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طرح تعديل نام مركز 
و ال يت   غو ر  ا ز    
 چغچران به فيروزكوه

پاسداري از ميراث فرهنگي و حفظ افتخارات 
تاريخي و ميهني، وجيبه ملي همه مردم كشور عزيز 

از آنجائيكه نام تاريخي مركز . ما افغانستان ميباشد
اليت غور و پايتخت امپراطوري غوري ها و
بوده است ، بناً بخاطر حراست از " فيروزكوه"

ارزشهاي تاريخي و احيأي افتخارات ملي و فرهنگي 
كشور ، مردم غور، شوراي واليتي، فرهنگيان و قلم 
بدستان اين واليت از حكومت و شوراي ملي 

طرح تعديل نام "افغانستان تقاضا مي كنند كه 
تا بخاطر . را تصويب نمايند" به فيروزكوهچغچران 

نگهباني از ميراث فرهنگي و حفظ ارزش هاي ملي 
صورت گرفته و به خواست و  تقاضاي اقدام عملي 

تصوير و . مردم اين واليت ارج گذاشته شده باشد
     4نظريات اين طرح در صفحه 

                                                                         دانيم مي   كه طوري:يروزكوه
                                                                    واليت  در  سيس دارالمعلمين

                                                                        در    فت پيشر   گام   يك    ور
                                                                        بوده ،   كشور ما ستاي معارف

                                                                      كه  علمي   كانون   جاد همچو 
                                                                    اهد ميخو     بار    نخستين راي

                                                                      در  را   رورش جوانان دانشجو 
                                                                       بگيرد ،   تجربه    غوش خود به 
                                                                      . است  سابقه بي ر واليت مان 

                                                                          فعلي اين اً با توجه  به شرايط
                                                                      اين مؤسسه علمي اليت ايجاد

                                                                        براي    سازنده    سرحد  چي   
  نشجويان اين مؤسسه خواهد بود؟

ف آن  واضح است كه پيشرفت يك جامعه وابسته به رشد و انكشاف معار:ستاد
هرگاه بتوانيم موازي با دانش نوين معارف خود را همگام سازيم، . امعه است

واليت غور كه بيشترين . سلماً بر مشكالت گوناگون جامعه خويش، پيروز شد
شكالت را در عرصه كمبود معلمان مسلكي نظر به ساير واليات كشور دارد؛ 

 در راستاي تربيه و ارتقاي جاد و تأسيس دارالمعلمين يك قدم مؤثر و ارزنده
چون شرايط طوري است كه معلمان . معلمان ميتواند باشد طح دانش مسلكي

ميتوانند خارج از محيط زنده گي اصلي خويش اجراي وظيفه نمايند ، لذا ايجاد 
 رالمعلمين در همچو واليت عقب مانده اقدام نيك و مثمر در زمينه رفع

  . معلمان مسلكي خواهد بودشكالت، معارف از لحاظ كمبود
 2ادامه ص .. ر اين دارالمعلمين مصروف در حاليكه تعداد عالقمندان د:روزكوه

مصاحبه با استاد محترم جان محمد خان 
 ، سرپرست دارالمعلمين عالي واليت "واثق"
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كشور بي نظير است ولي آزادي پندار و  
 خود رارأشغوري فانديشه تا هنوز حدود و 

دارد كه ناشي از عواملي خواهد بود از 
آنجمله جامعه يا نود در صد سنتي بوده و 
ميباشد و بسياري از شيوه هاي عنعنوي 
. جايگزين سنت هاي تشريفي شده اند

افكار و ايده هاي عقالني كه بموازين 
كلچري عوام در تضاد واقع گردند بچالش 

نيازمند زمان است تا . گرفته ميشوند
رايط استثنائي خاصي در جهت رشد ش

زمينه هاي مساعد درنظر گرفته شود كه 
آزادي افكار بتواند جايگاه خود را بصورت 

مثال سادة . تأثير فعل در اذهان باز نمايد
را خدمت بعرض ميرسانم زمانيكه من از 
مدارس ديني فارغ شدم و وارد اجتماع 
گرديدم بسياري از اعتقادات و رسوم 

تي مردم را يافتم كه بصراحت مذهبي و سن
. مناقض اصول و قواعد اسالمي بودند

خواستم تا از طريق موعظه ها و دروس 
قرآني يكنوع ذهنيت را بخاطر پاكسازي 
عقيدتي براه اندازم زمانيكه وارد عمل 
شدم برخي از مردم و علماي محل 
نظريات من را كه از اصل عقائد ديني 

د و خالف نشئت يافته بود به سفطه گرفتن
آنچه ميگفتم بگونه تحريف آميز تاويل 

متيقن شدم كه وضعيت . وتوجهه ميكردند
با انجام اين عمليه در روحيه عوام چندان 
آشنا نيست همان بود كه پروسه مورد 

