
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

ماهنامه

فرهنـــگي، سياســـي و اجتمـــاعي
                                   2009 مارچ مطابق به/1387حوت                                     نهم شماره                    سال پنجم                                                      

٩ 

 !م به آقاي يعقوبيسال
 از 1387ماه دلو  شمارة نخست ماهنامة اتحاد در

 آمد كه يك اقدام شايستة فرهنگي است و چاپ بر
در شمارة اول . خدا به آن رونق بيشتر عطا فرمايد

اكتر جمعه گل يعقوبي رييس اتحاد نوشته اي به قلم د
واقعيت ها در «واليتي غور تحت عنوان  شفاخانة

به چاپ رسيده كه فيروزكوه مي » شفاخانه واليتي غور
 را در باب آن بيان كند و روي سؤ خواهد موقف خود

  : تفاهماتي آن اندكي درنگ نمايد
فيروزكوه هميشه تالش كرده واقعيت ها را  - 1

منعكس سازد و كار هاي خوب يا نا خوب مسولين را 
اگر گاهي لحن انتقادي آن كمي بيشتر . هدد باز تاب

 4ادامه در ص ........ براي اين بوده كه خود را در  بوده

 قبال منيب، والي واليت غور؛ در رابطه به سفر شان به پايتخت كشورگفتگوي ويژه با محترم سيد ا
مـي خـواهيماولتر از همه،نخست سالم و بعدمحترم والي صاحب، :فيروزكوه
  بود؟ ياهداف عمده سفر شما همراي بزرگان غور به كابل چ بدانيم كه

و عليكم السالم، اوالً اظهار سپاس دارم از نشريه پر خواننـده فيروزكـوه    :منيب
ثانياً طوري كه همه شـما در  .  كه انعكاس دهنده واقعيت ها در جامعه مي باشد

تيد ما سفري به تركيب رئيس و اعضـاي شـوراي واليتـي، بزرگـان     جريان هس
اقوام، نماينده شوراي علما، رؤساي ادارات سكتوري و يـك تعـداد از تحصـيل    

اهداف عمده ما در اين سفر ايـن بـود كـه مشـكالت،     . داشتيم كابل كردگان به
ه فرهنگي و اجتماعي جاري در غور را ب عقب ماني ها، اقتصاد ضعيف و مشكالت

و توجه آن ها را در  رساندهمؤسسات بين المللي  و جامعه جهاني ،دولت مركزي
  .مسازي جلب نمائي انكشاف و باز ،ترقي ،امر پيشرفت

اركرد تشكر جناب والي صاحب، در قدم بعدي، لطف نموده در مورد ك :فيروزكوه
  .به خوانندگان عزيز ما معلومات دهيد هاي خويش در طي اين سفر

   3ادامه در صفحه ... ي داشتيمدر جريان اين سفر مالقات هاي متعددما  :منيب

  .مقاالت چاپ شده ديدگاه فيروزكوه نيست -
  .فيروزكوه در ويرايش مطالب دست باز دارد -
. وباره مسـترد نمـي گـردد   مطالب ارسال شده د -

با نظريات و پيشـنهادات خـود مـا را جهـت بهتـر      
  . شدن فيروزكوه همكاري نمائيد

با تشـكر از آنـاني كـه مـا را در ايـن شـماره از        -
.   طريــق فرســتادن مطالــب شــان يــاري نمــوده انــد

  "اداره فيروزكوه  "



  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

كشور، سال هاي كشمكش وپنجاه خورشيدي در دهة چهل و
 بحث هاي بسياري بود ميان جوانان مكتب خوانده متأثر و جر
افكار  جوانان الهام گيرنده از جاذبه هاي سوسياليسم و از

گروه  چند اين دو هر. گرايي اسالمي بنياد اخوان المسلمين و
عمده ترين هدف شان كه  وة افتراق زيادي داشتند؛ اما دروج

دست زدن به  رژيم حاكم و مخالفت با رسيدن به قدرت و
م مسلحانه بود، با هم قيا حتا ترور و فعاليت هاي عملگرايانه و

مردم، مردمي كه شاه را ساية خدا مي دانستند . مشترك بودند
جو شبه  يك محيط و ظل حمايت ارباب قريه شان در در و

دوي اين جريان به  فيودالي زندگي مي كردند، ظاهراً به هر
ها چندان  نسبت به آن ترديد مي نگريستند و ديدة شك و

 دو اساسي هر پيام عمده و. نداشتندحسن نيتي 

 :شبيه هم بودروي هم رفته)اهآن رفتارازجدا(گروه
جريان متمايل به سوسياليسم كه اكثريت . آوردن عدالت نظام و تغيير

ف رقيبِ خود نسبت به طي ،را شامل مي شداين نوع مكتب خوانده ها 
 - جانب حكومت هم از ي بيشتري برخوردار بود وسازمان يافتگ از هم

ميدان جوالن وسيع تري   –نيروي هاي بيروني  فشار شايد زير
ي بارز داشت كه به بعضي از اين جريان چند ويژگ. بود برايش ميسر
ادعاي آوردن عدالت  قدرت طلبي و -1 :اشاره مي شود آن ها در زير

 تجدد در تبليغاتي از شتربي طرفداري افراطي و - 2. جامعه ترقي در و
سنت  عنعنات مردم و حمله هاي نمادين به رسوم و -3. سنت برابر

. مراسم مذهبي توهين به مذهب و و تحقير -4. هاي حاكم قبيله اي
 -8. افراط گرايي وشتاب زدگي -7. عملگرايي - 6. انقالبي بودن - 5

  2ادامه در ص .... ............ گرايي و انحصار

 كمونست تا مكتب رفته گان دموكراتز جوانانا

 "رئيس معارف"؟؟؟!!!ايم زياد اسولـــه مصروفيت
هسـتهاين يك حقيقت مسلم است كه معارف ستون فقرات و

 فسـاد و  صـد  هشتاد در دهد و شور را تشكيل ميك كي اصلي
اما معارف  .اصالح معارف است اصالح اجتماع منوط به فساد و

آينـده آن   روان و به كجـا  چه وضعيت قرار داشته وغور به  در
التي انـد كـه ضـرورت    اهـا همـه سـؤ    بود؟ اين چطور خواهد

ـ و  "ريـس "احساس مي شود كه شخص مسؤل درجه يك  ا ي
د، به هر حال من نه ندرجه دوم معارف به آن ها پاسخ ارايه كن

به صفت مسؤل و پاسخگو، بلكه يك نظـاره كننـده اوضـاع از    
   :تاً آگاه از داخل معارف چنين مي نويسمبيرون و نسب

ضعيت معارف غور از و :معارف از لحاظ اداره و مديريت. 1
ك حالت سردرگمي كه هيچ نوع يلحاظ  اداره و مديريت در 

يت رهبري و اداري وجود ياعتماد و روحيه همكاري در بين ه
نداشته و هر كدام به سعي و تالش  اين است كه آب گل شود 

در صورت كه همه اعضاي رهبري در صحنه حضور .و ماهي بگيرد
داشته اكثراً اوضاع به خود شكل بحراني را گرفته و مهر فروشان با 

