
 
 

  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 

 ماهنامه

  فرهنـــگی، سیاســـی و اجتمـــاعی

و نگردد  اصالح  غور معارف ادارةاگر

 ؛ باز گشایی نشود ال غیر فعباب مکاتب

مهمِ در   اسنادبزود ترین فرصت

ه درراد که اففیروزکوه نشرمی گردد 

 باز مورد هاي اول و دوم وسوم معارف

پرده از چهرة پرس قرارخواهندگرفت و 

         .شود می اختالس هاي بزرگ بر داشته 

  

ها به خ درگیري سرِنَ
  دست دولت است

  غالم ربانی هدفمند
  

ل در گوشه و کنارِ مرکز و ولسوالی هاي اي ذات البینی افراد مسلح غیر مسئوجنگ ه
توان  حکومت ضعیف فعلی کنترول و ادارة آن از ،والیت غور به جاي رسیده است که 

ر به دلیل عدم شناخت و ت اول حکومت محلی غومقام دس. به نظر می رسد غور بعید 
بافت هاي اجتماعی و عوامل بحران آفرین ، مقّدمات این درگیري ها را در آشنایی در

دردي هاي غیر قابل تشویش  منازعات و دل  1389 / 12 / 18کنفرانس مطبوعاتی 
« ل از  غیر مسئوب مبارزه با افراد مسلحِهمچنان در با. عنوان نمود که غلط از آب در آمد 

 یاري نمی کند که با  دست داشتهحر ف داشت اما حاال امکانات» طیارات بی سرنشین 
 مبارزه صورت گیرد حتی پولیس غور جرئت و روحیۀ مبارزه با افراد مسلّحجاري بحران 

  . ل را ندارد غیر مسئو
تر است از زیان به باور من خسارات درگیري هاي جاري در این مرز و بوم به مراتب بیش

زیرا این درگیري  ها ریشه در داخل نظام و دولت دارد ، سرِ نَخ  . جنگ هاي ده سال قبل 
به . هر دو طرف درگیر ،  به دست افراد سود جو ، خود خواه و منفعت طلب دولت است 

زیرا . اثر این جنگ ها ؛ مردم بی دفاع و سیستم حکومت محلی عمیقاً متأثر می شوند 
دست نشانده بوجود  پولیس –یت بر هم می خورد ، اختالفات بین افراد بلند پایۀ دولتی امن

بار دت صدمه می بیند ، باب مکاتب یکبه ش» نیم جان و آسیب پذیر« می آید ،  معارف 
دیگر بسته می شود ، فساد اداري و کیسه بري گراف صعودي را می پیماید ، کشت و 

د می شود ، نسل جوان معتاد می شود ، فرصت هاي که در قاچاق مواد مخدر احیاي مجد
اعتبار فراهم شده است ؛ از بین می رود ؛باب باز سازي و ساختن پروژه هاي عام المنفعه 

ل افزایش راد مسلّح غیر مسئوتعداد افمی کند ؛ ادارة حکومت در بین مردم به صفر تقّرب 
به هر روي  این  در گیري ها مانند ...   کند  بیشتر طغیان می ؛ فقر و بد بختی حاکم ، میابد

  .ه در ذیل مختصراً توضیح می شود هر بد بختی دیگر معلول علل و عوامل است ک
   
  

  :علل و عوامل که در سر و  سامان دادن این جنگ ها نقش دارند
  

  

 ل ، محو یت و خلع سالح افراد مسلح غیر مسئوادارة حکومت محلی در باب تأمین امن
 و حلقات  با بعض گروه ها، اداري ، جلوگیري از کشت و قاچاق مواد مخدر فساد

گرگ آمد گرگ «آنقدر امادر مقابل گروه هاي دیگر. وارد معامله بوده و هست 
بی عمل گفته است که همۀ مردم به مصنوعی بودن برنامه هاي دولت و هزیان » آمد 

  . حرف هاي حکومت ایمان آوردند 

 2 ادامه ص
  

  

  !ان از دست رنجرام 
  جمشید احمدي

،   و آسایش را  به گوش ها نجوا می کند، نظم ، صلح  امنیتمپیادر تمام دنیا پ، لباس پولیس و ، سنگر ، رنجر نشان  ،نام 
  . واقع سر زمین و حکومتی بدون پولیس همان خانه اي بی در و دروازه استدر 

فقط ،  کنند ه و لمسمشاهداز ابعاد زنده گی     مشکل را در عرصه اي       گی  درمحدودة جغرافیاي زنده   ه انسانها        زمانیک
است ک مقدس این مسلل و مسئو نام واال،  اینصاحبپولیس واقعاً .  تکیه گاه اساسی آنها مرجع پولیس وافراد آن است      

            اما کدام پولیس؟  .  استروشنایی قانون در افراداجتماع مال و ناموس حراست از افراد پولیس زیرا اولین وظیفۀ. 
  2بقیه صفحه 

     

   مسلح تن قوماندان157
  قربان حکمت

  

از قضایا بر سر وکلّۀ این نظام بیش   و بی خبرياشیدگی ، ضعف ، ناهماهنگی ، ده سال ازعمرحکومت می گذرد اما پ
آورده  ندکه تفنگها را از زیر انبار ها بیروناواخرافراد مسلح غیرمسؤل جرأت پیدانمود دراین. از پیش دیده می شود 

