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  برق چغچران به اعالن گذاشته شد! بند

برق چغچران ازطرف  ساخت بند مده دیزاین وآاساس معلومات بدست  بر
  اعالن و داوطلبی گذاشته شده است.ب به آوزارت انرژي و

  

  برق حاصل این پروژه براي مردم چغچران باشد.  MW 4,05 انتظار می رود
  

سروي و ساخت ظهر مراسم افر گشایی  ساعت ده بجه قبل از 2013مارچ  31
  گزار می گردد. در مقر وزارت انرژي وأب بر بند برق چغچران

فس این اقدام کمال می رسد ولی نمدت پنج سال بپایه اه هرچند این پروژه ب
 .استبراي مردم غور خبر خوشحال کننده  ت بوده وبراي همه حایز اهمی

غور والیتی است که از لحاظ بازسازي ، در ده سال گذشته کمتر مورد توجۀ دولت و جامعۀ جهانی قرار گرفته است 
. مردم والیت غور طی این ده سال بار ها صداي خود را از آدرس هاي مختلف بلند کردند و خواست هاي خود را 

دا ها همواره با وعده هاي کمتر عملی مسؤلین حکومت با حکومت مرکزي در میان گذاشتند . اما این سر و ص
مرکزي پایان یافت . این بار وکالي شوراي والیتی غور دروازة شوراي والیتی را به رسم اعتصاب بسته کردند و با 
معترضین تعهد کردند ؛ تا زمانیکه حکومت در ساختن برق و اعمار سرك مرکزي پاسخ مثبت نگوید ، به اعتصاب 

ه می دهند و دروازة شورا را باز نمی کنند . در پی این اعتصاب ؛ دروازة شوراي والیتی غور براي سه روز خود ادام
  بسته ماند. 

جلسه اي به اشتراك نهاد هاي امنیتی، وکالي شوراي ملی و شوراي والیتی، شوراي  27/11/1391امروز جمعه 
والی والیت غور در سالون جلسات مقام والیت غور » رحمتی «اصناف شهر ، علما و متنفذین تحت رهبري سید انور

  دایر شد. نماینده هاي مردم خواست هاي مشروع ، قانونی و بر حق مردم را طرح نمودند .
سید انور رحمتی والی والیت غور خواست هاي مردم را برحق و مشروع خواند و در مورد کار هاي که تا هنوز در 

ند برق صورت گرفته است ؛ معلومات داد . آقاي رحمتی مردم را به اتحاد و مورد اسفالت سرك مرکزي و سروي ب
اتفاق دعوت نمود و به نماینده گی از حکومت مرکزي ، مردم را به ختم تظاهرات فراخوانده و اطمینان داد که 

غور ادارة محلی والیت :« خواست هاي برحق مردم را با حکومت مرکزي شریک نموده است. آقاي رحمتی گفت 
در هماهنگی و فضاي اعتماد با وکال ، خواست هاي برحق مردم پیگیري می شود و براي رفع مشکالت موجود 

  ».اقدامات عملی صورت خواهد گرفت

در نتیجۀ مباحثات ، ادارة محلی و نماینده هاي مردم به توافق رسیدند که براي رفع مشکالت مردم این والیت ؛  
الی والیت با اشتراك وکالي مردم در شوراي ملی و شوراي والیتی ، بزرگان و هیئت با صالحیت تحت رهبري و

رؤساي ادارات سکتوري جهت تعقیب پروسه هاي کاري پروژه هاي کالن مورد ضرورت از قبیل برق و سرك و 
ا و سفر نمایند ، خواست ه» مرکز افغانستان « جلب توجه بیشتر مقام ریاست جمهوري و وزراي سکتوري به کابل 

مشکالت مردم را در بخش هاي امنیتی ، انکشاف و بازسازي مطرح کنند و با این سفر خود باعث شوند تا حکومت 
 مرکزي در رفع مشکالت موجود والیت غور ، اقدامات عملی نماید.

  

 

   مردم والیت غور به تظاهرات خود پایان دادند
  

  انسان یک موجود اجتماعی است
  محمد طاھر " مومینار "

  
شکل و قیافھ کامالً خوب و  دوستان گرامی! طوری کھ ھمھ می  دانیم انسان  را خداوند ( ج ) بایک

خلیفھ روی زمین خلق نموده است و بھ انسان کرامت و بزرگی را نیز عطا نموده است. بنابر این 
اگر انسان ھا از ناحیھ فطری و طبعی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شوند، دیده خواھد شد کھ 

تھ است . زیرا طوریکھ  دانشمندان جامعھ انسانی چقدر بھ ارسال پیامبران نیاز مبرم و ھمیشگی داش
و علما می گویند انسان موجود اجتماعی بوده و زندگی اجتماعی برای ھستی طبعی و فطری او 
ضرورت است . زیرا علما از طریق تحقیقات علمی خویش این امر را ثابت نموده اند کھ میان رشد 

حیھ و زندگی اجتماعی او از اعضای فزیکی کمال نیروی تفکر و تکوین شخصیت انسان از یک نا
ناحیھ دیگر روابط مستحکم و ناگسستنی وجود دارد کھ اعضای فزیکی و نیروی تفکر انسان 
بصورت متوازن رشد می کند . بھ ھمین ترتیب تا زمانی انسان در اجتماع زندگی نکند شخصیت او 

سایر حیوانات متمایز زیر سوال قرار خواھد گرفت و ھمچنان خصوصیات دیگری کھ انسان ھا را از 
می سازد زمانی برای انسان تحقق پیدا می کند کھ او در اجتماع در میان نوع خود زندگی یومیھ اش 
را سپری نماید. بدون شک انسان در زندگی اجتماعی خود جھت برآورده ساختن نیاز مندی ھای 

