدي( ميدان) چوكي  د. در مركز شهر فيروز كوه كنن مي حكايت  مجلس و محفلي از آن 

تعـداد  ، شـرقي چـوك    ة نام ديگري (چوك كارگران) نيز به خود گرفته است. در گوش اين چوك، چوك تيمني است كه جديدا   شده است.
شود  خيره مي او  به  كارگران تظر شود، تمام چشم هاي من كشند. هرشخصي كه از دور ديده مي زيادي از مردم ايستاده اند و انتظار كار را مي

وقتي به آنجا مي آيند.  است دنبال كارگر آمده اند،  ان نند. گاهي كارفرماياني كه اولين بارشك مي شدنبال م با چش شته است  نگذ آنجا و تا از 
كارفرمـا   طـرف  و جـوان   دن ايـن صـدا، پيـر   . كارگران نيز با شني" مه .... نفر كارگر به كار داشتم  "د نشوند صدا ميزن اين مردم نزديك مي

تانم و  مه جوان هستم  خوب كار مي "يا  و  "ببر، من از همه كده كارگر خوب تر هستم ه ببر، مر ه مر": آورند و همه صدا ميزنند  هجوم مي
كنـد و بـا    نفر مورد نيازش را جدا مـي  به سختي چند خالصه  داند چه كار كند. كارفرما  هم كه اصال راهش را گم كرده است نمي . "..........

و راننـده   مـي كنـد   و چند  متر دورتـر مـوترش را ايسـتاد     رد ذگ سرعت از پيش اين مردم مي ه رد. گاهي هم ديده كه موتر باري ب خود ميب
هنوز  . آورند و موتروان هجوم ميبه سمت موتر  ها. بازهم اين"...... نفر كارگر الزم بود"موتر بيرون مي كند و صدا ميزند  ة سرش را از شيش

د و صـدا  نـ كن سيت موتر تب تب مـي  روي و  مي شوند  باالي موتر باال  آنها با تعدادي از مردم در حال بگو و مگو است كه تعدادي از  راننده 
نيـز بـراي اينكـه     راننـده    "نداري؟ ، پوره شديم، حركت كو، ما......نفر هستيم، تو خو از اي بيشتر كارگر الزمبرو خليفه برو " كه : ندنز مي

كشـند   تنها، اين چشم ها نيست كه انتظـار مـي    را از از هجوم كارگران نجات دهد مجبور است حركت كند و با  موتر و كارگرانش برود. خود
ل كارگران نيز متفـاوت از اطفـال   اطفا كشند.  بلكه چشم هاي زنان و اطفال ديگري نيز در خانه اين مردم به اميد اين چشم هاي منتظر انتظار مي

ولـي  كـارگران    ؛ شوند مردم كسبه  و مامورين است، چون مامورين و اهل كسبه هرچه زودتر به خانه برگردند اطفال و اهل خانه خوشحال مي
  ه برگشته است.كاري به گيرش نيامده و با دست خالي به خان، روز پدر  اگر زودتر به خانه برگردند حتما به معني اين است كه آن

وقتي ديدم كـه كـودكي خورشـيد را     مهرباني را   (و جمله زيباي  را به ياد زندگي كارگري مي اندازد  است كه انسان وحاالت  اين صحنه ها  
اب كند. اي كاش وضـع چنـين بـود و ايـن آفتـ      در ذهن آدم خطور مي ) ش سياه كشيد تا پدر كارگرش زير نور آفتاب نسوزدا در دفتر نقاشي

افسوس كه در اين ديار نه آفتـاب سـوزان بـراي     . داشت نيز به مداد رنگي و نقاشي دسترسي مي بود و اطفال ما  سوزان براي مردم ما ميسر مي
  نااميد به منزلش برنگردد. كه هيچ كارگري از سرچوك، به اميد روزي مردم ما ميسر است و نه مداد رنگي و نقاشي براي اطفال.

