
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

          

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

        جوانان غور جوانان غور جوانان غور جوانان غور     ارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعي    ـــريه ـــريه ـــريه ـــريه نشـــــنشـــــنشـــــنشـــــ    

  اباتــانتخ

  القــقشدر
  نبی ساقی

  
  
  

دگان  ، بدون شـك از دسـت آورد   انتخابات ِ آزاد ، سرّي ومستقيم به عنوان يك روش مدرن ودموكراتيك ، براي برگزيدن مديران و يا نماين
  هاي جهان مدرن است كه در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي جديد، شكل گرفته است. 

جامعة شهري، اقتصاد مبتني برتجارت وصنعت، ارتقاي سطح آموزش و پرورش، موجوديت رسانه هـاي قدرتمنـد، پيـدايش احـزاب سياسـي و      
گاهي عمومي و تامين صلح و آرامش ، از جملة پيش شرط هاي مهـم دموكراسـي و انتخابـات عادالنـه وشـفاف بـه       نهادهاي مدني مؤثر، رشد آ

حساب مي آيند. هرچند دموكراسي و فرزند ارشد آن يعني انتخابات آزاد و مستقيم در جهان امـروز بهتـرين نظـام موجـود( نـه بهتـرين نظـام        
دولتي يا غيردولتي ، متفق عليه مي باشد ؛ اما اين راهكار، دربسـتر و زمينـه هـاي نامسـاعد نمـي       ممكن) براي اعمال ارادة مردم وتعيين مديران

  تواند به صورت درست و بدون جنجال پا بگيرد واستحكام بيابد.
متناسـب بـه دنيـاي    جامعة افغانستان بدون شك،  يك جامعة قبيله اي و روستايي ، بسته  و ماقبل مدرن است كه  راهكارها و شيوه هاي مدرن ِ  

مـاعي  پيشرفته ، در اينجا گاهي به مشكالت وموانع بسياري مواجه مي شود.  به باور من ، ما نمي توانيم با مردم بسياركم سواد، سـاختارهاي اجت 
ت آوردهـاي  قبيله اي و روستايي، جامعة فقر زده، اقتصاد بدوي وماقبل مدرن، سطح آگاهي پايين وموجوديـت جـو تفنگسـاالرانه ، تمـام دسـ     

ت دنياي مدرن را مو به مو پياده نماييم.  كشور ما ، به ويژه مناطق روستايي،  كه حدود شست / هفتاد در صد جمعيت را در خود جاي داده اسـ 
ست و به شيوة جديد انتخاباتي و راهكارهاي  ديگري براي تعيين نمايندگان ضرورت دارد. اين شيوة جديد بايد ، از يك طرف جلوه گاه  خوا

 -ارادة مردم كشور باشد و از جانب ديگر جنجال ها، معامله گري ها، تقلب ها ، خصومت ها و سرگرداني هاي  را كه انتخابات آزاد و مستقيم 
يكـي   در خود نداشته باشد. به نظر من ما مي توانيم در افغانستان دو نوع انتخابـات داشـته باشـيم.     -در يك محيط نامناسب به ميان آورده است 

انتخابات آزاد ، سري ومستقيم كه در محيط شهري شرايط براي آن مساعد مي باشد و دوم انتخابات روستايي كه اين شيوة جديد بايد در آنجـا  
اين  سعي مي كنم تصوير روشني از اين روش انتخاباتي جديد ارايه نمايم. اميدوارم» انتخابات در قشالق« تطبيق شود. نگارنده در رسالة به نام 

  نوشته به زودي به دسترس عالقه مندان قرار گيرد.
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تطهير يك  شو و ست وعنصر انتقاد كه مهم ترين عامل ُش

ديني  اجتماعي و ة سياسي ومجموع د در هرباي، مجموعه است 

حاكم نمي شود مگر  حاكم باشد. عنصر انتقاد جاري و جاري  و

هاي غير مستقل انتقاد نمي  اينكه از استقالل تغذيه كند. انسان

  نمي ايستند.، ساي خود روأ رهبران و  در مقابل حاكمان و كنند و

 دكتور عبدالكريم سروش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكيمي دركابل
درجلسه  ، جوانان غورواجتماعي  ريس ارگان ملي  ، محمد حسن حكيمي

گرديـده بـود    برگـزار   كابـل  در كـه   مـدني افغانسـتان    ة عمومي جامعـ 
مدني افغانسـتان   ةن پيام جامعيخاطر تعيه اين جلسه كه ب .ك ورزيدااشتر

محمـد   برگزار شده بود، ن ب ة نمايند گان جامعه مدني درجلس خاب انت و
 ها و ديـدگاه هـاي   شـنهاد يپ، نظريـات    نيلـوفر شـريفي   حسن حكيمـي و 

با پيشنهاد ها وديـدگاه هـاي ديگـر     تا  دجامعه مدني غور را مطرح نمودن
ر يـ بـا اينجن  اين سـفر  حكيمي دربه جلسة بن ارسال گردد.  توحيد شده و

زازي ، حميداهللا  ، (مجما) جامعة مدني افغانستان س مجتمعيري يع عزيز رف
مـدني   ةس مركز توسعه جامعـ يداكتر نيازي ري  و وتيكيس دفتر ميديري

مشـكالت  جامعـه مـدني     و روي فعاليـت هـا    نمـوده  و  افغانستان ديدار 
جامعـه   انهـا بـ  آخواسـتارهمكاري وهمـاهنگي    تبادل افكار نموده درغور 

فهـيم حكـيم    بـا   . حكيمي در بخـش ديگـر از سـفر كابـل     دش مدني غور
نـادر نـادري سـخنگوي وكميشـنر كميسـيون مسـتقل        معاون كميسـيون و 

روي فعاليت هاي جامعـه   داشت و سيون ديداريدفتر اين كم افغانستان در
هـا  افزايش نـا امنـي    ، حقوق بشري درغور ةوضعيت نگران كنند، مدني 

 هـان  وخوانمـود   پـي داشـته گفتگـو    ردهـم    راي كه خشونت هاي زيـاد 
صـداي مـردم   از ايشان خواست كـه   گرديد وكمسيون  بيشتر اين  توجه 

ما يس اب ه همراحكيمي  برسانند.  نهادهاي حقوق بشري به دولت ورا  غور
اد عظيمـي منشـي دوم   هبا فر مجلس نمايندگان  در غور ةنمايند، جوينده 

مشـكالت  و در مورد  قات نمودفتر كاري شان مالد درمجلس نمايندگان  
  صحبت نمـوده  وغيره  امني نا ،  عدم بازسازيمحلي ، ضعف اداره  ، غور

را بـا   غورمجلس بايد مشكالت مردم  اعضاي اداري  از آنها خواست كه 
مقــام هــاي حكــومتي در ميــان بگذارنــد واز آنهــا توضــيحات بخواهنــد. 