  .عالقه را مدتي توقف دادم
حاال جامعه ما بطرف يك آينـده درخـشان      
در حركت است اميد آن ميرود كـه زمينـه          

در استقبال زمان بوجود خواهد     هاي زيادي   
ــأ    ــا علم ــاهم ب ــوانيم در تف ــا بت ــد ت و آم

روشنفكران يك سلسله مسائل ديني را با       
ــضه    ــان بم ــت آزادي بي ــتفاده از نعم اس

رم هر قدر مـردم     باور دا . آزمايش بگذاريم 
   3ادامه صفحه ... بسوي عصر روشنگري 

آخرين سوال از شما،  به عنوان:فيروزكوه
در مورد ايجاد ليليه كه خالي مهم است ، 
آيا تا هنوز كدام اقدامي از طريق مرجع 
مربوط صورت گرفته ، و يا اين كه كدام 

  پالني روي دست است يا خير؟
 بلي ؛ هم اكنون ليليه دارالمعلمين به :استاد

در نظر است تا .  تن فعال است38كمك 
ود، چون در آينده اين رقم باال ر

دارالمعلمين جديد التأسيس ميباشد، 
مشكالت نبود تعمير ليليه و تدريسي 
موجود است كه براي رفع اين مشكل و 
ساير مشكالت مقامات ذيصالح وعده 
همكاري را داده اند، اميدواريم به تدريج 

  .به اين مشكالت فايق آئيم

 نقش آزادي بيان
 "خليل"مولوي محمد ابراهيم 

ر فهم و پذيرش است يك موضوع درخو
 و  دگماتيسمكه مردم ما از حالت هاي

جمود برآمده و هر كس عنوان سخن خود 
مي نويسند , مي انديشند . را اداره ميكنند

ميگويند , طرح مي دهند , نقد مي گيرند , 
اعتراض مي كنند و غيره و قدرت اداري , 

حاكم زمينه آزادي را در ابعاد مختلف براي 
علمي و فكري و سياسي اقشار و طبقات 

مساعد ساخته و كمتر سراغ ميگردد تا 
پيش روي نظريات مردم و بويژه اهل قلم 
توسط قدرت حاكمه گرفته شود حتي 
برخي اوقات انتقادات مردم از طريق 

  .دولت مورد پشتيباني نيز قرار ميگيرد
آزادي بيان در ماحول كه قرار داريم خالف 

رفت كه با انتظار بود و هيچگاه تصور نمي
آن همه نا همواري اوضاع و آزادي ستيزي 

و پندار در , نوشتار, چگونه فرصت گفتار
  دولتبĤدرس محيط مثل واليت غور

اما خوشبختانه آزادي گفتار . مساعد گردد
  در تاريخجو حاكمو نوشتار متناسب به 

  

  ....صاحبه با استاد جان محمد 
لبته جذب شان از اگيري تعليم هستند، ا

ريق كانكور نبوده اين خود يك چانس 
الئي نيست كه در سال اول تأسيس اين 
. سسه براي عالقمندان داده شده است

ما حضور شان را از لحاظ كميت چگونه 
  .زيابي مي كنيد

 از اينكه منظوري ايجاد دارالمعلمين :ستاد
 واليت غور بعد از اخذ امتحان كانكور 

گرفته ، جذب دانشجويان در سال ورت 
ري از شاگردان بي نتيجه كانكور بطور 
يه قبل از خدمت و جذب معلمان فارغ 
نف دوازده كه بنابر مشكالتي كه 
منگير شان بود،  نتوانستند به تحصيل 

به قسم داخل خدمت . ان ادامه بدهند
 نفر 38ورت گرفته كه در حال حاضر 

 نفر محصل 52حصل قبل از خدمت و 
. خل خدمت مصروف آموزش ميباشند

ته اين يك چانس خوب براي 
القمندان بوده، اميد است از اين چانس 

  . نحو احسن استفاده نمايند
 قابل ذكر است كه يكي از :روزكوه

شكالت عمده معارف كمبود معلمان 
تا هنوز معارف نتوانسته كه . سلكي است
مشكالت خود را از  فيصد 20 مكاتب ما 

به نظر شما . ن ناحيه مرفوع سازد
رالمعلمين جديد التأسيس قادر خواهد 

  .د كه خود را از اين قيد رها سازد
 من به اين باورم كه مشكالت :ستاد

مبود معلمان مسلكي در واليت غور 
 فيصد بوده كه مرفوع ساختن 90ضافه از 

ه ن مشكالت با تأسيس دارالمعلمين ب
ورت فوري و آني ممكن نيست، اما 
سيس دارالمعلمين بدون شك در رفع 
شكل كمبود معلمان مسلكي در آينده 
لي مؤثر بوده و تا حد زيادي قادر خواهد 

  . د كه اين مشكالت را حل نمايد
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  ...قش آزادي بيان 
بري شود روحيه پذيرش عقائد سالم و 
 تر مساعد شده و محو سنت هاي

