
 
 

  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

 ماهنامه

  فرهنـــگی، سیاســـی و اجتمـــاعی

 ماهنامۀ فیروزکوه حلول ماة
مبارك رمضان را براي تمام 
مردم مسلمان افغانستان بویژه 
روزه داران که شانس حج مبارك 

 می را نصیب شده اند ؛ تبریک
گوید و از خداوند پاك استدعا 

 عبادات شما مورد قبول  کهدارد
  ادارۀ فیروزکوه     .حق واقع شود

  یتوم و محکیتقلمرو حاکم
  غالم ربانی ھدفمند

 باز سازي  احداث و گردد ، ، امید وار بودیم امنیت تأمیننمودیمتعبیر نیک ، را لیدي ادارة محلی غور ست هاي ک پ اشخاص درتغییر 
 ، با حکومت داري خوب افراد مسلّح غیر مسؤل خلع گردد ، عدالت اجتماعی تحکیم شودپروژه هاي عام المنفعه روي دست گرفته 

  .!! بود تا آبادي و تأمین امنیت غور » کار کردن « آقاي هیواد شعار زیرا ... ، معارف احیاي مجدد شود سالح شوند
ه هاي مسلّح غیر مسؤل در هر گوشه و کنار  اما همه چیز غلط از آب در آمد ، در حال حاضر امنیت به قدر کافی خراب است ، گرو

 احداث  در باب. و حتی از حکومت باج می گیرند حکومت می کنند؛ ر از ادارة محلی غور  قدرتمندت؛ حاکمیت و محکومیت قلمروِ
 سر سبزي و بهبود راستاي در .»کنندحساب می خود 1390سال از کار کرد هاي  89 -88 -87پروژه هاي سال هاي «؛ بازسازي و

 و درخت هاي محوطۀ C.R.S هاي باغ نهالکه  شش ماه غور را سر سبز کرده اند در حالی–محیط زیست مدعی اند که طی پنج 
ز  هاي اطراف کلوپ قوماندانی امنیه  انهال و »اصالحات اداري «تعمیر رهایشی مقام والیتاطراف  هاي نهال ،مسجدجامع خاتم النبین 

 بند که کار ده داد وعمردم غوربراي تمام   تلویزیون غورپردةاز  آقاي هیواد والی غور . خشکیده است ؛ دشمنان محیط سبز دست
 برق  که براي بندرسیدیمب غور به این نتیجه آ است ریسؤل تحقیقات مدر روشنایی اما . شروع می شود1390 در سالبرق پوزلیج

 آقاي وکیل  همزمان با پخش این سریال ، زیراحرف هاي تشریفاتی بیش نبوده است ،  هاي والی غور وعدهپوزلیچ بودجه وجود ندارد 
این روز    صفحات اصلی مطبوعات برقی حذف شد، معارف روبه رکود است ،ید والی قرار گرفت تا جاي که گزارش وي ازتهدمورد 

 در اجالس و محافل ارد از ورود تعدادِ آنهادر مو و می شوند در موارد متعدد توهین و تحقیر شده ها تعداد اشخاص محترم و چیز فهم
رؤساي ادارت  به قلم سیاة شخص والی الك شد ،م هاي شان  در لست هاي دعوت شده گان حتی که ناجلوگیري بعمل آمد ؛ عامه 

براي  اندیشه طالب ن شک نسل و  بدوبجنگد با طالبان والقاعده ؛به جاي خانه جنگیبا همین گرمی  اگر والی غور «تی می گویند دول
  را خلع صالحیت کردهرسیده است که رؤساي ادارات دولتی ة مافیا به جاي سوء استفاد.  » کند جغرافیاي غور را ترك میهمیش 

  4بقیه صفحه .          چندي قبل کمیسیون را تشکیل داده بودند که زمین هاي دولت را توزیع کنند اند،
  

  سلطان محمد مایل
باشنده هاي ساحۀ میدان هوایی مرکز غور  از اثر حوادث طبعی و عدم توجۀ مسؤلین  

داشتند ، باشنده هاي این ساحه طی سالیان اخیر خسارات جبران نا پذیر را مشکالت گوناگون 
به اثر سعی  . ل مورد تهدید سیالب ها قرار داشته اند ، برق نداشته اندمردم این مح. ند ه ادید

و تالش مردم در رأس سلطان محمد مایل کار هاي صورت گرفت که در حل مشکالت مردم 
  :ر واقع شد مؤث

پیشنهادهاي مکرر باشنده هاي فامیلی هاي میدان هوایی ، شوراي انکشافی این به اساس  -
 . از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات غور منظور گردید1389محل در سال 

 
سیلبرد جر خوشنو در بدل مبلغ یک لک و چهل و پنج هزار دالر آمریکایی به کمک  -

USID3قیه صفحه  ب .ط مؤسسۀ آسیاي میانه اعمار گردید توس 

 

  با این رییس چه باید کرد؟
  جمشیداحمدی

در  مورد مشكالت موجود در آسمان بي ستاره معارف غور اشاره ھاي ...) مرگ معارف، فلك را سقف(آنچنانیكھ درنوشتھ ھاي قبلي
 را وجیبۀ شھروندي ، شده، حاال دراین نوشتھ باور كنید از دري مجبوري و آخرین پیشنھاد براي ھمھ غوري ھا، مي خواھم آنچھ

دیني و ایماني ام مي دانم در قبال معارف غور، مكاتب غور، اطفال غوري، شاگردان بي سرنوشت آیندۀ مكاتب غوري ھا و بااآلخره 
دور نمایي مبھم، گنگ و نامعلوم كھ روشن نیست بھ كجا خواھد انجامید، حقایقي را دنبال كنم كھ تیشھ بھ ریشھ و عمر معارف این 

یت را مي خواھد بھ آخرین رمق حیات برساند، بلي مي پذیریم معارف در افغانستان مشكالت خاص خود را دارد، براي معلمین وال
معاش كافي نیست، بھ شاگردان معارف فضاي درست و محل مناسب موجود نیست، قلم و كتابجھ و كتاب بھ قدر كافي بدسترس شان 

 رواني خوبي بر خوردار نیستند، امنیت كھ زمینھ ساز عرصھ ھاي پیشرفت اجتماعي است نمي رسد، شاگرد و معلم از حالت روحي و
آنگونھ كھ باید باشد، برھمھ گان معلوم و ھویداست كھ نا امني ھا تا كجا ادامھ پیدا كرده، اینھا مسایل اند كھ در مجموع در سطح 

 مان و آنچھ در معارف غور میگذرد، معارف غور آنسانیكھ بر كشور مورد سوال خواھد بود، اما حاال بر مي گردیم در والیت خود
ھمگان معلوم است از چند سال گذشتھ تا اكنون معارفي بوده تقریبا ناكارا، سھل انگار، بي سرو سامان و فاقد دیدگاه و آینده نگري 

 معارف غور یكي از زمینھ ھاي است كھ درست براي نسل آینده اي این مرزو بوم؛ آنطوریكھ تجربھ نشان داده، حیف ومیل دارو ندار
توانستھ این معارف را طوریكھ امروزه میبینیم و در آینده متصور خواھد شد بھ قھقرا كشانیده، عدم دلسوزي و خودماني بودن و 