تد با دیگران ضرورت حیاتی خویش قبل از غذا، لباس، مسکن و غیره بھ تعامل، تعاون، داد و س
احساس می کند. زیرا بھ تنھای نمی تواند تمام ضرورت ھا خویش را تامین نموده و بھ حیات زندگی 
خویش ادامھ دھد. ضرورت ھا زندگی انسان ھا در روز تا حدی توقف نمی کند بلکھ ھر روز و حتی 

سان زیاد شود بھ ھمان ھر ساعت افزایش پیدا می کند و بھ ھر اندازه کھ خواستھ ھای دنیوی ان
پیمانھ و اندازه بر خورد وی با جامعھ و انسان ھا افزایش پیدامی کند. طبیعت و غریزه انسانی 
طوری است کھ انسان برای تامین منافع شخصی خود می کوشد و ھمواره ھمھ چیز را برای خود 

مردم و عامھ باخطر و بخواھد این است کھ مزاحمت ھا، ظلم ھا و حق تلفی ھا وجود می آید منافع 
مشکل مواجھ می شود و نظام اجتماعی کھ باید بھ اساس عدالت، انصاف و تامین منافع شخصی 
استوار است بھ میان آمده و سرانجام انارشیزم مسلط می گردد و شریعت زمانی از این مضیغھ و 

ت و شرایط قابل پرابلم رھای می یابد کھ اصول و قوانین کلی وجود داشتھ باشد کھ در ھمھ حاال
تطبیق بوده تا بر مبنی آن عدالت اجتماعی و مصالح عمومی متحقق گردد. این یک حقیقت مسلم 
است کھ باید واضح سازند، چنین قوانین در اصول کلی ذاتی باشد کھ در ذات، صفات و افعال با 

(ج) کسی دیگری مخلوقات بویژه با انسان ھا مشابھت نداشتھ باشد و چنین  ذاتی جز ذات خداوند 
نیست. بنا براین وضع ساختار قوانین کلی و عمومی در جامعھ بشری مربوط بھ خداوند (ج) می 
شود و از آنجای کھ انسان نمی توانند بطور مستقیم چنین قوانین را از خداوند اخذ نماید و در روی 

نسان ھای دارای صفات زمین تطبیق کنند لذا اراده الھی بھ این امر تعلق گرفتھ است  تا تعداد ا
حمیده را از میان خود آنھا انتخاب نموده و منحیث پیام آور خود برای سایر انسانھ ا بفرستد. قوانین 
نازل شده از جانب خداوند(ج) را کھ تکفل و تنظیم امور مادی و معنوی انسان ھا است برای آنان 

ر جامعھ انسانی پیاده نماید بنابراین می رسانیده و عدالت اجتماعی را تامین کنند و منافع عامھ را د
ً بھ پیامبران و بدین ترتیب بھ قانون الھی نیاز دارد. و بھ ھمین  توان گفت کھ جامعھ بشری شدیدا
مخلوط بھ خاطر ھدایت و رھنمای انسانھا پروردگار عالم ھمواره پیامبران را منحیث یک پیک و 

 ده است.چراغ روشن جھت پیدانمودن راه درست ارسال نمو
 

اطفال را از نزدیک شدن به نیرو 
  هاي پی آر تی ممانعت نمایید . 

اطفال  شھروندان عزیز ، معلمین محترم مکاتب ، بزرگان و مسؤلین امور ؛ لطف
را از نزدیک شدن بھ تانک ھای نیروی ھای خارجی ممانعت نمایید ، زیرا تعداد 
اطفال ھنگام نزدیک شدن بھ طرف تانک ھا سنگ پرتاب می کنند ، احتمال حوادث 
درد ناک را در قبال سنگ پرتاب کردن ھا نادیده نگیرید ، در صورت بروز کدام 

ً توقع می رود کھ در قبال حادثۀ جبران ناپذیر ندامت و پیشیمانی ف اییده ندارد ، بناء
اطفال در موقعیت کھ قرار دارید احساس مسؤلیت نمایید و آنھا را از نزدیک شدن 

 بھ نیرو ھای خارجی ممانعت نمایید .  
 



  
  
  
  

   
 

    
 

 
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

                   2013                 فبروري                           مطابق                                1391                           حوت                  پانزدهمدوم       شماره          سال       

 
2 

کاری" کھ در کمپ گروپ بزرگ  اشتراک کننده گان از کورس تحت نام " اھمیت ھم –) 2013جنوری  29بھ تاریخ (
پی آر تی تحت رھبری لیتوانیا مقیم شھر چغچران والیت غور تدویر یافتھ بود فارغ گردیدند . ھدف این کورس تاکید بر 
اھمیت ھمکاری بھ منظور رشد مھارت ھای رھبری و مدیریت (منجمنت) بوده است. گروپ اشتراک کنندگان مشمول 

  المللی ، موسسات غیر دولتی و رسانھ ھا بودند. اعضای رھبری مقامات محلی ، موسسات بین 
  

دگروال لینس کوبیلیس، قومندان تیم پی آرتی مقیم چغچران در حین توزیع تصدیقنامھ برای اشتراک کننده گان گفت : 
"من بسیار خوشحال می باشم و افتخار می کنم کھ بھ ھمھ شما فراغت از این چنین کورس آموزشی مدیریت را 

ھم ، احتماال شما نھ تنھا در والیت غور اولین کسانی ھستید کھ از چنین کورس فارغ می شوید بلکھ در تبریکی می د
افغانستان اولین کسان می باشید کھ از این چنین کورس ھای فراغت حاصل نموده اید . تشکر از انگیزه و تمایل را کھ 

اقت شما زمینھ را برای آینده با سعادت و درخشان از خود در سھم گرفتن بھ این کورس نشان داده اید. انرژی و لی
  برای غور و افغانستان مساعد می سازد" 

تشکیل  تیم ھا باعث تبادل افکار و تجارب سودمند دو جانبھ می شود. در جریان مباحثھ شاگردان اھمیت چنین فکتور 
بھره گیری نمایند ؛ تحلیل می  ھا را بھ صفت ارتباطات و ھمکاری ھای موثر و این کھ چگونھ از سودمندی کار

  نمودند.
  

