
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جوانان غور  ارگان ملی واجتماعی نشــــــــریه  

 ن دولت به پروسه صلحپیوستن معلمین وکارمندا

یکی از برنامه  مسلح در این روند  تالش برای پیوستن مخالفین  شورای عالی صلح  و  ایجاد

امیدوار ساخت که  کمی  را  مردم  درابتدا این شورا ایجاد . های مهم دولت افغانستان بود

 ولت قرار گیرد مسلح د مردم افغانستان ومخالفین  مورد اعتماد جامعه جهانی ،  بتواندشاید 

دفتر کابل ،  این شورا درکار غاز آ همزمان با . یکجا سازد ومخالفان را با دولت  ونارضیان 

 والیت مشکالت زیاد امنیتی واین  که درآنبا . گشایش یافتغور والیت   والیتی آن نیز در

این بتواند به کم کردن  ی  صلح شوراکه  رفت  گمان می ،وجود داشت   اختالفات قومی

 فراوان  و از مدیریت نادرست دولت ، سف أبا ت. وخصومت ها مؤثر واقع شود مشکالت 

 بیشتر د وکه خودشان بیشتر از دیگران مشکل داشتن ند جا گردیده ب جا دراین شورا ی افراد

 از آنجایی که  . دبرای خود دانستن درامد مالی وایجاد   سیله حیف میل و  را این شورا ازهمه 

، دراین شورا وجود نداشت و ارادۀ محکم وقوی به خاطر بهبود وضعیت  توانمندی  و صداقت

  از کنترولکم کم   امنیت  عمیق تر گردید واختالفات قومی  وشد  یشتر بدبختانه بمشکالت 

شان را به  سادگی  اعتماد ، درچشمان مردم  با خاک زدن   این شورا. دولت خارج گشت

 شاگردان معلمین ،، شورای صلح  ،  دشناختن می دیدند و  مردم می درحالیکه و  ازبین برد

وارد پروسه می کرد  ونامش را پیوستن  ناکار و ی ه  االح  درسوکامندان دولت را با مکتب 

و بازی  دادن  به خارجیان ومطبوعات   نشان دادن این افراد . مخالفان به دولت می گذاشت

دیدند و به صداقت و  دغل کاری  واال جناب ها  می   مردم و جامعۀ جهانی  را مردم می

 د صلح تسلیم می نمای ۀ به پروس را خود  افراد کارمندان و ی است که که چطور دولتخندید 

از  که  جنایت کار دزد و  افراد ۀ عددر چنین شرایطی   .نماید ام طالب یاد میه ننها بآاز  و

 خود و وستند به پروسه صلح پی  ت استفاده کردهنیز ازاین فرصچنگال پولیس فراری بودند 

جامعه مدنی   یکی از مشکالت دیگر عدم اگاهی مردم ، . دزاد ساختنآ ن قانو پی گرد را از 

هیچ هم  تاهنوزه باشد ک این شورا می مصرف بودجه  چگونگی شورای والیتیومطبوعات از  و

آیا دولت با چنین افراد وچنین مدیرانی  سوال اینجاست که. ی در این باره ندارندگونه معلومات

 .آیا می تواند به  فعالیت این شورا بعد ازین هم امید وار باشد؟ مردم چنین امیدواری ندارند
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ائتالف دادخواهی ،اتحادیه ژورنالیستان ودفتر  شبکه جامعه مدنی،نهادهای جامعه  مدنی، مطبوعاتی  اعالمیه

 :نا امنی ها و وضعیت حقوق بشری مردم غور  میسیون مستقل حقوق بشر درمورد گسترشوالیتی غورک
 

ازعدم رسیدگی وعدم  ائتالف دادخواهی، اتحادیه ژورنالیستان ودفتروالیتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی،

اختالفات  براثر 1931ماه اول سال  5در. خشونت علیه زنان شدیدا ابرازنگرانی می نمایند تعقیب قضایای نقض حقوق بشرو

منازعات مسلحانه بین قوماندانهای مسلح غیرمسؤل  وحوادث جرمی،  قتلهای زیادی درنقاط مختلف والیت غور اتفاق قومی، 

همچنین خشونت شدید علیه زنان افزایش چشم . افتاده است، افراد ملکی وکودکان زیادی درنتیجه انفجارماین ازبین رفته اند

نهادهای مدنی، دفترحقوق بشرواتحادیه ژورنالیستان والیت غور باهدف تقویت نظام، اصالح اموروبهبود امنیت . یریافته استگ

به طور .وظیفه خود دانسته تا ازطریق رسانه های همگانی ، صدای مظلومیت مردم را به گوش مقامات ومسولین امور برساند

 .ی فوق دروالیت غور می باشدواضح موارد زیرباعث نگرانی شدید نهادها

 :قتل شهروندان وعدم رسیدگی وتعقیب قضایا وگسترش نا امنی ها -1

ازابتدای سال  واقعات جرمی، اختالفات قومی وحمالت مخالفین مسلح دولت ، درنتیجه جنگ بین قوماندانهای مسلح غیرمسؤل ،

مظلومانه قاضی قربان کریمی، حیات اهلل بیگ عضو شهادت .نفردرنقاط مختلف والیت غور کشته شده اند 48بیش از 1931

قتل دوزن وسه مرد درحوادث جداگانه  نفردرمنازعات قومی درولسوالی شهرک،5قتل  رئیس موسسه برگ، شورای والیتی،

درولسوالی دولتیار، ترور نماینده مهاجرین سوخته درمرکزوالیت غور، شهادت قوماندان امنیه چهارسده  ومعاون جنایی 