 ھیچ خود را غوري محسوب كردن در چوكات معارف مسالۀ بوده كھ اكثریت مسولین معارف غور، دچار این بیماري اند در حالیكھ
  .بھانۀ براي كسانیكھ در معارف غور اند وجود ندارد

      اگر موضوع امكانات مطرح باشد، بھ ھمھ روشن و ھویدا است كھ معارف غور چقدر امكانات در دسترس دارد، اگر مسالھ اي 
  .را نداشتھ و نخواھد داشتامنیت مطرح است، غور از گذشتھ تا اكنون براي معارف و اھل معارف ھیچگاھي از لحاظ امنیتي مشكلي 

 4بقیھ صفحھ 
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 دولت ترا حمایت و ملت همکاري نخواهد کرد
  )عدیم(الحاج مولوی محمد 

  استاگر نعش دوکس بردوش دارد       لئیم الطبع پندارد خان 

سالون والیت غور برگزارشد ولسوالی ها در   جهت تامین امنیت سراسري والیت و جلسه بزرگ2/5/1390یکشنبه مورخ  
 جهادي و متنفذین اقوام از ولسوالی ر شوراي والیتی و تعداد  بزرگان ،علما وشخصیت هاي علمی و فرهنگی ، محترم مردم دکاليو

گفت که , والی غور به سخن آغازکرد. ابتدأ آیات چند از قران شریف تالوت شد . تند ها ونهاد هاي مختلف والیت ؛ حضور داش
ارایه نظر و  ها در است ،اشتراك کننده  هاي بیرون رفت از این معضله و راه عوامل نا امنیو علل  شناخت موضوع بحث امروز

کونه اصلی ولسوالی تیوره از نا امنی هاي ولسوالی تیوره یک تن از رئیس هاي دولتی و متنفذین قومی و جهادي مس.  آزاد اند مباحثه
  3بقیه صفحه .    و جنگ طالبان و جنگهاي داخلی مردم و عدم اعتماد صحبت کرد

  تانجر درافغانستح استعمار،استبداد و
   دانشگاه ھرات- نظرمحمد ثاقب دانشجوي ادبیات

  

 نگاه - روزاستقالل افغانستان– اسد 28اجازه دهید تا به بهانه فرا رسیدن روز ! خواننده گرامی سالم
  . تحجر، داشته باشم استبداد و استعمار، :کوتاهی به این سه جریان نامیمون که عبارت انداز

 که درطول تاریخ بیشتراز هر کشوري دیگرمورد یورش واضح است که افغانستان کشوري است
وهجوم قدرتهاي مهاجم واستعمارگر منطقه وجهان قرار گرفته است که زیربناي این حمالت علل 

  : وعوامل مختلفی است
 نخست وجود ذخایر و اندوخته هاي زیر زمینی، ازعوامل اساسی است که دول متجاوز به آن -1

  .چشم دوخته بود
 فکري ،فرهنگی ، سیاسی و اقتصادي دول متجاوز و توسعه خواهی اندیشه ها و مسایل بسط -2

 چشم دوزي متجاوزین باختر زمین -3. باالي ملت هاي مظلوم تحمیل شود است که باید این افکار
به سرزمین زر خیز وطالیی هندوستان بود که درین صورت افغانستان نقش یک گذرگاه را ایفا می 

  2          بقیه صفحه .طریق این کشور بتوانند به سرزمین هندوستان سیطره پیداکنندکرد که از 
  



  
   

 
   

 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
 

  وعده هاي نا امیدي
"                                         حیدري"عنایت اهللا  

ك شرق را که شعار اصلی بلو) کور، کالی و دودي(داشتن سرپناه، پوشاك و خوراك 
تشکیل میداد، از نیازمندي هاي اساسی هرانسان است که بشریت از ابتداي خلقت تاکنون در 

باشند و براي به دست آوردن آن تالش می کنند ؛ ولی زندگی انسانها طی  جستجوي آن می
صنعت و تکنولوژي به حدي رشد کرده است که . قرن هاي اخیر تغیرات زیادي کرده است

زندگی انسان ها زمانی به یک تحول مهم . ناممکن؛ به نظر انسان ممکن استامروزه هرچیز 
امروزه زندگی انسان ها .  توماس ادیسون برق را کشف کرد19رسید که در نیمه دوم قرن 

به حدي ماشینی و برقی شده است که از وسایل خانه گرفته تا وسایل کار همه وابسته به برق 
ر امروزي بگیریم تقریباً زندگی انسان ها فلج ویا حد اقل با اگر انرژي را از بش. می باشند

مردم والیت غور نیز با پیروي از دیگر مردم دنیا و والیات . مشکل جدي مواجه میشود
حتی . همجوار خود، همیشه یکی از خواسته هاي خودرا دسترسی به انرژي مطرح کرده اند

ي بام اربابان و ملکان قریه سولر هایی را در دورترین قریجات والیت غور که سفر کنیم، باال
می بینیم که رو به آفتاب مانده است تا در جریان روز از نور آفتاب باطري را چارج کند و 

دیر زمانی است که . در جریان شب یک یا دو ساعت خانه هاي کاه گِلی را روشن نماید
، گاهی از سروي اعمار شایعات مختلف در مورد انرژي در شهر فیروز کوه به گوش می رسد

بند برق در منطقه پوزه لیج یا پل کهنه می شنوي و گاهی هم از آوردن برق از والیت 
  . هرات

تقرر فرزند غوري بصفت والی جدید غور امید هاي زیادي را خلق کرد، مردم غور نیز می 
والی .  شودمگفتند که اگر تاکنون در غور کار نشده است از این به بعد شاید کار هایی انجا

 شرق و تحصیل کرده غرب می داند، مردم را نا امید نکرده و در اولین هم که خود را ش
روز هاي ماموریتش از  خود ابتکار نشان داد و برق جنراتوري شهر را که قبال فقط چند 
ساعت محدود در جریان شب روشن می شد؛ صبح ها را نیز در آن عالوه نمود و بعد از چند 

دونر کنفرانس امید دیگري بود که به . م را از برق روزانه نیز بهره مند ساختمدتی مرد
ابتکار والی جدید برگزار گردید و بازهم یکی از خواسته هاي مردم غور در این کنفرانس 

چشم ها به دونر کنفرانس دوخته شده بود؛ کنفرانس هم . دسترسی به انرژي یا برق بود
انستان در بلوارد هاي نیمه کاره شهر فیروزکوه برگزار گردید و باآلخره با افراشتن پرچم افغ

مردم انتظار داشتند در این کنفرانس وزیر انرژي و آب یا حد اقل معین آن وزارت حضور 
پیدا کند ولی بعد دیده شد که نه از وزیر خبري است و نه از معین بلکه ریسی پایین رتبه اي 

ی نوبت به نمایندة وزارت انرژي و آب رسید؛ وقت. به نمایندگی از وزیر شرکت کرد
سکوت همه جارا فراگرفته بود و چشم ها به لبان نماینده وزارت انرژي و آب خیره شده 

دیدیم که این نماینده که چیزي براي گفتن نداشت ولی مجبور شد شایعات گذشته را . بود
دارد تا برق چغچران را از یکبار دیگر تکرار نماید و گفت   که وزارت انرژي و آب در نظر 