ميمون و مزخرف كه بدبختانه صبغة دين 
بخود گرفته اند و همانند كابوس حنجرة 
ن واقعي را مي فشارند آماده خواهد شد 

  .ه اين آرمان اصلي نيازي به زمان دارد
دي بيان سابقه تاريخي داشته كه 
كتب اسالم در زمان خالفت عمر فاروق 

ور  آنرا بنيانگذاري كرد و بعداً كش"رض
. ي جهان از آن استفاده اعظمي را بردند

دم كشور ما ازين حق محروم مانده بود 
نون آزادي بيان يكي از اصول اساسي 
طبوعات بشمار ميايد و توانسته 
شرائط حاد كشور موقعيت خود را 
. حيث ركن چهارم دولت احراز نمايد

حقيقات كه درين اواخر انجام يافته 
ان افغانستان نقش ميديا ثريت دانشمند

 مجموع با ديد اوضاع و ارزيابي قضاياي 
. جود مثبت و اميد وار كننده خوانده اند

 صورتيكه سيستم همين طور بجلو برود 
يناً در پنج سال آينده شاهد انكشافات 
شتر و دست آورد هاي بهتري خواهيم 

اگر آزادي بيان با در نظر داشت معيار . د
سالمي بشكل دقيق و عملي و با ي ا

قانون , ايت احكام قانون اساسي 
طبوعات و سائر قوانين صورت گيرد و 
حية اشتباه پذيري نيز ايجاد شود 
تقدم كه آنگاه اصالحات در همه جوانب 

در ميديا سعي شود كه . جود خواهد آمد
اعتقاد با ارزش هاي جامعه , ر وابستگي 

تا حد امكان حفظ  سالمي و استقالل
و از آن منحيث اهرم فشار از . ردد

ريان و تيم خاص عليه جريان هاي 
ورد و بزرگ كشور بهره گيري نشود زيرا 

كاسته  ينصورت از اهميت آزادي بيان
  وده استقالل

كوير مانند صفحات قدرت ترقيم مي  
ساليان رفت، ماه ها ميرود و روزها  .نمايند

انه هاي دير ماندني تنها غروب ميكند افس
بگوش فرزندان منديش،  آهنگران، جام و 
غيره باقي خواهد ماند، صافي بي كينة 
خاشرود، مرغاب، هريرود و ديگران به 
كدورت مي افتد و ما را به نيمة نيمگان 

 در نظر هحق مي بخشند و آن چيزي ك
است بپايين ترين سواد مان ارج مي 

ايند پس گذارند و شريك معامله مي نم
بگوييد چرا ! ؟!؟!جاي خوشي نخواهد بود ؟

از باور هاي خودي دور مانده ايم و شكوه 
هاي گذشته ها به كجاست و دل در اين 

عجبم مي آيد از اين . باديه بدست بال
جنس كه ارزان مي فروشند و سخت 

چرا جوانه هاي زنده گي به  .محتاطانه
سردي مي گرايند و دل ها از آغوش 

ون رفتن مي آموزند نميداني كه خدمت بير
اين كاالهاي جديد تار و بافة نا پخته 
دارند و بهر پوشيدن بي تجربه اند همه 
پيوند مشت خيال و گره خورده يي 

نگفتي كه . ريسمان هاي محال شده اند
همه جا چنين يا چنان است و يا كه چنين 

بهتر آن بود . گري هاي در ميان جا كرده
اي زنده گي را به كه مي نشستيم و نو

معامالت روزمره سر ميداديم و همه جا 
نفس راحت مي كشيديم و با روستاييان 
خو مي گرفتيم ديگر نيازي به پيش اين و 
آن نمي ماند شهري شدن و توظيف 
گرديدن ساده گي مان را بهم ميزند و 
رفت و آمد ها را به حضرت هر كس الزم 

  .مي آرد و خوي حيل انكساري مي طلبد
اور كنيد كه آيينه ها سياهي مي بينند زيرا ب

زنگار درون آنها بيرون افتاده ميدانيد؟ 
دست سياه ترين رازها در ميان دراز است 
. و پاي كوتاه ترين برداشت ها دخيل اند

   5ادامه ص ....  به هر سو نميدانم چرا
  

غيروابستگي آن زير سوال خواهد رفت و  
مقام كه تا هنوز كمائي كرده متأثر و 
كمرنگ خواهد شد اين موضوع را بدان 

 عرض نمودم بخاطر اينكه گاه گاة جهت
موضوعات منفي از آدرس مطبوعات 
انعكاس ميابد و باعث ايجاد تشنج 

توقع ميرود كه درباره باز نگري . ميگردد
هاي صورت گيرد و آنقدر عنوان بر گرفته 

 ابهام در نقش آزادي بيان نشود تا باعث
نشده و سبب اخالل نظم و تصادم در روند 

  .نظام نوپاي نگردد
هرنوع حرف لزوماً بر مبناي قواعد و 
نزاهت هاي اسالمي استوار است تا 