اما عاملین قضایا ومجرمین متکرر هیچگاه مورد تعقیب . نمونه بارز این قتلها می باشد... 11/5/1931والی دولینه به تاریخ ولس

 ایجاد پوسته های خودسردرمسیرشاهراهها، تاسیس حکومت ملوک الطوایفی وایجاد اداره موازی وخودسر.عدلی قرارنمی گیرند

الح وتامین مصارف جنگ توسط قوماندانهای مسلح غیرمسؤل، نیز ازجمله رویدادهای برای خرید سازمردم ، و جمع آوری پول 

وهیچگونه تدابیری ازطرف ارگانهای مسؤل  .تاسف انگیزاست که اداره محلی ومردم غور را با چالش جدی مواجه ساخته است 

این مظالم وبی تفاوتی اداره محلی ، مردم غور درنتیجه .محلی وامنیتی برای جلوگیری ازاین ظلم وستمها وجودنداشته است

بی عدالتی، فرهنگ معافیت ازقانون، عدم حاکمیت قانون وعدم دستگیری عاملین . ازدسترسی به امنیت وعدالت محروم شده اند

این موضوع باعث تشدید نا . قتلها باعث شده تا ناقضین حقوق بشر با جرأت بیشتر آدم بکشند وبه جنایات شان ادامه بدهند

 .نیها درسراسر والیت غور وباعث نگرانی شدید مردم این والیت می باشدام

 :افزایش خشونت علیه زنان  -2

تااکنون .مورد قتل زنان درنقاط مختلف والیت غور اتفاق افتاده است  1قضیه خودکشی و 1تعداد  1931ماه اول سال  5در

پیگیری این قضایا درنهادهای امنیتی وعدلی تا حاال ؛کدام اقدام علی رغم .عاملین هیچ یک ازاین قتلها وقضایا دستگیرنشده اند

بی تفاوتی اداره محلی غور درقضایای خشونت وعدم .موثر درزمینه صورت نگرفته ومسؤلین امنیتی درزمینه پاسخگو نمی باشند

 .تطبیق قانون منع خشونت باعث افزایش خشونت های خانوادگی وموجب نگرانی عمیق مامی باشد

 :لفات افرادملکی وبه خصوص اطفال بی گناه براثرماین گذاری کنارجاده ت -9

نفرطفل به  7جان باختن .نفرازافرادملکی براثرماین گذاری کنارجاده به شهادت رسیده اند 19تعداد  1931ماه اول سال  5در

لتیاروجان باختن یک درولسوالی تیوره ، کشته شدن سه طفل درحوادث جرمی درولسوالی دو 1931/ 9/5تـــــاریخ 

ماین گذاری راههای  مواصالتی مشکل .، ازنمونه های بارز آن می باشد19/5/1931نفرازاعضای شورای والیتی غوربه تاریخ 

ماین گذاری های کوروشهادت افرادملکلی به ویژه کودکان .دیگری است که هرروز ازمردم ملکی ومسافرین قربانی می گیرد

ازتمام طرفهای .الم وبرخالف موازین بشردوستانه بین المللی بوده باعث نگرانی شدید ما می باشدبرخالف اصول دین مقدس اس

 .درگیرجدا تقاضا مندیم تا ازماین گذاری راهها ی مواصالتی وهدف قراردادن افرادملکی خودداری نمایند

دم به تکراربه هیئت های حکومت مرامنیتی  مقامات حکومت مرکزی درقبال نا امنی ها درغوربی تفاوت هستند،مشکالت 

گفته شده وآنها به مردم قول مساعدداده بودند، اما عرایض مردم درجعبه های ..مرکزی وازجمله به وزیرمحترم داخله  

درپایان از ریاست محترم جمهوری اسالمی افغانستان .میزمقامات بلند رتبه دولتی قید و درکابل به فراموشی گرفته شده است 

ازولسی .ی داریم تا فرمان اخیرخویش را درمورد تامین امنیت ،عدالت وحاکمیت قانون دروالیت غوراجرانمایندتقاضای جد

( وزارت داخله ،دفاع، امنیت ملی )جرگه ومشرانوجرگه و وکالی مردم غور درپارلمان ، اداره محلی ،وزارتخانه های امنیتی 

والیت غور تامین، ختالفات قومی راحل وخلع سالح عمومی را دروالیت تقاضای جدی داریم ، تا امنیت وعدالت رابرای مردم 

 .غور روی دست بگیرند

 (ائتالف دادخواهی، دفتروالیتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشراتحادیه ژورنالیستان، نهادهای جامعه مدنی،  ) 

 11/5/1931مورخ( چغچران )شهرفیروزکوه 
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در مورد   مردم هزاره ازسپاس فروان 