این کورس بھ ابتکار تیم سیمیک پی آرتی مقیم چغچران دایر گردیده بود. طوریکھ پروسھ انتقال در جریان می باشد، 
تیم پی آرتی فعالیت ھایش را بھ روی نظارت ، مشوره دھی و ایجاد ظرفیت مقامات محلی تمرکز می دھد. تطبیق و 

ن کورس ھای آموزشی در راستای تعلیم و تربیھ و حکومت داری قرار است تا آخر دوره ماموریت تیم دایر نمودن چنی
فعلی یعنی تا ماه می سال روان میالدی دوام پیدا نماید. ھدف نھای این کورسھا آماده نمودن فارغین ورزیده میباشد کھ 

   رند.بتوانند بعد از خروج پی آرتی مسئولیت ھای آموزش را بھ عھده گی
 

  گروپ بزرگ از کورس منجمنت پی آر تی فراغت حاصل کردند.
 

 

  اسالم غرب و حقوق زنان در
  

  نورهللا"نوری"
  
ً در تنھائی و نا امیدی  زن در جوامع غربی با وجود فراھم بودن ھمھ وسایل رفاه و آسایش غالبا

کند؛ از اینکھ نیاز بھ شوھرندارد، در صدد تثبیت ذات خود و بھ دنبال خود کفائی زنده گی می 
مادی است، بنا بر این وظیفھ مادری را فراموش کرده و یا آنرا از روی مجبوریت و در 
چارچوب اشباع غریزه بقای ذات خود انجام می دھد. در این جوامع نوه ھا حتی فرزندان برای 

اطمینان از احوال آنھا وقت ندارند. فساد  اجتماعی از قبیل شراب خوری،  دیدار از مادران و یا
استعمال مواد مخدر وغیره،بی بند و باری اخالقی مانند تجاوز جنسی،ھم جنس بازی ، زنا با 
محارم وغیره بھ صد شرم آوری رسیده کھ در نتیجھ آن فرد بھ خود کشی و یا تسلیمی بھ جنون 

مار ھای بدست آمده در امریکا نشان می دھد کھ در این کشور ساالنھ رو می آورد. بطورمثال آ
بیش از سھ ملیون سقط جنین، افزون ھر یک ملیون والدت نامشروع و بیش از دوازده ملیون 

  انسان بی پدر وجود دارد.
در اکثر کشور ھای غربی اکنون کلیسا ھا نکاح ھمجنس را با یکدیگر رسماًعقد می کنند. ملیون 

تر با پدران شان ھمبستر می شوند، و در ده خانواده، یک خانواده وجود دارد کھ در آن ھا دخ
  محارم با یکدیگر عمل معاشرت جنسی صورت می  گیرد.

اما والدت بدون ازدواج قانونی، در امریکا و اروپا دارد اصل قرار می گیرد،بلکھ کشور ھای 
را بھ اجتناب از ازدواج تشویق می کند  غربی با وضع و تطبیق سیاست رعایت اجتماعی جوانان

دالر 500- 400؛ زیرا کمک ھای اجتماعی کھ مادران بی شوھر بدست میاورند ماھانھ درحدود
برای ھر یک طفل می باشد. واضح است تصور و برداشت نادرستی کھ از آزادی زن درغرب 

حیث کاالیی مورد  بوجود آمده است، در نتیجھ زن و ادار ساختھ می شود تا از طرف مرد بھ
بھره برداری قرار گیرد و برای اولین بار بعد از انقالب صنعتی در مقابل مزد ناچیز بھ کار 
گماشتھ می شود و برای بار دوم چھره و بدن او دریشتی مجالت، یا صحنھ ھای فلم و تئاتر 

نگیختن رغبات مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکھ در ھر لحظھ ایکھ مرد بخواھد وسیلھ برا
  جنسی و اشباع شھوات او قرار گیرد،  آن ھم در مقابل یک مشت پول ناچیز.

غرب کھ قرن ھای متمادی مقام زن را دست کم و نادیده گرفتھ بود و تساوی زن و مرد را 
بخاطر ممانعت از بر خور داری زن از حقوق انسانی اش انکار می کرد ؛ اینک یکباره دگر گون 

زادی موھومی پیشکش می کند تا بھ اساس آن بھ ماده و وسیلھ محض بھره  شده و بھ زن آ
برداری تبدیل شود. شیوع بازار فحشا، ربط اعالنات و برگھ ھای تبلیغاتی بھ بدن عریان زن 
،استفاده از زن در فروش فلم ھا و مجالت ھمھ و ھمھ اھانت بھ شخصیت زن است؛ این چھ 

ا بر جستھ ساختن مفاتن (سینھ، سرین، ساق و ران) آزادی آزادی است کھ بھ زن داده اند؟آی
نامیده می شود؟ شرم آورتر ازھمھ شیوع عمل ھم جنس بازی میان یکدیگر و در کلیساھای 
ً ھمھ جھان اخبار این رسوائی ھا را کھ  کاتولیکی ھرم اخالقی نمودن غربی می باشد؛ اخیرا