ــان  ــا حكيمــي همچن ــان غــور درعــده اي  از  ب ــا اعضــاي  ، ابــلك جوان ب
 تقضانامه جامعه مدني غـور داشت و  ديدار سنا، كميسيون سمع شكايات 

مشكالت  غورصـحبت    كرد  ودر بارةتسليم  نهاآبه را   ونمايند گان غور
كرام الدين رضـاه زاده  خانم جوينده و درحالي كه   جوانان د. سپس نمو

ا اعضاي اين ب  ند عضو كمسيون امنيت داخلي ولسي جرگه نيز حاضربود
 ضــمن تقــديم تقضــانامه نهادهــاي مــدني وكردنــد و ســيون مالقــات يكم

 2بقيه ص  نمودند.غور بحث  روي ضعف اداره در، نماينده گان 

  ريزــــــردم گـــومت مـــــكـح
  فضل الحق نجات

  

وطـن  ، شـهادت  ، آنهـاي كـه از جهـاد     به بـاور مـن    . روشن است و ح جواب بسيار واض م؟ كه اين عنوان را چرا برگزيده ا بپرسيد  دوستان خواننده شايد
 عقيـده  نـا بـر   را ب چند روزه دنيـا  زند گي مادي و شوروي سابق ) شرقي ( ابرقدرت  مجرد تجاوز وتهاجمه ب ، دانستند واستقالل طلبي چيزي  نمي ي دوست

لبته كساني كه معامله كردند( ادر ممالك غربي  ، نان  آزادي وطن را در گرو و ، جهاد وشهادت را منكر ، وطن را ترك يت داده حكه داشتند ارج وباوري 
بـا حلقـه هـاي      هستند كه دوبـاره آن معامله گران همان هاي . از مجبوريت وناچاري ترك ديارگفتند اما وطن شان را دوست داشتند حساب شان جداست) 

شود گفت  طور ميه چ ، اندبيوه زن خرامان شده  خون تر شده از اشك يتيم و ه بو  اجانب در كشور رنگين  در جوالنگاه  ديگر ، لباس  زرين در گوش و
ودر كنار مردم نباشند  بشرمند بايد از مردم  آمدند و وبا بيگانه ها  بيگانه تر، بيگانه بودند  ؟ اينها درحقيقتگرند كه اينها از مردم ودر كنار مردم قرار مي

  2بقيه ص      اين يك .

  



 
       

   
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  ميم مضحك سركهاي شهرتر
يرريزي وترميم سرك به طرف شـهر  از ليسه به خاطر مشاهده كردن ق

حركت كردم. درشهر بسيار گرد وغبار ديده مي شـد ، حيـران شـدم ،    

  گفتم چه گپ باشد؟

وقتي به سرك قيرريزي شده رسيدم خيال كردم شـايد داخـل سـرك    

كسي قشپيل گوسفند (سرگين ) انداخته است. باز فكر كردم كه شـايد  

اما گفتم نـه بابـا در ايـن    رمه هاي كوچي ها  از سرك تير شده باشد. 

اواخر خزان كوچي اينجا چه مي كند. نظرم گشت كه شايد كسي توت 

مي برده و  بوجي يا جوالش  سوراخ شده وتوت ها به سرك ريخته اند، 

اما فكر كردم كه نه نه اينهمه توت را كسي به جاي نمي برد. زماني كه 

كه با بوي نزديك رسيدم وخوب متوجه شدم ديدم كه ريگ هاي است 

ن وقـت فكـر   قير سياه شده اند وبه نام بازسازي به سرك انداخته اند. آ

والي ندارد؟ آيا شـهردار نـدارد؟ آيـا پـرس      كردم كه آيا اين واليت

  بي بازخواست كه ميگن همينجاست؟  وسوالي اينجانيست؟ آيا شهر

از ديدن اين صحنه واقعا بسيار رنج بردم.باخودگفتم كه ببـين چـه بـي    

لتي هاي است. چه جفاهاي در حق اين مردم واين وطن صورت مي عدا

گيرد. چه خيانت هاي مي شود. در حقيقت اين بازسازي نيسـت بلكـه   

كساني به نام بازسازي معامله وتجارت مي كنند. ايـن قسـم سـرك در    

به خدا قسم كه نام غـوري برمـا حيـف     طول تاريخ كس به ياد ندارد.

ن ، سلطان شهاب الـدين وسـلطان غيـاث    است. شهامت سلطان عالوالدي

الدين كجاشده؟ بايد جوان غوري، وكيل غوري، مـدير غـوري همـت    

داشته باشد. خوش بختي خود را برمنافع ملي وآينده اين سرزمين ترجيح 

ندهد. ما بايد شخصيت بيدار وانديشة نوين داشته باشيم. ما نبايد از مقام ، 

ما بايد خادم اين وطـن، خـادم   منصب وچوكي خود سوء استفاده كنيم. 

اين سرزمين وخادم اين مردم باشيم. ما فرزندان سالطين بزرگ هستيم ، 

  .ما بايد خود را ثابت بسازيم
  

  عبدالقادر متعمل صنف دوازدمه ليسه سلطان عالوا�ين غوری
  

                  2011مطابق دسامبر      1390قوس                                                                                                                    شماره دهم                                                     سال اول                 

  حكومت مردم گريز ...

دور ، روشنفكري وغرب زده   ر ملبس بهدوم انسان هاي به ظاه
كـه زمـاني بـه     الييكـي بـا عقيـده    و  از فرهنگ ودانـش دينـي  

بقـا وبهـره كشـي از     صنوف پائين تر مكتب خوانده اند تنـازع  
رنگين تر   به شكلفرهنگ شتاب زده غرب نيز در  را  يگديگر

تـا از عـرق جبـين كـار گـر      انـد  وشرين تر از گذشته  آموخته 
ايـن   داد از هستي خدا  ين رتبه زير دست ويمور پا ما محروم و

 براي بقاي خود و رحمي كامل حيف ميل و طور با بيه وطن چ
حيات بعدي خانواده وفاميل خـود چـون مـوش هـاي تابسـتاني      

فسـاد كـه از    ايـن جسـارت وخيانـت و    ذخيره اندوزي نماينـد. 
رسانه هاي ملـي   و  فغان مردم،  گرد انديشه مادي سرچشمه مي

تكيـه زد گـان     رعب را در اذهـان  و بين بلند نموده كه ترس و
چوكي ومنصب ايجاد نموده خواهي ونخواهي از مردم گريزان 

تواننــد واز مــردم  در محافــل ملــي حضــور پيــدا كــرده نمــي و
  شوند . گريزان مي

 اين حال وهواي است كه كشورهاي متعدد تحت نام همكاري و
ري يون آلـود حضـور چشـمگ   بازسازي در افغانستان خـ  امنيت و