 می کنند تا باالي افرادکم زور ظلم  . دهشت انداختهو مردم را به وحشت .  کنند باخود حملو آزادانه اما غیر قانونی 
یاك لین پروسه دائوبربنیادآمارهاي ارایه شده ازسوي مس .  کنندباز  نامیمونِجاي پاي نان غیر حالل وۀبراي خود لقم

    . موازي با دولت فعالیت دارند ل دراین والیت وجود داشته کهئوغیرمس قوماندان مسلحتن  157حدود
گفته  به .  ول تحت فرماندهی این قوماندان ها رهبري میشوندئغیرمس به اظهارات دایاك بیش ازده هزارافراد مسلح بنا

   . افزوده می شود غور درسؤلمسلح غیر م افراد، روز بروز برآمار ل پروسه دایاك غورئودگرمن اهللا داد مس
  4 بقیه صفحه 

  بسترمناسب براي وحدت وپیشرفت  امنیت  
  استاد فضل الحق فایق

اوضاع امنیتی درغور درین اواخربگونه جدي روبه وخامت گراییده وهرروززمینـه نفـاق وفاصـله گیـري هـا درمنـاطق                     
یب دشمنان بیشترمجال براي استفاده پیدامی کنـد وعلـت اساسـی    مختلف درمیان دولت وملت ایجاد می شودودست تخر 

آن همین خواهد بود که نظام توجه چندان موثر وفعالیت کاراي را بخاطرتـامین بیـشتراوضاع امنیتـی ازخودنـشان نمـی                    
ــه        ــاامنی ک ــال مواردن ــردد، طورمث ــسترده ترگ ــا بیشتروگ ــشونت ه ــا وبروزخ ــدبختی ه ــا ب ــردد ت ــی گ ــبب م ــدو س ده

وساحه حاکمیت دولت بوقوع می پیوندد خودگواه کم توجهی وقوت بخـشیدن برنیـروي مخـالف دولـت         هرروزدرکنار
کسانیکه شب وروزتالش می ورزند تا ضربه سـنگین درپیکـرة نظـام واردکننـد سـرانجام متوصـل بـه راه گیـري               . است  

 امورنمـازبی وضـومی   وانواع مشکل آفرینی می شـوند، درحقیقـت خودیـا وابـستگان شـان درقبلـۀ سیاسـی زمامـداران                
  .خوانندوحتاهرروزبیش ازهمه راپورچیان ازداخل  حکومت ارتباط خودرا با مخالفین برقرارمی نمایند

ازسوي دیگر الزم است که حکومت براي سالمتی نظام افـراد دوروي ونابکـاررا ازصـفوف خـویش دورنمایـد وبایـک             
  .له هاي موجوده حل وفصل گرددتبلیغات گسترده وبرقراري روابط سالم بابزرگان مناطق معض

 یکتعـداد افـرادي اندکـه حـضورفعال      همخالف حکومـت پـرورد   بت ساخته تمام نیروهاي مسلح       همانگونه که تجریبه ثا   
  ...ورسمی درحکومت دارندولی درتشحیص هویت شان هیچگونه کاروعملکردصورت نمی گیرد

  4 ادامه ص                                                                                                              

 1                             2011   می  مطابق / 1390  ثور                          75      شماره                            سال هفتم                                                         

75 



  
   

 
   

 
 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
 

   
  ... ها به دست درگیريسرِ نَخ    

  

 کیب نامتوازن و اشتباة فعلی پولیس غور ، قوي ترین عنصر است که همواره تر
 افراد گروه هاي س غور ملی نیست ، معموالً زیرا پولی.  نابسامانی خلق کرده است  

، پولیس غور آموزش د نپولیس غور را تشکیل می ده ،و حلقات ذیدخلدر گیر 
 ، مردم و وظیفه نمی دانند ، تا رسالت و ثقافت خود را در برابر خدا. دیده نیست 

حال پولیس غور گوش بفرمان قوماندان هاي در گیر و قاچاق بران مواد مخدر و 
 .مافیاي جان و  مال مردم بوده است 

 در برنامه هاي خود .ار مشخص و قابل تطبیق ندارد اهکشوراي صلح والیت غور ر 
الیکه اوضاع و بافت هاي از شوراي هاي والیات دیگر تبعیت و تقلید می کند در ح

این مرز و بوم براي اندیشه هاي زیرا .  یات دیگر تفاوت دارد اجتماعی غور با وال
،  اما عوامل و   و تروریزم بستر مناسب نیست که دهشت و ترور خلق کندطالب

 شده که باعث بروز جنگ ها ، در گیري ها و نا امنی ها   دارداسباب خاص وجود
 . مردم قربانی می شودو ملکیت مال ان ، که هر روزه جاست 

 

  رسانه و جامعۀ مدنی هم تقصیر خود را دارند ، نشریات غور تاهنوز عناوین ده سال
هاي جاري ، قوت  هاي مسلح قبل را به خط درشت می نویسند ، در مسایل جنگ 