نماینده انرژي و آب که خودش هم به حرف ها و وعده هایش باور . بند سلما تامین کند
  . نداشت مجبور بود یک چیزي باید بگوید و نوبتش را بگزراند

مردم شهر فیروزکوه نیز وقتی می بینند که وزارت انرژي و آب از سه کیلومتري شهر 
واند آب آشامیدنی را براي مردم تهیه کند، چطور می توانند باور نمی ت) منطقه  پوزه لیج(

 کیلومتري آنهم از بند سلما که بیش از سه دهه است 300کنند که دولت از فاصله بیش از 
مردم ولسوالی هاي چشت شریف، اوبه و پشتون زرغون انتظار برق و آب آن را می کشند 

 بکشد؟ مردم شهر فیروزکوه هرچند از سابق ولی تاکنون برق آن را ندیده اند،برایش برق
فکر می کردند آب شاید از سراب گل آلود باشد ولی وعده هاي نماینده وزارت آب و برق 
شک مردم را به یقین تبدیل کرد و وعده هاي نو، امید هاي مردم را به نا امیدي مبدل 

اال که برق به سراغ ما تعدادي از بزرگان غور بعد از این وعده تلخ تصمیم گرفتند ح. ساخت
نمی آید، ما مجبور هستیم به سراغ برق برویم و همراه با فامیل هاي خود به سمت بند سلما و 

افسوس، این افراد که اکثرا از طبقه روشنفکر، تحصیلکرده . والیت هرات به حرکت افتادند
برنخواهند گشت و داراي وضعیت مالی نسبتاً خوبی می باشند نه تنها دوباره به والیت غور 

بلکه کسانی دیگري را نیز به طرف خود خواهند کشانید؛ چراکه مردم باقی مانده وقتی خبر 
شوند که برادرانش در والیت هرات در مقابل هر کیلو وات برق صرف دو یا سه افغانی می 

به .  افغانی در مقابل هرکیلووات برق نخواهند شد30پردازند، اینها نیز حاضر به پرداخت 
  .امید روشن شدن تاریکی هاي شب فیروز کوه

  ...استعمار،استبداد وتحجر
داشتند تا با س باعث شده بود که هرکدام این دوقدرت متجاوز تالش یهاي سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی روس و انگل  رقابت-4

  .نفوذ وسیطره سیاسی حضورشان را درین منطقه استمرار بخشند
س به عنوان یک قدرت متجاوز واضح ونمایان است طوریکه درنتیجه مداخله هاي  مستقیم یدرتاریخ معاصرافغانستان موقف انگل

هندة به جود آمد ،کشتارها ، وغیر مستقیم این کشور وهم چنان هجوم نظامی آن ؛ مشکالت و دشواري هاي بزرگ وتکان د
از نتایج این ) خط دیورند( پیکره کشورما حکّام افغانستانی وسرانجام قطعِ کردن بخشی تخریب زیربناها ،ایجاد تفرقه دربین

قهروخشم حکام افغانستان را بخاطر رسیدن به ) تفرقه بیانداز وحکومت کن(که همواره با طرح سیاست . استعمار بوده است
  . علیه یکدیگرشان بر می انگیخت که درنتیجه برادر،برادر را کور می ساخت ویاهم پدر پسرش را به قتل می رسانیدقدرت به

این پدیده نامیمون که سالهاي سال به سیاست شوم خود ادامه می داد، براي هیچ فرد افغانستان قابل قبول نبود ، به همین 
ه برحق خود را تا زمانی ادامه دادند که این قدرت مهاجم مجبور به ترك خاطربود که مردم افغانستان جهاد مقدس ومبارز

اما پرسش این است که آیا .  اسد را بنام روز استقالل افغانستان در صفحات تاریخ معاصر حک کردند28وروز . سرزمین ما؛ شد
اسخ واضح است که اگردر آغاز قرن بیست بعد از خروج انگلس از افغانستان وضعیت بهبود یافت یا اینکه وضع نا هنجارترشد؟ پ

انگلس سرزمین ما را ترك کرد، با تأسف در انجام این قرن متجاوزي دیگري که مشتمل برچندین کشور بود،به سرزمین ما 
ازینکه افغانستان درسده هاي پسین از نگاه جیوپولوتیکی وجغرافیاي سیاسی نقش پررنگ وحساس تري داشته . یورش آورد

امپراتوري . هنه دوسده واپسین به افغانستان به عنوان کشوري حائل میان امپراتوري هاي روس وانگلیس نگرسته می شداست، درپ
روس وبعداً اتحادجماهیر سوسیالستی شوروي درمدار نزدیک به دو قرن چشم طمع به اشغال افغانستان دوخته بود تا آنکه 

لمرو افغانستان را عمالً صحنه تاخت وتاز تانک هاي غُول پیکر م آرزویش را برآورده ساخت وق1979دردسامبر سال 
واضح است که موقف مردم افغانستان در برابر روسها همان موضعی بود که در برابر . وهواپیماهاي بمب افگن خود ساخت

ر به ترك این سرزمین این قدرت متجاوز هم در نتیجه تداوم جهاد بی دریغانۀ مردم این خطه، مجبو. انگلسهااتخاذ کرده بودند
شد؛ اما با گذاشتن خاطرات عینی وذهنی غم آلود وتخریب اساسات وبنیادهاي جامعه وشهید ومعلول ساختن بیش از دومیلیون 

  .اتباع این سرزمین
می رفت که با خروج نیروهاي اشغالگر شوروي وضع بهبود خواهد یافت؛ اما با تأسف نتیجه برعکس شد ،     درآغاز انتظار

حدودیت آگاهی سردمداران جهاد وگاهی هم بی اخالصی وخویشتن پروري آنان تنورجنگهاي داخلی که منشأ مذهبی،قومی م
وزبانی داشت،با دخالت هاي مستقیم وغیرمستقیم کشورهاي منطقه وهمسایه، گرم گردید و این بار هم چند شهرنیمه آبادي که 

 ملی برباد رفت وملت ما در زیرساطور جریان شومی دیگري قرارگرفت وجود داشت، به صورت کامل ویران شد ودارایی هاي
این پدیده هم درآغاز . این پدیده هم نتیجه دخالت هاي کشورهاي همسایه بود.که نامش مقدس بود ولی مضمونش نا مقدس

واین ها باالنوبه بی . ستندشعارهاي مقدسی را عنوان می کردند اما به زودي هویدا گردید که خود شان به این شعارها متصِف نی
  .دادگریی خود را چنان باالي مردم تحمیل کردند که به مراتب زیادتر از جفاهاي روس وانگلس و کمونیزم بود

مبارزه درمقابل انگلس  :سرانجام اگرخواسته باشیم که نتیجه از این معادله برهم خورده را بدست آوریم باید اینگونه توازنش کرد
 . کشور دیگر بنام همکار که هر روز تلفات ملکی را به ارمغان دارد37حضور= برابر تروریزممقاومت در+وروس

  صاف و پوست کنده ها
اگر تفاهم نتیجه نداد ، از طریق نظامی وارد عمل «:در جلسۀ اي در مورد برخورد با طالبان به شوخی گفته بود)1(نفر شماره  -1

 .این شوخی را جدي گرفته بود) 21(اما» می شویم 

 .» ه بیع آجل خریداري نموده بوده ایمك شهرداري غور را سالهاي قبل ب تمام امال«: می گویندمافیاي زمین -2