 يدر ايـن شـك   افغانسـتان كمـك بنماينـد.        مـردم ه يافتند تا ب
 را  كشوري روي منافع ملـي خـود سياسـت خـود     كه هر نيست 

ن ومصارف يي رسيدن به اهداف خود استراتيژي تعيابر تنظيم و
ــه موثريــت   را متقبــل مــي شــوند تــا پــروژه منــافع ملــي اش ب

ين مكتـب  يرا اطفـال صـنوف پـا   اين موضوع  . ومثمريت برسد
دانند .اما در اين سوداي غبن فاحش  ودهقان وطن ما امروز مي

اگر كمي هم بشود كه مردم مـا آگـاه تـر ودولـت مـداران مـا       
 ، رند وعامالنه قـدم بردارنـد شـايد از گـاو    يدلسوز تر تصميم بگ

زخم  بر يتا حد اقل پانسمان ، غودودي نصيب مردم ما هم بشود
آب آشامدني صحي به طفـل مصـاب بـه     ةقطر، ا زخمي م آدم 

شـمع   ، مركب دهقان مـا  به قاطر و يخط سرك، تغذيه ما  ء سو
به سواد اي قلم و كتابچه  ، به مريض در حال احتضار ما يروشن

بـد   . ور خانه ما هـم ميسـر گـردد   آآموز ما وحرفي به بيوه نان 
ه دسـت يافتـ   ي بـه  اشخاص محـدود ، بختانه كه درين سودا هم 

 خــوده تــا بــ، خــود راه ســازي دارنــد ه انديشــند وبــ خــود مــي
وگوش شـنوا   به كار كه مردم ما عالقه مند  . در حاليبيندوزند

وعقيده سالم به پـذيريش پديـده هـا دارنـد تـا راه       ، نصحت  به
را د تيشـه خـو   و تبـر  و بيـل  براي شان نشان داده شود كلنـد  و 

و شود عرق بريزند  كه براي شان سپرده مي يدر امر و رنديبگ
ــول ب ــه آب     گيمحص ــفلي برنام ــاري س ــه به ــثال در قري ــد .م رن

 .سـي « دني توسط مردم پيشنهاد ووسيله موسسـه همكـار   يآشام
پذيرفته وتمويل ونظارت شد تا پروژه بـه مصـرف    » اس . آر 

ي بـه پايـه اكمـال رسـيد     يهفتاد هزار دالـر امريكـا  ، كم  ياندك
دني صحي نصيب شـان  يمومردم از فرط خوشحالي كه آب آشا

اري از موسسات ودولـت از  زخاطر سپاسگبه  شده از يك سو و
را تـدارك   يسوي ديگر وبه اميد كار يابي در آينده هـا محفلـ  

همـه  ، ديده واز محصول دست رنـج خـود مصـارف را كشـيده     
ــي   ــيم باســازي واليت ــده ملكــي ،موسســات مقــيم غــور (ت نماين

 CHAدفترواليتــي ، دي  . آي . اس .دفتــر يــو، كشــورجاپان 
اس) وهمه رياست .آر .دفتر واليتي سي ، دفتر واليتي افغان ايد

را دعوت نموده بودند تـا در محفـل    هاي سكتوري واليت غور
 اشتراك وقدرداني هاي مردم را بپزيرند با تاسـف فـراوان كـه    

مقام واليت  كس شركت نتوانستند كـه بيـانگر ايـن واقعيـت     از
ر ه محضبگفتن ب يحرف ريزان است واست كه دولت از مردم گ

  عمومي مردم ندارد .

 

  مي در كابل ...يحك

 غـور واليـت   ت ايـن كمسـيون بـه    أهي  تا قرارشددر اين جلسه  
محمد نـادر شـاه    با كرام الداين رضاه زاده ، . حكيمي سفر نمايد

  يهـ عبـدالخالق فرا  ابـ نمايندگان مـردم غـور   ينده وسيماجو  بحر
ــ ــز  لــي س ارگــان هــاي محيري ــاتني ــا  مالق داشــت  وچــالش ه

آن را با ايشان در ميان وضعيت خراب  ومشكالت اداره محلي و 
ي گفت هقاي فراآ . شد بركناري والي غور خواستار گذاشت و 

مـن   ،  والـي غـور سـوال نمـوده      مـورد  در  يس جمهور از منير
 يداد كـه تقاضـا   وي وعـده   . ندارماز ايشان ي ختگفتم هيچ شنا

 از جرگـه  بعـد  را  غـور   اليخواسـت وكـ   مدني غور و نهادهاي
با  حكيمي همچنان  . گذارد درميان مي يس جمهوريبا ر عنعنوي 

رياسـت جمهـوري صـبحت     دفتـر  س پالسـي يري صبغت اهللا سنجر
و ي واليتـي  رااعضاي شـو  نموده تقضانامه هاي نهادهاي مدني و

يـان  درم س جمهـور يريـ  ابـ  تـا  به وي تقديم نمودرا ولسي جرگه 
س يگوي ريـ خنسـيامك هـروي معـاون سـ     . او همچنان بـا گذارد

. س جمهورشــديتوجــه ريــ خواهــان  جمهــور صــحبت نمــوده و
بـا معـان عمليـاتي    غـور حكيمـي    خاطر خشك سالي ه ب همچنان 

سيما جوينده  خانم  با ه همرا، ي جهان دركابل يدفتر سازمان غذا
دم غور ومشكالت مر  خشك سالي عواقب رويو  نمود  مالقات

ــوده  ــان توجــه  صــبحت نم ــوآن خواه ــازمان درغ ــد.  س ر گردي
را كه در توان داشته باشند ابراز  همكاري هرنوع  عده نامبرده  و

بـا   ه همـرا هـالل احمـر   س ييالني ريـ گفاطمه نمود. سپس با خانم 
ه وسـيما جوينـده بـ     شـاه بحـر  درسيد نا ، كرام الدين رضاه زاده

و ه نيـاز منـدان صـحبت    كمك بـ  خاطر مشكالت خشك سالي و
راديـو   ، حكيمـي بـا خبرنگـارن بـي بـي سـي      تبادل نظر نمودند. 