  !ذهنيت قبولي حاصل شده بتواند 
درمجموع ميتوان چنين ارزيابي داشت كه 
در نظام كنوني افغانستان مطبوعات 
نسبت به اركان ثالثة دولت شاخص است 
باميد روز كه ما گواه عروج آزادي هاي 

بلند آزاد انديشي معقول خود در قله هاي 
  !!باشيم 

 باورمندي به آينده نزديك 
  و شكستن خفقان برهنه

  "فايق"فضل الحق 
دستان سرد سياست گلوي مان را مي 

 هاي ه از روزنافشارد، غبار نا هنجاري ه
 ما فرو مي ريزد، دلها نوحه كنان ردرو ديوا

از بيدادگري زمان سخت در تألم اند، و 
ي جانكاه در جود همگان با تب لرزه ها

چه شده است كه . تحسر مي نشينند
هميش قامت آزاد ما را پنجه هاي كُلُفت 
اربابان زيرك روزگار مي فشارند و از نمو 

سرعت مي كاهند و بر زمين مي  آن به
اندازند و ما را درد بر درد افزوده، رنج بر 
رنج پهلو ميزند، هر كس در عبور از اين 

لند ديار ما خيابان برهوت در صخره هاي ب
سنگ ميزند و سرنوشت همه را در الي 
ن 
ره
به
نا

را 
دي
ك
آزا
م
"
ها
مر
اك
م
در
ب
ت
اك
در
مو
در
يق
بي
بو
ها
رع
م
رو
مع
بو
غي
ا
گ
ج
خ
در
ش



 4   م                      2007 جون / 1386سرطان                       شماره اول                                                              سال چهارم 

  تِنظريا
 شهروندان در باره طرح تعديل نام

مركز واليت غور از چغچران به 
  :فيروزكوه

                          حمد  ا    گل داكتر
                                     يك ،   " عثماني"
                                   ن نا ا جو  ز   ا تن
                                     و            هنگي فر
   واليت    سي سيا

  :غور           
به عقيده بنده طرح تعديل نام مركز 
واليت غور از چغچران به فيروزكوه 

عزيز و همواره از آرزو هاي ديرينه مردم 
با ديانت غور بوده و اكنون كه به اين 
اقدام تاريخي و عاقالنه فرهنگيان ، 
نخبگان، مردم با ديانت غور و دفتر 
شوراي واليتي بخاطر حفظ و احيأ 
افتخارات تاريخي مقام محترم واليت 

ارائيه  جلسه اداري واليت غور پاسخ مثبت
جاي نهايت خرسندي و سپاس . داشته اند

دارم اين اقدم همه گاني هم يقين . است
به خاطر زنده نگهداشتن هويت تاريخي و 
ملي مؤفقانه به سرمنزل مقصود خواهد 

چون در زمان سالطين غوري ها . رسيد
مركز امپراطوري غور نيز فيروزكوه بوده ، 
بناً اگر دوباره مركز واليت غور افتخارات 
تاريخي گذشته فيروزكوه گذاشته شود ، 

دام مبارك ، قابل قدر و امر مطميناً يك اق
مطمين هستيم كه هر . شايسته خواهد بود

آن كس به غور و تاريخ پر افتخار غوريان 
داشته نه تنها اين طرح را  ارج و احترام

قبول داشته بلكه با كمال مباهات همكاري 
  5.   ادامه نظريات صفحه  ..... . .مي نمايد

تصويري از متن اصيل طرح تعديل نام مركز واليت غور 
. از چغچران به فيروزكوه كه توسط واليت مالحظه شد  
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  "فيروزکوهی"القداد استاذ خ:      صاحب امتياز
  :         مديرمسؤل
  0797073824  -شماره تيليفون " / کريمی " قربان :             سردبير

 0777334430  -شماره تيليفون / داکتر عبدالشکور :معاون مديرمسؤل
  0797185065  -شماره تيليفون " / اخگر"اختر محمد :    معاون سردبير

  0799756929  -شماره تيليفون " / اليق پور  ات"قربان :          گزارشگر
  0700012983  -شماره تيليفون " / دانشيار"عبدالوقار :                طرح

  ferozkohm@yahoo.com :آدرس الکترونيکی
  " فيروزکوهی"ضيأ الحق :  مسؤل امورمالی

، سيد عبدالظاهر "حيدری"، عبدالسالم "احمدی"       جمشيد :هئيت تحرير
  ، حکمت اهللا ، عبدالصبور "احمدی"، ابوالقاسم "منير"

  ....باورمندي به آيندة نزديك  
 و هر كس در تجداگانه طريقيس

فكر رفيق اما ما كه در صخره هاي 
آسمان فرساي سكوت قرار داريم 
هيچ نوازش گري بمالطفت توجه 
نمي كند نميدانيم سبب چيست؟ 
آنقدر ميدانيم كه طرز رسيدن به 
قربت خاصان مشكل است مگر ما 