     

  ارتقاي ظرفيت وآموزش حرفوي خانم ها در رياست امور زنان
ثري را براي خانم هاي ايـن واليـت    مؤ ي مفيد وغير دولتي يك سلسله فعاليت ها در هماهنگي با ديگر نهاد هاي دولتي و ، رياست امور زنان غور

خياطي در ماه جوزا براي خانم هاي تحت  دو پروژة  اين رياست : «  هگفت ك 21به راه انداخته است. خانم معصومه انوري رييس امورزنان غور به 
او مي گويد كه توليـدات دسـتي خـانم هـا بعـد       »ساعت آموزش مي بينند.  2خانم روزانه به مدت  50شهر آغاز نموده است كه در آن به تعداد 

سسه  پنج كورس سواد آموزي به همكاري مؤازفراغت از اين كورس در نمايشگاه ها به نمايش گذاشته مي شود. خانم انوري همچنان از داير نمودن 
مـا ، در  « يس امور زنان مي گويـد :  سي تي آي خبر مي دهد و از هماهنگي اين رياست با بخش سواد آموزي رياست معارف سخن مي گويد. ري

براي خانم هـا    تبليغات هاي كوتاه مدت بسياري دست آوردهاي ملموسي داشته ايم و كارگاه ها و ها و رتقاي ظرفيت نيز فعاليت وا بخش جندر 
 ما امكانات تخنيكي وترانسپورتي  الزم در بخش هاي مختلف مشكالت وچالش هاي هم داشته ايم. مثال، در مركز واليت به راه انداخته ايم. البته ما 

برخي از موسسات هم كه در بخش خانم ها فعاليت هاي دارند گاهي وقت هـا بـا    همچنان مواد آموزشي كافي در اختيار ما نمي باشد و را نداريم و
سبي در نظر گرفتـه وبـه مقامـات تقـديم     اين رياست همكاري وهمكاري الزم نمي كنند. ما براي برون رفت از مشكالت پيشنهاد ها و راه حل منا

رياست امور زنان به عنوان يك نهاد هماهنگ كننده وپاليسي ساز دربخـش زنـان ، دسـت آوردهـاي      » كرده ايم كه اميد است به آنها توجه شود.
 داشته است كه در اين شرايط  تاحدودي مي تواند از مشكالت  برخي از زنان بكاهد.
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 ژنرال داوود، با شيوه هاي جنگ هاي چريكي و راه هاي مقابله با آن آشنا بود

  منبع بی بی سی

ش از اين ژنرال داوود، داوود، چھارمين مقام امنيتی افغان است که در ظرف کمتر از دوماه گذشته، کشته شده است. پي
موTنا سيد خيلی فرمانده پليس قندوز و ژنرال خان محمد، فرمانده پليس وTيت قندھار کشته شده بودند، شاه جھان 
نوری فرمانده پليس تخار ھمزمان با ژنرال داوود کشته شد. ھمه اين چھره ھا وابسته به حزب جمعيت اسGمی به 

  رھبری برھان الدين بودند.

شده راکنارھم بگذاريم، متوجه می شويم که داستان چيزی فراتر از ضربه زدن صرف به  وقتی چھره ھای کشته
  نيروھای امنيتی افغانستان در کارزار کنونی است.

در يک کGم، طالبان در دوماه گذشته کليدی ترين مھره ھايی را که می توانستند برنامه انتقال مسئوليت تامين امنيت از 
  ا، به برنامه موفقی بدل کنند، حذف کردند. اين يک.ناتو به نيروھای افغان ر

دوم، شکست در جبھه شمال برای طالبان بسيار سنگين بود، موTنا سيد خيلی و شاه جھان نوری تحت فرماندھی ژنرال 
  داوود، چھره ھايی بودند که خيال دولت مرکزی را از بابت مناطق شمال شرقی افغانستان راحت کرده بودند.

ل داوود، سيدخيلی و شاه جھان نوری، با يک مھره بزرگتر کامل می شد، ژنرال بسم 0 خان وزيرداخله/ حلقه ژنرا
  کشور.