ــتلويز، زادي آ ــتلويز ، 1ون ي ــوريني ــز  ون ن ــان  در ني ــاتر ش دف
خواسـتار توجـه   ، ضمن مصاحبه روي مشكالت نمود و  مالقات 

  . غور شدمورد واليت  نها درآ

  

  
 
 
 
 
 
 
 

ديدار استاد محمد عابد حيدري 

  زكوهادهاي مدني درفيروـبا نه

  
روز پنج شنبه ، محمد عابد حيدري استاد سـابق دانشـگاه كابـل و از شخصـيت هـاي      
علمي و فرهنگي معروف سرزمين باستاني غور ، در شهرفيروز كوه مركز واليـت ،  
در دفتر مجتمع جامعه مدني با تعدادي از مسـوولين نهادهـاي مـدني و جوانـان غـور      

د، از خـاطرات دوران كـودكي وهنگـام    مالقات دوستانه داشت. در اين ديدار اسـتا 
تعليم خويش در مكتب ِ كاهگلي دهـن كنـديوال،  قصـه گفـت  وسـپس از تجـارب       
دوران ليسه  و دانشگاه و اوضاع و احوال آن روزگار غور  و افغانستان حكايـت هـا   
بيان داشت.  جوانان خاطرات جالب و شنيدني ديگر استاد  را در زمـان مهـاجرت و   

ان واز آنجا به اروپا و وضـعيت كنـوني آن ممالـك بـا عالقـه منـدي       رفتن به پاكست
  خاصي شنيدند و به آن گوش فرا دادند.

استاد حيدري جوانان را به كسب علم و دانش و  وحدت و همـدلي توصـيه نمـود و    
  رمز ترقي و تعالي كشور را از طريق علم و دانش دانست.

و امنيتـي غـور سـخن گفتنـد و از      جوانان نيز از اوضاع سياسي ، اجتماعي، فرهنگي
جناب استاد و ديگر اساتيد و بزرگان غوري در داخل و خارج مملكت تقاضا كردند 
كه هميشه  حمايت ها و مشوره هاي علمي ومعنوي خويش را از آنان دريغ نفرمايند 
و از طرق ممكن  راهنما و مشوره دهندة  آنان باشند و از تجارب ودانش خويش مـا  

رمايند و چراغ راه ماباشند. استاد محمـد عابـد حيـدري ، در حـال حاضـر      را ياري ف
دركشور ناروي  در انستتوت ديپلوماسي وزارت خارجه آن كشور مشـغول تـدريس   
مي باشند و درعرصه هاي باستانشناسـي نيـز بـا گروهـي از باستانشناسـان آن كشـور       

 .همكاري دارند

  مؤسسة جام علوم

كورس آموزشي براي مضامين رياضيات ، فزيك، كيميا، تطبيقات 

  و  ا دبيات  ،  زبان فارسي  ان انگليسي، كمپيوتر،  دستورزب الجبر، 

  آمادگي كانكور
  ورزيده  استادان مجرب و  توسط: 

جلوگيري از مسافرت هاي بي فايده، مناسب ،شهرية

  ار خانة خود تان.ـ، كن جة عاليـــرضايت والدين ، نتي

  

  موسسه جام علوم،  روبروي دارالمعلمين عالي غور     آدرس: 

   



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  

    
  

    

هريه هاي كمر شكنم  
  

  خسرو 
  

رسم و رواجهاي خوب و پسنديدة بسـياري در ميـان مـردم مـا،  رواج     
اية افتخار است. اما عنعنات و مراسم ناپسـند بسـياري   دارد كه  واقعا م

هم در ميان ما،  رواج دارد  كه چندان متوجه شان نيستيم و به سادگي 
از كنار آنها  رد مي شويم.  يكـي از ايـن  رواجهـاي بـد و نـا مطبـوع        

هاي گزاف و كمر شكن است كه  در اين  »  پيشكش« مهريه يا همان 
قعا بسيار غير منصـفانه تـر ،غيرعقالنـي تـر  و      اواخر در  واليت ما  وا

درهم شرعي   10است.  مهريه  در شريعت اسالم  افراطي تر نيز  شده
) افغاني مي شود  و به خـود  دختـر تعلـق مـي           است كه حدود ( 

گيرد  نه به پدر دختر. در قوانين وضعي دنياي امـروزي نيـز در هـيچ    
اد  خود را  تحت نـام مهريـه  چـور    جاي دنيا  والدين حق ندارند  دام

نمايند.  متأسفانه در ميان ما مهريـه هـاي كمـر شـكن و  ده /  دوازده     
لكي ، به شكل  مد و يك نـوع  فخـر فروشـي جاهالنـه  تبـديل شـده       
است. گرچه گرفتن پول هنگفـت در  بـدل دختـر،  در حقيقـت  جـز      

سـياري  دختر فروشي  و انسان فروشـي معنـاي ديگـري نـدارد ؛ امـا ب     
اوقات  اين مهريه هاي  بلند فقط به نام است  و اصال  حقيقت نـدارد.   
برخي پدر و مادران جاهل  را  مي شناسم  كه  به خـاطر  بـه اصـطالح     
سيال داري  و الف زدن  يك مهريه بلند باال  به دختر شان مي گذارند 

اما مـي خواهنـد كـه در پـيش      و درعمل چيز  زيادي هم نمي گيرند ؛
مردم  دخترشان گويا  به قيمت بلند  فروخته شـده باشـد.  آيـا انسـان     

يا كفش ليالمي است  كه روي قميـت پـايين يـا    »  زير خاكي«كدام  
بلند آن اينقدر چانه مي زنند؟  آيا ايـن پـدران و مـادران كـه گـاهي      

داننـد ، از   خود را  تحصيل كرده و باسواد  و رييس و  وكيل نيز مـي 
چور كردن خانة آيندة دخترشان لذت مـي برنـد؟ آيـا دختـر خـوب      
همان است كه پيشكش زياد داشته باشـد؟ چـرا  پـدران و مـادران بـه      
تربيه ، تحصيل ، ادب ، پاكي و رفاه  و آسايش  اوالد شان فكـر نمـي   
ــاد و دخترشــان نمــي    ــه آســودگي  و خوشــبختي  دام كننــد؟ چــرا ب

روپيه چرك دست  و مـال دنيـا،  ايـن قـدر مـي        انديشند؟ آيا  چهار
ارزد  كه باعث بدبختي اوالد  و خانوادة  خود شويم. آيـا  ايـن  يـك    
كار خوب و پسنديده است كه ما،  در  زيرشـال  دولـك افغـاني هـم     
نگيريم  و؛  اما در  روي بازار صدا بزنيم كه ما  دختر خـود  را بـه ده   

روغ در اسالم حرام نيست؟  آيا الف لك افغاني تير كرده ايم؟ آيا  د
و پف وپتاق ، كار نـاروا  و ناپسـندي نيسـت؟  چـرا مـال صـاحبان  و       
امامان  مساجد،  در اين باره سكوت اختيار كرده انـد؟  چـرا والـدين    
پول كاغذي  را بر فرزندان  شان ترجيح مي دهند؟ چرا هنگام منفعت 

ت بسته بايد  كرد؟ آيـا  مادي  چشم خود  را  بر روي معنويت و انساني
اين  جاهليت با جاهليت  زنده  به گور  كردن دختـران  فـرق زيـادي    
دارد؟  پدران و مادران عزيز بياييد نگذاريم  بعـد ازيـن  ، بـدبختي  و    
مال پرستي و دنيا دوستي ، چشم مان را نابينا نمايد. نگذاريم  كه باطل  