روز تا شام مصروف خانه جنگی است با هرکَس قفسی می زند ، اگر همین مساعی در راة امحاي القاعده و )1(نفر شماره  -3
 .طالب بزل کند ، مسلّماً که امنیت تأمین می شود

ي ابتدایی احداث بند برق پوزلیج را ردیابی کرد و به این نتیجه رسید که بند برق ریس آب یاري جریان طی مراحل کار ها -4
 .استقبال کرد... مذکور اعمار نمی شود ، والی غور تحقیقات وي را با کلمه ها و جمالت 

د و قلم پالن گرفته است که اشخاص قلمرو حاکمیت خود را ؛ محکوم و از حقوق مدنی و سیاسی محروم کن) 1(نفر شماره -5
 . کرد... سیاه را بر داشت و 

می کردند حال براي رسیدن به هدف حرف اول مجاهدت را می ... افراد که در دوران جهاد به خارج « : یک نفر گفت  -6
 . » این هم یکی از راه هاي رسیدن به خدا است « .» زنند

قلمداد داشت اما حال که خود دست پخت )  1(شماره نهال هاي را که شهید جنرال شاه جهان نوري غرس کرده است ؛ نفر  -7
 .خشک شده است از ریختن یک لیتر آب در آن ساحه ؛ بخل می ورزد

متأسفانه براي اعمار بند برق « :اما وزارت خانۀ مربوطه گفت » کاربند برق پوزلیج آغاز می شود « : گفت) 1(نفر شماره  -8
 .خواب دیده است ) 1(فر شماره معلوم است که ن» پوزلیج بودجه نداریم

 چون اینجا خیلی سرد بدهند اما نمی شود می خواهند افغانستانی ها را هم عادت خارج را دارند  زنده گی ... تجربه بعضی ها -9
 .است 

 شما  پنج نمبره را براي ؛از غاصب زمین پرسان کرد که چرا زمین هاي ما را غصب کرده اید؟ او گفت جناب... مالک  - 10
این سریال در این شب ها به پاس ماة مبارك رمضان نشر نمی شود ، ادامۀ سریال بعد . غصب  کرده ام ، پنج نمره را براي خودم 

  .  از ماة مبارك رمضان فراموش نکنید 
  .  از افغانستان نباشند  بعض آنهاتذکره توزیع می کند که  ممکن)کوچی( ادارة محلی غور براي افراد زیر نام-11
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 ...سلطان محمد 
 ه اند امامردم میدان هوایی از نعمت برق محروم بود -

 شورا مردم صاحب برق به اثر سعی و تالش ریس این
گردید اند و در حال حاضر براي تمام مردم میدان 

 .هوایی برق توزیع می شود 

فامیلی هاي میدان هوایی مورد تهدید سیلبر جر  -
ند که به اثر سعی  و تالش ه اتیلک مهاجرین قرار داشت

این شورا تحت ریاست آقاي مایل در بدل دوازده لک 
  .غور اعمار گردیدمقیم PRTافغانی کمک مالی 

یک باب مکتب در ساحۀ میدان هوایی در بدل مبلغ -
یک لک و هشتاد هزار دالر آمریکایی کمک مالی 

  .جاپانی ها تحت کار قرار دارد
کوچه هاي این منطقه که قبال پر از گرد و خاك و -

گِل و الي بود براي فعالً از بودجۀ شوراي انکشافی 
سرك ، بصورت اساسی این محل چهار و نیم کیلو متر 

 .جغل ریزي و هموار کاري گردیده است 

هشت پایه پلچک اعمار و جویچه هاي کنار سرك  -
ها بصورت منظم کندن کاري گردیده است که مورد 
تأیید ادارات ذیربط قرار گرفته و زمینه بهزیستی را 

 .براي مردم مساعد کرده است 

طان به اثر سعی و تالش این شورا تحت ادارة سل -
محمد مایل در بدل مبلغ یک لک و هشتاد هزار افغانی 

مسجد فامیلی هاي میدان «مسجد جامع فیروزکوه 
از بودجۀ سر دستی مقام والیت ترمیم » هوایی
  .گردید

به اثر سعی و تالش آقاي مایل پروژة گبیون بافی با  -
هزینه چهار صد و پنجاه هزار افغانی از طریق 

 غرض کاریابی براي 1389 در زمستان USAIDدفتر
طبقۀ اناث تطبیق شد که این پروژه براي اقتصاد و در 

 .آمد خانم هاي این محل مؤثر واقع شد

 کورس هاي سواد آموزي به منظور رشد ظرفیت -
الی اکنون از طرف ریاست 1389هاي خانم ها از سال 

محترم کار و امور اجتماعی و مؤسسه طلوع زنان 
جریان دارد که اکثر طبقۀ اناث افغانستان در این شورا 

از نعمت سواد ابتدایی بهره مند گردیده اند و مبلغی 
بودجۀ نا چیز نیز به خاطر رشد اقتصاد خانواده هاي 

قابل . خویش از طریق مراجع مربوط اخذ نموده اند 
یاد آوري است  که تطبیق پروژه هاي یاد شده بعد از 

طان محمد ایجاد شورا ، همکاري علما و انتخاب سل
مایل به حیث ریس شورا و تالش هاي متداوم شان 

 کار هاي که در این مدتِ کم توانسته اندبوده است 
 ود نمایند مردم این محل قابل مالحظۀ براي مردم خ

فعالیت هاي خسته گی ناپذیر مایل را قابل قدر دانسته 
ایشان خواسته اند که براي حل   و ازو تأیید کرده اند

  .م این تالش هاي بیشتري نمایندمشکالت مرد
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  محفل افتتاحیه میدان بسکتبال و والیبال 
  رسانه هاي تیم پی آر تی

 جون ، در قریھ کندیوال شھر چغچران میدان بسکتبال و والیبال افتتاح 12در
در محفل مذکور اعضای آمریت ورزش والیت غور، مردم قریھ کندیوال ، . گردید

اشتراک ) پی آرتی(وانیا و عساکرتیم بازسازی والیتینماینده ویژه ماموریت لیت
جھت پاسخ بھ درخواست ھای مردم قریھ کندیوال و ساختن میدان . ورزیده بودند 

مناسب برای ورزش ،میدان ورزشی جدید در قریھ مذکور از طرف ماموریت ویژه 
قریھ . لیتوانیا در افغانستان ازفند پرو گرام پروژه ھای انکشافی معاونت گردید

 نفوس یک تیم والیبال را تشکیل داده اند  و آنھا با در 1500کندیوال باداشتن 
بھ خاطراین . آینده قادر خواھند بود تا درمسابقات والیت غور اشتراک ورزند 

موضوع تیم پی آرتی تحت رھبری  لیتوانیا یک تعداد جال و توب والیبال ھم کمک 
ز امیدواری کرد کھ میدان ورزشی جدید یک از باشنده ھای محلی ابرا. نمودند 

 باعث مشارکت جوانان گردیده و آنھا میتوانند فعاالنھ در فعالیت ھای ورزشی
درختم محفل مردم قریھ کندیوال و نماینده ھای ویژه ماموریت . حضور بھم رسانند