 راهه روي معارف ، فساد اداري ،یت دارند ، بیل که موازي با دولت فعالغیر مسئو
و بنا .کشت مواد مخدر  و صدها خالي دیگر حکومت و مخالفین چشم نمی دوزند 

مطبوعات در حالیکه رسالت . به دالیل نامعلومِ خود را به کوچۀ حسن چپ زده اند 
شرایط فعلی ایجاب ا ده سال قبل تفاوت دارد ؛ ب وضعیت جاري و جامعۀ مدنی در

اختصاص داده » ...نان و حقوق زن نقش جوا« نمی کند  که  تمام برنامه ها روي 
ر برابر اسباب و علل جنگ آفرین ، تمرکز الزم و موقف گیري قوي د.  شود 

 . مهترین رسالت رسانه ها است 

 بنابه یقین قطعی این جنگ ها براي اندیشه ها و اَعمال طالب و تروریزم بستر ساز است 
دم و ادارة حکومت محلی غور ، بناء می توان آیندة خطرناك را براي جان و مال مر

زیرا افراد بلند پایۀ دولتی با این . که محصول خون هزاران انسان است پیش بینی کرد 
قضایا احساساتی بر خورد کرده و اکنون هم به همان راه طی طریق می کنند ، 
تدبیرسنج ،  خبر خوان  و نصیحت شنو نیستند از همین جهت برنامه هاي دولتی تابع 

  .  شخصی و گروهی آنها است که همواره نتایج نامطلوب به دست می دهد احساسات
  

  :راه حل ها
  

به هدف کنترول اوضاع امنیتی جغرافیاي غور و ادارة حکومت محلی در نحوة مدیریت 
 و اقوام دیگر زمینه مساعد گردد که اقشارب پولیس عاقالنه تجدید نظر شود ،وو ترکی

افراد آموزش یافته ، سالم و به قدر کافی  شوند ،  در ترکیب پولیس سهیمساکن غور 
ولیس محلی غور  تالش شود که پ شوند  ،اس پولیس ازخارج والیت خواسته رسالت شن

  .   دآموزش مسلکی ببین
 هاي جاري و ریشه یابی عوامل بحران  ها و درگیري غرض خاموش ساختن جنگ

امنیت ملی ، شوراي صلح ، جامعۀ  ادارة حکومت محلی ، پولیس ، اردوي ملی ،  ؛حاکم
دین با تشریک مساعی ؛ صادقانه وارد عمل شوند و با تمام قضایا ي مدنی و علما 

آنگاه انتظار می رود که حد اقل از پاشیده گی نظام .  عادالنه و عالمانه برخورد کنند 
 اکان به حالت عادي و جلو افراد آشوبگر گرفته شود تا وضعیت کم گردیدهپیشگیري

پس از جنگ دوباره صاحب مال ، ملکیت ، آب و حیثیت  بی جاشده گانبر گردد و 
 . به زنده گی خود با روح آرام ؛ ادامه دهندخود شوند و 

 

  امان از دست رنجر
واهیم کمی از فرصـت هـاي    میخحاال. ه ایم       افغانستان مشکالت بیش از حد را در گذشته داشته که همه شاهد آن بود             

ي دیرینۀ ما بـوده  وکه آروزبکشیم   نفس عمیق و تازه       مدنیساختن نظام سالم     بااستفاده بجا و مناسب کنیم و        مساعد شده 
 ، ولیت شناسئ، مس  آگاه که در گام نخست امنیت جامعه توسط پولیسزمانی بگونۀ مطلوب میسر خواهد شدامید  این .است 

به دلیل عدم امنیت مشکالت زیاد فرا راة همه عرصه هاي زنـده    .  تأمین گردد   جامعه   و با ایمان  ت  ، وطن دوس   پرست   خدا
بذل مساعی الزم   در قبال آموزش و پرورش پولیس بنابراین واجب است که    . داردداشته و    وجود   گی مردم این مرز و بوم     

چشم دیدها و گـزارش هـا   .  مطلوب نیست در حال حاضر جذب پولیس و نظام آموزش و پرورش پولیس       . صورت گیرد 
 پـولیس . نند تفنگ پولیس اعتماد نک  سنگر و   رنجر ،   عام مردم حق دارند به لباس ،        می رساند که    حقّ را   ه   اعتراضات وارد 

  .ریز و فابریکۀ تولید جنایات است امروز فرصت طلب ، نظم شکن ، قانون گ
(  ، اسلحه اي پولیس را شخصی و رنجر آن را وظیفه را دست دوز خود اس       آنچه که دیده می شود اکثر افراد پولیس لب

 ایمـانی و وجـدانی      ولیتئمسفظ و استفاده اي درست و سالم آن احساس          ، ح   نگهداري  بخاطر خوانده ؛ )   کراچی همسایه   
  . دارندن

بـد معاشـی ،   راي بچه هاي بیکار ، رانندگی بلیس حاال وسیله اي است براي مهمانی رفتن ، آموختن                 با تاسف رنجر پو   
از .  ولتی است و پولی برایش مصرف نمی شود  وسیله اي دینکه رنجر  چرا؟ براي ا... آزار دادن دانش آموزان لیسۀ رضیه    