كه دارند از حمل مسؤليت شانه خالي مي كنند و كار را يكي  يصالحيت
هر اين كه  "كان در بازي فوتبالپاس"عليه ديگري حواله مي نمايند  

ا مي دانند، يكدام شان تا كنون اليحه وظايف خود را نمي دانند و 
خيلي  حضور .2 .گيرد شان ارتباط مي است كه به خود يحرف

كي هاي كابل و واليات ديگر زير عناوين گروپي از تيم: مشاوران
... يمشاوران انكشافي، تفتيش و نظارت و كنترول، مالي و حساب دار

باش شان  و وده اند كه براي تهيه جاي بوددر معارف غور تجمع نم
طرف ديگر، عالي جنابان  از .مصارف هنگفت صورت گرفته است

 ت معارفوضعي هنوز كدام بهبود در شان تا حضور بفرمايندكه از روز
كدام شان به بهانه تهيه  كه همه روزه هر ؟ بدون اينغور رخ داده

4ادامه در ص ...  خودكمپوتر هاي لپ تاپ  گزارش به مقامات باال، با

 نبي ساقي

 هللاعبدا

آيا هشتم مارچ
 عبدالوقار دانشيار  عزت است؟؟؟

زماني كه ايديولوژي اسالم توسط آخرين پيامبر يعني حضرت  
محمد مصطفي صل اهللا عليه وسلم به جهانيان رسانيده شد و در 
نتيجه اين دعوت ميليون ها انسان اين ايديولوژي را كه مبدأ يا 
فكره آن را عقيده بر وجود خالق مدبر در ماوراي حيات، كائينات و 

نسان، عقيده بر كتب آسماني، ماليك، پيامبران و ايمان بر اين ا
. كه همه قضاي خير و شر از جانب اهللا است، تشكيل مي دهد

چون اين ايديولوژي، ايديولوژي اي است كه از جانب اهللا مقتدر 
به انسان وحي گرديده، سازگار با فطرت انساني و موافق به 

ايديولوژي داراي نظام  طبعيت انسان بوده و در عين حال اين
هاي مختلفي در عرصه هاي گوناگون حيات انسان بوده كه بر 

و هر ايديولوژي ديگري . مبنا و اساس همان فكره بنا يافته است
در جهان مثل ايديولوژي كپتالستي يا سرمايه داري داراي فكره و 

مي باشد، و فكره سرمايه داري جدائي دين از ) طريقه(نظام ها 
وده كه بر اساس و مبناي آن نظام هاي مختلفي در زندگي ب

عرصه هاي گوناگوني از قبيل ديموكراسي در سياست و رأسمالي 
در اقتصاد؛ بوجود آمده است، پس پذيرفتن يكي از نظام هاي آن 

پس اسالم . مثل اين است كه مبدا يا فكره آن را پذيرفته باشيم
ي از بعد زندگي را نيز داراي نظام هاي مختلف بوده كه هيچ بعد

بر همين مبنا، . مبهم نگذاشته و رهنمائي خاصي در آن بخش دارد
يكي از عمده ترين و برجسته ترين نظام هاي اسالم، نظام 

زنان تأكيد مي  خانوادگي و اجتماعي بوده كه بيشتر به حقوق
چون قبل از اسالم طوري كه همگي آگاه اند، براي زنان . نمايد

د، زيرا با انواع مشكالت اجتماعي، خانوادگي و ادوار دشواري بو
سياسي دست و پنجه نرم مي كردند، مثالً هنگامي كه تولد مي 
شدند، زنده به گور مي شدند، مانند متاع اقتصادي بي ارزش خريد 

ايشان  و فروش مي شدند، حق آزادي در انتخاب زوج نداشتند،
ه بيرون هرگز مشوره صورت نمي گرفت، در مريضي ها از خان

2ادامه در ص ... .......ولي...رانده مي شدند و هزاران مشكل ديگر
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 ...از جوانان كمونست تا مكتب رفته گان دموكرات
حال زماني كه اين گروه با  به هر. جزم انديشي

به كمك  پذيري از الگوهاي جهاني خويش و تأثير
، جنگ كودتا - ها همان شيوه معمول آن با ها و آن
رژيم حاكم را  به قدرت دست يافتند و -خشونت و

زدگي ذاتي شان بدون  همان شتاب ؛ بابرانداختند
زمينه  بسترها و هاي اجتماعي و توجه به ساختار

اعتقادي در پي تطبيق  ، اقتصادي وهاي فرهنگي
 با خواسته هاي شان برآمدند و يك شبة ديگر

ارعاب و وحشت  حربة معمول زور و استفاده از
را  اقداماتي كه نه تنها ما ها و شروع كردند به كار

مدينة فاضلة كه سوسياليسم  برابري و به عدالت و
 وعده مي داد نزديك نكرد؛ بلكه باعث ظلم و

جنگ هاي  و كشتار عقب ماندگي و بدبختي و
 ها گرفت و آن از گرديد كه جان مليون ها انسان را

 مجبور  به مهاجرت و را مليون ها انسان ديگر
را  ها شهر خانه ها را ويران كرد و آوارگي ساخت و

 اقدامات عجوالنه و .ان مبدل گردانيدبه گورست
نورمال رشد  نسنجيده اين گروه كه روند طبيعي و

 فرهنگي جامعه را بر ، سياسي وتوسعة اقتصادي و
 نابودي زير نهايت به تخريب و هم زده بود، در

انكشاف انجاميد  زمينه هاي توسعه و ساخت ها و
 همين هاي كه به سنت گريزي و رفتار اعمال و و

عمل باعث  ، درمي كردند ظاهرته ستيزي عنعن
به جاي  مناسبات سنتي گرديد و تحكيم روابط و

 .را سال ها به عقب برگرداند ، ماترقي پيشرفت و
هاي جالب زمان ما هم شايد يكي اين  طنز از

 به اصطالح متجدد پر باشد كه همين سنت ستيز
 به مذهب و شور كه ديك نذر را چپه مي كرد و

ها را به رسميت مي هاي آنباورپنداشت ها و
بطون  ذو و متكثر حقايق را چند اليه و شناسد و
 جوان كمونيست ديروزي يكي از .مي بيند

 او. مشخصه هاي عمدة او انقالبي بودن وي بود
را  همه چيز يك شبه مي خواست به سرعت و

 طرح نو فلك را سقف بشگافد و دگرگون سازد و
را اصالح طلب  ، خوداما جوان امروزي ما. در اندازد

 شيوه ها و روش هاي متعادل و با مي داند و
روند طبيعي  مي دارد و سنجيده گام بر مناسب و

 زمينه ها و مي گيرد و نظر تحوالت اجتماعي را در
 در گين مي كند وهاي دگرگوني را سبك سن بستر

 ، شناخت دقيق تري ازمجموع سعي مي ورزد
جوان  .ها داشته باشد خواسته هاي آن مردم و

انست مي تو او. بود ديروزي ما به شدت عملگرا
متوسل  ، به تروركودتا كند، تظاهرات راه بيندازد