بسم 0 خان وقتی از فرماندھی ستاد مشترک ارتش به وزارت کشور آمد، اعضای تيمش را با دقت خاصی در شمال 
يد از کنترل دولت افغانستان خارج شده و مثل چيد، تا به ھدف روشن و مشخصی برسد، ھدف اين بود که شمال نبا

  جنوب اين کشور به ميدان مانور طالبان و ديگر گروه ھای شورشی بدل شود.

"طالبان احساس می کنند افغانستان ھنوز صحنه نبرد قبل از يازدھم سپتامبر است، که با حضور نيروھای خارجی آنھا 
  ميGدی باز گردانند." ٢٠٠١زی را به سال شکست خورده اند و با خروج آنھا می توانند، با

ژنرال داوود اھل تخار بود، او در سالھای جنگ عليه شوروی سابق و ھمچنين در سالھای جنگ ائتGف شمال عليه 
طالبان، ھمه عمرش را در مناطق شمالی و شمال شرق افغانستان گذرانده بود، منطقه را می شناخت و با مردم محل و 

جتماعی آنجا آشنايی داشت. افزون براين او تجربه جنگ و گريزھای چريکی را نيز داشت و روش شرايط سياسی و ا
  مقابله با آن را می دانست.

  مجموعه اين عوامل سبب شده بود تا او در مھار طالبان در شمال موفق شود.

  حکمی بوده است.از مجموع مناطق شمالی افغانستان، وTيت قندوز ھميشه برای طالبان سنگر به نسبت مست

در سالھای پس از سقوط رژيم طالبان، اين گروه نفوذ خود را در قندوز ھمچنان حفظ کردند و بارھا ديده شده که وقتی 
ناتو و دولت افغانستان فشار بر آنھا را در مناطق جنوبی افزايش می دھند، آنھا متقابG مناطقی در شمال افغانستان از 

  ن می کردند.جمله وTيت قندوز را نا ام

طور خاص برای طالبان بسيار مھم بوده است. مناطقی که ژنرال داوود و نيروھای ه از اين رو، شمال در کل و قندوز ب
  تحت فرمانش ابتکار عمل درآن مناطق را از طالبان گرفته بودند.

طالبان در شمال باشد، بلکه  با ھمه اينھا به نظر نمی رسد ھدف از کشتن ژنرال داوود، تنھا انتقام از او برای شکست
اگر در کنار کشتن افرادی چون ژنرال داوود در شمال، ترور شخصيت ھای با نفوذ قومی در مناطق جنوب و جنوب 

شرقی را نيز در نظر بگيريم به وضوح ديده می شود که طالبان و حاميان آنھا دربازی افغانستان، دست باTيی را دارند. 
Tيی دارند، می توان گفت ارزيابی دقيق تری از حوادث کنونی افغانستان دارند.يا اگر نگوئيم دست با  

اگر برنامه انتقال مسئوليت تامين امنيت از نيروھای ناتو به نيروھای افغان و در نھايت برنامه خروج نيروھای خارجی 
در اين صورت طالبان  -شد که با توجه به اظھارات رھبران غربی، خواھد  -عملی شود  ٢٠١۴از افغانستان در سال 

می دانند که افغانستان به دو نيرو متکی خواھد ماند. سران قبايل و روسای قومی در ميان پشتونھا و فرماندھان پيشين 
  جھادی در ميان اقوام غير پشتون و طالبان ضربه زدن به اين تکيه گاه ھای بعد از خروج را از حاT شروع کرده اند.

ان قومی که در سالھای اخير به دست طالبان کشته شده اند بياندازيم، با فھرست بلندی روبرو وقتی به فھرست رھبر
خواھيم شد. مھم ترين چھره ھای قومی پشتون که در لوی جرگه اضطراری، حامد کرزی را بر کرسی دولت موقت 

  يستند.نشاندند و در لوی جرگه قانون اساسی، به اين سند مھم ملی رای دادند، ديگر زنده ن

اگر آسيب ھايی را که طالبان با اين حمGت به حاميان نظام کنونی می رسانند، نگاه کنيم، به اين نتيجه می توان رسيد 
که طرف مخالف جامعه جھانی و دولت افغانستان،( گروه ھای شورشی و حاميان منطقه آی آنھا) شناخت واقع بينانه 

اين شناخت سعی دارند افغانستان را از گام زدن در مسير توسعه و پيشرفت باز تری از افغانستان دارند و با استفاده از 
  دارند.