تطبیق چنین پروژه ھا توسط تیم . لیتوانیا بھ شکل دوستانھ مسابقھ والیبال نمودند
ماآن پروژه ھای را انجام می دھیم کھ . پی آرتی بستگی بھ توانایی ھای آنھاست 

  .عام المنفعھ باشد 
  

  وندان چغچران سهولت سپورت جدید را مهیا نموددولت براي شهر
زیبایی اندام کھ جدیدآ  در افغانستان مشھور شده، و حاال جوانان چغچران فرصت 

 تقویت  سببرا بدست اورده اند کھ در فعالیتھای  این ورزش اشتراک نماید، کھ
  .شود  میو تندرستی آنھا عضالت د رش،بدن 

 وزن  جمنازیوم گفت مراسم افتتاح در  مدیر ورزشی والیت غورمحمد امیر 
کلب تعمیر کلپ . د گزار گردی بار اول در والیت غور بررای برداری عا مھ ب

ردید   .ورزشی چغچران در این اواخر توسط ریاست اولمپیک افتتاح 
 و تھیھ سامان االت بودجمنازیوم ورزشی محل مناسب برای تفریح مردم خواھد 

 مدیر ورزش غور، و باید بھ دسترس مردم قرار گیرد  باشد حق  مردم میورزشی 
ند، نخواھد کھ تمام جوانان را تشویق نماید تا کھ از این جمنازیوم  استفاده ک می

 و د این قسم ماشین ھا را نداشتن ازمردم والیت غورقبآل امکانات استفاده نمودن
 برای جوانان وسایل رافاده از  استتا نحوۀاستاد فنی باید ھر وقت حاضر باشد 

 .باشد  شام  می۶  صبح الی ۶جمنازیوم  ساعت کار در وقت شروع  .تشریح نماید
   . کند تواند از این جمنازیوم  استفاده ی و ھر کس  م

این یک فرصت خاص برای جوانان است و کلب ورزشی جای مناسب برای پیش 
ی تقویت و انانسان را درکھ ورزش  باشد، برد  تمرینات می   .بخشد رژی می زند

 جوانان را مصروف یم کھ بیشتریھسته ریس اولمپیک کفت کھ ما چشم بھ را
ا ببینم، در چند سال  ینده امکان دارد کھ جوانان چغچران یا آورزش در این ورزش

  تا کھ یکی از جوانان ما ھم نمایندغور در مسابقات زیبایی اندام در کابل  اشتراک 
  .رددگافغانستان عضالتی اقای 

  

دولت جمهوري اسالمی افغانستان وتیم بازسازي والیتی مقیم 
 والیت غور براي موافقت پیشرفت انکشافی  جد وجهد میکنند

  

سرپرست ریاست امنیت ملی والیت  قومندان امنیھ، سرطان والی غور،ماه ١۶در 
قوماندان تیم بازسازی والیتی  در یک سفر کوتا توسط ھوا پیماھا نظامی  غور و

ھدف این سفر صحبت در باره اوضاع امنیتی .ردیدگل گ ولسوالی لعل و سرجنوارد
 .انکشافی ومطرح نمودن  موضوعات سیستم دولتی بودی و تطبیق پروژه ھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان دولت جمھوری اسالمی گبھ ھمکاری قومندانی زون ساحوی غرب نماینده 
   والیت غور افغانستان و تیم بازسازی والیتی مقیم

ل را حل گوردند تا مشکالت فعلی ولسوالی لعل وسرجنآفرصت بھتر را بدست 
  .نمایند

قومندان تیم بازی ) نیریجس ستانکیویچس( روالگدکتر عبداهللا ھیواد والی غور و د
.   آن ولسوالی مالقات نمودندمردموالیتی، بھ مردم محل ،نیروھای محلی و بھ  

ۀ  در بارو بحث قرار دادند را مورد انکشاف تم دولتی وسیسدر جریان مالقات آنھا 
   تصمیم گرفتھ شدانکشافی آن ولسوالی پروژه ھای  بھبود ورشد  امنیت وتأمین

و تعمیر  ، آغاز یافت )    (و ھمچنان ساختمان پروژه مکتب نسوان بھ کمک مالی 
  .ردیدگل افتتاح گجدید ولسوالی لعل وسرجن

 مربوط  مردم ،کھ در شھر چغچران موقعیت داردتیم بازسازی والیتی غور 
اجر ا )ناتو و آیساف(باشد وظایف ملکی و نظامی خویش را زیر امر می)لیتوانیا (

مقیم والیت غور رابھ عھده ) پی،آر،تی( مسولیت ٢٠٠۵لیتوانیا از سال .کنند می
  .دارد

قرار  ر دولت مرکزی افغانستان و بباھدف اساسی تیم بازسازی والیتی ھمکاری 
   غور می باشدوالیت نمودن امنیت در

 والیت  غور انجام می در  در بخش تامین امنیت وظایف خویش را١٣)پی،آر،تی(
س(دھد کندک پیاده  بار دوم وظایف چندملیتی خویش را در افغانستان )شاه میندو

  .ستانجام دادا) بالکنس و عراق(دھد کھ قبآل ھم در  انجام می
ان گ نماینده ا ھمرا ب لیتوانیای و نظامیپرسنل ملک نفر  150

 ًاکھ مشترک) دنمارک،جورجیا،جاپان،ایاالت متحده امریکا،اوکراین،پولند و فنلند(
  .  کنند زیر امر لیتوانیا وظایف خویش را اجرا می

  
 

  ...دولت ترا حمایت و ملت همکاري
بھ دلیل کھ از درب بعد شخصیت ھای علمی و جھادی  رئیس ھای دوایر دولتی از والی غور 

   ،اردو ملی و پولیس PRTتوسط   ) دفتر کارش( بیرونی مقام والیت تا منزل دوم تعمیر مقام 

 با قطار افراد و موتر ھای ضد مرمیچین تانک داخلی و خارجی  و با استفاده از چندین ملی

 خون ابلق ، زیرا!!!  مسلح با ماشین دار ھای پیکا اسکورت می شود ؛ ابراز امتنان نمودند
کبود ، سرخ ، سبز ، ار غوانی ، زعفرانی ، نارنجی ، طالئی و کبریت احمر آقای ھیواد از خون  

 برایش ،باید مصئون بماند وبھ زمین نریزد با شد و بیش از یک میلیون غوری با ارزش تر می
شقاق را با از مدت زمانی کھ در غور آمده اید تا حال تخم نفاق و !  گفتند جناب والی صاحب 

کھ جنگ زنده کردن خصومت ھای فراموش شده قوم گرائی پس بند و پیش بند و سائر عوا مل 

داخل شھر و یرود  بر کار سرک شمال و جنوب دریای ھرمداخلھ شما. اید زا است کاشتھ 

دھید و ھمیشھ وقت آشکار ویا  ویج  میدھد کھ خشونت را کشت کرده و تر چغچران نشان می

زدان مسلح غیر مسئول را دھای دھشت افگن و ترور گر و چپاول پیشھ و ن گروه نھا

یک طرف بھ نگھداری چوکی کھ از فرا تر از آن سیاست دوگانھ شما از . کنید  میتحمای
ھمھ ، زی پسر خالھ تان گرفتھ اید می خواھید دولت را اغفال نموده و بفربید ریس جمھور کر