خشي از راه را ب اين ها شود و وحشت خلق نمايد و
ن امروزي ظاهراً ؛ اما جوارسيدن به هدف بپندارد

تالش مي  او. عملگرايي محض تعريف نمي شود با
، رسانه ها، فعاليت طريق كتب كند پيام خود را از

به مردم  خشونت آميز هاي غير رفتار هاي مدني و
آرمان خويش خيلي  اين هدف و در برساند و
ميانه  نمي رسد و شتاب زده هم به نظر عجول و
مي رود  و به شماراعتدال از اصول اساسي ا روي و

 حالي كه جوان پيرو سوسياليسم افراط گرايي و در
شاخص شخصيت او به  چهره هاي شتاب از

 غور، مي جوان ديروزي ما، در .حساب مي آمد
. غوغا و تقليد بسياري اهل حدود توان گفت كه تا

مدار بودند  سياست قهرماناني داشت كه بيشتر او
 طريق كودتا  غالباً از و

همه . فوت كرده رسيد كه گل امير خبر
بيامرزد مسلمان خوب  آخ خدا: گفتند

خوب « : اما موسا باي گفت. آدم بود
آخر : گفتند» !خدا گم ترش كند. شد

آدمه د گپ زدن « چرا؟ موسا باي گفت 
 اصال نوبت نمي داد، خوب شد فوت

در واقع اين حكايت از رخ يكي از » كرد
خصوصيات بارز وعمدة روانشناختي 

قدما در تعريف . انسان پرده بر مي دارد
يعني » حيوان ناطق«: انسان مي گفتند

بر مبناي اين . موجودي كه گپ مي زند
تعريف مي بينيم كه اساسي ترين 
تفاوت انسان با حيوانات فقط در همين 

ست و ما بايد به توانايي نطق و بيان ا
اين ويژگي بشري خوب دقت و توجه 
داشته باشيم و به آن احترام بگذاريم و 
گرنه به انسانيت انسان قدر نگذاشته 
ايم و موجوديت طرف را اصالً زير سوال 

در تمام كتب مديريت به حيث . برده ايم
يك شعار اساسي هميشه به اين توصيه 

يك شنوندة خوب « بر مي خوريم كه 
گوش دادن به سخنان طرف » يدباش

گفتگو در حقيقت احترام و ارزش 
گذاشتن به شخصيت و هستي او مي 

نقل شده كه مديران شركت هاي . باشد
مشتريان  فروش هميشه از يكي از

بزرگ شكايت داشتند كه بسيار به 
سختي جنس فرمايش مي دهد؛ اما يك 
 روز مسول فروش يكي از

ت ها، درخواستي باال ترازده همين شرك
وقتي . مليون دالر از وي تحويل گرفت

از مسول فروش پرسيدند چه كار 
كردي كه او حاضرشد به اين آساني 
: اين همه كاال فرمايش دهد؟؟ گفت

فقط گوش گرفتم تا حرف . هيچي«
بهرحال اين روزها » هايش را بزند

بيشتر مراجعه كنندگان از نفر شماره 
همين شكايت را دارند  يك واليت غور

. كه نمي گذارد شما حرف خود را بزنيد
يا سخنان شما را قطع مي كند و يا هم 
. از اول اصال به شما نوبت نمي دهد

ايشان به عنوان يك مدير كه رفتار 
شان باالي بسا چيزها در غور مستقيماً 
اثر مي گذارد، بايد توجه داشته باشند 

رگي كه شنيدن حرف دل مردم از بز
كسي كم نمي كند و در عوض شنوندة 
خوب بودن بر پاية يافته هاي علم 
روانشناسي در موفقيت انسان نقش 

ايشان بايد اين . بسيار مهمي دارد
موضوع بسيار مهم را پيوسته در نظر 
داشته باشند، در غير آن صورت تمام 
كساني كه از دفتر ايشان بيرون مي 

ت و شوند در تهي دل عقده اي و ناراح
عصباني هستند و ما نبايد فراموش 
كنيم كه اگر موسا باي به رحمت حق 
پيوسته ساير خلق اهللا در اين خصيصه 

            .تفاوتي زيادي با او ندارند
 احمد غوري

 كـاره يـاي شمــف آقـه ضعــنقط



  
      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را توهين ميمذهبي هاهاي آن مي خنديد و نماد
آرمان  امالك پدر خويش را به خاطر زمين و كرد و

 هاي سوسياليسم مي خواست به خلق رنجبر
، امروزه مي بيني كه براي خود قسمت نمايد
 كرده و پا ت دست ورستوران دكان و چندين خانه و

مصارف خيلي گزاف  با بهترين هوتل هاي شهر در
لباس  با عروسي فرزند خويش را جشن گرفته و

سفر حج برگشته  چپن عنعنوي تازه از سپيد و
به بازديد  كرده و گوسپند نذر چندين گاو و است و

و  آب زمزم تقديم مي كند كنندگان اش تسبيح و
نگويي » اج فالني خانجناب الح« را  او اگر احياناً

بخواهيم جوان  اگر !دوباره انقالب راه مي اندازد
 اقل در ال –چهل سال پيش را  سوسياليست سي

 جوان مكتب خواندة امروزي كه در با -سطح غور
 خاكستر غبار و ، تازه از زير گرد واين چند سال

، مي بينيم كه آورده، مقايسه كنيم بر جنگ سر
 هم مانند امروزي بازدغدغة جوان تحصيلكردة 

گذشته، مسألة عدالت است؛ اما اين جوان برخالف 
، براي تطبيق خواسته هاي خويش نمي آن يكي

جوان . آدم بكشد متوسل شود و خواهد به زور
كمونيست ما مي خواست سنت را يكسره قرباني 

بوي عنعنه داشته  چه رنگ و هر با كند و تجدد
وزي كه تجارب اما جوان امر. ، دشمني بورزدباشد

، مي خواهد چشم دارد تلخ اسالف خويش را زير
براي  تجدد رابطه برقرار كند و ميان سنت و
 حال و ، پلي بزند ميان گذشته وساختن آينده

 جوان امروزي ما چون خود را دموكرات و .آينده
 رواج ها و خواه مردم مي داند به رسم و هوا

به  ديدة احترام مي نگرد و ها به عنعنات آن
ها باورمند  هاي مردم ولو به آن باور خواسته ها و
 چون كثرت گراست، مي نهد و نباشد، قدر

،لينين.قالب به قدرت رسيده بودندانخشونت وو
 جبهه ديگر در و – فيدل كاسترو، مائو، چه گوارا

هاي  امثال ايشان الگو و –قطب  كساني مثل سيد
ه عالق ما، پيروان و ميان جوانان ديروز بودندكه در

ما  خواة امروز جوان آزادي. ندان بسياري داشتندم
حدودي بي قهرمان  را، شايد بتوان گفت كه تا

تعليم باشد  اهل تحقيق و ميل دارد بيشتر او. است
چشمي به گوشة  احياناً اگر عمل و اهل تقليد و تا

 از ، اين قهرمان بيشترقهرماناني هم داشته باشد
 مداران و سياست محققان است تا ميان عالمان و
سؤال اساسي اما اين است كه  .صاحبان قدرت