اكيم ولي آن سو تر از ما جاي از خ
 همان هاي كه زنده مردن ننو پاكا

ما رامي بينند و عصر شايستگي را 
مبادا اين واژه . نا باور و بي تجربه

روزي مروج شود و دوست ترين 
 دوستي ها و دشمني ها با هچيزي ك

آن استوار است از دست شان برود 
هرچه كه شد و رفت باز نخواهد 

  .گشت
ز و امروز كه مي گذرد بياييد ديرو

چه بود و فرداي ما چه خواهد شد 
بينديشيم؛ باور داريم كه حاال ازين 
صخره سنگ هاي زيبا گوهرهاي 
شايسته بدست تربيت است كه به 
آيندة خود تفكر مي كنند و به احيأ 
افتخارات مي بالند مگر برهنه ترين 
خفقان در مجراي گلوي ما النه 

زمانة ساخته است و دست نامرئي 
تلخ چقدر سنگين برخورد ميكند 
بايد ما قله هاي باورمندي را با 
پيدايش نويد و اميد فرداي بهتر 

  .جستجو كنيم
 نزديك خواهد بود كه دركها بيدار 

تمايز و . شوند و ذهنيت ها هوشيار
بينش در چشم ها و قلب ها نفوذ 
خواهد كرد تا به تثبيت جايگاه 

  .دفردي و اجتماعي يقين پيدا شو
  

  فضل الحق فايق

نگاه كوتاهي به 
  وضعيت فعلي غور

  "اخگر"اختر محمد 
غور همان نامي است كه رو به فراموشي 

با وصف اين كه اين . گذاشته شده است
واليت مركز امپراطور و بزرگترين قدرت 
وقت بود و همچنان زادگاه سالطين بزرگ 

اما امروز در . سرزمين بوده استاين 
گوشة خاموشي دور از هر گونه غرور و 
افتخار طلبي در اوج سكوت و تاريكي 
محروميت و فقر باالتر از تصور بچشم 

همه چيز براي ساكنين اين . ميخورد
. واليت بيگانه و نا آشنا پنداشته ميشود

عدم اعتماد و صميميت بين مردم اين 
لت، بيدادگري، واليت توانسته پرچم جها

و ظلم را در قله هاي بلند اين منطقه شاه 
گرچه بنظر بعضي از  .دنشين بر افرازن

افغانستان دانشمندان ، استقالل و آزادي 
  8 ادامه ص .در مجموع تحت سوال است

  ....نظريات شهروندان در باره طرح تعديل نام
 ، رئيس شفاخانه "يعقوبي"داكتر جمعه گل 

  :واليت غور
طرح تعديل نام چغچران به فيروزكوه به نظر من 
يك عمل سودمند و مؤثر و گام ارزنده بوده، 

 ميكند كه چنين اقدامات فرهنگي قبل ها ايجاب
اكنون چنين ابتكار و طرح . صورت مي گرفت

روي دست گرفته شده قابل پسند و مورد تأئيد 
 آگاهان و فرهنگيان خصوصاًهمه اقشار جامعه ، 

آرزومندم كه تا همه مردم عزيز . بوده و ميباشد
غور از اين نوع طرح ها نه تنها پشتيباني كرده 

  . آن عمالً اقدم نمايندمؤفقيتر بلكه بخاط
  

 مدير مسئول هفته نامه ،" يزدان پناه"محمد گل 
  : پيام جهاد

به نظر بنده تغير نام چغچران به فيروزكوه يك 
اقدام معقول و منطقي بوده كه نمايانگر توجه به 

به اين . احيأي افتخارات ملي كشور ميباشد
 به تاريخ كهن و پر هاساس هر آن كسي ك

ر غور شناخت كلي داشته باشد ، از اين افتخا
. طرح بدون ترديد حمايت و پشتيباني خواهد كرد

و ما مردم غور دست به دست داده و همه جانبه 
  . از اين طرح پشتيباني خواهيم كرد
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 از حق مسلم خود و مردم خود كه .اند
شريعت و قانون برايشان داده بود 

و نگذاشتند كه حق قاطعانه دفاع كردند 
از جانب ديگر يك چيز . شان از بين برود

را هميش بايد بياد داشته باشيم و آن 
 حركت هاي مشروع را كه  جهش واينكه

در جهت بيدار سازي مردم انجام ميدهيم 
راي يك هدف راسخ و مشخص بايد دا

وم باشد در غير آن اگر در باطن هدف ش
 و ضربه داشته باشيم خودش يك خيانت

بزرگ به پيكر جامعه ميباشد و واقعاً 
امعه را بطرف فالكت و بدبختي خودمان ج

نه  همچو اقدامات را  ، داده ايمسوق
  .اسالم قبول دارد و نه هم ملت
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  نشريه ها