گـوييم،  اگـر سـود     برحقيقت پيروز شود. اگر ما ، رشوت را بد مـي 
خوري و ربا خوري  را ناپسند مي دانيم ، اگر چور و چپاول  را حرام 
مي دانيم، اگر دزدي و راهزني را  جرم مي پنداريم ، اگر كيسه بـري   
و مردم فريبي را عيب مي دانيم ؛ پس هركاري را كه باعث بدبختي و 

صالح و تغيير ناسالمتي جامعه مان مي شود جلو آن را بگيريم. بياييد ا
را از خود شروع كنيم. بياييد كمي هم از عقـل ومنطـق مـان اسـتفاده     
كنيم. بياييد كمي دور تر را نگاه كنيم و بياييد بعـد ازيـن  يوسـف را    

    نفروشيم  كه در مقايسه با او هر پولي  نا چل به حساب مي آيد.
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 كنند اذيت مي مسوول مردم را  غيرمسلح   افراد
  برگرفته از پژواک 

 

ال حاضـر دراكثرمنـاطق ايـن    قوماندانان غيرمسوول در واليت غور،مردم را مجبور به اخذ اسلحه و پرداخت مصارف خودكرده اند. بربنياد معلومات مسوولين واليت غور درح
  ليت دارند.واليت هزاران فرد مسلح در بيش از يكصد گروپ غير مسوول؛ فعا

رگيرمـي شـوند، وي   ساله باشنده ولسوالي دولينه واليت غور؛مي گويد كه بيشترساحة ولسوالي آنها درتسلط قو ماندانان غير مسوول قرار دارد كه اكثـرا بـاهم د   45غالم محمد 
تن ديگر زخمى شده اند كه شش فرد ملكـى شـامل كشـته     20كشته ونفر  12افزود كه در برخوردهاي كه ميان قوماندان نصراهللا ومال محمود در دو ماه گذشته صورت گرفت،

د. وى همچنـان افـزود كـه قـو     شده ها مي باشد . غالم محمد گفت كه نيروهاى دولتى؛ صرف در مركز ولسوالي حاكميت دارد و نمي تواند جلو فعاليتهاى افراد مسلح را بگيـر 
د كه درصفوف آنها شامل شوند. بگفتة وى ،هرگاه فردي مخالفـت كنـد؛مطابق فيصـله همـان قومانـدان مجـازات ويـا        ماندانان غير مسوول ، باشنده هاى محل را مجبورمي سازن

  جريمه مي شود.
رفـت  مالمصطفي ومال برهان  در  اين ولسوالي حاكميت كامل دارند ، افرادمسلح آنها در جريان روز،در مركـز ولسـوالي آزاد    "سيد محمد از ولسوالي شهرك غور مي گويد:

نفـر   12وي افزود كه اين دو قو ماندان باهم مخالفت دارنـد و در جريـان يـك سـال      "و آمد داره وحتي مسوولين ولسوالي، از هدايت اين دو قو ماندان سرپيچي نمي توانند .
ند،كه به طرفداري شان اسلحه گرفته ودر اكمال مصـارف آنهـا   آنها در برخورد با همديگر كشته شده اند . سيد محمدمي گويد كه قو ماندانهاي يادشده ،مردم را مجبور مي ساز

  . كرد تاييد سهيم شوند. هاجره وكيلي عضو شوراي واليتي غور،موجوديت هزاران فرد مسلح غير مسوول وحاكميت آنها را بر اكثر ساحات اين واليت 
 درمـورد  واقـدامي  توجه هيچ دولت، جانب از . اين عضو شوراي واليتي گفت كه نيست ممكن آن از پوشي چشم و وى گفت كه موجوديت اين افراد يك مشكل جدى است 

  .است نشده
  كنند   مي تاييد آنواليت ازولسواليهاى دربرخى را غيرمسوول قوماندانان غورموجوديت واليت امنيتى مسوولين 

گروپ، دراين واليت فعاليت دارد وساحات مربوط آنها از كنتـرول دولـت خـارج     115شش هزار فرد مسلح در  "جنرال خدايار قدسي قو ماندان امنيه واليت غور، مي گويد:
مـك نيروهـاي   قدسي اظهار داشت كه پوليس اين واليت از ناحيه كميت اندك است وبراي تأمين امنيت اين واليت بـه پـوليس اضـافي ،جابجـايي يـك لـواي اردو وك       "است.

را از ناحيه وجود هزاران فرد مسلح غير مسوول به وزارت داخله گزارش داده است،اما تا كنـون در مـورد اقـدامي نشـده      ايساف، نياز است. وي عالوه نمود كه مشكالت مردم
  است.

نـد  سـاس پـالن انكشـافي وبل   جنرال ظاهرعظيمي؛سخنگوي وزارت دفاع ملي،در مورد اعزام نيرو هاي اردو،به واليات،به پژواك گفت ،كه جابجايي نيرو هاي اردوى ملى ،بـه ا 
تكميـل كميـت اصـلي     رفتن كميت اردو صورت مي گيرد. وي افزود كه اين وزارت پالن دارد تا نيرو به واليت غور بفرستد امـا بـه وقـت نيـاز اسـت. عظيمـي گفـت كـه بـا         

واليات به اساس پالن انكشافي وبلنـد   صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله به پژواك گفت كه اعزام نيروهاى پوليس به اردو،همه ساحات تحت پوشش قرار مي گيرد.
  رفتن كميت پوليس صورت مي گيرد. وى گفت اگر براى تامين امنيت بهتر اين واليت نياز باشد تعداد پوليس را افزايش خواهند داد.

  امروز براي فرداي تان برنامه ريزي كنيد

  لی حفيظ � حامیارسا
  

هرشب قبل از خوابيـدن بـراي فـرداي تـان برنامـه ريـزي كنيـد.        « 
كارهاي كه قرار است انجام دهيـد، تلفـون هـاي كـه مـي خواهيـد       
بزنيد، ، كساني كه مي خواهيد ببينيد، نامة كه مي خواهيد بنويسيد. 