 امنیت

 امنیت میوانسان صلح واساسی  یکی از نیازی های مهم 

توانیم به ی ما نم، نباشد تامین  منیت اکه  زمانی و باشد

دست  ی و انکشاف چشمگیر پیشرفت گونه هیچ

را به  ( ج) توانیم عبادت خداوند وحتی نمی پیداکنیم 

، نبود امنیت   .انجام دهیمو آرامش کامل  درستی 

 تبدیل شده افغانستان ۀ یکی از مشکالت عمد به  امروز

و ن صلح یمأت .را سخت نگران نموده است ومردم 

ولی مردم  ؛ از مسولیت های دولت میباشداً یقنن ، امنیت

در این  راۀ توانند نقش عمد میهم کشور  وهرمنطقه 

جای همه  در بدون شک  امنیت . بازی نماین مورد 

ی ومعم  هن امنیت شاهراأمیت است ؛ اماکشورضرورت 

 ستند ازحرکت هآن  در  در روز مردم  که شب و

 ۀاز جمل  .میباشدو اساسی عمده  بسیار  ضرورت 

 هم ی یک، بزرگ وعمومی درافغانستان  ه های شاهرا

هلیز کابل میباشد که د -بامیان  -غور –هرات  ۀشاهرا

 دولت  ه اگر چ .به حساب می آیدافغانستان میانی 

و نکرده  ۀ زیادی تاکنون توج واعمار آن   دربازسازی

ولی  کنند؛می  دو آمرفت  دران  به سختیعابرین بسیار 

خواهم به طور خاص از مردم هزاره که درمسیر  من می

  .نمایم و قدردانی  دارند تشکر ی قرارمعمو ه این شاهرا

در  ،خواهد از کابل به غور سفر نماید دم میآکه  زمانی

ودولتیار که بین   هم استنزدیک  کابل  میدان شهر که 

سخت به تشویش رد ومرکز غور قرار دا لعل ولسوالی

  گ بامیانروکوه های بز ها  دره ؛ اما هست یونگران

 ونیروی امنیتی سرباز ه هیچ ومناطق هزرات جات ک

 روز شب  ومی باشد  ، بسیار با امنموجود نیست دران 

آنجا رفت وآمد دارند واز چیزی نمی  مسافرین در

ام  و  آمده به تازگی از این مسیر به غور  نم . ترسند

 تنها . منزل زده ام شاهراه  این  روز در دوو یک شب 

مناطق ، دم سفر کرو بی خیال آرامش   که بهۀ منطق

درک باالی مردم  این از همکاری و . ه نشین بودرهزا

صلح  وطن دوستی و این احساس  .باشد هزراه می

این همت بزرگ  . را نشان می دهددوستی مردم هزاره 

باشد وگرنه  ه میارهز لت بزرگیری مذلیت پوومسو

دره  وها کوه  و  مناطق صعب العبور وفراموش شده

ها صد  ،دارد موقعیت مسیر   نکه درای ی های بزرگ

آن را  تواند تا امنیت خارجی نمیو هزار نیروی  داخلی 

ند دست به نا امنی توان این مردم می . ندنمای تأمین 

 به وطن ومردم خودنسبت  که  ی ولی  عشق ؛ بزنند

ودرکی که از اوضاع کشور دارند  آنها را وادار دارند 

اران خود تالش  ن امنیت وطندیمأسخت درتمی سازد که 

خواست و  به صدا مردم هوشیار وباشعور این  . نمایند

را خود دهند که سرک  دشمنان افغانستان گوش نمی

 .را به شهادت برسانندخود  ومردم کنند  خراب 

مردم میدان  خصوصا ،امیدوارم  دیگر مناطق کشور

نمایند  ک رد اهمیت صلح وامینت را، وردک وغور نیز 

 اجازه ندهند تا مخربین  ، سرزمین خود برای پیشرفتو 

  طندارانو طن را خراب وتروریست های پاکستانی و و

 .را به شهات برسانند 

 محمد حسن حکیمی

 

 

 .از مردم علم دوست تله  12نامه هما اجتماعی جوانان  و و  ارگان ملی سپاسگزاری 

  غور دانشگاه  ه ب، وطن پرست تله و مردم علم دوست  جریب زمین  211 و بخشیدن بیشتر  از   از کمک،  12نامه هوما  اجتماعی جوانان غور ارگان ملی و

باهمت  بزرگان باشندگان و . ارزش چندین ملیون افغانی نیز دارد ، ارزش بلند معنویداشتن   ضمن  این کمک  . می نمایندوقدر دانی  تحسینپوزلیچ  ۀ درساح

 ربه مردم غو ی کمک نهایت بزرگ جوانان غور قدم بزرگ واً  اهمیت آن  برای خصوصو م غور  ۀ آیند اهمیت علم ودانش  در  از  با درک بلند تله  قریۀ 

باشد کمک  افتخارت مردم غور می که یکی از دست آورد ها وتحصیلی  این موسسه به  خواهیم که  می غور  ما  از تمام مردم. دوتحصیالت عالی غور نمودن

ور ، هرکس به اندازه توان خود  ، مردم قریۀ تله بادادن زمین شان اولین قدم را برداشتند ، امیدواریم سایر مردم غ. ف نمایداانکش رشد ودانشگاه  غور نمایند تا 

مشکل جای، . این دانشگاه در حال حاضر مشکالت بسیاری دارد. گام های دیگری بردارند و دانشگاه خود را  و به عبارت دیگر ، فرزندان خود را کمک نمایند

حل خواهد شد و این موسسه تحصیلی در رشد وتوسعۀ غور نقش  مشکل معاش استادان، مشکل لیلیۀ محصلین وغیره ، اما انشااهلل در آینده این مشکالت سرانجام

  .مهمی به عهده خواهد گرفت

 

 مردم غور خواهان استعفای والی شدند

والی غور  عفای هرچه عاجل ستار استاغور خووتعدای از اعضای شورای والیتی متنفذین  ،مجاهدین ، فرهنگی  نهادهای مدنی و، شورای علما 

 .ندشد

والی  ی عبداهلل هیواد فاعستاراستاغور خوعام مردم بزرگان  و تن از  ده هابرگزار شده بود ،   شورای والیتی غور در ی که امروز در نشست

مولوی عصمت اهلل  . زد هندخوا و وسیع  ستردهگدست به تجمعات  روزشنبه  ، والی ی فاعدرصورت عدم است،  ددادن مردم هشدار . دغور شدن

 . ترک نماید وغور را فاءععاجل است ه که هرچ از رئیس شورای والیتی خواست تا برا ی والی غور بگوید ، ندیم رئیس شورای علمای غور