 سوء استفاده قرارداده اید و از طرف دیگر ھمھ اقوام دارایھای دولت را حیف و میل و مورد
خواھید بھ این  ھم می نسبی و نزدیک و دو ستان خودرا بھ صفوف طالبان جا بجا کرده باز

نوش جانت خوب ( طالبان امتیاز گرفتھ و آینده سازی کنید ھم از از دولت و ھم سیاست خود 

لی شما  ذریعھ افراد گما شتھ شده و تعلیم فساد و جیب پا! جناب والی صاحب ) سیاست میکنید

 ...و ... یافتھ و مسلکی تان از ادارات و مردم با گرفتن دالر و افغانی و زمین الی بیچاره 

 )( راز خوشی ازینکھ از برکتولی با اب... نصوار از مردم غور بھ انواع مختلف آن و سگریت 

  . و دخانیات حرام شد... و سائر انواع ...صاحب تولید خانھ ھای  غور  ،و ابتکار خوب تان

 بھ آقای  کردندو تکان دھندۀو کالی محترم شورای والیتی نیز اعتراض و انتقاد ھای بجا 
دم از مر. دھات و شھر بستھ شونددر بھتراست کھ سگان مردم آزار « ھیواد توصیھ کردند ؛ 

بھ . رند با و راھا رنج میالطریق ھا در مسیر سرکھا و کوه ھاع دزد ھای دھات و شھر و قط

  .» دیاد دزدان ضرورت نیست ھمان تعداد سابقھ دزدان جھت اذیت مردم کافی استاز

 دوطرف قضیھ نتوانستند  ،متاسفانھ. ازدیاد دزدان را تائید کردکھ دیدگاۀ بود   تنھا والی غور

صیت ھای والی غور بزرگان و شخ ، کورسی عمل بشانندرا بھ پایھ یکی ازین دو پیشنھاد 

 خواست ، وی داد معذرت می جھادی را  حین سخن گفتن ھدایت بھ سکوت و خاموشی می
من والی غورھستم  از حق و حقگویی خوشم نمی آید ھمیشھ و قت ازین ناحیھ رنج « :گفت 

ھای میبرم و ازینکھ شما جھادی ھا از فساد و حیف میل اداره و داخل اداره شخص من و پول 
ستر خانی ولسوالھا و سائر و جوه مالی کھ عالوه بر آن روسای دوائر دکمیسیون صلح ، 

 زنید توان و دولتی را جھت اخذ مبلغی پول لت وکوب و دشنام میدھم شما این حرف ھا را می
اھھ برد الی  والی غور نا چار بھانھ کرده جلسھ را با سر صدا بھ بیر »لھ شنیده را ندارمحصو

 نمودن عادت دارد از ارگان ھای کشفی و  بھ شکایت غور کھ والیپیدا شدن میا نجی ھا، 

ی غیر و اختالف افگنی ھا و انجام کارھاامنیتی شکایت کرد کھ من  را در ازدیاد نا امنی ھا 

  .کنند مایھ نگرانی و تشویش است قانونی ارگان ھا ھمکاری و ھم آھنگی نمی

شمارا درین  باید  و گفتند اطرافیان شما تعداد در ارتباط شکایت جناب را حق بھ جانب دانستند

خورند جلسھ از کنترول خارج شد حاضرین  را ستا کمک زیاد تر کنند بدبختانھ کمتر بچشم می

زمان  ندند کھ از دھنده جناب والی را فھما تکان اّمامحفل با بسیار حرف ھای ساده و شفاف

مناسب بودن شرایط وجود نابودند وبا ایت وبا ابتکار و بادروالیان مقتدربا کفایت  شما بھ پیش

با جلب ھمکاری مردم و حمایھ دولت و بھ  سختی ھا وھا اوضاع امنیتی توانستند با تحمل رنج 

از ھمھ ند اما شما ن در غور والیت کدر پست والیت آبرومندانھ بمانند ویاری خداوند؛ 
 تان و اطرافیان  مشاوران و ھمکاران فریب دھندهاوصاف فوق خالی ھستید  الزم است

نزدیک و بچھ خالھ شما آقای کزری صاحب شما را ابتدا تداوی و بھوش آورند وبھ لھجھ کھ 
شما می فھمید شما را بھ فھمانند کھ مثل شخص شما در  غور کھ مردم آن بسیار مسلمان 

 باشند وبھ طائفھ و قوم  حمایت کننده شما و بھ صاحب سھم و حامی این پست مایھ ومذھبی می
ننگ و خجالت است تجدید نظر الزم است رعیت و مردم مجاھد غور از بودن این والی پر و 

 .                            خالی ناراض ھستند؛ ناراض ھستند

 

 

   !مجملی از منزعات تفصیلی
این مطلب ُمجملی از . نشر شد  » اختالف میان مقام والیت و ارگان ھای امنیتی غور«  ماھنامۀ فیروزکوه مطلب زیر نام 1390در شماره ماۀ سرطان 

ھدف بھ پالیسی ماھنامۀ فیروزکوه طی ھفت سال ُعمرش؛ باز تاب حقایق مستند آنھم . منازعات تفصیلی است کھ روز مره در این مرز و بوم تجربھ می شود 
 اناز  ھای کالن را دیده و مستند نشر کرده ایم ،  را بدون سند نشر نکرده اند ، خال انتقادیلِبااصحاب فیروزکوه ھیچگاۀ مط. اصالح امور بوده است 

 کھ بھ ھدف تأمین امنیت سراسری در 2/5/1390 در جلسۀ مورخ  عدۀ محدودی آگاه بودند اّما این اختالفاتھماھنگی میان مقامات مسؤل ادارۀ محلی غور
 شورای  ھمین جلسھ و جلسۀ قبلی کھ در د والی غور این کشمکش ھا را درداکتر عبداهللا ھیوا،  ؛ بھ ھمھ گان ھویدا شدسالون مقام والیت برگزار شده بود 

سایت وزین جام غور خبر را از طرف ارگان . منیتی ؛ روی در روی َرد گردیدکھ از سوی مسؤلین ا بھ صراحت یاد آوری کرده  برگزار شده بودوالیتی غور
حرف ما متوجۀ سایت وزین جام غور سوء ظن نکنید نشر نمود بھ ھر حال » م مخالفت نداریم با والی کدا« زیر نام مبنی بر رد خبر فیروزکوه ھای امنیتی 

نیست ، بلکھ متوجۀ برادران است کھ در باب تھیھ اخبار مسؤلیت دارند اّما بی مسؤلیت عمل می کنند ، زیرا اصول خبر نویسی ایجاب می کند کھ خبر را با 
زکوه بھ عنوان منبعی اصلی پخش ھمان ار سایت وزین جام غور ، خبر فیروزکوه را تکذیب نموده اّما  نھ  با فیروبنویسیم ، خبرنگمربوطھ تماس بھ منابع 

  واقعی پایۀ اسناددر شرایط نا أمن فعلی بھ ماھنامھ فیروزکوه چاپ می شود ؛ اگر براخبار کھ زیرا  مردم کھ منبع اصلی اند  ؛ تماس گرفت و نھ ھم باخبر
 بناًء تمام اخبار و نوشتھ ھا و انتقادات فیروزکوه بر پایۀ اسناد . تر از این کھ است ؛ خواھد نمود دشواراصحاب فیروزکوه، زندگی را برای استوار نباشد 