ارزيابی طالبان شايد اين باشد که چھره ھای تکنوکرات افغانی، با خروج نيروھای خارجی از افغانستان خواھند رفت 
  را ندارند. حتی اگر بمانند، آنھا در ده سال گذشته نشان دادند که ھنوز توانايی بسيج مردمی

آنھا دراين ده سال نه حزب وتشکل سياسی ساختند، تا از آن بعنوان يک وسيله معمول و مدرن در رقابت ھا و مبارزات 
سياسی استفاده کنند و مردم را به حمايت از خود و برنامه ھای شان بسيج کنند و نه ھم به سيستم ھای سنتی اعتقاد 

  حانيون و فرماندھان پيشين جھادی مردم را به دنبال خود بکشانند.دارند تا بتوانند مانند، خوانين، رو

از اين رو طالبان احساس می کنند افغانستان ھنوز صحنه نبرد قبل از يازدھم سپتامبر است، که با حضور نيروھای 
  ميGدی باز گردانند. ٢٠٠١خارجی آنھا شکست خورده اند و با خروج آنھا می توانند، بازی را به سال 

ما آيا می توانند به چنين اھدافی برسند؟ آيا ناتو و دولت افغانستان برنامه جدی برای توقف طالبان و گسترش نفوذ ا
  آنھا دارند؟

 

  روز معاش مامور
بسيار خوشحال بودم. امروز قرار بود معاش يك ماه مان را بدهند. چند هفته  مي شد كه انتظار كشيده بودم وهر روز سر چاي  ده 

چيزهاي بسياري بود كه درخانه نبود و من آرزو داشتم كه يك شام » از معاشا چه خبر؟«از تحويلدار رشيد پرسيده بودم بجگي 
درحالي كه داشتم كفشهايم  را با دستمال كهنه » سهراب!«باخودم آنها را بياورم. صبح ، وقتي  از اتاق  بيرون شدم فرشته صدا زد 

امروز بخير معاشاي خوده كه گرفتي تمام سودا ره بيار. چاي خالص شده... « فتم: بلي بفرما. ، كنار در ورودي  پاك مي كردم گ
روغن خالص شده ...  برنج هاهم كمي مانده، فقط  امشبه شايدبشوه، پيازونمك هم نيست و اُتو هم خراب شده ديگه كارنميته...  

گفتم » يد كده كه پولشه بيارين ، چهارهزار وششصد روپيه ميشه.ها راستي ديروز نانواي، چوب خطه  دوباره به حميد نداده و ق
معاشه  كه گرفتم يك چاره مي كنم انشااهللا. فعال خدا حافظ. دم در حويلي كه رسيدم صداي فرشته از درون خانه   به گوشم رسيد 

پيش ازاينكه » موش ها َخو نداريم.بچه ها قلم وكتابچه ندارند يادت نروه كه مرگ موش هم بياري كه  شب تا صبح از دست « كه 
  جوابش را بگويم از حويلي برآمدم و در را بستم. 

قبل ازچاشت كارزياد بود. مراجعين صف كشيده بودند. سه چهار بار صادره وارده را اشتباه رساندم. چند جاي كتاب سفيد كن 
ه بيخي دست وپاي خوده گم كرده اي؟ خراب خورده بود. ميرزا سعيد  با لحن تندي  گفت كه سهراب از شوق معاش مثلي ك

كدي كتابه! چيزي از دوازده گذشته بود كه دفتر كم كم خلوت شد. كمي آب از بشكة  زرد يك منه،  داخل كتري انداختم 
بعضي وگذاشتم سر پكنيك گاز تا چاي شود. كمي نان از ازخانه به گوشه پتوي خود آورده بودم. نهار بچه هاي دفتر ما همين بود. 