  وش شنیدند و بھ چشم مشاھده کردند.واتیکان را در موقف دشواری قرار داده بود بھ گ
ساالنھ مظاھراتی  - گھواره جنبش ھای آزادی بخش جھان -در کشور ھای باستانی مانند فرانسھ

از ھمجنس بازان، بمنظور دفاع بھ اصطالح از حقوق ھمجنس بازان انجام می گیرد، و در آن 
تراک می ورزندو شھردار شھر پاریس ! و بدون اندک حیا از رؤسای کشور ھای غربی اش

  برخی از رھبران کشور ھای بزرگ از آن دفاع می کنند.
گذشتھ ازآن قضیھ ھمجنس بازی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمھوری ایاالت متحده امریکا بھ 
حیث یکی از قضایای عمده نسبت بھ رأی دھندگان امریکائی بھ ویژه ارتش آنکشور بھ شدت 

برابر این قضیھ، در مؤفقیت یا شکست وی مورد توجھ و مطرح است و موقف ھر کاندید در 
  محاسبھ قرار می گیرد.

غرب با این فلسفھ کانون خانواده، اساسات و ارزش ھای خانواده گی را نابود کرده است. واضح 
است کھ جامعھ از تار و پود خانواده بافتھ شده است، ھیچ خانواده بدون ھمبستگی میان افراد آن 

عنی مسئولیت شوھر در برابر ھمسر و مسئولیت پدر و مادر در برابر فرزندان . وجود ندارد، ی
البتھ این امریست کھ فلسفھ مادی غرب آنرا شخصی سازی مسئولیت، یعنی ھر فرد فقط در برابر 
شخص خودش مسئول است از بین برده است. غرب بر عالوه این کھ امکانات فراغت زن برای 

یت فرزندان را از بین برده، حتی مؤنث بودن آنرا نیز در معرض فنا رعایت وادای مسئولیت ترب
قرار داده است ؛زیرا این نظام زن را ناگزیر می سازد تا بخاطر بدست آوردن نفقھ ولقمھ نان 

 - البتھ نھ رضاکارانھ وازروی اختیار،بلکھ مجبورانھ وازروی اضطرار - بکارخارج منزل برود
کار مناسب و موافق با طبیعت و مؤنث بودنش را در اختیار  بنابراین زن ھیچ فرصت انتخاب

مؤنث بودن و شرف خویش راھم در راه زنده گی و  -ندارد؟ در این حالت اگر ضرورت بیفتد
برآورده ساختن ضروریات معاش قربانی می کند. اگرشانس یاری کرد و زن کار راحت و مناسبی 

بھ ھر کاری کھ میسرگردد؛ ندارد. ازاین رو در یافت خوب است،در غیرآن چاره ای جز تن دادن 
کشور ھای غربی زنان مجبور ھستند بھ موجب حکم قاطع جامعھ آن کار را انجام دھند. بلکھ 
باید بھ تحمل ھمچو کار ھاعادت و سازش کنند. بر داشت آنھا از مفھوم مساوات این است 

ی ھستند، بلکھ زن در زنده گی کھ:مرد و زن نھ تنھا در حقوق بشری و جایگاه اخالقی مساو
مدنی باید کار ھایی را انجام دھد کھ مرد انجام می دھد، البتھ این تصور و برداشت نادرست 
ازمساوات، زن را از انجام مسئولیت ھای فطری و وظایف طبیعی اش کھ شرط بقای جنس 

اقتصاددرغرب غافل ساختھ وبھ بیراھھ کشانیده است.استقاللیت زنان درامورمعاش و -بشراست
این طرزفکر زنان را از مردان بی نیاز نموده است و این اصل قدیمی واسالمی را" مرد باید 

"مرد و زن :کسب کند و زن بھ تدبیر منزل بپردازد"جاگزین این نظریھ جدید ساختند کھ می گویند
کودکستان ھا  ھر دو باید کسب کنند و امور منزل را بھ ھوتل ھا و شرکت ھا و تربیھ اوالد را بھ

  و اگذارند".
بعد از این انقالب، میان زن و شوھر پیوندی بھ جز رابطھ اشباع غرائز نفس حیوانی کھ آنھا را 

  بھ عشرت خانگی ترغیب و بھ زنده گی زوجی مشترک نا گزیرسازد، باقی نمانده است .
و رئیس دین مقدس اسالم بھ زنان بھ چشم نھایت تکریم،عزمت و حرمت  . زن را ارباب 

خانواده تلقی نموده و از زن میخواھد کھ درخانھ فقط بھ تربیھ اوالدنیک و صالح تالش بھ خرچ 
دھد. خواننده گان گرامی حاالشما می توانید صادقانھ قضاوت نمائید کھ آیا دول غربی بھ زنان 

فقط ارج گذاشتھ است یا دین مقدس اسالم؟ پس برای ھر زن مسلمان الزم است کھ حق خود را 
از اسالم کمائی کند و بھ پشت شعار ھای دروغین و کاذب غربیھا نروید کھ اینھاھمھ فریب ون 

  یرنگ برای زنان مسلمان است.
  

  نسخۀ براي رهایی از غم 
  محمد داوود پیمان 

  غمگین مباش: زیرا غم نسبت بھ ماضي بي قراري و نسبت بھ آینده ترسان و امروزت را بر باد مي كند.