نهایت خراب  ی بین شده است وضعیت امنیتیوالی تعی که عبداهلل هیواد ی گفت ازمدت و را به بی کفایتی متهم نمود آقای ندیم والی غور

یک ، مولوی محمد عدیم  .ض میباشنداوی نار تمام مردم ازو  ورده آلف درغور به وجود ترا بین اقوام مخی بسیاری اختالفات والیو  گردیده 

از هم  ره غور کامالااد.  هیواد شخصی مناسب به ادره غور نیست . دهدعفا گفت همه ما فقط میخواهیم والی غور است، تن از متنفذین قوم 

 .دست دارد والی غور خودش دربسیاری ازقضایا . وجود ندارد حاکمیت دولت ، پاشیده 

وی نتواسته درغور  . ض انداکردهای والی غور نار جوانان از کار جامعه مدنی و، تالف جامعه مدنی غور گفت ئرئیس ا فخرالدن شهریار

 خوندزاده آمولوی رمضان  . نادرست است مردم  با  وی  بر خورد ی نمی کند ومردم رسیدگ تبه مشکال والی . بازسازی وتامین امنیت نماید

،  وی گفت خراب بودن وضعیت امنیتی  . میمردم حمایت می نمای از هرحرکت قانون مند گفت ما رییس شورای والیتی غور برای مردم  

والی مسولیت دارد تا  اما  ات دیگر نیز مشکالت وجود داردادر در ، مربودط به والی نیست ادرات تنها موجودیت مشکالت در، ره اضعف اد

این درحالی است که جنگ های قومی در بسیاری مناطق غور جریان دارد و طالبان نیز در پسابند وتیوره و  .دتمام وضعیت مدیریت نمای از

ی اوضاع امنتی را کامال از کنترول خارج نموده نارضایتی مردم و مدیریت پاشیده دولت محل. برخی مناطق دیگر روز به روز تقویه می شوند

 .واگر وضعیت تغییر نکند عواقب بسیار خطرناکی در غور قابل پیشبینی خواهد بود
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 :درغور نهاد  فعالترین شورا و
   ی فرهنگی وملی ازارزش ها  همین طور تالش در راه  حفظ وتقویۀ  وآنها بر حق  بلند کردن صدای کوشش به خاطر  و به مردم   راه خدمت گزرای تالش در

 در ی و مدنی مردم فعالترین نهاد وترین پیش قدم  ، شورای شهر چغچران  ؛ اما باشد میاجتماهی و فرهنگی نهاد  وطن دوست  وهر  هر شهروندمهم  یف اوظ

مصروف ،  به دلیل تقاضای شغلی ، تمام اعضای این نهاد ینکه  اوجود با . ی وظایف خویش با صداقت  و طن دوستی گام می داردراستااست  که  این والیت 

کمک با  بر حق مردم غور و  صدایدربلند کردن   همیشه، که دارند ای  وطن دوستی  احساس  با درک بلند و هستند با آن هم ،  کارهای اقتصادی تجارت و

اعضای  با رچگی پایک  وحدت و، یکی از ویژ گی  های این نهاد  .ه اندبود نهاد  نپیش قدم تری ، مردم بیچاره ومستحق کمک  به  دینی ،علمی و های نهاد

 به دور می، سمت گرایی ،  و منفعت طلبی  بسیار قه پرستی منط، از قوم پرستی بر اساس معتقدات مذهبی ودینی  ما  شورای شهر ،  .باشد این نهاد می تدبیر 

خاطر خدمت ه از تمام تالش های این نهاد ب  12نامه هنان غور وماااجتماعی جو ارگان ملی و . گذارند قدم می، مردم غور کالن  منافع برای همیشه  و  دنباش

در کنار  م تایبلند دارد از خداوند آروزمی نمای  خداوند جایگاه درنزدو کسب رزق حالل   که تجارت ینبا ا  .دمی نمای نی قدردا ری به مردم غور تشکر واگز

ما هر روزه به چشم سر شاهد هستیم که نماینده های . نماید بزرگان را در عرصه های اجتماعی وخدمت به مردم محروم غور توفیق بیشتر عطا این  ی تجارت امور 

ا کنار می گذارند وبه خاطر بر آورده شدن صدای ملت ودرخواست حق مردم که به نفع تمام جامعه می باشد در تمام شورای شهر کار وبار تجارت خود ر

ما یکبار دیگر برای این بزرگان موفقیت بیشتر . جلسات وتصمیم گیری ها اشتراک می نمایند و و مسوولیت ایمانی و وطنی خویش را به خوبی ادا می نمایند

 .دمات شان را ارج می گذاریمآرزو می کنیم و خ
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 :زارشات ارگان ملی و اجتماعی جوانان غورگ
ارگان ملی جوانان جلسات را بخاطر گزراش اشترک محمد حسن حکیمی درکنفرانس  توکیو وکابل برای نهاد های 

روی مشکالت همچنان  برگزار نمود روی موضوعات بحث شده درکنفرانس توکیومعلومات داده شدجامعه مدنی 

ئیس موسه تحصیالت عالی ،شورای والیتی ؛رئیس معارف؛رئیس حقوق بشر با اشترک رلی اموسسه تحصیالت ع

مده دوباره به اعضای جلسه شریک ساخته توسط ارگان ملی جونان وحقوق بشر آونهادهای مدنی  برگزار نمود بعد طرح 

فیصله شد که ،  دیرفته به جلسه اداری طرح ششد که ازسوی والی غور پذشد واین طرح با عبدهلل هیواد والی غور پشنهاد

کیمسیون به ریاست محترم فضل الحق ، معاش یک روزه تمام کارمندان دولت به موسسه تحصیالت عالی غور داده شود