  کـسی سـر    ، همچنان اگر آقا پسر مرتکب جرایم جنایی و تخطی هاي ترافیکی شـود ؛               محکم  با قوت است و    سوي دیگر 
  !!.  آلودگی تولید می کند بگذریم از اینکه در شهر پر گرد و خاك چغچران ، چقدر!! !نمی تواند اي وصد

  د نمکش می زنندهرچه بگند
  ! ... واي ز روزي که بگندد نمک

ي وطن و هموطنـان  براولیت پذیر که در صفوف پولیس   ئ به آنعده دوستان صادق و مس            آرزو مندم آنچه را که نوشتم     
لین و رهبـري محتـرم پـولیس     مسئوسازم که بر خواهم واضح د، اما میتفاهم را ایجاد ننمای سوء   خویش خدمت می کنند ؛    

 جدي نموده تا باشد مرحمی بـرزخم      از خون این ملت بدست آمده توجۀ      درقسمت حفظ  ونگهداریی آنچه که       واجب است   
  .هاي شهروندان این شهر گذاشته شود

  

  صاف و پوست کنده
  سیل نکو ! قوماندان صاحب اِي کَشِی رنجره سیل کو میته »  سلیتراک«  کده کو ، شکمه سیره سیل دریور؛ کاکا آصف کَشه

 !!!  سالم؛  ه و  به ریش سفیدان نمی تَفیک تَابه تر که تنفگیش هم نه اِياِییدوه  ، که م

 الدولت قصدأ؟؟؟...واي به آن روز که بگندد . گشوده شود والیت غور   در نمی خواهد که باب مکاتب غیر فع ... 

  دندیگرا مهم نیست. اگر غایب بود ؛ هیچی . اگر جناب حضور داشت ؛ بیست کمر بند.  

 یک ولسوالی را غصب کرده  و گفته که خودم می خورم... پول انتقال مواد   و بیست هزار افغانی  لکس یک اداره یکیری 
 » پشک بخاطر خدا موش نمی گیرد «بزرگان گفته اند که  . مرد استس را شناخت یهر کس ری

  مافیا اجازه نمی دهد که پست کلیدي معارف غور پی آر آر شود . 

 تقدیرنامه گرفتند ؛  به حزب توهین کردند» مجاهد« ثور زیر عنوان 8اي که در روز حزبی ه 

   خاص سپرده می شود  به کمیسیون مهم ادارة حکومت  ها ، وظایف  یمدیریت  بعضنسبت ضعف  . 

 )د و تیر  داافغانی نوشته شده بود ترتیب» 720« نفر مهمان در یک وقت را که مصرف هر مهمان 400 )یکی ازریاست ها
 .ا چنین ظرفیت و قیمت غذا اصالً به تاریخ غور دیده نشده است ِ بدر حالیکه هوتل. کرد 

  را به لیتوانیا برده بودند در برگشت ، ال به هدف رعایت جندر، دخترك خرد سبه جاي یک تن از رؤساي سکتوريUSAID 

 .بنده آزار دادن کار خوب نیست . دن کابل منتظر ماراو را به غور انتقال نداد وبیچاره گک چند روز د

  ا آقاي شماره یک ، نفر دیگه را هم بنام سکرتر آورده است ، سکرتر دوم بی معاش ریک سک، مقامکار می .... تر دارد ، ام
 نمی دانیم که دوم را به خاطر تنظیم کدام امور برده است؟. باز گفته دیگه او را جاي نمیتم. کند

 ارجی هاي مقیمخ» خاص مذهبی« در محفل P.R.T  غور که مسابقۀ تخم بازي مخصوص خارجی ها برگزار شده بود ، آقا
 !!! ... اشتراك نموده بود که... به نمایندة گی از » 1«شماره 

 خوده کنده... یک نفر احساساتی شده.روز پیروزي مجاهدین با آواز خوانی یک دختر امریکایی در سالون والیت تجلیل شد. 

 .به پایین پست هاي شان به اعالن سپرده شود 45 به باال تقاعد داده شوند و از سن 45 شده که ازسن دستور صادر

 نماینده USAID  ساله به اروپا بی فایده است ، اما مقامات 7در غور مدعی است که مصرف پول بخاطر فرستادن یک مامور 
 .هنددنسبت می » 1«پی آر تی این عمل را به نفر شماره 

 ري مدعی است که قلعه تاریخی یکی از ولسوالی ها که فعال مقر اداره ولسوالی است، مالکیت شخصی من می باشد و از یک نف
 .اعمار تأسیسات نظامی دولتی پیشگیري کرد

 جاي نشستن نیافتند ، قهر شدند وترك مجلس کردند ، 1389 / 12 / 18که در جلسه دونرکنفرانس مورخ یک تن از سه نفر
 .   حق السکوت گرفتنمره زمین رهایشی در جاي خوب دو والی دعوت و بعدا توسط

 شویدقهرمانبنویسید و         )                     (             نام بی برنامه ترین رسانه را اینجا . 

  ف «  را به  و سیستم نومدیرمگر چی مصرف می شه «    .در عمل نه بشناس » پاز د« 

  رمان می شود قهقهقهقهقهقهقهقهقهقهقهقهققههم  از همین قرار باشد ؛ باز  وضعاگر!!!  