ما اولين ساعت هاي با ارزش » اينها همه را براي خود مشخص كنيد.
ا به برنامه ريزي هدر مي دهيم. داكتران عقيده دارند كه علت روز ر

بسياري از بيخوابي ها  اين است كه ذهن ما،  بـي وقفـه  در معـرض    
هجوم افكار ديروز و نقشه هاي فرداست. براي نجات از بيخـوابي ،  
بايد اين افكار و نقشه ها را  به روي كاغذ بياوريم. همان گونـه كـه   

ا عوض مي كنيم،  بايـد ذهـن خـود را نيـز از     لباس هاي روز خود ر
تشويش ها و نگراني هاي روز تخليه كنيم. دراين صورت است كـه  
به آرامش دست مي يابيم. زمان گرچه منبع كميابي اسـت؛ امـا ايـن    
بدان معنا نيست كه مـا ، اسـتراحت نكنـيم.  پيـاده روي، اختصـاص      

ير آن ، نـه تنهـا   وقت به خانواده و دوستان ، رفتن به مسافرت و نظا
بهره گيري درست از زمان محسوب مي شـود؛  بلكـه ضـروري هـم     
است.  بعضي ها  آنقدر گرفتار مشغله هاي  روزانة خود هسـتند كـه   
ديگر وقتي براي  پرداختن به نقشـه هـاي آينـده پيـدا نمـي كننـد.       
بعضي ها فكر مي كنند كه برنامه ريزي و تعيـين اهـداف ، آنهـا  را    

ندازد. اما در واقع  اين عدم برنامه ريـزي اسـت كـه    به زحمت مي ا
زندگي را دشوار تر مي سازد.  درست مثل اين اسـت كـه بخـواهيم    

  خانه را بدون نقشه بسازيم.
پس بياييد بيشترين اسـتفاده را از همـين زمـان محـدود ببـريم و در      
زندگي خود بسيار دقيق باشيم.  زمان دوبـاره برنمـي گـردد.  بـراي     

رسيدن به هدف خود ، بايد نقشه خوب بكشيم. اگـر هـر    كاميابي و
روز تنها يك ساعت زودتر ازخواب بيدار شويم و آن يـك سـاعت   
را  به مطالعه  در يك زمينة خاص ، اختصاص دهيم در واقـع  يـك   
ماه  به وقت مفيد ساالنة خود اضافه كرده ايـم. در ايـن بـاره بيشـتر     

 .فكر كنيم، سيزده ماه در يك سال

  

  

  

  
  
  

  درغور براي اولين بارنمايشگاه عكس 
" در و#يت  "افغانستان جديد از چشم افغان ھا  حت نامنمايشگاه عکس ت 

فرھن$$گ و رياس$$ت اط)ع$$ات در س$$الون  غ$$ور برگ$$زار ش$$د. اي$$ن نمايش$$گاه 
  ادامه خواھد داشت.  سقو١٢    غور افتتاح شده که تا 

"مرک$$ز فوت$$و ژورن$$اليزم چش$$م س$$وم" ، بخ$$ش فرھنگ$$ی   توس$$ط نمايش$$گاه 
يس در افغانس$$تان راه ان$$دازی اداره ھمک$$اری ھ$$ای س$$و  س$$فارت امريک$$ا و

ش$امل  » افغانس$تان جدي$د از چش$م افغ$ان ھ$ا« شده است. نمايش$گاه عك$س
گون$$اگون از و#ي$$ات مختل$$ف کش$$ور را   عك$$س اس$$ت ك$$ه موض$$وعات ١٤٢

تص$$$$اويرى درم$$$ورد اوض$$$$اع ،  س$$$ازد. در اي$$$$ن نمايش$$$گاه م$$$نعکس م$$$$ي
ن$اامنى اجتماعى، اقتصادى، وضعيت زندگى افغان ھا، آثار جنگ، بحران و 
توس$ط ، تھيه و به نم$ايش گذاش$ته ش$ده اس$ت. عك$س ھ$اى اي$ن نمايش$گاه 

نجي$$ب F مس$$افر، رض$$ا س$$احل، بص$$ير س$$يرت، م$$انى مش$$كين قل$$م، فرزان$$ه 
س$$لطانى، نس$$يم س$$يامک، آمن$$ه حس$$نى، مي$$ثم ش$$اھين، آص$$ف ت$$)ش، محم$$د 

و ملي$$ار ص$$ادق آزاد   زري$$ن، نص$$ير ف$$دايى، احم$$د نظ$$رى، مھ$$دی مھ$$رآيين
  است.تھيه شده 

در اي$$ن ، واقع$$ا م$$ا  « ري$$س اط)ع$$ات فرھن$$گ غ$$ور  گف$$ت:   آزادرور س$$
نمايشگاه عکسھای را ديديم ک$ه بي$انگر توان$ايی ب$ا# وخ$)ق اي$ن عکاس$ان 

وض$عيت جامع$ه کن$ونی را ، کرد ک$ه اي$ن عکس$ھا  وى ع)وه  »بوده است.
کش$د ک$ه از ط$رف رياس$ت اط)ع$ات و فرھن$گ قاب$ل ق$درمی  به تصوير می

افتت$اح اي$ن نمايش$گاه گف$ت م$ن ب$ه  داکتر عبدL ھيواد والی غ$ور در باشد.
 . گ$رفتم تصوير ع)قه زياد دارم از کودکی به کمره شخصی خود عکس می

ع$$)وه نم$$ود ک$$$ه . او وی عک$$س را بخ$$ش انعک$$اس دھن$$ده ت$$$اريخ خوان$$د
ب$$رای عکس$$ان غ$$وری مس$$اعد  زمين$$ه را ھا م  نم$$ايش اي$$ن عکس$$رامي$$دوا

گف$ت عكاس$ان مرك$ز  دير مس$ول مرک$ز چش$م س$وم، سازد. بص$ير س$يرت م$
ل س$ال وزحمات ت$وان فرس$ا، در مواق$ع مختلف$ى از فص$با  ژورناليزم  فوتو

مختلفى را كه ھم$ه  در بسيارى از مناطق كشور سفر نموده و عكس ھاى 
باش$ند،تھيه ک$رده ان$د و آن$را ام$روز در مع$رض  نشانگر محتواى عالى م$ي

 ب$رای ى گفت كه ھدف عمده اين مركز، كمپ$اين قرار داده اند . و ديد مردم 
و رشد فرھنگ صلح پرورى در افغانستان است تا از اين طريق ؛از  صلح 

و ص$لح را ب$ه عن$وان ش$يوه زن$دگى بھت$ر و  جنگ و خشونت دست كشيده 
  .اييمسالم تر در جامعه جنگ زده افغانستان تقويه نم
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  وري درــدختران غ

  ة دانشگاه كابليليل
  بھزاد  منيژه  گزارش از: 

  
زن مسـلمان   را بر مرد و تعليم  ( ص) آموزش و پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد

د ولو اگـر  يعلم بياموز« ديگر فرموده است كه   يك حديث  است و در گفته فرض 
اين فرصت را پيـدا مـي    ، تردر سالهاي گذشته دختران  غوري كم » به چين هم باشد.