برگزار  رساتی را با مردم  بخاطر مشکالت موجود درغوهمچنان جل د نجمع آوری نمایرا احسان تعین تا این کمک ها 

 .کردیم
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 امراهلل صالح

 

بمرای اکرمر ممردم    . رفمت  شممار ممی   های بسیار مهمم مقاوممت بمه    والیت غور یکی دیگر از حوزه

چارگی و فقر یک کتله از مردم ناممدار و بما    بی –افغانستان غور تصویری است از انزوای طبیعی

دستی، این مردم داستان بزرگمی از مقاوممت را علیمه     با وجود تمامی مشکالت و تنگ. تاریخ بلند

طالبان در تاریخ خویش درج کردند که احمدشاه مسعود با تمام نبوغ نظمامی خمود بمه آن تعجمب     

زاده، مشهور به داکتر ابمراهیم   ابراهیم ملکاین مقاومت بزرگ در محور فرمانده محمد . کرد می

گاهی با مسعود حضوری مالقات و دیدار نداشمته، ولمی توانسمته بمود      چرخید؛ جوانی که هیچ می

جنوب غور الی ولسوالی پرچمن والیت فمراه را بمه یمک پایگماه ضمدطالبان بما عممق و حمایمت         

 .مردمممممممممممممممممممممممممممممممی تبممممممممممممممممممممممممممممممدیل کنممممممممممممممممممممممممممممممد  

اکتر ابراهیم تلیفونی صمحبت کمرده از او خواسمته بمود     مالمحمد عمر، رهبر طالبان دو مرتبه با د

کمنم کمه چمرا در     مالعمر به داکتر ابراهیم گفته بود ممن درک ممی  . که دست از مقاومت بردارد

 .کنم که در غور چرا علیه ما جنگ است، درک نمی شمال و شمالی علیه ما مقاومت است، اما این

خاطر کسمب مجمدد آن بایمد     اند که به دست نداده ها چیزی را از کردند که غوری طالبان فکر می

اما مقاومت در غور اتکا داشت به درک مردم از فرهنگ، تماریخ و سیاسمت کمه طالبمان     . بجنگند

غور، بنابر نزدیکی به هلمند و قندهار، از دید استراتژیکی برای پایگماه  . را در محاسبه نداشتند آن

از این رو مالعممر بمرخالف معممول،    . از شده بوداصلی و حوزه مهم سربازگیری طالبان دردسرس

بمه اسمترنای هممین و چنمد ممورد دیگمر،       . تالش کرد تا با مداخله شخصی این جبهه را خنرا سازد

 .صمورت مسمتقیم بما فرمانمدهان جبهمه مقاوممت داخمل تمماس نشمده بمود           گماهی بمه   مالعمر هیچ

نمام   در هوتمل کابمل کمه حماال بمه      1111اما پس از مسعود، من داکتر ابراهیم را در فبروری سمال  

سمنگران دیمروزی    شد که منتظر مالقات با هم ها می او روز. عوض شده است، دیدم« سرینا کابل»

عنموان   احمدشماه مسمعود از او بمه   . خود در کابل بود و کسی تما آن وقمت مالقماتش نکمرده بمود     

قضاوت مسعود، او را دیر در  من با اعتقاد به. کرد ترین فرمانده مقاومت یاد می دلیرترین و پاک

دانم چه وقمت موفمق شمد بمه دربمار دیگمر        نمی. آغوش گرفتم و بعد برایش از ارادتم قصه کردم

 .گممماهی بمممرایش غیرقابمممل دسمممترس نبمممودم   سمممنگران خمممود برسمممد، امممما ممممن همممیچ    همممم

ها باز هم در تحوالت بعدی سیاسی در خط فکری خود محکم ایسمتادند و بمه هممین خماطر      غوری

تمرین   غور هنوز از محمروم . گیرد ها انتقام می های نرم از آن ه دولت آقای کرزی به شیوهاست ک

امما از دیمد   . رود که در فهرسمت هزینمه انکشمافی در آخمر قمرار دارد      شمار می نقاط افغانستان به

مردی مردمی که بما اتکما بمه     احمدشاه مسعود، غور نمادی بود از مقاومت علیه تجاوز سیاه و پای

 .دستی حاضر به پذیرش طالبمان نبودنمد   تاریخی و هویت برازنده خود با تحمل فقر و تنگ غرور

هما   ها در هماهنگی با مرکز سوق و اداره در پنجشیر مقداری مهمات و سالح بمه غموری   امریکایی

در شممال  . پرتاب کردند، اما این پرتاب در شمال غور و در دور و بر چغچمران صمورت گرفمت   

به ولسوالی کوهستانات والیت فاریاب نیز، مقاومت وجود داشت، امما فشمار    غور که وصل است

کمرد   جبهه شمال غور را احمدخان مرغابی رهبمری ممی  . اساسی جنگی طالبان بر جنوب غور بود

 .کممممممممممممه زیمممممممممممماد درگیممممممممممممری بمممممممممممما طالبممممممممممممان نداشممممممممممممتند     

الدن کمه   بمن  های داکتر ابراهیم در پرچمن و نفوذ اطالعاتی او در هلمند برای اسمامه  حضور نیرو

جما   های هلمند پایگاه داشت و حامیان عربی طالبان و القاعده کمه بمه بهانمه شمکار بمه آن      در دشت

هما در حیمات    در ممذاکراتی کمه امریکمایی   . شمد  دادند نیز، خطر تلقی می پرواز مستقیم انجام می

ود داکتمر  شان این بود که اگمر شم   های احمدشاه مسعود با جبهه مقاومت داشتند، یکی از خواست