 گفته جناب ... باز »  توزیع نکن ...  صاحب ..  . سر خود را لَق کردم که«  گفته که ...در جلسۀ حل منازعۀ » 1«آقاي شماره
  ..... و به خود و عساکر خود اول خودت قاعده شکنی کردي
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 فاصله نیکی و بدي

دیپارتمنت  محصل محمد نصیر توکلی
  الی غورارالمعلمین  عد دري یات باد

، پسرش به سفر دوري رفته بود و مـاه           پیرزنی
بنا برین زن دعا  . او خبري نداشت  ها بود که از     

این زن همه . میکرد که او سالم به خانه برگردد  
روزه به تعداد اعضاي خانواده اش نان می پخت         
و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پـشت           
پنجره می گذاشت تا رهگذري گرسـنه کـه از          

هر روز مـردي    . آنجا می گذشت نان را بردارد     
 و نــان را کــوژ پــشت از آنجــا مــی گذشــت

برمیداشت و به جاي آنکـه از او تـشکر کنـد            
کار پلیدي که بکنید با شما می مانـد     «: میگفت

شما بـاز مـی     ه   که انجام دهید ب    و هرکار نیکی  
  .» گردد

این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکـه زن از            
گفته هاي مرد کوژ پشت ناراحـت و رنجیـده          

ر نمـی   و نه تنها تشک   ا «  :  او به خود گفت     .شد
کند بلکه هر روز این جمله را به زبان می آورد   

نمی دانم منظورش چیست؟  یک روز کـه         . » 
زن از گفته هاي مرد کوژ پشت کامالً به تنگ          

 ،ر او خالص شود   آمده بود تصمیم گرفت از شّ     
را بـا    بنا برین نان اورا زهر آلـود کـرد و آن          
امـا نـا    دست هاي لرزان پشت پنجره گذاشـت،    

این چه کاري است که می : خود گفتگهان با  
 بال فاصـله نـان را برداشـت و در تنـور              کنم؟

انداخت و نان دیگري براي مـرد کـوژ پـشت           
نان را برداشـت و    مرد مثل هر روز آمد،   . پخت

  . حرف هاي خودرا تکرار کرد و براه خود رفت
.  پیرزن بـه صـدا درآمـد        ۀآن شب دروازه خان   

فرزنـدش را دیـد    را باز کـرد  وازهوقتی زن در  
 وازهضعیف و خمیده با لباس هاي پاره پشت در

در . تشنه و خـسته بـود     او گرسنه ،  . ایستاده بود 
! مـادر «   :گفـت   حالیکه به مادرش نگاه میکرد،    

نمی توانستم خـودم را  اگر این معجزه نشده بود   
 در چند فرسـنگی دور از اینجـا         .»بشما برسانم 

شـتم از   چنان گرسنه وضعیف شده بودم کـه دا       
ي کوژ پشت را    رنا گاه رهگذ  .  هوش می رفتم  

و لقمه غذا خواستم و ااز. دیدم که به سراغم آمد  
این تنهـا   «  :او یک قرص نان بمن داد و گفت       

چیزي است که من هر روز می خـورم امـروز           
دهم زیرا که تو بیش از من بـه آن   آنرا بتو می  

وقتیکه مادر این ما جرا را شنید       »  احتیاج داري 
به یاد آورد که ابتـدا      . نگ از چهره اش پرید    ر

نان زهر آلود براي مرد کوژ پشت پخته بود و           
پشیمان  اگر به نداي وجدانش گوش نکرده بود ،

 ختـه بـود،   ه پ نشده بود و نان دیگري براي او ن       
بـه ایـن    . فرزندش نان زهر آلود را می خـورد         

ن روزانه مرد ترتیب بود که آن زن معناي سخنا   
 هرکاري پلیدي که مـی   را دریافت کوژ پشت   

کنیم با ما می ماند ونیکی هاي کـه انجـام مـی     
 .دهیم با ما باز می گردد

  

 اجراآت مقام والیت غور

 جریان طی مراحل قضیھ محکمه ه مکتوب ستر
3                             2011   می  مطابق / 1390  ثور                          75      شماره  سال هفتم                                                                                   

 فیصله هاي ذیل محاکم ثالثه موضوع اراضی فی بین غالم سخی ولد به اساس
پیرمحمدولد محمدعثمان قوم ازبک مسکونه مرکز  و ابراهیم ولد عبدالعزیز

 دوسیه که اسناد هم ضم  ام صورت گرفته استوالیت غوربه نفع غالم سخی ن
  : ؛ اما در اینجا مختصرا به آن قرار ها واحکام اشاره می شودباشد می
 محکمه ابتداییه 26/12/1388مورخ ) 24(قرارفیصله خط شرعی نمبر  .1

 .شهري غور به نفع غالم سخی ولدابراهیم اصدارحکم شده است 

 رار محکمه شهري غور، ق26/12/1388مورخ )24(ساس فیصله نمبر به ا .2
 محکمه محترم استیناف 21/2/1389مورخ ) 20(فیصله خط قضایی نمبر

 .اصدارحکم شده است  به نفع غالم سخی نام مذکور، غور

 ریاست محترم محکمه 21/2/1389مورخ ) 20(اسی ازفیصله نمبربه ت .3
 دیوان 2/11/1389مورخ )1108(استیناف غور قرارحکم قضایی نمبر