   مؤثر ميباشندتا چه اندازه براي مردم
  "شهاب"شاه محمد 

بعد از سقوط دولت استبدادي طالبان در 
با كمال خوشبختي مطبوعات و , كشور

رسانه ها دوباره بكار خود آغاز نمودند كه 
واقعاً نسبت به هر وقت ديگر پيشرفت 

اما . الزمي نمودند كه قابل تكريم ميباشند
بايد بدانيم كه اين نشريات و يا رسانه ها 

توسط

 
 
 

البته .  چي كسي تمويل مي شوند
نشريات زيادي وجود دارند كه توسط 
احزاب سياسي تمويل مي شوند كه اين 
نشريات در فضاي سياسي كشور تأثير 
گذاشته ولي خيلي مؤثر واقع نشده و 
همچنان تعداد زيادي نشريات بيشتر جنبة 
تجارتي دارند اما از لحاظ توليد فكري 

ته اثر مثبت و يا الب. متأسفانه كم ميباشند
منفي بودن رسانه ها را خيلي زود است كه 

ز فضاي كه در امرو. تفكيك نمائيم
   7ادامه صفحه .... افغانستان ايجاد 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  آداب غسل كردن
ابو منصور سجستاني فقيه را پرسيدند كه 

م و چون در صحرايي بر سر چشمه رسي
خواهيم كه غسلي بر آريم، روي به كدام 

به سمت جامه هاي : سمت كنيم؟ گفت 
 !پيغمبر            ! خود ، تا دزد نبرد 

شخص دعوي كرده نزد پادشاه رفت و 
رسالت نبوت خود را براي وي بيان نمود و 

  .اي پادشاه من پيغمبر هستم: گفت
تمامي پيغمبران از خود : پادشاه گفت
د، آيا تو هم كدام كتابي جهت كتاب داشتن

  اثبات رسالت ات داري و يا خير؟ مدعي
  .نخير، من نوت ميدهم: گفت

اگر ميخواهيد وظيفه دست داشتة خود را 
  :  ندهيد پس                از دست

 بيدار سازي چيست؟
  قربان كريمي

بيدار سازي عبارت از بوجود آوردن 
احساس همدردي ، هم فكري و خود 

تا انسان بتواند . كفائي در جامعه است
وظيفه بزرگي را كه به عهده دارد و خداوند 

ورت  وظيفه را برايش سپرده بصآن
 نماينده درست و شفاف انجام بدهد تا كه
براي . واقعي خدا در روي زمين باشند

اينكه چطور بتوانيم مردم را بيدار سازيم و 
 را برايشان نشان بدهيم نراه بيدار ساخت

بايد يك سلسله فعاليت هاي تكنيكي را 
كه مخالف به نظام و قانون اسالم نباشد 

 و تشويق افراد ربدهيم تا باعث تغييانجام 
جامعه گردد تا بتوانند به شكل اساسي 
عدالت را از بي عدالتي خوب را از بد به 

در قدم .  تفكيك نمايند آنوجه احسن
نخست كار را كه در عرصه بيدار سازي 
انجام بدهيم متحد ساختن و بوجود آوردن 
يك پروسه مشخص اجتماعي براي مردم 

عضاي جامعه بتوانند در است تا تمام ا
تصميم گيري سهم فعال داشته باشند 
بدون شك و ترديد اگر اعضاي جامعه از 
سطح باال گرفته تا پايان بيدار باشند از 
درد مردم با خبر باشند و اداي مسئوليت 
كنند ميتوانند با جرات كامل مشكالت و 
وضعيت زندگي شان را بررسي و جهت 

 صحنه را در يمرفوع ساختن آن اقدامات
 را در عرصه عمل پياده كنند و انكشافات

هاي مختلف از قبيل اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و غيره بوجود بياورند طوريكه 
تجربه نشان داده اشخاص كه بيدار بودند 

مسئوليت ايماني و وجداني خود را زير  و
سوال نبردند در مقابل اشخاص حق تلف و 

ردانه وار گو م خيانت كار و ظالم و زور
  شده ايستاده
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انتخاب هدف، تمركزقوا و شجاعت در بـه        
اينك در باره هـر يـك از   . كار بردن وسيله 

اين مراحل كه شما براي رسيدن به هـدف       
خود ناچار از طي آن هـستيد ، بحـث مـي            

  .كنيم
آرزوهاي گوناگون و متضاد در نهـاد آدمـي     
همين حال را دارد و تـضاد آنهاسـت كـه           

و گرنـه   .  باز مي دارد   انسان را از پيشرفت   
عوامل ديگر كمتر ديده شده است كه مانع        

پس آنچه غالباً انسان    . عمده پيروزي شود  
را به هدف نمي رساند ، هدفهايئ متضاد و         

شايد . گوناگون است كه باهم تفاوت دارند     
بپرسيد كه همه آرزومند توفيق و كاميـابي        
هستند ، پس چرا به مقصد نمـي رسـند و           