. هلمند مورد حمله قرار دهمد  -الدن را در مسیر فراه ابراهیم به کمک استخباراتی امریکا اسامه بن

محمور بمود،    کمه در محتموا کوچمک و اسمامه     خماطر ایمن   این طرح از جانب احمدشماه مسمعود بمه   

 .غیرعملمممممممممممممممممممممممممممممی خوانمممممممممممممممممممممممممممممده شمممممممممممممممممممممممممممممد  

دانسمت و   لیه افغانسمتان ممی  احمد شاه مسعود مرلث پاکستان، طالبان و القاعده را تهدیدی جدی ع

کردنمد   عنوان هدف واحد و استراتژیک خود یماد ممی   ها صرفا از اسامه به که امریکایی هر زمانی

گاهی از داکتر ابراهیم نخواسته بود کمه همدف    رو او هیچ از همین. گرفت مورد پسند او قرار نمی

 الدن در  بار اسامه بن سه، چهار. الدن کوچک سازد و رسالت خود را به حد تجسس اسامه بن

 
 

 غورجوانان  یواجتماع یارگان مل یکیتبر امیپ
 

فطر  را  به تمام  روزه داران  جهمان   دیسع دیع دنیغور ، فرا  رس یتینان افغانستان ، دفتر والجوا یواجتماع یمل ارگان

و محمروم     دهیمردم رنج کش یعرض نموده  و برا تیو تهن کیغور  تبر تیو صلح دوست  وال فیملت شر ژهی، به و

شمود   یمم  یطوالن یمردم غور مدت ها.  دینما یآرزو م یشادمان و  ی، سازندگ تیپر از موفق یمرز وبوم ، سالها نیا

 یاند که فقط در صورت دهیامروز  فهم یرا شاهد هستند ول  یحکومت مرکز یها یتوجه یها و ب یمهر یکه انواع  ب

،  شیخمو  تیم وال تیم صملح و امن  نیو تمام   یکه  در راه  رشد و ترق اورندیرا به دست ب شیخو ۀتوانند حقوق حق یم

 .ندینما میافغانستان تقد یو کدر یفرهنگ ۀه نموده  و جوانان مستعد و دلسوز به جامعخود شان تالش همه جانب

   !بزرگوار غور مردم

 رییها و تغ شرفتیده سال ما ، شاهد پ نیهمرفته  در ا ی، رو یتیوال رانیمد یها یها و روز گذران یوجود کم کار  با

آنچه مهمم  . خواهد داشت یهم در پ یغور برکات ۀندیآ یااهلل برامساله انش نیکه ا میبوده ا تیوال نیهم در ا یوتحوالت

از اسمتحکام نظمام  و    دیم با میکه  قرار دار یاسیوس یا شهیو اند یکرف فیها به هر ط یما غور ۀاست که هم نیاست ا

خواهمد   نیز بمردم ما ا یشود  تمام دست آوردها ادیها ز یاگر نا امن. میینما تیمان حما تیصلح و ثبات در وال نیتام

 شیاز پم  تیم نصملح  وام  یسمازندگ  نیم ا یساخت ؛ اما برا میخود  را به کمک خداوند خواه یما خود مان زندگ. رفت

 میکمه هسمت   ییدر هرجا دییایب.  مییاداء نما  یما سهم خود  را در حق غور باستان ۀهم دییایب. باشد یم یاساس یشرط ها

فطر را به کافه ملت صملح دوسمت    دیع گرید کباری.  میبساز شیبرا یرخشاند ۀندیو آ میبردار یگام نیسرزم نیا یبرا

   .مینما یم یوسالمت یسربلند یتان آروز یو برا میگو یم کیغور تبر

 

 بااحترام

 یمیمحمد حسن حک

 جوانان غور یواجتماع یارگان مل سییر

 
 

 :جلسات نظرخواهی 
فعااان الاامعاا لمااوغالناناغاااملنن ذااالنم   اا  التااالا 06رالبااالغظااخلااانا اللارگاااملم ااالاناغااامل اانرل اا لا  اا ل

ل.غذندشکالتل الواونن تل ایلنذوهلبخگزارلنم نن الدون الوفعان ال ملبخاطخلغظخلانا الدرمنردلم

ا  اتلاب والبالتالوتلقخاملشخ فلآ ا للشولناغاملون   ل  طاملرض  لبخگزارالاا الا  اتلک لدردف خلارگاملم 

غااملضاذالاانملآمو اولبا لاشا خهلک  اوهلگااملدرمانردلاشولبعولتن طلمحذولح الحک ذالرئا  لارگااملم االوان

کلخوپالبال اتلانردالغنش  لبعولتن طلکارل ایلگآا وایلا   لمع نماتلدادلشولاش خاهلک  وهلگامل خکواملغطخ ا

ذااوهلباا لا  اااتلارا اا لشااول خ اا لگااخو للمشااکالتلنل اااللکاا لتن ااطلغذا  ااوهلگاااملگااخو  کل اااا  ولد گااخلشااخ

ل:در نرواون تل الرالچ  التع  الکخدغو

 :عمده در غور مشکالت 
   حکومت داری خوب نبود. 

  نبود سرک وبر ق دروالیت غور. 

 تی وامنیتی ومعامله مسولین بلند پایه دولت ااستخبارمنیت موجودیت مخالفین مسلح دولت ونفوذ دشمن دردستگاهای عدم ا

 .با افراد مسلح غیر مسول 

  عدم موجودیت زمینه کار وعدم دسترسی مردم به خدمات. 

 ستر ده وسازمان یافته دردستگاه های حکومتی وغیر حکومتی وآلوده بودن  مسولین بلند پایه به فسادوجود فساد گ. 