  ھره را گرفتھ و روح را خستھ مي كند، و آرزو بوسیلھ آن متالشي مي شود.چزیرا غم قلب را تنگ، : غمگین مباش

غم نھ گمشده اي را بر مي گرداند و نھ مرده اي را زنده مي كند، نھ تقدیر را تغییر مي دھد و نھ  زیرا: غمگین مباش
  سودي عایدت مي گردد.

اگر توتنگدستي دیگري بخاطر وامي در بازداشت است، اگر تو وسیلھ نقلیھ اي نداري دیگري پاھایش : غمگین مباش
گران بر تابوتھاي سفید خوابیده اند اگر تو یك فرزند از دست داده را از دست داده، اگر تو از دردھا شكایت داري دی

  اي دیگري فرزنداني را در یك حادثھ از دست داده است.

ور چگونھ روشن و طوفان سھمگین چگونھ آرام گمگر نمي بیني ابرھاي سیاه چگونھ پراكنده و شب  غمگین مباش:
 ینده ات بسوي نعمتھا رھسپارند. ان شاء هللا.مي شود؟ پس سختیھایت بھ نرمي و زندگیت بھ صفا و آ

زیرا بیماري برطرف مي شود، مصیبت زده بھبود مي یابد، گناه آمرزیده مي شود، دین پرداختھ مي  :غمگین مباش
 شود، زنداني رھا مي شود، گم شده بر مي گردد، گنھكار توبھ مي كند و مستمند توانمند مي شود.

 ».حسبنا هللا و نعم الوكیل«و ھرگاه تمامي دروازه ھا فرا رویت بستھ گردند پس ندا در داده بگو یا هللا 

پروردگارا، بر چشمھاي بیدار خواب آرام و بر نفسھاي بیقرار سكون و اطمینان بیاور و ھر دو را بھ پیروزي نزدیك 
  برسان.

وي ھدایتت رھنمون سھ صراط مستقیم، راه گم كردگان را بپروردگارا، كوردالن را بھ سوي نورت، گمراھان را ب
  گردان، الھي غم را از فكرمان، اندوه را از چھره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار.

پروردگارا بھ تو پناه مي آوریم از ھر ترسي مگر ترس از خودت، و از ھر میالن مگر میالن بھ سویت و از ھر توكل 
ھر سوال مگر از بارگاھت و از ھر استمداد مگر از درگاھت، تویي چاره جوي ما، اي بھترین مگر توكل بر ذاتت و از 

             یاور و مددگار.
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ر چھره ھای نازنین خود دارند.اما بدبختانھ بھ اثر کارھای ناشایستھ و غفلت ھای ھمیشھ گی صحت مندی و شادابی را د 
کیلو متر  500مان ھر یکی از منا بع طبیعی و زیبای فوق بھ آفت ھا تبدیل شده اند . دریای ھریرود بھ اندازه بیش از

بیعی را ایجاد کرده است. بخاطر حسد مناطق مربوط بھ ھرات را سرسبزی و شادابی می بخشد و یک منظره زیبای ط
ورزی و تعصب نمی گویم خوب است کھ برادران ھراتی ماھم از مزیت ھای دریای ھریرود استفاده نمایند و حتی اگر 
کشورھای مثل ترکمنستان ھم استفاده نمایند بد نیست ؛ مسلمان و ھمسایھ ھای ما اند. ولی چون سر چشمھ اصلی دریای 

سر بھ فلک کشیده غـــــــــــور است و فاصلھ ھای زیاد را در ساحھ جغرافیای غور طی می نماید تا  ھریرود ازکوه ھای
  بھ خاک ھرات و غیره می رسد چھ می شود آثاری از منافع و مزیت ھای آن در

ْسفم  باشد، موضوع کامال برعکس شده ؛ بجای اینکھ اطراف و نواھی ھریرود سرسبز و زیبا  غور ھم دیده شود. متا
بجای اینکھ باغ ھای زیبا و جنگالت انبوھی دور و بری آن غرس شود مردم از کناره ھای آن بھ عنوان بیت الخال 

نفر را می شنویم کھ بھ ھمین دریاغرق شده یا بھ نحوی دیگری  10- 5استفاده می نمایند. نکتھ دیگر اینکھ ھر سال آمار
ز استفاده مردم بھ عنوان بیت الخال از اطراف آن یک معضلھ زیست جان ھای شیرین خود را از دست می دھند. و نی

محیطی و مشکالت صحی فراوانی را بھ وجود می آورد کھ ھمین باعث انتشار امراض مھلک و خطر ناکی زیادی در 
یرود مرکز والیت غور  و نواھی اطراف ھریرود می شود . پس بصورت آشکار می توان گفت کھ ؛ اضـــــــرار دریای ھر

بھ مراتب بشتر از منافع آن در شھر چغچران و نواھی اطراف آن است. دردھا و رنج ھا نھ تنھا در ھمین مورد بلکھ  در 
صدھـا موارد دیگر وجود دارد و نمی شودھمھ را در این نوشھ جا داد . اما خواھش من از تمام شھروندان غور اینست ؛ 

ا حــــد توان تالش کنیم  و برای ھمیش چشم بھ سوی مسئولین آب و برق و کھ بیائید خود تصمیم بگیریم و خود مان ت
محیط زیست ندوزیم . نھال شانی باالی امالک شخصی را ھـــر یک مان نباید فراموش کنیم ایام بھار و تالش است اگر ھر 

ینده یک محیط زیست زیبا و فردی ما اندک تالشی را در حصھ سر سبزی و شادابی محیط خود انــجام دھیم انشاهللا در آ
صفای را نصیب خواھیم شد. مخصوصا خواھش من از مسؤلین محیط زیست والیت غور اینست کھ ایشا ن ھم برای 
ھمیشھ بھ اقداما ت دولت مرکزی و مسئولین محیط زیست در مرکز منتظر نمانند و آنچھ در توان دارند و در دست دارند 