 پي عدالت و كه در جوان مكتب خواندة امروزي ما
توجه به كارنامة  با –آزادي است  دموكراسي و

چه نقشي مي تواند در روند  –جوانان ديروزي ما 
 جوانان ما تحول اوضاع به عهده داشته باشد؟ اگر

به حول و  و به دنبال مسايل سياسي باشند بيشتر
كه (آن طريق  از مسند دور بزنند و حوش قدرت و

بخواهند به ) هم هست كشش پر و خيلي مؤثر
اقتصادي  ، فرهنگي واهداف سياسي، اجتماعي

نيست كه اين ها هم در همان  شان برسند، بعيد
گراها افتادند  بنياد چاهي بيفتند كه كمونيست ها و

ها گزيده گزيده شوند كه آن  همان سوراخي از و
 استفاده از با به همين شيوة كنوني و اما اگر. شدند

 و رسانه ها كرسي معلمي و روش چاپ كتب و
غيره به فعاليت خود ادامه دهند،  نهاد هاي مدني و

چشمگير و آني  ها چند شايد تأثير كار آن هر
آيندة  مدت ممكن است بتواند نباشد ولي در بلند

 امر ن آورد و درروشني براي جامعة ما به ارمغا
واقع  مؤثر رفاه كشور، مفيد و ترقي و توسعه و

   .شود

  .....آيا هشتم مارچ عزت است؟؟؟
خوشبختانه با طلوع خورشيد اسالم بر فضاي 
جهان، چرخ فلك به نفع زنان چرخيد، و در شؤن 
مختلف زندگي حق دريافتند كه قبالً برايشان 

  .قابل هرگز قابل تصور نبود
ولي طوري كه بر همه هويداست، از همان آغاز 
بعثت پيامبر اعظم اسالم، دشمني يهود و نصارا 

و اين حسادت و . الم آشكار بوده استبا اس
دشمني آن ها وقتي به روياروئي نظامي تبديل 
مي شد كه مسلمانان را ضعيف مي يافتند مثالً 

كه سرانجام ... جنگ هاي صليبي و تتار و غيره
اين همه درگيري ها دريافتند كه از طريق 

پس . نظامي بر مسلمانان غلبه نا ممكن مي باشد
اكتري زدند كه آن عبارت دست به سالح خطرن

اثرات اين . است از جنگ فكري يا فرهنگي
ترين آن عبارت از  جنگ بسيار است ولي عمده

تقويت حس قوم پرستي، مرز پرستي و وطن 
پرستي ميان امت مسلمه، تجليل از جشن هاي 
غربي، در حالي كه پيامبر اعظم اسالم مي 

مسلمان فقط دو روز براي خوشي دارد و : فرمايد
يعني سواي آن هر جشني چه نو روز باشد، . بس

چه روز عشاق باشد، و يا هم چه روز زن، خالف 
لذا تجليل . سنت بوده و بدعت به حساب مي آيد

از روز زن نيز يكي از اثرات تهاجم فرهنگي 
غرب عليه اسالم بوده كه مسلمانان نا آگاه 
كوركورانه تقليد نموده و براي تظاهر نمودن اين 

چون فضا، فضاي  – ا مترقي اندكه گوي
تقليد مي نمايد كه نتيجتاً  –ديموكراسي است 

چند نكته پيرامون روشن شدن موضوع بيان مي 
نخست بايد غَور صورت گيرد كه اين . 1 :گردد

روز اصالً از كجا به وجود آمده است، اين روز 
  اصالً در نتيجه تحركات 

است، زيرا آنان تحت زنان يونان به وجود آمده 
شكنجه و عذاب هاي اجتماعي و سياسي قرار 
گرفته بودند، پس بدين معني است كه زنان 
 مسلمان اگر تحت شكنجه اي همچو آن ها

اگر داشتند هم بخاطر عنعنات  –قرار نداشتند 
چرا بايد اين روز را  –و رسوم قومي بوده 

طوري كه قبالً ذكر گرديد . 2تجليل كنند؟؟؟ 
پيامبر اعظم اسالم فرموده است كه مسلمان 
فقط دو روز براي جشن گرفتن و خوشي 

و نيز در جايي ديگري مي . كردن دارد و بس
ا به قومي شباهت فرمايد كه هر كسي خود ر

در روز قيامت  –از هر لحاظي كه باشد  –داد 
 اگر. 3. از جمله همان قوم به حساب مي آيد

امت مسلمه تجليل و پذيرفتن اين گونه بدعت 
ها را به همين طور ادامه بدهند، در ذهن نسل 
هاي آينده چنين هك خواهد شد كه گويا اين 
ه جشن ها و محافل، منبع مذهبي و ديني داشت

و تطبيق آن و اخذ آن هيچ مشكلي ندارد، كه 
با . 4. يكي از اهداف كافر استعمار گر مي باشد

تجليل اين روز، اين مسئله در ذهن انسان پيدا 
مي شود كه آيا زن فقط در يك روز مورد 
احترام قرار گيرد، و يا فقط در يك روز به آن 
ها فرصت هاي اجتماعي و سياسي داده شود، 

صورت اگر تمام روز هاي سال به پس در اين 
زنان بي احترامي صورت گيرد، هيچ مشكلي 
... ندارد چون آن ها روز مخصوصي دارند

بناً بر ماست تا عليه اين همه نا رسائي ). دقت(
ها به مبارزه برخاسته و با ذهن و عقل بيدار در 
برابر آن پيكار نموده و كوشش شود تا فرهنگ 

  .بيق شودخالص اسالمي در جامعه تط
                                  

  و ما علينا اال البالغ



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  

  ٣                                         2009 مارچمطابق به /1387حوت                                     شماره نهم                    سال پنجم                                                      

 »دربين كاكه ها وجوانان، توكاكه اي« 
 ازهرچه ترك وتاجيك وافغان تو، كاكه اي

 ازپوزه ليچ ودره قاضي وغرب شهر
 انه هاي آخر ميدان تو، كاكه اي تاخ

 درصنف صنف گشته ام وديده ام دقيق 
 »ازكل شهرومكتبِ نسوان، توكاكه اي « 

 ازليلي وسكينه وشيرين و ژوليئيت 
 ازنازك وسيه موي وليتان، توكاكه اي

 ازدختران بلخ وسمرقند وقندهار
 ازكابل وهرات وبدخشان ، توكاكه اي
 ازكوچه هاي شهرپرازخاك چغچران

 تااوج اوج قلّة بايان ، توكاكه اي
 بلورينِ شيشه اي با آن تنِ سپيد 

 چون قطره هاي روشنِ باران ، توكاكه اي
 درقامت قيامت ودر محشرنگاه 

 درپلك وچشم وگونه ومژگان ، توكاكه اي
 تنها نه چشم وابرو و رخساره ات گل است

 سرتابه پا چويوسف كنعان ، توكاكه اي
 ه هفته خوشگل اندگلها اگربراي دوس

 بهار وزمستان ، توكاكه اي! اي نازنين
 ارديبهشت وبهمن وخرداد و تير و دي
 اسفند ومهر وآذر وآبان ، توكاكه اي
 حور وپري وماه وفرشته نگويمت