 بیکاری  و فقر . 

 به عدالت  نهاعلیه زنان وعدم دسترسی آیش خشونت اافز. 

 موجودیت وحاکمیت قوماندان های مسلح غیر مسول. 

  :اولویت های عمده دروالیت غور

 .وخلع سالح گروپ های مسلح   ن امنیتتامی

 .تطبق قانون وایجاد حکومت داری خوب ومبارزه جدی با فساد اداری  -1

 .مرکزی هرات غور وبند برق باالی دریا هریرود چون سرک؛  ییزمینه کار وتطبق پروژ های زیر بنا -2

 .درصد مردم غور به زراعت ومالداری مشغول اند  09چون  ، مکانیزه شدن زراعت درغور وایجاد سردخانه ها -3

 .معارف وبهبود وضعیت صحت بلند بردن سطح کیفیت 
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یاا برگشات بای دسات      پاک ساازی ل

 آورد؟

را خوانمدم کمه    ی گزراشم  که درخبمر همای سمایت جمام غمور      زمانی

ولسمموالی پسممابند    از پمماک سممازی   ، منیممه غممور اآن قومانممدانی  در

امما بعمدتر معلموم    .  ال شمدم حخیلمی خوشم   خبمر داده بمود    طالباناز 

گممراه کمردن     و بمازی دان ملمت و    شد کمه  واقعیمت چنمین نیسمت     

و حمممرف همممای  از فعالیمممت هممما عممممده ای  عاممممه بخمممش اذهمممان 

در  وقممت همما    غممور  والیممت  در  . اسممت  مقامممات دولتممی شممده  

وحقممایق را  وارونممه   واقعیممت صممحبت نمممودن    خممالفمتاسممفانه 

  .مسممولین قممرار گرفتممه اسممت  ات افتخممار ء جممز نشممان دادن گویمما 

 بممه جمای اینکممه عممالج وچمماره ای ممم ثر   مشممکالت مممردمبمرای حممل  

ها و وعممده هممای سممرخرمنی   همیشممه نویممد  درنظممر گرفتممه شممود ، 

خیممالی وغیممر واقعممی بممه   وردهممای آدسممت از   و داده مممی شممود  

گممرگ آمممد گممرگ آمممد   ایممن  . ی داده مممی شممودشممودلخ مممردم 

از  اطممالع یممافتن از  سممبب شمده اسممت کممه ممردم بعممد  همای مقامممات  

 و دولتممی همما  بممه دولمت   را نسممبت اعتممماد شمان  حممواد   ، حقیقمت  

 اعتمماد ممردم نسمبت بمه دولمت بسمیار مهمم اسمت و        . دهنمد باز دست 

شمماید بتموان گفممت   ممردم   اعتمماد بممین دولمت و   مچیمزی بنمما اممروز  

اممما غیممر  خمموش هممای  پیممام یکممی از ایممن   .بمماقی نمانممده اسممتکممه 

پمماک سممازی  ، غممور ۀ امنیمم یبممه مممردم از سمموی قومانممدان  واقعممی 

هموطنممان عزیممر  بیشممترشمماید . مممی باشممدپسممابیند از وجممود طالبممان 

هممای امنیتممی  از نیرو  گممیریممت بزد کممه کمّندرجریممان باشمم  ، ممما

تحممت رهبممری   ، آیسمماف امنیممت ملممی  و  اردوی ملممی ، پممولیس ،

ولسمموالی پسممابند از وجممود  ۀ خمماطر تصممفیه غممور بمم ۀقومانممدان امنیمم

از ممدت چنمد    بعمد  بدبختانمه   کمه  د ایمن ولسموالی رفتنم   بمه   ، طالبان 

 تلمممف شمممدن از دسمممت دادن یمممک چمممرا بمممال آیسممماف و  روز و

اردوی ملممی  بممدون  لیس وپممو جوانممان  چنممد تممن از وصممدمه دیممدن 

د را تممرک نمودنمم پسممابند چشمممگیر ،  ورد و فعالیممتآکممدام دسممت 

درصمد   21بمه گفتمۀ ممردم محمل ،     همم اکنمون    .وبه چغچران آمدنمد 

 یجمۀ  شمت بمی نت  گبر  .خاک ولسوالی پسمابند بمه دسمت طالبمان اسمت     

مممی ت بیشممتر أطالبممان را جممر  ، نیروهممای امنیتممی غممور بممه مرکممز  

کممه  جممای تأسممف اسممت  .می سممازدامیممد نمماهم بمماز ومممردم را  دهممد 

خممالف ، همما ه غممور همیشممه بممه رسممان   ۀ امنیمم یقومانممدانرهبممری  

صممحبت همما بمما واقعیممت همما همخمموانی   زنممد  واقعیممت همما حممرف مممی

کممه پسممابند از وجممود طالبممان  نممدارد و بمما افتخممار گفتممه مممی شممود   

بمما شممنیدن . ه اسممتنفممر طالممب کشممته شممد 11 و ه پمماک سممازی شممد

ا از طریممق رادیممو همما مممردم منطقممه بممازهم بممه علمکممرد  ایممن خبممر همم

بهتممر خواهممد بممود اگممر مقامممات  . دولممت بممی بمماور تممر مممی شمموند  

حکممومتی حقممایق را چنانکممه هسممت بممه مممردم برسممانند یمما حممد اقممل  

 طموری صمحبت نماینمد کمه غیرواقعمی بمودن آن باعمث نما امیمدی          

 ..بیشتر مردم نگردد
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غور  از سوی نهادهای جامعه مدنی ( طلوع زنان) یس یسوسن یزدانی ر بانو وه  یس نهاد اندیشیمحمد صادق یوسفی ر با محمد حسن حکیمی که 