مخصوصا در این فصل (بھار) بھ خرچ دھند . آنچـــھ مھم است ؛ می شود از برای ایجاد یک محیط مصئون و صحی 
طریق مجالت و اوراق تبلیغاتی مردم را راھنمای و تشویق کنند تا در حصھ پاک نگھداشتن و زیبا ساختن محیط زیست 

ھمیت دریای ھریرود ھم خود تالش نمایند. تا باشد کھ روزی شاھد یک محیط زیبا و سبز درغور باشیم . راستی زیبای و ا
ھمان روز ھویدا خواھد شد کھ اطرافش سبز و زیبا با شد. نھ مثل اکنون کھ فقط صدای خروش امواج آن بھ گوش می 

  رسد وبس. دیگر چیزی نیست 
 

  نوبهار ۀآستان درزنده گی نو 
  ھرات -خداداد"خیراندیش"

 
فصل بھار یک فصل جدید ، شروع سال جدید ، شروع 
کارھای جدید وپالن ھای جدید چھ دربخش ھای دولتی 
وچھ در بخش ھای خصوصی است. در حقیقت بھار یک 

انسان را بسوی تغیر  نعمت الھی است کھ خواھی نخواھی
  ول در عرصھ ھای زنده گی سوق می دھد.ــــــو تح

اما این تحول در جوامع مختلف و ممالک مختلف متفا وت 
است. انسان ھای ھستند کھ از تمام لحظا ت زندگــــــی 
ومخصوصا لحظھ ھای ھمچون فصل بھار استفاده بسیار 

ھ عظیمی را می نمایند. انسان ھای ھم وجود دارد ک
متاسفانھ فصل بھار را بھ غفلت سپری می نمایند. این 
وقت گران بھا و مھم را از دست می دھند. ماگاھی اوقات 
غور رامقھور طبیعت و موقعیت  نامناسب از لحاظ آب 

در حالیکھ وھوا یا وضعیت جغرافیایی معرفی می کنیم . 
این یک تصور کامال غلط است. مناطق وجود دارد کھ آب 

رد تر و نامناسب تری نسبت بھ غور دارند ولی و ھوای س
دریای  بھ مراتب زیبا تر و سرسبزتراند نسبت بھ غور .

 ھریرود و سلسلھ کوھا و دره ھای سر بھ فلک کشیده
سر بھ فلک  دریای ھریرود و سلسلھ کوھا و دره ھای

  و کشیده غور ھمھ وھمھ پیام پاکی ،صفائی ،زیبائی
  

 

  ؟میاید صلح واقعی چگونه به وجود
   

شمس الحق موحد شاگرد صنف دوازده هم دارالعلوم عالی ابوحنیفه مرکزي غور                                                          

مردمی  همان قسم که همه گان درجریان هستند امروز ازهمه بیش جنگ هاي ذات البینی و
معضالت  این بحران عظیم سراسري بوده مردم ما را دچار .جامعه اسالمی را فرا گرفته است

ه مصرف راه تحقق صلح ب در گوناگون کرده است . اما دولت به مراتب مادیات هنگفت را
صلح واقعی  چرا، پس صرف کرده است  شوراي صلح تمام زحمات خود را . رسانیده است

مردم  چرا؟ شوند مردم داراي امنیت درست نمی چرا ؟دائمی به وجود نمیاید حقیقی و و
 ند؟توان انجام داده نمی را خود مردم به درستی کار چرا؟ امان نیست  امن و مال شان در

 واقعا می دهد دولت اگر شت بزرگ این ملت قهرمان را زجر میده این وحشت و چرا
نظر بگیرد تا  در خیلی مهم را جامعه پیاده بسازد باید دو نکته اساسی و در د صلح رایخواه

  بیآموزند:مردم  فرهنگ صلح را واقعی صلح و چهره اصلی و

 هاي آن در ارزش مقررات اسالمی و نظرگرفتن اصول و در صلح  اساسی در نکته اول و 
 مقررات شرعی اگر چه ملت خساره مند شود زیر پا صلح اصول و سطح ملی است نباید در

 همه امورات و اگر در صلح قانون اسالمی در شه دار شوددشود نباید مقدسات اسالمی خ
دنیوي بر  ضد مقدسات   نظر گرفته  شود صلح به وجود میاید اگر منافع ها در بخش

برابر منافع  درغیر آن باید اصول اسالمی در یا قضیه صلح و در دگیر اسالمی قرار می
  .دنیوي ترجیح داده شود

زمانیکه ریشه اصلی  تا؛ تامین صلح پیدا کردن ریشه اصلی علل جنگ است  نکته دوم در 
حق دار به حق خود نرسد صلح به وجود نمیاید وقتی  مناقشه افراد متخاصم پیدا نشود و

کند وقتی  بین شان صلح می در گیرد و نظر می در جنگ در را طرف دولت خسارات دو
معاهده پردازند  مناقشه می به خانه هاي شان برگشتند پس سري قضیه اول شان به جنگ و

شود پس حل کردن قضیه اصلی که مردم باالي آن مناقشه کردند درصلح  صلح فسخ می
ي از افراد زور گوه نسبت به مهم پنداشته مشود  هم چنین جلوگیر پایه بسیار اساسی و

تامین وضع  غریب و مداخله به حقوق مردم ومسترد کردن اموال قصب شده مردم فقیر و
منی  شان نکنند احساس ناا هاي کار گویان را در دیگر احساس مداخله زور تا معیشت آنها