 فرزند پرحالوت انسان، توكاكه اي
 دراين ديار دوزخي يي سرد لعنتي
 اي نور باطراوت ايمان ، توكاكه اي

 ه كه گفتم زخوبي اتشوخي نبود هرچ
 نبي ساقي    توكاكه اي به قرآن!باور بكن عزيز

 ..گفتگوي ويژه با محترم سيد اقبال منيب تو كاكه اي
كه نتايج اين مالقـات ذيـالً خالصـه مـي     

   :گردد
در مالقات با رئيس جمهـور جمهـوري   . 1

ند بـرق پـوزه   اعمار ب اسالمي افغانستان؛
چغچـران،   –ليچ، اسفالت سـرك هـرات   

 ران وچغچــ - ســرك يكاولنــگ اســفالت
بـا وعـده    از تحصيالت عالي ايجاد شاخة

ور به نماينـدگان  قوي شخص رئيس جمه
چنانچه جريان صحبت  .اطمينان داده شد

ايشان از طريق تلويزيون ملـي پحـش و   
  .نشر گرديد

اسفالت  در مالقات با وزير فوايد عامه؛. 2
كيلومتر جاده هاي داخـل شـهر و    2،200

م يلومتر سرك درجـه سـو  ك 200به طول 
  .وعده قطعي داده شد 1388در سال 

در مالقات با رياسـت مسـتقل ارگـان    . 3
 هاي محل جمهوري اسـالمي افغانسـتان؛  

تر سرك داخل جاده كيلوم 5 وعده اسفالت
و هـم چنـان مبـل و     هاي شهر داده شـد 

فرنيچر و وسايط مورد نيـاز دفـاتر مقـام    
 نيـز  اكمال مي نمايد و اين اداره واليت را

ر جهـت تقويـه بنيـه مـالي     دالهزار  500
 .داده شـد  اداره شاروالي غور وعده كمك

بـا   در مالقات با وزيـر صـحت عامـه؛   . 4
توضــيح بودجــه اعمــار تعميــر شــفاخانه 
استندرد واليتي و ارتقا آن از هفتاد بسـتر  
به صد بستر و اكمـال يـازده بـاب مركـز     

ــاده اســت   ،صــحي را كــه بودجــه آن آم

متقاعد نمودن كميتـه ملـي مبـارزه بـا     .9
مترك تـن   7000مقدار  به ارسال حوادث

غور در حوالي بهـار    گندم سهميه واليت
  .1388سال 

در تمـامي واحـد    خدمات مخـابرات . 10
اليـت غـور تحـت پوشـش     هاي اداري و

 قرار مـي گيـرد و    يا اريبا MTNخدمات 
 ،در پـالن اسـت   كه تعمير پسته خانهنيز 

  .اعمار مي گردد
 در مالقات با وزير تحصـيالت عـالي؛  . 11

 وعده سپرده شد كه از فارغين دانشـكده 
ها مطابق معيـار هـاي وزارت تحصـيالت    

بـراي ادامـه    -الي بعد از اخـذ امتحـان  ع
ين و يتع -)ماستري و يا باالتر(تحصيالت 

  .به خارج از كشور اعزام مي شوند
شش نفر از  در مالقت با وزير معارف؛ .13

فارغين صـنوف دوازدهـم را بعـد از اخـذ     
امتحان غرض فراگيري تحصيالت عـالي  
 به خارج از كشور اعزام مي نمايند و هـم 

ر معلــم مســلكي را بــا د نفــچنــين يكصــ
كافي به واليت غور اعـزام مـي    اتامتياز
  .دننماي
ــات و   . 14 ــر اطالع ــا وزي ــات ب در مالق

ايجاد آمريـت جوانـان بـه طـور      فرهنگ؛
دايمـي و ارســال دوازده پايـه كمپيــوتر و   
اكمال راديو تلويزيون با وسايل تخنيكي و 
اعمار تعمير آن با كتابخانه به نماينـدگان  

  .شده اطمينان داد
ــرژي و آب؛ . 15 ــر ان ــا وزي ــات ب  در مالق

 و شهرك، چهـل حلقـه چـاه آب آشـاميدني    
را بـه   شـبكه آبرسـاني نقـره گـك مرغـاب     

نمايندگان محترم اطمينان دادند و نيز اضافه 
از قبيـل طـي    تمـام مراحـل آن   نمودند كـه 

گرديده كه  بودجه، منظوري و قرارداد تكميل
ه حوت كـار عملـي آن آغـاز مـي     از اواخر ما

   .گردد
ماده كاركرد هاي انجـام شـده    18فوقاً طي 

  .طور فشرده تقديم شد
به نظر شما اين وعده هاي دولـت   :فيروزكوه

تا چه اندازه مي تواند جنبه عملي را به خـود  
  .بگيرد
ما متقين هستيم كه اين وعده ها جنبه  :منيب

زيرا ما به اين باور  ،مي گيرد عملي را به خود
هستيم كه اكثريت اين پروژه ها شامل پالن 
وزارت هاي سكتوري بوده و داراي بودجـه و  

كه در  مي باشندمنابع پولي مشخص و معين 
بودجه مالي وزارت خانه هـا در نظـر گرفتـه    

 و به موقـع  و ما نيز به نوبه خود،. است شده
پروژه هـا   ،دهدكه امكانات اجازه  تا آن جائي

  .گيري خواهيم كردرا پي 
بعضــي از شـهروندان چغچــران   :فيروزكـوه 

بدين باور هستند كه دولت در طي اين مدت 
در غــور  هنتوانســت ،كــه از عمــرش گذشــته

 با ساير واليات كـاري چشـم گيـري    نسبت
هرگـز   ،انجام دهد و در اين چند ماه محـدود 

شـما در   .نخواهد كرد ،نمي تواند و اگر بتواند
  .ين باره چه مي گوئيدا

  به نظر شهروندان شريف شهر ما نيز :منيب



  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 پاسداري گوشت ماندن پشك را به
  زدست دادند بهرجاي محك را

  عفونت رانمك باشد دوايي
  دراينجا كرده اند بدبو، نمك را
  قوماندانهاي غوردراين واليت
  فريبي داده اند چرخ فلك را
  صراط المستقيم هرگزنرفتند
  نمودند انتخاب راه كجك را
  عدالت ازوطن غيب وغروبه
  انمي يابم ديگراين الدرك ر