ستره محکمه به نفع غالم سخی نام اصدارحکم ق عامه مقام مدنی وحقو
 .شده است 

 ازینکه اوراق مذکور به ریاست محترم محکمه استیناف غور توصل می بعد
 . شود ارسال می  غرض تطبیق حکم به ریاست محترم حقوق غور، ورزد

ت سه نفري ین هیأموضوع ازطریق ریاست محترم حقوق غور غرض تعی
ند که غور درمتن آن درمرحله اول حکم می ک مقام والیت . ددگر پیشنهاد می

ت سه هیأ.  »حکم محکمه باالي پیرمحمدنام تطبیق وجریان خاتمه داده شود« : 
 را مخفی کرده وتوسط  پیرمحمدنام خود. وند دعوي می رنفري درمحل مورد

  .د دههاي خود هیئات را جواب میزن 
 والی صاحب .شوند یت غور عارض میزنان پیرمحمدنام دوباره به مقام وال

جهت بررسی را  هیئات دیگري ذیل عریضه ایشان ، » عبداهللا هیواد « جدید
کند که هیئات منتخبه  موضوع بدون درنظر داشت فیصله محاکم ثالثه تعین می

 ارایه و، ن کشور قوانی دیگري را خالف اصول ونظر ، بعدي والی صاحب
ستره محکمه جمهوري  وتاییدوحکم مقام یت غورمغایربا فیصله هاي محاکم وال

  .نمایند اسالمی افغانستان تحریر می
 تحویل داده نشده و هنوز زمین مورد بحث به من غالم سخی رصورت تا هبه

ید که حکم من مافوق حکم گو فقط والی صاحب می الینحل باقی مانده است و
باشم   کشور میزیرا من نماینده شخص کرزي ریس جمهور؛ اشد محکمه می ب

ان والیت ئولیت دارد فیصله محاکم بدون استیذومحکمه نزد مقام والیت مس
  .اعتبارندارد

بناء موضوع را غرض اطالع به مردم عزیزخویش به ماهنامه محترم فیروزکوه 
ند که خبردادیم تاهمه مردم  بدان، دردست داشته خویش  با جمع اسناد مستند

  قابل قبول فیصله هاي آنها در موارد ومی رسداضافی به نظر محاکم تشکیالت 
قدر  تا خدا بخواهد مردم عزیز ما که این.  مقام ادارة محلی والیت غور نیست

کشند راه دیگري را براي  خاطر دعوي هاي زمین هاي شان میه سرگردانی را ب
  .بیرون رفت انتخاب نمایند

ی علیه وضعیت فعلخطیب شمس 
  !فتواي جهاد داد 

دین    خطیب   1390ثور  / 10درجلسھ مورخ    ی    ، شمس ال ب فعل خطی
 حضور رھبری و مسؤلین بلند پایۀ بھمسجد شھدا در سالون والیت      

ی  دین دولت ھ و مجاھ عیتعلی ی وض رد فعل اد ک الن جھ ن در .!  اع ای
ن مسایل            اب ای ھ در ب وان یافت ک ی ت ر کسی را م حالی است کھ کمت

د سواد   و با علم زیرا.  ابراز نظر نمایند    بزرگ بھ تنھایی   ی  ان ک نم
اب    ن ب وان در ای رد  ت وا ک دار فت را  ؟   .اص ام   زی ی را تم ام فعل نظ

زر     رھبران مجاھدین   ای ب ردم        و علم ر م ھ مصلحت و خی گ کشور ب
را  د و ب ی دانن ستان م د  افغان ی کنن ش م ۀ آن کوش یم و تقوی . ی تحک

ھ  معلوم نیست    وای  رریاست ارشاد غو   ک ھ فت دین     ب  خطیب شمس ال
ات         ا نظری ا ب ستان    موافق است و ی ران مجاھدین افغان ا و رھب . !علم

کترین عکس رھبری مقام والیت نیز در این باب ساکت مانده و کوچ    
ن حکومت محلیزیرا رھبری .العمل نشان نداده است       و  در مورد دی

ارت       ر مھ ی کمت ات  معلومات دین ھ    ھ و ب دارد و معلوم خاطر اینکھ ب
ری را        یغرب زدگ  وچکترین موقف گی تھم نشود؛ جرأت ک ن   م  در ای

 بناًء از علما بزرگ و مجاھدین برحق آرزو مندیم تا . ندارد  مسایل 
ت      ل ثاب در چنین مسایل بزرگ موقف واحد و مبتنی بر اصول و دالی

آرای داشتھ باشند ، زیرا فتوا تنھایی خطیب شمس الدین در تضاد با 
و برای اکثریت . رگ کشور قرار دارد رھبران مجاھدین و علمای بز   

 . بیننده ھای تلویزیون غور تشویش ذھنی خلق کرده است 



   
    

                                                                                                                                         
    