چاشت ها كمي كيك وكلچه هم مي گرفتيم. روز سه شنبه  پانزدهم ميزان روز تولد دختر رييس بود. او به همان مناسبت به ما هم 
كمي شيريني گرفته بود. چاي كه دم شد ميرزا سعيد گفت  اينه سهراب كليد الماري دوسيه هاي پارساله بگير وهمو كيك هاي ره  

  بيار تاهمراه نان بخوريم. كه  رييس صاحب آورده بود
نمازپيشين را خوانده بودم و تازه سرچوكي رنگ و رو رفته پشت ميزمشترك با مجيد خان نشسته بودم كه تفلونم زنگ آمد.  

  ديدم فرشته است. 
  بلي ؟ سالم چرا زنگ زدي؟ -
دوره است كه خالص نشده اگه معاشا ره سالم ، سهراب! پيشتر برقي ها آمده بودند لين برقه قطع كردند كه پول برق تان دو  -

  » است.» عشق ممنوع«گرفته اي پوله زود  ببر كه امشب نوبت سريال 
  درسته خدا حافظ . -

نشده بود. دفتر از مراجعين خالي بود. با استفاده از فرصت قلم وكاغذ را گرفتم كه يادداشت كنم چه چيز كار است  2ساعت هنوز 
  وپول آن چند مي شود:

  افغاني 200كيلو  1ي سبزچا -1
  افغاني 1800روغن يك پيپ  -2
  افغاني 1600كيلويي يك بوجي   25برنج  -3
  افغاني 400اُتو برقي روسي  -4
  افغاني 4600پول نانوايي  -5
  افغاني 1200پول برق  -6
  افغاني 500پيازونمك ودواي ديك  -7
  افغاني 200قلم وكتابچه به اطفال  -8
  افغاني 30مرگ موش  -9

  افغاني  500براي خودم  TJTJكفش  -10
  ( يازده هزار وسي) افغاني 11030جمله : 

بعدش فكر كردم كه راستي ديگه چه چيز ضرورت داشتم؟ بععله : مي خواستم به خودم دريشي نو هم  بگيرم ، جراب هايم هم 
ابون كاالشويي ، شامپو، مايع ظرف شويي، غلبيل جورشده بود، كريم دندان وبورس نيز به خودم وبه خانه ضرورت بود. راستي ص

جارو، يك جوره لباس به فرشته ، وسايل آرايش او، لباس براي بچه ها، واي خداي من ديگه چه كار بود؟ كم كم بايد به فكر 
  زمستان سرد چغچران هم باشم...

***  
  سالم! -
  از دست قرضدارا ديوانه شديم. ...  اي هم يك پياله چاي! سالم ! تحويلدار صاحب بيا بيا خدابياريت، بيا بشي بتي كه بيخي بخدا -
  ... چهارهزار وپانصد. اينه اي هم اضافي كاري ات جمله شد،  پنج هزار ودوصد افغاني. 3... 2...  1اينه بگير   -

خودم وبچه   طرف ليست ضروريات خانه وقرض ها  نگاه كردم،(يازده هزار وسي افغاني.) واي خداي من. شامپو وصابون ولباس
وغيره  وغيره چيزهاي كه نيازداشتيم چه ميشه؟ اي خو تنها قرض نانوا را هم خالص نميكنه! پول برقه چه كاركنم؟ به بچه ها چه 

بگويم؟ جواب فرشته ره چه بدهم؟ مي خواستم امشب  كمي گوشت گوسفند بگيرم. كمي ميوه  هم ببرم. تركاري بگيرم. واي 
يادم آمد كه صبح چه قدرخوشحال بود كه بابا برايم شب لباس نو مكتب مياره. ازتاكيدهاي ميالد يادم  خدا چه كاركنم؟ از نرگس