  اگردولت همي خواهد عدالت 
  زچوكي دوركند خاروخسك را
  خيانت پيشه گان مغرور وفربه

  نبيند ازتكبر الغرك را
  به يغمابرده اند آثاركشور

  بهم تقسيم نمودند مشترك را
  مواد ارتزاقي گشته غارت 
  به بوجيها فرو برده روك را

  روغن ازبين بارجاي گشته مفقود
  پتك رابه مردم داده اند خالي ، 

  اميد امنيت تبديل به يأس شد
  زدست دادم اميد كم كم كمك را

  به جاي بلبالن زاغ سياه است
  زگلشن رانده اند هرشاهپرك را

  به اميد جزايي روز موعود
  زدل بيرون نمايم ريب وشك را

  غالم نبي توكل باخدا كن
  زرب خود طلب بنما كمك را

  ولتيارمال غالم نبي از قريه اسفرماني پشته نور د

موافقتو در عين حال.ه شداطمينان داد الدرك
 واليـت غـور   به عمل آمد كـه دوكتـوران  

 طريـق  جهت فراگيري تحصيالت عالي از
ـ  بورس هاي فيلو شپ و اسكالر شـپ  ه ب

هـم چنـين    و .خارج از كشور اعزام شوند
بـراي دوكتـوران    زيارت كعبه شـريفه  در

  .حق اوليت داده مي شود غور
منظوري  در مالقات با وزير مواد مخدر؛. 5

شش پروژه مشتمل بر پنج باب مكتـب و  
دالـر   1300000يك كانال را بـا بودجـه   

امريكائي موافقت و وعده دو مليـون دالـر   
 1388ربـع اول سـال    ديگر را تا اواسـط 

اعالم داشت كه از پول وعـده داده شـده   
پروژه را كميته انكشافي واليتي تعين مي 

   .نمايد
 در مالقات با وزيـر انكشـاف شـهري؛   . 6

 2500000پروژه آب رسـاني بـا بودجـه    
  .دالر امريكائي تعهد سپرده شد

ــپورت و   . 7 ــر ترانس ــا وزي ــات ب در مالق
ط پـرواز  خاسفالت دو كيلومتر  هوانوردي؛

تن پاركنگ و ساخ  توسط تيم پي آر تي و
ترمينل با ملحقات آن، كه از بودجه وزارت 
 مذكور تمويل مي گردد، با شـركت برنـده  
قرارداد گرديـده و در آغـاز بهـار شـروع     

  .خواهد شد
طي مالقات با قاضي القضات جمهوري . 8

پـذيرش ده نفـر از    اسالمي افغانسـتان؛ 
موافقـت   تحصيل كردگان در رشـته قضـا  

 صورت گرفت كه در اين مسلك پذيرفتـه 
  .شوند

 

عجالتاً يك پايه ديزل جنراتور يك هزار 
كيلو واته را به رئيس برق غور رسماً 
تسليم داد و بند برق پوزه ليچ در پالن 
بوده و تدابير بهتر آغاز كار عمي آن روي 
دست است و همچنان شش كانال و 

يره آب محكم سواحل چهار بند كوچك ذخ
ت مختلف تحت پالن وقعيدريا در سه م

  .است 1388سال 
اعمار تعمير  در مالقات با وزير عدليه؛. 16

يك عراده موتر، ارسال مديريت محبس، 
و تاديه قرضه صرفيه برق زمان هاي قبل 
  .را وعده سپرد كه پرداخته و اجرا مي شود

آمريـت   در مالقات بـا وزيـر داخلـه؛    .17
ـ با يك عـراده مـوتر مخ   اطفايه را  صوص

   .دنايه فعال مي نماياطف
 يالت جديد در ولسوالي هـا، توجه به تشك

و توجـه بـه    سيسـتم مخـابروي  توجه به 
تقرر  و نيز. ترميم وسايط صورت مي گيرد

ــوليس،   ــات پ ــدان صــحي در چوك كارمن
ليس در تـامين امنيـت   ريفورم افسران پو

چغچران صورت خواهـد   -شاهراه هرات 
  .گرفت

انكشاف  در مالقات با وزير احيأ و. 18
متريك تن گندم را  4500مقدار  دهات؛

 به واليت غور رسانيده و يك هزار حلقه
عمار گابيون را وعده سپرد و هم چنان ا

دو پايه  ،پل شورابه باالي درياي مرغاب
پل پياده رو در  ،پل در ولسوالي دولتيار
پل كمرك در  ،داخل شهر چغچران

 ولسوالي چارسده، پل كمنج در ولسوالي

در واليت چـه  چغچران و تمام اهالي ساكن 
آن هائي كه در مركز زندگي مي نمايند و يـا  

ناگفتـه   .، احترام مي گزاريمدر دور دست ها
ـ  اي نبايد گذاشت كه دولت با وجود چالش ه

، كماكـان  داشـته  كه سر راه ترقي و انكشاف
و اجـراي يـك سلسـله     ما شاهد فعاليت هـا 

 انـد، پروژه هائي كه منفعت مردمـي داشـته   
 ، ختم نه بلكهند ماه محدودو اين چ .بوده ايم

سر آغاز يك سلسله پروژه هـاي اساسـي و   
به ارزش چنـين   ما باورمند .حياتي مي باشد
اگـر   .نيك و مفيد هسـتيم  ،اقدامات اساسي

اين پروژه هـا در ايـن مـدت كوتـاه عملـي      
حــد اقــل آغــاز آن جــاي نهايــت  نشــوند، 

نتايج نهـائي عملـي ايـن    و  .اميدواري است
 .  مات ذيربط دولتي مي شودپروژه مربوط مقا

پيام مردم را روي نيازمندي هاي شان بـه  ما 
مقامات ارايه نموديم و هم چنـان طـي ايـن    

م شريف واليت غور را به سفر مشكالت مرد
جمهـوري اسـالمي    مقامات ذيصالح دولـت 

ــان  ــه جه ــتان و جامع ــانيديم و  يافغاس رس
و تـالش  . خواستار همكاري شان شده ايـم 

كـه   يگذشـته هـا در سـال   داريم نسبت بـه  
پيشرو داريم شاهد نـو آوري هـا و انكشـاف    
ــكالت و    ــع مش ــت رف ــر جه ــتر و بهت بيش

جــز البتــه  .نيازمنــدي هــاي مــردم باشــيم
ليت خود مي دانيم كه مشكالت واليـت  مسؤ

غور را با طرح ها و پـالن هـاي مناسـب بـه     
رسـانيم و توجـه شـان را    مقامات مربوطـه ب 

  .جلب نمائيم
بسيار زياد، كه وقت گـران   تشكر :فيروزكوه

 .بهاي تان را در خدمت ما گزاشتيد
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 ...سالم به آقاي يعقوبي
ه و اين مساله ل مي ديدبرابر مردم خود مسؤ

منافاتي با بحث آزادي بيان و موضوع عقالنيت 
  . انتقادي نداشته است

فيروزكوه از نصايح و موعظه هاي ايشان براي  - 2
اين كه مردم غور را به وحدت و اتفاق و دوري از 
نفاق و اجتناب از طرح مسايل قومي و منطقوي 
دعوت كرده اند تشكر مي كند و از ياد آوري شان 

يق و تقدير در كنار ب ترويج فرهنگ تشودر با
  .به جا مي داند انتقاد كامالً

دامن زده شدن «سف بسيار كه ايشان با تأ- 3
 را به تحصيل» مسايل سمتي، قبيلوي، و جاه طلبي

كردگان و تلويحاً به فيروزكوه نسبت داده اند و 
قضاوت عام كرده اند كه اين واقعاً   براي ما خيلي 

كردگان  اًوال تمام تحصيل. وده استدور از انتظار ب
در فيروزكوه كار نمي كنند و آن چه فيروزكوه مي 