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   
 
 
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   بنیاد جوانان و تحصیل کردگان غور                 :صاحب امتیاز
   com.gmail@25.hadafmand 0797244300: تماس / غالم ربانی هدفمند            :مدیر مسئول

                   com.gmail@1364jamshid 0798980330/ مدي جمشید اح        :معاون مدیرمسئول
   0799437614: تماس  / عبدالغنی جامع                      :سردبیر

                    com.gmail@kamali.yaseer   0797963763 /    یاسر کمالی                  :    معاون سردبیر
  0799565585: تماس / فضل الحق فایق                      :ویراستار
                omc.yahoo@hekmat_qurban 0798262719  /حکمت قربان                                :گزارشگر

      سیالبخان محمد                        : ودیزاینطرح
    ferozkohm@yahoo.com                  :آدرس الکترونیکی

                  .گروه نویسندگان                            :تحت نظر
 1500: شمارگان /               چاپخانه                           :محل چاپ

   گی جنگِ من است  است      با هر چه شب است و تیرهب در چنـگِ مـنتا دامـنِ آفتـا
 »عاصی«قهار     و فرهنگِ مـن است اوج هنر و کمالِ    نَه گفتن و خود سري که عیبش دانی 

  ...امنیت بستر مناسب
  

بب ارتباط تنگاتنگ عدة کارمندان دولت وپشتبانی هـاي زیرپـرده یـی شـان سـ               
هرگـاه نظـام دربرابرمـسایل    . بروزمشکالت بیشترواخالل امنیت درغورشده است 

  .امنیتی رکودوسکوت باشد همان اندازه وضعیت به نفع دشمن آب خواهدخورد
شاید افرادزیادي هم درچوکات دولت وجودداشته باشندکه بـراي پیـاده کـردن        

ع النه هـاي شـان    درکشف وقلع وقم برچیدن بساط دشمنان تالش نمایند ،       قانون و 
افسوس وضعیت سیاسی وملحوظات مختلف به شکل نقش     . سعی الزم انجام دهند   

به عقیـده مـا بایـد عملکردهـا وتـصامیم      . بسته که همه چیزرا زیر سوال می برد        
مــسوولین جــدي باشدوپاکــسازي درونــی ازوجــودافراددوروي وخــاین نظــام ،  

ــه و     ــل پــــولیس افرادموجوداندکــ ــورت بگیردحتــــا درداخــ جــــدان صــ
. بیداریکتعدادکارمندان نخبه را آزارداده وباعث بی اعتمادي ملت نیزمـی شـوند           

گـزارش  صحنه قتل روان شوند به عنوان حادثه ترافیکی براي بررسی در  اگرآنها  
قراردارند واقعـا جـاي   هم ازحقایق می گذرند با وجودیکه دررهبري      می دهند و  

  .تاسف وتحسراست
 شعورسیاسـی مـردم کمتـرودرك ازاوضـاع     درجامعه کـه مازنـدگی مـی نمـاییم       

اگرهرچنددولت مرموزانـه کارهـاي را   .معموال به ظاهرحال  جریان پیدا می کند 
ــم      ــدومردم ه ــانده نمیتوان ــردم رافروش ــارات م ــش انتظ ــازهم عط ــد ب ــام ده انج

 عملکردهـاي ظـاهري را   یوقتـ  درتغییرمثبت ومنفی اوضاع نقش برازنـده دارنـد     
اسـاختاري کاردراذعـان عامـه    نماینـد طبعـا ن  نوعی بـا دیـد خـاص مـشاهده مـی            

سـبب افـزایش   همچنـان  نموده وسرانجام ذهنیـت هـا مغـشوش مـی گرددو     خطور
به نظرمن تا وقـت کـه ارگانهـاي دولتـی بـصورت        . نیرویی مخالفین خواهد شد     

 به نفع دشمن فعالیت مـی کننـد         وفعالیت ننمایندوکسانیکه مخفیانه    همآهنگ کار 
رسیدن بـه یـک موفقیـت حتمـی بعیـد اسـت وبـاالخره              به چنگال قانون نـسپارند    

شیرازه وحدت ونظم درجامعه متالشی شـده هرگونـه اختالفـات وبـی بنـدوباري       
بهترین این اسـت کـه      . درمحورخواسته هاي نامشروع مغرضین تبارزپیدامی کند     

راه هاي مناسب براي همبستگی ووحـدت همگـانی صـورت گیـرد تنهـا امنیـت                 
 .حدت وپیشرفت است وبسبحیث بسترمناسب براي و

  سرهنگ نخواهم
  
  

   غالم ربانی هدفمند
  

  
  
 

 کَش و گیر و نزاع و جنگ نخواهم
  نگ نخواهم دست هر الددرنظام 

  خَس و خاشاك خوردن کار کاکا
  به جاي آب ، چرس و بنگ نخواهم

  خَلد در قلب قانون خار و خنجر
  ت ، گر کلوخ و سنگ نخواهمرقَبه فَ

  بریزم خون دل را قطره قطره
  خواهمنگ نرچدر این راه ، ماهی و خَ

  تو می دانی که عمري می شود من ؟؟؟
  !!نگ نخواهم شبانی دزد و کور و لَ

  به نوم و یقظۀ و سکر گویی هزیان
  کسی با این صفات و رنگ نخواهم

  به پاي زور بینم ذبح قانون
  نگاة پست و عیب و ننگ نخواهم

  همه پروردة یک کردگاریم
  دل تاریک و کور و تنگ نخواهم

  !!ة که هستی کُنی گر سِلک در را
نگ نخواهم ؟؟؟ترا اندر طلوع و ز  

  کنی رقص تا کنون بر طبل مردم
ست و شوخ و شنگ نخواهمحصار م  

  به وفق میل تو در آخر االمر
  بخواهم مرگ ولی سرهنگ نخواهم

  