آمد كه مي گفت اگه كتابچه نياري صبا به مكتب نمي روم. از گپ هاي فرشته يادم آمد كه ديشب تا خواب رفت از عروسي 
بودند قصه مي كرد.از جراب هاي سوراخ سوراخ خودم يادم دختر سيف الدين خان واز خانم هاي كه لباس هاي مقبول پوشيده 

آمد. از بوجي برنجي يادم آمد كه فقط براي امشب چيزي داخلش بود. از خيش خيش شبانه موش هايادم آمد وازترسيدن هاي 
م كه او بدون فرشته. يادم آمد كه برق خانه امشب قطع است. يادم آمد كه نانوا حتما شام سر راه ام رامي گيرد. تصور كرد

جنجال مرا رها نمي كند. ميفاميدم كه دكانداران از قالمقال ما بيرون ميشوند وطرف ما مي بينند. فكر كردم كه شب فرشته حتما 
منتظراست كه سهراب با تمام سودا مودا به خانه خواهد آمد. حيران شده بودم، دلم ازدنيا سير شده بود، ديگه كاري نمي توانستم، 

اال شدم. شروع كردم به زدن سرم به روي ديوار دفتر. زدم و زدم و زدم چند بار زدم. دفعه آخرچشم هايم را بستم، و از جايم ب
  باتمام قدرت ، پيشاني ام را به ديواركوبيدم و بلند  بلندچيغ كشيدم.

  واي چه شده سهراب؟ چه شده ، ترسيدي؟ -
  وسوراخ جيب كورتي كهنه ام  را مي دوختچشم هايم را بازكردم. فرشته كناربسترم نشسته بود 

  آخ فرشته! چه خواب ترسناكي بود!  -
  

  

ترور شخصيت 
 هاي جهــادي
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  محمد حسن حكيمي

  
اهميشه در آغوش گرم وپرمهرمادرقرارمي گـرفتم و  اي كاش طفل مي بودم ت

زمزمه زيبا وعطوفت مادري مرا به دنياي ديگـري مـي بـرد كـه عـاري ازهمـه       
نيرنگ ها و رنگ بازي هاي مي بود كه تنها ترين روند،  براي  احساس ناب به 

آغوش صميميت مي شد تا  لحظات زندگي  را به گرمي  استقبال مي كردم.               
اي كاش كودك  مي بودم  تا درآغوش محبت مادر زندگي مي كردم و حـاال  
كه بزرگ شدم مي دانم كه چقدر بودن در آغوش مادر زيبابوده است.  آري ! 
مادر با ارزش ترين موجود دنيا و نوازشگر روح و روان ، پـاك كننـده اشـك    

كين دهنده  دردهـاي صـعب وسـخت . اي مـادر گرچـه چنـدان از دوران       وتس
طفوليتم به يادم نيست،  ولي حاال كه بزرگ شدم احساس مي كنم كه چه قـدر  
با  ناز و محبت مرا  پروريدي و زماني كه مريض مي شدم  و وجودم درد مـي  
گرفت وهرگاه كه گريه مي كردم مرا بـه آغـوش مـادري ات مـي گرفتـي و      

تسكين دردم  وتداوي جسم  و روانـم كمكـم مـي نمـودي  و تـالش مـي       براي 
كردي تا به هروسيلة  كه باشد مرا خوش نگهـداري وشـاد ببينـي . آنگـاه كـه      
گرسنه مي شدم  با چه قدرشفقت برايم غذا مي دادي و با چه لطـف ومهربـاني    

و بـاز  ، نظيف وپاك نگه مي داشتي.  به يادم است زماني كه به بازي مي رفتم  
بر مي گشتم چه قدر برايم ازعطوفت مادري صدا مي كردي و مورد نوازشـت  

قرارم مي دادي!                                                                                                                             
س اي مادر! حاال كه هميشه وجودم بيمار و قلبم درد ناك است و سخت احسـا  