كردگان نوشته  گويد، نبايد به پاي همة تحصيل
كردگاني كه در فيروزكوه  ثانياً براي تحصيل. شود
مي كنند و از مناطق مختلف غور آمده اند هيچ  كار

كه همه  - گاه مسايل قومي و منطقوي مطرح نبوده 
وهيچ كس نمي تواند به قلم آن  -آن را مي دانند

ثالثاً . ها در فيروزكوه چنين مسايلي را نشان بدهد
فيروزكوه يك ادارة گسترده و پراكنده دارد و 

تا هرات و بلخ و چغچران  اعضاي آن از كابل
انترنيت ارسال  مقاالت ذريعه گسترده اند و بيشتر

ه به مي شود و مراجع تصميم گيرنده هم هيچگا
لحاظ تخنيكي و عملي در شرايطي نيستند كه 

و . نمايند مطالب را صد در صد كنترول بتوانند
 مطالبي كه در نشريه فيروزكوه نشر مي گردد، 

وال يت غور از تيم داكتران عملياتيشوراي علماي-6«
كه ازعمليات محترم رحماني صاحب موفقانه برآمدند 

يعقوبي صاحب تو داني جناب » مي نمايدتقدير و تمجيد 
كه عين متن شوراي (از كجاي اين نوشته  ،و خدا

» بي اعتمادي به مهارت دوكتوران«مي توان ) علماست
برداشت كرد؟ اميدوارم بعد ازين نا خوانده قضاوت 
نكنيد و به گپ هاي سرِ چوك در رابطه به مسايل مهم 

ها و فعاليت ما از دست آورد -5 .نتيجه گيري ننماييد
هاي مسولين شفاخانه و داكتران عزيز قدرداني مي كنيم 
و اميدواريم همه كار ها بيشتر از پيش با رونق باشد؛ اما 
اين طورهم نيست كه ادارة شفاخانه تافتة جدا بافته اي 

اين كه اداره در . كاري افغانستان باشد از نظام اداري و
اد است، تمام كشور چه قدر شفاف و فعال و عاري از فس

جهان مي داند و اداره غور هم بهر حال خارج از سيستم 
ياد شما اگر : به طور نمونه. اداري افغانستان نيست

آقاي داكتر پاك نژاد و مدير اداري ايشان و . باشد
مشكالت حوزة  به خاطر)  به حق يا ناحق(مستوفي وقت 

اگر . به زندان رفتند) شفاخانه / صحت عامه(كاري شما
عراده  90اد شما باشد وقتي افضلي والي وقت از ي

موتري كه در برنامه هاي واكسيناسيون به كرايه گرفته 
شده بودند بِل سفر خواست هيچ كس يك بِل هم ارايه 

اگر ياد شما باشد در قضيه تبديل طفل در . نتوانست
اگر راست . شفاخانه، اداره شما در شهر غوغا به پا كرد

ره شما بود و اگر دروغ بود باز هم از بود هم از طرف ادا
اگر ياد شما . طرف اداره شما گپ آن به گوش ها رسيد

باشد مساله جنگ پيشقاب ها در شفاخانه شما به ميان 
آيا اين ها را مي شود انكار كرد؟؟ شايد شما در آن . آمد

 وقت مسول شفاخانه  نبوده ايد، اما مردم روي نهادها
 به هر حال ما . فرادنه روي ا قضاوت مي كنند

هـا   گپ اساسي اين اسـت كـه آن  
، نه بلكـه همـه كـاره هسـتند     مأمور

ت يي، هها هستند ت تداركات آنيهي
، معامله گـر  ها هستند خريداري آن

غـور   وقتي كه در تا... ها هستند آن
اما وقتـي بـه  بهانـه هـاي      ،هستند

به كابـل مـي رونـد از    ... حمل كتب
 همين كه برگشـتند  آمدن نيستند و

هم كرايه سفريه هـاي گـزاف را    باز
لين ؤاين امرمس از. زنند به جيب مي

ــز ــارف ني مســتثني  دســت دوم مع
خـود را بـه ادارات    ستند كه اقربأني

 آن از مربوط معارف توظيف نموده و
ها به صـفت مجـري برنامـه هـاي     

. كننداستفاده مي ... سفر اختالس و
وضعيت ظـاهري شـان چنـين     از و

شـود كـه كارمنـد كـدام      معلوم مي
 دالـري  هسـتند در   موسسه معاش

 كه تنخواه شـان بلنـدتر از دو   حالي
 بنا! هشت صد افغاني نيست و هزار
  : فتتوان گ اين مي بر

  ن كاراي نباشد در اگر راز
  دنبه چه ميخواهد به ميان شيار

صالحيت وظيفـوي در   استفاده از. 5
ــه   ــارف ب ــود رياســت مع داخــل خ
: طورسرسام آور و عـام وجـود دارد  

گذاشـتن   به دليل كه نمي تـوان بـا  
يك گيالس چاي خود به داخل يـك  

 قفـل يـك   الك و و اداره بدون مهر

ايـن اداره را دوبـاره   كه بتوانددارد
با ايمان  بكنند و استاد پا سر زنده و
را انجام  صداقت وظيفه خود داري و
كـه وضـعيت در    قابل تـذكر . بدهند

داخل اداره معارف زماني انـدكي بـه   
گيرد  نارمل را مي خود شكل عادي و

 كه تخصيص قابل مالحظه سـرازير 
وقت است اعضاي بلند پايه شود آن 

 معارف به بروت مـالي شـروع مـي   
به صـاحب ،   ك ديگرخود راي كنند و

  . كنند مي صاحب گفتن صدا
 زماني ادامه پيدا مـي  اين وضعيت تا

بانـك كشـيده    كند كه تخصيص از
همين كه  كوت بخش شود و شود و

ــول تقســيم شــد، پــس اوضــاع   پ
حالـت اولـي را    شـود و  بحراني مي
   .ردبخود مي گي

ديده شده : سفريه هاي عروسي. 6
كه بعضي از شخصيت هاي همه 
كاره رياست معارف غور كه به 

 در روند  و عروسي اقارب خود  مي
مكتب مسير راه  دو كيي برگشت از

 بعد از رسيدن سر ديدن كرده و
نشاط خود  مدت عيش و ، ازفهوظي

، خدمتي تعريف كه در گزرانده بود
سفري  براي خود كرايه كرده و

حواله نمود كه خود خجالت  است 
 .كه خودش بايد به آن پي ببرد



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  خالقداد فيروزآوهي  داستا        :صاحب امتياز
   ٠٧٩٩٣٣٤٤٣٠: تماس/ عبدالشکور عزيزی          :مدير مسئول

  ٠٧٩٩٤١٥٥٠٦: تماس/ امراهللا حميدی    :معاون مديرمسئول
  ٠٧٩٧٠٧٣٨٢٤: تماس/ قربان کريمی                 :سردبير

  ٠٧٩٧١٨٥٠٦٥: تماس/ اختر محمد اخگر        :معاون سردبير
  ٠٧٩٧٢٤٤٣٠٠: تماس/ غالم ربانی هدفمند               :ويراستار
    ٠٧٩٨٢٦٢٧١٩: تماس/ قربان حکمت              :گزارشگر