  ... تن قوماندان 157
، بـا رد   بشیرآمرامنیت قوماندانی امینـه غـور   نوال عبدالرشیدوسم

  از زیـادتر  « : گویـد  مـی  ل دایـاك ئومـس  ارائه شده توسط آمار
 عبدالحی .»  دارد وجود تن افرادمسلح غیرمسول درغور 3500

ته  درسـال هـاي گذشـ   «:  گویـد  خطیبی سخنگوي والـی غـورمی    
، داشـته   وجود ول درغورئغیرمس  پنجاه هزارافرادمسلح50000

همـین  وي به گفتـه   .»شو می  افزوده آنهاروز برتعداد به  روزاما
 ل درغورئوغیرمس مسلح هزارافراد هفتاد  70000 حدوداکنون 

ــود  .رد دا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مقـام  دایـاك  ، ولیس  لین پـ مسئو  نظریات مختلف و دیدگاه ها
 دولـت از وضـعیت امنیتـی را بـه      آگاهیو ی هماهنگوالیت  عدم   

 ات بنـام جلـس  نشـست هـاي   همه روزه در حالیکه . دست می دهد    
چنـدي پـیش درگیـري    .    در این والیت برگزار می شود       امنیتی  
صورت گرفت که درآن  یار  غاراهللاۀقوم درمنطق  بین دوهمسلحان

 تن دیگـر یکـ  کتن زخمی و یطرفین درگیریکتن کشته ، منطقه از

 یــک افــسرپولیس در روز فــرداي آندر و اســیرگرفته شــده بــود
کنارجاده ازسوي مخالفین دولت  رانفجارماینثسوالی تیوره به الو

  ولسوالی دولینـه ةرا درمسیر  تن ازمسافرین20 اموال ،کشته شد 
هـا مـورد   احتمـاالً ده  . مسلح بـرده شـد    چغچران توسط سارقین    -

ق افتاده باشد که ما رافیا اتفاجرم و جنایت دیگري نیز در این جغ      
 در   .آگـاهی نـداریم     » لیت  مسئولینِ بی خبـر از مـسئو      « هم مثل   

لین جلـسۀ  وقـول از مـسئو  حالیکه تلویزیون دولتـی غـور بـا نقـل          
 .  امنیتــی اوضــاع امنیتــی ایــن والیــت را خیریــت عنــوان نمــود  

ران دولتی خود را بازي مـی       ابنابرین  معلوم نیست که چوکی سو      
حرف ها از تریبون دولتی شنیده مـی     بعضی   ؟!! یا مردم را    دهند  

شود  که به اراده و خواست مردم  بخـاطر تـامین امنیـت ، حفـظ               
دراین وضعیت   حـق داریـم   !!  مال وجان مردم ساخته شده است       

وش دارنـد امـا بـی    علیه افرادي که  مدیریت و رهبري امور را بد 
و . تند ؛ مبـارزه کنـیم     هسران ، ناتوان و ضعیفتدبیر  ، روز گذ    

با ابراز نظریات خود از طُرق ممکن  از حکومت مرکزي خواهان         
تـدبیر  در بـاب تـأمین امنیـت ،        و  افراد شویم کـه تـوان سـنجس         

مینــه کــار و مهمتــر ازهمــه احــساس بازســازي  ، فــراهم نمــودن ز
 .لیت در قبال حفظ جان و مال مردم را داشته باشد مسئو

. دل آرزو مندیم تا با ارسال مطالب خود فیروزکوه را یاري رسانند از تمام نویسندگان متعهد و پاک
 . ادارۀ فیروزکوه.    ارسال شده مسترد نمی شود مطالب . ست باز دارد  فیروزکوه در ویرایش مطالب د
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  موعظه هاي شهري ودهاتی 
نکنین ، درس وقت خودرا بھ مبایلکان تیر ! ھ ھا بّچ

  !شوین بخوانین ، تا روزی پشیمان ن
ن ، یننبھای خودرا صرف آرایش نکاوقات گرا! دخترا 

  !بیشترازبّچھ ھا بیاموزین تا حقوق تان تلف نشود 
جنگ وجنجال بھ خانھ نکنین شوھران تان را ! خانمھا 

مشوره بدھین تا خوب بھ روحیھ عالی بھ کارھا ی 
  .خودبرسند

خانھ جنگ نباشید ! کاروکتارخودرا برابر کنید ! آقایان 
 رسمًارا حق کارکردن ونظردادن برای خانم ھای تان و

  .بدھید
  شاه بیت ھا

  ازوطن راــــبخوان درس وبدان رازوطن را      بیاموزنغمھ وس
  معنا      تواین طفل سرافرازوطن را  بھ پرور درحریم مھــــــــد

  
   بینواییل تاکیـــ بنال ای سرزمین خستۀ من       بھ فقروجھ

 ثروت دانش فزایی داربی  خموشی    نوایت بشکندرمز