پيدا نمايند. نظام  يا احياناً به دانشگاه راه   درس بخوانند و  كردند كه به مكتب بروند
الحمـدهللا ايـن زمينـه را    ، همكاري مردم  شريف ما  به فضل خداوند و انتخابي كنوني 

نـدة  بـراي آي  درس بخواننـد و  دختران نيز مانند برادران شان   مساعد ساخته است كه
از دانشـجويان   تـن   13خود و كشور خود خدمتي انجام دهند.  درحال حاضر حـدود  

بـه رشـته هـاي     ة دخترانة دانشگاه كابل به سر مـي برنـد و  يدختر از واليت غور در ليل
ساينس ، روانشناسي ، ادبيات، تعلـيم وتربيـه، علـوم اجتمـاعي ، فارمسـي ، شـرعيات       

تعدادي از غوري ها هم هستند كه خانه  ، شكوغيره مشغول تحصيل مي باشند. بدون 
كـه   ، كابل  هاي شان در كابل است وهمينجا درس مي خوانند.  ليلة دخترانة دانشگاه 

در داخل محوطة دانشگاه  قرار دارد ، يك سـاختمان چهارطبقـه اسـت كـه بـه شـكل       
ي الفباي انگليسي ساخته شده است. اطراف اين ساختمان را يك ديوار سنگ  Kحرف 

شـكل مناسـب از آن   بـه  و باالي ديوار سيم گرفته شـده  اسـت و    احاطه نموده  ، بلند
محافظت صورت مي گيـرد. ليليـه داراي كتابخانـه ، تسـهيالت انترنـت ، سـالون غـذا        

بار آب گرم نيز در نـل هـا وحمـام هـاي      دو ة اتاقهاي مناسب مي باشد. هفت خوري و
  بيست وچهارساعته موجود مي باشد.   ،آب سرد صحي  ليله به جريان مي افتد و

دارنـد كـه بيشـتر شـان از      وبـاش   بود ، ششصد تن دختر در اين ليله حدود يكهزار و
تخار هستند. در هر اتاق ليله شش نفر زندگي مـي كنـد    واليت هاي بدخشان، غزني و

 باتوجه به بزرگي اتاقها جاي كامال مناسبي مي باشد. مينوي غذايي ليليـه را چاشـت   و
شب ها هم لوبيـا وكچـالو وصـبح هـا      برنج با گوشت يا باميه وكچالو و زردك و ، ها

خـود   ، فصل نيـز در آن وجـود دارد. دانشـجويان    ة چاي وشير تشكيل مي دهد وميو
تمام پرسونل ليليـه از   شان نيز مي توانند گاهي در اتاق براي خود ديك جور نمايند.

همه از طبقة اناث مي باشند. وسايل و امكانـات  آشپز و اجير  مدير گرفته تا معلمين و
ورزشي نيز در ليليه تهيه شده است وكساني كـه عالقـه داشـته باشـند مـي تواننـد در       
داخل ليليه فعاليت هاي ورزشي نيز داشته باشـند. در سـالون بـزرگ ليليـه يـك پايـه       

ي شـان  مي توانند خود شان در اتاقهـا هم تلويزيون نيز گذاشته شده است و محصلين 
در داخـل  ، تلويزيون شخصـي داشـته باشـند. بـراي خريـداري ضـروريات محصـلين        

ليليه كانتين نيز وجود دارد كه دانشـجويان اشـياي مـورد ضـرورت خـود را       ة محوط
دست مي آورند. هرچند مسافرت و دور از فاميل بودن شرايط سختي است  به  ازانجا 

به خانواده وجامعـة خـويش بايـد ايـن      خدمت دانش و ؛ اما ما به خاطر تحصيل علم و
مشكالت را تحمل نماييم تا بتوانيم در آينده خدمتي به كشور خود انجام بدهيم.  ليلية 
      دانشگاه كابل حقيقتا در اين باره كمك بسيار خوب ومناسبي هسـت. اميـدواريم ايـن    

  ليليه در آينده تعداد زيادي از محصلين غوري را در خود داشته باشد.
 

 هر درد بي درمان دواستبر  خنده 
 

 ارسالی :عبدالقيوم شاداب
 

کنن$د. اي$$ن احتم$ال وج$ود دارد ک$$ه ي$ک م$$اده  خندن$د درد کمت$ری ح$$س می براس$اس تحقيق$ات انج$$ام ش$ده در دانش$گاه آکس$$فورد وقت$ی اف$$راد می
ش$ود  اس اي$ن تحقي$ق، تص$ور میھمچن$ين براس$ .کن$د ش$ود مانن$د ي$ک مس$کن طبيع$ی عم$ل می  کيميايی که بر اثر اين خن$ده در ب$دن ترش$ح می

ھای اوليه بر خ)ف ديگر جانوران، از ته دل می خنديدند. اين مسئله سبب شد اجداد ما بتوانند در گروھھای قبيله ای بزرگتری زندگی  انسان
وع$ه مق$ا#ت انجم$ن ان$د. در اي$ن تحقي$ق ک$ه در مجم ھای ج$انوری ديگ$ر ق$ادر ب$ه تش$کيل چن$ين اجتماع$ات بزرگ$ی نبوده کنند در حاليکه گونه

سلطنتی بريتانيا منتشر شده است، برای نخستين بار آستانه درد داوطلبان م$ورد آزم$ايش ق$رار گرفت$ه اس$ت. اف$راد اي$ن تحقي$ق ب$ه دو گ$روه 
 کننده ای مانن$د دقيق$ه ف$يلم کم$دی نم$ايش داده ش$د در ع$ين ح$ال ب$رای گ$روه ديگ$ر برنام$ه خس$ته ١۵تقسيم شدند، برای ي$ک گ$روه ب$ه م$دت 

درص$د ب$يش از بقي$ه ق$ادر ب$$ه  ١٠ھای گل$ف ب$ه نم$ايش گذاش$ته ش$د. اي$ن تحقي$ق نش$ان داد اف$رادی ک$ه تجرب$ه خن$ده از ت$ه دل داش$تند  برنام$ه
دقيق$ه ي$ک برنام$ه خس$ته کنن$ده را دي$ده بودن$د، ق$درت تحم$ل  ١۵مقاومت در مقابل درد بودند. ھمچنين محقق$ان دريافتن$د ک$ه آن گروھ$ی ک$ه 

  بود.دردشان کمتر شده 

  موقعيت کمدی:

توان$د اي$ن ت$اثير را داش$ته  نوع خنده نيز بسيار اھميت دارد. خنده زير لب و آرام اثر فيزيولوژيکی ندارد و تنھا خنده "قاه قاه" است ک$ه می 
ي$ک م$اده کيمي$ايی ھای غير قابل کنت$رول  باشد. پروفيسور رابين دانبار از دانشگاه آکسفورد که مسئول اين تحقيق می باشدمعتقد است خنده

ھا باعث  شود. او به بی بی سی گفت که اين خنده موسوم به اندورفين را در بدن آزاد می کند که موجب شادی و سرخوشی و کاھش درد می
  کند. گوئيم از خنده دلم درد گرفت، اين ھمان دردی است که توليد اندورفين می شود و وقتی می ھا می تخليه ريه