جـواب ايـن    . نِ آنهـا نيـست    كاميابي از آ  
ســوال ايــن اســت كــه آرزوي كاميــابي و 
توفيق چيزي است كه هركس آنرا دارد اما        
ايمان داشتن به توفيق و كاميـابي چيـزي         

  .ديگر
الزم است قبل از هر چيـز خـوب اعـضا ،            
جوارح ، آالت ، ادوات ، ساختمان و تركيب         
آن را وارسي كرد تا نقائص آن بر طـرف و           

ـ     رميم شـود و آنوقـت بـا     خرابي هـايش ت
اطمينان خـاطر و خيـال راحـت، قـدم در           
ميدان مسابقه نهاد، درينـصورت پيـروزي       

 .حتمي است
  

 استيشن هواشناسي
كه در منطقة غلمين وجود 
دارد، به توجه جدي ضرورت 

  :دارد
  فضل الحق فوقاني

با تقدير از اين نشريه كه واقعاً صداي 
من . مردم غور را منعكس ميسازد

  م در مورد استيشن هوا شناسيميخواه

نظر خود را , ود داردغور كه در غلمين وج
  .ابراز نمايم

طوريكه همة ما و شما ميدانيم بعد از 
سقوط دولت استبدادي و دست نشاندة 
طالبان ، پروسه بن صورت گرفت كه فعالً 
در مرحله اختتام قرار دارد، كشور ما به 

زي و آرامي روان طرف صلح، آبادي، بازسا
متأسفانه كه طي پنج سال اخير . است

نسبت بي كفايتي دولت و حيف و ميل 
ميليارد ها دالر قرض هاي دولت هاي 
دوست و نسپردن كار به اهل كار ، مردم 
نسبت به دولت و حكومت خويش بي 
اعتبار گشته اند و مشروعيت دولت را 

  .تحت سوال برده اند
سازي در طي چند سال اخير روند باز

سراسر كشور جريان داشته اما خيل ها 
غور هم يكي از واليات عقب . كند و بطي

مانده و دور افتاده افغانستان بوده كه هيچ 
گونه توجه ، خصوصاً در پنج سال اخير به 

و من . اين واليت رنجديده نشده است
منحيث يك جوان افغانستان ميخواهم 
دولت خود را متوجه يك استيشن هوا 

  . اسي نمائيمشن
اين استيشن هوا شناسي كه قبالً در تعين 
درجه حرارت و تعين وضع جوي واليت 
غور استفاده ميشد،  در منطقة غلمين قبل 
از انقالب بطور پخته و اساسي اعمار 

 سال 23گرديده بود، ولي متأسفانه در طي 
جنگ و جدال تخريب و تا جائي از بين 

  . رفته است
طرف دولت محلي ، دولت اما تا كنون نه از 

ملي و نه هم از طرف مؤسسات توجه شده 
ما از دولت ميخواهيم تا به بازسازي . است

اين استيشن هوا شناسي توجه جدي را 
مبذول داشته و ما را از احتياج بيگانگان 
نجات دهند، البته اگر واقعاً ميخواهند به 

  .مردم خويش خدمت نمايند

  
  .....نشريه ها تا چي اندازه 

شده و رسانه ها كه مي باييست بشكل 
فكري تحول كرده باشند تا هنوز نكرده 

و همچنان در نشريات آزاد ضعف هاي , اند
وجود است كه نميتوانند چيز هاي خوب و م

. مطالب جالب را در نشريات ارائيه بدارند
تنها سعي ميكنند كه تا صفحات خود را پر 

چنانچه تصور ميشد اين نشريات , نمايند
نتوانستند چيزيكه جامعه ميخواست اجرأ 

و اما نشريات مختلف وجود دارند . نمايند
و شايد كه به جوانان توجه زيادي مي كنند 

مثبت هم باشد ولي نميتوان كه كابل را با 
زيرا در , تمام افغانستان مقايسه كرد

واليات بعضي از نشريات در وضع خرابي 
قرار دارند كه حتي نزديك به سقوط 

همچنان بعضي نشريه هاست كه . ميباشند
ساحة اثر گذاري شان در جامعه محدود 
است كه نميتوان از آن استفاده نمود و 

ن طور بعضي افراد جامعه نيز به همي
نشريات سر و كار ندارند و بنا براين 

تحول . نشريه در جامعه تأثيري ندارد
نشريات در كشور عزيز ما افغانستان 
چندان محسوس نيست و خالصه اهداف 
بعضي نشريات اين است كه تنها آرزوي 
   .تمويل كننده گان را برآورده سازند و بس

 آيا ميخواهيد به هدف
  خويش برسيد
 "شهاب"شاه محمد 

انتخاب هدف، تمركز قوا براي رسيدن به 
هدف و به دست آوردن و به كار انداختن 
وسيله براي رسيدن به هدف مهم ترين 

براي آنكه . وظيفة ما در زنده گي است
انسان،آنچه را كه در زنده گي ميخواهد 
جامعه عمل بپوشاند، يعني به هدف و 

م است كه پيش از مقصود خود برسد، الز
  .آن اين مراحل را طي كند
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دست اين واليت و باال رفتن جذب 
شخاص غير مسلكي و كار نا فهم باعث 
رهم خوردن نظام كاري در ادارات دولتي 

  .شده است
آنچه كه از همه بيشتر و چالش اساسي . 