تنهايي مي كنم ، مي دانم كه آن همه عطوفت ولطفي كه داشـتي قضـاي الهـي    
ازمن گرفت ومرا درصحنه هاي داغ  وغمناك دنيا تنها گذاشتي .  مـادر! حـاال   
احساس مي كنم كه تو يگانه روزگار بودي و مهربانترازهمه مخلوق دنيا.  فعال 

مي كنم امـا افسـوس كـه     كه درد هاي تنهاييم اوج گرفته شما را زياد زياد ياد
دركنارم نيستي وتنهايم رها كردي و رفتي . هرچند گريه مي كـنم صـدايم  را   
كسي نمي شـنود بـا وجـود تـالش هـاي زيـاد هـيچ كـس را مثـل آغـوش پـر            
مهرومحبت تو دردنيا پيدا نمي توانم . اگرچه انسانهاي هستند اگر ازآغوش بـا  

نوازشـگري ديگـري هسـت كـه      احساس مادر جدا شوند باز در زندگي دستان 
آنها راكمك مي كند و ازگرداب اندوه  و محنت نجات شان مـي دهنـد ومـن    
هرچند بعد از تو كوشيدم مانند ديگران  همراز وهمراهي ازنسـل معاصـرخود   
داشته باشم،  دردا كه همه به سخت تـرين حالـت ردم كردنـد و دسـت جفـا و      

و شـب و روزگريسـتم حقاكـه    ناباوري را به سرم كشيدند . سخت رنـج ديـدم   
ظالمان روزگار ظالمترشدند ومن هم به عنوان تنهاترين فرد درزمين خدا فرياد 

كشيدم وآنگاه نه توبودي ونه كسي ديگر؛ تنها من ماندم وتنهايي هايم .                      
 

  
  چهار باغ ، لباس چاپ پوشيد

  

دالشـــكور دهـــزاد مجموعـــة شـــعري عب
سراينده  و شاعر سرزمين  باسـتاني غـور   

  1389در اواخر سال » چهار باغ « به نام 
در هرات به چاپ رسـيد.  ايـن دفتـر در    

صفحه  و با قطـع  و صـحافت زيبـا     185
ــمارگان   ــه ش ــيلة   1500ب ــه  وس ــخه ب نس

چاپخانة بصير اسلمي لباس چاپ بـر تـن   
پوشيده است. شـاعر اثـر خـويش را  در    

هار بخش يا  به تعبير خودش در چهـار  چ
باغ ، تقسيم نموده است  كه بـاغ  اول را  
حمد خـداي رحمـن و بـاغ دوم  را نعـت     
پيامبر اسالم ، تشـكيل مـي دهـد. همـين     
طور بخش سوم  را شاعر باغ خط  وخـال  
ــمت    ــال  و قس ــات خي ــال و حكاي و جم
چهارم  را باغ نكته ها براي اصالح خود ، 

اين دفتر بخـش ديگـري   نام نهاده است.  
هم دارد  به نام اخوانيات كه شـامل نامـه   
هاي دهزاد به اهل ادب غور يا نامه هـاي  
آنهــا بــه دهــزاد مــي گــردد.  قطعــات و  
رباعي ها و دوبيتي هاي شـاعر،  آخـرين   
بخش كتاب را  در برگرفته است. قالـب  
هاي شعري اين دفتـر را غـزل، مثنـوي ،    

وغيـره  مخمس، دوبتـي ، قطعـه ، ربـاعي    
تشكيل مي دهد. چند قطعه  شعر نو،  نيز 
در آن راه  پيدا نموده است و درمجموع 
يـك كـارفرهنگي خـوب بـه شـمار مــي      

بـراي شـاعر موفقيـت     21رود.  ماهنامة 
بيشتر درعرصه هاي فرهنگي  آرزو مـي  

 .كند

  وزارت تحصيGت عالی:

  اگر زمين بدهيد به غور دانشگاه مي دهيم
  

با  ، اين واليت در شوراي ملي  نمايندگانِهمراه  با  ، بزرگان غور اخيرا تعدادي از شخصيت ها و
تشخيص يكي از مهمترين خواسته ها و نيازمندي هاي اين  واليت به خاطر گشايش  شاخة از 