از سوی نهاد  و یکنفرانس تیوک در جامعه مدنی افغانستان  خاطر انتخاب نمایند گان ه ی جامعه مدنی درکابل بمعمو نشست  در طی یک انتخابات ، 

 20 ۀ از جمل که  توانسته بود والیت برگزار شد  33 که درسطع ی انتخاباتاین نشست  در حکیمی در . نمود اشتراک  غور ی جامعه مدنی ها

یعنی  نوب غرباولین بار از حوزه جحکیمی در این نشست برای  .  از آن خود نماید والیت   33 ه ای  باشد  که بیشترین آرا را در سطح نمانید

ضمن اشتراک منتظر سفر بود ،  درکابل در هنگامی که  حکیمی  .والیت های هرات ، غور، نیمروز ، بادغیس وفراه به عنوان نماینده انتخاب شد

  251  درآنکه ، درکنفرانس کشور های اسالمی برای آینده صلح آمیز افغانستان  ، جامعه مدنی افغانستانهای ورکشاب ها و  درتمام کنفرانس 

با  در کابل همچنان با  وی  .شرکت نمود د اسالمی دعوت شده بودن یاز تمام کشور ها  جامعه مدنیۀ نمایندگان ویژ تن از علمای برجسته و

. گفتگو وداشت ره محلی اوضعف اد ، ودولت دربازسازی غور ی بی توجهموضوع روی ، مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری 

، وزیر انرژی آب  بامحمد اسماعیل غور و  مشکالت موسسه تحصیالت عالی  به خاطر وزیر تحصیالت عالی ،  داکتر عیبداهلل عبید با و همچنان ا

 مردم غور در گان  همراه با نمایند ملکی وزیر ترانسپورت وهوا نوردی  حکیمی  با . دیدار داشت واعمار بند برق پوزلیچ   نبود برق لروی مشک

توجه  وزرات درغور و نبود نمایند گی این  در مورد یع انص با وزیر معادن ووکیل پارلمان  سیماجوینده خانم با او  . داشتشورای ملی دیدار 

یمه نصحبت داشت و مسألۀ  لی لونهاد بین المها تشویق دونر  در مورد  وزیر اقتصادحیکمی با  عالوه براین . نیز مالقات داشتروی سروی معادن 

 اوقاف روی مشکالت حجاج غورو وزیر حج او همین طور با . به بحث گرفت درغور وفرارقرار دادکنندگان را  کاره ماندن چندین پروژه 

در مورد اجرین هبا وزیر م حکیمی . نیز مالقات داشت منیتی غوراخاطر مشکالت ه ت داخله براوز منیتی امعین ارشد صحبت های داشت و با 

ازسوی این وزرات به پروژه  دادن بودجه و ندولت  به غور  ی روی بی توجه، وزیر مالیه  همراه گفتگو کرد غور کالت مهاجرین مسایل و مش

در مورد مسایل قابل فرهنگ و اطالعات وزارت  معین  نشراتی   ، ت خارجه  راوز با معین همچنان حیکمی  . جلسه داشت درغور یهای زیر بنای

صحبت ، برخورد های خالف قانون مسولین دولت با خبرنگاران  ای خصوصی وه فشار دولت با الی رسانه ا وه هالت رسانمشک بحث از جمله 

از ها ه با صدیق اهلل توحیدی مسول دیدبان رسانو  انتخابات بعدی درغور ر موجودیت فیفا د نادرنادری روی مسایل انتخابات و با  همچنان. نمود

روی مشکالت  اکرریت مطبوعات داخلی  بین المللی و های  نهادبرخی از این سفر با  در .داشتخبرانگاران صحبت  و هاه مشکالت رسان بابت 

 های  همراه با نمایندهدر کنفرانس توکیو، ضمن اشتراک فعال ، پان جادرسفر  .بیایندبه غورمی نمود  تا  تشویق  اآنهار ومی کرد  غور مصاحبه

 اپان درجروی همکاری های کشوری  اپان جبه طور جداگاه با وزیر خارجه  اشتراک داشت و درتمام برنامه ها ، اندیگر جامعه مدنی افغانست

  را ی بیشتری پروژه های زیربنای رند ویبازسازی غور سهم فعال بگ در،  مالقات داشت و از آنها خواست که نها آاز  قدر دانی  بازسازی غور و

 یموجودیت تیم بازسازنیز به خاطر  رد کتوانیا نمایندگی مییتوانیا که دراین کنفرانس از لیکشوری ل ۀ با نمایند  حکیمی. رغور حمایت نمایندد

تشویق   بین الملی را دونرهای وها  دیگر کشور  ، درغور توانیایفعال ل ن ضمن سهم گرفت ، وی خواسته شد نها ازآ ی کمک ها درغور و توانیا یل

 در آن توجه الزم نداشته و هنوز جامعه بین الملی  که تا ی والیات مشکالت  روی، با وزیر خارجه امرکا همچنان  .  رندیبگبازسازی غور سهم  در

دراین  . به طور مشخص  پیشنهاد داده شدبند برق پوزلیچ  اعمار سرک مرکزی افغانستان و اند صحبت داشتند و در مورد یافته کمتر انکشاف 

  آنها تمام  ها  درتمام این مالقاتو خبرنگاران درغور صحبت شد  ها وه وی مشکالت رسانر هاه اکتر عاشور رئیس مرکز رساند کنفرانس همراه با

 .د که امید واریم در آینده تحقق بیابدکاری دادنموعده ه توکیو درکابل و

 
 