 را ادا نموده ماھنامۀ فیروزکوه از مسؤلین محترم کھ اخبار فیروزکوه را تکذیب می کنند آرزو می برد کھ وجیبۀ ایمانی و انسانی خویش. قوی استوار است 
 معلوم  و تمام مردم غورزیرا پخش اخبار کاذب بر مبنای منافع استوار است ، بھ خداوند پاک .   تماسی بگیرندخبر خود یک بار بھ این منبعقبل از نشر 

                       ادارۀ فیروزکوه      .بناًء ضرورت احساس نمی شود کھ اخبار کاذب را نشر کنیم . است کھ با پخش اخبار کاذب کدام منفعت نداریم 
  



   
    

                                                                                                                                         
    

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   
 
 
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   بنیاد جوانان و تحصیل کردگان غور                 :صاحب امتیاز 

           0797244300 /غالم ربانی هدفمند             :مدیر مسئول
                              0798980330/ جمشید احمدي         :معاون مدیرمسئول

          0799437614: تماس  /  عبدالغنی جامع                     :سردبیر
                                        / یاسر کمالی  :                       معاون سردبیر

               0798262719/                   قربان حکمت  ، عالوالدین محمد و نقیب اهللا امینی             :گزارشگر
             خان محمدسیالب                 : ودیزاینطرح

                                                     :یکیآدرس الکترون
                                                                       محمد آصف ناالن   :مسؤل توزیع 

 1500: مارگانش /               چاپخانه                           :محل چاپ

   دانستی هاي الزم براي حاجی
  بدالغنی جامعاستاد ع

  

بیآموزید و یا ھم این خوب قبل از رفتن بھ حج ، این مطلب را 
مطلب را بھ عنوان رھنما با خود بھ سفر حج ببرید و در ھرجای 

  .کھ بھ مشکل مواجھ شدید ، آنرا بخوانید و مطابق آن عمل کنید
  

یک حج مقبول :(می فرماید ) ص(حج رکن پنجم  دین مقدس اسالم است پیامبر
و حج مقبول را پاداشی غیر از بھشت . راست از دنیا وھر آنجھ در او است بھت

ھرشخصی کھ می خواھد بھ این سفر مبارک برود باید مسایل ذیل را خوب ) نیست
  .بداند 

  . رضایت پدر  ومادر را حاصل نماید-1
  . قرض خود را ادا نماید -2
  . عفو وبخشش خواستن از اعضای خانواده وھمسایھ ھا -3
  . رھنمایی و مشوره خواستن از علما -4

  :شرایط  حج
   مسلمان بودن -1
  . بالغ بودن-2
  . عاقل بودن-3
  . آزاد بودن -4
  . علم داشتن بھ فرضیت حج-5
 محرم -7 توانی مالی ،سالمتی بدن ،امنیت راه وشرایط اضافی برای زنان -6

  . نداشتن عذر شرعی -8داشتن 
  :فرایض حج

  .ی  پوشیدن لباس احرام-1
  .بھ عرفات ) ایستادن( وقوف-2
  . طواف زیارت خانھ کعبھ-3

  :واجبات حج 
   پوشیدن احرام از جای تعین شده -1
لبّیک الّلھُم لبّیک الشریک لک .( تلبیھ گفتن ھمزمان با پوشیدن لباس احرامی -2

  .لبّیک اّن الحمَد والنعمة لک والُملک َالشریک لک
  .پ قرار دادن خانھ کعبھ بھ طرف چ-3
  . شرع طواف از حجراالسود-4
  . پیاده طواف نمودن درصورت نداشتن عذر-5
  . داشتن وضووطھارت -6
  . پوشیدن عورت -7
  . خواندن دورکعت نماز طواف بھ مقام ابراھیم-8
  . سعی بین صفا ومروه -9

  . شروع سعی از کوۀ صفا وختم بھ مروه -  10
  . ھفت دور، درصفا و مروه -11
  .کوتاه نمودن موه ھای سر  تراشیدن یا -12
  .بھ مزدلفھ ) ایستادن( وقوف -13
  . جمع نمودن بین نماز شام و خفتن بھ مزدلفھ -  14
  . ُجمره زدن شیطان -15
  . قربانی کردن -16
  . قربانی بھ روزه دھم -17
  . واقع شدن قربانی در زمین حرم-18

  :سنت ھای حج
  . طواف ھمزمان با ورود در مکۀ مکرمھ-1
  .تن از مکھ بھ منی بھ روز ھشتم ماۀ ذوالحجھ رف-  2
  . ماندن یاسپری نمودن شب بھ منی-3
  . حرکت بعداز طلوع صبح بھ طرف عرفات -4
  .ُغسل نمودن -5
  . ماندن شب بھ مذدلفھ-6
  . حرکت از مذدلفھ بھ سوی منی-7
  . استراحت نمودن-8

  :مکروھات حج 
  . تاخیر در وقوف بھ عرفات -1
  .یگی کھ  یکبار زده شده  جمره زدن بھ ر-2
  . جمره زدن بھ سنگ کالن -3
  . نتراشیدن و یاکوتا نکردن موی سر-4
  . ترک نمودن یکی از سنت ھای حج -5

  :مفسدات حج
  . ترک وقوف بھ عرفات -1
  . ترک طواف -2
  . جماع ونزدیک شدن بھ خانم یا ھمسر-3
  . نھ پوشیدن حرامی -  4

  .بول ومبروربگرداندخداوند حج تمام مسلمانان را حج مق

  

  دل کَفَک
  هدفمند

  حب کُتک شواو صشبانی صادق 
  نظام و ناظمش غلطید کُمک شو

  مقامات سارق و مادون خَس خور
   موش گشت ، عاجل تَلَک شونفري

  ن چوربریز خون و بزن آتش ، بکُ
  به زیر ریش دولت الدرك شو
  به توفان جهالت غرق تا فرق

  بقاي عمر گر خواهی ، سمک شو
  لباس دوست و دشمن یک رنگ است

   ، تو محک شونهان را تا شناسی
  حجاب و باور و ایمانِ مؤمن

  نشان گشته ز تیرش دور تَرَك شو
  !!بیا بنگر بزم مست دولت 

  بزن قهقه ، ز خنده دل کَفَک شو
  

  ...س ها چه بایدبااین ریی
  پس چھ بھانھ و فرصتي وجود دارد براي آنانیكھ دلسوزانھ كارنكردن و 
صادقانھ بھ وظایف شان پایبندي نداشتن و براي آیندۀ این مردم حكومت 

بھ یقین میتوان  زده، بھ قولي عامیانھ سنگي را باالي سنگ نگذاشتن؟
ه معارف غور و آینده غوري ھا بنام كساني نوشتھ گفت كھ تاریخ سیا

خواھد شد كھ دست بي مروت شان مستبدانھ بھ سرنوشت اطفال غوري 
  !جفا روا میدارد

      گذشتھ از آنچھ  در باال ُھشدار و تذكري براي آناني كھ در چوكات 
معارف ھستند و مسولیت شان بھ عنوان كساني كھ اھل این سرزمین 