 راه پيشرفت و بازسازي قرار ر بر سر
  .ارد، ترجيح مسئله روابط بر ضوابط است

رشد معامله گري در بين مسئولين بلند . 
تبة دولتي به آن پيمانه كه دور از توقع 
وده است و پاه گذاشتن عليه حقوق 
چاره گان و انسان هاي فقير فساد 
جتماعي را نكشاف داده است، به گونة كه 

  .ي تحت سوال رفته استرامت انسان
يبت و اخالق قهر آميز آمرين قلب 
راأت پايين دستان را دريده و زماني كه 
 وي چيزي پرسيده شود بخاطر حفظ 
ظيفة خود در حضور آمر خود همچو برگ 

  . رختان مي لرزد
نبودن حقوق مساوي براي تمام مردم . 

 اقوام ساكن اين واليت ميزان برخورد 
دم را يكجانبه فكر كرده و عليه ولت با مر

و . ولت اقدام مغرضانه صورت ميگرد
و به فكر . ولت را طرف خطاب مي نمايند

ها دست دولت به اين كار دخيل بوده 
  .ست
پاليسي نا صحيح دولت مركزي . 

 باعث هغانستان در مقابل واليت متذكر
 شده تا حكومت از شكل عادي بيرون

  ....نگاهي به وضعيت فعلي غور 
اما غور بطور خصوصي بكام ديگران 

هر كس در هر . كشانيده شده است
آيا . شرايط از نام غور استفاده مي نمايد

غور در حقيقت همان نام پر افتخار است؟ 
و يا اينكه نام ساختگي است تا از 

 استفاده افتخارات آن به شكلي از اشكال
گرچه دانشمندان روانشناسي مي . شود
شخصيت انسان داراي چندين بعد : گويند

است كه از آن جمله هم يكي وراثت 
پس اگر مردم غور فرزندان آن . ميباشد

سالطين پرنام باشند؛ پس چرا راه آنها 
از نظر من عوامل ذيل . تعقيب نشده است

حالت عادي غور را از بين برده و فقط مهد 
  :افع طلبان شده استمن
تعدادي از شخصيت هاي دانا و نيمه . 1

دانا كه مصروف پيشبرد امور دولتي 
هستند، به شكل محافظه كاران در مقابل 

هر آنچه كه . وجايب خود ايستاد ميشوند
مرجع باالتر آن بخواهد تا اينكه مقام را از 
دست ندهد فقط از كلمه بلي استفاده مي 

براي آنها ممكن و همه چيز را .  كنند
  .ميسازند

عدم توجه دولت باالي اين واليت . 2
مظلوم و عدم كنترول مؤسسات دولتي و 
غير دولتي باعث از بين رفتن توازن رشد 

  .اوضاع همه جانبه اين واليت شده است
 عدم استفاده از قشر دانشمند و قلم. 3

  

شده تا حكومت از شكل عادي بيرون 
شده آنچه را كه مي بايست به عنوان يك 
دولت معقول و مشروع انجام دهد، به 
حدي رسيده كه از آن نظام به شيوه 

ثالً بطور م. ديكتاتوري كار گرفته ميشود
واضح اگر گفته شود در قومانداني امنية 
غور و ديگر ادارات دولتي اگر رفته شود ، 
با برخورد مواجه خواهيد شد كه حتي 
انسانيت را مفهوم ناچيز و يك واژه مهمل 

آيا وظيفه يك شخص به . تعبير مي كنند
عنوان يك انسان در مقابل همنوع خود 

يث خشونت و كبر و غرور است و يا بح
مخلوق شريف خود را و خليفه خدا در روي 

  .زمين فروتني و عجز است
سكوت مردم و شهروندان غور با وجود . 8

مشاهده هر گونه تخلف و بي قانوني و 
استفاده سو از نام شان و مشاهده هر 
قسم بيدادگري از حقوق شان باعث شده 
تا شرايط را براي هدف مندان مهيا سازد 

ار گونه بازي در و با سرنوشت شان هز
  .پشت پرده صورت گيرد

مسئله اساسي اينست كه محيط  و يا 
مردمي كه يكدفعه تحت تأثير نابساماني ، 
بي تفاوتي، رفت تا اينكه يكباري ديگر به 

در مجموع . آن توجه شود ، وقت ميخواهد
مردم افغانستان و با الخصوص مردم غور 
بايد بدانند كه ديگر تفنگ زيبنده حكومت 
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