   ٠٧٠٠٠١٢٩٨٣: تماس/ بدالوقار دانشيار ع                   :طرح
 ferozkohm@yahoo.com   :آدرس الكترونيكي
  ضيأ الحق فيروزآوهي     :مسئول امورمالي

  هيأت تحرير                                :تحت نظر
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ديدگاه فيروزكوه نمي باشد، بلكه ديدگاه نويسنده
  .آن مي باشد

 داكتر يعقوبي در رابطه به قضية مولوي رحماني - 4
در  كه نامة شوراي علمأو مادة آخر يا ششم قطع

اشاره مي كند  نشر شده، سال جاري شماره هفتم
فيروزكوه با تغيير «: و مي نويسد كه در اين قضيه

جمله و اين مفهوم كه نسبت به مهارت دوكتوران 
واقعاً اين نقل » غور بي اعتماد اند انعكاس يافت

ما براي روشن شدن . عجيب است قول بسيار
ه شوراي علما را چنان كه مطلب مادة آخر قطعنام

در فيروزكوه چاپ شده بود در اين جا نقل مي 
  : كنيم

شفاخانه واليتي غور هر روز بيشترهستيم كهخوشحال
ما . عرضه كند از پيش بتواند خدمات ارزنده به مردم غور
موفقيت شما . براي شما توفيق خدمت آرزو مي كنيم
د ها و ما انتقا. موفقيت همة غور در عرصة صحت است

مشوره هاي نيك شما را با جان و دل مي پذيريم؛ اما 
توقع داريم با مسايل فرهنگي اندكي با غور و دقت و 
حوصله و مهرباني بيشتر برخورد نماييد و از شومي يك 
 شوم شهر روم را به آتش نكشيد و تمام تحصيل

كردگان را كه خود شما نيز از جملة آن ها هستيد از يك 
ا و مغرض و جاه طلب نخوانيد و اذهان قلم منطقه گر

عامه را نسبت به آن ها مغشوش نفرماييد كه نه براي 
 فيروزكوه                 .ما حاصلي دارد و نه براي آن هاش

 ...وله مصروفيت هايم زياد اس 
 كه اين از دهند، بي خبر را مصروف نشان مي

ش نه مصروف تهيه گزار دانند كه شما همه مي"
 به فكر" بلكه مشغول مسابقه  گيم زني هستيد

! ت رهبري معارف چرك استيلباس هاي هي من
بمقام رياست معارف  بار ها بار را مشكالتزي
 س معارف بايي، اما شخص رش كش شده استپي

معلوم مي  يهمان صالحيت كه دارد ظاهراً طور
مسايل  شود كه خلل دماغي داشته چون با اكثر

هم  يطرف از و ي برخورد مي كندنهايتاً سطح
اين  بهانه اش حافظه اش نهايتاً ضعيف است و

به  و" اس ادوله مصروفيت هايم زي" است كه
دليل آلوده بودنش، اداره وي عليه افراد مادون 

هم هميشه با  يطرف از ، وف استنهايتاً ضعي
ها و وركشاپ هاي وزارت  سمينار استفاده از

 كابل به خانه خود مي معارف ده روز پيش به نام
مي  پانزده روز بعد از ختم سمينار به غور بر ورود 

مي  غور به سر اما روز هاي را هم كه در گردد و

است كه تخصيص هـاي ربـع واريهايبرد، معموالً روز 
هاي  همچنان روز ادارات مربوط معارف حواله مي شود و

غور است مصروف حوالـه كـردن    كه در يانگشت شمار
 ك مشـغول نشـاط و  گرم آب هم به بند اي كرايه سفري و

پروژه  معامله در وجود. 3 رفع خستگي خود است؟؟؟؟؟؟
 ضـعف مـديريت و   هم حـرف از  باز: هاي مربوط معارف

ـ  كار هاي نظارت در عدم كنترول و  ةمعارف است به گون
وي سـوالي شـود    مورد پروژه هاي معـارف از  در كه اگر

حرف هاي  به علي الفور شعبه انجينري را طلب مي كند و
وصـف كـه پـروژه     ها قناعت مي كند، با خشك آن و تر

صاحبان مكتـب نخوانـده معـارف بـه      كه انجينر هاي را
كنند اصـالً كيفيـت    ساز هاي  تاييد مي اساس ساخت و

 بهـره بـرداري   آن كه مـورد اسـتفاده و   قبل از نداشته و
خانواده گي شـدن  . 4 .شود ، ترميم طلب ميسپرده شود

مصـروف،   ود رييس صاحببنا به گفته خ: رياست معارف
عنـوان اعضـاي    خود را زيـر  هتعداد از همسايگان منطق

بـه   آورده و بـه غـور   خـود  ياقربا خانواده و وابستگان و
 اسـت،  است معارف اسـتخدام كـرده  صفت مأمور در ري

 در وضعيت موجود، گزار ازنمود
خانه آن كه چه  تحويل گدام ها و

اند، د مي ، خدات خواهد بودوضعي
 و دار جنسي معارف تحويل

چنين  تداركاتش از كارمندان تهيه و
وضعيت نابسامان مقام محترم  

تام داشته نمي  واليت آگاهي عام و
ك واحد ي دانم روي چه  علل از

كنترول  اداري مادون خود نظارت و
كه همچنان وضعيت  اين .نمي نمايد

ا ي فرما است و آن جا هم حكم در
استفاده  ن سؤه ايها هم ب كه آن آن

ها شريك هستند كه شواهد زياد 
وجود دارد كه امر دومي را تاييد مي 

كه اداره مقام واليت  ا ايني نمايد و
توان است كه توان نا نيز ضعيف و

، نترول ادارات مادون خود را نداردك
لذا اين اداره هم ضرورت به 

 صاحب تجربه و اشخاص آگاه و
 مؤمن متعهد و

 وضــعيت  و: لحــاظ تدريســيزا.7
معـارف رقـت بـارتر از     تدريس در

وضعيت اداري است كه مكاتب تنها 
تنها براي معاش گرفتن فعال انـد   و
وجـود دارد   واقع شاگرد بس نه در و
توان سـر  استاد كه ب نه هم معلم و و

آن حساب نمود علل اين را مي توان 
 كمبــود*  :چنــد چيــز عنــوان كــرد

   .ش معلمينمعا
متعهـد،  و  نبود معلمين مسـلكي  * 

  . به اطفال اين سرزمين دلسوز
ــروز*  ــا ب ــا در ن ــي ه ــهر و  امن ش

   .ها ولسوالي
ولي باز هم مردم فقيـر و رنجديـده   
اين مرز و بوم اميد خود را از درياي 
رحمت بارگاه ايزد متعـال از دسـت   
ــده    ــه آين ــم ب ــاز ه ــد و ب ــداده ان ن

ند، ولي درخشاني چشم اميد بسته ا
آيا اين كه اين اميدواري بـه جـائي   

 ...خواهد رسيد يا نه، زمان گوياست