دائمی  جمله راه هاي است که صلح واقعی و از نداشته باشند داراي شان را صب اموال وغو
که  زمانی زمانیکه حقوق مردم مسترد نشود تا تا بخشد و جامعه تحقق می حقیقی را در و

زمانیکه اصول واساسات دین  شود تا صب نمیغمردم مطمئن نشوند که دیگر اموال شان 
اگرچه هزاران کنفرانس  شود مقدس اسالم درنظرگرفته نشود صلح درجامعه متحقق نمی

  .شود  ر شود باز هم موثر واقع نمیمجلس و...چی چنان برگذا
  

 تصویر از مسؤلین رسانه هاي والیت غور

  مسؤلیت دانش آموزان مسلمان در عصر حاضر
  

  وکیلی نوشته صفدر                                                                               
    
دانشمندان گرامی همواره از زمان هاي گذشته تا حال کار هاي زیاد کرده تا درخت زیباي  اسالم 
بارور شود و تمام تالش ها در برگ ها تاریخ ثبت است درحال حاضر دانشمندان گرامی 

ن مسولیت را دارند . دانش وخصوصا دانشجویان عزیز که آینده سازان این جامعه هستند بزرگتری
آموزان علوم دینی که درآینده ممکن است با وسایل مدرن و پشرفته تري مواجه شوند باید هم 
اکنون  جایگاه بهتري را اتخاذ کنند و در علوم عصري آشنا شوند .   کاري کنند که درجوانب 

را یکی کرده  مختلف علوم ؛ ترقی وپشرفت هاي درست داشته باشند . ظاهر و باطن خویش
خویشتن رابا اخالص و پرهیزگاري آرسته کنند و به فکر نجات جامعه از گمراهی باشند ؛ دانش 
آموزان مسلمان باید با نیروي ایمانی انسان هاي را که غریق اقیانوس جهل ونادانی هستند به 

اب ساحل نجات برسانند و آنها را ازچشمه هاي حکمت و قرآن و سنت رسول اهللا (ص) سیر
گردانند . بدون شک با تالش و کوشش به این اهداف افراد نایل خواهد که آموزه هاي اسالم را 

  به درستی و با ایمان خالص خوانده باشند و عمل صالح کرده باشند . 
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ب مستند  شنسب از قلم بھ دستان محترم آرزومند است کھ با ارسال مطال
از دارد ،  ت ب ب دس رایش مطال ب در وی انید ، شنس اری رس ا را ی ود م خ
   مسؤلیت مقاالت چاپ شده بھ استثنای سر مقالھ بھ دوش شنسب نیست.

 اداره ماھنامۀ شنسب

  .تعمیر لیلیۀ اناث دارالمعلمین عالی غور اعمار شد
 

سئلۀ بوده کھ طی ده سال اخیر ھمواره از طرف نھاد ھای دفاع تعلیم و تربیھ برای زنان خبر ساز ترین م
  از حقوق زن مطرح گردیده است . 

تحقیقات نشان داده است کھ گراف تعلیم و تربیھ زنان در والیت غور بسیار پایین است ، زیرا  اسباب و 
علیمی کمتر سنت ھای حاکم جامعۀ جنگ زده افغانی باعث شده است کھ زنان والیت غور بھ مؤسسات ت

ً مساعد نشود . دولت جاپان با درک این مشکل  جذب گردند و یا زمینۀ آموزش برای زنان والیت غور اصال
سعی نمود تا گوشۀ از مشکالت فرا راۀ تعلیم و تربیھ زنان در والیت غور را رفع نماید . سفارت جاپان بھ 

لمعلمین عالی غور را با مؤسسۀ طلوع زنان قرار داد پروژۀ تعمیر لیلیۀ اناث دارا 2012مارچ  18تاریخ 
اطاق معیشت محصلین  10$ آمریکایی در کابل امضا نمود . این تعمیر  دارای  274648با ھزینۀ مبلغ 

نفر محصل را دارد کھ بھ طور پختھ و اساسی اعمار  100اطاق کار است . این تعمیر ظرفیت  4اناث و 
  گردیده است . 

 7دارالمعلمین عالی غور طی مدت شش ماه بھ پایۀ اکمال رسید و بھ  تاریخپروژۀ تعمیر لیلیۀ اناث 
ً بھ ریاست معارف غور تحویل داده شد. سید انور رحمتی والی والیت غور ، قوماندان  11/1391/ رسما

، دیوید اسمیت و منی کروز نماینده ھای یوساید ، الحاج عید گل عازم نماینده معارف ،  16پی آر تی 
ضل الحق احسان رییس شورای والیتی غور در مراسم تحویل دھی این پروژه شرکت نمودند  . الحاج ف

داکتر تبوچی سکرتر اول سفارت جاپان و رییس دفتر ملکی جاپان در والیت غور ، در جریان سخنرانی 
والیت خود در روز تحویل دھی پروژه ؛ از کیفیت کار این پروژه ابراز رضایت نمود و از مسؤلین معارف 

غور خواست تا این پروژه را حمایت کنند .آقای تبوچی از مسؤلین معارف غور خواست تا طبقۀ اناث را 
در دارالمعلمین عالی غور جلب و جذب نمایند و این تعمیر را بھ دسترس  محصلین طبقۀ اناث قرار دھند  

این والیت  از این ناحیۀ رفع تا زمینۀ تعلیم و تربیھ برای زنان والیت غور مساعد شود و مشکل زنان 
  گردد . 