  
  ی:کاوش در مايع نخاع

 اين تحقيق امکان سنجش مستقيم مقدار اندورفين را ندارد، به اين دليل که بايد سوزن بلندی به داخل نخاع افراد مورد تحقيق در حين خنده
داد. در ع$وض محقق$ان آس$تانه  شد خنده از صورت افراد برود و نتيجه تحقيق را نيز تحت ت$اثير ق$رار م$ی شد که اين امر موجب می وارد می

ھ$ای اي$ن اف$راد ق$رار  ر کدام از اف$راد اي$ن تحقي$ق را ب$ه ش$يوه ديگ$ری ان$دازه گي$ری کردن$د. ب$ه ط$ور نمون$ه، ي$ک بس$ته ي$خ را ب$ر آرنجدرد ھ
دادند و منتظر می شدند تا ببينند که فرد تا کی می توان$د س$ردی اي$ن ي$خ ھ$ا را تحم$ل کن$د. ب$ا اف$زايش آس$تانه تحم$ل درد، مق$دار بيش$تری  می

شود. ھدف پروفيسور دانبار از اين تحقيق ايجاد يک روش درمانی جديد نبوده است، اما اين تحقيق کشف ک$رد ک$ه خن$ده  می اندورفين توليد
ھای جانوری توانايی خنديدن دارند اما تنھا انسان است  در استقرار جوامع انسانی در دو ميليون سال پيش چه نقشی داشته است. تمام گونه

شود. نظريه پروفيسور دانبار اين است که ترشح اندورفين ھا ع)وه ب$ر تس$کين درد، م$ردم  ورفين در بدنش آزاد میکه با خنده از ته دل اند
  را به اجتماعی شدن سوق می دھد .

خنديدن$د ش$کل   ھ$ا در زم$انی ک$ه اج$داد م$ا ب$ه ش$کل دس$ته جمع$ی دور آت$ش م$ی اين نظريه سناريويی را خلق می کند که احتم$ا# اول$ين دلقک
  منبع بی بی سی      تند.گرف

  

  لح غير قانونى شاكى اندــاشند گان غور از اخاذي  افراد مسب
 

که مسوولين  ھرات شاکی اند، –درحالی از اخاذی توسط افراد مسلح غير قانونى در مسيرشاھراه چغچران  باشند گان و#يت غور
  ازکنترول دولت خارج است.، گويندکه مسيرياد شده  اين و#يت می

پوسته افراد  ٧ھرات رفت وآمد می کند، گفت که در اين شاھراه ،  –چ که در مسير شاھراه چغچران محمد انور راننده موتر ف)نکو
الی  ٢٠٠مسلح غير قانونى وجود دارد. وی افزود:"ھريک ازاين پوسته ھا از نزد رانندگان وسايط کوچک(ف)نکوچ ولند کروزر)

ی می گيرند واگر خواسته باشند ،از ميوه خشک ويا تازه که افغان ١٠٠الی  ٥٠افغانی اخذ می کنند وبرع)وه ازھرمسافر ٣٠٠
  درموتر، بار باشد نيز يک مقدار می گيرند."

انور اظھار داشت که اگر دريور ويا مسافر؛ از پرداخت پول خود داری نمايد، از طرف افراد پوسته مورد لت و کوب قرار می گيرد. 
ارھا شکايت کرده، اما کسی صدای آنھا ره نشنيده وحا# در ھرپيره ؛ع)وه از وی ع)وه نمود:"دريوران، بارھا ازدست ای تفنگد

  افغانی رابايد به پوسته ھای غير قانونى بدھيم." ٣٠٠٠الی  ٢٥٠٠تکس به دولت،
ی افغان ١٥٠٠الی  ١٠٠٠آقا محمد دريور موتر کاماز، که درمسير يادشده فعاليت دارد گفت که درھريک ازپوسته ھای غير قانونى  

بايد بپردازند وی افزود:" پوسته ھا وقتی پول ره از دريورگرفت،درمقابل پارچه ميتن وآنھا پارچه تکس دولتی ره قبول ندارند." 
ھزار افغانی به اين افراد مي باشد. راننده يادشده  ١٥آقامحمد می گويد که موتر ھای باربری در ھرمرتبه مجبور به پر داخت ده تا 

ديگرآن در مربو طات و#يت ھرات،  ٣سته اين افراد در مربوطات و#يت غورمربوط به قو ماندان م) مصطفی وپو٤اظھار داشت که 
متری پوسته اردوی ملی در ولسوالی  ٣٠٠که يکی از اين پوسته ھا در    مربوط به قوماندان سيد ولی ھراتی می باشد. وی گفت
  اآنھا کاری ندارد.چشت و#يت ھرات موقعيت دارد.اما پوسته اردوی ملی،ب

جنرال  خدايار قدسی قو ماندان امنيه و#يت غور، موجوديت پوسته ھای افراد غير قانونى واخذ پول را توسط آنھا از مردم تأييد می 
گفت:" افراد م)مصطفی در مسير شاھراه ياد شده ؛از رانند گان ومردم طبق دلخواه خود پول اخذ می کند   ٢١کند. وی به 
اه از کنترول دولت خارج است. وی می گويد که غرض برچيدن اين پوسته ھا وتصفيه منطقه به يک عمليات وسيع نياز ومسيرشاھر

  است که پوليس اين و#يت؛ توانايی انجام آنرا ندارد.
لف فرد مسلح غيرمسوول در ساحات مخت ٦٠٠٠نفر می رسد،در حاليکه  ١٣٠٠قدسی اظھار داشت که تعداد پوليس و#يت غوربه 

  اين و#يت فعاليت دارند وم) مصطفی؛ يکتن ازقوماندانان مشھور آنھاست.
نفر ،از نيروھای اردوی ملی در مرکز اين و#يت جابجا شده وآنھا در ھيچ فعاليت محاربوی اشتراک نمی  ٥٠قدسی گفت که صرف 

داخله راپور داده است،اما به خاطر رفع اين ھرات را به وزارت  –کنند. وی بيان داشت که مشک)ت امنيتی مسير شاھراه چغچران 
  مشکل تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

انجي) شريفی عضو شورای و#يت غور،با تأييد نا امنی در مسير شاھراه گفت که شکايت متعدد مردم ازاين ناحيه به شورای و#يتی 
و#يت شريک ساخته اند، اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته مواصلت نموده است. شريفی ع)وه نمود که اين مشکل را با مسوولين 

  است.
ھرات، تأييد نموده ومی گويد  –قانونى را درشاھراه غور   عبدالحی خطيبی سخنگوی والی غورنيز موجوديت پوسته ھای افراد غير

  که اين شاھراه ؛از کنترول دولت خارج است وبرای تصفيه آن مناطق پ)نی روی دست نيست.
   