با مقامات وزارت تحصيالت عالي مالقات داشتند. در اين مالقات  امر تاسيس سه ، دانشگاه 
 اما اين  همكاري وزارت؛ ت غور داده شد به والي زبان وادبيات ، زراعت و  تعليم وتربيه  دانشكدة 

  پيش شرط داشت. عالي دو تخصيالت 
بايد حدود صد يا حد اقل پنجاه جريب زمين را به  ، مسوولين واليت غور اول اينكه  بزرگان و

د. شرط دوم اينكه در نبه صورت رايگان  در اختيار وزارت قرار ده، خاطر اعمار ساختمان دانشگاه 
،  بايد  مسوولين غور مردم و ، دگي كامل ندارد وزارت هنوز براي اين كار آماكه  1391سال 

وزارت اين مسووليت را به عهده   تعمير دانشگاه را بپردازند تا در سال بعدي خودشان كراية 
خانه در  بلند نبودن كراية   و  كم بودن دانشجويان در سال اول شرط دومي با توجه به بگيرد. پيش 

حد اكثر از حدود دوصد هزار افغاني تجاوز ، چندان سخت نيست و هزينة آن در سال ،   فيروزكوه
واقعا   وزارت مي باشد  پنجاه جريب زمين به كم از كم نمي كند. پيش شرط اولي كه  سند دادن ِ  

نياز مند مي باشد.  همين اكنون صد ها  اً واليت غور شديد  جديت مردم ومسوولين به توجه و
پرداخت هزينة  غوري به ويژه از طبقة دختران ،  به خاطر نداشتن استطاعت مسافرت وجوان 

بي سرنوشت مي باشند. واليت غور از لحاظ  در شهرهاي ، ديگر از تحصيل بازمانده اند و آموزش
داشتن كدرهاي مسلكي طي اين سالها مشكالت بسياري داشته است و گشايش اين دانشگاه مي 

مردم غور بايد  به حساب آيد. برخي از مشكالت واليت  درجهت حل  تواند خدمت بزرگي
با دادن زمين به  وطني خويش را در اين شرايط حساس به درستي ايفا نمايند و مسووليت ايماني و

محمد عمر يكي از جوانان غور  دولت  در حق هزاران فرزند اين واليت  كار شايستة انجام دهند. 
ارت حاضر است به غور دانشگاه بدهد ما جوانان از والي صاحب و وقتي كه وز: « مي گويد 

وهمچنان از بزرگان غور مي خواهيم كه اين شرط دولت را هرچه عاجل برآورده  شهردار غور 
در حال حاضر فقط يك دارالمعلمين عالي با »  سازند و در حق جوانان وآيندة غور جفا نكنند.

ن يمه عالي وجود دارد كه بيش از يك هزار محصل درآدوالحاقيه در غور در بخش تحصيالت ن
تن دانشجو به كانكور شركت مي  1500ساالنه حدود مشغول آموزش مي باشند.  در اين واليت 

 بيشتر شان نمي توانند ادامة تحصيل بدهند.  ،كند كه به علت نبودن مراكز تحصيالت عالي در غور

 

اي 
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بودم ، 
  مادر!

 

 من می روم
                                    ساقي 

  ه ازخودتمن مي روم،  تمام همين خان
  ازخودت» پل ِ كانه« شيخا وپوزه ليچ و

  من مي روم بدون كدام ادعاي خاص
  اين خيمه هاي بازي طفالنه ، از خودت

  من مي روم ، فرار كنم از قفس نفس!
  زنجير ها و زلفك و زوالنه ، از خودت
  حاال زمانش است كه از شهر گم شود

  اين ، آشنا كه كرده اي، بيگانه از خودت
  وم ، دوباره همين پرغبار شهرمن مي ر

  با عاشقان ِ كشته و ديوانه از خودت
  بركت دهد خداي توانا  به خرمن ات

  از تو باشد و هم دانه از خودت  هم كاه
 