در والیت غور بھ فعالیت آغاز نموده است و    2009می  29گفتنی است کھ دفتر ملکی جاپان  بھ تاریخ 
 8باب مکتب ، تعداد  35در سکتور ھای معارف ، زیر بنا و صحت کار می کند . دفتر ملکی تا ھنوز تعداد 

سرک را در  KM  10،11صحت اعمار نموده و کار اعمار باب کلینک را در سکتور ھای معارف و 
  .سکتور زیر بنا تحت کار دارد 

  بیکاري و تجربه کاري!
  میر اقا ساید

  
می گردند؛ تا حال  امروز در جامعه ما صدها جوان را می بینیم که بیکار و سرگردان  در سرك و کوچه

گفته می شد که بیسوادي باعث  فقر و بیکاري مردم جامعه شده است ، حال آنکه اکثر  این  جوانان بیکار را  
قشر باسواد ما که داراي تحصیالت عالی و نمیه عالی  هستند تشکیل می دهد. علت بیکاري این جوانان که 

ش ازحد اداري در نهاد هاي دولتی و غیر دولتی ماست. پوتنسیل قوي ترقی در آینده جامعه هستند فساد بی
نبود یک سیستم منظم براي جذب فارغان بر اساس رشته تحصیلی شان و به جاي آن واسطه، رابطه هاي قومی، 
لسانی، مذهبی، زور و پول باعث جذب بی رویه کسانی شده که براساس موارد فوق به وظیفه دست یافته اند؛ 

است شخصی که براساس مسلک خود وارد کار و وظیفه نشود اوالً سالهاي تحصیلی آن  بدي این کار در این
بی فایده می شود؛ دوماً باید براي پیشبرد کار همه چیز را  از ابتدا یاد بگیرد و این کار میسر نیست که جزء 

بیاید و  اینکه از همکاران خود طلب کمک کند که این خود باعث می شود هم به پیش همکاران خود کم
هم انرژي و قوه مسلکی آن زودتر روبه تحلیل برود که اکثراً باعث دل زدگی چنین اشخاص  از کار و 
وظیفه شده در نتیجه از زیربار مسؤلیت شانه خالی می کند در نهایت قشر جوان تحصیل کرده بد نام می شود. 

تجربه « رند به گفته مقامات به علت اینکه اما آنعده کسانیکه بیکار هستند واسطه، پول قدرت .... وغیره ندا
به  ادارات دولتی و غیر دولتی  جذب نمی شوند این بزرگان همین قدر درك ندارند که  یک » کاري ندارند 

شخص تا کار نکند از کجا تجربه کاري بگیرد. اگرگاهی فارغین بی تجربه به گفته آقایان ادعاي ریاست را 
فساد موجود در کشور است که به اثري آن تعداد از  جوانان واسطه دار تازه  می کنند آن هم به دلیل همین

فارغ در گذشته به ریاست دست یافته اند که این باعث ازیاد توقع سایر جوانان براي رسیدن به چنین موقف 
نند تا را کسب ک» بیکاري « می شود. با این وضع اکثر جوانان ما قبل از تجربه کاري باید چند سال تجربه 

آقایان لطف نموده ایشان را یک مأمور پایین رتبه خود قبول نموده و باالي آن منت گذاري کند. مشکل 
خود جوانان هم درین است که باهم متحد نیستند تا یک اتحادیه بسازند و در مقابل این ادارات فاسد از حقوق 

ی در جامعه ما ریشه دوانده و آن چنان آنها دفاع نماید. از طرف هم رابطه هاي غیر منطقی و غیر عقالن
نهادینه شده که مانع اتحاد و حس مسؤلیت پذیري شهروندان در مقایل جامعه شده است. ولی نباید ناامید شد 
چون هستند جوانان که در برابر چنین موانع دست پنجه نرم می کنند و این تالش هاي امید وارکننده ما را در 

 زدیک می کند.رسیدن به آرمان هاي مان ن

  

  مردم شریف والیت غور
، نیرو هاي ملی امنیتی افغانستان و نیرو هاي بین المللی کمک به امنیت 1391بتاریخ نوزده و بیستم دلو 

نمودند، در جریان این عملیات یک  عملیات مشترك را در دره مرغاب ، چغچران والیت غور راه اندازي
  تن از شورشیان دستگیر گردیده و جهت تحقیقات بیشتر به نیروهاي امنیتی افغان سپرده شده است.

  

فعالیت هاي شورشیان کار بازسازي و تطبیق پروژه هاي موسسات غیر دولتی را در مناطق نا امن مختل 
امنیتی افغان با راه اندازي این گونه عملیات از خود نموده به تاخیر مواجه می سازد. این بار نیروهاي 

مهارت و تخصص نشان داده اند. آنها یک بار دیگر توانایی هاي شان را در محافظت از مردم افغانستان و 
  جلوگیري از اعمال منفعت جویانه شورشیان ثابت ساخته اند.

  

روهاي افغان میباشد، این چنین همکاري در والیت غور جاي که مسئولیت هاي امنیتی آن کامال به دوش نی
هاي نزدیک میان نیروهاي امنیتی افغان و نیروهاي آیساف باعث بوجود آمدن آینده با ثبات و مرفع 

که متکی به نیروهاي اردو و  -والیت غور -خواهد شد. و این میتواند که با معاونت و همکاري مردم
رشیان و جنایت کاران را به این نیروها گزارش دهند امکان پولیس ملی باشند و فعالیت هاي غیر قانونی شو

نیروهاي امنیتی ملی افغان و نیروهاي آیساف به مبارزه علیه شورشیان و جنایت کاران که    پذیر میباشد.
مردم افغانستان را تهدید می نمایند ادامه خواهند داد. در این مقطع زمانی تمام شورشیان به میز محاکمه 

  تیم بازسازي والیتی        واهند شد.کشانیده خ
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