؟ بر مي گردیم بھ آنچھ را كھ من بھ عنوان یكي از ھستند چھ ھست
تا اكنون تجربھ دارم، ) 1390(شھروندان شھر چغچران از آغاز امسال 

معارف غور با آنكھ چقدر مشكالت دامنگیرش است، در كل این ریاست 
فاقد رھبرین و مدیریت سالم، كارا، صالحیت شناس و مسولیت پذیر بوده 

ارف غور از طریق رقابت آزاد، پروسۀ آن و ھست، با آنكھ ریاست مع
طي مراحل نشده، برعكس در اینجا حاكمیت مطلق العناني را پیشرو دارد 
كھ شایستھ و پسند ھیچ غوري آزاد، مسولیت شناس و آگاه نخواھد بود، 
بھ جز آنانیكھ ھرچند این حالت زیبندۀ انسان ھا نیست ولي ھرچھ او 

  .شود  و صدایي ھم باال نميمیگوید آنھا با گوش دل مي شنوند
  غیر آشنا با نحوۀ مدیریت برتر غور انساني است      رییس معارف 

وغیره، جناب ایشان در اولین روز ھاي آمدنش در غور اشغال چوكي پر 
در آمد ریاست معارف شروع بھ پاره كردن عریضھ ھا و درخواستي 

 حد توانشان كسانیكھ مي خواستند معلم شوند و براي اطفال غوري در
صادقانھ و مسولیت پذیر درس و تعلیم بدھند، كرده كھ خود نمایانگر 

پیدا بود، در مرحلھ بعدي با استاد ) سالي كھ نكوست از بھارش( ھمان
ھدفمند استاد دارالمعلمین عالي غور كھ ایشان ھم بھ عنوان یك غوري و 

ایي معلم در چوكات دارالمعلمین، خواستھ بود روي چگونگي بازگش
دروازه ھاي مكاتب در غور نظر بدھد، با واكنش جناب سپھ ساالر واقع 
شد كھ بعدا با پا در میاني مدیر محترم جینایي قومانداني امنیھ غور و 

  .تعدادي دوستان دیگر با معذرت معذرت جناب پایان یافت
       باري شنیدیم كھ جناب ایشان با سید محسن آقا معاون تدریسي 

ف غور كھ سناتور دور گذشتھ مجلس سنا بودند و در واقع ریاست معار
از رجال سیاسي كشور و درعین حال از بزرگان غور محسوب مي شوند، 

  .كشاكش را بھ راه انداختھ كھ بعد ھا بھ خاموشي انجامید
      تازه ترین تصادم را كھ جناب ایشان مرتكب شدند، بر خورد با استاد 

ارالمعلمین عالي غور است كھ در واقع ھمراه عبدالقیوم شاداب؛ استاد د
با تحقیر و توھین بوده و نا خبر از اینكھ استاد شاداب در عرصۀ تعلیم و 
تربیھ اوالد این والیت چقدر زحمت كشیده و توانایي آموزگاري اش د 
ركدام حد است و این چیزي است كھ ھمھ غوري ھا بخصوص اھل 

مت صححھ مي گذارند، استاد معارف و شاگردان شاداب، بھ آن عال
شاداب انساني است كھ من با او از گذشتھ ھا آشنایي دارم، با تمام 
عادات، اخالق و راه و روش ایشان بلدم و مي توان گفت كھ شاداب آدمي 
است حلیم و بردبار با اخالق، اجتماعي و مسولیت پذیر و برتر از ھمھ 

 نسل جوان و آیندۀ این ھدفمندانھ میخواھد آنچھ را كھ اندوختھ براي
مرزوبوم انتقال دھد تا باشد در آینده شاھد یك زمینھ و فضاي عاري از 
ھمھ نابساماني امروزه باشیم، حاال با این وضع و این جریان نا مطلوب 

 این پرسشي  را كھ رھبریت ریاست معارف بھ ھمراه دارد چھ باید كرد؟
چھ تفكر، طرز دید یا راه است كھ بر میگردد بھ ھمۀ ما كھ دراین باره 

حل را بھ پیش مي گیریم، بھ باور من در این شھر و در معارف غور و 
اھل معارف غور قحط الرجال نیست ھستند كسانیكھ در خور این پست و 
این چوكي باشند، پس وجود رییس معارفي وارداتي و فرمایشي كھ اوال 

ھل رقابت اند و  رقابت آزاد را طي كردن و نھ ھم ا ایشان نھ پروسۀ
گذشتھ از این ھر روز و ھر لحظھ بھ آبرو و حیثیت غوري ھا تجاوز مي 

 براي من كھ خود  كند براي كدام غوري قابل پسند و پذیرش خواھد بود؟
را اھل غور و دیار غور میدانم واقعا جاي تاسف مي باشد كھ اشخاص با 

 و آبي ھم از آب این ظرفیت بیایند و آنچھ كھ دلشان خواست انجام بدھند
براي تمام غوري ھاي عزیز پیشنھاد مي نمایم كھ بیایم علیھ تمام ! نجنبد

نا بساماني و بي مھري ھاي زمانھ كھ امروز كھ نصیب غور و مردم آن 
شده مبارزه كنیم تا باشد حد اقل نسل آیندۀ این وطن براي ما بجاي 

  .رحمت، لعنت نفرستند
 

د ، فیروزکوه در مطالب مستند خود ما را یاري رسانی آرزومند است که با ارسال کوه از قلم به دستان محترمزفیرو
 اداره فیروزکوه.ي سر مقاله به دوش فیروزکوه نیستانویرایش مطالب دست باز دارد ، مسؤلیت مقاالت چاپ شده به استث
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  ...درقلمرو حاکمیت و 
 حضور جبهه به نفع شان نبود زیرا در این میان اشخاص هماما این 

  .را داشتند داشتند که قدرت جلوگیري از سوء استفاده ها 
 و کنند را قفل  که دروازة شهرداره بودند گرفت پالنگی    به تازه 

 از میان خود در پست ها جابجا نمایندا کارمندان جدید رشهردار و 
نظام را در   جلوي قدرت اقتصادي و سیاسی هم اکنوندر حالیکه 

 شهردار به یاد داشته باشید که این نوشته به حمایت از. دست دارند 
 ، زیرا راة معقول و منطقی ته نشده استو کارمندان شهر داري نوش
دار و کارمندان شهرداري واقعاٌ تَر است ؛ این است که اگر دامن شهر

 غور در روشنایی مسؤلیت ها و صالحیت هاي خود ؛ آنها را والی
باید به خارنوالی معرفی کند تا قضیه از مجراي قانونی طی مراحل 

 مافیا سامان  از طرفت نبایدشود ، از طرف دیگر این نوع تحرکا
یابد ، اگر تجمعی به منظور گرفتن حق طرح می شود ؛ باید مدیریت 

همین قرار به هر حال اگر وضع از . !!به دست مستحقین باشد نه مافیا
 غور از این هم بیشتر خواهد رفت ، باشد آبرو و حیثیت ادارة محلی

رت  قدد که باید درزیرا مردم غور طی ده سال دعوي داشته ان
شریک باشند ، ضعف و ناتوانی مدیریت فعلی ، در کنار ایمان داري 
و صداقت مسؤلین ادارة محلی غور سوالیه خواهد گذاشت و 

  . فرهنگ مردم را براي صد سال دیگر به عقب خواهد برد
 


